
ឯកសារទស្សនទាន 
កម្មវិធសី្ិក្ខា ស្ិលាពិគ្រោះគោបល ់

ស្ដីព ី“ក្ខរពិនិត្យគ ើងវិញ ផែនក្ខរស្កម្មភាពទី្កុងគប៉េក្ខាំង+២០”  
ថ្ងៃទី ២៤ ផែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
ស្ណ្ឋា ររ ហុីម៉េ វ៉េ រ,ី ភ្នាំគពញ 

 

ចំនួនដែលមិនធ្លា ប់មានពីមុនមក ដែលជា អ្នកចូលរួម១៧០០០នាក់ និងសកមមជន ៣០០០០ នាក់ បានចូលរួមការ
បបើកសននិសីទស្រសដីពិភពបោកបលើកទីបួនបៅទីក្កុងបប៉េកំាងកនុងដែកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៩៥។ ពួកបេមកពីក្កុមចំរុុះគ្នន  ដែលមក
ពីជំុវញិពិភពបោកប៉េុដនែពួកបេមានបគ្នលបំណងដែមួយបៅកនុងចិែែេឺ: សមភាពបយនឌ័រ និងការផ្ែល់សិទធិអំ្ណាច
ែល់ស្រសែីទំងអ្ស់ដែលបៅក្េប់ទីកដនាង។ បៅបពល ដែលសននិសីទបានបិទបសចកដីក្បកាសទីក្កុងបប៉េកំាង និងដផ្នការ
សកមមភាពក្ែូវបានសបក្មចប ើង ដែលមានន័យបំផុ្ែមិនធ្លា ប់មានសក្មាប់ការជំរុញសិទធិមនុសសរបស់ស្រសែី ។ 
  
 

ដផ្នការសកមមភាពទីក្កុងបប៉េកំាង (Beijing Platform for Action) អំ្ពាវនាវឱ្យមានការបបែជាា ចិែែយ៉េងខ្ា ំង របស់រដ្ឋា ភិ
បាល និងស្ថា ប័នែទទបទៀែ បែើមបីឱ្យទទួលបានលទធផ្លបពញបលញ និងអ្នុវែែនូវដផ្នទីបង្ហា ញផ្ាូវ ដែលបានកំណែ់
បដ្ឋយដផ្នការសកមមភាពទីក្កុងបប៉េកំាង (BPFA)។ កនុងចំបណាមែក្មូវការ ដែលបានបរៀបរាប់បៅកនុងដផ្នការ
សកមមភាពទីក្កុងបប៉េកំាង(BPFA)េឺ បកៀងេរធនធ្លនសក្មាប់ការអ្ភិវឌឍរបស់ស្រសែី ការពក្ងឹងសមែាភាពស្ថា ប័ន បៅ
បលើការអ្ភិវឌឍសិទធិស្រសែី បដ្ឋយផ្ែល់ឱ្កាសបសមើគ្នន  និងការចូលរមួបសមើគ្នន  របស់ស្រសែីកនុងការបបងកើែបគ្នលនបយបាយក្េប់
កក្មិែ និងការបបងកើែយនែការសក្មាប់ការ េណបនយយភាពបៅស្រសដីទូទំងពិភពបោក។ 
 

ជាមួយនឹងដផ្នការសកមមភាពទីក្កុងបប៉េកំាង (BPFA) មិនដមនជាឯកស្ថរដែលដ្ឋក់បញ្ចួ លកនុងចាប់ និងគ្នម នយនដការ
េណបនយយភាព ែូបចនុះប ើយេឺមិនមានកាែពវកិចចស្សបចាប់បៅបលើរែាបែើមបីក្បកាន់ខ្ា ប់បៅនឹងបសចកែីក្បកាស ទី
ក្កុងបប៉េកំាង និងដផ្នការសកមមភាពទីក្កុងបប៉េកំាង (BPFA) បក្ៅពីបលើកទឹកចិែែឱ្យបណាែ រែារាយការណ៍បៅឱ្យ អ្ងគការ
ស ក្បជាជាែិទទួលបនទុកបលើស្រសែី រួមជាមួយនឹងអ្នុសញ្ញា សីុែ។ គ្នម នក្បបទសដែលបានបញ្ច ប់របបៀបវារៈបនុះបៅ
ប ើយបទ។ ស្រសែីដែល រកក្បាក់ចំណូលបានែិចជាងបុរស និងបធវើការបៅកនុងលកខែ័ណឌ ការង្ហរដែលមានេុណភាពអ្
ន់។ ស្រសដីមាន ក់កនុងចំបណាមស្រសដី៣នាក់ធ្លា ប់ទទួលរង អំ្បពើ ិងា ផ្ាូវកាយ ឬ ផ្ាូវបភទមដងកនុងជីវែិរបស់ពួកបេ។ េមាា ែ
សិទធិសុែភាពបនែពូជ និង ដែទំសុែភាពបធវើឲ្យស្រសែី ៨០០ នាក់ស្ថា ប់កនុងការផ្ដល់កំបណើ ែកូនជាបរៀងរាល់ទែៃ ។ 
ែំណាងស្រសែីបៅកនុងការបធវើ ការកក្មិែសបក្មចចិែែ េឺបៅដែមាចំនួនែិចជាងបុរស។ 
 

ការពិនិែយប ើងវញិដផ្នការសកមមភាពទីក្កុងបប៉េកំាង+២០ បៅទីក្កុងបាងកក េឺជាឱ្កាសបែើមបីពិនិែយប ើងវញិបលើ
ការបបែជាា ចិែែរបស់រែាបៅបលើដផ្នការសកមមភាពទីក្កុងបប៉េកំាងបែើមបីពក្ងឹងយនែការ សែីពីការពក្ងឹង និងេណបនយយ
ភាពបែើមបីជំរញុសិទិធស្រសែី។ ែំណាងអ្ងគការសងគមសីុវលិកមពុជា ២៥ស្ថា ប័ន បានចូលរមួកនុងបវទិកាអ្ងគការសងគមសីុ
វលិ ដែលបានបរៀបចំមុនបពលកិចចក្បជំុទីក្កុងបប៉េកំាង+២០ បដ្ឋយនំាមកនូវបសចកែីដែាងការណ៍រមួបតែ ែជាសំខ្ន់បលើ
បញ្ញា ៤: ស្រសែីកនុងការបធវើបសចកែីសបក្មច និងមុែង្ហរស្ថធ្លរណៈ និងែួនាទីជាអ្នកែឹកនំា , សិទធិការង្ហរ និងការ
ការពារ, អំ្បពើ ិងាបលើស្រសែី និងអ្នកស្សឡាញ់បភទែូចគ្នន , និងនិនាន ការណ៍បភទ និងអ្ែដសញ្ញា ណបយនឌ័រ េឺដ្ឋក់បៅ
កនុងបវទិកាអ្ងគការសងគមសីុវលិ និងដចកចាយយ៉េងទូលំទូោយកនុងអំ្ ុងបពលកិចចក្បជំុបៅទីក្កុងបប៉េកំាង+២០ នាទី
ក្កុងបាងកក ពីទែៃទី ១៧ ែល់២០ ដែវចិាិកា ២០១៤។ លទធផ្លទនបសចកែីក្បកាសទីក្កុងបប៉េកំាង+២០ បនុះបនដយក
បៅេណៈកមមការទទួលបនទុកស្ថា នភាពស្រសែីបលើកទី៥៩(CSW) បៅកនុង ទីក្កុងញូវយ៉េក។ បែើមបីបនែែំបណើ ររបស់បយើង
កនុងការជំរុញសិទធិស្រសែី អ្ងគការសីលការស ការជាមួយ អ្ងគការសីុែ,បណដុំ ស្រសដីកមពុជា,បណាែ ញបយនឌ័រ និងអ្ភិវឌឍន៍



បៅកាែ់ថា( GADNet) និងបណាែ ញស្រសែីែទទបទៀែ/ អ្ងគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាល ដែលទទួលបានការគំ្នក្ទពីអ្ងគការ
យូអិ្នវមិូន (UN Women) នឹងបធវើសិកាខ ស្ថោពិបក្គ្នុះបយបល់សដីពី “ការពិនិែយប ើងវញិ ដផ្នការសកមមភាពទីក្កងុ
បប៉េកំាង+២០”ទែៃទី ២៤ ដែកុមភៈឆ្ន ំ២០១៥ បៅសណាា គ្នរ ីុមា៉េវា៉េរ ីរាជធ្លនីភនំបពញ។ 
 

គរលបាំណង 
១. បែើមបីផ្សពវផ្ាយែល់ស េមន៍អ្ងគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលសែីពីលទធផ្លនិងែំបណើ រការដផ្នកាសកមមភាព ក្កុងបប៉េ

កំាង+២០ បៅែំបន់អាសីុបា៉េ សីុ វិក និងការបនែកិចចក្បជំុជាសកលបៅទីក្កុងញូវយ៉េកនាដែមីនា ឆ្ន ំ២០១៥។ 
២. បែើមបីកំណែ់បញ្ញា  និងេំោែទនការអ្នុវែដដផ្នការសកមមភាពទីក្កុងបប៉េកំាង+២០ 
៣. កំណែ់សកមមភាពរមួរបស់អ្ងគការសងគមសីុវលិកមពុជាកនុងការែស ូមែិ និងតាមដ្ឋនកិចចក្បជំុេណៈកមមការទទួល

បនទុកស្ថា នភាពស្រសែីបលើកទី៥៩(CSW)បៅកនុងទីក្កុងញូវយ៉េក។ 
៤. បែើមបីកំណែ់អ្នកដែលនឹងក្ែូវបៅកិចចក្បជំុេណៈកមមការទទួលបនទុកស្ថា នភាពស្រសែីបលើកទី៥៩(CSW) ដែលមាន

ែវកិាគំ្នក្ទរចួជាបស្សច។ 
 

លទធែល  
១. បបងកើនចំបណុះែឹងបៅបលើអ្វីដែលជា ទីក្កុងបប៉េកំាង+២០ និងែំបណើ រការ កិចចក្បជំុេណៈកមមការទទួលបនទុកស្ថា ន

ភាពស្រសែីបលើកទី៥៩(CSW) 

២. បបងកើនចំបណុះែឹងទនចំនុចសំខ្ន់ទនការតា ស់បដូរបៅកនុងបសចកដីក្បកាសទីក្កុងបប៉េកំាង+២០ កនុងទីក្កុងបាងកក កនុង
ដែ វចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤ 

៣. កំណែ់បញ្ញា ស្រសដីចំបងសក្មាប់កមពុជា និងរបបៀបវារៈសក្មាប់ កិចចក្បជំុេណៈកមមការទទួលបនទុកស្ថា នភាពស្រសែី
បលើកទី៥៩(CSW) 

៤. កំណែ់ការបបដជាា ចិែដទនភាេីពាក់ព័នធសំខ្ន់ៗកនុងការចូលរមួបៅកនុងែំបណើ រការ និងការែស ូមែិ 
៥. កណែ់នូវជំហានបនាទ ប់សក្មាប់ការបបដជាា ចិែដ និងបញ្ា ីប ម្ ុះអ្នកចូលរមួកិចចក្បជំុេណៈកមមការទទួលបនទុកស្ថា ន

ភាពស្រសែីបលើកទី៥៩(CSW) បៅទីក្កុងញូវយ៉េក។ 
 

វិធីសាស្រស្ដថ្នស្ិក្ខា សាលា 
១. បង្ហា ញ និងឆាុុះបញ្ញច ំងបៅបលើសកមមភាពែស ូមែិ ទនទីក្កុងបប៉េកំាង+២០ កនុងែំបន់អាសីុបា៉េ សីុភិច បដ្ឋយអ្ងគការ

សងគមសីុវលិ 

២. ការពិភាកាក្កុមធំបលើយនដការដែលមានស្ស្ថប់របស់រដ្ឋា ភិបាលកមពុជាកនុងការអ្នុវែែដផ្នការសកមមភាពទីក្កុងបប៉េ
កំាង 

៣. ការពិភាកាក្កុមបៅបលើការបញ្ចូ លដផ្នការែស ូមែិបៅបពលបនាទ ប់សក្មាប់ កិចចក្បជំុេណៈកមមការទទួលបនទុក
ស្ថា នភាពស្រសែីបលើកទី៥៩(CSW) 

៤. សិកាខ ស្ថោបនុះនឹងជាបវទិកាសក្មាប់ដចករដំលក និងបរៀនសូក្ែបៅបលើបញ្ញា ស្រសដីដែលសំខ្ន់ ប ើយនឹងែំបណើ រ
ការទីក្កុងបប៉េកំាង+២០ ប ើយនឹងរបបៀបវារៈជាសកល។ 

 

 

 

 

 

 

 

 



រគបៀបវរៈ 
បពលបវោ របបៀបវារ: អ្នកសក្មបសក្មួល 

៨:០០-៨:១៥ មែិស្ថវ េមន៍ និងដណនំាពី ដផ្នការសកមមភាព
ទីក្កុងបប៉េកំាង+២០  

បោកស្សី លី វជិាុតា នាយិកា 

អ្ងគការជំនួយផ្ាូវចាប់ែល់កុមារ និងស្រសដី 
៨:១៥-៩:១៥  

- សកខីកមមរបស់ជនរងបក្គ្នុះជាស្រសដី (សកមមជន
ែីធាី, ចំណាកស្សុក, កមមករបរាងចក្ក, ស្រសដី
ផ្ទុកបមបរាេបអ្ែស៍) 

(៣បៅ៥នាទី កនុងមាន ក់) 
-លទធផ្លសបងខបែំបណើ រការ ប ើយនឹងបសចកដី

ក្បកាសដផ្នការសកមមភាពទីក្កុងបប៉េកំាង
(BPFA) 

សំណួរ & ចបមាើយ 

វាេមិនៈ 
-បោកស្សី ឈឹម ចាន់នាង, អ្ងគការសីុែ 

-បោកស្សី ឃ្លា ង សុវណាា , បម្រមដីសក្មប
សក្មួលបណាដ ញ GADNet 

អ្នកសក្មបសក្មួលៈ 
-បោកស្សី ចាន់ សុភ័ណឌ , មម្រនដីសក្មប

សក្មួលកមមវធីិ អ្ងគការសីលការ  

៩:១៥-៩:៤៥ -ែំបណើ រការជាសកលពី បគ្នលបៅអ្ភិវឌឍន៍
ស សសវែសរ ៍បៅ បគ្នលបៅអ្ភិវឌឍន៍ចីរ
ភាព 

សំណួរ & ចបមាើយ 

 

វាេមិនៈ 
-បោក វន វែិ, មម្រនដីអ្ភិបាលកិចចលអ ទនអ្ងគ

ការយូអិ្នវូមិន 

អ្នកសក្មបសក្មួលៈ 
-បោក ស្ស ុន ស្ស ន, អ្នកសក្មបសក្មួល

បណាដ ញ អ្នាេែយុវជនអាស្ថ ន 

៩:៤៥-១០:០០ សក្មាកអាហារសក្មន់   

១០:០០-១០:៥០ កំណែ់បញ្ញា អាទិភាព និងរបបៀបវារៈសក្មាប់ 
ការែស ូមែិ បៅថាន ក់ជាែិ និងពិភពបោក 

សំណួរ & ចបមាើយ 

 

អ្នកសក្មបសក្មួលៈ 
-បោកស្សី លី វជិាុតា នាយិកា 

អ្ងគការជំនួយផ្ាូវចាប់ែល់កុមារ និងស្រសដី 
-កញ្ញា  បសង រាសី, ជំនួយការនាយិកា

ក្បែិបែិដ អ្ងគការសីលការ 
១០:៥០-១២:០០ ការគំ្នក្ទបសចកែីដែាងការណ៍រួម 

ជំហានបនាទ ប់  

-បោកស្សីធីដ្ឋ ឃិុះ, នាយិកាក្បែិបែិដទន
អ្ងគការសីលការ 

-បោកស្សី សឺនបកែ សិរលីកខណ៍, អ្នក
សក្មបសក្មួលេបក្មាងអ្ប់រ ំនិងបយនឌ័
រទនអ្ងគការែុមដម្រ វល   

១២:០០-១២:១៥ សបងខប និងបិទអ្ងគសិកាខ ស្ថោ  -បោកស្សីធីដ្ឋ ឃិុះ, នាយិកាក្បែិបែិដទន
អ្ងគការសីលការ 

១២:១៥-១៣:៣០ អាហារទែៃក្ែង់ស្ថមេគីសក្មាប់ស្រសដី    

 

សូមរកាសិទធិកនុងការដកដក្បកមមវធីិ កនុងករណីចំាបាច់! 


