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គោលបំណង TWG-G 

1. សរមបសរមួល និងគធវើឲ្យដំគណើ រការការររៀបចំ អនុវត្ត និងតាមដាន៖ 
គោលនគោបាយសមភាពគយនឌ័រ ជាពិគសសគោលនគោបាយសមភាពគយន
ឌ័រ និងនាររីតនៈទី៤ គោយគរបើរបាស់អភិររមតាមរមមវធីិ ។ 

2. បរងកើនគុណភាព និងបរិមាណ ននធនធានមនុស្ស និងហិរញ្ញវត្ថ ុសរាប់ 
សមភាពគយនឌ័រ ពីរដឋ និងនដគូអភិវឌឍន៍ (ODA) ។ 

3. ពរងឹងការណណនំា សរាប់ការបញ្ជ្រាបរយនឌ័រក្នុងក្ក្សងួ ស្ថាប័ន 
(GMAGs/GMAPs) និងនដគូអភិវឌឍន៍ 

4. ពរងីរយុទធសាស្រសតននការងារគយនឌ័រ គរកាមក្ក្បខណឌជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ 
(SDGs, Beijing Declaration and Platform for Action, CEDAW, CSW, JMIs) 

5. ពរងឹងភាពជាដៃគូពហុភាគី (ជាពិគសសជាមួយសងគមសីុវលិ និងឯរជន) 

ពរងឹងបរោិកាស សរាប់គលើររមពស់សមភាពគយនឌ័រ និងបគងកើន
ភាពអង់អាចដល់ស្រសតីគៅរមពុជា 



អភិវឌឍសាា ប័ន និងសមតាភាព រនុងការអនុវតតអភិររមតាម
រមមវធីគដើមបីសមភាពគយនឌ័រ 

 
  

• រិចចការពារផលូវចាប់សរាប់ស្រសតីនិងរុារ ី
• គសដឋរិចចសរាប់ស្រសត ី
• ស្រសតីរនុងថ្នន រ់គធវើគសចរតី

សគរមច 

រមមវធីិណដលដឹរនំាគោយ
ររសួងវស័ិយ 

 
• អប់រសំរាប់ស្រសតី និង

គរមងស្សី 
• សុខភាពស្រសតី និងគរមង

ស្សី 

រមមវធីិអនតរវស័ិយ 
របស់រាជរោឋ ភិបាល 

 

• រមមវធីិវមិជឈការនិង
វសិហមជឈការ 

• រដឋបាលសាធារណៈ 
• រគប់រគងហិរញ្ញវតាុសាធារណៈ 
• បណរមបរមួលអាកាស 

ធាតុនិងអភិវឌឍន៍
នបតង 

អភិររមទូទំងរមមវធីិគដើមបសីគរមចសមភាពគយនឌ័រ  

តាមរយៈ ររុម
ការងារតូច 

តាមរយៈការររសួងវស័ិយ និង
ររុមចរមុុះវស័ិយ 



វធីិសាស្រសតថមី សាា ប័នីយរមម គោលនគោបាយសមភាពគយនឌ័រ 
1. ពរងឹងយនតការជាន់ខពស់ ក្នុងការតាមដាន៖ TWG-G និង CNCW 

2. គធវើឲ្យសីុចងាវ រ់ោន ននក្ក្បខណឌតាមដាន៖ SDGs, JMIs, របាយការណ៍របចំឆ្ន ំ
របស់ររសួងពារ់ព័នធ រនុងការអនុវតតនាររីតនៈទី៤ ណផនការសរមមភាពអំគពើហិងា
គលើស្រសតី និងររុមរបឹរាជាតិរមពុជាគដើមបីស្រសតី ។ 

3. បគងកើនគុណភាព និងបរិមាណហិរញ្ញវត្ថុ សរាប់គយនឌ័រ៖ ជាតិ និង ODA។ 
4. ពរងឹងយនតការបញ្ជ្រាបរយនឌ័រតាមវិសយ័ (GMAGs) និងនដគូអភិវឌឍន៍ 
5. រិចចរពមគរពៀងរវាងររសួងរិចចការនារ ីជាមួយររសួងគរជើសគរ ើស រនុងការអនុ
វត្តវិធានការជាក្់លាក្់ អនុវតតគោលនគោបាយសមភាពគយនឌ័រ ។ 

6. ពរងឹងមុខងារបស់ MoWA ក្នុងការៃឹក្នំសក្មបសក្មួល និងក្បឹក្្ា 
រោបល់៖ 
• តគមលើងមុខងាររបស់គលខាធិការោឋ ន TWG-G 
• ោំរទដល់យនតការសរមបសរមួលនផៃរនុងររសួង 
• ោំរទបគចចរគទស ពីរមមវធីិថមី របស់ររសួង ណដលោំរទមូលនិធិគោយ Sida និងនដគូគផេងគទៀត 



សាជិរភាព TWG-G 
• ក្ក្សួងពាក្់ព័នធ៖  

• របធាន ឬតំណាង ររុមការងារគយនឌ័រ 
 

• ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍៖ 
• អនរណដលានសិទធិរនុងការគធវើគសចរតីសគរមច (តំណាងសាា នទូត នដគូអភិវឌឍន៍ ភាន រ់ងារអងគការ 

សហរបជាតិ) 
• មន្រនតីបគងាគ លគយនឌ័រ (អនរអគងកត) 
• រមមវធីិជារ់លារ់សរាប់គយនឌ័រ មរពីនដគូអភិវឌឍន៍ រតូវានតំណាង រនុងររុមការងារតូច ឬ

ររុមការងារចរមុុះតាមវស័ិយ) 
 

• សងគមសុីវិល និងវិស័យឯក្ជន៖ 
• តំណាងននបណាត ញ (សិទធិសគរមច និងសគមលង រនុងនាមបណាត ញរបស់ខលួន 
• អងគការណដលជារ់លារ់គលើការងារគយនឌ័រ ានតំណាងគៅរនុងររុមការងារតូច ឬររុមការងារ 

ចរមុុះតាមវស័ិយ) 
 
ត្ួនទីសនូលរបស់រលខាធិការដាាន និងសហសក្មបសក្មួល គឺធានារិចចសហ
ការ ជាមួយនឹងសាជិរនន TWG-G ររុមការងារតូច។ 



Civil Society Working Group on Gender-CCWG 

• Main objectives is to coordinate and consolidate input among CSOs 

especially women organization/network and common stand in 

response directly to Technical Working Group on Gender of Ministry 

of Women Affairs.  



High Level Political Forum on Sustainable Development  2017 
“Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world” 

10th -19th July 2017, New York  



Goals Focus:  
• Goal 1. End poverty in all its forms everywhere  

• Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 
sustainable agriculture 

• Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 

• Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls 

• Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization 
and foster innovation 

• Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for 
sustainable development 

 

43 countries have volunteered to present their national voluntary reviews to the HLPF 

Outcome of meeting is Ministerial Declaration    

 



Why Gender is cross cutting issue in 
all goals?  

 

•Women rights is human rights  

•SDGs theme is No One Left Behind 

 











 

What are the main Challenges? 
• Economic growth not pro-green  

• Fast tracking institutional development could compromise peace and 
stability 

• Pose tremendous constraint on limited quantifying capacity since it’s 
not focus only the number but also the quantity of human resources. 
Today situation, there are less people acknowledge about SDGs and 
its localization.  

• Remain a large number of people categorized as near poor 

• Lack of coordination among stakeholders remain weak 

 

 

  
 



 Statistical capacity of Cambodia to compile the SDG indicators  

Goals Number 
of 
assessed 
indicators 

Current 
statistical 
capacity 
(number 
and %) 

Goals Number 
of 
assessed 
indicators 

Current 
statistical 
capacity 
(number 
and %) 

1 10 3 (30%) 10 5 1 (20%) 

2 8 4 (50%) 11 8 1 (13%) 

3 21 9 (43%) 12 3 0 (0%) 

4 8 0 (0%) 13 2 1 (50%) 

5 12 4 (33%) 14 3 1 (33%) 

6 5 1 (20%) 15 7 1 (14%) 

7 4 1 (25%) 16 18 2 (11%) 

8 15 3 (20%) 17 15 12 (80%) 

9 7 2 (29%) All 151 46 (30%) 



But What are beyond these challenges? 
 
Privatization  
Patriarchy and fundamentalisms    



Thanks for your attention  


