ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ေကာ္မစ္ရွင္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ဒုကၡသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေကာ္မစ္ရွင္ကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္
ဖြဲ ့စည္းခဲ့ပါသည္။ ဒုကၡသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ကေလးငယ္
မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား လုံျခဳံမႈရွိေစရန္၊ ၄င္းတို ့က်န္းမာရန္၊
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိေစရန္ ႏွင့္ ၄င္းတို
့ဘဝကို သက္ေရာက္ေစမည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုျပဳလုပ္ရာတြင္
၄င္းတို ့ကိုယ္တိုင္အၾကံျပဳပါဝင္ႏိုင္ရန္ အစရွိသည့္ ဥပေဒမ်ား၊
ေပၚလစီႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ကႊ်ႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
ကမာၻေပၚတြင္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ျပည္တြင္းေရြ ့ေျပာင္းျခင္းခံရသူ
သန္းေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိပါသည္။ ၄င္းတို ့တြင္
ငါးေယာက္အနက္ ေလးေယာက္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္
ဒုကၡသည္ အေျခအေနမွာ ၁၇ ႏွစ္ အထိ ၾကာျမင့္သည္။

က်ြႏု္ပ္တို ့လုပ္ေဆာင္္ေသာအရာ

ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေကာ္မစ္ရွင္ အေနျဖင့္
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
• ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ေမြးဖြားခ်ိန္အတြင္း အကူအညီႏွင့္
မိသားစုစီမံကိန္းမ်ားရရွိရန္
• ေျပာင္းေရွြ ႔ျခင္းခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးမ်ားအား မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံရျခင္း (ဖ်က္ဆီးျခင္း) ႏွင့္
အျခားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္မႈရွိေစရန္
• ေျပာင္းေရြွ ႔ခံရေသာ ေလးငယ္မ်ားေက်ာင္းတက္ႏိုင္ရန္
• ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္
မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ ၀င္ေငြရွာႏိုင္ရန္
• လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ား ရရွိရန္
• အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ခိုလႈံခြင့္ (ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္)
ေတာင္းခံလာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား
ေကာင္းမြန္စြာ အေစာင့္ေရွာက္ခံရရန္ႏွင့္ ၄င္းတို ့အား
အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းမျပဳရန္

ကြ်ႏု္ပ္တို ့မည္သို ့လုပ္ကိုင္သည္
ကြ်ႏု္ပ္တို ့အေနျဖင့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းပါသည္။

• ဒုကၡသည္မ်ားရွိေသာေနရာမ်ားသို႔သြားေရာက္ျပီး
ဒုကၡသည္မ်ား၊ ကုလသမၼဂ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔မ်ား၊
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ
့ဆုံေဆြးေႏြးပါသည္။
• ဒုကၡသည္မ်ားမည္သည့္အရာမ်ားလိုအပ္သည္ကိုသိရွိေ
အာင္လုပ္သည္။
• မည္သည့္အစီအစဥ္မ်ား (ပညာေရး၊
အတတ္ပညာသင္ၾကားေလ့လာေရး၊ သက္ေမြးမႈ၊
မ်ိဳးပြားအဂၤါဆိုင္ရာက်န္းမာေရး တို ့အပါအဝင္)
က အလုပ္ျဖစ္သည္ အလုပ္မျဖစ္သည္ကို
ေလ့လာပါသည္။

၄င္းေနာက္ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
အသုံးျပဳျပီး
• အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ
့ဆုံျပီး ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား
ဘဝ တိုးတက္ေအာင္ မည္သို ့လုပ္ကိုင္သင့္သည္ကို
ေျပာသည္။
• လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာသည့္လူမႈ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖ
င့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစမည့္ လက္စြဲစာအုပ္မ်ားႏွင့္လမ္းညြန္မ်ားကို
ေရးသားသည္။
• ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို ့၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား
ေျပာၾကားႏိုင္ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားကိုလည္း အစိုးရအဖြဲ
့မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ ့မ်ား (အင္ဂ်ီအို) ႏွင့္ ကုလသမၼဂ
၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ စီစဥ္ေပးသည္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပုံရိပ္မ်ား

• ကြ်ႏ္ုပ္တို ့မွာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ ့အစည္း (အင္ဂ်ီအို)
ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ ့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ
့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးအဖြဲ ့ေသာ္လည္းေကာင္း
မဟုတ္ပါ။
• ကြ်ႏ္ုပ္တို ့အဖြဲ႔တြင္ ၀န္ထမ္း ၂၅ ေယာက္ႏွင့္
ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔တို ့ပါ၀င္သည္။ အခ်ိဳ ့မွာ
ယခင္ကဒုကၡသည္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
• ဒုကၡသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေကာ္မစ္ရွင္ အေနျဖင့္
ရန္ပုံေေငြ (သို႔မဟုတ္) ေထာက္ပံ့ေငြတစ္စုံတစ္ရာ ကို
အဖြဲ ့အစည္းမ်ားသို ့လည္းေကာင္း တစ္ဦးခ်င္းစီသို
့လည္းေကာင္းေပးျခင္းမရွိပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ကို info@wrcommission.org ကိုဆက္သြယ္ပါက ရန္ပုံေငြေပးေသာ ဆိုင္ရာအဖြဲ
့အစည္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို ့မည္ျဖစ္ပါသည္။
• ဒုကၡသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေကာ္မစ္ရွင္အေနျဖင္ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုတြင္ခိုလႈံခြင့္ရရွိရန္ ကူညီမေပးႏိုင္ပါ။ အကယ္၍
သင္၏အသက္အႏာၱရယ္ တစ္စုံတစ္ရာရွိျပီး အျခားတိုင္းျပ
ည္တစ္ခုတြင္ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံရန္လိုအပ္ပါက ကုလသမၼဂ
ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရုံး (www.unhcr.org/contact.html) သို ့မဟုတ္ သင့္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုခုကို ဆက္သြယ္ပါ။
ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီမ်ား ေကာ္မစ္ရွင္ သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီ၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း ၅၀၁
(စီ) (၃) ႏွင့္ တရား၀င္ ဆက္စပ္ေနေသာ္လည္း အိုင္အာရ္စီထံမွ
တိုက္ရိုက္ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ႔ရရွိျခင္း မရွိပါ။
ဓါတ္ပုံ။

။ UNHCR/အက္စ္ အယ္ရင္တန္
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ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီမ်ား ေကာ္မစ္ရွင္ (Women’s Refugee Commission)

