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ការប្រកាសព័ត៌មាន 

សមាជិកសភារង្ហា ញពីការគាំប្រល ើការការពារអាំលពើហិង្សាប្រឆាំង្សនឹង្សស្រសតីលៅកនុង្សសហគមន៍ 

ភ្នាំលពញ ថ្ងៃរី៧ តុលា ឆន ាំ២០១៥-   អង្សគការយុវជន ល ម្ ោះសមាគមអភិ្វឌ្ឍន៍សុខភាពប្រជាជន និង្សអង្សគការ ឃែរ 
អនតរជាតិលៅកមពុជានឹង្សររួ ស្វា គមន៍ សមាជិកសភា ថ្នន ក់ដឹកនាំមកពីតាំណាង្សប្កសួង្សពាក់ពនឋ័ អាជាា ធរ 
មូ ដ្ឋឋ ន និង្សអនកតាំណាង្សអង្សគការសហប្រជាជាតិប្រចាំលៅ កមពុជាលៅកនុង្សប្ពឹតតិការណ៍ឃដ នឹង្សប្រប្ពឹតត លៅ 

ខណឌ លពាធិឃសនជ័យ លៅថ្ងៃរី ២៥ ឃខ តុលា ឆន ាំ ២០១៥ ។ កមមវធីិលនោះ មានលគ រាំណង្សនាំយកយុរធនការណ៍ 

ពណ៌រឹកប្កចូររស់អគគល ខាធិការអង្សគការសហប្រជាជាតិ UNITE លដើមប ុីររាំបាត់អាំលពើហិង្សាល ើស្រសត ី មកលធាើ 
ជាចាំណារ់អារមមណ៍ដ ់អនកមានឥរធិព សាំខាន់ៗជាពិលសសប្កមុរុរស និង្សលកមង្សប្រសុ ។  

សមាគមអភិ្វឌ្ឍន៍សុខភាពប្រជាជន និង្សជាតាំណាង្ស“UNITE”ប្រចាំលៅកមពុជា បានលរៀរចាំយុរធនការណ៍ពណ៌
រឹកប្កចូដាំរូង្សលគលៅកនុង្សស្វលាលរៀន និង្ស មហាវរិា ័យលៅរាជធានីភ្នាំលពញ ចរ់តាំង្សពីឆន ាំ២០១៣ ជាមួយ
សិសានុសិសសនិង្សនិសសតិជាលប្ចើនលដើមបីនាំមុខជាគាំរកូនុង្សការល ើករឹកចិតតមិតតភ្ក្រកតររស់ពួកលគ ចូ រមួការពារ
ស្រសតីលដ្ឋយកតីលគរព។ នលព រចចុរបននសមាគមមួយលនោះលរៀរចាំឃែនការកនុង្សការដឹកនាំយុរធនការណ៍លៅល ើដង្ស
ែលូវជាមួយនឹង្សការែារភាច រ់ការចូ រមួគាំប្រររស់រដ្ឋឋ ភិ្បា ល ើការង្ហរររស់លគ។ 

ជាមួយនឹង្សការគាំប្រររស់អង្សគការឃែរ សមាគមអភិ្វឌ្ឍន៍សុខភាពប្រជាជន មានលគ រាំណង្សជប្មុញអាជាៃ ធរ
មូ ដ្ឋឋ នលៅកមពុជា ជាពិលសសលៅកនុង្សរីប្រជុាំជន លដើមបីល ើកមពស់ការយ ់ដឹង្សជាស្វធារណៈសតីអាំពីស្វរៈ
សាំខាន់ពីការការពារស្រសតីពីអាំលពើហិង្សា និង្សការចូ រមួសកមមជាមួយយុរធនការណ៍កនុង្សសហគមនររស់ពួកលគ។ 

នយិកាអង្សគការឃែរប្រចាំកមពុជា លលាកស្សី ចូអាន ឃហារឡី បានមានប្រស្វសថ្ន “លយើង្សមានអារមមណ៍រ ាំលភ្ើរ
រកីរាយយ៉ាង្សខាល ាំង្សអាំពីជាំហានរនា រ់ល ើការង្ហរររស់អង្សគការឃែរ លដើមបីការពារអាំលពើហិង្សាប្រឆាំង្សនឹង្សស្រសតីរស់លៅ 
តាំរន់ប្រជុាំជន”។ ជាមួយសមាគមអភិ្វឌ្ឍន៍សុខភាពប្រជាជនឃដ ជាថ្ដគូររស់លយើង្ស បាននឹង្សកាំពុង្សពប្ងី្សក 
សកមមភាព្នលៅរកការចូ រមួពីរុរស និង្សស្រសតីលៅកនុង្សសហគមន៍ស្សរលព ឃដ អជាា ធរលដើរតួយ៉ាង្សសាំខាន់
លដើមបីគាំប្រការង្ហរលនោះ លយើង្សសង្សឃមឹថ្នមានមនុសសលប្ចើន នឹង្សលប្កាកឈរលឡើង្ស លដើមបីនិយយថ្ន អាំលពើហិង្សា
ទាក់រង្សនឹង្សលយនឌ័្រ និង្សការលរៀតលរៀនែលូវលភ្រនឹង្សមិនររួ យកបានលរលៅកនុង្ស សហគមន៍ររស់ពួកលគ។ 
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សកមមភាពថ្នយុរធនការណ៍ពណ៌រឹកប្កចូ បានររួ ការជួយឧរតថមភលដ្ឋយ មូ និធិសហប្រជាជាតិយូអិន
ប្តស់ហាា ន់ លដើមបីរញ្ច រ់អាំលពើហិង្សាល ើស្រសតី លហើយកមមវធីិមានការចូ រមួលដ្ឋយ អនកតាំណាង្សររស់អង្សគការ UN 

Women។ “អាំលពើហិង្សាល ើស្រសតីគឺឃតង្សឃតប្តវូបានអត់លអានកនុង្សប្រលរសកមពុជា  សហគមន៏អាចឬក៏លធាើការ
រឃនថមលរៀតល ើការពប្ងឹ្សង្សការល្លើយតរររស់ពួកលគ ” តមប្រស្វសន៍ររស់លលាកស្សី UN Women។ 
យុរធនការណ៍ព៌ណ៌រឹកប្កចូប្បារពធលរបើង្សកនុង្សការរ ាំ ឹកយ៉ាង្សសាំខាន់ថ្នអាំលពើហិង្សាល ើស្រសតី និង្ស
លកមង្សស្រសតីមិនគួរប្តូវបានលគររួ យក” 

ប្ពឹតតិការណ៏លនោះនឹង្សចូ រមួលដ្ឋយសមាជិកសភា២ររូ- ឯកឧតតម ហ នុ មា៉ា នី និង្ស លលាកជាំទាវ លោក លខង្ស។ 
លលាកជាំទាវ លោក លខង្ស មានប្រស្វសន៍ថ្នលលាកជាំទាវជាំលនឿថ្នការគាំប្រ ជប្មុញលអាយមានការចូ រមួ
ររស់សហគមន៍កនុង្សសង្ហា ត់និង្សខណឌ័ កនុង្សប្ពឹតតការណ៏នលព លនោះ គឺមានែ វជិជមានសប្មារ់ប្រលរសកមពុជា 
។''អាជាា ធរមូ ដ្ឋឋ នប្គរ់ ាំដ្ឋរ់ថ្នន ក់ គឺជាភាន ក់ង្ហរគាំរ ូ ដ៏ អរាំែុតកនុង្សការចូ រមួរញ្ឈរ់និង្សល្លើយតរលៅនឹង្ស
ករណីអាំលពើហិង្សាល ើស្រសត ី និង្សលកមង្សស្សីតមរយៈការែត ់ររអនតរាគមន៏ សប្មរសប្ម ួ 
លដ្ឋោះស្ស្វយទាន់លព លវលា និង្សប្រករលដ្ឋយតមាល ភាព" ។ 

 

 តមរយៈការលធាើជាគាំរដ៏ូ អលនោះ អាជាា ធរមូ ដ្ឋឋ នប្គរ់ ាំដ្ឋរ់ថ្នន ក់ ជាពិលសសរុរស ប្តវូែសពាែាយរនតលៅ
កាន់រុរសដថ្រលរៀតលអាយពួកលគបានដឹង្ស និង្សចូ រមួ ុររាំបាត់អាំលពើហិង្សាល ើស្រសតីទាាំង្សអស់គន  
ស្សរលព ឃដ  អគគល ខាធិការររស់អង្សគការសហប្រជាជាតិបានសលមាភ ធ
យុរធនការណ៍“UNiTE”លដើមបីល ើកកមពស់ការយ ់ ដឹង្សជាស្វធារណៈ និង្សរលង្សាើន្នាៈឃែនកនលយបាយ 
និង្សធនធានសប្មារ់ការពារ និង្សរញ្ឈរ់ប្គរ់រប្មង់្សទាាំង្សអស់ ថ្នអាំលពើហិង្សាប្រឆាំង្សស្រសត ី
និង្សកុមារលីៅប្គរ់ឃែនកពាសលពញពិភ្ពលលាក។ រិវាលនោះ ប្បារពធលឡើង្សលៅថ្ងៃរី ២៥ ជាលរៀង្សរា ់ឃខ 
លដ្ឋយមានការចូ រមួប្រឃហ ជាជាង្ស ៧៦ លាននក់ លៅកនុង្ស ៥០ ប្រលរសរមួគន លដ្ឋយផ្ទា  ់ ឬតមរយៈ 
ប្រព័នធែសពាែាយកនុង្សសង្សគម។ 

យុរធនការលនោះ នឹង្សសលមាភ ធលៅសហគមន៍កនុង្សប្រលរសកមពុជាពីលមា៉ាង្ស ៨. ៣០ ដ ់លមា៉ាង្ស ១១.៣០ នប្ពឹកថ្ងៃរី 
២៥ ឃខ តុលា ឆន ាំ ២០១៥  លៅស្វ ប្រជុាំខណឌ លពាធិ៍ឃសនជ័យ។ ជាមួយគន លនោះឃដរ អង្សគការឃែរ និង្សសមាគម
អភិ្វឌ្ឍន៍សុខភាពប្រជាជនដឃដ លនោះ នឹង្សលរៀរចាំសកមមភាពយុរធនការណ៍១៦ថ្ងៃលដើមបរីញ្ឈរ់អាំលពើហិង្សាល ើ
ស្រសតីលៅកនុង្សសហគមន៍ និង្សកឃនលង្សលធាើការ ឃដ ចរ់លែតើមលៅថ្ងៃរី២៥ វចិឆិកា រនា រ់មកយុរធនការណ៍
ពណ៌រឹកប្កចូ និង្សរនតប្បារពធរិវាសិរធិមនុសសអនតរជាតិ លៅថ្ងៃរី១០ ឃខ ធនូ។ 

សប្មារ់ព័ត៌មានរឃនថមសូមទាក់រង្សមក៖ 
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អា ត ពិស្វ  ប្រធានកមមវធីិអាំលពើហិង្សាទាក់រង្សនឹង្សលយនឌ័្រ (Pysal.eart@careint.org) 

លលាក អ ូ រតនៈ នយកប្រតិរតតិ PHD និង្សជាតាំណាង្ស UNiTEប្រចាំលៅកមពុជា (phd_association@yahoo.com) 

& (phdassociation168@gmail.com) 

លចននីខនលរតរីប្រឹកាឃែនកប្បាស្ស័យទាក់រង្ស (jenny.conrad@careint.org) 

អង្សគការឃែរ ជាអង្សគការអភិ្វឌ្ឍន៍អនតរជាតិមួយលដើមបបី្រឆាំង្សនឹង្សភាពប្កីប្កជាសក  ឃដ លផ្ទត តជាពិលសសល ើ 
ការលធាើការជាមួយ ស្រសតី និង្សកុមារលីដើមបីនាំមកនូវការផ្ទល ស់រតូ រជានិរនតរភាពមួយដ ់សហគមន៍ររស់ពួកគត់។ 
អង្សគការឃែរបានចរ់លែតើមលឡើង្សលៅឆន ាំ ១៩៤៥ និង្សបានលធាើការជាមួយប្រជាជនឃខមរតាំង្សពីឆន ាំ ១៩៧៣។ អង្សគការ 
ឃែរលធាើការជាមួយមនុសសរារ់រយ រារ់ពាន់នក់ជាលរៀង្សរា ់ឆន ាំ ជាពិលសសស្រសតីឃដ ចាំណាកស្សកុមកកាន់តាំរន់ 
ជាយប្កុង្ស ស្រសតី និង្សកុមារឃីដ ជាជនជាតិភាគតិច និង្សស្រសតីជនររឃដ ប្តវូបានរដិលសដល ើសិរធិចាំរោុះ។ អង្សគការ 
ឃែរបានកាំពុង្សលធាើការលដើមបបី្រឆាំង្សនឹង្សអាំលពើហិង្សាប្រឆាំង្សស្រសតីលៅកនុង្សប្រលរសកមពុជាជាលប្ចើនរសសវតសរចួមកលហើ
យ។ 
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