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សេចក្តប្ី រកាេព័តមា
៌ ន

អង្គការឃែរ ក្ម្ពុជានឹង្ប្តូវស្វើយុទ្ធនាការ 16 ថ្ងៃស ើម្បីរញ្ឈរ់អំសពើហិង្ាស ស្តើ េតី និង្មានេមាា្យុទ្ធនាការងមីសនេះ
និង្មានេក្ម្មភាពសៅពាេសពញរាជធានីភ្សនំ ពញ។ យុទ្ធនាការ ឃ

បានស្វើជាម្ុនេប្មារ់ប្ពឹតិកា
ត រណ៍ងមីៗស ើម្បី

ប្បារពធយុទ្ធនាការពណ៌ទ្ឹក្ប្ក្ូច សោយសតតតស សា
ើ រម្ួយគឺ (គ្មមនការសរៀតសរៀនផ្លូវសភ្ទ្សៅទ្ីសនេះ) ។
ក្នុង្សគ្ម រំណង្ស ើម្បីស ើក្ទ្ឹក្ចិតប្ត គរ់គ្មនស ើម្បីរង្ហាញថាពួក្សគនឹង្ម្ិនអត់ឱនេប្មារ់ការសរៀតសរៀនផ្លូវសភ្ទ្
សៅក្នុង្ក្ឃនលង្ការង្ហរ និង្េហគម្ន៍៍ររេ់ពួក្សគ។

អង្គការឃែរនឹង្សរៀរចំប្ពឹតកា
ិត រណ៍សនេះសៅក្នុង្សាលាសរៀន សាក្
ក្នុង្រាជធានីភ្សនំ ពញ។ សៅតាម្សាលា និង្សាក្

វិទ្ា យ
័ តាម្ក្ឃនលង្ស្វអា
ើ ជីវក្ម្ម និង្េហគម្ន៍

វិទ្ា យ
័ អង្គការឃែរក្ំពុង្ស្វើការគ្មំប្ទ្

់អង្គការថ្ គូក្នុង្ប្េុក្

េមាគម្ន៍អភ្ិវឌ្ឍេុខភាពប្រជាជន (PHD) ស ើម្បីរសង្កើនការយ ់ ឹង្ក្នុង្ចំសោម្េិេស និេសិតក្នុង្រយសព
ឹ នាំេប្មារ់េក្ម្មភាព១៦ថ្ងៃ។ ពួក្សគមានការសតតតជាពិសេេក្នុង្ការស
រុនាមនេបាតហ៍សនេះ ស ើម្បី ក្

ើក្ទ្ឹក្ចិតត

់រុរេស ើម្បីស្វើចំោត់ការក្នុង្ការនិយាយថាអំសពើហិង្ាស ស្តើ េតគ
ី ឺម្ិនអាចទ្ទ្ួ យក្បានសនាេះសទ្។

អង្គការឃែរនឹង្ប្តូវស្វើការជាម្ួយមាាេ់អាជីវក្ម្ម ូចជា
ស ើម្បីសរៀរចំនូវប្ពឹតិកា
ត រណ៍សនេះ។

តទង្
ំ អរ់រំខ្ននត្ំ

អនក្ប្គរ់ប្គង្សរាង្ចប្ក្

និង្មាាេ់ហាង្សេវាក្ម្ានត

នឹង្ប្តូវរង្ហាញជាម្ួយតួអក្សរឃ

ប្រឌ្ិតថា

ជាស្តេតីវ័យសក្មង្មានក្់ឃ

បានរក្សែើញក្មាលំង្ស ើម្បីសប្កាក្ឈរស ើង្េប្មារ់ការសរៀតសរៀនផ្លូវសភ្ទ្

ឥ ូវសនេះក្ំពុង្គ្មំប្ទ្

់អនក្ ថ្ទ្សទ្ៀតឃ

ប្រក្រសោយទ្ំនុក្ចិតឱ
ត យស្វើ ូចគ្មនឃ រ។

ទំង្សនេះនឹង្មានឱកាេស ម្
ើ បីងតរូរររេ់ពួក្សគឈរជាម្ួយចិនាត

"ចិនាត
សហើយ

អនក្ចូ រួម្ក្នុង្ប្ពឹតកា
ិត រណ៍

សហើយរសង្ហាេះសៅស ើទ្ំព័រសហវេរុក្

Safe

Community Forumស ើម្បីរង្ហាញនូវការគ្មំប្ទ្ររេ់ពួក្សគ។
ប្ពឹតកា
ិត រណ៍សៅក្នង្
ុ សរាង្ចប្ក្កាត់ស ររួម្រញ្ាូ
ក្ម្មកា រិនី ស ើម្បីឈនេះរង្ហវន់ ខណៈឃ

ទំង្ការប្រក្ួតជាអនតរេក្ម្ម សៅសព អាហារថ្ងៃប្តង្់េប្មារ់ក្ម្មក្រ

ហាង្នានា ូចជាហាង្សរៀរហាគឌ្ិនប្តូវសតតតកាន់ឃតខ្នលំង្សៅស ើសភ្ញៀវឃ

www.care-cambodia.org

ចូ ម្ក្ហាង្ររេ់ពួក្សគ។ អង្គការឃែរ បានស ើក្ទ្ឹក្ចិតដ
សោយេរសេរ ម្អត
ិ អំពេ
ី ក្ម្មភាពឃ

់ម្នុេសប្គរ់គ្មនឱយចុេះហតថស ខ្នសៅស ើកាត់សរតជាញចិតត

នឹង្យក្ម្ក្ស ើម្បីរញ្ឈរ់ការសរៀតសរៀនផ្លូវសភ្ទ្ សៅក្នុង្ក្ឃនលង្ការង្ហរ

និង្េហគម្ន៍ររេ់ពួក្សគ។ មានរទ្ចសប្ម្ៀង្ខ្នរា៉ា អូសខងមីម្ួយឃ
ឃ

បានសប្ជើេសរើេ ជាម្ួយប្ក្ុម្ស្តេតីឃ

នឹង្ប្តូវបានចាក្់ផ្ាយក្នុង្ទ្ីតាំង្ោម្ួយ

ម្ក្ពីេមាគម្សាម្គគីស្តេតី ផ្សពវផ្ាយប្សាសរៀរសៅក្ម្ពុជា (SABC)

អាចប្បារ់អនក្ប្គរ់គ្មនរឃនថម្សទ្ៀតអំពយ
ី ុទ្ធនាការសនេះ។

រុមម្ក្ក្ង្់រឃី

បានចូ រួម្ ឃង្ារក្បួនក្នុង្យុទ្ធនាការពណ៌ប្ក្ូចក្នុង្ឃខតុលាឃ

នឹង្សចញជាក្បួនក្នុង្អំ ុង្សព

ថ្ន

យុទ្ធនាការសនេះ។ អនក្សរើក្ រុម្
ម ក្ក្ង្់រីនឹង្និយាយជាម្ួយអតិងិជនររេ់ខួ ល នអំពីសារៈេំខ្នន់ថ្ន ការតលេ់រូរត ការេតី
រសនាទេចំសពាេះស្តេតី និង្គ្មំប្ទ្
សៅឃប្ពក្លារ ជាក្ឃនលង្ឃ

ព
់ ួក្សគក្នុង្ការរាយការណ៍ពីអំសពើហិង្ាទក្់ទ្ង្នឹង្សយនឌ្័រសៅសព សក្ើតមានស ើង្។
អង្គការឃែរបានជួយគ្មំប្ទ្

អា
់ ជាញ្រម្ូ ោានស ម្
ើ បីស្វើការរសង្កត
ើ នូវនីតិ វិ្េ
ី ង្
ត ់ោរ

ថ្នប្រតិរតតិការេប្មារ់រាយការណ៍ក្រណីឧរតតសិ ហតុថ្នអំសពើហិង្ាសនេះនឹង្ឈានជំហានម្ួយរឃនថម្សទ្ៀត។
េមាជិក្ថ្នគណៈក្មាម្ិការែុំេប្មារ់ស្តេតន
ី ិង្ក្ុមារ (CCWC) នឹង្ប្តូវបាននិយាយជាម្ួយមាាេ់ផ្ទេះជួ ជារុគគ
និង្ឃចក្ចាយេមាារៈសោយមានរញ្ជាក្់នូវសេចក្ដី ម្អត
ិ ជាក្់លាក្់អំពីរសរៀរថ្នទក្់ទ្ង្សៅរូ ីេក្នុង្តំរន់សនាេះ។
អង្គការឃែរក្៏នឹង្ចូ រួម្ផ្ង្ឃ រនូវប្ពឹតកា
ិត រណ៍សផ្សង្សទ្ៀត ូចជាការរាំជាប្ក្ុម្ឃ

បានសរៀរចំសោយប្ក្េួង្

ក្ិចាការនារើ និង្ក្ំពុង្ស្វើការជាម្ួយ UN Women ស ើម្បីស ើក្ក្ម្ពេ់េក្ម្មភាពររេ់អង្គការជាសប្ចើនសៅទ្ូទង្
ំ
ប្រសទ្េក្ម្ពុជា។

"សនេះជាយុទ្ធនាការ
េប្មារ់អង្គការឃែរ

16

ថ្ងៃស ើម្បីរញ្ឈរ់អំសពើហិង្ាស ស្តើ េតគ
ី ឺជាយុទ្ធនាការឃ

មានសារៈេំខ្នន់ោេ់

ូសចនេះសយើង្សជឿជាក្់យាង្ម្ុតមាំ ក្ង្
នុ េិទ្ធិស្តេតី ស ើម្បីជី វិតមានសេរើភាពពីការសប្រើអំសពើហិង្ា"

សលាក្ប្េី ចូអាន ឃហវរ ី ជានាយិកាប្រចាំប្រសទ្េររេ់អង្គការឃែរនិយាយ។
បានសប្ជើេសរើេក្នុង្សព សវលាសនេះស ើម្បីេក្ម្មភាពងមី

សនេះគឺជាម្ូ សហតុឃ

សោយសតតតជាេំខ្នន់សៅស កា
ើ រស្លើយតរសៅស កា
ើ រ

សរៀតសរៀនផ្លូវសភ្ទ្។ សយើង្ចង្់តលេ់រូរត អាក្របក្ិ រិយាររេ់ម្នុេស និង្តលេ់រូរត ការេតីរសនាទេចំសពាេះស្តេត។
ី
ស្តេតីឃ

សយើង្

ធាលរ់មានរទ្ពិសសា្ន៍ការសរៀតសរៀនប្តូវសាដរ់សោយគ្មមនការវិនិចយ
័ឆ ,

បានរង្ហាញនូវការគ្មំប្ទ្

និង្ស ើក្ទ្ឹក្ចិតឱ
ត យរាយការណ៍សៅអាជាញ្រពាក្់ព័នធ។ សយើង្េង្ឃឹម្ថាវានឹង្រសង្កត
ើ ជាររិយាកាេឃ
ផ្លូវសភ្ទ្គឺម្ិនប្តូវអត់ឱនឱយបានសទ្ក្នុង្ប្រសទ្េក្ម្ពុជា”

www.care-cambodia.org

ូសចនេះ

ការសរៀតសរៀន

ចូ សៅកាន់ www.care-cambodia/16daysស ើម្បីអានអំពកា
ី រង្ហរររេ់អង្គការឃែរក្នុង្ការរញ្ឈរ់អំសពើហិង្ា
ស ស្តើ េតី ក្នុង្ប្រសទ្េក្ម្ពុជា។
េប្មារ់ពត
័ មា
៌ នរឃនថម្េូម្ទក្់ទ្ង្ម្ក្៖ អាត ពិសា

ប្រធានក្ម្ម វិ្ីអសំ ពើហិង្ាទក្់ទ្ង្នឹង្សយនឌ្័រ

(Pysal.eart@careint.org)
ឃែរគឺជាអង្គការអភ្ិវឌ្ឍន៍ឃ
ស ស្តើ េតី

ស្វកា
ើ រក្នង្
ុ ទ្ិេសៅប្រយុទ្ធប្រឆំង្នឹង្ភាពប្ក្ីប្ក្ជាេក្

និង្ក្ុមា រើស ើម្បីនាំម្ក្នូវការតលេ់រូរត យូរអឃង្វង្

ស ើង្តាំង្ពីឆនំ១៩៤៥

េ
់ ហគម្ន៍ររេ់ពួក្សគ។អង្គការឃែរបានរសង្កត
ើ

សហើយបានស្វើការជាម្ួយប្រជាជនក្ម្ពុជាតាំង្ពីឆនំ១៩៧៣

ប្រជាជនរារ់ពាន់នាក្់សៅក្នង្
ុ ប្រសទ្េ ក្ម្ពុជា សហើយជាពិសេេស្វើការជាម្ួយស្តេតឃី
ស្តេតីនិង្សក្មង្ប្េីឃ
ជាសប្ចើន ង្។

ជាជនជាតិភាគតិច

សោយសតតតជាពិសេេ

។

អង្គការឃែរស្វកា
ើ រជាម្ួយ

បានស្វច
ើ ំោក្ប្េុក្សៅទ្ីប្ក្ុង្

បាន្លង្កាត់នូវការរ ិសេ្េិទ្ធិររេ់ពួក្សគ

និង្ស្តេតីជនរទ្ឃ

អង្គការឃែរក្ំពុង្ស្វើការស ើម្បីរញ្ឈរ់អសំ ពើហិង្ាស ស្តើ េតីក្នុង្ប្រសទ្េក្ម្ពុជាអេ់ជា អេ់រយៈសព ជាង្

ម្ួយទ្េវតសន៍ម្ក្សហើយប្ក្ម្ការផ្ត ម្
់ ូ និ្ព
ិ ីរោាភ្ិបា អូស្តសាត

ី និង្អង្គការេហប្រជាជាតិ UN Trust Fund

ស ើម្បីរញ្ឈរ់អំសពើហិង្ាស ស្តើ េត។
ី

យុទ្ធនាការ 16 ថ្ងៃស ម្
ើ បីរញ្ឈរ់អសំ ពើហង្
ិ ាស ស្តើ េគ
ីត យ
ឺ ុទ្ធនាការេក្ ប្រចាំឆនំម្ួយឃ
ឃខវិចិកា
ឆ ឃ

ជាទ្ិវាអនតរជាតិស ម្
ើ បី ុររំបាត់អំសពើហិង្ាស ើស្តេតី និង្រនតរហូត

ចារ់សផ្តើម្សៅថ្ងៃទ្ី 25
ថ្់ ងៃទ្ិវាេិទ្ធិម្នុេសអនតរជាតិ

សៅថ្ងៃទ្ី 10 ឃខ្នូ។ ប្រសទ្េក្ម្ពុជាអង្គការ UN Women ប្ក្េួង្ក្ិចាការនារើ និង្អង្គការ ថ្ទ្ជាសប្ចើនសទ្ៀតរួម្គ្មន
ស ើម្បីរសង្កន
ើ ការយ ់ ឹង្ថ្នការរញ្ឈរ់អំសពើហិង្ាស ស្តើ េតី។ ព័តមា
៌ នរឃនថម្សទ្ៀតអំពីប្ពឹតកា
ិត រណ៍សនេះ
សៅក្នុង្ប្រសទ្េក្ម្ពុជានឹង្ប្តូវបានផ្សពវផ្ាយសៅ www.16days.info. ។

(រក្ឃប្រសប្ៅផ្លូវការ)

www.care-cambodia.org

