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សេចក្តបី្រកាេព័តម៌ាន 

 

 អង្គការឃែរ ក្ម្ពុជានឹង្ប្តូវស្វើយុទ្ធនាការ 16 ថ្ងៃស ើម្បរីញ្ឈរអ់ំសពើហិង្ាស ើស្តេតី នងិ្មានេមាា ្យុទ្ធនាការងមីសនេះ  

និង្មានេក្ម្មភាពសៅពាេសពញរាជធានីភ្នសំពញ។ យុទ្ធនាការ ឃ  បានស្វើជាម្ុនេប្មារប់្ពតឹតិការណ៍ងមីៗស ើម្បី 

ប្បារពធយុទ្ធនាការពណ៌ទ្ឹក្ប្ក្ូច សោយសតត តស ើសារម្ួយគឺ (គ្មម នការសរៀតសរៀនផ្លូវសភ្ទ្សៅទ្ីសនេះ) ។ 

ក្នុង្សគ្ម រំណង្ស ើម្បសី ើក្ទ្ឹក្ចិតតប្គរ់គ្មន ស ើម្បរីង្ហា ញថាពួក្សគនឹង្ម្ិនអត់ឱនេប្មារ់ការសរៀតសរៀនផ្លូវសភ្ទ្

សៅក្នុង្ក្ឃនលង្ការង្ហរ និង្េហគម្ន៍៍ររេ់ពួក្សគ។ 

 

អង្គការឃែរនឹង្សរៀរចំប្ពតឹតកិារណ៍សនេះសៅក្នុង្សាលាសរៀន សាក្ វិទ្ា យ័ តាម្ក្ឃនលង្ស្វើអាជីវក្ម្ម និង្េហគម្ន៍

ក្នុង្រាជធានីភ្នសំពញ។ សៅតាម្សាលា និង្សាក្ វិទ្ា យ័ អង្គការឃែរក្ំពុង្ស្វើការគំ្មប្ទ្  ់អង្គការថ្ គូក្នុង្ប្េុក្ 

េមាគម្ន៍អភ្ិវឌ្ឍេខុភាពប្រជាជន (PHD) ស ើម្បីរសង្កើនការយ ់ ឹង្ក្នុង្ចសំោម្េិេស និេសិតក្នុង្រយសព  

រ ុនាម នេបាត ហស៍នេះ ស ើម្បី កឹ្នំាេប្មារ់េក្ម្មភាព១៦ថ្ងៃ។ ពួក្សគមានការសតត តជាពិសេេក្នុង្ការស ើក្ទ្ឹក្ចតិត 

  ់រុរេស ើម្បសី្វើចំោតក់ារក្នុង្ការនិយាយថាអំសពើហិង្ាស ើស្តេតគឺីម្ិនអាចទ្ទ្ ួយក្បានសនាេះសទ្។ 

 

អង្គការឃែរនឹង្ប្តូវស្វើការជាម្ួយមាា េអ់ាជីវក្ម្ម ូចជា អនក្ប្គរ់ប្គង្សរាង្ចប្ក្ និង្មាា េហ់ាង្សេវាក្ម្ានត

ស ើម្បីសរៀរចនំូវប្ពតឹតិការណ៍សនេះ។  តទ ងំ្អរ់រំខ្នន ត្ ំ នឹង្ប្តូវរង្ហា ញជាម្ួយតអួក្សរឃ  ប្រឌ្តិថា  "ចិនាត  

ជាស្តេតីវ័យសក្មង្មាន ក្ឃ់  បានរក្សែើញក្មាល ំង្ស ើម្បសីប្កាក្ឈរស ើង្េប្មារក់ារសរៀតសរៀនផ្លូវសភ្ទ្ សហើយ

ឥ ូវសនេះក្ំពុង្គំ្មប្ទ្  ់អនក្ ថ្ទ្សទ្ៀតឃ  ប្រក្រសោយទ្ំនុក្ចតិតឱយស្វើ ូចគ្មន ឃ រ។ អនក្ចូ រមួ្ក្នុង្ប្ពឹតតកិារណ៍ 

ទងំ្សនេះនឹង្មានឱកាេស ើម្បីងតរូរររេ់ពួក្សគឈរជាម្ួយចិនាត  សហើយរសង្ហា េះសៅស ើទ្ំព័រសហវេរ ុក្ Safe 

Community Forumស ើម្បីរង្ហា ញនូវការគំ្មប្ទ្ររេ់ពួក្សគ។ 

ប្ពឹតតកិារណ៍សៅក្នងុ្សរាង្ចប្ក្កាត់ស ររួម្រញ្ាូ ទងំ្ការប្រក្ួតជាអនតរេក្ម្ម សៅសព អាហារថ្ងៃប្តង្េ់ប្មារ់ក្ម្មក្រ 

ក្ម្មការិនី ស ើម្បឈីន េះរង្ហវ ន ់ខណៈឃ  ហាង្នានា  ូចជាហាង្សរៀរហាគ ឌ្និប្តូវសតត តកាន់ឃតខ្នល ំង្សៅស ើសភ្ញៀវឃ   
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ចូ ម្ក្ហាង្ររេ់ពួក្សគ។ អង្គការឃែរ បានស ើក្ទ្ឹក្ចតិដ  ់ម្នុេសប្គរគ់្មន ឱយចុេះហតថស ខ្នសៅស ើកាតស់រតជាញ ចិតត

សោយេរសេរ ម្អតិអំពេីក្ម្មភាពឃ  នឹង្យក្ម្ក្ស ើម្បីរញ្ឈរក់ារសរៀតសរៀនផ្លូវសភ្ទ្ សៅក្នុង្ក្ឃនលង្ការង្ហរ

និង្េហគម្នរ៍រេ់ពួក្សគ។  មានរទ្ចសប្ម្ៀង្ខ្នរា៉ាអូសខងមីម្ួយឃ  នឹង្ប្តូវបានចាក្់ផ្ាយក្នុង្ទ្ីតំាង្ោម្យួ

ឃ  បានសប្ជើេសរើេ  ជាម្ួយប្ក្ុម្ស្តេតីឃ  ម្ក្ពីេមាគម្សាម្គគីស្តេត ីផ្សពវផ្ាយប្សាសរៀរសៅក្ម្ពុជា (SABC) 

អាចប្បារ់អនក្ប្គរ់គ្មន រឃនថម្សទ្ៀតអំពយីុទ្ធនាការសនេះ។ 

 

 រុមម្ ក្ក្ង្់រឃី  បានចូ រួម្ ឃង្ារក្បនួក្នុង្យុទ្ធនាការពណ៌ប្ក្ូចក្នុង្ឃខតលុាឃ  នងឹ្សចញជាក្បួនក្នុង្អំ ុង្សព ថ្ន

យុទ្ធនាការសនេះ។ អនក្សរើក្ រុមម្ ក្ក្ង្់រីនឹង្និយាយជាម្ួយអតិងិជនររេ់ខលួ នអំពីសារៈេំខ្នន់ថ្ន ការតល េ់រតូរការេតី 

រសនាទ េចសំពាេះស្តេតី និង្គំ្មប្ទ្  ព់ួក្សគក្នុង្ការរាយការណ៍ពីអំសពើហិង្ាទក្ទ់្ង្នឹង្សយនឌ្័រសៅសព សក្ើតមានស ើង្។ 

សៅឃប្ពក្លារ ជាក្ឃនលង្ឃ  អង្គការឃែរបានជួយគំ្មប្ទ្  អ់ាជាញ ្រម្ ូោា នស ើម្បសី្វើការរសង្កើតនូវនតីិវិ្េីតង្់ោរ 

ថ្នប្រតិរតតិការេប្មារ់រាយការណ៍ក្រណីឧរតតសិហតថុ្នអំសពើហិង្ាសនេះនឹង្ឈានជហំានម្យួរឃនថម្សទ្ៀត។ 

េមាជិក្ថ្នគណៈក្មាម ្ិការែុំេប្មារ់ស្តេតនីិង្ក្ុមារ (CCWC) នឹង្ប្តូវបាននិយាយជាម្ួយមាា េផ់្ទេះជ ួជារុគគ  

និង្ឃចក្ចាយេមាា រៈសោយមានរញ្ជា ក្ន់ូវសេចក្ដ ីម្អតិជាក្់លាក្អ់ំពីរសរៀរថ្នទក្់ទ្ង្សៅរ  ូីេក្នុង្តរំន់សនាេះ។ 

 អង្គការឃែរក្៏នឹង្ច ូរួម្ផ្ង្ឃ រនូវប្ពឹតតកិារណ៍សផ្សង្សទ្ៀត ូចជាការរាជំាប្ក្ុម្ឃ  បានសរៀរចសំោយប្ក្េួង្

ក្ិចាការនារើ និង្ក្ំពុង្ស្វើការជាម្ួយ UN Women ស ើម្បីស ើក្ក្ម្ពេ់េក្ម្មភាពររេ់អង្គការជាសប្ចើនសៅទ្ូទងំ្

ប្រសទ្េក្ម្ពុជា។ 

 

"សនេះជាយុទ្ធនាការ 16 ថ្ងៃស ើម្បរីញ្ឈរអ់ំសពើហិង្ាស ើស្តេតគីឺជាយុទ្ធនាការឃ  មានសារៈេខំ្ននោ់េ់

េប្មារ់អង្គការឃែរ  សូចនេះសយើង្សជឿជាក្់យា ង្ម្តុមំាក្នងុ្េិទ្ធ ិស្តេតី ស ើម្បីជីវិតមានសេរើភាពពកីារសប្រើអំសពើហិង្ា"  

សលាក្ប្េី ចអូាន ឃហវរ  ី ជានាយិកាប្រចំាប្រសទ្េររេ់អង្គការឃែរនយិាយ។  សនេះគឺជាម្ូ សហតុឃ  សយើង្

បានសប្ជើេសរើេក្នុង្សព សវលាសនេះស ើម្បេីក្ម្មភាពងមី សោយសតត តជាេំខ្ននស់ៅស ើការស ល្ើយតរសៅស ើការ 

សរៀតសរៀនផ្លូវសភ្ទ្។ សយើង្ចង្់តល េ់រតូរអាក្របក្ិរិយាររេ់ម្នុេស និង្តល េ់រតូរការេតីរសនាទ េចំសពាេះស្តេត។ី  ូសចនេះ

ស្តេតីឃ  ធាល រ់មានរទ្ពិសសា្នក៍ារសរៀតសរៀនប្តូវសាដ រស់ោយគ្មម នការវនិិចឆយ័, បានរង្ហា ញនវូការគំ្មប្ទ្ 

និង្ស ើក្ទ្ឹក្ចតិតឱយរាយការណ៍សៅអាជាញ ្រពាក្់ព័នធ។ សយើង្េង្ឃឹម្ថាវានឹង្រសង្កើតជាររិយាកាេឃ  ការសរៀតសរៀន 

ផ្លូវសភ្ទ្គឺម្ិនប្តូវអត់ឱនឱយបានសទ្ក្នុង្ប្រសទ្េក្ម្ពុជា” 
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ចូ សៅកាន ់www.care-cambodia/16daysស ើម្បអីានអំពកីារង្ហរររេ់អង្គការឃែរក្នុង្ការរញ្ឈរ់អំសពើហិង្ា 

ស ើស្តេតី ក្នុង្ប្រសទ្េក្ម្ពុជា។ 

េប្មារព់ត័ម៌ានរឃនថម្េមូ្ទក្ទ់្ង្ម្ក្៖ អា ត ពិសា  ប្រធានក្ម្មវិ្ីអសំពើហិង្ាទក្់ទ្ង្នឹង្សយនឌ្័រ  

(Pysal.eart@careint.org) 
 

ឃែរគជឺាអង្គការអភ្វិឌ្ឍនឃ៍  ស្វើការក្នងុ្ទ្េិសៅប្រយទុ្ធប្រឆំង្នងឹ្ភាពប្ក្បី្ក្ជាេក្  សោយសតត តជាពិសេេ 

ស ើស្តេតី និង្ក្ុមារើស ើម្បនំីាម្ក្នូវការតល េ់រតូរយូរអឃង្វង្  េ់ហគម្នរ៍រេ់ពួក្សគ។អង្គការឃែរបានរសង្កើត 

ស ើង្តំាង្ពីឆន ំ១៩៤៥ សហើយបានស្វើការជាម្យួប្រជាជនក្ម្ពុជាតំាង្ពីឆន ំ១៩៧៣ ។ អង្គការឃែរស្វើការជាម្ួយ 

ប្រជាជនរារព់ានន់ាក្់សៅក្នងុ្ប្រសទ្េ ក្ម្ពុជា សហើយជាពិសេេស្វើការជាម្យួស្តេតឃី  បានស្វើចំោក្ប្េុក្សៅទ្ីប្ក្ុង្ 

ស្តេតីនិង្សក្មង្ប្េីឃ  ជាជនជាតិភាគតិច និង្ស្តេតីជនរទ្ឃ  បាន ល្ង្កាតន់វូការរ ិសេ្េិទ្ធ ិររេពួ់ក្សគ 

ជាសប្ចើន ង្។  អង្គការឃែរក្ំពុង្ស្វើការស ើម្បីរញ្ឈរ់អសំពើហិង្ាស ើស្តេតីក្នុង្ប្រសទ្េក្ម្ពុជាអេ់ជាអេ់រយៈសព ជាង្

ម្ួយទ្េវតសន៍ម្ក្សហើយប្ក្ម្ការផ្ត ម់្ូ និ្ពីិរោា ភ្បិា អូស្តសាត  ី និង្អង្គការេហប្រជាជាតិ  UN Trust Fund 

ស ើម្បីរញ្ឈរអ់ំសពើហិង្ាស ើស្តេត។ី 

 

យទុ្ធនាការ 16 ថ្ងៃស ើម្បរីញ្ឈរអ់សំពើហងិ្ាស ើស្តេតគីយឺុទ្ធនាការេក្ ប្រចំាឆន ំម្ួយឃ  ចារ់សផ្តើម្សៅថ្ងៃទ្ី 25 

ឃខវិចឆិកាឃ  ជាទ្ិវាអនតរជាតិស ើម្ប ីុររបំាតអ់ំសពើហិង្ាស ើស្តេតី និង្រនតរហតូ  ថ់្ងៃទ្ិវាេិទ្ធ ិម្នុេសអនតរជាត ិ

សៅថ្ងៃទ្ី 10 ឃខ្នូ។ ប្រសទ្េក្ម្ពុជាអង្គការ UN Women ប្ក្េួង្ក្ិចាការនារើ និង្អង្គការ ថ្ទ្ជាសប្ចើនសទ្ៀតរួម្គ្មន

ស ើម្បីរសង្កើនការយ ់ ឹង្ថ្នការរញ្ឈរអ់ំសពើហិង្ាស ើស្តេតី។ ព័តម៌ានរឃនថម្សទ្ៀតអំពីប្ពឹតតកិារណ៍សនេះ 

សៅក្នុង្ប្រសទ្េក្ម្ពុជានឹង្ប្តវូបានផ្សពវផ្ាយសៅ www.16days.info. ។ 

 

(រក្ឃប្រសប្ៅផ្លូវការ) 
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