
 

 

កមពុជទទួលករគរំទពីមូលនិធិ Elsie Initiative (the Elsie Initiative Fund) កនុង

ករកំណតក់តត របឈមសរមបក់របញជូ នរសតីកងកមល ងំេនកនុងរបតិបតតិកររកសសនតិភព

របស់អងគករសហរបជជតិ 

 
ទីរកុងញូវយក៉ ៃថងទី 28 ែខេមស ឆន  ំ2022 

ៃថងេនះមូលនិធិសរមបរ់សតីកងកមល ងំកនុងរបតិបតតិកររកសសនតិភពរបកសថ កមពុជនឹងទទួល

បនមូលនិធិគរំទសរមបអ់នុវតតករសិកសរសវរជវមយួ កនុងេគលបំណងកំណតក់តត របឈម ឬកតត

ររងំទងំឡយ សរមបក់របញជូ នរសតីេនកនុងកងេយធពលេខមរភូមនិទចូលរមួេនកនុងរបតិបតតិកររកស

សនតិភពរបស់អងគករសហរបជជតិ។ របេទសកមពុជ គឺសថិតេនកនុងលំដបទី់២៥ ែដលបនបញជូ នកង

កមល ងំចូលរមួេរចនជងេគបងអស់េនកនុងកររកសសនតិភពរបស់អងគករសហរបជជតិ េហយនេពល

បចចុបបននកមពុជ មនកងកមល ងំចំនួន៧៦៦រូប ែដលកនុងេនះមន១៤ភគរយ ជរសតីសថិតេនកនុង            

កិចចរបតិបតតិករ។ 

កនុងសម រតីេបតជញ ចិតតខពស់េដមបឈីនេឆព ះឲយសេរមចបននូវសមភពេយនឌរ័ កមពុជេរគងបេងកន

ភគរយរសតីកងកមល ងំចូលរមួេនកនុងដំេណ រកររកសសនតិភពរបស់អងគករសហរបជជតិ ឲយបន២០

ភគរយ គិតរតឹមឆន  ំ២០២៤។ គេរមងគរំទេដយមូលនិធិ Elsie Initiative គូសបញជ កនូ់វជំហន

មយួសំខនេ់នកនុងករែរបកល យករេបតជញ ចិតតឲយេទជសកមមភព។ តមរយៈករប៉នរ់បមណរបកប 

េដយលកខណៈវទិយសរសត និងរគបរ់ជុងេរជយ គេរមងនឹងកំណតក់តត របឈម ឬកតត ររងំ កដូ៏ចជ 

ឱកសជកល់កស់រមបក់រចូលរមួេពញេលញរបកបេដយអតថនយ័របស់រសតីេនកនុងជួរកងេយធពល

េខមរភូមនិទ។ លទធផល កដូ៏ចជអនុសសនទ៍ទួលបនពីគេរមងនឹងចូលរមួចំែណកេនកនុងករចងរកង

េរៀបចំេគលនេយបយ និងផតល់ជមគគុេទសនគ៍នលឹះេនកនុងករេធវឲយរបេសរេឡងសមតថភពសថ បន័

េដមបេីឆលយតបេទនឹងកតត ររងំែដលបនរកេឃញ ឬកំណតប់ន និងេលកកមពស់ករចូលរមួេពញ

េលញរបស់រសតីរបកបេដយអតថនយ័។ 

 “េចញពីរបេទសមយួែដលមនអជញ ធរអនតរកលៃនអងគករសហរបជជតិ (អ៊ុនតក)់ កមពុជ

បនែរបកល យេទជរបេទសមយួ ែដលសកមមកនុងករបញជូ នកងកមល ងំចូលរមួេនកនុងេបសកកមមរកស  

សនតិភពរបស់អងគករសហរបជជតិេនអរហវិក មជឈមឹបូព៌ និងអឺរ ៉ុប។ ចបត់ងំពីឆន  ំ២០០៦ កមពុជ



បនបញជូ នកងកមល ងំរកសសនតិភពចំនួន ៨៣០២រូប កនុងេនះរសតីមនចំនួន ៥៨០រូប េនកនុងេបសកកមម

របស់អងគករសហរបជជតិចំនួនរបបំនួរបេទស។ េនកនុងចំេណមវស័ិយអទិភព រពះរជណចរក

កមពុជេលកកមពស់តួនទីរសតីេនកនុងភពជដឹកន ំកររកសសនតិសុខ និងសនតិភព។ កមពុជេបតជញ ចិតតខពស់

េលរេបៀបវរៈសតីពីរសតី សនតិភព និងសនតិសុខ ែដលជែផនកដធំ៏មយួៃនកិចចខិតខំរបឹងែរបងរបស់េយងេន

កនុងកររកសសនតិសុខ សនតិភពជសកល កដូ៏ចជករេលកកមពស់ករចូលរមួរបស់រសតីេនកនុងជីវភព

នេយបយ េសដឋកិចច និងសងគមេរកយករបញចបជ់េមល ះ” របសសនរ៍បស់ឯកឧតតម របក ់ សុខុន

ឧបនយករដឋមរនតី និងរដឋមរនតីរកសួងករបរេទស និងសហរបតិបតតិករអនតរជតិ។   

តមរយៈករេរបយុទធសរសតរគបរ់ជុងេរជយ  កងេយធពលេខមរភូមនិទនឹងបេងកតរកុមករងរ

ចរមុះែដលមនភគីពកព់ន័ធសំខន់ៗ  កនុងករធនឲយសេរមចបនករអនុវតតគេរមងរបកបេដយ

េជគជយ័ និងធនឲយមនភពជមច ស់េលលទធផលរបស់គេរមងផងែដរ។ រកុមករងរចរមុះនឹងមន

សមសភពចូលរមួមកពីមជឈមណឌ លជតិរគបរ់គងកងកមល ងំរកសសនតិភព (NPMEC) រកសួងករពរ

ជតិ រកសួងករបរេទស និងសហរបតិបតតិករអនតរជតិ រកសួងកិចចករនរ ី និងៃដគូសំខន់ៗ ដៃទេទៀត

េនកនុងរដឋ ភបិល។ េពលសថិតេនកនុងដំណកក់លបញចបគ់េរមង        រកុមករងរចរមុះនឹងធនថ      

អនុសសនែ៍ដលទញេចញពីករសិកសរសវរជវ រតូវបនដកប់ញចូ លេនកនុងេគលនេយបយ 

ែផនករសកមមភពជតិ និងកមមវធីិែដលពកព់ន័ធរបស់រកសួងសថ បន័េនកនុងរដឋ ភបិល។ 

សថិតកនុងភពជៃដគូយ៉ងជិតសនិទធជមយួនឹងមជឈមណឌ លជតិរគបរ់គងកងកមល ងំរកសសនតិភព 

(NPMEC)  និងកងេយធពលេខមរភូមនិទ គេរមងនឹងរតូវសរមបសរមួលេដយករយិល័យទីភន កង់រ

សហរបជជតិ UN Women េនកមពុជ ែដលជៃដគូដយូ៏រអែងវងមយួគរំទរដឋ ភបិលកមពុជេនកនុងករ

បេងកនភពអងអ់ចដល់រសតី និងពេនលឿនឲយមនសមភពេយនឌរ័។ ករយិល័យទីភន កង់រសហរបជ

ជតិ UN Women េនកមពុជនឹងសរមបសរមួលករអនុវតតគេរមង រមួទងំករេរជសេរ សវទិយសថ ន

រសវរជវឯករជយេនកនុងករេធវករប៉នរ់បមណកតត ររងំេដយេរបរបស់វធីិសរសត កដូ៏ចជ

ឧបករណ៍ែដលេហថ ករវស់ែវងនូវឱកសសរមបរ់សតីេនកនុងរបតិបតតិកររកសសនតិភព Measuring 

Opportunities for Women in Peace Operations (MOWIP) ែដលចងរកងបេងកតេឡង េដយមជឈមណឌ ល 

សរមបអ់ភបិលកិចចវស័ិយសនតិសុខេនទីរកុងហសែឺណវ (DCAF)។ 

េលករសី Sarah Knibbs  របធនសតីទីៃនករយិល័យតំបនរ់បស់ទីភន កង់រសហរបជជជតិ 

UN Women សរមបអ់សីុប៉សីុហវចិ បនេលកេឡងថ គេរមងគឺជចំនុចេគលមយួកនុងករគរំទកិចច

ខិតខំរបឹងែរបងរបស់កមពុជ បេងកននូវករចូលរមួរបស់រសតីរបកបេដយអតថនយ័េនកនុងរបតិបតតិកររកស

សនតិភពរបស់អងគករសហរបជជតិ េនះកជ៏ឧទហរណ៍យ៉ងសំខនម់យួអំពីភពជពហុភគីេនកនុង



ករេធវសកមមភព។ “ េនះគឺបងហ ញភពជអនកដឹកនរំបស់កមពុជេនកនុងករែរបកល យសម រតីេបតជញ ចិតត ឲយ

េទជសកមមភពជំហនដំបូងយ៉ងរងឹមុែំដលនេំឆព ះេទទទួលបនេគលេដ។ េនះករ៏សបេពលផង

ែដរជមយួតួនទី និងអទិភពរបស់កមពុជ កនុងនមជរបធនអស៊នេនកនុងឆន េំនះ ែដលេផត តេលករ

ពេនលឿនរេបៀបវរៈសតីពីរសតី សនតិភព និងសនតិសុខេនកនុងអស៊ន។ នងខញុ ំមនជំេនឿថ គេរមងនឹងេធវឲយ

មនករសយភយលទធផលជវជិជមនផងែដរេនកនុងតំបនអ់ស៊ន និងសងឃមឹថគេរមងជំរុញេលក

ទឹកចិតតដល់បណត សមជិកអស៊នេផសងេទៀត” េលករសី  Sarah Knibbs  បនបែនថម។  

តមរយៈករដឹកនេំដយបងហ ញនូវភពជគរមូ កមពុជគឺសថិតេនកនុងលំដបទី់២ ៃនរបេទស

ែដលបនបញជូ នរសតីកងកមល ងំរកសសនតិភពេនកនុងចំេណមបណត របេទសសមជិកអស៊ន។ ជមយួ

នឹងករអនុវតតគេរមងេនះ កមពុជមនេគលបំណងេលសពីករសេរមចបននូវេគលេដេយនឌរ័ ១១ 

ភគរយគិតរតឹមឆន ២ំ០២៤ ែដលកំណតេ់នកនុងយុទធសរសតកតប់នថយគមល តេយនឌរ័េនកនុងកងកមល ងំ

របស់អងគករសហរបជជតិ ២០១៨ - ២០២៨។ 
 

 
*** 

អំពីមូលនិធិ  Elsie Initiative (EIF) 

បេងកតេឡងេដយអងគករសហរបជជតិ និងរដឋ ភបិលរបេទសកណដេនកនុងឆន  ំ ២០១៩ 
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