សេចក្ត ីប្រកាេព័ត៌មាន
UNODC សម្ពោធយុទ្ធនាការផ្សពវ ផ្ាយព័ត៌មានសាធារណៈស ើម្បីបម្្កើនការយល់ ឹងអំពីផ្លវ ិបាក្ននអំសពើ
ហិងាទាក់ទ្នឹ្សយនឌ័រសៅកនុ្រាជធានីភ្នំសពញ
ភ្ន ំសពញ ប្រសទ្េក្ម្ពុជា នងៃទ្ី ២៤ ខែ ឧេភា ឆ្នំ ២០២២ – អំព ើហិង្សាក្នុង្សគ្រួ សារ ឬអំព ើហិង្សា ីដៃរូ
ស្ន ិទ្ធសានល រ ួមមានអំព ើហិង្សាពលើរាង្សកាយ ផ្ល វូ ពេទ្ ឬផ្ល វូ ចិត្ត រឺជាអំព ើហិង្សាដៃលពក្ើតព ើង្សញឹក្ញយបំផ្ុត
ពៅពលើស្តស្រីពៅក្នុង្សគ្បពទ្ស្ក្មពុជា។ ស្តស្រីមានក្់ក្នុង្សចំពោមគ្រំនាក្់ ដៃលមានអាយុចពនាលោះ ី ១៥ ពៅ ៤៩ ឆ្នំ
ធ្លលប់រនរង្សពគ្រោះពោយអំព ើហិង្សាពលើរាង្សកាយ។ ពោង្សតាមររយការណ៍របស្់មជ្ឈមណឌលស្ិទ្ធិមនុស្សក្មពុជា
ឆ្នំ ២០២០ អគ្តាដនឧបបតរ ិពហតុពនោះ រនពក្ើនព ើង្សក្នុង្សអំ ុ ង្សព លដនជ្ំង្សឺរាតតាតក្ូ វ ីៃ-១៩។
ប ពើ ោះបីជា រាជ្រោាេិរលក្មពុជារនខិតខំគ្បឹង្សដគ្បង្សោ៉ាង្សខ្លំង្សក្នុង្សការគ្បយុទ្ធគ្បឆ្ំង្សនឹង្សអំព ើហិង្សា
ក្់ទ្ង្សនឹង្សបេនឌ័រក៏បោេ ក្៏ពៅមានបញ្ហាគ្បឈមមួ យចំនួនដៃលគ្តូវពោោះគ្សាយ ៃូ ចជាការ គ្ង្សឹង្សស្មតថ
ភា និង្សជ្ំនាញ ៃល់មស្តនរីនរររល ក្នុង្សការបង្ការ ទ្ប់សាាត់ និង្សព្ល ើយតបចំព ោះជ្នរង្សពគ្រោះពោយសារ
អំព ើហិង្សា ក្់ទ្ង្សនឹង្សពយនឌ័រ ។
ពៃើមបីចូលរ ួមពោោះគ្សាយឧបស្រគ ចំបង្សមួ យចំនួន ការ ិយាល័យអងគការេហប្រជាជាតិទ្ទ្ួ លរនទុក្សប្រឿង
សញៀន និងឧប្ក្ិ ឋ ក្ម្ម (UNODC) គ្បចំតំបន់អាស្ុីអាពរន យ៍ និង្សរ៉ាស្ុីហវិក្ ពគ្កាមការរំគ្ទ្របស្់កា រ ិោល័យ
ក្ិចចការបរពទ្ស្ដនស្ហ ័នធអាលល ឺម៉ាង្ស់ បានពបើក្យុទ្ធនាការផ្ស វ ផ្ាយព័ត្៌មានសាធារណៈ ដែលនឹងែំបណើរការ
ក្នុង្សរយៈព ល ៦ដខ ក្នុង្សពរលបំណង្ស គ្ង្សឹង្សទ្ំនាក្់ទ្ំនង្សរវាង្សស្ហរមន៍ និង្សមស្តនរីនរររល គ្ ម ង្ស
ំ ជ្ូ ន
ៃំណឹង្សៃល់សាធ្លរណៈជ្នអំ ីពស្វាក្មម រំគ្ទ្នានាដៃលមានគ្សាប់ ពៃើមបីពោោះគ្សាយឧគ្ក្ិៃាក្មម ននអំព ើហិង្សា
ក្់ទ្ង្សនឹង្សពយនឌ័រ។
បោក Felipe De La Torre អន ក្ស្គ្មបស្គ្មួ លគ្បចំតំបន់អាស៊ីអាបនេ ហ៍ និងបា៉ាស៊ីហវិក នន UNODC
បានមាន ប្ សាសន៍ថា៖ “UNODC មានពស្ចក្រ ីពសាមនស្សរ ីក្រាយណាស់ដែលបានចូ លរ ួមចំដណក្ែល់
ដផ្នការស្ក្មម ភា ជាតិសត៊ីព៊ីការទ្ប់សាាត់អំព ើហិង្សាពលើស្តស្រ ី (NAPVAW) ២០១៩-២០២៣ តាមរយៈយុទ្ធនាការ
ផ្ស វ ផ្ាយ ័ត៌មានសាធ្លរណៈពនោះ។ ពយើង្សមានពរលបំណង្ស ញ្រ្ជា ចំបណេះែឹង អំ ីផ្ល ៉ាេះពាល់ដនអំបពើ
ហិងាទាក់ទងនឹងបេនឌ័របកើត្ប ើងពៅក្នុង្សទ្ីគ្ក្ ុង្សេន ំព ញ និង្សបែើម្ប៊ីឱ្យគ្បជាជ្នបានយល់ៃឹង្សអំ ីពស្វាក្មម
ដៃលមានស្គ្មាប់ជ្នរង្សពគ្រោះ។ អំបពើហិងាទាក់ទងនឹងបេនឌ័រ មិនគ្តឹមដតប៉ាោះ ល់ៃល់ជ្នរង្សពគ្រោះប៉ាុពោ
ណ ោះ
ពទ្ ប៉ាុដនរ វាក្៏ព្វ ើឱ្យ ៉ាេះពាល់ៃល់ទំនាក់ទំនងស្ង្សគ មរ ស់ស្ហរមន៍ផ្ង្សដៃរ។”

ពោក្រនបដនថ មថា យុទ្ធនាការពនោះ រឺជាដផ្នក្មួ យដនស្ក្មម ភា
ក្់ ញការរំគ្ទ្មតិ និង្សបពង្សា ើនការ
ឹ
ិ្ី
យល់ៃង្សដនរពគ្មាង្សរបស្់ UNODC ដៃលពតរតពលើ វ សាស្តស្រ នរររលស្ហរមន៍ក្នុង្សការកាត់បនថ យអំព ើ
ហិង្សា ក្់ទ្ង្សនឹង្សពយនឌ័រ ពៅក្នុង្សតំបន់ដៃលមានហានិេ័យខព ស្់ក្នុង្សរាជ្ធ្លនីេនំព ញ
បោេប្វ ើការយ៉ាងជិត្សេ ិទធជាម្ួ េ ននរបាលជាត្ិកម្ពុជា រពគ្មាង្សពនោះពតរតបៅបលើការក្សាង្សស្មតថ ភា ម
ស្តនរីនរររលជ្ួ រមុខទាំង រស និងញ្រ្សត៊ីពោយបតតត្បលើការ គ្ង្សឹង្សជ្ំនាញក្ំណត់អតរ ស្ញ្ហាណ ជ្ំនាញរាេការណ៍
និង្សស្រពស្រររយការណ៍អំព៊ីឧបបតរ ិពហតុដនអំបពើហិងាទាក់ទងនឹងបេនឌ័រ។
ពគ្កាមក្ិចចស្ហការជាមួ យមនទ ីរក្ិចចការនារ ីរាជ្ធ្លនីេនំព ញ និង្សការ ិោល័យស្ង្សគ មក្ិចច និង្សស្ុខុមាលភា
ខណឌ ស្ហរមន៍ចំនួនគ្រំមួយ ស្ថ ិតពៅក្នុង្សខណឌចំនួនបីបៅកនុងរាជធាន៊ីភ្េំបពញរ ួមមាន៖ ខណឌៃពង្កា ខណឌ
ព ្ិ៍ដស្នជ្័យ និង្សខណឌដស្នស្ុខ ប្ត្ូវបានរកប ើញថាជាសហនម្ន៍កំពងគ្បឈមហានិភ្័េខព ស្់នឹង្សអំព ើ
ហិង្សា ក្់ទ្ង្សនឹង្សពយនឌ័រ។ យុទ្ធនាការផ្សពវ ផ្ាេ ័ត៌មានសាធ្លរណៈបនេះ ពតរត្បលើប្ក ុម្បោលបៅជាបប្ចើន
ជា ិពស្ស្ស្តស្រីដៃលមានអាយុចពនាលោះ ី ១៥ ពៅ ៤៩ ឆ្នំ។ យុទ្ធនាការពនោះនឹង្សបានពៅៃល់សាធ្លរណៈជ្នតាមរ
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យៈការផ្ស វ ផ្ាយសារបផ្សងៗ តាម្ប្ ព័នធអនឡាញ និងការបបាេះពម្ភ ។ កនុងបនាេះ ក៏មានសារដចករំ ដលកបោេ
បុរគលសាធ្លណៈម្កព៊ី វ ិស័េបផ្សងៗោេផ្ងដែរ។
ជាមួ យនឹង្សការបប្ ើប្បាស់ hashtag #ឈ ់ប្ទាំនឹងអំបពើហិងា និង្សសារនន្ ឹេះ
"មានអាជាា្រនិងអេ កជំនាញចំជួេអេ កជានិចច" យុទ្ធនាការពនោះមានបោល ំណង ពលើក្ទ្ឹក្ចិតរែល់ជ្នរង្ស
ពគ្រោះ និង្សសាក្សី ប្ត្ូវហា៊ានជំនេះនំនា វ ប្ម្៌ និងសងគ ម្ពាក់ព័នធនឹងអំបពើហិងាទាក់ទងនឹងបេនឌ័រ ពហើយ
ប្ត្ូវហា៊ាននិោយ តាម្រេៈការ ណ្ុេះម្ត្ិ និងអារម្ម ណ៍ វ ិជ្មាមានចំបពាេះការដសវ ងរកជំនួេពៅព លចំរច់។
ឯក្ឧតរ ម ឧតរ មពស្នីយ៍ឯក្ ជ្ីវ ផ្លល ី គ្បធ្លននាយក្ោានគ្បឆ្ំង្សការជ្ួ ញៃូ រមនុស្ស និង្សការ រអនីតិជ្ន
ននអនគ សេងការោានននរបាលជាត្ិកម្ពុជា និង ពោក្គ្ស្ី ស្ ស្ុីដណត អរគ នាយិការរង្សដនអរគ នាយក្ោាន
អេិវឌឍន៍ស្ង្សគ មដនគ្ក្ស្ួ ង្សក្ិចចការនារ ី ដៃលទ្ទ្ួ លសាគល់ថាជាពជ្ើង្សឯក្ប្ េទធប្ ឆំង
នឹងអំបពើហិងាទាក់ទងនឹងបេនឌ័រ រនមានគ្បសាស្ន៍ក្នុង្ស ិ្ីសបមាោ្ពនោះ បោេស្ង្សា ត់្ងន់ពលើ សារៈ
ស្ំខ្ន់ដនការប្ន ែណត ់បៅបលើស្ហរមន៍ដៃលង្កយរង្សពគ្រោះបំផ្ុត។
ដល្ងកនុងស្នទ រក្ថាបិទ្ក្មម វ ិ្ី Dr Angelika Stauder ពលខ្ទ្ី១ និង្សជាអនុគ្បធ្លនដផ្នក្ស្ហគ្បតិបតរ ិការដន
សាថនទ្ូ តសាធ្លរណរៃា ស្ហ ័នធអាលល ឺម៉ាង្ស់គ្បចំគ្បពទ្ស្ក្មពុជា បានបលើកប ើងថា៖ “ម្ញ្រ្នត៊ីននរបាលដតមានក្់
ឯង្ស មិនអាចពោោះគ្សាយអំព ើហិងាពលើស្តស្រី និង្សបកម ងប្ស៊ីរនពទ្។ បនេះជាបញ្ហាស្ង្សគ ម ដៃល ម រឱ្យមានការ
ព្ល ើយតប ីស្ង្សគ មទាំងម្ូ ល។
៉ាដនត កមា្ំងននរបាល
នឺមានអំោច
និង្សការទ្ទ្ួ លខុស្គ្តូវជាពិបសស
បនាេះនឺជាការ ការ រជ្នរង្សពគ្រោះ ីហានិភ្័េបដនថ មពទ្ៀត ការតាម្ច ់ជ្នពលម ើស្ និង្សការទ្ប់សាាត់ឧគ្ក្ិៃា
ក្មម នានា។ ខ្ុំស្ង្សឃឹមថា យុទ្ធនាការផ្ស វ ផ្ាយ
័ ៌មានសាធ្លរណៈពនោះ រឺជាជ្ំហានៃ៏ស្ំខ្ន់មួយក្នុង្សការៃឹក្នាំជ្នរង្សពគ្រោះពឆ្ពោះពៅរក្ និងបប្ ើប្បាស់ពស្
ត
វាផ្តល់បោេននរបាល និង្សបសវាធានាស្ុវតថ ិភា ដៃលមានប្សា ់ែនទបទៀត្”
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