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សេចក្ត ីប្រកាេព័ត៌មាន 

UNODC សម្ពោ ធយុទ្ធនាការផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានសាធារណៈស ើម្បីបម្ ក្ើនការយល់ ឹងអំពីផ្លវបិាក្ននអំសពើ
ហិងាទាក់ទ្នឹ្សយនឌ័រសៅកន ុ្រាជធានីភ្ន ំសពញ 

ភ្ន ំសពញ ប្រសទ្េក្ម្ព ុជា នងៃទ្ី ២៤ ខែ ឧេភា ឆ្ន ំ ២០២២ – អំព ើហិង្សាក្ន ុង្សគ្រួសារ ឬអំព ើហិង្សា ីដៃរូ

ស្ន ិទ្ធសាន ល រមួមានអំព ើហិង្សាពលើរាង្សកាយ ផ្ល វូពេទ្ ឬផ្ល វូចិត្ត រឺជាអំព ើហិង្សាដៃលពក្ើតព ើង្សញឹក្ញយបំផ្ុត

ពៅពលើស្តស្រ ីពៅក្ន ុង្សគ្បពទ្ស្ក្មព ុជា។ ស្តស្រ ីមាន ក្់ក្ន ុង្សចំពោមគ្រំនាក្់ ដៃលមានអាយុចពនាល ោះ ី ១៥ ពៅ ៤៩ ឆ្ន ំ

ធ្លល ប់រនរង្សពគ្រោះពោយអំព ើហិង្សាពលើរាង្សកាយ។ ពោង្សតាមររយការណ៍របស់្មជ្ឈមណឌ លសិ្ទ្ធិមនុស្សក្មព ុជា

ឆ្ន ំ ២០២០ អគ្តាដនឧបបតរ ិពហតុពនោះ រនពក្ើនព ើង្សក្ន ុង្សអំ ុង្សព លដនជ្ំងឺ្សរាតតាតកូ្វៃី-១៩។ 

 
ប ើព ោះបីជា រាជ្រោា េិរលក្មព ុជារនខិតខំគ្បឹង្សដគ្បង្សោ៉ា ង្សខ្ល ំង្សក្ន ុង្សការគ្បយុទ្ធគ្បឆ្ំង្សនឹង្សអំព ើហិង្សា

 ក្់ទ្ង្សនឹង្សបេនឌ័រក៏បោេ ក៏្ពៅមានបញ្ហា គ្បឈមមួយចំនួនដៃលគ្តូវពោោះគ្សាយ ៃូចជាការ គ្ងឹ្សង្សស្មតថ

ភា  និង្សជ្ំនាញ ៃល់មស្តនរ ីនរររល ក្ន ុង្សការបង្កា រ ទ្បស់ាា ត់ និង្សព ល្ ើយតបចំព ោះជ្នរង្សពគ្រោះពោយសារ

អំព ើហិង្សា ក្់ទ្ង្សនឹង្សពយនឌ័រ ។ 

ពៃើមបីចូលរមួពោោះគ្សាយឧបស្រគចំបង្សមួយចំនួន ការយិាល័យអងគការេហប្រជាជាតិទ្ទួ្លរនទ ុក្សប្រឿង

សញៀន និងឧប្កិ្ ឋក្ម្ម (UNODC) គ្បចំតំបន់អាសីុ្អាពរនយ៍ និង្សរ៉ា សីុ្ហវ ិក្ ពគ្កាមការរំគ្ទ្របស់្ការោិល័យ

ក្ិចចការបរពទ្ស្ដនស្ហ ័នធអាលល ឺម៉ាង្ស់ បានពបើក្យុទ្ធនាការផ្ស វផ្ាយព័ត្៌មានសាធារណៈ ដែលនឹងែំបណើរការ

ក្ន ុង្សរយៈព ល ៦ដខ ក្ន ុង្សពរលបំណង្ស គ្ងឹ្សង្សទំ្នាក់្ទំ្នង្សរវាង្សស្ហរមន៍ និង្សមស្តនរ ីនរររល គ្ ម ងំ្សជូ្ន

ៃំណឹង្សៃល់សាធ្លរណៈជ្នអំ ីពស្វាក្មមរំគ្ទ្នានាដៃលមានគ្សាប់ ពៃើមបីពោោះគ្សាយឧគ្ក្ិៃាក្មមននអំព ើហិង្សា

 ក្់ទ្ង្សនឹង្សពយនឌ័រ។ 

 
បោក Felipe De La Torre អនក្ស្គ្មបស្គ្មួលគ្បចំតំបន់អាស ៊ីអាបនេហ៍ និងបា៉ា ស ៊ីហវ ិក នន UNODC 
បានមាន ប្ សាសន៍ថា៖ “UNODC មានពស្ចក្រ ីពសាមនស្សរកី្រាយណាស់ដែលបានចូលរមួចំដណក្ែល់
ដផ្នការស្ក្មមភា ជាតិសត ៊ីព៊ីការទ្ប់សាា ត់អំព ើហិង្សាពលើស្តស្រ ី (NAPVAW) ២០១៩-២០២៣ តាមរយៈយុទ្ធនាការ
ផ្ស វផ្ាយ ័ត៌មានសាធ្លរណៈពនោះ។ ពយើង្សមានពរលបំណង្ស ញ្រ្ជា  ចំបណេះែឹង អំ ីផ្ល ៉ាេះពាល់ដនអំបពើ
ហិងាទាក់ទងនឹងបេនឌ័របកើត្ប ើងពៅក្ន ុង្សទី្គ្ក្ងុ្សេន ំព ញ និង្សបែើម្ប៊ីឱ្យគ្បជាជ្នបានយល់ៃឹង្សអំ ីពស្វាក្មម
ដៃលមានស្គ្មាប់ជ្នរង្សពគ្រោះ។ អំបពើហិងាទាក់ទងនឹងបេនឌ័រ មិនគ្តឹមដតប៉ាោះ ល់ៃល់ជ្នរង្សពគ្រោះប៉ាុពោណ ោះ
ពទ្ ប៉ាុដនរវាក៏្ព វ្ ើឱ្យ ៉ាេះពាល់ៃល់ទំនាក់ទំនងស្ង្សគមរ ស់ស្ហរមន៍ផ្ង្សដៃរ។” 
 

 

 

ពោក្រនបដនថមថា យុទ្ធនាការពនោះ រឺជាដផ្នក្មួយដនស្ក្មមភា  ក្់ ញការរំគ្ទ្មតិ និង្សបពង្សា ើនការ

យល់ៃឹង្សដនរពគ្មាង្សរបស់្ UNODC ដៃលពតរ តពលើ វ ិ្ ីសាស្តស្រនរររលស្ហរមន៍ក្ន ុង្សការកាត់បនថយអំព ើ

ហិង្សា ក្់ទ្ង្សនឹង្សពយនឌ័រ ពៅក្ន ុង្សតំបន់ដៃលមានហានេិ័យខពស់្ក្ន ុង្សរាជ្ធ្លនីេន ំព ញ

បោេប វ្ ើការយ៉ា ងជិត្សេ ិទធជាមួ្េ ននរបាលជាត្ិកម្ព ុជា រពគ្មាង្សពនោះពតរ តបៅបលើការក្សាង្សស្មតថភា ម

ស្តនរ ីនរររលជួ្រមុខទាងំ  រស និងញ្រ្សត ៊ីពោយបតត ត្បលើការ គ្ងឹ្សង្សជ្ំនាញក្ំណត់អតរស្ញ្ហា ណ ជ្ំនាញរាេការណ៍ 

និង្សស្រពស្រររយការណ៍អំព៊ីឧបបតរ ិពហតុដនអំបពើហិងាទាកទ់ងនឹងបេនឌ័រ។ 

 
ពគ្កាមក្ិចចស្ហការជាមួយមនទ ីរក្ិចចការនាររីាជ្ធ្លនីេន ំព ញ និង្សការោិល័យស្ង្សគមក្ិចច និង្សសុ្ខុមាលភា 

ខណឌ  ស្ហរមន៍ចំនួនគ្រំមួយ ស្ថ ិតពៅក្ន ុង្សខណឌចំនួនបីបៅកន ុងរាជធាន៊ីភ្េ ំបពញរមួមាន៖ ខណឌ ៃពង្កា  ខណឌ

ព ិ្៍ ដស្នជ្័យ និង្សខណឌ ដស្នសុ្ខ ប្ត្ូវបានរកប ើញថាជាសហនម្ន៍កំព ងគ្បឈមហានិភ្័េខពស់្នឹង្សអំព ើ

ហិង្សា ក្់ទ្ង្សនឹង្សពយនឌ័រ។ យុទ្ធនាការផ្សពវផ្ាេ ័ត៌មានសាធ្លរណៈបនេះ ពតរ ត្បលើប្កមុ្បោលបៅជាបប្ចើន 

ជា ិពស្ស្ស្តស្រ ីដៃលមានអាយុចពនាល ោះ ី ១៥ ពៅ ៤៩ ឆ្ន ំ។ យទុ្ធនាការពនោះនឹង្សបានពៅៃល់សាធ្លរណៈជ្នតាមរ
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យៈការផ្ស វផ្ាយសារបផ្សងៗ តាម្ប្ ព័នធអនឡាញ និងការបបាេះព ម្ភ។ កន ុងបនាេះ ក៏មានសារដចករំដលកបោេ

បុរគលសាធ្លណៈម្កព៊ីវស័ិេបផ្សងៗោេ ផ្ងដែរ។   

 
ជាមួយនឹង្សការបប្ ើប្បាស់ hashtag #ឈ ់ប្ទានំឹងអំបពើហិងា និង្សសារននឹ្េះ 
"មានអាជាា ្រនិងអេកជំនាញចំជួេអេកជានិចច" យុទ្ធនាការពនោះមានបោល ំណង ពលើក្ទឹ្ក្ចិតរែល់ជ្នរង្ស
ពគ្រោះ និង្សសាក្សី ប្ត្ូវហា៊ា នជំនេះនំនា វ ប្ម្៌ និងសងគម្ពាក់ព័នធនឹងអំបពើហិងាទាក់ទងនឹងបេនឌ័រ ពហើយ
ប្ត្ូវហា៊ា ននិោយ តាម្រេៈការ ណុ្េះម្ត្ិ និងអារម្មណ៍ វជិ្មាមានចំបពាេះការដសវងរកជំនួេពៅព លចំរច់។ 
 
ឯក្ឧតរម ឧតរមពស្នីយ៍ឯក្ ជ្ីវ ផ្លល ី គ្បធ្លននាយក្ោា នគ្បឆ្ំង្សការជួ្ញៃូរមនុស្ស និង្សការ រអនីតិជ្ន 

ននអនគសេងការោា នននរបាលជាត្ិកម្ព ុជា និង ពោក្គ្សី្ ស្ សីុ្ដណត អរគនាយិការរង្សដនអរគនាយក្ោា ន

អេិវឌឍន៍ស្ង្សគមដនគ្ក្សួ្ង្សក្ិចចការនារ ីដៃលទ្ទួ្លសាគ ល់ថាជាពជ្ើង្សឯក្ប្ េ ទធប្ ឆំង 

នឹងអំបពើហិងាទាក់ទងនឹងបេនឌ័រ រនមានគ្បសាស្ន៍ក្ន ុង្ស ិ្ីសបមាោ ្ពនោះ បោេស្ង្សាត់ ង្ន់ពលើ សារៈ

សំ្ខ្ន់ដនការប្ន ែណត  ់បៅបលើស្ហរមន៍ដៃលង្កយរង្សពគ្រោះបំផ្ុត។ 

ដល្ងកន ុងស្នទរក្ថាបិទ្ក្មម វ ិ្ ី Dr Angelika Stauder ពលខ្ទី្១ និង្សជាអនុគ្បធ្លនដផ្នក្ស្ហគ្បតិបតរ ិការដន

សាថ នទូ្តសាធ្លរណរៃាស្ហ ័នធអាលល ឺម៉ាង្ស់គ្បចំគ្បពទ្ស្ក្មព ុជា បានបលើកប ើងថា៖ “ម្ញ្រ្នត ៊ីននរបាលដតមាន ក្់
ឯង្ស មិនអាចពោោះគ្សាយអំព ើហិងាពលើស្តស្រ ី និង្សបកមងប្ស៊ីរនពទ្។ បនេះជាបញ្ហា ស្ង្សគម ដៃល ម រឱ្យមានការ
ព ល្ ើយតប ីស្ង្សគមទាងំមូ្ល។  ៉ា ដនតកម្ាំងននរបាល នឺមានអំោច និង្សការទ្ទួ្លខុស្គ្តូវជាពិបសស 
បនាេះនឺជាការ ការ រជ្នរង្សពគ្រោះ ីហានិភ្័េបដនថមពទ្ៀត ការតាម្ច ់ជ្នពលម ើស្ និង្សការទ្ប់សាា ត់ឧគ្ក្ិៃា
ក្មមនានា។ ខំុ្ស្ង្សឃឹមថា យុទ្ធនាការផ្ស វផ្ាយ 
 
 

 ័ត៌មានសាធ្លរណៈពនោះ រឺជាជ្ំហានៃ៏សំ្ខ្ន់មួយក្ន ុង្សការៃឹក្នាជំ្នរង្សពគ្រោះពឆ្ព ោះពៅរក្ និងបប្ ើប្បាស់ពស្
វាផ្តល់បោេននរបាល និង្សបសវាធានាសុ្វតថ ិភា ដៃលមានប្សា ់ែនទបទៀត្” 
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