វវទិកាសាធារណៈ
ស្តីអំពី
“បញ្ហ
ា វេនឌ័រ និងការអនុវត្តច្បាប់ស្ីព
ត ី ការទប់សាាត្់អំវពីហិងាក្នងគ្រួ
សារ
ុ
និងកិច្បចការពារជនរងវគ្ោះ”

នាថ្ងៃទី ០៥ ខែ កកកដា ឆ្នាំ២០១៤ នៅសាកលវិទាល័យភ ូមិន្ភ
ទ ំនា ពញ
វស្ច្បក្តតវផតើម
ច្បាប់ស្ីអ
ត ំពីការទប់ស្កាត់អំពពើ ហិង្សាក្នុង្សររួស្ករ និ ង្សក្ិ ច្បចការពារជនរង្សពរោះ រតូវបានអនុម័តកាលពីថ្ថៃទី
១៦ ខែក្ញ្ញា ឆ្ននំ ២០០៥ នាស្ម័ យរបជុំរដ្ឋស្ភាពលើក្ទី ៣ នី តិកាលទី ៣។ ច្បាប់ពនះមានពោលបំណង្សទប់
ស្កាត់អំពពើ ហិង្សាក្នុង្សររួស្ករ ការពារជនរង្សពរោះ និ ង្សពរង្សឹង្សវបបធម៌ អហិង្សា និ ង្សភាពស្ុែដ្ុ មរមនាក្នុង្សររួស្ករ
ក្នុង្សស្ង្សគមពៅរពះរាជាណាច្បរក្ក្មពុជា។ ច្បាប់ពនះមានទិស្ពៅបពង្សាើតយនតការនីតា នុ ក្ូល ពដ្ើ មបីទប់ស្កតត់អំពពើ
ហិង្សាក្នុង្សររួស្ករ ការពារជនរង្សពរោះ និ ង្សខថរក្ាស្ុែដ្ម រមនាក្នុង្សររួស្ករតាមទំ ពនៀមទមាលប់ និង្សរបថ្ពណីលអ
របស្់ជាតិ ស្ស្បតាមមារតា ៤៥ ថ្នរដ្ឋធមមនុញ្ាថ្នរពះរាជាណាច្បរក្ក្មពុជា ពោយបំពពញបខនែ មពលើបទោឋនរតិ
យុតតជាធរមាន។
ការអនុ វតតច្បាប់ខាង្សពលើនេះមាេរយៈពពលជិ តអស់មួយទស្សវតសមកន

ើយ នោយកនុងនោះមាេ

ការរួម

ច្បំ ខណក្យ៉៉ ង្សធំពធង្ស ពីរាជរោឋភិបាលក្មពុជាដែលបានែិ តែំ របឹង្សខរបង្ស ពដ្ើ មបីទប់ស្កតត់ អំពពើ ហិង្សាក្នុង្សររួស្ករ និ ង្ស
ការពារជនរង្សពរោះ ក្៏ដ្ូច្បជាបាន ពោះស្ស្កយនូ វបញ្ញ
ា ពយនឌ័ រខដ្ លមានពៅក្នុង្សស្ង្សគមក្មពុជា ពធវើឲ្យបញ្ញ
ា ទាំង្ស
ពនះមានភាពធូរស្ស្កលមួយក្រមិតពបើពរបៀបពធៀបពៅនឹង្សស្កែនភាពអំ ពពើ ហិង្សាពី កាលជាង្សមួយទស្សវតសមុន។ ខត
ពទាះជាយ៉៉ ង្សណាក្តីអំពពើ ហិង្សាក្នុង្សររួស្ករ ពិតជាមានភាពទាក្់ ទង្ស់ ោនយ៉៉ ង្សខាលំង្សជាមួ យនឹ ង្សបទោឋនពយនឌ័រខដ្ល
ស្ង្សគមក្មពុជាបានឲ្យតថ្មល ការខបង្សខច្បក្តួនាទី និង្ស ការទទួ លែុ ស្រតូវរបស្់ បុ រស្ និ ង្សស្រស្តីទាំង្សពៅ ក្នុង្សរង្សវង្ស់ររួស្ករ
និ ង្សស្កធារណៈ។ ជាមួ យោនពនាះខដ្រ របាយការណ៍ច្បុ ង្សពរកាយរបស្់អង្សគការ ស្ហរបជាជាតិ ពច្បញផាយកាលពី
ខែក្ញ្ញា ឆ្ននំ ២០១៣

បានបង្ហាញថា បុរស្ក្មពុជា១នាក្់ ក្ុង្សច្បំ
ន
ពណាម៥នាក្់ បាននិ យ៉យថា ពួ ក្ពរធាលប់ បាន

របរពឹតតការរ ំពោភផលូវពភទពៅពលើថ្ដ្រូស្ិត
ន ស្កនលរបស្់ពួក្ពរ

ពហើយរបមាណ១៦%ថ្នអនក្របរពឹតតការរ ំពោភផលវូ

ពភទពនាះជាពលើក្ដ្ំបូង្សពៅពពលពួក្ពរមានអាយុ ១៤ឆ្ននំ រ ឺពក្មង្សជាង្សពនះ ។ ពនះរឺ ជាក្តីបារមភ យ៉៉ ង្សខាលំង្សច្បំពពាះស្រស្តី
ខដ្លអាច្បទទួលរង្សអំ ពពើ ហិង្សាផលូវពភទពី ថ្ដ្រូររបស្់ពរ ពហើយខដ្លស្រស្តីមានការលំបាក្

ខច្បក្រ ំខលក្អំពីបញ្ញ
ា ពៅ

អនក្ដ្៏ ថ្ទពោយស្ករខតផនត់រំនិត និង្សរបថ្ពណីមានការហាមឃាត់ មិនឲ្យស្រស្តីនិយ៉យអំ ពីពរឿង្ស ផលូវពភទ ឬពរឿង្សរបស្់
ររួស្ករពៅខាង្សពរៅ ពហើយក្៏មានការលំបាក្់ ក្ុង្សការពរបើ
ន
ដ្ំពណាះស្ស្កយតាមរបព័ នធច្បាប់ ផង្សខដ្រ។

ពយ៉ង្សតាមការបក្ស្ស្កយខាង្សពលើ ស្កក្លវ ិទាល័យភូមិនទភំពន ពញ (RUPP) និ ង្សអង្សគការពយនឌ័រ និង្ស
អភិ វឌឍន៍ពដ្ើ មបីក្មពុជា (GADC) ពរកាមក្ិច្បចោំរទថវ ិកាពីទីភានក្់ង្ហរពអស្ា៉ ញពដ្ើមបី ស្ហរបតិបតតិការ អភិវឌឍន៍
អនតរជាតិ តាមរយៈអង្សគការ PYD បានពរៀបច្បំពវទិ កាស្កធារណៈស្តីអំពី “បញ្ញ
ា ពយនឌ័រ និង្សការអនុ វតតច្បាប់ ស្ីព
ត ី
ការទប់ស្កាត់អំពពើ ហិង្សាក្នុង្សររួស្ករ និង្សក្ិច្បចការពា រជនរង្សពរោះ”

ពដ្ើ មបីផតល់នូវពទវ ិកាជូននិ ស្សិត និ ង្សមហាជន

ច្បូ លរួមខស្វង្សយល់ និង្សខច្បក្រ ំខលក្អំពីបទពិពស្កធន៍ ទាក្់ ទង្សនឹ ង្សអំ ពពើ ហិង្សាររួស្ករ និ ង្សបញ្ញ
ា ពយនឌ័រ រពមទាំង្ស
យនតការថ្នការអនុវតតច្បាប់ការទប់ស្កាត់ អំពពើ ហិង្សាក្នុង្សររួស្ករ និង្សក្ិច្បចការពារជន រង្សពរោះខដ្លបានអនុម័តពៅ
ក្នុង្សឆ្នន២
ំ ០០៥។

វោលបំណង
ពវទិកាស្កធារណៈស្តីអំពី
និ ង្សក្ិ ច្បចការពារជនរង្សពរោះ”

“បញ្ញ
ា ពយនឌ័រ និង្សការអនុវតត

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការទប់ ស្កាត់ អំពពើ ហិង្សាក្នុង្សររួស្ករ

មានពោលបំណង្សខច្បក្រ ំខលក្ព័ ត៌មានអំ ពយ
ី នតការថ្នការអនុ វតតច្បាប់ ពដ្ើមបីពោះ

ស្ស្កយអំពពើហិង្សាក្នុង្សររួស្ករ និង្សផលប៉ះពាល់ថ្នដ្ំពណើរការអនុ វតតច្បាប់ ច្បំពពាះជនរង្សពរោះ និ ង្សអនក្របរពឹ តត។

អនក្ច្ប ូលរ ួម

ពវទិកាស្កធារណៈពនះរ ំពឹ ង្សថានឹង្សមាននិ ស្សិតរបមាណ ២០០នាក្់ មក្ពីស្កក្លវ ិទាល័យភូ មិនទភំ ពន ពញ
និ ង្សស្កក្លវ ិទាល័យនានាពៅក្នុង្សទីរក្ុង្សភនំពពញច្បូ លរួម រួមទាំង្សមហាជនខដ្លមានច្បំណាប់ អារមមណ៍ច្បង្ស់ ច្បូលរួម
ខច្បក្រ ំខលក្ និ ង្សខស្វង្សយល់ អំពី របធានបទ។ ក្នុង្សពនាះខដ្លពយើង្សនឹង្សអពញ្ចើញវារមិនខដ្លមានបទពិ ពស្កធន៍ពធវើការ

ង្ហរជាមួ យបញ្ញ
ា ពយនឌ័រ បញ្ញ
ា អំពពើ ហិង្សាក្នុង្ស ររួស្ករ និ ង្សយនតការថ្នការអនុវតត ពដ្ើ មបីច្បូលរួមពធវើបទបង្ហាញ និង្ស
ខច្បក្រ ំខលក្ផង្សខដ្រ។

ទីក្ន្នែង៖

ស្កក្លវ ិទាល័យភូមិនទភំ ពន ពញ (ស្កលដ្ំបូលទូ ក្ រ ឺស្កលខច្បក្ស្ញ្ញាប័ តរ្ )

វពលវវលា៖

ថ្ថៃទី ០៥ ខែ ក្ក្ាោ ឆ្ននំ ២០១៤ ចាប់ ពីពមា៉ ង្ស២:០០-៥:00 ោៃច្ប

រនបៀបវារៈ
ម៉ោង

សកម្មភាព

អ្នកទទួលខុសត្រូវ

១:៣០ - ២:០០

ការអ្ម្ច ើញម្កដល់របស់អ្នកចូលរួម្ នង
ិ ចុះវរត៉ន

និស្សត
ិ ស្ម័គ្រចត
ិ ត

២:០០ - ២:១០

ម្រិសំមេះសំណាល និងស្វាគម្ន៍

តំណាងសាកលវ ិទា

ទស្សនាខ្សសរវ ីឌីអូសលី គរឿង “ជនរងគគ្ោះ” ខ្ដ្លផលិតគោយ

និស្សត
ិ ស្ម័គ្រចិតត

២:១០ - ២:៣០
២:៣០ - ២:៥០

គោលបំណង និងទិដ្ឋភាពទូគៅននគវទិកាសាធារណៈ
មជឈមណឌលព័ត៌មានស្រស្តីកមពុជា

វរគទ១
ី ៖ បញ្ហាគយនឌ័រ និងយនតការននការអនុ វតតចាប់ស្តីពីការ
ទប់សាាត់អំគពីហង
សារ និងកិចចការពារជនរងគគ្ោះ
ិ ាកនងគ្រួ
ុ

១. បទបង្ហាញពើលទធផលននការត្ស្វវត្ាវរបស្់ UN Partner for

ល័យភូមិនទភនំគពញ

មោក ម៉ក់ ស្ុខា
បណា
ត ញបុ រស្កមពុជា

Prevention
២:៥០ - ៣:២០

២. បទបង្ហាញអំពីយនតការ និងអនតរារមន៍កុ ងការទប់
ន
សាាត់អំគពី
ហង
ិ ាកនុងគ្រួសារ
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តំណាងអងគការអាដ្ហុក

៣:២០ - ៣:៤០

៣. គវទិកាស្ំណួរ-ចគមលីយ រវាងវារមិនកិតយ
តិ ស្ និងអនកចូលរួម

វារមិន៖

- មោក ម៉ក់ ស្ុខា
- តំណាងអងគការអាដ្ហុក

៣:៤0 - ៣:៥៥

ស្គ្មាកអាហារស្គ្មន់

៣:៥៥ - ៤:១០

វរគទ២
ី ៖ បញ្ហាគយនឌ័រ និងផលប៉ះពាល់ននការអនុ វតតចាប់ស្តីពីការ

តំណាងគ្កុមគ្បឹកាឃុ ំ

១. ការខ្ចករ ំខ្លកពីការអនុ វតតចាប់ស្តីពីការទប់សាាត់អំគពី

គសតតកំពង់ឆ្ននង
ំ

២. បទបង្ហាញអំពីលទធផលននការត្ស្វវត្ាវ អំពីការអនុវតតចាប់ ស្តីពី

គលាកគ្ស្ី រស្់ ស្ុ ភាព

ទប់សាាត់អំគពីហង
ិ ាកនុងគ្រួសារ និងកិចចការពារជនរងគគ្ោះ

៤:១០ - ៤:២៥

ហង
ិ ាកនុងគ្រួសារ និងកិចចការពារជនរងគគ្ោះ

ការទប់សាាត់អំគពីហង
ិ ាកនុងគ្រួសារ និងកិចចការពារជនរងគគ្ោះ
៤:២៥ - ៤:៤៥

៤:៤៥ - ៤:៥០
៤:៥០ - ៥:00

និងបញ្ហាគយនឌ័រ

៣. គវទិកាស្ំណួរ-ចគមលីយ រវាងវារមិនកិតយ
តិ ស្ និងអនកចូលរួម

ការបគចច ញមតិគោបល់ពីអនកចូ លរួម

មតិបូកស្រុប និងបិទគវទិកាសាធារណៈ

ពគ្ង គ្ស្ុករលាគបអៀរ

នាយកា
ិ អងគការ GADC
វារមិន៖

- តំណាងគ្កុមគ្បក
ឹ ាឃុ ំ

- គលាកគ្ស្ី រស្់ ស្ុភាព
តំណាងអនកចូ លរួម

តំណាងសាកលវ ិទាល័យ
ភូមិនទភនំគពញ

សូមរក្សាសិទ្ធិក្សុ ន ងការកក្សករែក្សម្មវធ
ិ ក្
ី ុ ន ងក្រណីចាំបាច់!

សូម្អរគុ ណ!
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