សុន�រកថ
របស់

ឯកឧត�ម េអៀង មូលី េទសរដ�ម�ន�ទ
ី ទួលបន��កេបសកកម�ពេិ សស
និងជ្របធានឣជ�ធរជតិ្របយុទ�នឹងជ

ែថ�ងក�ង
� ឱកាអបអរសាួបអនុសអនុស្សោវរ�យ៍េ១០៤ ទិវអន�រជតិន៨មីន
ៃថ�ទី ០៥ ែខ មីន ឆ ា ២០១៥

េ�ការ�យល័យកណឣជ�ធរជតិ្រយ
ប ុទ�នឹងជំងឺេ
- សូមេគា រពេលា កជអុឹម សុីែថ រដ�េលខាធិកាេស្រកសួងកិច�កា

- ឯកឧត�ម  េលាាវថ�ក់ដឹកនំៃនឣជ�ធរជតិ្របយុទ�នឹ

- េលា្រសីSilja. Ranjander, Coordination HIV/AIDS Specialist, UNWOMEN
- េលាេលារសី េភ��វកិត�ិយសជតិ អ

ៃថ�េនះខ�ំម
� ាីរ�េភើបរ�ករយ េដយបា្មេ�រ ឱកាអរសាអនុស្សោវរ�យ៍១០៤
ទិវអន�រជតិន ៨មីន ឆា២០១៥ ន្រពឹកេនះ េ្ ្របធាន ដំេណើរេឆា �ះេ�មុខ ៖ �ស�ីកម��ជេ
សន�ិសីទពិភពេលា១៩៩៥។
េឆ��តឱកាស ដ៏វ�េសសវ�សាមេធ�ើកា
ូ
រ�លឹកេឡើងវ�ញនូវ្របវត�ិៃនក

ទិវអន�រជតិន

៨មីន។ េ�ចុងសតវត្សទ១៩ េដយបេច�កវ�ទ្យោរ�កចេ្រមើនេ�េលើពិភពេលាិេសសេ�សហរដ�ឣេ
បណ
�្របេទសែដលមា នេខឿនឧស្ សោហកម�រ�កចេ្រមើន ក��ងមហិច�ិតាមចនូវេគា
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មហិមាសខ�ខ��ន មាសហ្រគាាេេរាកង�ំេកង្របវ���កមានីនិងកុម
េធ�ើកា뇜រជទម ចា១២េមារេ�ដល១
់ ៦េមារក��ងមួយៃថ� េដយមិនគិតពីសុខភានិងផ�ល់្របាកត្េបៀវត្
តួចបំផុត ជេហតុេធ�ើឱ្យនរ�និងកុមាេ�យ៉ងេវទនក��ងជីវភា
េដយមិនឣច្រទា���ដ៏អយុត�ិធម៌េនះបន

ៃថ�ទី៨ ែខមីន ឆ ា ១៨៩៩

កម�កា៏ឹ្ទនេតមតម្បោញ និងកាេ�រ្ាេ�រសធ្រក�ងសុីកាា� និងញ�វយ៉ក ៃនសហរដ�ឣេមរ�ក បា នេង
ឱ្យបន�យេមាេធ�ើកា

។

េទាលកាារេាគះាេា�ឹា�ាេារណេស

េដយ ក៏កម�កាតស៊ូយ៉ងស�ិតសាេរេរតវយេ្រកា
ម�ងេហើយម�ងេទៀត រហូតបង�ំឱ្យពួកមាល់្រពមទទួលយ
េ�ឆា១៩១០ សន�ិបាេធ�ើេឡើងេ�ទី កូបុិនហា រដ�ធា ៃន្របេទដណឺមា ែដល
មារបេទសចំ ១៧ ចូលរួមបា ៨មីន េរៀងរល់ឆ ា នដថ�ាេា�្របាត រ�លឹក
ពីកាតសបូាសចាក លេារូ ារសេលេពេជេដេម ក េដើម្បីសិទ�ិេសរ�ភាវត
បុរស និងនរ� េដយភាមួយនឹងពាក្

“មួយៃថ�េធ�ើកា៨េមារ”

“េធ�ើកាេស្េគេាកត្ាវត្សរ�េ ”

“កាួាសធខខ មងឹធរ ាេ”។
េ�ឆា១៩៩៥ ពី ៃថ�ទី០៤ ដល់ ៃថ�ទី១៥ ែខក�� អង�កាសិាននតធេឹេាាួា សន�ិសីទនរ�ពិភពេល
េលើកទី៤ េ�ទី្រក�ងេប៉កាា⍈ធានមឹធតួធឹ។ជ      ្របធានបទជេគាសមភា ព វឌ្ឍន
និងបាេលើកបែន�មក��ងកិច�ពិភាក កង�ល់១២យ៉ របស់នរ�ែថមេទៀតគ៖នរ និងភា្រក, នរ និងកាទាី,
នរ�និងសុខភ, អំេពើហិង្សោ្របឆា, នរ និងជេមា, នរ និងកា ចូលរួមែផ�កេសដ�កិច�  , នរ
និងកាេាូេេសួេ�្សេាមួ, យន�កាសាមខ

ប់ភាេ�មុ, សិទ�ិមនុស្ និងនរ, នរ និង្របព័ន�ផ្ស

ផ្សោយព័ត៌, នរ និងបរ�សាេហើយនិងប��េក�ង្រ
េដយសា膸រែតកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង្របកបេដយភាធ�ត់ និងពុះពា រលំបា
១០៣ឆា

េហើយនិងបច��ប្បន�េនះ េទើបសកម�ភាេលើកស��យសា
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យ៉ងខ �ំងកា
ា
និងសិទ�ិេស�ើភាកាេសដូួនេ�រសរងមជេេេ ះ្នេទា
េពញេលញេ�េឡើយ េដយស ែត្របកាយក៏េដយ។ លទ�ផលដ៏្រតចះ្រតចង់េនះ បា
ជេ្រចើននូវអំេពើហិង្សោ កាេាកសេទេអើងេ�េលើនរ�ែដលេគែតងចាេភទទន់េខ

- ឯកឧត�ម  េលា

- េលាេលារសី េភ��វកិត�ិយសជតិ អ
្រសបតាេគា៣៖េលើកកម�ស់សមភាិងកា  ៃន 

“េគា

អភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ�កម” រជរដ�ភិបាពឈា
របស់សេម�ចេតេជ នយករដ�ម�ន� បាេយបា រជរដ�ភិបា៥ ៃនរដ�សភា
េដយសង�ត់ធ�ន់េលើកា ឹងសា䲰�នភាស់�ស�ីក��ងសង�ម េលើកស��យសីលធម៌ ន
�ស�ីែខ�រ លុបបំបា្រសាមរបស
ែតទូលំទូលាេទៀត ក��ងការកសា戀ង និងកា�េលើកកម�ស់ស
ភាស់�ស�ីក��ងេសដ�កិច� េដយជំរុញកា�កេទស
នុវត�ភាស�ីក��ងក
�
ារ្េមធខាាជេរងេឹាេេួាមូលជឹធរេអរសិានធឹខ ជេរងេឹឱិសេាាឹសូាត
ស្រមាេង�ើនសមាមរបស់�ស�ីឱ្យបាន់ែតេ្រចើនេឡើងក��ងសា护�ប័នជ
�ស�ីបា�ើេសចក�ីសេ្រមចនន ក៏ដូចជកា
ទារេ�ាេនតធជតិ និងថ�ក់េ្រ
យុទ�សា�ស�ចតុេកាណេិលរ្៣ របស់រជរដ�ភិបា៥ ៃនរដ�សភាាាធេសមខ
េយនឌ័រ េលើកស��យសា芐�នភាដលជឆ�ឹងខ�ង ៃនេសដ�កិច�និងសង�មជតិ។ ជក់ែស�ងក��ងកា
�ស�ី រជរដ�ភិបា

“ែផនកា�ធរជអេសា䲰�ស�នរ�រ៣”

េដយេផ�តេ�េលើការ្េិពឹធកកា

េសដ�កិច�ដល់�ស�ីតាពេលើែផ�កចំេណះដឹង ជំនញវ�ជ�ជីវៈ និងកា
ជសហ្រគិនក��ងកាាម ឹខតតូួជឹធរមាមម។ជេ�រ ក៏សព�ទាីជ�លាយ�រធេលេឹ

កា
3

គមាេង�ើនអេន�
សិស្ស្រសី។ ក��ងវ�ស័យសុខាភិបា រជរដ�ភិបាព និងឣហារូបត�
ែដលបា
ជក់ែស�ងក��ងវ�ស័យសា䰜ធា៣៥% េ�ឆា២០១២, �ស�ីចំនួន ២១៨រូប
បាេពញតួនទីជអភិបា� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�។ បែន�មេលើេនះ េ�ក��ងរជរដ១
រូប ជឧបនយករដ�មន,� ២រូបជរដ�ម�ន�, ៥៤រូប ជរដ�េលខាធិការ និងអនុរដ�េលខាធិកា
បាេកើនេឡើងពីអ៦%ក��ងឆា១៩៩៣ ដល់អ្រ២០% ក��ងឆា២០១៣។ សមា
សមាបឹក្សោឃុំ សង�ត់បា៨% េ� ឆា២០០២ ដល់អ្រ១៨% េ� ឆា២០១២។
ជពិេសសតា�និាកាមឹធស្ាមនុស្សធម៌ែដលមិនេចះេនឿយហត់ និងមិនេចះរ សេម�ចកិត�ិ្រពឹទ�បណ�ិ
ប៊ុន រ�នី ហ៊ុនែសន្រត�វបា ក��ងនមជឥស្សរជនេឆ�ើមថ�ក់ជតិ ៃនេវទិកាភា
នំតំបន់ឣស-បាសធ្ិូធេ ចំេពា/ជំងឺេអដស៍េ�កម�ជ
� ។
េលើសពីេនះេទៀត េដើម្បីទប់សាម៌សង�ម តៃម��ស�ី និង្រគ�ស
រជរដ�ភិបា “ច្បោប់ស�ីពីកាាេ េិរអេ�រានខអាឹធរេធួងិាួាលឹារេាគះ
”, “ច្បោប់ស
ពីកាេកងទាេ េល្េដូាមឹធស្ជឹធរទាេ េេាូេកល្កេម្នន ក� េររ” ្រពមទា “ែផនកាសេម្ខ នតធេលេេរ្២ ស�ីពីកា
ទប់សា�ត់អំេពើហឹង្សោេលើ”។
េ�ចុងប��ប់ ខ�ំស
� ូមែថ�ងនូវអំណរគុណដ៏្រជលេ្រ�ចំេពា
េលា្រសីទាេភ��វកិត�ិយសជតិ អន�រជតិ េ�ក��ងពិ ខួបអនុស្សោវរ�យ៍េលើក១០៤ ទិវអន�រជតិន
៨មីន ឆា២០១៥ ន្រពឹកេនះ សូមជួបែតនឹងពុទ�ពរទាកាឣយុ វណ�ៈ សុខៈ ពលៈកុំ
បី
េឡើយ។ សូមឱ្យទិវេនះកា�ជៃថ�ៃនសមភាយុ
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ៃនេមេរគេអដស/ជំងឺេអដស៍ េដើម្បីសេ្រមចបា

កាួម�រេមេមេរគេអដស៍ថ�ីសូន្យ កា

េអើងសូន្យ និងកា�សាជំងឺេអដស៍សូន្" េ�កម�ជ
�

សូមអរគុណ
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