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Launching Workshop for Child Budgeting

The General Secretariat

Council for Children (CNCC) in cooperation with Ministry of Economy and Finance and UNICEF on 16
March 2012 at Cambodiana Hotel organized a launching workshop for child budgeting, presided over by
H.E Dr. Ith Samheng, Minister of MoSVY and President of CNCC.
Taking part in the workshop were representatives
from ministries, relevant institutions, diplomats to the
Kingdom of Cambodia, UN agencies, national and international NGOs, and development partners.
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Launching Workshop for Child Budgeting…….
The purpose of the workshop was to share knowledge
and insights in relation to the equitable budget analysis
to support children and to get feedback and support
from the participants.
The project on child budgeting was initiated based
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implementation of CRC. At Item 17, the committee
urged Cambodia to analyze budget in response to the
best interest of the child to ensure that the budget resource is to be provided, monitored and the budget
needs are to be comprehensively assessed and the strategic budget line is to be identified based on equity and
child of least developed poorest and marginalized
households.
This strategy aims to further strengthen the implementation of the Convention on the Rights of the Child
and the National Strategic Development Plan as well as
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to improve the budgeting process that supports childbased equity in all areas related to children’s rights in
all sectors of ministries, institutions that leads to the
management and cooperation in partnership with relevant agencies that play important roles in addressing
issues affecting the development and protection of children.
The child budgeting strategy should be an integrat-
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lishing and implementing the country’s policies, such

1- Mainstreaming the budget allocation in response to children’s equity-based needs in Ministry of
Economy and Finance and other concerned agencies

និងហិរញញ វតថុ និងភនក់ងរពក់ព័នធដៃ៏ ទេទៀត ែដលសថត
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េធ្វើឲយមនករចប់

រមមណ៍ និង

ពិភក េគលនេយបយ េនថនក់តំបន់

និងថនក់ជតិ។

ពិធីផ ព្វផ យ្រពឹត្តិប្រត

ministries and relevant institutions in Ministry of Economy and Finance through the Cambodia National
Council for Children and the Committee for Consultation of Women and Children’s Affairs.
3- Integrating provincial administration and relevant departments.

ច ក
ិ
/ទស ន
្ត ល និងទស នកិចស

ងសមតថភព។

2- Implementing the capacity-building initiatives of

4- Providing training and conducting study visit/
demonstration visit, part of an effort of capacity building.
5- The workshop drew the interest and discussed
the national and regional policy.

Launching the Child Tracker Bulletin

ថ នភពកុមរ

Cambodian National Council for Children (CNCC)
Child Tracker bulletin was launched by CNCC Secretariat General on 5 January 2012 at Phnom Penh Hotel
who was presided over by CNCC Vice Chairman and
Secretary of State H.E. Nim Thoth of Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation
(MoSVY), a high representative of MoSVY Minister
and CNCC President H.E. Dr. Ith Samheng.
Speaking on that occasion, CNCC Secretary General Lok Chemteav Khiev Bory said that the purpose
ឆនំ

of the ceremony was to inform ministries, institutions,

បនេរៀបចំពិធីផ ព្វផ យ្រពឹតប
្តិ ្រត

velopment of the child tracker bulletin and the findings

ឧត្តម នឹម ថ ូត រដ្ឋេលខធិករ្រកសួង ស.អ.យ និងជ

which was developed through the cooperation from

អុិត សំេហង រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង ស.អ.យ និងជ្របធន ក.ជ.ក.។

Khmer and English languages.
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and relevant organizations of the objective of the de-
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from studies contained in the publication. The bulletin
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និងអងគករពក់ព័នធ បនយល់្រជួត្រជបពីេគលបំណង

ៃនករេរៀបចំ្រពឹត្តិប្រត
ពីករសិក ្រ

វ្រជវ

ថ នភពកុមរ និងរបកគំេហើញ

ែដលមនេនកនុង្រពឹត្តិប្រត។
្រពឹត្តិប្រតេនះេរៀបចំេឡើងេ យមនកិចចសហករជមួយ
អងគករយូនីេសហ្វ ែដល្រតូវេចញផ យយ៉ ងតិចពីរដង
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ថ នភពកុមរ.....................

Launching the Child Tracker Bulletin……….

កនុងមួយឆនំ ជភ
ែខមរ និងអង់េគ្លស។
េ
ក Richard Bridle តំ
ងអងគករយូនីេសហ្វ
្របចំកមពុជ បនេលើកេឡើងថ ព័តម
៌ នែដលមនេន

កនុង្រពឹត្តិប្រតេនះ
បង្ហញនូវសមិទធផលននគួរជទី
េមទនៈ ែដល ជរ ្ឋ ភិបលសេ្រមចបន និងកិចចខិត

Information contained in the bulletin reflects the
significant progress and continued efforts of the Royal
Government of Cambodia to address all challenges children have faced, said Mr. Richard Bridle, UNICEF

យ ល់បញ្ហ្របឈម

representative to Cambodia. Infant mortality rate has

្ត លពី ៩៥ កនុង១០០០កំេណើតរស់ កនុងឆនំ
២០០០ មក្រតឹម ៤៥ កនុង១០០០ កំេណើតរស់ កនុងឆនំ
២០១០ េហើយអ្រ មរណភពកុមរ យុេ្រកម៥ឆនំ

births in 2000 to 45 per 1,000 live births in 2010 and

ខំ្របឹងែ្របងបន្ត

របស់កុមរ។ អ្រ

េដើមបីេ

ះ្រ

មរណភពរបស់ទរកបនថយចុះ

ពក់ក

បនថយចុះពី ១២៤ មក្រតឹម ៥៤ កនុង១០០០កំេណើត
រស់ កនុងអំឡុងេពលដូចគន។ អ្រ កុមរចុះេឈមះចូល

េរៀនស្រមប់បឋមសិក មនចំនួន៩៥%កនុងឆនំ២០១០
េហើយអ្រ

the under-5 mortality rate has decreased from 124 to 54
per 1,000 live births for the same period. 95% of children were enrolled for primary school in 2010 and
around 85% of them completed their primary school.

បនបញចប់បឋម

េហើយកុមរកន់ែតេ្រចើនេឡើងៗ
សិក

decreased more than halved from 95 per 1,000 live

េនះមនចំនួន្របែហល៨៥%។

ឯកឧត្តម នឹម ថ ូត បនមន្រប

សន៍ថ ្រពឹតប
្តិ ្រត

េនះ គឺជសមិទធផលមួយេទៀតកនុងចំេ

មសមិទធផល

H.E. Nim Thoth said that the event had shown
one of many achievements made by CNCC, indicating
Cambodia’s progress in respect of children status and

នន របស់ ក.ជ.ក. សេ្រមចបន េដើមបីបង្ហញពីភព

active involvement in order for children to enjoy their

ជករចូលរួមយ៉ ងសកមម

al, development, protection, and participation. He also

័ ន
ធ ង
ឹ
រ ីកចេ្រមើនរបស់កមពុជ ពក់ពន

ថ នភពកុមរ និង

កនុងករេធ្វើឲយកុមរទទួល
បននូវសិទធិជមូល ្ឋ នរបស់ខួ ន
្ល
គឺសទ
ិ រធិ ស់ នមន

ិ សិទអ
ជីវត
ធិ ភិវឌ សិទទ
ធិ ទួលករករពរ និងសិទច
ធិ ល
ូ រួម។

ឯកឧត្តមបនបញ
ជ ក់េទៀតថ
ផ យ្រពឹត្តិប្រតេនះ

លទធផលៃនករផ ព្វ

ិ ខំ្របឹង
ជករបង្ហញនូវកិចខ
ច ត

ែ្របងថមីមយ
ួ េទៀតរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល
ម

កនុងករពិនិតយ
ន និងចង្អុលបង្ហញែផនកសំខន់ៗៃន ថ នភព

កុមរនេពលបចចុបបនន

េដើមបីជរំ ញ
ុ ឲយមនករអភិវឌ

ករទទួលខុស្រតូវ សំេ

ឲយកុមរទទួលបនសិទធិេពញ

ិ
េគលនេយបយ និងវធនករសម្រសប្របកបេ

យ

fundamental rights that include rights to life and surviv-

stressed that the dissemination of the bulletin had presented a new effort of the Royal Government of Cambodia to monitor and highlight the current situation of
children in order to promote policy development and
appropriate and responsible measures so that children
can enjoy their full rights and the best interest of the
child.

េលញរបស់ខួ ន
្ល និងេដើមបីឧត្តម្របេយជន៍កុមរ។
្រកបខណ្ឌចបប់ពក់ព័នធនឹងេទសចរណ៍

Legal Framework related to Child Sex Tourism

ផ្លវេភទេលើ
កម
ុ រ
ូ

េ

យមនកិចចសហករជមួយករ ិយល័យអងគករ

សហ្របជជតិទទួលបនទុកេ្រគ ងេញ ន និងឧ្រកិដក
្ឋ មម

(UNODC)

េដើមបីកុមរ

អគគេលខធិករ ្ឋ ន្រកុម្របឹក ជតិកមពុជ
(ក.ជ.ក.)

បនេរៀបចំកិចច្របជុំពិេ្រគះ

េយបល់ ស្តព
ី ី្រកបខណ្ឌចបប់ពក់ពន
័ ធនឹងេទសចរណ៍

In cooperation with UN Office for Drugs and
Crimes (UNODC), CNCC General Secretariat

orga-

nized a consultation meeting on legal framework related
to child sex tourism on 24 February 2012 at MoSVY,

ផ្លូវេភទេលើកុមរ កលពីៃថងទី២៤ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១២
េន្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតស
ិ មបទ

presided over by MoSVY Secretary of State and CNCC

>>>>>>>>>>>>>>>>>teTATMB½rTI 5
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(ស.អ.យ) ែដល្រប្រពឹត្តេទេ្រកមអធិបតីភពឯកឧត្តម
ទំពរ័ ទី៤

្រពឹត្តិប្រតព័តម
៌ ន្របចំ្រតីមសទី១ ឆន ំ ២០១២

Vice Chairman H.E Nim Thoth.
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្រកបខណ្ឌចបប់ពក់ព័នធនឹងេទសចរណ៍..............................

Legal Framework related to Child Sex ………..
The purpose of the meeting was to inform RGC
officials and key policy makers of new regional initiatives on childhood project and its related issues to combat child sex tourism with a view to strengthen cooperation and to present the result of the law analysis prepared by UNODC so as to get feedback from the participants on the scope and process of the examination of

នឹម ថ ូត

ក.ជ.ក.។

រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងស.អ.យនិងជអនុ្របធន
កិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់េនះ

មនេគល

បំណងេដើមបីជ្រមបជូនម្រន្តី និងអនកេធ្វើេគលនេយបយ

the legal framework related to child sex tourism.
Speaking at the meeting, H.E Nim Thoth pointed

សំខន់ៗរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល អំពីគន
ំ ិតផ្តួចេផ្តើមថមីេន

out that the comprehensive analysis of the gaps in the

របស់គេ្រមង េដើមបី្របយុទធ្របឆំងេទសចណ៍ផ្លូវេភទ

dia is an important step toward legal and policy reform

និងបញ
្ហ ពក់ព័នធ

legal framework related to child sex tourism in Cambo-

កនុងន័យព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករ និង
ិ គចបប់ ែដលេរៀបចំ
េដើមបីបង្ហញនូវលទធផលៃនករវភ

that is necessary for the establishment of child effective

ថនក់តំបន់សព
្តី ីគេ្រមងកុមរភព
េលើកុមរ

េ

protection system in the country.

យករយ
ិ ល័យអងគករសហ្របជជតិ ទទួលបនទុក

េ្រគ ងេញ ន

និងឧ្រកិដក
្ឋ មម

េយបល់ពីអនកចូលរួមអំពវី ិ

េដើមបីទទួលយកនូវមតិ

លភព និងដំេណើរករ

ៃនករពិនិតយ្រកបខណ្ឌចបប់ពក់ព័នន
ធ ឹងេទសចរណ៍
ផ្លូវេភទេលើកុមរ។

្រប

ែថ្លងនឱកសេនះ ឯកឧត្តម នឹម ថ ូត បនមន
ិ គយ៉ ងល្អត
សន៍ថ ករវភ
ិ ល្អនេ់ លើភពខ្វះចេន្លះ

ៃន្រកបខណ្ឌចបប់ពក់ព័នធនឹងេទសចរផ្លូវេភទកុមរេន

៏ ខ
កមពុជ គឺជជំ
នដស
ំ ន់ស្រមប់រកឲយេឃើញពិត
្របកដនូវកំែណទ្រមង់ចបប់ េគលនេយបយ ែដល

៏ ន្របសិទធភព
ចំបច់បេងកើតនូវ្របព័នក
ធ រពរកុមរដម

េនកនុង្របេទស។ េដើមបីធនឲយបននូវករពិចរ
េលើជេ្រមើសជេ្រចើន កនុងកំែណទ្រមង់ស្រមប់្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ ចំបច់្រតូវពិនិតយេមើលខ្លឹម
រ និង
ទ្រមង់ េទេលើគំរល
ូ រ្អ បស់ចបប់ករករពរកុមរេន
ទូទំងពិភពេ

ក េ

យេធ្វើករចងចំនូវភពពក់

ព័នធេទនឹងបរ ិបទសងគម េសដ្ឋកិចច នេយបយនិងវបប
ធម៌របស់្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ។
លទធភពកនុងករ
ព្រងឹង ឬែកលម្អចបប់ ែដលេធ្វឲ
ើ យ្របេសើរេឡើងដល់ករ
ករពរកុមរ

និងបទបញ
ជ

ទំពរ័ ទី៥

thought of in the reform, the Kingdom of Cambodia
needs to review the contents and formats of good models of child protection law across the globe bearing in
mind the relevance of Cambodia’s socio-economic, political and cultural aspects, he said. To strengthen or
better improve the laws for child protection, the legal
framework and regulations need to be reviewed and
other complementary laws need to be initiated, stressed
H.E Nim Thoth.

ចំបច់្រតូវ្រតួតពិនិតយ្រកបខណ្ឌចបប់

ែថមទំងេធ្វើករេ្រជើសេរ ើស

ចបប់ែដលមនេគលេ
លម្អ។

In order to ensure that many options are to be

បេងកើតនូវ

បំេពញបែនថម ប្រងគប់ និងែក

្រពឹត្តិប្រតព័តម
៌ ន្របចំ្រតីមសទី១ ឆន ំ ២០១២
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មញញ េលើកទី៣របស់

CNCC 3rd Ordinary Meeting

្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដើមប ីកុមរ

្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដើមបីកុមរ បនេបើកកិច្រច បជុំ

េលើកទី៣ េ្រកមអធិបតីភពឯកឧត្តមបណ្ឌិត អុិត សំេហង
រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច

អតីតយុទជ
ធ ន

និងយុវនីតិ

សមបទ (ស.អ.យ) និងជ្របធន្រកុម្របឹក ជតិកមពុជ
េដើមបីកុមរ (ក.ជ.ក.) ែដល្រប្រពឹត្តេទកលពីៃថងទី១២

ែខមីន ឆនំ២០១២ េន្រកសួង ស.អ.យ េ

យមនករ

អេញជញ
ើ ចូលរួមពីអនុ្របធន សមជិក សមជិក

តំ

ឬ

ង ក.ជ.ក. ម្រន្តីអគគេលខធិករ ្ឋ ន ក.ជ.ក. និង

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជអនកសេងកតករណ៍។ កិចច
្របជុំេនះមនេគលបំណងេដើមបីបូកសរុបលទធផលករ
ងរ្របចំឆនំ២០១១

និងទិសេ

បន្តឆនំ២០១២

និង

ពិនិតយផ្តលេ់ យបល់េលើេសចក្តី្រពងរបយករណ៍ ៃន
ិ
ករវភគមុ
ខងរ និងភរៈកិចចរបស់ ក.ជ.ក. ។

The Cambodia National Council for Children (CNCC)
launched its 3rd meeting under the presidency of H.E
Dr. Ith Samheng, Minister, MoSVY, and CNCC
Chairman on 12 March 2012 at MoSVY. Taking part in

កជំទវ េខៀវ ប ូរី អគគេលខ

the meeting include CNCC deputy chairman, members

ក.ជ.ក. ថនក់ ជធនី េខត្តចំនួន១៩ និង្រកុមករងរ

and observing NGOs. The purpose of the meeting was

ែផនករយុទធ

the next direction to be carried out and to discuss the

នឱកសេនះ េ

ធិករ ក.ជ.ក. បនេលើកេឡើងថ ក.ជ.ក. បនបេងកើត

or representatives, CNCC general secretariat officials,

េដើមបីកុមរ្រកសួង

to sum up the results achieved in 2011 and to propose

ថ ប័ន ចំនន
ួ ៨ ្រពមទំងេរៀបចំនូវ

្រស្តរយៈេពល៣ឆនំ (២០១១-២០១៣)

របស់ ក.ជ.ក. ែដលមនេគលេ

យុទធ

្រស្តចំនួន៤

គឺ ១.ស្រមបស្រមួលសមតថភព និងរចនសមព័នធរបស់
អគគេលខធិករ ្ឋ ន ក.ជ.ក. ២. ករេលើកកមពសក
់ រ

យល់ដឹង និងករតស៊ម
ូ តិេដើមបីសទ
ិ ធិកុមរ ៣. េរៀបចំ
របយករណ៍ពិនិតយ

ម

ន និង យតៃម្ល ៤.ចបប់

និងេគលនេយបយស្រមប់កុមរ។

draft report on functional mapping of CNCC.
CNCC Secretary General Lok Chumteav Khiev Bory
said in the meeting that CNCC had established 19 provincial/capital CNCCs and Working Groups for Children at eight ministries/institutions and developed
CNCC 3-year strategic plan (2011-2013) that includes
four strategic goals: 1. capacity coordination and CNCC

ជមួយគនេនះែដរ អងគ្របជុំកប
៏ នពិភក

ពិនិតយ

ិ
ករវភគមុ
ខងរ និងភរកិចចរបស់ ក.ជ.ក. េ

យបន

Secretary General structure; 2. Awareness raising and

និងផ្តលេ់ យបល់េលើេសចក្តី្រពងរបយករណ៍ ស្តព
ី ី

advocacy for children’s rights; 3. Preparing of M&E

ិ
សេ្រមច ៖ ស្រមួលករវភគមុ
ខងរ និងភរកិចចរបស់

Meanwhile the meeting also discussed, examined

report; 4. Laws and policies for children.

ិ
ក.ជ.ក. មកជករវភគតួ
នទី និងភរកិចចរបស់អគគេល

and commented on the draft report on CNCC functional

ឲយព្រងឹងតួនទី និងភរកិចចរបស់អគគេលខធិករ ្ឋ ន

Instead of mapping CNCC functions and duties, the role

ខធិករ ្ឋ ន និងអនុគណៈកមមករៃន ក.ជ.ក. េសនស
ើ ុំ
ក.ជ.ក. និងេសនេើ រៀបចំរបយករណ៍ស្តព
ី ី

ថ នភពកុមរ

ស្រមប់ផ ព្វផ យកនុងទិ កុមរអន្តរជតិ 0១ មិថុន
ទិ ពិភពេ
ក្របឆំងពលកមមកុមរ ១២ មិថន
ុ
និង

ទិ កុមរកមពុជ ឆនំ២០១២។

and duty mapping. The following has been decided:
and duty of the Secretariat General and that of CNCC
sub-commission will be mapped; the role and duty of
the Secretariat General has to be enhanced; and the report on children’s situation will be made and publicized
on 1 June International Children Day and 12 June
World Day against Child Labour and Cambodian Children Day 2012.

ទំពរ័ ទី៦

្រពឹត្តិប្រតព័តម
៌ ន្របចំ្រតីមសទី១ ឆន ំ ២០១២
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កិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់សព
ី ្ត ី

Consultative Meeting on Violence against
Women and Children

អំេពើហង
ិ
្របឆ ំងនឹង្រស្តី និងកុមរ

កលពីៃថងទ១
ី ៦-១៨ ែខមក ឆន២
ំ ០១២ េ

កជំទវ

អគគេលខធិករ្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដើមបី

េខៀវ ប ូរី

កុមរ និងម្រន្តីបេចចកេទសមួយរូបបនចូលរួមកិច្រច បជុំ
ពិេ្រគះេយបល់រ ងគណៈកមមធិករ

៊ន

ស្តព
ី ី

ករេលើកមពស់ និងករករពរសិទធិ្រស្តន
ី ិងកុមរ(ACWC)

CNCC Secretary General Lok Chumteav Khiev Bory
and a technical official took part in the consultative
meeting held between ASEAN Commission on the Promotion and Protection of Women and Children’s Rights
(ACWC) and UN Women’s expert and special repre-

ជមួយអនកជំនញករសហ្របជជតិទទួលបនទុកអំេពើ

sentative of the United Nations on violence against

របស់អងគករសហ្របជជតិ

women and children held between ACWC and NGOs

ហិង ្របឆំងនឹង្រស្តី (UNWomen) និងតំ

ងពិេសស

ទទួលបនទុកអំេពើហង
ិ

្របឆំងនឹងកុមរ និងកិចច្របជុំរ ង ACWC និងអងគករ
ិ ស្តព
មិនែមនរ ្ឋ ភិបល អងគករសងគមសុវី ល
ី ីអេំ ពើហង
ិ

្របឆំងនឹង្រស្តន
ី ិងកុមរ។ កិចច្របជុំេនះមនករចូលរួម
ពីសមជិក ACWC ៃន្របេទសជសមជិក

៩្របេទស(អវត្តមនតំ

ជំនញករ

តំ

៊ នចំនួន

ង ACWC ្របេទសភូម) អនក

ងពិេសសរបស់អងគករសហ្របជ

ជតិ អងគករ UNICEF អងគករ UNWomen គណៈកមមធិករ

CEDAW តំ

ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងសងគម

ិ
សុវី ល
និងេលខធិករ ្ឋ ន

ៃនកិចច្របជុំ េដើមបីឲយតំ

៊ ន។

េគលបំណង

ងគណៈកមមធិករ ACWC

មនករយល់ដឹងកន់ែតសុជ
ី េ្រមេទេលើទ្រមង់

ៃន

អំេពើហង
ិ
្របឆំងនឹង្រស្តី និងកុមរ និងបទ ្ឋ នសិទធិ
មនុស អន្តរជតិ ករករពរ និងករេឆ្លើយតបេទនឹង

អំេពើហង
ិ
្របឆំងនឹង្រស្តន
ី ិងកុមរ។ ផ្តលឱ
់ កសដល់

តំ

ង ACWC បនជួបពិភក ជមួយអនកជំនញករ

ទទួលបនទុកករងរហិង ្របឆំងនឹង្រស្តី និងកុមរ និង

ែចករ ំែលកបទពិេ

ធន៍

ស្តព
ី ីករពិនិតយ

ម

នៃន

ករអនុវត្តចបប់ (លិខត
ិ បទ ្ឋ ន) និងផ្តលេ់ ស នន

េនកនុងរដ្ឋជសមជិក
៊ ន និងកំណត់េនភពខ្វះ
ចេន្លះ និងភព្របឈមននពីអេំ ពើហង
ិ ្របឆំងនឹង

្រស្តី និងកុមរ និងេដើមបីពិេ្រគះេយបល់ជមួយ UNWomen

និងUNICEF ស្តព
ី ក
ី ច
ិ ស
ច ហករ ៃនករគំ្រទបែនថមេនេលើ
សកមមភពសំខន់ៗែដលកំណត់េ
សូមបញ
ជ ក់ថ

យ ACWC។

សកមមភពែដលេលើកេឡើង

ស្រមប់លប
ុ បំបត់អំេពើហង
ិ
្របឆំងនឹង្រស្តន
ី ិងកុមរ
នឹង្រតូវយកេរៀបចំ

women and children, and a meeting on violence against

and civil society organizations 16-18 January 2012.
Taking part in the meeting includes ACWC members
from nine ASEAN member countries (Myanmar
ACWC representative was absent), UN expert and special representative, UNICEF, UN Women, CEDAW
Committee, NGOs, and civil society organizations, and
ASEAN secretariat. The purpose of the meeting was to
significantly inform ACWC committee representatives
of the forms of violence against women and children
and international human rights standards, protection,
and response to violence against women and children,
to provide opportunity for ACWC representatives to
engage with experts on violence against women and
children, and to share experiences on monitoring of the
law enforcement (rules and regulations) and to provide
services available in ASEAN member states, and to
identify gaps and challenges of violence against women
and children, and to discuss with UN Women and
UNICEF about cooperation and support for key activities determined by ACWC.
It should be noted that the activities proposed to
end violence against women and children was put forward to the 4th ACWC meeting held 16-18 February
2012 in Laos.

ក់េនកនុងកិច្រច បជុំគណៈកមមធិករ

ACWC េលើកទី៤ ៃថងទី១៦-១៨ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១២ េន
្របេទស

ទំពរ័ ទី៧

វ។

្រពឹត្តិប្រតព័តម
៌ ន្របចំ្រតីមសទី១ ឆន ំ ២០១២
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៊ នស្តព
ី ីករេលើកកមពស ់

និងករករពរសិទធិ្រស្តន
ី ិងកុមរ

េ

កជំទវ េខៀវ ប ូរី អគគេលខធិករ្រកុម្របឹក ជតិ

េបន
កមពុជេដើមបីកម
ុ រ (ក.ជ.ក.) និងេ កជំទវស៊ន
អគគេលខធិកររង ក.ជ.ក. បនចូលរួមកិចច្របជុំរបស់

គណៈកមមធិករ

៊ នស្តព
ី ីករេលើកកមពសន
់ ង
ិ ករករ

ពរសិទធិ្រស្តី និងកុមរ(ACWC) េលើកទី៤ កលពីៃថងទី

ំ ០១២ េនទី្រកុងេវៀងច័នទ ្របេទស
១៦-១៨ ែខកុមៈភ ឆន២

ASEAN Commission on the Promotion and
Protection of Women and Children Meeting

CNCC Secretary General Lok Chumteav Khiev Bory
and CNCC Deputy Secretary General Lok Chumteav
Sorn Saboanne took part in the 4th ACWC meeting 16
-18 February 2012 held in Vientiane, Laos, joined by
ACWC representatives, 10 ASEAN officials, and

ងគណៈកមមធិករ

ASEAN secretariat officials. The purpose of the meet-

៊ ន។ កិចច្របជុំេនះមនេគលបំណង

states to adopt a 5-year work plan on the promotion and

អនុម័តែផនករករងរ៥ឆនំ ស្តព
ី ីករេលើកមពស់ និងករ

ences on their project implementation. The main out-

វ េ

យមនករចូលរួមពីតំ

ACWC ម្រន្តីរម
ួ ដំេណើរៃន្របេទស
េលខធិករ ្ឋ ន

េដើមបីផ្តលឱ
់ កសឲយ្របេទសសមជិក

៊ នទំង១០ និង

ing was to provide opportunity for 10 ASEAN member

៊ ន ទំង១០

protection of women and children and to share experi-

ករពរសិទ្រធិ ស្តន
ី ិងកុមរ និងេដើមបីឲយសមជិកទំងអស់
ចែចករ ំែលកនូវបទពិេ

ិ រី បស់
ធន៍ពីករអនុវត្តកមមវធ

ំ េ្រមចបន៖
ខ្លួន។ លទធផលសំខន់ែដលអងគ្របជុស
- បនឯកភពេលើែផនករករងររបស់គណៈកមមធិ

ករ ACWC ឆនំ២០១២-២០១៦ ។
-

ពិភក ពីដំេណើរទស នកិចចសក
ិ
របស់សមជិក

សមជិកគណៈកមមធិករ ACWC េនសហរដ្ឋ

េមរ ិក

ែដលនឹងេ្រគងេឡើងចប់ពីៃថងទី១៦ ដល់ ២៦ ែខេម

ឆនំ២០១២។

- បនេចញេសចក្តី្របកសព័ត៌មនរបស់គណៈកមម

come of the meeting is the following:
- ACWC Work Plan 2012-2016 was agreed upon.
- A study visit by ACWC members to the United
States from 16-26 April 2012 was discussed.
- The 3rd ACWC Press Release was released.
- The 5th ACWC meeting from 3-5 July 2012 in
Jakarta, Indonesia was agreed upon.
All members visited the Consultation and Protection of Women and Children Centre.

ធិករ ACWC េលើកទី៣ ។

- បនឯកភពេរៀបចំកិចច្របជុំគណៈកមមធិករ ACWC

េលើកទី៥ ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី៣-៥ ែខកកក

ឆនំ២០១២ េនេលខធិករ ្ឋ ន

្របេទសឥណូ ្ឌ េនសុ។
ី

៊ ន ទី្រកុងហ ក

កនុងកិចច្របជុំេនះែដរ សមជិក សមជិកទំងអស់
បនេធ្វើទស នកិចចសក
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