វេទិការផ្សព្វផ្ាយព្ត៍មានឆ្នាំ ២០១៣

ព្ីសនតិភាព្វៅក្ាុងផ្ទះវៅកាន់សនតិភាព្វៅក្ាុងព្ិភព្វោក្

សូមវ្វើការតវ៉ា ប្រឆ្នំងវោធានិយម និងវ ើមបីរញ្ច រ់អំវព្ើហង
ិ ាវ
១៦ថ្ងៃថ្នសក្មមភាព្និយមវ

ើយុទធនាការប្រឆ្នំងអំវព្ើហិងាវ

ើស្រសតីនឹងរនតរអតតន័យថ្ន “ព្ីសនតិភាព្វៅក្ាុង ផ្ទះវៅកាន់

សនតិភាព្ វៅក្ាុងព្ិភព្វោក្: សូមវ្វើការតវ៉ា ប្រឆ្នំងវោធានិយម និងវ ើមបីរញ្ចរ់ អំវព្ើហង
ិ ាវ
រនាទរ់ព្ីបាន ប្រកាសរក្ គំនិត មតិស្ថារនា ដ
អងគការដ

បានវ្វើការវ

ប្តូេបានទទួ

ើរញ្ហ
ា សិទធមនុសស អំវព្ើហិងាវ

និងវោធានិយម វៅវព្
ការរញ្ចរ់ អំវព្ើហង
ិ ាវ

ដ

បានចូ

រួមក្ាុងយុទធ្នាការ១៦ថ្ងៃ និង

់ ឹង នឹង សក្មមភាព្វ

។

ើ ព្ហុចំណុចថ្នអំវព្ើហង
ិ ាវ

ស្រើ សតី

មានការរង្ហាញព្ីទំនាក្់ទំនងរវ៉ង ការព្ុះពារសំរារ់វស ក្
ឋ ិចច និង សិទស
ធ ងគម និង

ស្រើ សតី ។ វេទិការបានវតតតវៅវ

វ្វើវោយមាន្មមនិោក្មមថ្នេរប្ម់ ខ្លាច ដ

ើវោធានិយម ដ

ជាការចារ់វផ្តើម និង

ប្តូេបានគាំប្ទវោយការវប្រើប្បាស់ ឬ ការគំរាមក្ំដហងថ្នអំវព្ើហិងា

ការគារ់សងកត់ ក្ ូចជា ការវ្វើអនតរាគមនវោធាដ
វ ើមបីជំរញ
ុ វោយ មានផ្

ព្ីសក្មមជនដ

ស្រើ សត”ី វៅក្ាុងឆ្នាំ២០១៣ ។

ើស្រសតី និង រញ្ហ
ា យុតិ្
ត ម័ទូទាំងសក្

វៅក្ាុងឆ្នាំ២០១៣ យុទនា
ធ ការ១៦ថ្ងៃ វ្វើការអរ់រ ំសំរារ់ការយ

ស្រើ សតី

សំរារ់វ្ាើយតរវៅនឹងជវមាាះនវោបាយ និងសងគម ឬ

ប្រវោជនវស ឋក្ិចច និង នវោបាយ១ ។

វោធានិយម គឺជាប្រព្័នធមួយថ្នហិងាជារចនាសមព័នធ ដ

រ ំវោភវ

ស
ើ ទ
ិ ម
ធ នុសស និង វសចក្តីថ្ងាងូរមនុ
ា
សស សុខសុេតតិភាព្

និង សនតិសខ
ុ ថ្ន ស្រសតី រុរស និង ក្ុមារ វៅវសទើរដតប្គរ់ប្រវទស និង តំរន់វៅ ក្ាុងព្ិភព្វោក្១ ។
ផ្

រាះពា

់ថ្នវោធានិយមោចប្តូេបានវមើ

ការអរ់រ ំ និង ទីស្ថធារណះ នឹង ងេ ិកាវោធា ដ
ដ

បានរុញប្ចានស្រសតី និង អាក្មានសំវ

វ

ើញតាមរយះងេ ិកាជាតិ ដ

ប្តូេបានដរងដចក្សំរារ់វសវ៉សុខភាព្

សាិត វៅក្ាុងប្រព្័នធរ្ឋមនញ្ញ និង វគា

ងភាព្តិច មានក្ាុងវគា

នវោបាយ

នវោបាយ និង សក្មមភាព្វរ ើសវអើង ដ

ជំរញ
ុ ឬ

រងខំ វោយោជាា្រជាតិ និង ជាការ វ្ាើយតរវោធា វៅនឹងការទូតថ្នរញ្ហ
ា នវោយបាយ និង សងគម ។
យុទធនាការវតតតវៅវ
ដ

ើ សិទនា
ធ រ ី គឺជាសិទម
ធ នុសស និង រញ្ហ
ា ក្់ព្ីតូនាទីថ្នប្រព្័នធដ

វ្វើវោយមានការរាះបា

មានភាព្្មមតាវ

់

់ទំវនៀមទំោរ់ និង នវោបាយស្សរចារ់ ដ

យក្រុរសជា្ំ
នឹងវ្វើវោយ

ើអំវព្ើហិងាប្រឆ្នំងស្រសតីនិង ប្រឆ្នំងស្រសតីចំវពាះសិទិវធ សរ ីភាព្ថ្នវសចក្តីថ្ងាងូរា ។
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សក្មមភាព្ដ

វតតតវ

ើ

យុទធនាការ១៦ថ្ងៃនឹងវតតតវៅវ

ើចំណុចជាោទិភាព្រី វៅវព្

សិទស
ធ ងគម ជាមួយវោធានិយម និង អំវព្ើហង
ិ ាវ
១. អំវព្ើហង
ិ ាបានប្ជាតចូ

ដ

ក្ំព្ុងគូសរញ្ហ
ា ក្់ព្ីចំណុចប្រសព្ធថ្នវស ក្
ឋ ិចច និង

ស្រើ សតី

វោយតូអងគរាជរោឋភិបា

: តួអងគរាជរោឋភិបា

វប្រើប្បាស់ការគំរាមក្ំដហង និង សក្មមភាព្ថ្ន

អំវព្ើហង
ិ ា វ ើមបីធានា ឬសំវរចបានសិទិអ
ធ ំណាច ។ ព្ួក្វគទាមទារនូេតំរេូ ការវ ើមបីការពារសនតិសុខប្រវទស
វោយជំរញ
ុ វោយ មានអំវព្ើហិងា ក្ាុងការគំរាមក្ំដហងគិតទុក្ជាមុន និង

ព្ួក្វគរំពានអាក្ការពារសិទធវសរ ីភាព្ស្រសតីទាំងផ្ាូេវភទ និង ផ្ាូេកាយ (WHRDs), អាក្តវ៉ា អាក្ប្រឆ្នំង
សំរារ់សិទធវសរ ីភាព្នវោបាយ វស ឋក្ិចច សងគម និង ផ្ាូេវភទ ។ រាូ
រំពានវ

ើស្រសតីវោយបានវ្ើវសក្មមភាព្វ

អំវព្ើហិងាផ្ាូេវភទ ភាព្ទូវៅថ្នការវ
វផ្សងៗវទៀត

ើអំវព្ើហិងាស្រសតី ។ វៅក្ដនាងខាះ ស្រសតីប្តូេបានវ្វើទារុណក្មម សំរារ់

ក្
ើ ដ

ងវទាសររស់ រោឋភិបា

ស្ថគ

ើស
ម ប្រឆ្នំងមនុសស ថ្នប្រវទស

ស្រើ សតី និង វោធានិយម និង ទទួ

ស
់ ទ
ិ ិស្រធ សតី

ប្តូេបានវ្វើការង្ហរវោយព្ាោម វ ើមបីវគារព្ ការពារ និង ជំរញ
ុ សិទធមនុសស រាុដនតស្រសតី និងវក្មងស្សីវៅទូទាំង

ព្ិភព្វោក្វៅដតប្តូេបានរនតរប្រយុទប្ធ រឆ្នំងសិទច
ធ ូ

រួមរវងកើនវស ក្
ឋ ិចច និង សិទស
ធ ងគម (សិទធក្ុងការវ្វ
ា
ើការង្ហរ

សិក្ាអរ់រ ំ ចំណីោហារ និង ទឹក្ ជាឧទាហរណ) វៅវព្
ដ

សំរារ់ រទវ

មនុសសវប្ៅសងគម គឺឧរសគគោាង្ំក្ុងការរញ្
ា
ច រ់អំវព្ើហង
ិ ាវ

វជាគជ័យក្ាុងការទទួ
រោឋភិបា

ីសវចាទប្រកាន់ និង សុភាចាររុរស

ជាអាក្វ្វើការជំរញ
ុ រា

ដ

ប្តូេបានរ ំវោភរំពាន វក្ងប្រេ ័ញ្ញ ឬ

់សិទធមនុសសដ

ប្តូេបានសំោរ់វោយការទណឌក្មមររស់ោជាារ្ររោឋភិបា
និង ទំវនៀមទំោរ់វយនឌ័រ មូ

(WHRDs)

។ ក្ាុងរួរភាព្ជាអាក្រ ំវោភរំពានផ្ាូេវភទ និង ផ្ាត់គំនិត

ោឋនប្គួស្ថរបានក្ំណត់ព្ួក្វគវៅក្ាុងសហគមន ក្ ូចជាក្ាុងប្រវទស ។ WHRDs

វៅដតរនតរទិសវៅអំវព្ើហង
ិ ា និងគំវនៀរសងកត់ររស់រោឋភិបា

។

ងមីៗក្ាុងការតវ៉ា WHRDs អត់ប្ទាំចំវពាះការវក្ងប្រេ ័ញ្ញ ក្ ូចជា

វៅក្ាុងប្រវទសវអសីរ វៅក្ាុងក្ំឡុងវព្

ការរ ំវោភរំពានទាំងផ្ាូេកាយ និង ផ្ាូេវភទ វោយស្ថរក្ំោរ់ថ្ អាក្ប្រឆ្នំងតវ៉ា រុរស ទាហាន និង រាូ
ដ

ប្តូេបានជំរញ
ុ វោយវ្វើវតសតវ ើមបីដសវងរក្ភាព្ររ ិសុទធ វព្

ដ

វៅក្ាុងការ

ីស

ុំឃាំង ។ វៅក្ាុងប្រវទសហុង ូរាាស

អាក្ស្សោញ់វភទ ូចគាា WHRDs ជួរប្រទះចំវពាះការវរ ើសវអើងដផ្ាក្វស ឋក្ិចច នវោបាយ និង សងគម និង
ប្តូេបានេ ិនិច័ឆយវោយការសំោរ់ ឬ វ

ើក្ដ

ងវទាសវោយ ោជាា្រររស់រោឋភិបា

ជាទំោរ់គឺប្តូេបានប្តួតព្ិនិតយវោយរោឋភិបា
គឺជារញ្ហ
ា គំរាមក្ំដហង

់សណា
ត រ់ធាារ់

ដ

ដតងដតទាមទារវោយស្រសតី

ីស្ម ឬ វ្វើជាធាតុផ្សំរដនាមសំរារ់រូរណះភាព្ររស់រោឋភិបា

WHRDs ជាព្ិវសសស្រសតីអវនាតប្គាមក្ំព្ុងដតប្រយុទធប្រឆ្នំង និង ក្ំព្ុងទទួ
ដ

មានស្ថរះសំខ្លន់

។ វៅក្ាុងប្រវទសអីរាាក្់ WHRDs

់វស ឋក្ិចចសហគមន និង សុក្ុមា

ព្ួក្វគក្ំព្ុងប្រយុទធប្រឆ្នំងវ ើមបីការពារទឹក្ ីដ

បានរនស

មរណះ វ ើមបីការពារ ថ្ប្ព្វ

ភាព្សងគម១ ។

់ទុក្ព្ី ូនតា ព្ីប្ក្ុមវចារ ឬ ការវប្រើប្បាស់

។

ើ ទឹក្ និង

ី

រំផ្ិច
ា រំតាញវោយរោឋភិបា
ដរ ា ទឹក្ ថ្ប្ព្វ

និង េ ិស័យដអក្ជន២ និង ការរ ំវោភរំពានសិទធមនុសស វៅវ

ើ និង វរាងចប្ក្ព្

តូច: អំវព្ើហិងាក្ាុងប្គួស្ថរវៅដតរនតរវក្ើតវឡើង ប្គរ់តំរន់វៅក្ាុងព្ិភព្វោក្

ជាមួយនឹងនីតិភាព្ថ្នរទព្ិវស្ថ្នស្រសតីវៅក្ាុងអំវព្ើហិងាដ

បានប្រប្ព្ិតិតវឡើងវោយថ្ គួរសាិទធស្ថា

វៅចំណុចខាះក្ាុងជីេ ិតររស់ព្ួក្វគ ។ សាិតិបានរង្ហាញថា ការមានកាំវភាើង

វៅក្ាុងផ្ទះរវងកើនវោយមានភាព្ប្រងុយប្រថានថ្ននរណាមាាក្់ប្តូេបានសំោរ់ ដ
ដ

់

ក្មម ។

២ អំវព្ើហង
ិ ាក្ាុងប្គួស្ថរ និង តួនាទីថ្នថ្

វៅវព្

ើេ ិស័យឧសាហក្មម៣ ខយ

គិតជាភាគរយ៤១%

មានស្រសតស
ី ត
ិា វៅក្ាុងររ ិរទ អំវព្ើហិងាក្ាុងប្គួស្ថរ ភាព្ប្រងុយប្រថានវនះ ប្តូេបានវក្ើន

វឡើងគិតជាភាគរយចំនួន ២៧២% ។ ភាព្រ ីក្ ុះោ

ថ្នថ្

តូច ដ

ក្ាុងមានប្រោរ់វោយ កាំវភាើង និង កាំរិត

រវងកើនវោយមានភាព្គំរាមក្ំដហងថ្ន ការររួ ស ឬស្ថារ់ សំរារ់ស្រសតី និងក្ុមារ និង

វ្វើវោយមានវសារភាព្ភាព្ជារុរសជាមួយនឹងការប្រប្ព្ិតិអ
ត ំវព្ើហិងា ។ ប្រវទសជាវប្ចើនបានតាក្់ដតងចារ់រ ឋ្មមនុញ្ញ
និង មានការដក្ទំរង់ប្រឆ្នំងនឹងអំវព្ើហិងាក្ាុងប្គួស្ថរ រាុដនតការអនុេតតថ្នការការពារ

និងវសវ៉ក្មមសំរារ់អាក្រងវប្គាះថ្នអំវព្ើហិងាក្ាុងប្គួស្ថរ និង ការដក្ទំរង់ប្រឆ្នំងនឹងភាព្រ ីក្រា
ថ្នថ្

តូចមិនប្តូេបានវ្វើវឡើងវព្ញវ

ោ

ញវៅវឡើងវទ ។ ការព្ឹងដផ្ែក្ និងការវក្ងប្រេ ័ញ្ចវស ក្
ឋ ិចច គឺជាក្តាត

រួមចំដណក្ក្ាុងការរក្ាវោយមានអំវព្ើហង
ិ ាក្ាុងប្គួស្ថរ ។ ភាគព្ឹងដផ្ែក្ដផ្ាក្វស ឋក្ិចចររស់ស្រសតី គឺជាការរង្ហគរ់ការ
វ ើមបីផ្ត

់ស្រសតី វៅក្ាុងឆ្នក្ជីេ ិតររស់ព្ូក្វគ និង រ ីក្រាយជាមួយនឹងសិទិម
ធ នុសស ។

់សិទធអំណាច

៣ អំវព្ើហង
ិ ាផ្ាូេវភទ ក្ំឡងវព្
ុ
ស្រសតី និង វក្មងស្សី ដ

និងរនាទរ់ព្ីជវមាាះ : ជវមាាះហិងាវក្ើនវឡើងដ

ប្តូេបានរ ំវោភរំពាន វទសក្រផ្ាូេវភទ កាយេ ិក្

ោពាហព្ិពាហវោយរងខំ ដ

រងកវោយមានភាព្ង្ហយរងវប្គាះ

់

ក្មម ការរងខិតរងខំមិនវោយមានក្ូន និង ការវរៀរ

វក្ើតវឡើងចំវពាះព្ូក្វគ

គឺមានក្ំរ ិតខពស់ជាងវៅក្ាុងក្ំឡុងវព្
ព្ិវសសចំវពាះស្រសតី និង វក្មងស្សី ដ

ទំនាក្់ទំនងវោយសនតិភាព្១ ។ ភាព្ង្ហយរងវប្គាះវក្ើតវឡើងជា

ជាអាក្ ងទឹក្ និង ប្រមូ

ជំរក្រវណាោះោសនា ឬ ក្ាុងតំរន់មានជវមាាះរវ៉ងជីេព្

អុស ដ

រស់វៅក្ាុងតំរន់ភាសខាួស ឬ

ឬ វោ្នារោឋភិបា

។ អំវព្ើហិងាផ្ាូេវភទ

មានក្ាុងទំរង់វផ្សងៗគាា ប្តូេបានវប្រើប្បាស់ជាោេុ្វ ើមបីរំពាក្់រំរាន និង ធានានូេអំណាចក្ាុងសហគមន វោយក្ងក្ំោំង
ជីេព្

និង ោជាា្ររោឋភិបា

។ វ

ើសព្ីវនះវៅវទៀត ទាហាន ជាមួយនឹងអាក្សំររសំរួ

២
ការវក្ងប្រេ ័ញ្ញ ឬ រ ំវោភរំពានស្រសតី និងវក្មងស្សី វៅក្ាុងជំរជនវភៀសខា
ុំ
ា
ក្ដ
ួន ។ ស្រសតីក្ុងស្សុ

តំរន់វោធា ជួររទព្ិវស្ថ្នឹងរញ្ហ
ា ហិងាផ្ាូេវភទ វោយស្ថរថ្ ទាហានររវទស ដ

សនតិសុខ មានវទាសក្ាុង
វ្វើការ ឬ រស់វៅជិត

បានវបាះទីតាំងវៅតំរន់វនាះ៣

។

ស្រសតីជាវប្ចើនរនតរក្ាុងការមានោរមមណរាះពា

់វោយស្ថរការរ ំវោភរំពានររស់ព្ួក្វគ ជា

ក្ខណះផ្ាូេចិតត ផ្ាូេកាយ និង

សងគម រនាទរ់ព្ីរញ្ចរ់ជវមាាះហិងា ។ េរប្ម និង ប្រថ្ព្ណីជាវប្ចើន វៅដតរនតរ និង ោក្់វទាសក្ំហុសស្រសតី
ដ

ធាារ់ប្តូេបានរ ំវោភរំពានផ្ាូេវភទ ។ ជំនួសវោយការគាំប្ទ ព្ួក្វគដតងដតប្តូេបាននារវទសវោយស្ថរប្គួស្ថរ និង

សហគមនររស់ព្ួក្វគ រនាទរ់ព្ីជួរនឹងការរ ំវោភផ្ាូេវភទ ។ វៅក្ដនាងដ

មានការប្រក្ួតប្រដជងអំណាច

រចនាសមព័នធអំណាច ស្រសតី និងវក្មងស្សីគឺមានភាព្ង្ហយរងវប្គាះក្ាុងការជួយ ូរ ឬ វ្វើប្តូេបាន
វ្វើជំនួញវ ើមបីវោះស្ស្ថយជវមាាះ វ ើមបីវោះស្ស្ថយរំណុ
ពាណិជាក្មម៤ ។

ឬ វ ើមបីរវងកើនទំនាក្់ទំនងសងគម នវោបាយ និង

យុទ្
ធ នាការជាមួយព្ួក្វយើង
យុទធនាការ១៦ថ្ងៃជំរញ
ុ វោយមានអាក្ចូ
ររស់ព្ួក្វគ ។ អាក្ចូ

រួមប្រដហ

រួម វ ើមបីវតតតវៅវ

ព្ិចារណព្ីរវរៀរដ

ើតំរន់ដ

ព្ួក្វគោចចូ

សហគមនររស់ព្ួក្វគ វ ើមបីវ្វើការតវ៉ា និង តាស់រួរក្ា
ត ុងន័យេ ិជាមាន ដ

មានការទាក្់ទងនឹងររ ិរទជាក្់ោក្់
រួមចំដណក្ជាមួយរោឋភិបា
បានរវប្ជៀរហិងាវតតតវ

និង
ើស្រសតីជា្ំ ។

សមាារះសំរារ់សក្មមភាព្គនាឹះឆ្នា២
ំ ០១៣
មជឍមណឌ

ភាព្ជាអាក្ ឹក្នាំស្រសតីជាសក្

្នធានវ ើមបីជួយគាំប្ទសក្មមភាព្ក្ំឡុងវព្

ក្ំព្ុងវរៀរចំរវងកើតសមាារះសំរារ់សក្មមភាព្គនាឹឆ្នាំ២០១៣ ដ
យុទធ្នាការ ១៦ថ្ងៃ ។ មជឍមណឌ

នឹងរវងកើតវោយមានភាស្ថជាវប្ចើនវៅក្ាុងដខសីហា ។ អាក្ចូ

ភាព្ជាអាក្ ឹក្នាំស្រសតីជាសក្

រួមទាំងអស់ោចចូ

វៅវមើ

ក្ាុងវគហទំព្័រ

(http://16days.cwgl.rutgers.edu) វ ើមបីទាញយក្សមាារះសំរារ់សក្មមភាព្គនាឹ ឬ វ ើមបីវសាើរសុំដអក្ស្ថរ ។
ទំនាក្់ទំនង និង សិក្ារដនាម


វគហទំព្័រររស់យុទធ្នាការ ១៦ថ្ងៃជា

ក្ខណះផ្ាូេការ http://16dayscwgl.rutgers.edu



វផ្ាើរ និង ដសវងរក្ប្ព្ឹតិកា
ត រណ វៅក្ាុងប្រតិទិនព្ីយុទធ្នាការតាមរយះអីន្ឺដណត
http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar



ចូ



វហវក្រុក្ http://www.facebook.com/16DaysCampaign



ហវីក្ http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign



្វីន្ឺ @16DaysCampaign



យុទធ្នាការ ១៦ថ្ងៃ



យូ្ួរ http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers



វផ្ាើរទូរស្ថរមក្វយើងបានប្គរ់វព្

រួម ការព្ិភាក្ា ១៦ថ្ងា https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion

វេោ16days@cwgl.rutgers.edu

រួមមាន

អំព្ីយទ
ុ ្
ធ នាការ ១៦ថ្ងៃ
សំរារ់ ២២ឆ្នាំក្នាងផ្ុតវៅ ១៦ថ្ងៃថ្នសក្មមជនវៅក្ាុងយុទ្
ធ នាការហិងាវតតតវ
តសូ័មតិ និង សំររសំរួ

ការង្ហរក្ាុងរញ្ចរ់អំវព្ើហិងាវ

(ថ្ងៃប្រយុទប្ធ រឆ្នំងអំវព្ើហង
ិ ាវ

ក្ខណះអនតរជាតិ

ើស្រសតី និង តំថ្

។

ុររំបាត់ប្គរ់ទំរង់ទាំងអស់ថ្នអំវព្ើហិងាវ
ជាអាក្ ឹក្នាំស្រសតជា
ី សក្

ើស្រសតី វៅក្ាុងក្ំរ ិតតំរន់ ក្ ូចជាក្ំរ ិតអនតរជាតិ ។ ថ្ងៃ ២៥ ថ្ខ េ ិចចកា

ស្រើ សត)ី និង ថ្ងៃទី ១០ ដខ ្ាួ (ថ្ងៃសទ
ិ ិម
ធ នុសសអនតរជាតិ) ប្តូេបានវប្ជើសវរ ើសវឡើងវ ើមបីសងកត់្ៃន់ព្ី

ទំនាក្់ទំនងរវ៉ង ការរញ្វរ់អំវព្ើហិងាវ
សិទិម
ធ នុសសជា

ស្រើ សតជា
ី ្ំ ប្តូេបានបានវ្វើវឡើងវ ើមបីវ្វើការ

សិទិម
ធ នុសស និង រង្ហាញព្ថាអំវព្ើហិងាវ

ើស្រសតីគឺជាការរ ំវោភរំពាន

យុទ្
ធ នាការ ១៦ថ្ងៃគឺប្តួេបានវប្រើប្បាស់ជាយុទស្ថ
ធ
ស្រសតវប្តៀមទុក្ជាមុន ក្ាុងការ

គឺជាអាក្សំររសំរួ

ើស្រសតី វោយ
ជាសក្

ក្ខណះរុគគ

និង ប្ក្ុមទូទាំងព្ិភព្វោក្ ។ មជឍមណឌ

ភាព្

ក្ាុងការសក្មមភាព្ររស់យុទធ្នាការវនះ ។

Translated by Samedy Thann
____________________
1. Center for Women’s Global Leadership. “Intersections of Violence Against Women and Militarism Meeting Report”. 2011.
http://www.cwgl.rutgers.edu/resources/publications/gender-based-violence/388-intersections-of-violence-against-women-and-militarismmeeting-report-2011. [accessed 7 May 2013]
2. Caprioli, M. “Primed for Violence: The Role of Gender Inequality in Predicting Internal Conflict”. International Studies Quarterly (2005) 49, 161178. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0020-8833.2005.00340.x/pdf [accessed 7 May 2013]
3. International Federation for Human Rights. “Iran: Ongoing Judicial Harassment Against Women Human Rights Defenders”. 21 April 2009.
RefWorld. http://www.refworld.org/docid/4a2cd0cd23.html [accessed 9 May 2013]; Mackey, Robert. “One Year Later, Egyptian Women
Subjected to ‘Virginity Tests’ Await Justice”. 9 March 2012. The New York Times. http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/03/09/one-year-lateregyptian-women-subjected-to-virginity-tests-await-justice/ [accessed 8 March 2013]; REDLACTRANS & the International HIV/AIDS Alliance.
“The night is another country: Violence and impunity against transgender women human rights defenders in Latin America.” 12 December
2012. http://issuu.com/aids_alliance/docs/thenightisanothercountry#download [accessed 9 May 2013]
4. Wilkson, Tracey. “Environmental activist and her son slain in Mexico”. 29 November 2012. The Los Angeles Times.
http://articles.latimes.com/2012/nov/29/world/la-fg-wn-activist-murdered-mexico-20121129 [accessed 9 May 2013]
5. Pasimio, Judy A. “Philippines: An Encounter - The Killing Of Three B'laan Tribal People”. 23 October
2012.http://indigenouspeoplesissues.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16567:philippines-an-encounter-the-killing-ofthree-b-laan-tribal-people&catid=32:southeast-asia-indigenous-peoples&Itemid=65 [accessed 7 May 2013]
6. Smith, Jennifer E. “Indigenous Communities in Mexico Fight Corporate Wind”. 1 November 2012. http://upsidedownworld.org/main/mexicoarchives-79/3952-indigenous-communities-in-mexico-fight-corporate-wind-farms [accessed 9 May 2013]; Asia Pacific Forum on Women, Law
and Development (APWLD). “Mining and Women in Asia: Experiences of women protecting their communities and human rights against
corporate mining”. http://www.apwld.org/pdf/Mining%20with%20cover_opt.pdf. [accessed 7 May 2013]; Jarroud, Marianela. “Mining and logging
companies 'leaving all of Chile without water'”. 24 April 2013. The Guardian. http://www.guardian.co.uk/globaldevelopment/2013/apr/24/mining-logging-chile-without-water?INTCMP=ILCNETTXT3487 [accessed 7 May 2013]
7. Amnesty International, the International Action Network on Small Arms (IANSA) and Oxfam International. “The Impact of guns on Women’s
Lives”. 2005. http://iansa-women.org/sites/default/files/newsviews/en-impact-guns-women.pdf [accessed 13 May 2013]
8. Shannon, Lisa. “The rape of Somalia's women is being ignored”. The Guardian. 11 October 2011.
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/oct/11/rape-somalia-women-famine [accessed 13 May 2013]; UN Sub-Commission on the
Promotion and Protection of Human Rights. “Systematic rape, sexual slavery and slavery-like practices during armed conflict”. Gay J. McDougall,
Special Rapporteur, 22 June 1998, E/CN.4/Sub.2/1998/13: http://www.refworld.org/docid/3b00f44114.html [accessed 13 May 2013]; Fisher,
Siobhán, K. “Occupation of the Womb: Forced Impregnation as Genocide”. Duke Law Journal Vol. 46, No. 1 (Oct., 1996), pp. 91-133 Published
by: Duke University School of Law. http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3320&context=dlj [accessed 12 May 2013];
Bunting, Annie. “Forced Marriage in Conflict Situations: Researching and Prosecuting Old Harms and New Crimes”. Canadian Journal of Human
Rights 1:1 165-185 (2012) http://cjhr.ca/wp-content/uploads/2012/05/Bunting-Forced-Marriage-in-Conflict-Situations.pdf [accessed 12 May
2013]
9. Valladaras, Danillo. “Army’s former sex slaves testify in Guatemala”. Inter Press News Agency. 28 September 2012.
http://www.ipsnews.net/2012/09/armys-former-sex-slaves-testify-in-guatemala/ [accessed 13 May 2013]; BBC News. “Peacekeepers 'abusing
children'”. 27 May 2008. http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/7420798.stm [accessed 12 May 2013]; Nichols, Michelle. “Girls as young as six
raped by Congolese soldiers: U.N”. 8 May 2013. Reuters. http://www.reuters.com/article/2013/05/08/us-congo-democratic-unidUSBRE9470Z520130508 [accessed 12 May 2013];
10. Fackler, Martin. “Japan Sentences 2 U.S. Sailors to Prison for Rape on Okinawa”. 1 March 2013. The New York Times.
http://www.nytimes.com/2013/03/02/world/asia/japanese-court-convicts-2-us-sailors-in-okinawa-rape.html?_r=0 [accessed 12 May 2013];
Watanabe, Teresa. “Okinawa Rape Suspect's Lawyer Gives Dark Account: Japan: Attorney of accused Marine says co-defendant admitted
assaulting 12-year-old girl 'just for fun'”. Los Angeles Times. 28 October 1995 http://articles.latimes.com/1995-10-28/news/mn62075_1_japanese-girl [accessed 12 May 2013]

11. Tang, Alisha. “Afghan girls traded for debts, blood feuds”. 10 July 2007. USA Today. http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2007-07-09afghan-girls_N.htm?csp=34 [accessed 12 May 2013]; RFE/RL's Radio Mashaal. “Swat Jirga Forces Family To Marry Off 6-Year-Old Girl To
Settle Feud”. 7 November 2012. Radio Free Europe/Radio Liberty. http://www.rferl.org/content/pakistan-swat-jirga-marry-off-6-year-old-girlfeud/24764045.html [accessed 12 May 2013]

