JOINT PRESS RELEASE
World Breastfeeding Week 2021: A Shared Responsibility
Let’s invest in breastfeeding for a healthier, more sustainable
Cambodia
August 1st, 2021: The Scaling Up Nutrition Civil Society Alliance in Cambodia’s members (Helen
Keller, Alive & Thrive, and World Vision International (WVI)-Cambodia), in partnership with
the National Nutrition Program, GIZ, MUSUFO, USAID, RTI and UNICEF, would like to announce
the annual celebration of World Breastfeeding Week in Cambodia for 2021, under the theme
‘Protecting breastfeeding: A shared responsibility’. World Breastfeeding Week is celebrated in
more than 120 countries around the globe to raise awareness about the importance of
breastfeeding for the survival, health, and well-being of mothers and children, and for the
benefit of society at large. Although individual breastfeeding behavior is important, this year’s
World Breastfeeding Week calls upon families, communities, governments, and the whole of
society to invest in and support breastfeeding for a healthier and more sustainable world.
Though World Breastfeeding Week takes place from August 1st to 7th, efforts to protect,
promote, and support breastfeeding in Cambodia continue year-round. In line with
restrictions aimed at preventing the spread of COVID-19, this year’s celebration will take place
mainly online, including dissemination of videos, live talk shows, and quizzes across social
media. In addition to pregnant women and breastfeeding mothers, these celebrations will
target fathers, grandparents, caregivers, health workers, community leaders and other
relevant members of the community who can share experiences and celebrate the power and
joy of breastfeeding.
From 2000 to 2010, Cambodia’s exclusive breastfeeding rate – the proportion of babies fed
only with breastmilk from birth to six months of age in line with WHO recommendations –
increased dramatically, from 11% to 74%. Since 2001, the Ministry of Health’s National
Nutrition Program, in collaboration with key nutrition partners at that time (WHO, UNICEF,
Helen Keller), has led celebrations of the annual and global World Breastfeeding Week.
Following the remarkable progress, World Breastfeeding Week celebrations in Cambodia
ceased in 2010, based on the assumption that the public was already aware of the importance
of breastfeeding. However, new data from 2014 revealed that the exclusive breastfeeding
rate had fallen and that the use of formula milk was on the rise, endangering child health and
survival and costing families and the economy. As a result, World Breastfeeding Week was
revitalized in Cambodia by the National Nutrition Program, Helen Keller, FHI360, UNICEF, WVICambodia, Save the Children, and other partners starting in 2015. The COVID-19 pandemic
has further emphasized the need to continue supporting and investing in breastfeeding.
Separation of mothers and babies, disruptions to health services including breastfeeding
counseling and support, and unethical marketing of formula milk to the public during the
pandemic has had a potentially negative impact on breastfeeding practices. The need to invest
in and support breastfeeding has never been greater.

Globally, nearly 600,000 children and 100,000 mothers die each year due to poor
breastfeeding rates.1 By improving breastfeeding rates, more than 1,000 deaths and 5 million
cases of diarrhea among children under two could be prevented in Cambodia each year, along
with 255 maternal deaths due to breast and ovarian cancer and Type II diabetes. Scaling up
breastfeeding would also save Cambodia’s health system 5 million US dollars per year and
save Cambodian families over 107 million US dollars per year due to the cost of purchasing
formula milk for non-breastfed babies. The Ministry of Health, along with other partners, calls
for a whole of society approach to create an environment that enables breastfeeding and
supports breastfeeding mothers.
Unethical marketing and promotion of formula milk is a major barrier to improving
breastfeeding rates. That’s why during this year’s World Breastfeeding Week, to compliment
the current monitoring system, the SUN CSA Cambodia is launching a new online system1 for
reporting the violations against Sub-Decree 133 on the Marketing of Products for Infant and
Young Child Feeding2, which will be led by WVI-Cambodia. This online reporting system will
allow health professionals, civil society organizations, and the public to report the violations
in a simple and easy way. This online system will also allow Government officials to receive
additional quality information and monitor the trends and patterns in implementation of Subdegree 133. This is an effort to prevent illegal promotion and marketing of infant and young
child feeding products, through advertisements, displays, discounts, prizes, or gifts, providing
samples, distributing information materials, along with other promotional tactics.
World Breastfeeding Week 2021 under the theme “Protecting Breastfeeding: A Shared
Responsibility” will bring together all relevant stakeholders at the national and sub-national
levels to truly engage breastfeeding mothers and their community of supporters (fathers,
grandparents, other family members) and the whole society to remind them about the
importance of protecting, promoting, and supporting breastfeeding to ensure a healthier,
more prosperous Cambodia.
-

1

To understand more about sub-decree 133 and Joint Prakas on Marketing of Product for
Infant and Young Child Feeding: https://bit.ly/3zS8Q8e
Roles and responsibilities of Health Facilities in line with sub-decree 133:
https://bit.ly/3icCFuv
Online System for reporting violations of sub-decree 133: https://bit.ly/violationsub133
How to report violations online: https://bit.ly/violationsub133
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Note to Editors:
Helen Keller International is a global health organization dedicated to eliminating
preventable vision loss, malnutrition, and diseases of poverty. Co-founded by Helen Keller —
and guided by her fierce optimism and belief in human potential — the organization delivers
life-changing health solutions to vulnerable families in places where the need is great but
access to care is limited. In the U.S., Africa, and Asia, Helen Keller’s proven, science-based
programs empower people to create opportunities in their own lives and build lasting change.
Helen Keller overcame tremendous obstacles to her health and wellbeing – and helped
millions of others to do the same. Guided by her remarkable legacy, Helen Keller partners with
host governments, development partners, civil society organizations and communities that
are striving to overcome longstanding cycles of poverty.
For more information: Helen Keller International - Continuing Her Work (hki.org)
World Vision International is a Christian relief, development and advocacy organisation
dedicated to working with children, families and communities to overcome poverty and
injustice. World Vision serves all people, regardless of religion, race, ethnicity or gender.
World Vision commenced work in Cambodia in 1970. Working closely with Government
ministries, local partners and community groups, we collaborate with communities to
improve the lives of Cambodian children, especially most vulnerable children, in three key
areas; integrated nutrition, education, and child protection and participation. World Vision
works across 15 provinces and Phnom Penh City. World Vision implements long-term Area
Programmes in nine provinces and Phnom Penh (these are Banteay Meanchey, Battambang,
Kampong Chhnang, Kampong Speu, Kandal, Kampong Thom, Preah Vihear, Siem
Reap,Takeo). Grant funded projects extend coverage to include Kep, Kampong Cham, Preah
Sihanouk, Prey Veng, Pursat and Svay Rieng.
For more information: https://www.wvi.org/publications/cambodia
Alive & Thrive is a global nutrition initiative to save lives, prevent illness, and ensure healthy
growth of mothers and children. From 2009-2014, A&T demonstrated that rapid
improvements in infant and young child feeding (IYCF) are possible in settings as diverse as
Ethiopia, Bangladesh, and Viet Nam. In 2014, A&T began working in Burkina Faso, India,
Nigeria, and throughout the Southeast Asia region, expanding its scope to include maternal
and adolescent nutrition, and using agriculture and social protection programs as delivery
mechanisms for maternal, infant, and young child nutrition (MIYCN). Currently, Alive & Thrive
is leveraging its robust network and knowledge base to strengthen systems and build capacity
in these and other countries across Africa and Asia, and disseminate innovations, tools, and
lessons worldwide. Alive & Thrive is managed by FHI 360 with funding from the Bill & Melinda
Gates Foundation, Government of Ireland and other donors.
For more information: https://www.aliveandthrive.org/en

For more information, please contact:
-

Ponlork Van, Communications Coordinator, Helen Keller International
Tel: +855 89 55 57 02, email: PVan@hki.org
Sokhen Sun, Senior Public Engagement Specialist
Tel: +855 10 90 64 09, email: sokhen_sun@wvi.org
Chin Sedtha, Program Manager, Alive & Thrive / FHI360,
Tel: +855 12 81 99 15, email: CSedtha@fhi360.org

សេចក្ត ីប្រកាេព័ត៌មានរ ួម
ទិវាេប្តតហ៍ពិភពសោក្រំសៅក្ូ នសោយទឹក្សោោះមាតយ២០២១៖ទំនួលខុេប្តូវទំងអេ់គ្នា
ស

ោះសយើង វ ិនិសោគក្នុងការរំសៅក្ូ នសោយទឹក្សោោះមាតយ ស ើមបីេុខុមាលភាព
និងនិរនត ន៍ភាពប្រសេើរស ើងររេ់ក្មពុជា

ថ្ងៃទី៣ ខខេីហា ឆ្ាំ២០២១
សមាជិកនៃសម្ព ័ៃធអង្គ ការសង្គ មស៊ី វ ិលដ ើមប៊ីអាហារ ូបត្ថ មភកមពុជា (អង្គ ការ Helen Keller អង្គ ការ
Alive & Thrive ៃិង្ អង្ក ការទសសៃៈពិភពលោកអៃត រជាតិ-កម្ពុជា) កនុង្ភាពជានៃគូ ជាម្ួ យកម្ម វ ិធី
អាហារ ូបតថ ម្ភថ្នាក់ជាតិ អង្គ ការ GIZ, MUSUFO, USAID, RTI ៃិង្ អង្គ ការយូ ៃីលសហ្វ សូ ម្ប្បកាស
ទិវាសប្តាហ៍ពិភពដោក បំដៅកូ នដោយទឹកដោោះម្តាយដៅកមពុជាសម្រម្តប់ ឆ្នំ២០២១ លប្កាម្ប្បធាៃ
បទ«សយើងទំងអេ់រ ួមគ្នា
គ្នំពារនិងគ្នំប្ទការរំសៅក្ូ នសោយទឹក្សោោះមាតយ»។ ទិវាលៃេះប្តូវបាៃ
ប្បារពធ លធវ ើល ើង្លៅជាង្១២០ប្បលទសទូ ទ ាំង្ពិភពលោក លៃើម្បីលលើកកម្ព ស់ការយល់ៃឹង្ពីសារៈសាំខាៃ់
នៃការបាំលៅកូ ៃលោយទឹកលោេះមាតយសប្មាប់ការរស់រាៃ សុខភាព ៃិ ង្សុខមា
ុ លភាពរបស់មាតយៃិង្
កូ ៃៗរបស់ពួកគាត់ ក៏ៃូចជាប្បលោជៃ៍សប្មាប់សង្គ ម្ជាតិទ ាំង្ម្ូ ល។ លបើលទេះបីជាការបាំលៅកូ ៃជា
លរឿង្របស់បុគគលជាមាតយោ៉ាង្ណាកត ី ប៉ាុន្ៃត លៅឆ្ាាំលៃេះទិវាសបាតហ្៍ពិភពលោកបាំលៅកូ ៃលោយទឹកលោេះមាត
យ២០២១ សូ ម្អាំពាវនាវៃល់ប្គួ សារ សហ្គម្ៃ៍ រោាភិបាល ៃិង្សង្គ ម្ទ ាំង្ម្ូ លរ ួម្គាា វ ិៃិលោគ ៃិង្គាាំ
ប្ទការបាំលៅកូ ៃលោយទឹកលោេះមាតយ សប្មាប់ពិភពលោកម្ួ យន្ៃលមាៃសុខភាព ៃិង្ៃិរៃត ៃ៍ភាព
ជាង្ម្ុៃ។
លទេះបីជាសប្តាហ៍ពិភពដោកបំដៅកូ នដោយទឹកដោោះម្តាយម្រប្តរពធ ដ្វ ើដ ើង្តត្កនុង្រយៈដពល
មួ យសប្តាហ៍ដោល គឺព៊ីថ្ងៃទ៊ី១ ល់ថ្ងៃទ៊ី៧ តែស៊ីហា កា ៊ី កិច្ចែិត្ែំម្របឹង្តម្របង្ដ ើមប៊ីការោរ ដលើកកមព ស់
និង្គំម្រទ ល់ការ បំដៅកូ នដោយទឹកដោោះម្តាយដៅកនុង្ម្របដទសកមពុជាដៅតត្បនា ដ្វ ើដពញមួ យឆ្នំ។
លោយលគារពលៅតាម្ការន្ែ នាាំកនុង្ការទប់សាកត់ការរ ីករាលនៃជាំង្ឺកូ វ ីៃ-១៩ ការប្បារពធ ទិវាបាំលៅកូ ៃ
លោយទឹកលោេះមាតយ លៅឆ្ាាំលៃេះៃឹង្លធវ ើល ើង្តាម្អៃឡាញន្ៃលកនុង្លនាេះការន្ចកចាយវ ីលៃអូ ការ
ជន្ជកពិភាកាផ្សាយផ្ទាល់ ៃិង្ការល្ល ើយសាំែួរតាម្បណា
ត ញសង្គ ម្ជាលៃើម្។ លប្ៅពីស្តសតីមាៃនផ្សាលពាេះ
ៃិង្ស្តសតីន្ៃលកាំពុង្បាំលៅកូ ៃលោយទឹកលោេះ ឪពុក ជីៃូៃជីតា អាណាពាបាល បុគគលិកសុខាភិបាល
អា កៃឹកនាាំសហ្គម្ៃ៍
ៃិង្សមាជិកពាក់ព័ៃធៃនទលទៀតកនុង្សហ្គម្ៃ៍ន្ៃលអាចន្ចករំ ន្លកបទ
ពិលសាធៃ៍ៃិង្លប្បើប្បាស់សិទធិអាំណាច ៃិង្លពញចិតតចាំលពាេះការបាំលៅកូ ៃលោយទឹកលោេះមាតយ ៃឹង្កាលយ
ជាប្ក ុម្លគាលលៅនៃការផ្សសពវ ផ្សាយនៃកម្ម វ ិធីផ្សាយតាម្អៃឡាញទ ាំង្លៃេះ។
ចាប់តាាំង្ពីឆ្ាាំ២០០០ៃល់ឆ្ាាំ២០១០ អប្តានៃការបាំលៅកូ ៃលោយទឹកលោេះន្តម្ួ យម្ុខលៅប្បលទសកម្ពុ
ជា(សមាមាប្តនៃទរកន្ៃលលៅទឹកលោេះមាតយន្តម្ួ យម្ុខចាប់ពីលកើតរហ្ូ តៃល់អាយុ៦ន្ខប្សបលៅ
តាម្ការន្ែនាាំរបស់អង្គ ការសុខភាពពិភពលោក) លកើៃល ើង្ោ៉ាង្ខាលាំង្លពាលគឺចាប់ពី១១ភាគរយ
រហ្ូ តៃល់៧៤ភាគរយ។ ចាប់ពីឆ្ាាំ២០០១ កម្ម វ ិធីអាហារ ូបតថ ម្ភថ្នាក់ជាតិរបស់ប្កសួ ង្សុខាភិបាល កនុង្
កិចចសហ្ប្បតិបតត ិការជាម្ួ យនៃគូ អាហារ ូបតថ ម្ភសាំខាៃ់ៗនាលពលលនាេះ(អង្គ ការសុខភាពពិភពលោក
អង្គ ការយូ ៃីលសហ្វ ៃិង្អង្គ ការHelen Keller) ប្បារពធ សបាតហ្៍ពិភពលោកបាំលៅកូ ៃលោយទឹកលោេះមាត
យជាលរៀង្រាល់ឆ្ាាំ។ លោយលម្ើលល ើញពីកាំលែើៃនៃការបាំលៅកូ ៃលោយទឹកលោេះមាតយមាៃការលកើៃល ើង្
គួ រឱ្យកត់សមាគល់ ការប្បារពធ សបាតហ្៍ពិភពលោកបាំលៅកូ ៃលោយទឹកលោេះមាតយ ប្តូវបាៃបញ្ឈប់លៅឆ្ាាំ
២០១០ លោយលោង្លៅតាម្ការសៃា ិោាៃនាលពលលនាេះថ្នសាធារែជៃមាៃការយល់ៃឹង្ទូ លាំទូោយ
ពីសារៈសាំខាៃ់នៃការបាំលៅកូ ៃលោយទឹកលោេះលហ្ើយ។ ប៉ាុន្ៃត របាយការែ៍សិកាថ្មីម្ួយន្ៃលលចញលៅឆ្ាាំ
២០១៤ ន្បរជាបង្ហាញថ្នការបាំលៅកូ ៃលោយទឹកលោេះមាតយន្តម្ួ យម្ុខបាៃធាលក់ចុេះ លហ្ើយការលប្បើ
ប្បាស់ផ្សលិតផ្សលទឹកលោេះលគាមាៃការលកើៃល ើង្លៅវ ិញ ន្ៃលបង្ក ៃូវលប្គាេះថ្នាក់ៃល់សុខភាពៃិង្ការ
រស់រាៃមាៃជី វ ិតរបស់កុមារ
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មាតយ។ តប្ម្ូវការនៃការវ ិៃិលោគ ៃិង្គាាំប្ទៃល់ការបាំលៅកូ ៃលោយទឹកលោេះមាតយកាៃ់ន្តមាៃភាពធាំ
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រ ូសចាំៃួៃ៥ោៃករែីលលើកុមារអាយុលប្កាម្២ឆ្ាាំ
រ ួម្ទ ាំង្ម្រែៈភាពរបស់មាតាចាំៃួៃ២៥៥នាក់
លោយសារជាំង្ឺម្ហារ ីកសុៃៃ់ ប្កលពញអូ ន្វ ៃិង្ទឹកលនាម្ន្ផ្សែម្កប្ម្ិតII លៅប្បលទសកម្ពុជា អាចប្តូវ
បាៃទប់សាតត់ជាលរៀង្រាល់ឆ្ាាំ។
ការបលង្ក ើៃការបាំលៅលៅកូ ៃលោយទឹកលោេះមាតយៃឹង្ជួ យសៃស ាំសាំនច
ៃល់ប្បព័ៃធសុខាភិបាលប្បលទសកម្ពុជារហ្ូ តៃល់៥ោៃៃុោល ៃិង្ជួ យសៃស ាំប្គួ សារកនុង្ប្បលទសកម្ពុជា
រហ្ូ តៃល់ជាង្១០៧ោៃៃុោលកនុង្ម្ួ យឆ្ាាំន្ៃលជាតនម្ល នៃការទិញផ្សលិតផ្សលទឹកលោេះលគាសប្មាប់
ទរកន្ៃលម្ិៃលៅទឹកលោេះមាតយ។ ប្កសួ ង្សុខាភិបាល ៃិង្អង្គ ការនៃគូ រ អាំពាវនាវឱ្យមាៃយុទធសាស្តសត
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គាប្ទៃល់ស្តសតីន្ៃលជាមាតយន្ៃលកាំពុង្បាំលៅលោេះកូ ៃផ្សង្ន្ៃរ។
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ទិវាសប្តាហ៍ពិភពដោកបំដៅកូ នដោយទឹកដោោះម្តាយ២០២១
លប្កាម្ប្បធាៃបទ«
ដយើង្ទា ំង្អស់រ ួមគនគំោរ និង្គំម្រទការបំដៅកូ នដោយទឹកដោោះម្តាយ» ៃឹង្នាាំយកភាគីពាក់ព័ៃធ
ទ ាំង្អស់ទ ាំង្ថ្នាក់ជាតិៃិង្លប្កាម្ជាតិ លៃើម្បីចូលរ ួម្លោយពិតប្បាកៃជាម្ួ យមាតយន្ៃលបាំលៅកូ ៃ
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Tel: +855 89 55 57 02, email: PVan@hki.org
លោក សៃ
ុ សុលខៃ អា កជាំនាញជាៃ់ខពស់កិចចការទាំនាក់ទាំៃង្សាធារែៈ អង្គ ការទសសៃៈពិភពលោកកម្ពុជា
Tel: +855 10 90 64 09, email: sokhen_sun@wvi.org
លោកប្សី ជិៃ លសោា ប្បធាៃកម្ម វ ិធី Alive & Thrive (A&T) នៃអង្គ ការ FHI 360
Tel: +855 12 81 99 15, email: CSedtha@fhi360.org

ក្ំណត់េមាាល់េប្មារ់កា រ ីនិពនធ
-

-

-

អង្គការ
ហេឡែន
ហេលល័រ
អនត រជាតិគឺជាអង្គ ការមួ យបដម្រមើ វ ិស័យសែភាពសកលត លដតាត្សំខាន់ដលើការលប
បំប្តត្់ភាពពិការតភន ក បញ្ញាអាហារ ូបត្ថ មភម្រគប់ទម្រមង្់និង្ភាពម្រក៊ីម្រក។ ដោយម្តនដោកម្រស៊ី ដហត ន
ដែលល័រ
ជាសហសាថបនិក
តាមរយៈមគគុដទេសក៍ម្របកបដោយគត្ិប ឌ ិត្
សទិ ឋ ិនិយម
និង្ជំដនឿដលើសកាានពលរបស់
មនសសម្រគប់រ ូប
អង្គ ការដនោះប្តនផ្សាល់នូវ ំដ ោះម្រសាយសែភាពត លអាច្ដ្វ ើឱ្យម្តនការតាស់បតរូ
វ ិជមាម្តនដលើការ
រស់ដៅរបស់ម្រគួសារងាយរង្ដម្រគោះដៅត្ំបន់ដផ្សសង្ៗជំ វ ិញពិភពដោកត លម្តនត្ម្រមូវការដម្រច្ើននិង្ម្តនលទធ
ភាពត្ិច្ ត្ួ ច្កនុង្ការទទួ លប្តននូ វការគំម្រទនិង្តងទាំ។ ដៅសហរ ឋ អាដមរ ិក ទវ៊ីបអាហ្រហវិក និង្ទវ៊ីបអាស៊ី
គដម្រម្តង្អនា រាគមន៍
តផ្សែកដលើភសតុតាង្វ ិទាសាហ្រសានន
របស់អង្គ ការ
ដហត ន
ដែលល័រ
ប្តនផ្សាល់អំ ច្ ល់បគគ ល
ម្រគប់រ ូបកនុង្សង្គ មកនុង្ការបដង្ក ើត្ឱ្កាសដៅកនុង្ជ៊ី វ ិត្តេល់ែល ួននិង្បដង្ក ើត្ការតាស់បតររវ
ូ ិជមាម្តនកនុង្រយៈដព
លយូ រអតង្វ ង្។
ដោកម្រស៊ី
ដហត ន
ដែលល័រ
ប្តនយកឈ្ន ោះឧបសគគ យ៉ាង្្ំដ្ង្ដៅដលើតផ្សន កសែភាពនិង្សែម្តលភាព
របស់គត្់តេល់
ដហើយគត្់ប្តនជួយមនសសរាប់ោននក់ដៅជំ វ ិញពិភពដោក
ឱ្យែិត្ែំត្សូ ពាយមជំនោះម្រគប់
ឧបសគគ ូ ច្រ ូបគត្់ត រ។
តាមរយៈមគគុដទេសក៍និង្ដករ ំ ត ល ៏អសាចរយរបស់គត្់ អង្គ ការដហត ន
ដែលល័រ
ប្តនចាប់ថ្ គូ និង្ច្ូ លរ ួមជាមួ យរោឋភិប្តល
អង្គ ការសង្គ មស៊ី វ ិលថ្ គូ អភិវឌ្ឍន៍នន
និង្សហគមន៍ត លកំពង្
ម្របយទធម្របឆ្ំង្
និង្កាត្់តាច្់វ ា ថ្នភាពម្រក៊ីម្រកដ ើមប៊ីសែភាពនិង្សែម្តលភាពរបស់បគគ លម្រគប់រ ូបកនុង្រយៈដពល ៏យូរ
អតង្វ ង្មួ យ។
សម្រម្តប់ព័ត្៌ម្តនបតនថ មទាក់ទង្អង្គ ការដហត នដែលល័រ សូ ម្ចូ លលៅកាៃ់៖ Helen Keller International Continuing Her Work (hki.org)
អងាការទេសនៈពិភពសោក្អនត រជាតិ ជាអង្គ ការប្គីសាបរ ិស័ទន្ៃលផ្សតល់ជាំៃួយ អភិវឌ្ឍ ៃិង្តសូ ម្តិ ន្ៃល
លបត ជាាលធវ ើការជួ យៃល់កុមារ ប្គួ សារ ៃិង្សហ្គម្ៃ៍ ឱ្យចាកលចញពីភាពប្កីប្ក ៃិង្អយុតតិធម្៌។ អង្គ ការទសស
ៃៈពិភពលោក លធវ ើការលៃើម្បីប្បជាជៃទាំង្អស់លោយម្ិៃគិតពីសាសនា ជាតិសាសៃ៍ ជាតិពៃធុ ឬលភទល ើ
ង្។ អង្គ ការទសសៃៈពិភពលោក ចាប់លផ្សតើម្លធវ ើការលៅកនុង្ប្បលទសកម្ពុជាតាាំង្ពីឆ្ាាំ១៩៧០។ លោយលធវ ើការ
ោ៉ាង្ជិតសា ិទធជាម្ួ យប្កសួ ង្នានារបស់រោាភិបាល នៃគូ រម្ូ លោាៃ ៃិង្ប្ក ុម្សហ្គម្ៃ៍ លយើង្សហ្ការ
ជាម្ួ យសហ្គម្ៃ៍ កនុង្ការលធវ ើឱ្យប្បលសើរល ើង្ៃូ វជី វ ិតរបស់កុមារកម្ពុជា ជាពិលសសកុមារង្ហយរង្លប្គាេះ
បាំផ្សុត តាម្រយៈកម្ម វ ិធីសាំខាៃ់ៗ៣ រ ួម្មាៃអាហារ ូបតថ ម្ភ ការអប់រំ ៃិង្ការការពារៃិង្ការចូ លរ ួម្របស់
កុមារ។ អង្គ ការទសសៃៈពិភពលោក កាំពុង្អៃុវតត ៃ៍គលប្មាង្នានារបស់ខល ួៃលៅបណា
ត លខតត ចាំៃួៃ១៥ ៃិង្
រាជធាៃីភាាំលពញ។ អង្គ ការទសសៃៈពិភពលោក កាំពុង្អៃុវតត កម្ម វ ិធីតាំបៃ់រយៈលពលន្វង្កនុង្បណា
ត លខតត
ចាំៃួៃ៩ (បនាាយមាៃជ័យ បាត់ៃាំបង្ កាំពង្់ឆ្ាាំង្ កាំពង្់សពឺ កណា
ត ល កាំពង្់ធាំ ប្ពេះវ ិហារ លសៀម្រាប ៃិង្លខតត
តាន្កវ) ៃិង្រាជធាៃីភាាំលពញ។ គលប្មាង្តាម្រយៈជាំៃួយ បាៃពប្ង្ីកៃល់លខតត ន្កប កាំ ពង្់ចាម្ ប្ពេះសីហ្ៃុ
នប្ពន្វង្ លពាធិ៍សាត់ ៃិង្លខតត សាវយលរៀង្។
សប្មាប់ព័ត៌មាៃបន្ៃថ ម្ទក់ទង្ៃឹង្អង្គ ការទសសៃៈពិភពលោក សូ ម្ចូ លលៅកាៃ់៖
https://www.wvi.org/publications/cambodia
Alive & Thrive (A&T) ជាគាំៃិតផ្សតចលផ្សត
ួ
ើម្ថ្នាក់អៃត រជាតិម្ួយន្ៃលលផ្ទតតសាំខាៃ់លលើអាហារ ូបតថ ម្ភ កនុង្លគាល
ឺ នា ៃិង្លៃើម្បីធានាថ្នទាំង្មាតយ ៃិង្ទរកអាចលូ តោស់ៃិង្មាៃ
បាំែង្លៃើម្បីគាាំពារជី វ ិត បង្ហករជាំង្នា
សុខភាពលែ ។ ចាប់ពីឆ្ាាំ ២០០៩ ៃល់ឆ្ាាំ២០១៤ A&T បាៃបង្ហាញលអាយល ើញថ្នការអភិវឌ្ឍៃ៏ ៃិង្ការលលើក
កាំពស់ កម្ម វ ិធីចិញ្ចឹម្ទរក ៃិង្កុមារតូ ច (IYCF) អាចលធវ ើលៅបាៃោ៉ាង្ឆ្ប់រហ្័ស លៅកនុង្បរ ិបទម្ួ យន្ៃល
ចប្ម្ ុេះខាលាំង្
ៃូ ចជាលៅកនុង្ប្បលទសលអតយ
ូ ពី ប្បលទសបង្់កាលលៃស
ៃិង្ប្បលទសលវៀតណាម្។ លៅកនុង្
ឆ្ាាំ ២០១៤ A&T បាៃចាប់លផ្សតើម្ប្បតិបតត ិការរបស់ខល ួៃលៅកនុង្ប្បលទសៃ៏នទលទៀតៃូ ចជា បូ គីណាហាវ
សូ ឥណា
ា ៃីលហ្សរ ីោ៉ា ៃិង្ប្បលទសនានាកនុង្តាំបៃ់អាសុីអាលគា យ៍ កនុង្លគាលបាំៃង្ពប្ង្ីក វ ិសាលភាព

័ ជាំទង្់ ៃិង្ការលប្បើប្បាស់កម្ម វ ិធីគាំ
ការង្ហរ លោយរ ូម្បញ្្ល
ូ កម្ម វ ិធីអាហារ ូបតថ ម្ភសប្មាប់មាតា ៃិង្កុមារវយ
ពារសង្គ ម្លធវ ើជាយៃត ការកនុង្ការអៃុវតត កម្ម វ ិធីអាហារ ូបតថ ម្ភមាតា
ទរក
ៃិង្កុមារតូ ច
(MIYCN)។ បច្ុបបៃា Alive & Thrive កាំពុង្លប្បើប្បាស់បណា
ត ញការង្ហរ ៃិង្ម្ូ លោាៃចាំលែេះៃឹង្ៃ៏ រ ឹង្មាាំរបស់
ខល ួៃ លៃើម្បីពប្ង្ឹង្ប្បព័ៃធៃិង្ការកសាង្សម្តថ ភាព លៅកនុង្ប្បលទសនានាខាង្លលើ ៃិង្លៅប្បលទសៃ៏នទ
លទៀតលៅទូ ទង្
ាំ ទវីបអាស្តហ្វិកៃិង្អាសុី លហ្ើយបៃត ផ្សសពវ ផ្សាយន្ចករំ ន្លកៃវាៃុវតត ៃ៏ថ្មីៗ ឧបករែ៍ៃិង្លម្លរៀៃ
នានា ទូ ទង្
ាំ ពិភពលោក។ Alive & Thrive ជាកម្ម វ ិធីលៅលប្កាម្អង្គ ការ FHI 360 លោយទទួ លបាៃជាំៃួយពី
ម្ូ លៃិធិ Bill & Melinda Gates ជាំៃួយថ្វ ិការពីរោាភិបាលលអៀរ ង្់ ៃិង្មាចស់ជាំៃួយលផ្សសង្ៗលទៀត។
ព៌ត៎មាៃបន្ៃថ ម្សប្មាប់គលប្មាង្លៃេះសូ ម្ចូ លលៅកាៃ់៖ https://www.aliveandthrive.org/en

