Remarks
H.E. KHUON SUDARY
Vice-President of the Cambodian Red Cross
At the Medal Awarding Ceremony
• Ms. Anne Elisabeth LECLERC, Head of Country Cluster Support Team for the
International Federation Red Cross Red Crescent Societies (IFRC), Bangkok Office;
• Dear IFRC Delegates;
• Excellencies, Ladies, Gentlemen and Distinguished Guests!
Today, on behalf of Samdech Kittipritthbindit Bun Rany HUNSEN, President of the
Cambodian Red Cross, we would like to convey her sincere greetings and congratulations to
Ms. Anne Elisabeth LECLERC, recipient of the Royal Order of Sahametrei, class
Mohasena (Grand Officer), in recognition for her vigorous and exerted efforts and
numerous achievements as Head of the Regional Office for South East Asia of the IFRC.
In fact, she started her work in Cambodia from 1992 to 1994 as Finance, Administration,
and Medical Logistic Coordinator to help in the repatriation process, relief/floods
operation/recovery, community based health programme, National Society Development and
coordination and cooperation with other humanitarian agencies.
During her diplomatic mission since 2010 until the present time, she has established
friendly working relationships with National Societies especially with the Cambodian Red
Cross (CRC). Most importantly, on behalf of the IFRC, she has participated, every year, in
the World Red Cross Red Crescent Day, 8 May Celebration and regularly delivered her
inspirational speeches to all people of Cambodia by emphasizing on countless important
achievement accomplished by the CRC.
In her capacity as Head of Regional Office for South East Asia of the IFRC, she has
helped to advance the image of the CRC on the international arena particularly in ASEAN
and played a significant coordinating role within the Partner National Societies. In addition,
she has also provided assistance in the support of the Four Core Areas of the CRC’s strategy
2011-2020, such as Disaster Management, Health and Health Care in the community,
Promotion of the Movement’s Fundamental Principles and Humanitarian Values, and
Organizational Development and Resource Development.

Moreover, she has played an important role in providing all kinds of technical assistance
to all levels of CRC’s structure - to include management, staff, volunteers, and Red Cross
Youth of the 25 branches especially in the field of capacity building. Her compassionate
efforts have contributed significantly to the CRC in achieving its goal which has enabled us
to further deliver and provide the most effective services to most vulnerable victims
throughout the country.
This decoration conferment is a testimony of recognition for her devotion in helping the
CRC to become one of the strong members of the IFRC and RCRC movement. It is a great
pleasure for CRC to submit the request to the Royal Government of Cambodia to humbly
solicit to His Majesty King NORODOM SIHAMONI to award the Royal Order of
Sahametrei, class Mohasena (Grand Officer) that I have the honor, as Representative of
Samdech Kittipritthbindit Bun Rany HUNSEN, President of the Cambodian Red Cross,
to present to Ms. Anne Elisabeth LECERC at the National Headquarters of the Cambodian
Red Cross today.
On behalf of the Royal Government, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN
SEN the Prime Minister, Samdech Kittipritthbindit Bun Rany HUNSEN, CRC’s Staffs
and most importantly people of Cambodia, we would like to extend our sincere appreciation
for her many contributions to assist the most vulnerables, the people in need in order to
alleviate their suffering leading to poverty reduction in our country. We wish her further
successes in her next assignment.
Anne, as you soon leave our country after a job well done, remember that you have many
friends in Cambodia.
In closing, I would like to wish all participants good health, success and happiness.
I thank you for your kind attention.

សន�រក�
េ�កជំ�វ ឃួន សុ�រ�
អនុ្របធាន កកបាទ្រកហមកម�ុជា
ែថ�ងក�ុងពិធី

បំ�ក់េ�គឿងឥស��រ�យយស សហេម�តី ��ក់ ម�េស�
ចំេពះ
េ�ក�សី �ន េអលី�េប៊ត ឡឺែឃ�
•

សូមេគារព េលក�សី អន េអលីសេប៊ត ឡឺែឃ� ្របធាន្រក�មគាំ្រទក្រមង្របេទសរបស់សហព័ន�
អន�រជាតិៃនសមាគមកកបាទ្រកហមអឌ្ឍចន�្រកហម (អយ េអហ� អរ សុ)ី ្របចំទី្រក�ងបាងកក

•

េភ��វកិតិ�យសរបស់ អយ េអហ� អរ សុី

•

ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក�សី េភ��វកិតិយ
� សទំងអស់ជាទីេម្រតី !

ៃថ�េនះ ជំនួមុខជូ ន សេម�ចកិត�ិ�ពឹទ�បណ�ិត ប៊ុន ��នី ហ៊ុនែសន ្របធានកកបាទ្រកហកម�ុជា

េយើងខ�ំុសូមសែម�ងករផា�ំេផ�ើរពីសំណាក់ សេម�កិត�ិ�ពឹទ�បណ�ិត�ប�ន នូវករសួរសុខទុក� និងករចូ ល

រួមអបអរសទរ ចំេពះ េលក�សី អន េអលីសេប៊ត ឡឺែឃ� ែដលបានទទួ លករេ្របាស្រពះទននូវ
េ្រគ�ងឥស្សរ ិយយស សហេម្រតី ថា�ក់ មហេសនា ក�ុងករទទួលស�ល់នូវស�ៃដ ៃនករចូលរួមចំែណក
និងរល់សមិទ�ផលជាេ្រចើនរបស់ េលក�សី ក�ុងតួនាទី ជា្របធាន្របតិភូ្របចំភូមិភាគអសុីអេគ�យ៍របស់
អយ េអហ� អរ សុ។
ី

ជាករពិត េលក�សី បានចប់េផ�ើមបំេពញករងរេនក�ុង្របេទសកម�ុជា ចប់តំងឆា�ំ ១៩៩២ ដល់ ឆា�ំ

១៩៩៤ ក�ុងតួនាទីជាម�ន�ីេហរ ិ�� កិច� រជ�បាល និងអ�កស្រមបស្រម�លែផ�កដឹកជ�ូ� នេវជ�ស�ស� េដើម្បី
ិ ីសុខភាព
ជួយដល់ដំណាក់ៃនករេធ�ើមាតុភូមិនិវត�ន៍។ ក�ុងេនាះ េលក�សី ក៏បានេធ�ើករងរេនក�ុងកម�វធ
សហគម និងករអភិវឌ្ឍន៍សមាគមជាតិ ្រពមទំងបានស្រមបស្រម�ល និ ង សហ្របតិបត�ិករជាមួ យ
ភា�ក់ងរមនុស្សធម៌េផ្សងៗេទៀតផងែដរ។

ក�ុងអំឡុងៃនករបំេពញេបសកកម�ករទូ តរបស់ េលក�សី ចប់តំងពីឆា�ំ ២០១០ រហូតដល់បច�ុប្បន�
េនះ េលក�សី បានកសងនូវទំនាក់ ទំនងករងរយា៉ ងជិ តស�ិទជាមួយសមាគមជាតិនានា ជាពិេសស
ស�ប័នកកបាទ្រកហមកម�ុជា។ ជាពិេសសជាងេនះេទៀត េនក�ុងនាមជា អយ េអហ� អរ សុី េលក�សី
បានក៏បានចូលរួមជាេរៀងរល់ ពិធីទិវពិ ភពេលកកកបាទ្រកហម
អឌ្ឍចន�្រកហម
៨
ឧសភា

្រពមទំងបានេធ�ើករអននូវ

សន�រកថាចំណាំអរម�ណ៍ជូនដល់្របជាពលរជ�

េដយក�ុងេនាះបានេលើក
េឡើងនូវសមិទ�ផលជាេ្រចើន ែដលកកបាទ្រកហមកម�ុជាបានសេ្រមចនាេពលកន�ងមក។

េនក�ុងនាមជា្របធាន្របតិ ភូ្របចំភូមិភាគអសុីអេគ�យ៍របស់ អយ េអហ� អរ សុី េលក�សី គឺបាន
ជួយេលើកតេម�ើងនូវកិ តិនា
� ម
របស់កកបាទ្រកហមកម�ុជាេនេលើឆាកអន�រជាតិ
ជាពិេសសេនក�ុង
បណា
� ល្របេទសអស៊ន េហើយេលក�សី ក៏បានេដើរតួរនាទីយា៉ងសំខន់ ក�ុងករជួយស្រមបស្រម�ល
ិ ័យ
ក�ុងសមាគមជាតិែដលជាៃដគូរគា�។ បែន�មពីេនះ េលក�សី ក៏បានផ�ល់កិច�គាំ្រទក�ុងករជួ យដល់វស
ស�លទំ
ង ៤ ៃនយុ ទ�ស�ស�ឆា�ំ ២០១១-២០២០ របស់កកបាទ្រកហមកម�ុជា រួមមាន៖ ករ្រគប់្រគងេ្រគាះ
ូ

មហន�រយ, សុខភាព និងករែថទំសុខភាពក�ុងសហគម, េលើកកម�ស់េគាលករណ៍្រគិះ និងតៃម�មនុស្ស

ធម៌របស់ចលនា, ករអភិវឌ្ឍស�ប័ន និងអភិវឌ្ឍធនធាន។
ជាងេនះេទៀត

េលក�សី

ក៏បានេដើរតួនាទីយា៉ងសំខន់ផងែដរេនក�ុងករផ�ល់

នូវជំនួយបេច�ក

េទសដល់្រគប់ថា�ក់ៃនរចនាសម�័ន�របស់ កកបាទ្រកហមកម�ុជា រួមមាន ថា�ក់្របតិបត�ិ ម�ន�ី អ�កស�័្រគចិ ត�
យុវជនកកបាទ្រកហម

ក�ុងែផ�កកសងសមត�ភាពេន្រគប់សខកកបាទ្រកហមកម�ុជាទូទំង
២៥
រជធានី -េខត�។ េ្រកមកិ ច�ខិតខំ្របឹងែ្របងយា៉ ងេស�ះស�័្រគរបស់ េលក�សី គឺបានជួយចូ លរួមចំែណក
យា៉ ងសំខន់ដល់ កកបាទ្រកហមកម�ុជា
លក�ណៈឲ្យ

ក�ុងករសេ្រមចបាននូវេគាលេដរបស់ខួ�ន
េដយបានបង�
េយើងទំងអស់ គា�អចមានលទ�ភាពនាំមកនូវ និងផ�ល់េសវកម�នានា្របកបេដយ្របសិ ទ�

ភាពខ�ស់ដល់ជនែដលងយរងេ្រគាះេនទូទំង្របេទស។
ករផ�ល់ជូននូវេ្រគ�ងឥស្សរយ
ិ យសេនះ
េលក�សី

គឺជាសក�ីភាពៃនករទទួលស�ល់

នូវកិច�ករងរក�ុងករជួយដល់កកបាទ្រកហមកម�ុជា

នូវករប�ជា�ចិត�របស់

ឲ្យបានក�យជាសមាជិកដ៏ខ�ំងរ ឹងមាុំ

ី េហើយេនះគឺជាេសចក�ីរក
ី រយដ៏វេិ សសវ ិសល
មួយេនក�ុងចលនា អយ េអហ� អរ សុី និង អរ សុី អរ សុ។
របស់កកបាទ្រកហមកម�ុជា
េដើម្បីេស�ើសុំ្រពះរជ្របទន

ែដលបានេរៀបចំសំេណើជូនដល់ រជរជា�ភិបាលៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

ពីសំណាក់

�ពះ�ទសេម�ច

�ពះបរម�ថ

នេ�ត�ម

សីហមុនី

� សក�ុងនាមតំណាង
នូវេ្រគ�ងឥស្សរ ិយយស សហេម្រតី ថា�ក់ មហេសនា េនះ េហើយែដលខ�ំុមានកិតិយ

សេម�ចកិតិ្រ� ពឹទប
� ណិ � ត ប៊ុន រ៉ នី ហ៊ន
ុ ែសន ្របធានកកបាទ្រកហមកម�ុជា េធ�ើករបំពក់ជូនដល់ េលក�សី
អន េអលីសេប៊ត ឡឺែឃ� េនទីស�ក់ករកណា
� លកកបាទ្រកហមកម�ុជា នាៃថ�េនះ។

ក�ុងនាមរជរជា�ភិ បាល សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ន
ុ ែសន នាយករជ�ម�ន�ី សេម�ចកិតិ�្រពឹទ�
បណិ � ត ប៊ុន រ៉ នី ហ៊ុនែសន ្រពមជាមួយម�ន�ីកកបាទ្រកហមកម�ុជា និងជាពិេសស្របជាជនកម�ុជា េយើងខ�ំុ
សូមសែម�ងនូវករអរគុណយា៉ ងៃ្រកែលងចំេពះករចូលរួមចំែណករបស់ េលក�សី ែដលបាន ជួយដល់

ជនែដលងយរងេ្រគាះ និង ជនែដលជួបករលំបាកក�ុងករកត់ បន�យភាពឈឺចប់របស់ពួកេគ េដើម្បី
េឆា�ះេទរកករកត់បន�យភាព្រកី្រកេនក�ុង្របេទស។

េយើងសូមជូនពរ

េលក�សី

ជួបែតេជាគជ័យ

បែន�មេទៀត េនក�ុងបំេពញករងរ នាេពលេពលបនា�ប់ ។

េលក�សី អន! ក�ុងខណៈែដលេលក�សីចកេចញពី្របេទសេយើ ងខ�ំុ េ្រកយពីបានបំេពញករងរ
ដ៏លេ� នះ សូម េលក�សី ចងចំថា េលក�សី គឺមានមិ ត�ភ័�ក�ជាេ្រចើនេនក�ុង្របេទសកម�ុជា។
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