ព័ត៌មាន ខែម្ករា-ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

កម្ពុជា

៥
គង្ព្មាងពហ្ុឆ្នាំ

១១៧
តួអងោព្បឆ្ាំងអាំង្ពើជួញដូរម្នុសស
ព្តូវបានបណ្ុា ឹះបណ្ត
ា ល
(ម្ករា-ម្ិថុនា ២០២១)

៣៧%

ននអនកខដលបានទទួលការបណ្ុា ឹះ
បណ្ត
ា លទាាំងង្នាឹះគឺជាស្ត្សីា
ជនបង្គោលននកម្មវ ិធី ASEAN-ACT ង្ៅ
កម្ពុជា គឺអគោនាយកកិច្កា
ច រអយយការ
និងព្ពហ្មទណ្ឌននព្កសួងយុតិាធម្៌ ខដល
គឺជាព្បធានព្កុម្ការគរបង្ច្ចកង្ទសកម្ម
វ ិធីអារ៊ាន-អូស្ត្រាលីព្បឆ្ាំងការជួញដូរ
ម្នុសស (NPSC)។ គណ្ៈកមាមធិការជាតិ
ព្បយុទធព្បឆ្ាំងអាំង្ពើជួញដូរម្នុសស (គ.ជ.
ប.ជ.) គឺជាយនាការជាតិសព្ម្បសព្ម្ួល
តួអងោរដឋ និងម្ិនខម្នរដឋព្បឆ្ាំងអាំង្ពើជួញ
ដូរម្នុសស។
នដគូគនាលឹះង្សសងង្ទៀត រួម្មាន៖
• នគរបាលជាតិកម្ពុជា
• ព្កសួងយុតិាធម្៌
• ព្កសួងសងោម្កិច្ច អតីតយុទធជន និង
យុវនីតិសម្បទា

កម្មវ ិធី ១០ ឆ្នាំ (២០១៨-២០២៨)
៨០ លានដុលាារអូស្ត្រាលី
ព្បង្ទសអូ ស្ត្រាលីបានសហ្ការជាម្ួ យរដឋសមាជិ កអារ៊ាន កនុងរយៈ
ង្ពល ១៧ ឆ្នាំកនាងម្ក ង្ដើ ម្បីគាំព្ទកិ ច្ចព្បលងខព្បងព្បឆ្ាំងអាំង្ពើ ជួញដូ រ
ម្នុ សស និ ងបនាកិច្ចព្បល ងខព្បងង្នឹះ តាម្រយៈ កម្មវ ិធី អារ៊ាន-អូ ស្ត្រាលី
ព្បឆ្ាំងការជួ ញដូ រម្នុ សស (ASEAN-ACT)។

អាំង្ពើជួញដូរម្នុសស ម្ិនមានព្ពាំខដន និង
ង្កើតង្ ើងង្ៅកនុងវ ិស័យជាង្ព្ច្ើន - សលបឹះ
ពាល់អវ ិជាមានរបស់វា លាតសនធលងង្ៅកនុង
ទូទាាំងតាំបន់អារ៊ាន។
កម្មវ ិធី ASEAN-ACT ង្ធវើការជាម្ួយរាប័ន
រដ្ឋឋភិបាល និងអងោការម្ិនខម្នរដ្ឋឋភិបាល
ង្ៅកនុងរដឋសមាជិកអារ៊ាន ង្ដើម្បីង្លើក
កម្ពស់សម្តាភាពពួកង្គ ង្ដើម្បីដ្ឋក់ទណ្ឌកម្ម
ង្លើជនជួញដូរព្បកបង្ដ្ឋយយុតិធ
ា ម្៌ ែណ្ៈ
ខដលការពារនិងគាំព្ទជនរងង្ព្គឹះ។
ភាពជានដគូង្នឹះ គាំព្ទរដឋសមាជិកអារ៊ាន
ង្ដើម្បីអនុវតានិងរាយការណ្៍អាំពីកាតពវកិច្ច
របស់ពួកង្គអនុង្លាម្តាម្អនុសញ្ញា
អារ៊ានសាីពីការព្បឆ្ាំងការជួញដូរម្នុសស
ជាពិង្សស ស្ត្សីន
ា ិងកុមារ (ACTIP)។
កម្មវ ិធី ASEAN-ACT មានកម្មវ ិធីថ្ននក់ជាតិ
ង្ៅព្បង្ទសកម្ពុជា ឡាវ ហ្វីលីពីន នថ និង
ង្វៀតណ្តម្។ ង្យើងកាំពុងបង្ងកើតកម្មវ ិធីង្ៅ
ព្បង្ទសឥណ្ូឌ ង្ណ្សុី ង្ហ្ើយបច្ចុបបននកម្មវ ិធី
កាំពុងផ្អាកង្ៅម្ីយន់មា។

• រាជបណ្ិឌ តសភាវ ិជាាជីវៈតុលាការ

aseanact.org
@ausambASEAN

កម្មវ ិធី ASEAN-ACT ដាំង្ណ្ើរការតាម្រយៈ
គនាងព្បទាក់ព្កឡាគនច្ាំនួនបី៖

១ ង្លើកកម្ពស់សម្តាភាពកព្ម្ិតតាំបន់
ង្យើងគាំព្ទ និងង្ធវើការជាម្ួយអារ៊ាន ង្ដើម្បី
ពព្ងលងការង្ធវើខសនការ ការតាម្ដ្ឋន និងការរាយ
ការណ្៍អាំពីអនុសញ្ញា ACTIP របស់អារ៊ាន ជា
ពិង្សស ទាក់ទិននលងកិច្កា
ច រពារជនរងង្ព្គឹះ។

២

ង្លើកកម្ពស់សម្តាភាពកព្ម្ិតជាតិ

ង្យើងគាំព្ទ និងង្ធវើការជាម្ួយរាប័នយុតិាធម្៌
ជាតិ ង្ដើម្បីអភិវឌ្ឍសម្តាភាពពួកង្គ ង្ដើម្បី
បាំង្ពញកាតពវកិច្របស់
ច
ពួកង្គអនុង្លាម្តាម្
អនុសញ្ញា ACTIP ជាពិង្សស កាតពវកិច្ច
ទាាំងឡាយខដលង្លើកង្ព្ជាង និងជាំរញ
ុ សិទិធ
ជនរងង្ព្គឹះ។

៣ អភិវឌ្ឍង្គលនង្យបាយរធារណ្ៈខបប
បរ ិយប័នន និងជួយសព្ម្ួលការសនទនា

ង្យើងជាំរញ
ុ និងជួយសព្ម្ួលការសនទនារវាង
រដ្ឋឋភិបាល សងោម្សុីវ ិល និងខសនកឯកជន
ង្ដើម្បីធានាឲ្យបានថ្នសាំង្ទបងដ៏ទូលាយនិង
ង្សសងៗ រួម្ទាាំងជនរងង្ព្គឹះ/អនករួច្រស់ រួម្
ច្ាំខណ្កដល់ច្ាប់ ង្គលនង្យបាយ និងការ
ព្បតិបតាិព្បឆ្ាំងអាំង្ពើជួញដូរម្នុសស។

លទ្ធផលវិស័យយុតតិធម្៌

លទ្ធផលផ្ផែកសិទ្ធិជនរងម្រោះ សម្ភាពនិងបរិយាប័នែ

កម្មវ ិធី ASEAN-ACT ជួយសព្ម្ួលកិច្ចសហ្ព្បតិបតាិការ
វ ិស័យយុតិធ
ា ម្៌ និងសាល់ការគាំព្ទបង្ច្ចកង្ទស ង្ដើម្បីពព្ងលង
ការង្្ាើយតបខសនកយុតិាធម្៌ព្ពហ្មទណ្ឌច្ាំង្ពាឹះអាំង្ពើជួញដូរ
ម្នុសសង្ៅកម្ពុជា។ សម្ិទធសលនាង្ពលថមីៗ រួម្មាន៖

កម្មវ ិធី ASEAN-ACT កាំពុងង្ធវើការជាម្ួយនដគូង្ដើម្បីគាំព្ទព្កុម្ជនខដល
គយរងង្ព្គឹះបាំសុតច្ាំង្ពាឹះអាំង្ពើជួញដូរម្នុសស និងកាត់បនាយឧបសគោ
ច្ាំង្ពាឹះការទទួលបាននូវកិច្ចការពារនិងការគាំព្ទ។ សម្ិទធសលនាង្ពល
ថមីៗង្នឹះ រួម្មាន៖

• គណ្ៈកមាមធិការជាតិព្បយុទធព្បឆ្ាំងអាំង្ពើជួញដូរម្នុសស
(គ.ជ.ប.ជ.) កម្ពុជា បានង្ធវើការបណ្ុា ឹះបណ្ត
ា លសាីពី
ទព្ម្ង់និងនីតិវ ិធីសព្មាប់កាំណ្ត់អតាសញ្ញាណ្ជនរង
ង្ព្គឹះខដលព្តូវង្គជួញដូរ ង្ដ្ឋយមានការគាំព្ទពីកម្មវ ិធី
ASEAN-ACT។ ការបណ្ុា ឹះបណ្ត
ា លង្នឹះ ព្តូវបានច្ូលរួម្
ង្ដ្ឋយនគរបាល ម្ន្តនាីសងោម្កិច្ច និងម្ន្តនាីយុតិាធម្៌ង្សសងៗ
ង្ទៀត។
• កម្មវ ិធី ASEAN-ACT បានគាំព្ទព្កសួងសងោម្កិច្ច អតីត
យុទធជន និងយុវនីតិសម្បទាកនុងការដាំង្ណ្ើរការសិកាា
រលាម្ួយង្ដើម្បីសសពវសាយនីតិវ ិធីបទដ្ឋឋនព្បតិបតាិការ
សាំង្ៅខកលម្ាការចាត់ខច្ង ការង្ធវើមាតុភូម្ិនិវតាន៍ និងការ
ង្ធវើសមាហ្រណ្កម្មជនរងង្ព្គឹះរវាងកម្ពុជានិងនថ។

ចមម្លើយតបចំម

ោះកូវីដ-១៩

កូវ ីដ-១៩ បានបង្ងកើនភាពគយរងង្ព្គឹះមានស្ររប់ច្ាំង្ពាឹះ
អាំង្ពើជួញដូរ និងបានបង្ងកើតភាពគយរងង្ព្គឹះថមីៗ។ ង្លើសពី
ង្នឹះ ថវ ិកានិងធនធានព្តូវបានកាត់បនាយសព្មាប់កិច្ចព្បលង
ខព្បងព្បឆ្ាំងអាំង្ពើជួញដូរ។ កម្មវ ិធី ASEAN-ACT បានគាំព្ទ
នដគូង្ដើម្បីសព្ម្បសព្ម្ួល និងបនាកិច្ព្ច បលងខព្បងព្បឆ្ាំងអាំង្ពើ
ជួញដូរ តាម្រយៈការបណ្ុា ឹះបណ្ត
ា ល កិច្ចព្បជុាំ និងសិកាា
រលាតាម្អនឡាញ។ គាំនិតសាួច្ង្សាើម្ថមីៗ រួម្មាន៖

• កម្មវ ិធី ASEAN-ACT បានជួយសព្ម្បសព្ម្ួលកិច្ចព្បជុាំតុម្ូលតាម្
អនឡាញសាីពីង្គលការណ្៍ម្ិនដ្ឋក់ទណ្ឌកម្មង្លើជនរងង្ព្គឹះខដល
ព្តូវង្គជួញដូរ ខដលព្តូវបានច្ូលរួម្ង្ដ្ឋយម្ន្តនាីរាជរដ្ឋឋភិបាល និង
សងោម្សុីវ ិល ង្ដើម្បីដកស្រសង់គាំនិតនិងបទពិង្រធន៍ពីអនកអនុវតា។
គាំង្ហ្ុើញទាាំងង្នឹះ នលងសាល់ព័ត៌មានដល់ការសិកាថ្ននក់តាំបន់ម្ួយសាី
ពីការម្ិនដ្ឋក់ទណ្ឌកម្ម។
• កម្មវ ិធី ASEAN-ACT បានជួយសព្ម្បសព្ម្ួលសិកាារលាសាីពី
សម្ភាពង្យនឌ្័រ និងបរ ិយប័នសងោ
ន
ម្ ជាម្ួយនដគូវ ិស័យយុតិធ
ា ម្៌
សាំខាន់ៗ ង្ដើម្បីពិភាកាការព្បតិបតាិនិងបញ្ញ
ា ព្បឈម្ង្ៅកនុងការ
បន្តញ្ញ
ា បអភិព្កម្យកច្ិតទ
ា ុកដ្ឋក់ដល់ង្យនឌ្័រង្ៅកនុងការង្្ាើយតប
ព្បឆ្ាំងអាំង្ពើជួញដូរម្នុសស។
• ម្ន្តនាី ៨០ នាក់ ខដលរួម្មានង្ៅព្កម្ និងព្ពឹះរាជអាជាាព្បាាំបីនាក់
បានពិភាកាង្គលការណ្៍តុលាការខដលយកច្ិតទ
ា ុកដ្ឋក់ង្លើជន
រងង្ព្គឹះ និងការព្បម្ូលទិននន័យង្ៅកនុងកិច្ព្ច បជុាំតុម្ូលតាម្អន
ឡាញម្ួយខដលព្តូវបានសព្ម្បសព្ម្ួលង្ដ្ឋយកម្មវ ិធី ASEANACT។ ជាំនាញការអូស្ត្រាលីខសនកច្ាប់ និងង្ៅព្កម្រលាឧទធរណ្៍
នថបានខច្ករ ាំខលកបទពិង្រច្ន៍អនុវតាលាអនារជាតិ។
រូបៈ នដគូ ង្ៅកនុងសិកាារលាពិ ង្ព្គឹះង្យបល់ និ ងង្ធវើខសនការព្បចាាំឆ្នាំ

• បានសាល់សមាារការពារែាួនជូនដល់អនកអនុវតាការគរជួរ
ម្ុែ ង្ដើម្បីធានាសុវតាិភាពរបស់ពួកង្គង្ៅង្ពលខសវងរក
ង្សុើបអង្ងកតអាំង្ពើជួញដូរ ឬគាំព្ទជនរងង្ព្គឹះ។
• បានង្បាឹះពុម្ពសសពវសាយឯកររង្គលនង្យបាយម្ួយ
សាីពីភាពគយរងង្ព្គឹះ អាំង្ពើជួញដូរម្នុសស និងកូវ ីដ១៩។
• បានង្រៀបច្ាំង្គហ្ទាំព័រម្ួយខដលមានធនធាន និង
ឧបករណ្៍សាំខាន់ៗង្ដើម្បីគាំព្ទរដ្ឋឋភិបាល ខសនកឯកជន
និងសងោម្សុីវ ិលកនុងអាំ ុងង្ពលកូវ ីដ-១៩។

ភាពជាដដគូ
កម្មវ ិធី ASEAN-ACT ករងភាពជានដគូជាម្ួយតួអងោតាំបន់
និងជាតិដ៏ទូលាយនិងង្សសងៗគន ង្ដ្ឋយទទួលរោល់ថ្ន
ច្ង្ម្ាើយតបព្បកបង្ដ្ឋយព្បសិទធភាពច្ាំង្ពាឹះព្បឆ្ាំងអាំង្ពើជួញ
ដូរម្នុសសតព្ម្ូវឲ្យមានអភិព្កម្សហ្ការពហ្ុវ ិស័យ។ ភាព
ជានដគូរបស់ង្យើង រួម្មាន៖

• កនុងឆ្នាំ២០២១ ង្យើងបានសាួច្ង្សាើម្អាំង្ណ្តយហ្ិរញ្ា
បបទានម្ួយជាម្ួយអងោការគាំព្ទខសនកច្ាប់សព្មាប់ស្ត្សីា
និងកុមារ (LSCW) ខដលនលងសាល់ជាំនួយខសនកច្ាប់ជូន
ជនរងង្ព្គឹះង្ដ្ឋយអាំង្ពើជួញដូរ និងសាល់ង្ម្ង្រៀនខដល
ទទួលបានកនុងការកាំណ្ត់អតាសញ្ញាណ្ជនរងង្ព្គឹះ
ង្ដើម្បីសាល់ព័ត៌មានដល់ការសនទនាង្គលនង្យបាយ
និងការង្ធវើកាំខណ្ទព្ម្ង់ច្ាប់។

ករណ្ីសិកាៈ ឧព្កិដឋកម្ម្ាងខដន

កាលពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ពលករច្ាំណ្តកស្រសុកឥណ្ូឌ ង្ណ្សុី
៧៦ នាក់ព្តូវបានកាំណ្ត់អតាសញ្ញាណ្ង្ៅកម្ពុជា បុខនា ករណ្ី
ង្នឹះម្ិនព្តូវបានទទួលរោល់ថ្នជាអាំង្ពើជួញដូរង្ទ ង្យងតាម្
ច្ាប់កម្ពុជា។ សកម្មភាពដ៏រហ្័សពីគណ្ៈកមាមធិការជាតិ
ព្បយុទធព្បឆ្ាំងអាំង្ពើជួញដូរម្នុសស (គ.ជ.ប.ជ.) ង្ដ្ឋយសហ្ការ
ជាម្ួយនគរបាលជាតិកម្ពុជា បានង្ធវើឲ្យមានការង្ដ្ឋឹះខលងនិង
ការបញ្ូា នពួកង្គភាាម្ៗង្ៅកាន់រានទូតឥណ្ូឌ ង្ណ្សុី។
កម្មវ ិធី ASEAN-ACT បានជួយសព្ម្បសព្ម្ួលទាំនាក់ទាំនង
ជាម្ួយរាប័នយុតិធ
ា ម្៌ពាក់ព័នង្ៅ
ធ កម្ពុជា រួម្ទាាំងការគាំព្ទការ
បកខព្បភារ ង្ដើម្បីពិភាកាករណ្ីសងស័យជាអាំង្ពើជួញដូរពល
ករច្ាំណ្តកស្រសុកឥណ្ូឌ ង្ណ្សុី ង្ហ្ើយច្ាំណ្ុច្ទាក់ទងទីម្ួយ
របស់ង្យើងង្ៅកម្ពុជាគឺ គ.ជ.ប.ជ.។
ង្យើងនលងបនាករងទាំនាក់ទាំនងង្ទវភាគីង្លើការង្សុើបអង្ងកត្ាង
ខដនរវាងរដឋសមាជិកអារ៊ាន ង្ដ្ឋយសាល់ការគាំព្ទតាម្សាំង្ណ្ើ
និងបង្ងកើនលទធភាពសព្មាប់អាជាាធរសហ្ការគនង្ដើម្បីកាំណ្ត់
អតាសញ្ញាណ្ និងបញ្ូា នជនរងង្ព្គឹះវ ិលព្ត ប់វ ិញ។
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