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កម្ពុជា

កម្មវធីិ ១០ ឆ្ន ាំ (២០១៨-២០២៨)
៨០ លាន ដុលាា រ អូស្ត្រា លី

ព័ត៌មាន ខែម្ករា-ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០២១

ជន បង្គោ ល នន កម្មវធីិ ASEAN-ACT ង្ៅ 
កម្ពុជា គឺ អគោនាយកកិច្ចការអយយការ  
និង ព្ពហ្មទណ្ឌ  នន ព្កសួងយុតាិធម៌្ ខដល 
គឺជាព្បធាន ព្កុម្ការគរ បង្ច្ចកង្ទស កម្ម
វធីិ អារ៊ា ន -អូស្ត្រា លីព្បឆ្ាំង ការជួញដូរ
ម្នុសស (NPSC)។ គណ្ៈកមាម ធិការ ជាតិ 
ព្បយុទធព្បឆ្ាំង អាំង្ពើជួញដូរម្នុសស (គ.ជ.
ប.ជ.) គឺជាយនាការ ជាតិ សព្ម្បសព្ម្ួល
តួអងោ រដឋ និង មិ្នខម្នរដឋ ព្បឆ្ាំង អាំង្ពើ ជួញ
ដូរ ម្នុសស។

នដគូ គនាលឹះ ង្សសងង្ទៀត រមួ្មាន៖

• នគរបាលជាតិ កម្ពុជា
• ព្កសួង យុតាិធម៌្
• ព្កសួង សងោម្កិច្ច អតីត យុទធជន និង
យុវនីតិសម្បទា

• រាជបណ្ឌិ តសភា វជិាា ជីវៈ តុលាការ

៥
គង្ព្មាង ពហុ្ឆ្ន ាំ

១១៧
តួអងោ ព្បឆ្ាំង អាំង្ពើ ជួញដូរ ម្នុសស 

ព្តូវបានបណ្ាុ ឹះបណ្តា ល
(ម្ករា-មិ្ថុនា ២០២១)

ព្បង្ទស អូស្ត្រា លី បាន សហ្ការ ជាមួ្យ រដឋសមាជិក អារ៊ា ន កនុង រយៈ
ង្ពល ១៧ ឆ្ន ាំ កនាង ម្ក ង្ដើម្បីគាំព្ទកិច្ចព្បលងខព្បង ព្បឆ្ាំង អាំង្ពើ ជួញដូរ 
ម្នុសស និង បនាកិច្ចព្បលងខព្បង ង្នឹះ តាម្រយៈ កម្មវធីិ អារ៊ា ន-អូស្ត្រា លី 
ព្បឆ្ាំង ការជួញដូរម្នុសស (ASEAN-ACT)។

អាំង្ពើជួញដូរម្នុសស មិ្នមាន ព្ពាំខដន និង 
ង្កើតង្ ើង ង្ៅកនុង វស័ិយ ជាង្ព្ច្ើន - សលប ឹះ
ពាល់អវជិាមាន របស់ វា លាតសនធលង ង្ៅកនុង  
ទូទាាំង តាំបន់ អារ៊ា ន។

កម្មវធីិ ASEAN-ACT ង្ធវើការ ជាមួ្យរា ប័ន 
រដ្ឋឋ ភិបាល និង អងោការ មិ្នខម្ន រដ្ឋឋ ភិបាល 
ង្ៅកនុង រដឋសមាជិក អារ៊ា ន ង្ដើម្បី ង្លើក 
កម្ពស់ សម្តាភាព ពួកង្គ  ង្ដើម្បីដ្ឋក់ទណ្ឌ កម្ម
ង្លើ ជនជួញដូរ ព្បកបង្ដ្ឋយ យុតាិធម៌្ ែណ្ៈ 
ខដល ការពារ និង គាំព្ទ ជនរងង្ព្គឹះ។

ភាពជានដគូ ង្នឹះ គាំព្ទ រដឋសមាជិក អារ៊ា ន 
ង្ដើម្បី អនុវតា និង រាយការណ៍្ អាំពី កាតពវកិច្ច 
របស់ ពួកង្គអនុង្លាម្តាម្ អនុសញ្ញា  
អារ៊ា ន សាីពីការព្បឆ្ាំង ការជួញដូរម្នុសស 
ជាពិង្សស ស្ត្សាីនិង កុមារ (ACTIP)។

កម្មវធីិ ASEAN-ACT មាន កម្មវធីិ ថ្នន ក់ ជាតិ 
ង្ៅ ព្បង្ទស កម្ពុជា ឡាវ ហ្វីលីពីន នថ និង 
ង្វៀតណ្តម្។ ង្យើង កាំពុង បង្ងកើត កម្មវធីិ ង្ៅ 
ព្បង្ទស ឥណ្ឌូ ង្ណ្សីុ ង្ហ្ើយ បច្ចុបបននកម្មវធីិ
កាំពុងផ្អា ក ង្ៅមី្យ ន់មា ។

កម្មវធីិ ASEAN-ACT ដាំង្ណ្ើ រការ តាម្រយៈ 
គនាង  ព្បទាក់ព្កឡា គន  ច្ាំនួនបី៖

ង្លើក កម្ពស់សម្តាភាព កព្មិ្ត តាំបន់១

ង្លើក កម្ពស់សម្តាភាព កព្មិ្ត ជាតិ២

អភិវឌ្ឍ ង្គលនង្យបាយ រធារណ្ៈ ខបប
បរយិប័នន និង ជួយសព្ម្ួល ការសនទនា

៣

ង្យើង គាំព្ទ និង ង្ធវើការ ជាមួ្យ អារ៊ា ន ង្ដើម្បី 
ពព្ងលងការង្ធវើខសនការ ការតាម្ដ្ឋន និង ការរាយ
ការណ៍្ អាំពី អនុសញ្ញា  ACTIP  របស់ អារ៊ា ន  ជា
ពិង្សស ទាក់ទិននលង កិច្ចការពារ ជនរងង្ព្គឹះ។

ង្យើង គាំព្ទ និង ង្ធវើការ ជាមួ្យ រា ប័ន យុតាិធម៌្ 
ជាតិ ង្ដើម្បី អភិវឌ្ឍ សម្តាភាព ពួកង្គ  ង្ដើម្បី 
បាំង្ពញ កាតពវកិច្ច របស់ ពួកង្គ អនុង្លាម្តាម្
អនុសញ្ញា ACTIP ជាពិង្សស កាតពវកិច្ច
ទាាំងឡាយ ខដល ង្លើកង្ព្ជាង និង ជាំរញុ សិទធិ 
ជនរងង្ព្គឹះ។

ង្យើង ជាំរញុ និង ជួយសព្ម្ួលការសនទនា រវាង
 រដ្ឋឋ ភិបាល សងោម្សីុវលិ និង ខសនកឯកជន 
ង្ដើម្បីធានាឲ្យ បានថ្ន សាំង្ទបងដ៏ ទូលាយ និង
 ង្សសងៗ រមួ្ទាាំង ជនរងង្ព្គឹះ /អនក រចួ្រស់ រមួ្
ច្ាំខណ្ក ដល់ច្ាប់ ង្គលនង្យបាយ និង ការ
ព្បតិបតាិ ព្បឆ្ាំង អាំង្ពើជួញដូរម្នុសស។

៣៧%
នន អនក ខដល បាន ទទួលការ បណ្ាុ ឹះ

បណ្តា ល ទាាំងង្នាឹះគឺជាស្ត្សាី

https://twitter.com/AusAmbASEAN
http://www.aseanact.org


កូវដី-១៩ បានបង្ងកើន ភាព គយរងង្ព្គឹះមានស្ររប់ ច្ាំង្ពាឹះ 
អាំង្ពើជួញដូរ និង បានបង្ងកើត ភាពគយរងង្ព្គឹះ ថមីៗ។ ង្លើសពី
ង្នឹះ ថវកិា និង ធនធាន ព្តូវបាន កាត់ បនាយសព្មាប់ កិច្ចព្បលង
ខព្បង ព្បឆ្ាំង អាំង្ពើជួញដូរ។  កម្មវធីិ ASEAN-ACT បាន គាំព្ទ 
នដគូ ង្ដើម្បី សព្ម្បសព្ម្ួល និង បនា កិច្ចព្បលងខព្បង ព្បឆ្ាំង អាំង្ពើ
ជួញដូរ តាម្រយៈ ការបណ្ាុ ឹះបណ្តា ល កិច្ចព្បជុាំ និង សិកាា
រលា តាម្ អនឡាញ។ គាំនិតសាួច្ង្សាើម្ ថមីៗ រមួ្មាន៖

• បានសាល់ សមាា រការពារែាួន ជូន ដល់ អនក អនុវតាការគរ  ជួរ
មុ្ែ ង្ដើម្បី ធានា  សុវតាិភាព របស់ ពួកង្គ ង្ៅង្ពលខសវង រក  
ង្សុើបអង្ងកត អាំង្ពើជួញដូរ ឬ គាំព្ទ ជនរងង្ព្គឹះ។

• បានង្បាឹះពុម្ព សសពវសាយ ឯកររ ង្គលនង្យបាយ មួ្យ 
សាីពីភាពគយរងង្ព្គឹះ អាំង្ពើជួញដូរម្នុសស និង កូវដី-
១៩។

• បានង្រៀបច្ាំ ង្គហ្ទាំព័រមួ្យខដលមាន  ធនធាន និង 
ឧបករណ៍្ សាំខាន់ៗ ង្ដើម្បីគាំព្ទ រដ្ឋឋ ភិបាល ខសនកឯកជន 
និង សងោម្សីុវលិ កនុង អាំ ុងង្ពល កូវដី-១៩។

កម្មវធីិ ASEAN-ACT ជួយសព្ម្ួល កិច្ចសហ្ព្បតិបតាិការ
 វស័ិយ យុតាិធម៌្ និង សាល់ ការគាំព្ទ បង្ច្ចកង្ទស ង្ដើម្បីពព្ងលង 
ការង្្ាើយតប ខសនក យុតាិធម៌្ ព្ពហ្មទណ្ឌ  ច្ាំង្ពាឹះ អាំង្ពើជួញដូរ
ម្នុសស ង្ៅកម្ពុជា។ សមិ្ទធសល នាង្ពលថមីៗ រមួ្មាន៖

• គណ្ៈកមាម ធិការ ជាតិ ព្បយុទធព្បឆ្ាំង អាំង្ពើជួញដូរម្នុសស
(គ.ជ.ប.ជ.) កម្ពុជា បាន ង្ធវើការបណ្ាុ ឹះបណ្តា ល សាីពី 
ទព្ម្ង់ និង នីតិវធីិ សព្មាប់កាំណ្ត់អតាសញ្ញា ណ្  ជនរង
ង្ព្គឹះខដល ព្តូវង្គជួញដូរ ង្ដ្ឋយមានការគាំព្ទពី កម្មវធីិ
ASEAN-ACT។ ការបណ្ាុ ឹះបណ្តា ល  ង្នឹះ ព្តូវបាន ចូ្លរមួ្ 
ង្ដ្ឋយ នគរបាល ម្ន្តនាី សងោម្កិច្ច និង ម្ន្តនាី យុតាិធម៌្ង្សសងៗ 
ង្ទៀត។

• កម្មវធីិ ASEAN-ACT បាន គាំព្ទ ព្កសួង សងោម្កិច្ច អតីត 
យុទធជន និង យុវនីតិសម្បទាកនុងការ ដាំង្ណ្ើ រការ សិកាា
រលា មួ្យ ង្ដើម្បីសសពវសាយនីតិវធីិបទដ្ឋឋ ន ព្បតិបតាិការ
សាំង្ៅ ខកលម្ាការ ចាត់ខច្ង   ការង្ធវើ មាតុភូមិ្និវតាន៍  និង ការ
ង្ធវើ សមាហ្រណ្កម្ម   ជនរងង្ព្គឹះរវាង កម្ពុជា និង នថ។

កម្មវធីិ ASEAN-ACT កាំពុងង្ធវើការ ជាមួ្យ  នដគូ ង្ដើម្បី គាំព្ទ ព្កមុ្ជន ខដល 
គយរងង្ព្គឹះ បាំសុត ច្ាំង្ពាឹះ អាំង្ពើជួញដូរ ម្នុសស និង កាត់បនាយ ឧបសគោ 
ច្ាំង្ពាឹះ ការទទួល បាន នូវ កិច្ចការពារ និង ការគាំព្ទ។ សមិ្ទធសល នាង្ពល 
ថមីៗង្នឹះ រមួ្មាន៖
• កម្មវធីិ ASEAN-ACT បាន ជួយសព្ម្បសព្ម្ួល កិច្ចព្បជុាំ តុមូ្ល តាម្
អនឡាញ សាីពី ង្គលការណ៍្ មិ្នដ្ឋក់ទណ្ឌ កម្ម ង្លើ ជនរងង្ព្គឹះ ខដល 
ព្តូវ ង្គជួញដូរ ខដល ព្តូវបាន ចូ្លរមួ្ ង្ដ្ឋយ ម្ន្តនាី រាជរដ្ឋឋ ភិបាល និង 
សងោម្ សីុវលិ ង្ដើម្បី ដកស្រសង់ គាំនិត និង បទពិង្រធន៍ ពី  អនក អនុវតា។ 
គាំង្ហុ្ើញ ទាាំងង្នឹះ នលង សាល់ព័ត៌មាន ដល់ ការសិកា ថ្នន ក់ តាំបន់ មួ្យ សាី
ពី ការ មិ្ន ដ្ឋក់ទណ្ឌ កម្ម។

• កម្មវធីិ ASEAN-ACT បាន ជួយសព្ម្បសព្ម្ួល សិកាាា រលា សាីពី 
សម្ភាព ង្យនឌ័្រ និង បរយិប័នន សងោម្ ជាមួ្យនដគូ វស័ិយ យុតាិធម៌្ 
សាំខាន់ៗ ង្ដើម្បីពិភាកា ការព្បតិបតាិ និង បញ្ញា  ព្បឈម្ ង្ៅកនុង ការ 
បន្តញ្ញា ប អភិព្កម្ យកចិ្តាទុកដ្ឋក់ ដល់ ង្យនឌ័្រង្ៅកនុង ការង្្ាើយ តប 
ព្បឆ្ាំង អាំង្ពើជួញដូរ ម្នុសស។

• ម្ន្តនាី ៨០ នាក់ ខដលរមួ្មាន ង្ៅព្កម្ និង ព្ពឹះរាជអាជាា  ព្បាាំបីនាក់ 
បានពិភាកាង្គលការណ៍្ តុលាការ ខដល យកចិ្តាទុកដ្ឋក់ ង្លើ ជន
រងង្ព្គឹះ និង ការព្បមូ្ល ទិននន័យ ង្ៅកនុង កិច្ចព្បជុាំ តុមូ្ល តាម្ អន
ឡាញ មួ្យខដល ព្តូវបាន សព្ម្បសព្ម្ួល ង្ដ្ឋយ កម្មវធីិ ASEAN-
ACT។ ជាំនាញការអូស្ត្រា លី ខសនកច្ាប់ និងង្ៅព្កម្ រលា ឧទធរណ៍្ 
នថ បាន ខច្ករ ាំខលក បទពិង្រច្ន៍ អនុវតា លា អនារជាតិ។

ចមម្លើយតបចំម ោះកូវីដ-១៩

លទ្ធផលផ្ផែកសិទ្ធិជនរងម្រោះសម្ភាពនិងបរិយាប័នែលទ្ធផលវិស័យយុតតិធម៌្

ភាពជាដដគូ
កម្មវធីិ ASEAN-ACT ករង ភាពជា នដគូ ជាមួ្យ តួអងោ តាំបន់ 
និង ជាតិ ដ៏ទូលាយ និង ង្សសងៗគន  ង្ដ្ឋយ ទទួលរោ ល់ថ្ន 
ច្ង្ម្ាើយ តប ព្បកបង្ដ្ឋយ ព្បសិទធភាព ច្ាំង្ពាឹះ ព្បឆ្ាំង អាំង្ពើជួញ
ដូរម្នុសស តព្ម្ូវ ឲ្យ មាន អភិព្កម្ សហ្ការ ពហុ្វស័ិយ។ ភាព 
ជានដគូ របស់ ង្យើង រមួ្មាន៖

• កនុងឆ្ន ាំ២០២១  ង្យើង បាន សាួច្ង្សាើម្ អាំង្ណ្តយ ហិ្រញ្ា
បបទាន មួ្យ ជាមួ្យ អងោការគាំព្ទ ខសនកច្ាប់ សព្មាប់ ស្ត្សាី 
និង កុមារ (LSCW) ខដល នលង សាល់ ជាំនួយ ខសនក ច្ាប់ ជូន 
ជនរងង្ព្គឹះ ង្ដ្ឋយ អាំង្ពើជួញដូរ និងសាល់ ង្ម្ង្រៀន ខដល 
ទទួលបាន កនុងការ កាំណ្ត់ អតាសញ្ញា ណ្ ជនរងង្ព្គឹះ
ង្ដើម្បី សាល់ ព័ត៌មាន ដល់ ការសនទនា ង្គលនង្យបាយ 
និង ការង្ធវើ កាំខណ្ទព្ម្ង់ ច្ាប់។

ករណី្សិកាៈ ឧព្កិដឋកម្ម ្ ាងខដន
កាលពីខែឧសភា ឆ្ន ាំ ២០២១ ពលករ ច្ាំណ្តកស្រសុកឥណ្ឌូ ង្ណ្សីុ 
៧៦ នាក់ ព្តូវបាន កាំណ្ត់អតាសញ្ញា ណ្ ង្ៅកម្ពុជា ប ុខនា ករណី្
ង្នឹះ មិ្នព្តូវបាន ទទួលរោ ល់ ថ្ន ជា អាំង្ពើជួញដូរ ង្ទ ង្យង តាម្ 
ច្ាប់ កម្ពុជា។ សកម្មភាពដ៏ រហ័្ស ពី គណ្ៈកមាម ធិការ ជាតិ 
ព្បយុទធព្បឆ្ាំង អាំង្ពើជួញដូរម្នុសស (គ.ជ.ប.ជ.) ង្ដ្ឋយ សហ្ការ 
ជាមួ្យ នគរបាលជាតិ កម្ពុជា បាន ង្ធវើឲ្យ មាន ការ ង្ដ្ឋឹះខលង និង 
ការបញ្ាូ ន ពួកង្គ ភាា ម្ៗ ង្ៅកាន់ រា នទូត ឥណ្ឌូ ង្ណ្សីុ។
កម្មវធីិ ASEAN-ACT បាន ជួយសព្ម្បសព្ម្ួល ទាំនាក់ទាំនង 
ជាមួ្យ រា ប័ន យុតាិធម៌្ ពាក់ព័នធ ង្ៅ កម្ពុជា រមួ្ទាាំង ការគាំព្ទ ការ
បកខព្បភារ ង្ដើម្បី ពិភាកាករណី្សងស័យ ជា អាំង្ពើជួញដូរ ពល
ករ ច្ាំណ្តកស្រសុក ឥណ្ឌូ ង្ណ្សីុ ង្ហ្ើយច្ាំណុ្ច្ ទាក់ទង ទីមួ្យ 
របស់ ង្យើង ង្ៅ កម្ពុជាគឺ គ.ជ.ប.ជ.។
ង្យើង នលង បនាករង ទាំនាក់ទាំនង ង្ទវភាគី ង្លើ ការង្សុើបអង្ងកត ្ ាង
ខដន រវាង រដឋសមាជិក អារ៊ា ន ង្ដ្ឋយ សាល់ ការ គាំព្ទ តាម្ សាំង្ណ្ើ  
និង បង្ងកើនលទធភាព សព្មាប់ អាជាា ធរ សហ្ការ គន  ង្ដើម្បី កាំណ្ត់ 
អតាសញ្ញា ណ្ និង បញ្ាូ នជនរងង្ព្គឹះ វលិ ព្ត ប់  វញិ។

របូៈ នដគូ ង្ៅកនុងសិកាា រលា ពិង្ព្គឹះង្យបល់  និង ង្ធវើខសនការ ព្បចាាំឆ្ន ាំ
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កម្មវធីិ ASEAN-ACT ព្តូវបាន គាំព្ទ ង្ដ្ឋយ រដ្ឋឋ ភិបាល អូស្ត្រា លី និង ព្តូវបាន អនុវតា ង្ដ្ឋយ ព្កមុ្ហ្៊ាុន Cardno


