កម���
រ�យ�រណ៍រ�កច��ើន���ំ��ំ ២០១៨

តារាងមាតិកា
សារនាយកប្រចាំប្រទេស

៣

សេចក្តីសង្ខេប

៤

តំបន់ប្រតិបត្តិ

៥

អាហារូបត្ថម្ភ

៧

ការអប់រំ

១១

កិច្ចការពារកុមារ

១៥

យុវជន

១៩

គណនេយ្យភាពសង្គម និងយុទ្ធនាការ

២២

ភាពជាដៃគូ

២៥

របៀបដែលកម្មវិធីទំនុកបម្រុងដំណើរការ

២៧

ជម្រាបសួរ បងប្អូនទាំងអស់គ្នា!
ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយណាស់ ក្នុងការចែករំលែកអ្នក នូវរបាយការណ៍នេះ និងបង្ហាញពីសមិទ្ធផល និងបទពិសោធន៍កិច្ចខិតខំប្រឹង

ប្រែងរបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោក និងដៃគូរបស់យើង ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ នូវកិច្ចការដែលយើងបានធ្វើរួមគ្នា ដើម្បីលើកកម្ពស់ សុខមាលភាពកុមារ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសចំពោះកុមារងាយរងគ្រោះបំផុត។

អង្គការទស្សនៈពិភពលោក បានចាប់ផ្តើមដំណើរការបេសកកម្មនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ១៩៧០។ ចាប់ពីពេលនោះមកយើងបានអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍ

រយៈពេលវែងរហូតដល់ ៤០ កម្មវីធី និងគម្រោងចំនួន ១៨៦ នៅទូទាំងខេត្តចំនួន ៩ និងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ។ យ៉ាងណាមិញ ដំណើរការក្នុងឆ្នាំ

២០១៨ នេះ មិនអាចសម្រេចទៅបានដោយឯកឯងនោះទេ។ ពេញមួយឆ្នាំនេះបុគ្គលិករបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោក បានធ្វើការក្នុងភាពជាដៃគូ
ដើម្បីផ្លាស់ប្រែជីវិតកុមារងាយរងគ្រោះ ហើយយើងនៅតែមានអំណរគុណ ចំពោះភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំ ជាមួយក្រសួងនានានៃរដ្ឋាភិបាលប្រចាំតំបន់
អ្នកទំនុកបម្រុង ស្ថាប័នផ្សេងៗ និងវិស័យឯកជន អ្នកឧបត្ថម្ភ និងដៃគូសហការរបស់យើង។

ក្នុងនាមជាអង្គការ គ្រិស្តបរិស័ទយើងជឿជាក់ថា មនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ណាស់។ យើងធ្វើការជាមួយជនគ្រប់រូប ដោយ
មិនប្រកាន់ពីសាសនា ភេទ ឬក៏ជាតិសាសន៍ណាមួយនោះទេ គោលបំណងចំបងរបស់យើង គឺផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់កុមារងាយ

រងគ្រោះ។ យើងទទួលស្គាល់ថា សេចក្តីជំនឿ ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗ ដែលជាសក្ខីភាពលើកទឹកចិត្ត ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨
នេះ ក្នុងភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នា ជាមួយអ្នកដឹកនាំគ្រិស្តបរិស័ទ្ទ ពុទ្ធបរិស័ទ្ទ និងសាសនាមូស្លីម ក្នុងកិច្ចការពារ
និងគាំទ្រកុមារ។

បើទោះជាប្រទេសមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច យ៉ាងណាក្តី អង្គការទស្សនៈពិភពលោកនៅតែបន្ត ផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់
លើសុខមាលភាព របស់កុមារងាយរងគ្រោះ និងសហគមន៍។ យើងប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs) ដែល
"គ្មាននរណាម្នាក់មិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់នោះឡើយ" ។ ស្របទៅតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ ២០១៨

យើងបានផ្តោតលើម៉ូដែលគម្រោងដែលបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍសម្រាប់កុមារនៅក្នុងវិស័យ អាហារូបត្ថម្ភ ការអប់រំ កិច្ចការពារកុមារ
និងការផ្តល់សិទ្ធអំណាចដល់យុវជន។

ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែប្រសើរអំពី វឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ អង្គការទស្សនៈពិភពលោកបានបញ្ចប់នូវការវាយតម្លៃដ៏សំខាន់មួយ

នៅគ្រប់តំបន់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ ដែលជាលទ្ធផលនៃការឆ្លើយតបពីអ្នកចូលរួមចំនួន ២.០០០នាក់។ ការសិក្សានេះបានផ្តល់នូវមូលដ្ឋាន
គ្រឹះមួយដែលអាចទុកចិត្តបាន និងមានលក្ខណៈស្តង់ដាដែលយើងនឹងអាចប្រើជារង្វាស់ លើការចូលរួមចំណែកពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់យើង
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ។

អំឡុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ យើងបានធ្វើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធកុមារ ការរំលោភបំពាន និងប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធសាស្រ្ត

ការពារ ទប់ស្កាត់ ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃយុទ្ធសាស្រ្តទំនាក់ទំនងដើម្បីការផ្លាស់ប្រែឥរិយាបថជាវិជ្ជមាន “CAMBDODIA PROTECT” ក៏ដូចជា

ក្នុងភាពជាដៃគូនៃពហុភ្នាក់ងារ។ ជាងនេះទៅទៀត យើងក៏បានបន្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយ អំពីសារៈសំខាន់នៃ
ការធ្វើឲ្យមាន សុវត្ថិភាពដល់សាលារៀន បង្កើតបរិយាកាសដែលផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់ដល់កុមារ តាមរយៈយុទ្ធនាការជាសកល

“It Take a World to End Violence against Children” របស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោក។

ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រៀលជ្រៅដល់អ្នកទំនុកបម្រុង និងដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងអស់ ចំពោះការសហការ គាំទ្រ និងទំនុកចិត្ត
លើអង្គការទស្សនៈពិភពលោក ដែលយើងធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតកុមារពេញបរិបូរណ៍ ជាពិសេសសម្រាប់កុមារងាយរងគ្រោះបំផុត។

រ៉ូបឹត ហ្គីឡែន
នាយកប្រចាំប្រទេស

សេចក្តីសង្ខេប
អង្គការទស្សនៈពិភពលោកគឺជាអង្គការមនុស្សធម៌ឈានមុខគេមួយដែលធ្វើការជាដៃគូជាមួយប្រទេសជាង ៩០
នៅជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតកុមារងាយរងគ្រោះបានប្រសើរឡើង។

ក្នុងជំនឿជាគ្រិស្តបរិស័ទ្ទ យើងជឿជាក់ថាមនុស្សម្នាក់ៗពិតជាសំខាន់ ដូច្នេះហើយយើងធ្វើការជាមួយមនុស្ស

គ្រប់រូបទាំងអស់ដោយមិនប្រកាន់សាសនា ភេទ ជនជាតិ ឬបក្សនយោបាយនោះទេ។ ទស្សនវិស័យរបស់យើង
គឺចង់ឃើញកុមារ គ្រប់រូបមានជីវិតពេញបរិបូណ៍ ជាពិសេសកុមារដែលងាយរងគ្រោះបំផុត។

សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើង គឺសូមឲ្យទឹកចិត្តមនុស្សគ្រប់រូបមានឆន្ទៈដើម្បីសម្រេចបំណងនេះ។

នៅទូទាំងពិភពលោក លទ្ធផលការងាររបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោកបង្ហាញថានៅ
រៀងរាល់ ៦០ វិនាទី ...

មានគ្រួសារមួយទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់...

កុមារអត់អារហារម្នាក់ទទួលបានអាហារបរិភោគ...

គ្រួសារមួយទទួលបានជំនួយសម្រាប់ជំនះនឹងភាពទីទាល់ក្រ។

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកចាប់ផ្តើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ១៩៧០។ ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិត
ស្និទ្ធជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អង្គការជាដៃគូរ ក្រុមសហគមន៍ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា យើងប្តេជ្ញាបង្កើតអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់
សម្រាប់កុមារ តាមរយៈការធ្វើការលើផ្នែកសំខាន់ចំនួន ៤៖

អាហារូបត្ថម្ភ

ការអប់រំ

ការការពារកុមារ

យុវជន

ជួយគាំទ្រផែនការដែល

ធ្វើការជាដៃគូក្នុងយុទ្ធ

ធានាថាកុមារត្រូវ

ជួយយុវជនឲ្យមាន

ជួយឲ្យកុមារមានសុខភាព
និងការលូតលាស់ល្អ

៤

សាស្រ្តដែលធ្វើឲ្យការអប់រំ
របស់កុមារប្រសើរឡើង

របាយការណ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

បានបង្ការ និងការពារពីរាល់
ទម្រង់នៃការរំលោភបំពាន

ការច្នៃប្រឌិត ក្លាយជា

ពលរដ្ឋដ៏សកម្ម និងជា

អ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ

តំបន់ប្រតិបត្តិ

២.៧៩៣.៧៥៧

១០៨.៦៥១

កុ�រ��ល�នទទួលអត����ជន៍

កុ�រ��ល�នចុះ���ះក��ងកម�វ�ធីទំនុកប��ុង

��ះវ��រ

ប���យ�នជ័យ
�ៀម�ប

�ត់ដំបង

កំពង់ធំ

កំពង់��ំង

ភ�ំ��ញ

កំពង់ស�ឺ

ក���ល
���វ

៤០

តំបន់កម�វ�ធី

៨៣០

បុគ�លិក

២៥

គ���ងឧបត�ម��យរ���ភិ�ល����ងៗ
និងឯកជនមិន��នកម�វ�ធីទំនុកប��ុង

របាយការណ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

៥

កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភរបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោកធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចឲ្យបាន
នូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព៖

6

របាយការណ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

អាហារូបត្ថម្ភ

បង្កើនចំនួនកុមារដែលមានសុខភាព និងការលូតលាស់ល្អ
ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ អង្គការទស្សនៈពិភពលោកផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាព អាហារូបត្ថម្ភ

ទឹកស្អាត និងអនាម័យក្នុងការរស់នៅ។ អង្គការទស្សនៈពិភពលោកចូលរួមកិច្ចខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
សន្តិសុខស្បៀង ការអប់រំ និងការតស៊ូមតិ ដើម្បីធានាថា គ្រួសារក្នុងសហគមន៏មានមធ្យោបាយក្នុងការទទួលបាន
ប្រភេទអារហារដែលត្រឹមត្រូវពេញមួយឆ្នាំ អាណាព្យាបាលទទួលបានចំណេះដឹង ក្នុងការអនុវត្ត ការចិញ្ចឹមបីបាច់
កូនកាន់តែប្រសើរឡើង សហគមន៍ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធអំណាចដើម្បីការពារកុមារពីការឆ្លងរោគ និងជំងឺផ្សេងៗ

មណ្ឌលសុខភាពយល់ដឹងពីរបៀបកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងព្យាបាលបញ្ហាកង្វះអាហាររូបត្ថម្ភ។ អង្គការទស្សនៈ
ពិភពលោកគាំទ្រលើការផ្តួចផ្តើមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិង ពង្រឹងលើការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ។

ការឆ្លើយតបពហុវិស័យ ត្រូវបានសម្របម្រួលដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីធានាថាកុមារលូតលាស់ល្អ និងរីកចម្រើន។

គោលបំណងកម្មវីធី
• កុមារចៀសផុតពីការឆ្លង និងជំងឺផ្សេងៗ
• អាណាព្យាបាលបង្ហាញពីការអនុវត្តល្អ លើការចិញ្ចឹមទារក និងកុមារ
• បង្កើនការអនុវត្តគោលនយោបាយ
• គ្រួសារដែលក្រីក្រមានចំណូល និងធនធានប្រសើរឡើង

ស្ថិតិពីការសិក្សាមូលដ្ឋាន

២៦,៧%

១៩,២%

៥១,៧%

នៃកុមារដែលមានអាយុក្រោម

នៃកុមារដែលមានអាយុក្រោម

នៃគ្រួសារបានរាយការណ៍ថា

ក្នុងការលូតលាស់

នឹងអាយុ

៥ ឆ្នាំមានបញ្ហាក្រិះក្រិន

៥ ឆ្នាំមានទម្ងន់ទាបធៀប

អត្រានៃការបំបៅកូនដោយទឹកដោះតែមួយមុខ មានត្រឹមតែ

មានកន្លែងសមរម្យសម្រាប់លាង
ដៃជាមួយសាប៊ូ និងទឹក

៦៥,៤% ប៉ុណ្ណោះ ដែលភាគច្រើនបណ្តាល

មកពីម្តាយដែលរវល់ធ្វើការ និងធ្វើចំណាកស្រុក ដោយផ្ញើរកូនទុកនៅជាមួយជីដូន ជីតាជាអ្នកមើលថែររក្សា។

របាយការណ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

៧

ម៉ូដែលស្នូលរបស់គម្រោងកម្មវិធី
• កញ្ចប់ ៥+៥+៥ ៖ (ការថែរទាំមុន និងក្រោយពេលសម្រាល សមាហរណកម្មនៃការទទួលបន្ទុកពិនិត្យ និងព្យាបាល
ជំងឺកុមារនៅសហគមន៍ គណៈកម្មធិការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលសុខភាព និងគំនិតផ្តួចផ្តើមសហគមន៍ស្រលាញ់ទារក ៖

សំណុំនៃសេវាកម្ម និងការផ្គត់ផ្គង់ជាមូលដ្ឋាន ដែលសំដៅលើមាតា កុមារអាយុក្រោម ២ឆ្នាំ និងអាកប្បកិរិយាគ្រួសារ

• ការតស៊ូមតិថ្នាក់មូលដ្ឋាន ៖ សកម្មភាពតស៊ូមតិតាមសហគមន៍ នៅក្នុងភូមិ ត្រូវបានសម្របសម្រួលទៅតាមអាទិភាព
ក្នុងតំបន់ និងការច្នៃប្រឌិត។

• ភីឌីហាត ៖ ជាវិធីសាស្រ្តដឹកនាំដោយសហគមន៍ដើម្បីកំណត់និងដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភមធ្យម សម្រាប់កុមារ
ក្នុងតំបន់ដែលមានអាយុក្រោម ៣ ឆ្នាំ។ ក្នុងនោះបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភមធ្យមនៅក្នុងសហគមន៍គឺលើសពី ២៥%។

• សហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យ ៖ សំណុំនៃសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការសាងសង់បង្គន់អនាម័យ និងការអនុវត្ត
តាមសហគមន៍ដែលផ្តួចផ្តើមឡើងដោយសហគមន៍ខ្លួនឯង។

• ប្រភពទឹកដែលមានការកែលម្អ: សកម្មភាពមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីកែលម្អលទ្ធភាពទទួលបានទឹក 		
និងគុណភាពទឹកសា្អតនៅក្នុងសហគមន៍

• ទឹកសា្អត និងអនាម័យនៅតាមសាលារៀន ៖ ធានាថាប្រព័ន្ធទឹកសា្អត និងការអនុវត្តអនាម័យមាននៅតាមសាលារៀន
តាមរយៈការផ្តល់អំណាចដល់សិស្សានុសិស្សដើម្បីក្លាយជាភ្នាក់ងារដែលនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរ។

• ការសម្របសម្រួលផ្នែកអាជីវកម្ម ៖ ជាសកម្មភាពដែលនាំមកនូវការផលិត និងការឈានជើងចូលទៅកាន់ទីផ្សារកាន់
តែច្រើន ជាមួយនឹងគោលបំណងកាត់បន្ថយបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ។

លទ្ធផល
អណ្តូងស្នប់ ១៣៦ ប្រព័ន្ធទុយោទឹក ៣ និងស្ថានីយបន្សុតទឹក ៣ កន្លែងត្រូវបានសាងសង់

ដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជន ៦៨.៣២០ នាក់ ក្នុងនោះ ៣៨.៥៦៤ នាក់ជាកុមារ។

ភូមិចំនួន ៧៤៣ ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាភូមិដែល “ គ្មានការបន្ទោរបង់ពាសវាលពាសកាល ”

ដោយផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជន ៩១.៥៣០ នាក់ ក្នុងនោះ ៥១.៥២៩ នាក់ជាកុមារ។

កុមារកង្វះបញ្ហារូបត្ថម្ភ ២.១០១ នាក់ បានចូលរួមវគ្គធ្វើអាហារ ភីឌីហាត ។ ៥២% នៃពួកគេ
ឡើងគីឡូលើសពី ២០០ក្រាម ក្នុងរយៈពេល ១០ ថ្ងៃ ដំបូង។

សិស្ស ៧២.៧៩៣ នាក់ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការសាងសង់បង្គន់អនាម័យ ៤៤

អាងស្តុកទឹកភ្លៀង ៤២ អណ្តូងស្នប់ ៣២ និងកន្លែងលាងដៃនៅតាមសាលា ១១៦ កន្លែង។

៨
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ហិបសុខភាពសង្គ្រោះជីវិតទារក
អ្នកស្រី លីន នីត និងគ្រួសារ រស់នៅក្នុងឃុំ បន្ទាយធ្លាយ ក្នុងខេត្តតាកែវ។ កូនប្រុសរបស់គាត់ចាប់ផ្តើមឈឺដោយ
សារជំងឺប្រឺសបេះដូង តាំងតែពីកើតបាន ២០ ថ្ងៃ។ គាត់ត្រូវតស៊ូនាំកូន ពីមន្ទីរពេទ្យមួយទៅមន្ទីរពេទ្យមួយដើម្បីធ្វើ

ការព្យាបាល។ ប៉ុន្តែគាត់បានត្រឹមតែទទួលបានចម្លើយថា ត្រូវ រង់ចាំគ្រូពេទ្យឯកទេសពីបរទេសដើម្បីធ្វើការវះកាត់។
វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង ដល់ហិរញ្ញវត្ថុនិង ផ្លូវចិត្តរបស់គ្រួសារគាត់។

ការធ្វើដំណើរទៅមកនេះ ចំណាយអស់ថវិការជាច្រើន ដែលលើសពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់។ ជាសំណាងល្អ គាត់
បានដឹងអំពីហិបសុខភាព នៅខណៈដែលគ្រួសារគាត់ត្រូវការវាបំផុត។ ហិបសុខភាពនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោក
ស្រី នីត អនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះខ្ចីប្រាក់សម្រាប់ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ទាក់ទងនឹងសុខភាព និងអាចបង់
ប្រាក់សងពេលណាក៏បានដោយគ្មានការប្រាក់។ ហិបសុខភាពនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឃុំបន្ទាយធ្លាយ ក្នុងឆ្នាំ
២០១៧ ក្រោមគម្រោង ការលើកកម្ពស់សុខភាពមាតា និងទារករបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោក (IMCH) ។
"ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលហិបសុខភាពអាចឲ្យខ្ញុំខ្ចីប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួល ក្នុងកំឡុងពេលដែលគ្រួសារខ្ញុំជួប
វិបត្ដិ។ លើសពីនេះទៅទៀត ខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយក្រុមសហគមន៍កូនល្អ ដែលបង្រៀនខ្ញុំពីរបៀបធ្វើម្ហូបអាហារ
ដែលមានជីវជាតិសម្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំ។ ឥឡូវនេះកូនប្រុសខ្ញុំកំពុងតែរីកលូតលាស់។ គាត់អាចដើរ គាត់អាចរត់
ហើយគាត់អាចហៅរកម្ដាយនិងយាយ ខ្ញុំពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់ "(ជាមួយនឹងការរីកចម្រើនរបស់គាត់)
លោកស្រី នីតនិយាយជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្រាយ។

គម្រោងជំនួយឥតសំណងលើ ការលើកកម្ពស់សុខភាពមាតា និងទារក របស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោក គឺទទួល
បានមូលនិធិពីក្រសួងការបរទេស នៃរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដោយសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងក្រសួង

សុខាភិបាល ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ដ ស្រុកប្រតិបត្តិ មណ្ឌលសុខភាព និងបុគ្គលិកសុខាភិបាល។
ដោយមានការគាំទ្របន្ថែមពីក្រុមគាំពារសុខភាពភូមិចំនួន ៥៧៨ ភាពជាដៃគូនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុង

ការកាត់បន្ថយអត្រាជំងឺ និងមរណភាពមាតា និងកុមារនៅក្នុងស្រុកគីរីវង្ស និងស្រុកកោះអណ្តែតក្នុង ខេត្តតាកែវ។

របាយការណ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

៩
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10

របាយការណ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

ការអប់រំ

បង្កើនបំណិនអំណាន លេខនព្វន្ធ និងបំណិនជីវិតដល់កុមារ
ការចូលរៀនរបស់កុមារនៅថ្នាក់បឋមសិក្សា បានរីកចម្រើនក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីៗនះ ប៉ុន្តែចំនេះដឹង និងជំនាញរបស់
សិស្ស នៅមានកម្រិត ព្រោះតែធនធន សមា្ភរសិក្សា សមត្ថភាព វិធីសាស្រ្តបង្រៀន និងការចូលរួមរបស់ឪពុក
មា្ដយនៅមានកម្រិត។

លទ្ធផលនៃការអប់រំកម្រិតទាប បងាំ្ខងកុមារ ពីចំនេះដឹង និងជំនាញ ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ដែលកុមារគួរតែ
ទទួលបាន ដើម្បីរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ភាពរឹងមាំ និងជោគជ័យទៅថ្ងៃអនាគត។

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកធ្វើការជាមួយសហគមន៍ អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ និងដៃគូផ្សេងទៀត ដើម្បីជួយ

លើកកម្ពស់គុណភាពសិក្សារបស់កុមារ តាមប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន ដូច្នេះពួកគេទទួលបានជំនាញបំណិនជីវិត អាចអាន
សរសេរ និងធ្វើលេខនព្វន្ធ។

ការអន្តរាគមន៍ ផ្នែកកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច អាហារូបត្ថម្ភ គួបផ្សំនឹង ការងារតស៊ូមតិ ជួយដល់គ្រួសារឲ្យមានថវិការ
គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីចំណាយលើថ្លៃសិក្សា ធានាថាកុមារទទួលបានការលូតលាស់ល្អ ហើយត្រៀមកាយ និងសា្មរតី
ដើម្បីទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញពីសកា្តនុពល សិក្សារបស់ពួកគេ។ លើសពីនេះសហគមន៍ធ្វើការជាដៃគូ
ជាមួយសាលារៀន និងអជ្ញាធរ ដើម្បីអនុវត្តស្តង់ដារអប់រំរបស់រដ្ឋាភិបាល។

គោលបំណងកម្មវីធី
• បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបាន បរិស្ថានសិក្សាសម្រាប់កុមារតូចប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ការលើកទឹកចិត្ត
និងការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ។

• បង្កើនការគាំទ្រពីគ្រួសារ និងសហគមន៍ ដល់ការរៀនសូត្ររបស់កុមារ។
• ពង្រឹងថ្នាក់រៀន និងការបង្រៀនតាមសាលារៀន លើបំណិនអំណាន គណិតវិទ្យា និងបំណិនជីវិត។
• បង្កើនសមាមាតសាលារៀនដែលសម្រេចបាន "បរិសា្ថនសិក្សាប្រកបដោយគុណភាព"
• ពង្រឹង និងគាំទ្រប្រព័ន្ធអប់រំ ដែលគាំទ្រដល់ការអប់រំរបស់កុមារ។
• ធ្វើឲ្យគ្រួសារក្រីក្រមានជីវភាពប្រសើរឡើង។
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១១

ស្ថិតិពីការសិក្សាមូលដ្ឋាន

៣៩%

៣៦,១%

នៃសិស្សថ្នាក់ទី ៣ អាចអានយល់ន័យ

នៃកុមារនៅមត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍

បានបង្ហាញពីភាពប្រសើរឡើងនៃការអភិឌ្ឍ
និងការរៀនសូត្រ

ម៉ូដែលគម្រោងសំខាន់
• ខ្លាំង

: ពង្រឹងលទ្ធផលការអប់រំ តាមរយៈការលើកកម្ពស់មត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍

• ក្បាល
: ពង្រឹងអំណានសម្រាប់ថ្នាក់ទី ១ ដល់ ៣
• ការងារគណនេយ្យភាពសង្គម : គណនេយ្យភាពសង្គមដើម្បីពង្រឹងការអប់រំ

លទ្ធផល
សិស្ស ៤៤.២៦៥ នាក់ នៅថ្នាក់ទី ១-៣ ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអំណាន
នៅក្នុងសាលារៀនចំនួន ២៩៤

មត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍ចំនួន ៩២ កន្លែង ត្រូវបានកែលម្អ និងផ្តល់ផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាន
ដល់កុមារចំនួន ២.៣០២ នាក់

គ្រូបង្រៀន មត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍ ចំនួន ២៥៥ នាក់ ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដោយជោគជ័យលើកម្មវិធីសិក្សា
មត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ព្រមទាំងអង្គការទស្សនៈពិភពលោកអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា

គ្រូបង្រៀនចំនួន ៧៧៩ នាក់ បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលលើកម្មវិធីអំណាន
នៅថ្នាក់បឋមសិក្សា

សមាជិកគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងចំនួន ១៣១ នាក់ ត្រូវបាន
បណ្តុះបណ្តាលពីការគ្រប់គ្រង

ឪពុកម្តាយ និង អ្នកថែរទាំចំនួន ១.៥៨០ នាក់ បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីជំនាញ
ការអប់រំ និងការអភិវឌ្ឍកុមារតូច។

១២

របាយការណ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

ការរីកចម្រើនតាមរយៈការសិក្សា
ស៊ីដា អាយុ 20 ឆ្នាំ បច្ចុប្បន្នជាអ្នកសម្របសម្រួលជំរំអំណានសហគមន៍ម្នាក់។ គាត់ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅជំរំអំណាន
ជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅភូមិមួយ ក្នុងស្រុកសូត្រនិគម។

មុនពេលក្លាយជាអ្នកសម្របសម្រួលជំរំអំណានសហគមន៍ ស៊ីដា មិនធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គម

ណាមួយទេ។ គាត់មានប្រសាសន៍ថា ខ្ញុំធ្លាប់តែខ្វះទំនុកចិត្ត និងមានការភ័យខ្លាចក្នុងការឈរនៅចំពោះមុខមនុស្ស
ច្រើន។ ខ្ញុំភ័យខ្លាំង ហើយមានការពិបាកក្នុងការនិយាយជាមួយពួកគេ។ កាលពីមុន ភូមិនេះមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់
ហើយមនុស្សម្នាមិនសូវមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាទេ។ នៅថ្ងៃអាទិត្យ ខ្ញុំក៏មិនដែលឃើញកុមារចូលរួម និងរៀន

ជាមួយគ្នាដែរ។ នៅពេលដែលពួកគេទំនេរ ពួកគេច្រើនតែចូលព្រៃ បាញ់សត្វ។ កុមារភាគច្រើនដែលរៀនថ្នាក់ទី ១

ដល់ទី ៣ គឺមិនចេះអក្សរទេ។ ដូច្នេះហើយ ខ្ញុំចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំជាមួយពួកគេ ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចអាន
និងសរសេរបាន" ។

ការជ្រើសរើសអ្នកសម្របសម្រួលជំរំអំណានសហគមន៍ ក្នុងភូមិគោលដៅរបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោក បាន
ធ្វើឡើង នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៨ ។ ស៊ីដា ចាប់អារម្មណ៍លើគម្រោងនេះ ហើយគាត់ត្រូវបានជ្រើសរើស។

ដើម្បីសម្របសម្រួលវគ្គជំរំអំណានប្រចាំសប្តាហ៍ គាត់បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់កសាងសមត្ថភាព

កម្មវិធីសិក្សាជំរំអំណាន និងកម្មវិធីសិក្សាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំណាន ដើម្បីឲ្យគាត់អាចបណ្តុះបណ្តាល
ដល់ មាតាបិតារបស់សិស្សផងដែរ។ ជំនាញដែល ស៊ីដា បានរៀនពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបានធ្វើឲ្យនាងក្លាយជា
អ្នកសម្របសម្រួលដ៏រឹងមាំ និងមានការចូលរួមម្នាក់។ កុមារជាង ៥០ នាក់ចូលរួមក្នុងជំរំអំណាននេះ។ ស៊ីដា

ក៏បានបណ្តុះបណ្តាលមាតាបិតា ៣០ នាក់ ក្នុងវគ្គសិក្សា ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំណាន ចំនួនបួន ដើម្បីលើក

កម្ពស់ការរៀននៅផ្ទះរបស់កុមារ។ ដោយសារតែភាពជោគជ័យថ្មីៗ របស់គាត់ ស៊ីដា ត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យបង្រៀន
សិស្សថ្នាក់ទី 6 នៅសាលារៀនក្នុងស្រុករបស់គាត់។

ស៊ីដា បានបន្ថែមថា ចាប់តាំងពីជំរំអំណានបានបង្កើតឡើង នៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំ សហគមន៍របស់ខ្ញុំឥឡូវនេះ

មានការទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងល្អ។ ជំរំអំណាននៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំ បានក្លាយជាកន្លែងដ៏ទាក់ទាញមួយ

ដែលធ្វើឲ្យកុមារចូលចិត្តមករៀន ពីព្រោះពួកគេអាចអានសៀវភៅរឿង និងលេងហ្គេមអប់រំ។ ប្រធានភូមិ អនុប្រធាន
ភូមិ និងឪពុកម្តាយរបស់កុមារ បានគាំទ្រ និងបញ្ជូនកូនៗ របស់ពួកគាត់ ទៅចូលរួមក្នុងជំរំអំណាននេះ" ។

របាយការណ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

១៣

កម្មវិធីកិច្ចការពារកុមាររបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោកធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចឲ្យបាន
នូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព៖

14

របាយការណ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

កិច្ចការពារកុមារ

កុមារា និងកុមារី ជាពិសេសកុមារងាយរងគ្រោះបំផុតត្រូវបានការពារពីការ
រំលោភបំពាន ការកេងប្រវ័ញ្ច និងទម្រង់ផ្សេងៗនៃអំពើហិង្សា

កម្មវិធីអង្គការទស្សនៈពិភពលោក ផ្ដោតលើកិច្ចការពារកុមារពីការរំលោភបំពានតាមរយៈ ការលើកទឹកចិត្ដ

សហគមន ៍ឲ្យមានផ្នត់គំនិត និងអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាន ការពារកុមារងាយរងគ្រោះតាមរយៈ យន្ដការនៅក្នុង
សហគមន៍ និងគោលនយោបាយផ្ដោតលើកិច្ចការពារកុមារ ព្រមទាំងសា្ដរឡើងវិញដល់ជនរងគ្រោះពីការ
រំលោភបំពានតាមរយៈ មូលដ្ឋានសហគមន៍ និងទម្រង់ថែរទាំសា្តរនីតិសម្បទាផ្សេងៗ។

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកអន្ដរាគមន៍នៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដោយចង់ឃើញកុមារគ្រប់រូប ទទួលបានការ
ថែទាំ ប្រកបដោយក្ដីស្រឡាញ់ ជាមួយបរិយាកាសគ្រួសារ និងសហគមន៍ដ៏មានសុវតិ្ថភាព។

គោលបំណងកម្មវីធី
• សហគមន៍ ជាពិសេសឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំ បង្ហាញពីអាកប្បកិរិយា និងឥរិយាបថ ដែលផ្តល់

បរិយាកាសថែទាំ និងការពារដល់កុមារា និងកុមារីទាំងអស់ ជាពិសេសកុមារដែលងាយរងគ្រោះបំផុត។

• កុមារទទួលបានបំនិនជីវិត និងស្តារសមត្ថភាពក្នុងការការពារខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ និងមិត្តភ័កិ្តរបស់គេ
ពីការរំលោភបំពាននានា។

• យន្តការការពារកុមារ កំពុងដំណើរការយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការការពារកុមារា និងកុមារី

ពីការរំលោភបំពាន ការកេងប្រវ័ញ្ច ការមិនអើពើ និងទម្រង់ផ្សេងៗទៀត នៃអំពើហិង្សាលើកុមារ។

• បង្កើនគណនេយ្យភាព និងអភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់ការការពារកុមារ។

ស្ថិតិពីការសិក្សាមូលដ្ឋាន

៦១,១%

៤៩,៣%

៤៥,៥%

នៃកុមារ និងមនុស្សវ័យជំទង់

នៃមនុស្សវ័យជំទង់ បានរាយការណ៍ថា

នៃមនុស្សវ័យជំទង់ ដឹងពីវត្តមាន

មានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានសុវត្ថិភាព

បានទទួលរងនូវអំពើហិង្សាលើរាងកាយ

បំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ច

ប្រភេទផ្សេងៗ (រួមទាំង ការរំលោភ

និងត្រូវបានការពារ ពីការរំលោភ

ឪពុកម្តាយ ឬ អ្នកថែទាំ

នៃសេវា និងយន្តការ ដើម្បីទទួល

ក្នុងរយៈពេល ១២ ខែកន្លងមក ក្នុង

និងឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍

បំពានផ្លូវកាយ និងផ្លូវភេទ)

ការកេងប្រវ័ញ្ច ឬអំពើហិង្សាលើកុមារ

នៃការរំលោភបំពាន ការមិនអើពើ

៤០,៣% រាយការណ៍ថាពួកគេគិតថាសហគមន៍របស់ពួកគេគឺ
ជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារ។

របាយការណ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

១៥

ម៉ូដែលគម្រោងសំខាន់
• គ្រួសាររីករាយ ៖ បង្កើនសមត្ថភាពរបស់មាតាបិតា / អ្នកថែទាំ និងអ្នកដឹកនាំសាសនា ដើម្បីកំណត់ និងដោះស្រាយបញ្ហា

គ្រួសារ អាកប្បកិរិយា និងការប្រព្រឹត្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់ ដែលទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សា និងការមិនអើពើលើកុមារក្នុងគ្រួសារ។

• បណ្តាញនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់កិច្ចការពារកុមារ ៖ បំពាក់បំប៉នសកម្មភាពដល់ដៃគូ និងផ្តល់សិទ្ធអំណាចដល់ក្រុមជំនុំ និង 			
សហគមន៍ជំនឿផ្សេងទៀត ដើម្បីចាត់វិធានការជាក់ស្តែងក្នុងការបង្ការ ការថែទាំ និងការតស៊ូមតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាល
ភាពកុមារ ជាពិសេសកុមារដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។

• គណនេយ្យភាពសង្គមសម្រាប់កិច្ចការពារកុមារ ៖ វិធីសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋានលើចំណុចខ្លាំងជាក់លាក់មួយរបស់កម្ពុជា

ចំពោះគណនេយ្យភាពសង្គម ដើម្បីលើកទឹកចិតឲ្យមានការសន្ទនាគ្នារវាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីកំណត់ 			
អត្តសញ្ញាណរួមគ្នា និងដោះស្រាយនូវចន្លោះប្រហោង នៃសេវាកម្ម និងសកម្មភាពកិច្ចការពារកុមារ តាមក្របខណ្ឌច្បាប់។

លទ្ធផល
មនុស្សពេញវ័យចំនួន ១៨.២២៥ នាក់ កុមារចំនួន ២៥.៥៧៧ នាក់ ដែលរួមមានកុមារងាយរងគ្រោះ
បំផុតចំនួន ៣.៦៨២ នាក់ បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងកម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារ

ឪពុកម្តាយ ៧២,៤៥% បានបង្ហាញពីការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនឡើង ក្នុងការប្រៀនប្រដៅកូនតាម
បែបវិជ្ជមាន និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងការការពារកុមារ

គណៈកម្មការការពារកុមារចំនួន ២៦៩ នាក់ ត្រូវបានបង្កើតឡើង និង/ ឬ ពង្រឹង

គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារ (CCWC) ៧៤នាក់ ត្រូវបានពង្រឹង

សមាជិកសហគមន៍ ៦៨% បានរាយការណ៍ថា CCWC កំពុងបំពេញអាណត្តិរបស់ខ្លួនជាមួយ
នឹងកិច្ចការពារកុមារ។ ឃុំចំនួន ៧១ ក្នុងចំណោមឃុំទាំង ៧៤ (៩៦%) បានដាក់បញ្ចូលកិច្ច
ការពារកុមារនៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំរបស់ពួកគេ

៦៤% នៃក្រុមតស៊ូមតិ និងការពារកុមារទាំង ៥០ក្រុម មានផែនការរួមមួយ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា
ការពារកុមារសំខាន់ៗ ដែលបានកំណត់ឡើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។

១៦

របាយការណ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

គ្រួសាររីករាយ
អ្នកស្រី ហ៊ីម នួន រស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់ ដែលមានសមាជិកទាំងអស់ ៤នាក់។ កាលពីមុន

ប្តីរបស់អ្នកស្រី នួន ឈ្មោះ នួន ការី តែងតែស្រវឹង និងប្រើពាក្យសំដីមិនសមរម្យដាក់អ្នកស្រី នៅពេលគាត់ត្រលប់មកផ្ទះ
វិញជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ទង្វើនេះបានធ្វើឲ្យកូនៗរបស់គាត់លែងគោរពដល់គាត់ជាឪពុក បូករួមនឹងគាត់មិនដែលយកចិត្ត
ទុកដាក់ មើលថែពួកគេផងនោះ។

ថ្ងៃនេះ អ្នកស្រី នួន មានទឹកមុខរីករាយ នៅពេលដែលគាត់និយាយអំពីប្តីរបស់គាត់។ ការផ្លាស់ប្តូរដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់

របស់លោក ការី បានលេចឡើង បន្ទាប់ពីគាត់បានចូលរួមក្នុងវគ្គគ្រួសាររីករាយ ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការទស្សនៈ
ពិភពលោក។ អ្នកស្រីនិយាយថា "សព្វថ្ងៃនេះយើងជាគ្រួសារមួយដ៏រីករាយ។ គាត់ចេះគ្រប់គ្រងកំហឹងរបស់គាត់
ហើយ គាត់មិនផឹកស្រាច្រើនទៀតទេ។ នៅពេលខ្ញុំរវល់ គាត់ជួយខ្ញុំមើលថែកូន។ "

គ្រួសាររីករាយ (CF) ផ្តល់ឲ្យ ឪពុកម្តាយ អ្នកថែទាំ និងអ្នកដឹកនាំសាសនា នូវចំណេះដឹង និងយល់ពីសារៈសំខាន់ នៃ

ការមានបរិយាកាសរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ រហូតមកដល់ពេលនេះ កម្មវិធីនេះមានអ្នកចូលរួមចំនួន ៥.០៩១ នាក់
ក្នុងនោះឪពុកម្តាយចំនួន ៧២,៤៦% បានរាយការណ៍ពីការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាជាវិជ្ជមាន។

គម្រោងនេះធ្វើការជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើននាក់ (រាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកដឹកនាំសាសនា
អ្នកដឹកនាំសហគមន៍ អ្នកមានឥទ្ធិពល គណៈកម្មាធិការការពារកុមារ និងក្រុមឪពុកម្តាយ) ដើម្បីបង្កើតក្រុមគាំទ្រឪពុក

ម្តាយ សម្រាប់គ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះបំផុត។ ក្រុមគាំទ្រឪពុកម្តាយ ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទាក់
ទងនឹងបញ្ហាកិច្ចការពារកុមារ និងសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលពួកគេត្រូវការក្នុងគ្រួសារ។ ការចុះសួរសុខទុក្ខតាមគេហដ្ឋាន
ក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរ ដើម្បីតាមដានការរីកចម្រើនរបស់គ្រួសារនីមួយៗ និងជួយពួកគេអនុវត្តនូវអ្វីដែលពួកគេបាន
រៀនពីវគ្គគ្រួសាររីករាយ។ ការអនុវត្តផែនការនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយអ្នកសម្របសម្រួលនៃកម្មវិធី។

លោក ការី បានរៀបរាប់ថា “វគ្គគ្រួសាររីករាយបានផ្លាស់ប្តូរខ្ញុំ។ នៅពេលខ្ញុំបានចូលរួមសិក្ខាសាលាជាលើកដំបូង

ខ្ញុំគឺជាមនុស្សប្រមឹក និងក្រេវក្រោធ។ អ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងសិក្ខាសាលាបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវអំពីភាពខុសគ្នារវាង
ផ្ទះមួយដែលបានសាងសង់ចេញពីខ្សាច់ និងផ្ទះមួយទៀតសាងសង់ពីថ្ម។ វាបានប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំខ្លាំងណាស់ ហើយខ្ញុំ

ក៏ចាប់ផ្តើមកែប្រែខ្លួន”។ ភរិយារបស់គាត់ញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្រាយ នៅពេលឮបែបនេះ។ អ្នកស្រីបានប្រាប់យើងថា

“ទោះបីជាគេឲ្យលុយខ្ញុំប៉ុន្មាន ក៏ខ្ញុំមិនដូរជាមួយស្វាមីខ្ញុំដែរ។ វគ្គគ្រួសាររីករាយបាននាំ ស្វាមីដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំត្រលប់មក
វិញហើយ”។

របាយការណ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

១៧

កម្មវិធីយុវជនរបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោកធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចឲ្យបាន
នូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព៖

18
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យុវជន

យុវជនត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល និងផ្តល់អំណាច ដើម្បីអនាគតវិជ្ជមាន
កម្ពុជាជាប្រទេសមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលមានប្រជាជនអាយុក្រោម ២៥ ឆ្នាំ រហូតដល់ ៥២%។ ថ្វីបើនេះ
ជាឱកាសដ៏ធំសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ការផ្លាស់ប្តូរសង្គម និងការច្នៃប្រឌិតក៏ដោយ ក៏យុវជននៅកម្ពុជា
ប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលរារាំងពួកគេមិនឲ្យឈានដល់សក្តានុពលពេញលេញឡើយ។

កម្មវិធីរបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោកមានគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាល និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់យុវជន
កម្ពុជាជំនាន់ថ្មី ដើម្បីបង្កើតអនាគតវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ខ្លួនឯង គ្រួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកគេ។

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកធ្វើការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យុវជន ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចដោះស្រាយ
បញ្ហា និងកសាងជីវិត ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការត្រិះរិះពិចារណា និងភាពបត់បែន
ទៅនឹងបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេ។

គោលបំណងកម្មវីធី
• យុវជនចូលរួមនៅក្នុងការងារគណនេយ្យភាព (ការទទួលខុសត្រូវពហុភាគី) និងការធ្វើសេចក្តី
សម្រេចចិត្តនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន

• សកម្មភាពរបស់យុវជន ត្រូវបានវាយតម្លៃថា ជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្តូរសង្គម
• យុវជនត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឱកាសសេដ្ឋកិច្ច
• យុវជន (អាយុ ១២-១៨ ឆ្នាំ) ជាពិសេសអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុត មានសុខភាពល្អ និងមានសុវត្ថិភាព
ពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ

ស្ថិតិពីការសិក្សាមូលដ្ឋាន

៣៤,៧%
នៃយុវជនអាចកំណត់ទម្រង់

ដើម្បីលើកឡើងពីបញ្ហា ទៅកាន់
អ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ច

៧,៩%
នៃយុវជនបានរាយការណ៍ថាទស្សនៈរបស់

ពួកគេ ត្រូវបានគេស្វែងរក និងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង
ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន

៧៨,១% នៃមនុស្សវ័យជំទង់ បានរាយការណ៍ថាបានរចូលរួមប្រព្រឹត្តនូវឥរិយាបថដែលងាយគ្រោះថ្នាក់

(ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹង ការចូលរួមក្នុងអំពើហិង្សាលើរាងកាយ និងសកម្មភាពផ្លូវភេទទាំងក្មេងវ័យ)

របាយការណ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

១៩

ម៉ូដែលគម្រោងសំខាន់
• យុវជនដើម្បីការផ្លាស់ប្រែ ៖ ធ្វើការតាមរយៈក្លឹបដឹកនាំដោយយុវជន ដើម្បីឲ្យមានការរចូលរួម អភិវឌ្ឍ និងរៀបចំយុវជន
តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបំណិនជីវិត គណនេយ្យភាពសង្គម បច្ចេកវិទ្យា ពត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង
សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ព្រមទាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដឹកនាំដោយយុវជន។

• កីឡាដើម្បីផ្លាស់ប្រែជីវិតខ្ញុំ ៖ ប្រើកីឡា ដើម្បីការអភិវឌ្ឍ ក្នុងទម្រង់មួយ ដើម្បីកំណត់គោលដៅ និងនាំឲ្យមានការចូលរួម

ពីយុវជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុត (១២-១៨ ឆ្នាំ) និងគាំទ្រពួកគេដើម្បីអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងវិជ្ជមាន និងទទួលបានជំនាញ
ជីវិតសំខាន់ៗ ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការស្តារសមត្ថភាព និងបង្កើតជម្រើសជីវិតដែលមានសុខុមាលភាព។

លទ្ធផល

ក្លឹបយុវជនដើម្បីការផ្លាស់ប្រែចំនួន ១០៧ ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ក្រុមកីឡាដើម្បីផ្លាស់ប្រែជីវិតខ្ញុំចំនួន ៥០ បានបង្កើតឡើង

យុវជន ៣.០៨៣ នាក់ បានចូលរួមវគ្គបំណិនជីវិតប្រចាំសប្តាហ៍

មេដឹកនាំយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ២៩៥ នាក់ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល

គម្រោងសហគមន៍ចំនួន ១០២ ត្រូវបានបង្កើត និងអនុវត្តដោយក្លឹបយុវជន

សមាជិកសហគមន៍ចំនួន ៨.៨៥៨ នាក់ បានចូលរួមក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដឹកនាំដោយ
យុវជន ដែលក្នុងនោះ ៥.៤៥៧ នាក់ជាកុមារ

២០

របាយការណ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

ចាកចេញពីជិវិតចាស់របស់ខ្ញុំ
ធំធាត់នៅក្នុងគ្រួសារទ័លក្រ ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កុម្ភៈ ដែលមានអាយុ ១៣ ឆ្នាំ ត្រូវបានគេររើសអើងក្នុងវ័យ

កុមារភាពរបស់គាត់។ វាប៉ះពាល់ដល់គាត់យ៉ាងខ្លាំង និងបណ្តាលឲ្យគាត់មានគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនឯង និងអ្នក

ដទៃ បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកីឡាដើម្បីផ្លាស់ប្រែជីវិតខ្ញុំ កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៨ កុម្ភៈ បានផ្លាស់ប្តូរ

ខ្លួនពីខ្មាស់អៀនច្រើន និងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងចូលរួមជាមួយអ្នកដទៃ ទៅជាកុមារីម្នាក់ដែលសកម្ម
និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិយ៉ាងល្អប្រសើរ ទាំងនៅលើទីលានបាល់ទាត់ និងក្នុងថ្នាក់បំណិនជីវិត។

ភាពអង់អាច និងទំនុកចិត្តរបស់គាត់នេះ បានជួយឲ្យគាត់ចូលរួមកាន់តែច្រើននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានារបស់អង្គការ
ទស្សនៈពិភពលោក ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារ និងបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារ។

កុម្ភៈពេញចិត្តជាខ្លាំង ដែលកម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតិឲ្យគាត់ទទួលបាននូវភាពរីករាយ និងរាប់អានមិត្តភក្ត័ថ្មីៗតាមរយៈ

កីឡាបាល់ទាត់។ គាត់បាននិយាយថា "ខ្ញុំស្គាល់ពីអារម្មណ៍ដែលត្រូវបានគេរើសអើង ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើដូច្នោះចំពោះអ្នក
ដទៃឡើយ។

ដោយមានការគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុន Smart Axiata កម្មវិធីកីឡាដើម្បីផ្លាស់ប្រែជីវិតខ្ញុំ របស់ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក
ផ្តោតលើក្មេងជំទង់ និងយុវជនដែលងាយរងគ្រោះ និងផ្សាភ្ជាប់ពួកគេ តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលបាល់ទាត់ និង
បំណិនជីវិតដែលមានគុណភាព។ កីឡាដើម្បីផ្លាស់ប្រែជីវិតខ្ញុំធ្វើការជាមួយ និងគាំទ្រដល់យុវជន ដើម្បីឲ្យពួកគេ

ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯង បង្កើតទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយមិត្តភក្តិ និងសហគមន៍របស់ពួកគេ និងជួយពួកគេឲ្យធ្វើការសម្រេច
ចិត្តជាវិជ្ជមាន ព្រមទាំងអាចគ្រប់គ្រងអនាគតរបស់ខ្លួនគេផ្ទាល់។

របាយការណ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

២១

គណនេយ្យភាពសង្គម និងយុទ្ធនាការ
កម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គម
អង្គការទស្សនៈពិភពលោកកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តកម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គមក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធ

អំណាច ដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាន ដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ដើម្បីសម្រេចបាននូវភាពប្រសើរឡើង
នៃសេវាកម្មមូលដ្ឋាន។

ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាល កម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គមរបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោក ជួយឲ្យសហគមន៍

យល់ដឹង ពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធានាថាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មក្នុងមូលដ្ឋាន
(ឧ. មណ្ឌលសុខភាព សាលារៀន។ ល។ ) កំពុងបំពេញតាមស្តង់ដារនៃការផ្តល់ជូន។ វិធីសាស្រ្តនេះជួយធ្វើឲ្យ

ប្រសើរឡើងនូវអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន និងរក្សាបាននូវវឌ្ឍនភាពល្អ ដែលបានចុះបញ្ជីដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា។

ដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូជំនួយថវិការពហុភាគី អង្គការទស្សនៈពិភពលោកបានបន្ត ពង្រីកវិសាលភាព
កម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គម និងកម្មវិធីសំខាន់ៗនៃយុទ្ធសាស្រ្ត របស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោករួមមាន អាហារូបត្ថម្ភ
ការការពារកុមារ ការអប់រំ និងយុវជន។ សកម្មភាព និងជំនាញផ្សេងៗ នៃគណនេយ្យភាពសង្គម ត្រូវបានដាក់បញ្ចូល
ដើម្បីរួមចំណែកលើសមិទ្ធផល នៃគោលបំណងរបស់កម្មវិធីទាំងនោះ។

ជាលទ្ធផល កម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គម របស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោក បានរួមចំណែកដល់ការកែលម្អគុណភាព
នៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈសំខាន់ៗ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជិត ២ លាននាក់នៅឆ្នាំ ២០១៨ តាមរយៈគម្រោងចំនួន ៣ គឺ
ការអនុវត្តន៍ក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យភាពសង្គម (I-SAF) គណនេយ្យភាពសង្គមសម្រាប់ការការពារកុមារ (SA4CP)
និង សំឡេងនិងសកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋ (CV&A) ។

យុទ្ធនាការលប់បំបាត់អំពើហិង្សាលើកុមារ
នៅឆ្នាំ ២០១៨ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក បានផ្តើមយុទ្ធនាការមួយ ដើម្បីបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកុមារនៅផ្ទះ
និងនៅសាលារៀន។

យុទ្ធនាការនេះបង្កើតឡើង ផ្អែកលើកម្មវិធីយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើង ដើម្បីការពារកុមារពីរាល់ការរំលោភបំពាន ការកេង

ប្រវ័ញ្ច និងទម្រង់ផ្សេងៗទៀតនៃអំពើហិង្សាតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរសហគមន៍ និងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារកុមារក្នុងតំបន់។
នៅឆ្នាំ ២០១៨ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក បានធ្វើការតស៊ូមតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់ ច្បាប់ និងគោលនយោបាយ

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗ ជាច្រើន តាមរយៈ ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស និងការស្រាវជ្រាវ។ ការសិក្សាពីការកើត
មាន និងការទទួលយកអំពើហិង្សានៅសាលារៀន ត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយយើងបានបង្ហាញការរកឃើញទាំងនេះដល់

រដ្ឋាភិបាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ដើម្បីជះឥទ្ធិពល លើគោលនយោបាយ និងផែនការអនុវត្តសម្រាប់សាលារៀន។
កិច្ចសន្ទនារបស់យើងជាមួយរដ្ឋាភិបាល បានរួមចំណែក ដល់ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយមួយចំនួន ជាពិសេស

ការអនុម័តផែនការសកម្មភាព ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សាលើកុមារ និងផែនការសកម្មភាពដែល
ទាក់ទងនឹងការការពារកុមារនៅតាមសាលារៀន។

២២

របាយការណ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

គណនេយ្យភាពសង្គម
ចាន់ ថន អាយុ 26 ឆ្នាំ ជាអ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសហគមន៍ នៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

គាត់ធ្លាប់តែមិនសប្បាយចិត្តនឹងសេវាកម្ម នៅឃុំ និងមណ្ឌលសុខភាពក្នុងស្រុករបស់គាត់។ ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅ
ក្នុងឃុំរបស់គាត់ មានការពិបាកក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹង រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ មណ្ឌលសុខភាព ឬសាលា
រៀន ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន ឬជំនួយផ្សេងៗ។ ជាទូទៅគេយល់ថា មនុស្សដែលធ្វើការនៅក្នុងមុខតំណែងទាំងនោះ
មានអំណាច ហើយមិនអាចទាក់ទងបានទេ ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាកទទួលបានជំនួយដែលពួកគេត្រូវការ។
បន្ទាប់ពីទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីគណនេយ្យភាពសង្គមដែលបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការទស្សនៈ

ពិភពលោក ចាន់ ថន បានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជា អ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសហគមន៍នៅក្នុងឃុំរបស់គាត់។

គាត់បានសម្របសម្រួលសកម្មភាពជាច្រើនយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្តីពីដំណើរ

ការគណនេយ្យភាពសង្គម ដែលរួមមានព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេ សេវាមូលដ្ឋានថវិកាបើកចំហ
និងការផ្តល់សេវាកម្ម របស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម។

ចាន់ ថន រៀបរាប់ថា ”ការងាររបស់អ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសហគមន៍ មិនត្រឹមតែមានឥទ្ធិពលលើប្រជាជន

នៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹង និងយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេ ក្នុងការទទួលបានសេវាកម្ម ក៏ដូចជា

មានទំនុកចិត្តក្នុងការចោទជាសំណួរទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មដោយផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ

អ្នកផ្តល់សេវាកម្មខ្លួនឯងផងដែរ។ ពួកគេមួយចំនួន បានផ្លាស់ប្រែពីការដែលធ្លាប់តែព្រងើយកន្តើយ ទៅជារួសរាយរាក់ទាក់
ជាមួយ អ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសហគមន៍ និងប្រជាពលរដ្ឋ។ ការងាររបស់យើងបន្តឆ្ពោះទៅមុខ ហើយមាន
កិច្ចការជាច្រើនទៀត ដែលត្រូវធ្វើដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនរបស់យើង"។

ក្នុងការកោតសរសើរដល់ការងារស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេល ពីរឆ្នាំ របស់គាត់ ចាន់ ថន ត្រូវបានសមាជិកក្នុងឃុំរបស់នាង ទទួល
ស្គាល់ថា ជាសកម្មជនសហគមន៍។ ដោយសារតែការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់គាត់ គាត់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនឈរ
ឈ្មោះបោះឆ្នោត ឃុំ សង្កាត់ ហើយគាត់ក៏បានទទួលតំណែងជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ទទួលខុសត្រូវលើគណៈកម្មាធិការទទួល
បន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារ។

តាមរយៈការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យភាពសង្គម (ISAF) អង្គការទស្សនៈពិភពលោកកម្ពុជាមានគោលបំណងផ្តល់
សិទ្ធអំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ពង្រឹងភាពជាដៃគូ រវាងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងប្រជាពលរដ្ឋ និងផ្សាភ្ជាប់ជាមួយ

គណនេយ្យភាពរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវានៅតាមមូលដ្ឋាន។ គម្រោង ISAF ត្រូវបាន

អនុវត្ត ក្នុងឃុំចំនួន ២២០ ដែលទទួលមូលនិធិ ពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សង្គមរបស់ប្រទេសជប៉ុន តាមរយៈធនាគារពិភពលោក។
អ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសហគមន៍ ៩៥៤ នាក់ មកពីខេត្តចំនួន ៥ (៦៧% ជាស្ត្រី) ជួយសម្របសម្រួលយ៉ាង
សកម្មដល់ដំណើរការរបស់គម្រោង ISAF ដើម្បី លើកកម្ពស់សេវាកម្មសាធារណៈ នៅថ្នាក់ឃុំ។
តាមរយៈការធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ

ជាពិសេសក្រុមងាយរងគ្រោះ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និង

អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម អង្គការទស្សនៈពិភពលោកមានគោល

បំណងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីស្តង់ដារសេវាកម្ម និងសិទ្ធិ
របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីទទួលបានជំនួយ។ តាមរយៈ

ការសម្របសម្រួលនៃ គណនេយ្យភាព ការទទួលខុស
ត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ យើងឃើញមានការររីកចម្រើន

លើសេវាសាធារណៈជាមូលដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេស។

របាយការណ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

២៣

ភាពជាដៃគូ
តម្លៃស្នូលមួយរបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោកគឺ ភាពជាដៃគូ។ យើងស្វែងរកការសហការ និងការតស៊ូមតិដើម្បីទទួលបានផល
ប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានកាន់តែធំធេង។ ជាង ៤០ ឆ្នាំមកនេះ ដែលយើងធ្វើការជាមួយសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងមានភាពជា
ដៃគូយ៉ាងរឹងមាំជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន សហគ្រាស អង្គការដៃគូ និងសហគមន៍ដែលយើងធ្វើការជាមួយ។

ការធ្វើការរួមគ្នា ធ្វើឲ្យយើងសម្រេចបានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានកាន់តែខ្លាំង ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរជីវិតរស់នៅរបស់ កុមារងាយរងគ្រោះ

បំផុតនៅកម្ពុជា។ យើងសូមថ្លែងអំណរគុណ ដល់ដៃគូពាក់ព័ន្ធរបស់យើងទាំងអស់ដូចដែលបានរាយនាមខាងក្រោមនេះ ចំពោះ
ការបន្តនូវការប្តេជ្ញាចិត្ត ក្នុងការធ្វើឲ្យជីវិតកុមារដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅកម្ពុជាបានប្រសើរឡើង។
ដៃគូដ្ឋាភិបាល

ដៃគូផ្តល់ជំនួយ
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២៥

របៀបដែលកម្មវិធីទំនុកបម្រុងដំណើការ
គ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើ មានគោលដៅតែមួយគត់ គឺធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យមាននិរន្តរភាពនៃសុខមាលភាពកុមារ

ជាពិសេសចំពោះកុមារ ដែលងាយរងគ្រោះ។ ទស្សនវិស័យរបស់យើង ដើម្បីឲ្យកុមារទាំងអស់មានភាពពេញ

បរិបូរណ៍ មានអត្ថន័យធំធេងជាងដែលគ្រាន់តែ ពួកគេមានជីវិតរស់រាន។ ទាំងនេះមានន័យថា កុមារបានទទួល

ក្តីស្រលាញ់ និងឲ្យតម្លៃ លូតលាស់រឹងមាំទាំងរូបរាងកាយ ផ្លូវចិត្ត និងប្រលឹងវិញ្ញាណ។ ហើយនេះគឺជាហេតុផល
ដែលយើងព្យាយាមបន្តកិច្ចការ សុខមាលភាពកុមារនូវគ្រប់កម្រិតទាំងផ្លូវចិត្ត ព្រលឹងវិញ្ញាណ និងសង្គម។

វាក៏ជាមូលហេតុដែលយើងមានគោលបំណង ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង នៃសុខមាលភាពរបស់កុមារដែលងាយរង

គ្រោះទាំងអស់ ដោយមិនចំពោះតែកុមារទំនុកបម្រុងនោះទេ។ ដូច្នេះហើយបានជាយើង ធ្វើការជាដៃគូជាមួយ

នឹងមនុស្ស និងអង្គភាពផ្សេងៗ ទាំងថ្នាក់តំបន់ ថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ រួមគ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពិភពលោករបស់កុមារ
ខណៈពេលដែលផ្តល់សិទ្ធអំណាចកុមារក្នុងការផ្លាស់ប្រែពិភពលោករបស់គេដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។

បទពិសោធន៍ជាសកល ជាង៦០ឆ្នាំ បានបង្រៀនយើងពីមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីជួយកុមារ មធ្យោបាយនោះគឺ

នាំការផ្លាស់ប្តូរដល់សហគមន៍របស់ពួកគេ។ បុគ្គលិកប្រចាំតំបន់របស់យើង ជាទូទៅ គឺធ្វើការយ៉ាងជិតស្និតជាមួយ

សហគមន៍ ៥ ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដើម្បីស្វែងយល់ពីឧបសគ្គ និងឱកាស ហើយធ្វើការជាមួយគ្រួសារជាច្រើនដើម្បី
ជួយពួកគេឲ្យសម្រេចគោលដៅរួមមួយសម្រាប់កូនៗ របស់ពួកគេ។ យើងធ្វើការក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយសហគមន៍
ក្នុងរយៈពេលមួយដែលយូរ ជាទូទៅចន្លោះពី ១០ទៅ ១៥ឆ្នាំ ហើយកម្មវិធីនឹងត្រូវបានដកចេញ នៅពេលដែល
សហគមន៍អាចបន្តការរីកចម្រើនជានិរន្តភាពសម្រាប់ជីវិតកូនៗរបស់ពួកគេ។
វាជាវិធីសាស្រ្តសមាហរណកម្មដែលនាំមកនូវដំណោះស្រាយយូរអង្វែង។
យើងដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាឬសគល់ នាំឲ្យកុមារងាយរងគ្រោះ និងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយកឈ្នះលើឧបសគ្គ

ដែលរារាំងកុមារពីការឈានដល់សក្តានុពលរបស់ពួកគេ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងយកវិធីសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុង
ជ្រោយ និងសមាហរណកម្ម ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍ ដែលនាំមកនូវដំណោះស្រាយយូរអង្វែងសម្រាប់កុមារ។

ការងាររបស់យើងជាមួយសហគមន៍ចាប់ផ្តើមដោយការកំណត់ ពីតម្រូវការរបស់កុមារ។ ហើយយើងបន្តធ្វើការក្នុង
ភាពជាដៃគូជាមួយនឹងសមាជិកសហគមន៍ និងដៃគូផ្សេងៗទៀត ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម ឬឱកាសនានា
រួមមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវ អនាម័យទឹកស្អាត សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ ការអប់រំ ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
និងកិច្ចការពារកុមារ។

យើងបន្តវាស់វែងភាពរីកចម្រើននៃការងាររបស់យើង លើគ្រប់គម្រោងដែលយើងធ្វើ តាមរយៈសូចនាករនៃ

សុខមាលភាពកុមាររួមមួយ។ យើងផ្តល់ភស្តុតាងនៃការផ្លាស់ប្រែ ទៅដល់អ្នកទំនុកបម្រុង និងបង្កើតរបាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំជាសកល ដែលអាចរកបានជាសាធារណ និង របាយការណ៍ គណនេយ្យភាព និង សុខមាលភាពកុមារ
ដាច់ដោយឡែក។
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២៧

"ពីមុនគ្រួសារខ្ញុំមានការលំបាកក្នុងការទៅដងទឹកនៅឯស្រះឆ្ងាយ។ បន្ទាប់ពីអង្គការទស្សនៈ

ពិភពលោកបានតភា្ជប់ប្រព័ន្ធទុយោទឹកទៅផ្ទះយើង យើងមានភាពងាយស្រួលច្រើន ហើយខ្ញុំ
ក៏អាចទៅរៀនបានទៀងទាត់។ "
ដឺ អាយុ ១៣ ឆ្នាំ

"ពីមុន ខ្ញុំមិនមានកន្លែងល្អសម្រាប់លេងជាមួយកុមារដទៃទៀតនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំទេ

ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក បង្កើតក្រុមកុមារដែលមានសុវត្ថិភាព ដែលក្មេងៗ
អាចមកលេង និងរៀនជាមួយគ្នា" ។
ស្រីខួច អាយុ ៣ ឆ្នាំ

"ខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានផលដំណាំទាប។ បន្ទាប់ពីខ្ញុំទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលលើការដាំបន្លែ

ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកមក ឥឡូវនេះផលបន្លែរបស់ខ្ញុំបានកើនឡើង។ ខ្ញុំមានប្រាក់ចំណេញ
ច្រើន ដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់គ្រួសារខ្ញុំ" ។
សាស ជាកសិករ

"ពីមុនកូនរបស់ខ្ញុំខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ ប៉ុន្តែពេលនេះគាត់មានសុខភាពល្អ។ ក្រោយពីបានចូលរួម

វគ្គចម្អិនអាហារនៅក្នុងភូមិខ្ញុំរួចមក ខ្ញុំរៀនបានពីរបៀបដាំបបរដែលមានជីវជាតិតាមវិធីងាយៗ
នៅផ្ទះ។ "

ស៊ីណាត ជាម្តាយ

"ពីមុនសាលារបស់ខ្ញុំគ្មានសៀវភៅ ឬបណ្ណាល័យទេ។ ឥឡូវនេះយើងមានអគារថ្មីមួយដែល
មានបណ្ណាល័យ បណ្ណារក្ស និងសៀវភៅផ្សេងៗ។ ខ្ញុំពិតជារីករាយក្នុងការអាន និងពង្រឹង
ជំនាញអានរបស់ខ្ញុំ។ "
សុឃីម អាយុ ១១ ឆ្នាំ

២៨
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ហិរញ្ញវត្ថុ និងសូចនាករ
ប្រភពនៃមូលនិធិតាមប្រទេស
១%

កម្ពុជា

១%

ហ្វាំងឡង់
ម៉ាឡេស៊ី

២%

សិង្ហបូរី

២%
៣%

ចក្រភពអង់គ្លេស

៥%

អាឡឺម៉ង់
កូរ៉េ

៦%

ជប៉ុន

៦%
៧%

ណូវែសេឡង់

៨%

តៃវ៉ាន់

៩%

កាណាដា
សហរដ្ឋអាមេរិក

១៦%

ហុងកុង

១៦%
១៨%

អូស្រ្តាលី

០%

២%

៤%

៦%

៨%

១០%

១២%

១៤%

១៦%

ប្រភពនៃមូលនិធិតាមប្រភេទ

៦៨%

៣០
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១៨%
១៤%

កម្មវិធីទំនុកបម្រុង

រដ្ឋាភិបាល និងពហុភាគី

ឯកជនមិនមែនកម្មវិធីទំនុកបម្រុង

១៨%

២០%

ហិរញ្ញវត្ថុ និងសូចនាករ
ការចំណាយតាមផ្នែក
៣៥,០%
៣០,០%

៣០,2%

២៥,០%
២០,០%

១៧,៥%

១៥,០%

១៦,៧%

១៤,៧%

១០,០%

១០,៤%

៨,៩%

៥,០%

១,៣%

០%
ការអប់រំ និង
បំណិនជីវិត

សុខភាព និង
អាហារូបត្ថម្ភ

ការអភិវឌ្ឍ

ការការពារកុមារ

និងជីវភាព និង

កសាងសន្តិភាព

យេនឌ័រ និងការ

សេដ្ឋកិច្ច

ជំនួយស្បៀងអាហារ

អនាម័យ

និងទឹកស្អាត

ការចូលរួមរបស់

សហគមន៍សម្រាប់

សុខុមាលភាពកុមារ
និងការកសាង

សមត្ថភាពស្ថាប័ន
ក្នុងភាពជាដៃគូ

ជំនឿ និង

ការអភិវឌ្ឍ

០,៣%
ការកាត់បន្ថយ

គ្រោះមហន្តរាយ

ការឆ្លើយតបបន្ទាន់
និងការការពារ
មនុស្សធម៌

ការវិនិយោគលើគម្រោងកម្មវិធីនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ
FY ២០១៤

២៩.៧ លានដុល្លារអាមេរិក

FY ២០១៥

៣០.១ លានដុល្លារអាមេរិក

FY ២០១៦

២៧.៧ លានដុល្លារអាមេរិក

FY ២០១៧

២៦.២ លានដុល្លារអាមេរិក

FY ២០១៨

២៥.៥ លានដុល្លារអាមេរិក

សូចនាករបុគ្គលិក

៨៣០
បុគ្គលិកសរុប

៩៩%

នៃបុគ្គលិកជាជនជាតិខ្មែរ

៣៩%
នៃបុគ្គលិកជាស្រ្តី
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៣១

ា រអប់រំ
ក

ស
ុ

ា រកុម
្ច ា រព
ិ ក
ារ
កច

ិ អ
នង
ាហ
ារ
ូប

យវុ ជន

្ថ
តម

ាព
ខភ

្ភ

អង្គការទស្សនៈពិភពលោក
គឺជាអង្គការគ្រិស្តបរិស័ទ ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ អភិវឌ្ឍន៍ និងតស៊ូមតិ
ប្តេជ្ញាធ្វើការ បម្រើកុមារ គ្រួសារ និងសហគមន៍ ដើម្បីជំនះលើភាពក្រីក្រ និងភាពអយុត្តិធម៌។
អង្គការទស្សនៈពិភពលោក បម្រើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប មិនប្រកាន់សាសនា
ពូជសាសន៍ ជនជាតិ ឬភេទឡើយ។
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Phone (+855) 23 216 052
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