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សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេេ់ម្ពន័្ធ Joining Forces 

ក្នងុទិវាក្មុារអន្តរជាតិ ឆ្ន ាំ២០២២ 

េម្ព័ន្ធ Joining Forces អាំពាវនាវឱ្យមាន្ការសបតជាា ចិតតយ៉ា ងម្ុតមា ាំ ក្នងុក្ិចចគ ាំទ្ទេទិធកិ្មុារ 
បនាា ប់ពីវិបតតិក្វូីដ១៩ 

រាជធានីភ្នពំេញ/ថ្ងៃេុធទី១ ខែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២២ - សម្រាប់ទិវាកុារអនតរជាតិ Joining Forces ខែលជាសមពន័ធភាេសកល
ថ្នអង្គការអនតរជាតិមិនខមនរដ្ឋា ភិ្បាល ពធវីការខននកសិទធិកុារធំជាង្ពេទងំ្ម្របាមួំយ បានសួរនាកុំារ និង្យុវជនកមពុជា 
អំេីស្ថា នភាេ បទេិពស្ថធន ៍និង្ការរេឹំង្ទុកខែលេួកពេាន បនាា បេី់ជំងឺ្រាតតាតកូវែី១៩។ ការសាង្ម់តិមួយ ម្រតូវបាន
ពធវីព ងី្កនុង្ចំពោមកុារ និង្យុវជនចំនួន ៥៣នាក ់ រស់ពៅកនុង្ពែតតចំនួន១៣ ទូទងំ្ម្របពទស ពដ្ឋយានការគមំ្រទេី
អង្គការសមពន័ធសិទធិកុារកមពុជា (CRC-Cambodia) កនុង្ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២២។ ការេិភាកាជាម្រកុម កម៏្រតូវបានពធវីព ងី្
ជាមួយកុារចំនួន ២៤នាក ់ខែលានអាយុេី១២ឆ្ន  ំពៅ១៦ឆ្ន  ំពៅពែតតម្រកពចេះ ពសៀមរាប និង្បាតែំ់បង្។ ជាលទធនល
ព ញីថា ពបីពទេះបីជាេួកពេ បានម្រតលបព់ៅរកការរសព់ៅធមមតាវញិកព៏ដ្ឋយ ជាង្៧០% ថ្នកុារ និង្យុវជនខែលបាននតល់
ការសាង្ម់តិ បានអេះអាង្ថា េកួពេ ានអារមមណ៍តានតឹង្ និង្ម្រេួយបារមភអំេីអនាេត។ ពៅកនុង្ការសាង្់មតិពនាេះ កុារ បាន
ពលីកព ងី្េីមូលពេតុសំខាន់ៗ ចំនួន៣ ពែីមបបីកម្រស្ថយេីអារមមណ៍ទងំ្ពនេះ រមួាន ភាេតានតឹង្ពដ្ឋយស្ថរការលំបាក
ខននកពសែាកិចចកនុង្ម្រេួស្ថរ បញ្ហា ម្របឈមកនុង្ការតាមទន់ការសិកាបនាា បេី់រយៈពេល២ឆ្ន  ំ ខែលានលកខណៈមិនម្របម្រកតី 
និង្ការពកីនព ងី្ថ្នអំពេីេងិ្ានលូវចិតត កែូ៏ចជាការពរសីពអីង្ពលីពយនឌ័រ។ 

ពបីពទេះបីជាានការម្រេបម់្រេង្ពដ្ឋយពជាេជ័យពលីការរាតតាតថ្នជំងឺ្កូវែី១៩ េីសំោក់រាជរដ្ឋា ភិ្បាលកមពុជា កែូ៏ចជា
ការដ្ឋកឱ់្យពម្របីម្របាស់ទនព់េលពវលានូវកមមវធីិពនារស្ថចម់្របាកជ់ាតិ សម្រាបម់្រេួស្ថរម្រកីម្រកកព៏ដ្ឋយកត ី កម៏្រេួស្ថរខែលងាយរង្
ពម្រគេះ ពៅខតជួបម្របទេះនឹង្ការលំបាកខននកពសែាកិចចយ៉ា ង្ធៃនធ់ៃរ ខែលប៉ាេះពាល់ពៅែល់សមតាភាេម្រេប់ម្រេង្តម្រមូវការមូល
ដ្ឋា នរបស់េួកពេ។ ម្របខេល៨០% ថ្នកុារ និង្យុវជនខែលនតលស់ាភ សនប៍ានពលកីព ងី្ថា ឪេុកាត យរបសេួ់កពេ ជបួ
ម្របទេះបញ្ហា ខននកពសែាកិចច ជំពាកបំ់ណុលពេ និង្/ឬកំេុង្ជួបបញ្ហា ជាមួយនឹង្ការចោំយម្របាក ់សម្រាបត់ម្រមូវការមូលដ្ឋា ន 
ែូចជាអាហារ ការែឹកជញ្ជូ ន និង្ថ្ងលស្ថលា។ ពនេះបោត លឱ្យានសាព ធពដ្ឋយផ្ទា ល់ និង្ពដ្ឋយម្របពយលពលីកុារ និង្យុវ
ជន ខែលានអារមមណ៍ថា េួកពេ ានកាតេវកិចចរកម្របាកចំ់ណូលឱ្យបានឆ្បត់ាមខែលអាចពធវីពៅបាន ពែីមបនីគតន់គង្់
ម្រេួស្ថររបស់េួកពេ។ របាយការណ៍សពង្ខបឆលុេះបញ្ហច ងំ្សតីេី «ការវលិម្រត បព់ៅកានស់្ថលាពរៀនវញិ ពដ្ឋយសុវតាិភាេពៅទូ
ទងំ្ម្របពទសកមពុជា» ខែលពចញនាយពដ្ឋយអង្គការ Save the Children ម្របចកំមពុជា ពម្រកាមកិចចសេការេីសាជិកថ្ន
សមពន័ធ Joining Forces អង្គការសមពន័ធសិទធិកុារកមពុជា ពវទិកាថ្នអង្គការមិនខមនរដ្ឋា ភិ្បាលសតីេីកមពុជា និង្ភាេជាថ្ែេូ
អបរ់ថំ្នអង្គការពម្រៅរដ្ឋា ភិ្បាល កនុង្ឆ្ន ២ំ០២១ បានបងាា ញថា កុាររេូតែល់១០% ម្របឈមហានិភ្យ័ថ្នការមិនម្រត ប់
ពៅស្ថលាពរៀនវញិ។ 

ម្របខេល៤៥%ថ្នកុារខែលនតល់ការសាង្ម់តិ បាននិយយថា េួកពេ អាចតាមទនក់ារសិការបស់េួកពេពដ្ឋយខននកែលេះៗ 
ចបត់ាងំ្េីការពបីកស្ថលាពរៀនព ងី្វញិ ពដ្ឋយស្ថរខតេុណភាេថ្នការអបរ់ ំខែលេួកពេទទួលបានតាមអីុនពធីពណត េឺ 
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ទបជាង្ ពបីពម្របៀបពធៀបពៅនឹង្ការសិកាផ្ទា ល់។ ការវាយតថ្មលការសិកា ខែលពធវីព ងី្ពដ្ឋយម្រកសួង្អបរ់ ំ យុវជន និង្
កីឡាកនុង្ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២១ បានបងាា ញឱ្យព ញីថា សិសសកមពុជា ងមងយការយល់ែឹង្ខននកភាស្ថខែមរ និង្េណិតវទិា 
ពបីពម្របៀបពធៀបពៅនឹង្ការវាយតថ្មលចុង្ពម្រកាយខែលបានពធវីព ងី្កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦1។ ពដ្ឋយបងាា ញេីស្ថា នភាេ និង្តម្រមូវការ
កនុង្ការបំពេញចពនាល េះម្របពហាង្ពនេះ រដ្ឋា 2* ខែលជាាន កក់នុង្ចំពោមអនកនតល់ការសាង្់មតិ បានពលីកព ងី្ថា កុារម្រតូវការ
ការគមំ្រទបខនាមពទៀត «េីឪេុកាត យ អាជាា ធរមូលដ្ឋា ន ម្រេូបពម្រង្ៀន និង្មនុសសពេញវយ័ពនសង្ពទៀត» ពែីមបបីងាា ញេី
អារមមណ៍ និង្អាចម្រេបម់្រេង្ភាេតានតឹង្របស់េួកពេម្របកបពដ្ឋយម្របសិទធភាេ។ 

ជាចុង្ពម្រកាយ កុារ និង្យុវជន កប៏ានរាយការណ៍េីកម្រមិតេួរឱ្យម្រេួយបារមភថ្នបញ្ហា សុែភាេនលូវចិតត។ ៦៧% ថ្នអនកនតល់
ការសាង្ម់តិ បានរាយការណ៍អំេីអំពេីេងិ្ានលូវអារមមណ៍មួយចំនួន ែូចជាម្រតូវបានពេចំអក ពបៀតពបៀន ឬខម្រសកដ្ឋក ់មិនថា
ពៅនាេះ ឬកនុង្ស្ថលាពរៀន ែណៈខែល១៥%ពនសង្ពទៀត បានរាយការណ៍អំេីអំពេីេងិ្ាពលរីាង្កាយ។ កុារភាេពម្រចីន 
េាយមពដ្ឋេះម្រស្ថយបញ្ហា ទងំ្ពនេះពដ្ឋយែលួនឯង្៖ «ែាុ ំសុែចិតតជួយែលួ នឯង្ ពម្រពាេះពនេះមិនខមនជាកតីសង្ឃឹមរបស់ែាុ ំពនាេះពទ 
កនុ ង្ការចមលង្ភាេតានតឹង្ ឬកង្វល់ពៅអនកែថ៏្ទ » ពនេះជាសំែី រសមី* សិសសថាន កទី់១១។ «ែាុ ំ អាចយកបោត ញទំនាក់ទំនង្
សង្គមជាមពធាបាយថ្នការពលីកទឹកចិតត ជាេិពសស តាមរយៈអនកានឥទធិេលកនុ ង្សង្គម»។ កុារកមពុជា កំេុង្ពម្របីម្របាស់
បោត ញទំនាកទ់ំនង្សង្គម ជាយនតការពដ្ឋេះម្រស្ថយកានខ់តពកីនព ងី្ ខែលពធវីឱ្យេួកពេម្របឈមនឹង្ហានិភ្័យតាមអីុនពធី
ខណត ែូចជា ការពធវីបាប ការពបាកបពញ្ហឆ តតាមអនឡាញ និង្ការពកង្ម្របវញ័្ច នលូវពភ្ទពលីកុារជាពែីម។ ពៅចពនាល េះឆ្ន ំ
២០២០ និង្២០២១ អម្រតាថ្នពសចកតីរាយការណ៍សតីេី ការរពំលាភ្បំពានពលីអីុនពធីខណត ខែលចង្ម្រកង្ពដ្ឋយបោត ញ
រាយការណ៍បនាា ន ់(Internet Hotline Cambodia) ម្រេប់ម្រេង្ពដ្ឋយអង្គការ APLE បានពកីនព ងី្ពទវែង្។ 

ការេូសបញ្ហជ កជ់ាវជិជានេីការេិពម្រគេះពយបល់ បងាា ញថា កុារ និង្យុវជន បានែឹង្េីសិទធិផ្ទា ល់ែលួនរបស់េួកពេ និង្
អាចកំណតប់ានពៅពេលខែលការពរសីពអីង្ពកីតព ងី្ចំពពាេះែលួនពេ ឬមិតតភ្កតិរបស់េួកពេ។ ២១% ថ្នអនកនតលក់ារសាង្ម់តិ 
បានរាយការណ៍ថា េកួពេ បានម្របឈមនឹង្ការពរសីពអីង្ រមួទងំ្ចំពពាេះកុារ ខែលានអតតសញ្ហា ណពយនឌរ័ចម្រមុេះនង្ខែ
រ។ ែូចអវីខែល សុខា* និសសតិវយ័ពកមង្ាន ក់ ខែលពទីបខតចបព់នតីមចូលពរៀនស្ថកលវទិាល័យ បាននិយយយ៉ា ង្ម្រតឹមម្រតូវ
ថា៖ «ម្របសិនពបីអនកានអារមមណ៍ថា មិនានសុវតាិភាេ អនកអាចរាយការណ៍ពៅអនកោាន ក ់ខែលអនកទុកចិតតបំនុត។ កំុ
ខាល ចកនុ ង្ការបពញ្ចញសំព ង្របស់អនក»។ 

ម្រសបពេលពយងី្ កំេុង្ម្របារេធទិវាកុារអនតរជាតិ និង្ការងយចុេះយ៉ា ង្ខាល ងំ្ថ្នករណីជំងឺ្កូវែី១៩ ពៅកនុង្ម្របពទសកមពុជា 
កនុង្រយៈពេលប៉ាុនាម នខែកនលង្មកពនេះ ពយងី្ម្រតូវខតស្ថត ប់កុារ និង្ពឆលីយតបពៅនឹង្តម្រមូវការរបស់េួកពេ។ កនុង្នាមជា
សាជិកថ្នសមពន័ធ Joining Forces ពនេះេឺជាការពបតជាា ចិតតសំខាន់ៗ  ខែលពយងី្នឹង្ពធវីការពដ្ឋយានកិចចសេការជាមួយ
រាជរដ្ឋា ភិ្បាលកមពុជា និង្អង្គការសង្គមសុីវលិែថ្ទពទៀត៖ 

                                                            
1 ភាេរយ ថ្នសិសសខែលបរាជ័យកនុង្ការបងាា ញសមតាភាេមូលដ្ឋា ន បានពកនីព ងី្េី ៣៤% ពៅ ៤៥% ជាភាស្ថខែមរ នងិ្េី៤៩% ពៅ៧៤% ពៅ
កនុង្េណិតវទិា 
2 ព ម្ េះទងំ្អស់ ម្រតូវបានដ្ឋក់អនាមកិពែមីបកីារពារអតតសញ្ហា ណរបស់កុារ 



 

3 
 

 
 នតល់ជំនួយជាស្ថចម់្របាកែ់ល់កុារ និង្ម្រេួស្ថរ ខែលងាយរង្ពម្រគេះនិង្ានតម្រមូវការបំនុត ពែីមបពីជៀសវាង្បញ្ហា
ការពបាេះបង្់ការសិកា 

 អនុវតតយុទធស្ថស្តសតែទូ៏លំទូលាយមួយ ពែីមបទូីទតស់ង្ការបាតប់ង្់ការពរៀនសូម្រត ខែលបង្កពដ្ឋយការរាតតាតថ្ន
ជមៃឺកូវែី១៩ រមួទងំ្ការនតល់ថាន កប់ខនាម និង្ការពរៀនសង្ ម្រេមទងំ្ការវាយតថ្មលជាម្របចពំៅពលសីមតាភាេសិសស 

 ទបស់្ថក ត ់និង្ពឆលីយតបរាល់ឧបបតតិពេតុថ្នអំពេីេងិ្ាពលីកុារពៅកនុង្ស្ថលាពរៀន ពដ្ឋយបញ្ចបក់ារងារខែលបាន
ចបព់នតីមជាមួយម្រកសួង្អបរ់យុំវជន និង្កីឡា ពែីមបអីនុវតតពគលនពយបាយការពារកុារពដ្ឋយភាេមុតា ំនិង្
ានម្របសិទធភាេពៅកនុង្ស្ថលាពរៀន 

 ពលីកកមពស់ការពម្របីម្របាស់អីុនពធីខណតម្របកបពដ្ឋយសុវតាិភាេ ពែីមបកីារពារ និង្ពឆលីយតបពៅនឹង្ការរពំលាភ្
បំពាន និង្ការពកង្ម្របវញ័្ច នលូវពភ្ទតាមអីុនពធីខណត ពដ្ឋយម្របមូលនតុកំារចូលរមួេីម្រេបម់្រកសួង្ពាកេ់័នធ អនកនគត់នគង្់
ពសវាអីុនពធីខណត និង្ឌីជីងល និង្អនកពាកេ់ន័ធខននកឯកជនែថ្ទពទៀត 

 នសេវនាយចំពណេះែឹង្បខនាម ទកទ់ង្នឹង្សិទធិកុារពៅកនុង្សេេមន៍ តាមរយៈយុទធនាការពលីកកមពស់ការយល់
ែឹង្ជាមួយកុារ យុវជន ឪេុកាត យ និង្អនកខងទ ំពែីមបធីានាថា កុារមកេីម្រេបម់ជឈដ្ឋា នពសែាកិចចសង្គម និង្
ពយនឌ័រ អាចរកីរាយនឹង្សិទធិរបស់េួកពេ ពេយីរាយការណ៍អំេីឧបបតតិពេតុនានា។ 

 

ក្ាំណត់េមាា លេ់ទ្មាប់ការនី្ិពន្ធ៖ 

អវីពៅជា Joining Force?  

Joining Force េឺជាសមព័នធភាេសកលថ្នអង្គការមិនខមនរដ្ឋា ភិ្បាលឯករាជយ ខែលពផ្ទត តសំខានព់លីកុារពដ្ឋយរបួរមួ 
កនុង្ការខសវង្រកមតិគមំ្រទ ពែីមបសីពម្រមចបាននូវសិទធិរបស់កុារទងំ្អស់។ ពយងី្ ខសវង្រកមតិគមំ្រទជាមួយរដ្ឋា ភិ្បាល
ទងំ្អស់ ពែីមបបីងាា ញការគមំ្រទរបស់េួកគតចំ់ពពាេះបទដ្ឋា នអនតរជាតិ ខែលបានម្រេមពម្រេៀង្ជាអនតរជាតិសម្រាប់សិទធិ
កុារ ជាេិពសសគមំ្រទអនុសញ្ហា របស់អង្គការសេម្របជាជាតិសតីេីសិទធិកុារ (CRC) ។ 

ទាំនាក្់ទាំន្ង៖ 

Amilia Green, អនកសម្រមបសម្រមួលសមពន័ធ Joining Force ម្របចកំមពុជា, អីុខម៉ាល៖ amilia.green@savethechildren.org ឬ 

Rilian Agunos, មស្តនតីទំនាក់ទំនង្កនុង្តំបន់របស់អង្គការ Terre des Hommes េូ ង្់, អីុខម៉ាល៖ r.agunos@tdh.nl  
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