របាយការណ៍សង្ខេបកិច្ចប្ុជុំប្រុមប្ុឹរាពិង្ប្រោះង្ោបល់
សតីពីការងារយវជន និខជុំខឺង្េដស៍ង្ៅរមពជា
នាថ្ថៃទី ថ្មៃ ខែ មិ ថុនា ឆ្នំា ពី រពាន់ ដប់ បួន នៅអាជ្ញាធរជ្ញតិ របយុទធនឹងជំា ងឺនេដស៍ មានកិ ច្ចរបជុំា រកុម
ការងាររបឹ កាពិ នររោះនោបល់សីព
ត ី ការងារយុវជន និ ង

បញ្ហ
ា នមនោគនេដស៍នៅកមពុជ្ញ។ សមាភាពច្ួ លរួម

មានអាជ្ញាធរជ្ញតិ របយុទធនឹងជំា ងឺនេដស៍ រកសួងេប់ រ ំា យុវជន និ ងកី ឡា េងគការយុវជន និ ងេងគការ នធវើការងារ
កមមវ ិធី នមនោគនេដស៍ បណ្ត
ត ញេនកងាយរងនររោះនោយសារនមនោគនេដស៍ និ ងជំា ងឺនេដស៍ និ ងយុវជនងាយ
រងនររោះផ្ទាល់របមាណជ្ញ ថ្មៃររំានាក់ ។

នរលបំា ណងសំាខាន់ ៗថ្នកិ ច្ចរបជុំា រួមមានៈ
-

ពិ និតយនលើការេនុ វតតការងារខផនកយុវជន ជ្ញពិ នសសយុវជនងាយរងនររោះនោយសារជំា ងឺនេដស៍
ទាក់ ទងនឹ ងបញ្ហ
ា នមនោគនេដស៍ និ ងជំា ងឺនេដស៍ និ ងឥរ ិោបទរបឈមរបស់ពួកនគ

-

នផ្ទតតនលើនរលននោរយថមីរបស់រោាភិ រលអាជ្ញាធរជ្ញតិ របយុទធនឹងជំា ងឺនេដស៍រនផតួច្នផតើមនូ វការ
ច្ងរកងឯកសារនរល Concept Note ខផនកយុវជន នដើ មបីនរបើ ររស់នៅកមពុជ្ញ

-

ពិ និតយ និ ងពិ ភាកាថ្នដំា នណើរការច្ងរកង មាតិ ការបស់ឯកសារ និ ងោក់ បញ្ួច លច្ំា ណុច្សំាខាន់ ៗ
នដើ មបីឱ្យឯកសារមានន័ យ និ ងែលឹមសាររគប់ ររន់

-

ពិ ភាការួមកនុងកំា ណត់ យុទធសាស្រសត និ ងសកមមភាពនលើ នដើ មបីោក់ បញ្ូច លបខនែមនលើឯកសារនរល
និ ងវគគបណុត ោះបណ្ត
ត ល

លទធផលថ្នកិ ច្ចរបជុំា
១. ឯ.ឧ នវជជបណិឌ ត ខតង គនធី

រនបញ្ហ
ជ ក់ ពីច្ំាណុច្សំាខាន់ ៗ ថ្នកិ ច្ចរបជុំា ននោះ ថាការច្ងរកងឯក

សារនរល សតីពីយុវជនងាយរងនររោះននោះថា នោយខផែកនលើនរលននោរយថមីរបស់រោាភិ រលកមពុជ្ញ
កនុងការរបយុទធរបឆ្ំាងការោលោលនមនោគនេដស៍ នៅកមពុជ្ញ។ ជ្ញងននោះនទៀត គឺ ជួយបំា នពញបខនែមដល់
រកសួងេប់ រ ំា យុវជន និ ងកី ឡា កនុងការផសពវផាយបខនែមការដល់យុវជនខដលសែិតនៅនរៅសាលា ។

២. ការច្ងរកងឯកសារនរលសតីពីយុវជនងាយរងនររោះនោយសារនមនោគនេដស៍ (ជំា នួយថវ ិកា Youth
LEAD)៖តាមរយៈការសកាស្រសាវរជ្ញវ របស់រកសួងេប់ រ ំា យុវជន និ ងកី ឡា ច្ំា នពាោះយុវជនងាយរងនររោះ
រនបងាាញថា រកុមននោះ រនជួ បនូ វបញ្ហ
ា ជ្ញនរច្ើ ន ដូ ច្ជ្ញការរបឈមការឆ្លងនមនោគនេដស៍ ការមិ នទទួ ល
រនព័ ត៌មាននមនោគនេដស៍ សុែភាពផលូវនភទនិ ងសុែភាពបនតពូជ ការមិ នរននៅទទួ លនសវានតសតឈាម
ការពិ និតយ និ ងពារលកាមនោគ ការមាថ្ផានពាោះ និ ងការរ ំាលូតកូ ន។ ដូ ច្ននោះ នដើ មបីបំានពញនៅនឹ ងតរមូវការ
ក៏ ដូច្ជ្ញនោោះស្រសាយបញ្ហ
ា ទាំាងេស់ននោះ និ ងជួ យរំារទដល់នរលននោរយថមី ឯកសារនរលននោះ រតូវរន
នរៀបច្ំា តាក់ ខតងន

ើងកនុងនរលបំា ណងសំាខាន់ គឺ

នដើ មបីកាត់ បនែយការរ ីកោលោលនមនោគនេដស៍កុង
ន

ច្ំា នណ្តមយុវជនងាយរងនររោះ(យុវជនបុ រសស្រសឡាញ់បុរស យុវជនស្រសីស្រសស់ យុវតី បនរមើ ការកខនលងកមានន

និ ងយុវជននរបើ ររស់នរគឿងនញៀន) ខដលមានអាយុច្ននាលោះពី ១៥ នៅ ៣០ ឆ្នំា

។ នរលបំា ណងជ្ញក់ លាក់

ដូ ច្ជ្ញៈ
-

កំា ណត់ ពីតរមូវការជ្ញក់ លាក់ របស់យុវជនងាយរងនររោះ
នដើ មបីោក់ បញ្ូច លនៅកនុងការបនងកើតយុទធសាស្រសត និ ងកមមវ ិធី

-

ោក់ បញ្ូច លបទេនតោគមន៍ ចំារច្់ សរមាប់ យុវជនងាយរងនររោះនៅកនុងនរលននោរយ និ ង
ខផនការថានក់ ជ្ញតិ និ ងនរកាមជ្ញតិ និ ងជ្ញពិ នសស NSPIV និ ងគំា រូនរបើ ររស់ថវ ិកាថមី ( New Funding
Model)

-

ជំា រុញឱ្យមាននផ្ទតតនលើបញ្ហ
ា របស់យុវជនងាយរងនររោះ និ ងបំា នពញនលើេនតោគមន៍ ខដលមាន
ស្រសាប់

រកុមនរលនៅសំាខាន់ ៗ ខដលរតូវោក់ បញ្ូច លនៅកនុងឯកសារននោះ រូមមាន យុវជនបុ រសស្រសឡាញ់
បុ រស យុវជនខកលងនភទ យុវជនបនរមើ ការកខនលងកមានតសបាយ យុវជននរបើ ររស់នរគឿងនញៀន និ ងយុវជន
រស់នៅជ្ញមួ យនមនោគនេដស៍។

៣. ដំា នណើរការច្ងរកងឯកសារៈ

ឯកសារនរលននោះ រតូវរននរៀបច្ំា ន

និ ងវ ិធី សាស្រសតដូច្ជ្ញៈ


នរៀបច្ំា ពិនិតយនៅនលើឯកសារខដលមានស្រសាប់



សមាៃសន៍ ជ្ញមួ យជនបនងាគល រួមទាំាងេនកពាក់ ព័នធ

ើងតាមដំា ណ្តក់ កាល



នរៀបច្ំា កិច្ចរបជុំា ពិភាកាជ្ញមួ យរកុម Technical Youth Task Force



នរៀបច្ំា កិច្ចពិភាកាជ្ញមួ យយុវជនងាយរងនររោះ (ថានក់ ជ្ញតិ និ ងនរកាមជ្ញតិ )



នរៀបច្ំា នសច្កតីនរពៀងថ្នឯកសារនរល និ ងរបជុំា ជ្ញមួ យេនកពាក់ ព័នធ នដើ មបីេនុ ម័ត

៤.

(ជំា នួយថវ ិកា

វគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត លសតីពីភាពជ្ញេនកដឹ កនាំាសរមាប់ យុវជនងាយរងនររោះនោយសារនមនោគនេដស៍
UNESCO)៖ វគគននោះមាននរលបំា ណង កនុងការ

កសាងសមតែភាពដល់យុវជនងាយរងនររោះ

(ដូ ច្ជ្ញYouth Activist and Advocates) កនុងដំា នណើរការដឹ កនាំាបទេនតោគមន៍ បងាករនមនោគនេដស៍នៅកមពុជ្ញ។
វគគននោះ មានរយៈនពល៥ថ្ថៃ ខដលនផ្ទតតនលើរបធានបទសំាខាន់ ៗដូ ច្ជ្ញៈ


ថ្ថៃទី១: ការខសវងយល់ពីសាែនភាពរបស់យុវជនងាយរងនររោះនោយសារជំា ងឺនេដស៍



ថ្ថៃទី២: ច្ំា ណុច្ខាលំាងរបស់ភាពជ្ញេនកដឹ កនាំា



ថ្ថៃទី៣: សុភាពបនតពូជ សុែភាពផលូវនភទ និ ងការពិ នររោះនោបល់



ថ្ថៃទី៤:ភាពជ្ញេនកដឹ កនាំា និ ងការតសូមតិ



ថ្ថៃទី៥:ភាពជ្ញេនកដឹ កនាំា និ ងការផ្ទលស់បូរដ

៥. ខផនការបនាាប់ ៈ
-

នរៀបច្ំា កិច្ចពិនររោះនោបល់នៅភនំានពញថ្ថៃទី ២៦ មិ ថុនា ២០១៤ (នលើកនពលនៅខែកកកោ)

-

នរៀបច្ំា កិច្ចពិភាកាលំាេិតជ្ញមួ យរកុមនរលនៅថ្ថៃទី ២៧ មិ ថុនា ២០១៤ នៅរត់ ដំាបង

-

នរៀបច្ំា ទំានាក់ ទំានងជ្ញមួ យសមាគមន៍ យុវជនជ្ញតិ កមពុជ្ញ នដើ មបីបនជញ្ជៀបការងារនមនោគនេដស៍
និ ងជំា ងឺនេដស៍។

