១

២
របាយការណ៍អង្គការសហការអន្តរជាតក
ិ ម្ពុជា (អាយសុ ៊ី សុ៊ី)
ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១២

រោ
ដ ញថ្ែគូអល
ត ់ ជ្ាំន្យ
ួ
ន្ង្
ាវគម្ន្៍នោយកដន៊ី ាម្ន្េ
ិ
រករាយរាំ
ន
៊ី

ោះ “ជ្ាំន្ួយបាទ៊ីសទ រិភរនោក ថ្ន្ប្រនទស

អូស្តាតល៊ី” ដែលបាន្កាលយជាថ្ែគូ អដល់ជ្ាំន្ួយររស់ នយង្
ើ ។
អាយសុ ៊ី សុ៊ី ក៏ទទួលបាន្ប្រោះររអង្ដែរ ដែលមាន្ករ
ួ
ិ ចរម្

ប្រត
ាំ ០១២
ឹ កា
ិត រណ៍សាំខាន្់ៗ កនុង្ឆ្ន២

សហការលែន្ិង្ប្រករនោយដអលផ្កកជាម្ួយ

រោាភបា
ិ ល

នៅឆ្ន២
ាំ ០១២ អង្គការអាយសុ ៊ី សុ៊ី មាន្សកម្មភារដែលគួរ

កម្ពុជា ន្ង្
ិ ប្កសួ ង្នានា។ ទាំនាក់ទាំន្ង្ជា ម្ួយ “ប្កសួ ង្

នយង្
ើ បរ
ើ កម្មវ្
ិ ៊ីថ្៊ីម
ើ បាន្ន្វើការយ៉ាង្សប្ាក់សប្ាាំ នែម្
៊ី នង្កត

នអដើម្ន

ឱ្យចរ់អារម្មណ៍ ន្ិង្ វជ្ជ
ិ មាន្ជានប្រើន្។ រាំន

ោះគនប្មាង្

ម្ួយន្មោះថា កម្មវ្
ិ ៊ីការអរ់រ ាំ ន្ិង្ អភវិ ឌ្ឍសហគម្ន្៍នោយ
ដអែកនលើអតតសញ្ញាណ

(អាយរស
៊ី ុ៊ី ឌ្៊ីអុ៊ី)។

អាយរស
៊ី ុ ៊ី ឌ្៊ីអុ៊ី

ោក់រញ្ចូ លគ្នន ន្ូវអតត
៊ី គនប្មាង្ អាយសុ ៊ី សុ៊ី រាំន្ួន្៣ដែល
មាន្ទ៊ីតង្
ាំ នៅកនុង្ នេតតរតន្គិរ ៊ី ន្ិង្ ម្ណឌលគិរ ៊ី ន

លគឺ៖

គនប្មាង្រាយែ៍ រែ
៊ី ុ ៊ី អាយរអ
៊ី ុ៊ី ។ នយង្
៊ី ន្ង្
ិ រស
ើ នរៀររាំដអន្

ការឱ្យ កម្មវ្
៊ី ុ ៊ី ឌ្អ
ិ ៊ី អាយរស
៊ី ុ៊ី ថ្ម៊ីនន្ោះន្វើការនលើដអនកអរ់រ ាំររ៊ី

ភាាររស់ អាយសុ៊ី សុ៊ី កនុង្រាំនោម្ជ្ន្ជាតនិ ែើម្ភាគតិរ
កនុង្កប្ម្ត
ែ ង្ម្ុន្
ិ ា
ិ ម្ួយនអេង្នទៀតនោយនប្រវើ ្
៊ី ស្តសតលជា
កនុង្ការរូលរួម្ជាម្ួយសហគម្ន្៍។

ការអដួរនអដម្
ើ រយៈនរលដវង្ម្ួយនទៀតររស់
“គនប្មាង្ាកយ”

សង្គម្កិរច អត៊ីតយុវជ្ន្ ន្ិង្ យុវន្ិតិសម្បទា” បាន្ចរ់
ិ មាន្
ើង្ជាវជ្ជ

នែើម្ប្
ន្នៅរកកិរចរម្
ួ សហការ
៊ី

ខាលង្
ាំ កាលជាង្ម្ុន្កាលរ៊ីឆ្ន២
ាំ ០១២។

នៅឆ្ន២
ាំ ០១២ ែដែល គណៈកម្មការប្កុម្ប្រឹកាភបា
ិ ល
ររស់អាយសុ ៊ី សុ៊ី

បាន្នរក
ើ ករ
ិ ចប្រជ្ុាំជានប្រន្
ើ នលើក

នែើម្ប ៊ី

នប្ជ្ើសនរសនាយកប្រត
ួ រូរ។ នយង្តម្ អន្ុ
ើ
ិរតតិ ថ្ម៊ីម្យ

ាសន្៍ កនុង្អង្គប្រជ្ុាំ ប្កុម្ប្រឹកាភបា
ិ លបាន្នប្ជ្ើសនរស
ើ

អនកប្ស៊ី សូ ាន្ នៅវ៉ា មា៉ាតនសន្ ជានាយកប្រតិរតតិ ថ្ន្
អង្គការអាយសុ ៊ី សុ៊ី ចរ់តង្
ាំ រ៊ី
២០១២។

ក់កោ
ដ ល ដេវរឆ
ិ ិកា ឆ្ន ាំ

អាយសុ ៊ី សុ៊ី គឺ

ដែលបាន្ន្វកា
ើ រយ៉ាង្សប្ាក់សប្ាាំ

នែើម្បន៊ី រៀររាំ ន្ិង្ រុោះរញ្ជ ៊ី ជាអង្គការម្ន្
ិ ដម្ន្រោាភបា
ិ ល កនុង្
ប្សុក។ ទប្ម្ង្់ដរររទនសនើសុាំប្តូវបាន្អន្ុម្ត
័ យល់ប្រម្ ន្ិង្

ចរ់រ៊ី ថ្ថ្ៃទ១
ាំ ០១៣ តនៅ គនប្មាង្ ាកយ
៊ី ដេម្ករា ឆ្ន២
ដលង្ជាគនប្មាង្ររស់អាយសុ៊ី សុ៊ី

នទៀតនហយ
ើ

រ៉ាុដន្តជា

អង្គការ ម្ន្
ិ ដម្ន្រោាភបា
ិ ល កនុង្ប្សុកម្ួយន្មោះថា “ម្លរ់
ឫសេ”៊ី ។

អាយសុ៊ី សុ៊ីទទួលបាន្ប្រោះររ
ជ្ាំន្យ
ួ រយៈនរលដវង្

នោយារមាន្ថ្ែគូ

អដល់

ន្ិង្មាន្ការនរដជាារិតតេស
ព ់ ដែលជ្ួយ

លទធអលសនង្េរ រ៊ីដអនក យុទា
ធ ស្តសតសាំខាន្់ៗ ររស់
អាយសុ ៊ីសុ៊ី

នលើដអនកហរិ ញ្ា វតថុ ន្ិង្រួម្សហការជាម្ួយ អាយសុ៊ី សុ៊ីនែម្
ើ ប ៊ី

ជ្ន្ជាតិនែើម្ភាគតិរ

ប្រនទសកម្ពុជា។

ររស់ អាយសុ ៊ី សុ៊ី កនុង្ ឆ្ន២
ាំ ០១២។ អាយសុ៊ី សុ៊ី បាន្ជ្ួយ

នលើកសទួយជ្៊ីវភារ

ររស់ប្រជាជ្ន្

នៅឆ្ន ាំ

ន្ង្
ិ

២០១២

សហគម្ន្៍កុ ង្
ន

នយង្
ើ បាន្រប្ង្៊ីក

ជ្ន្ជាតិនែើម្ភាគតរ
ិ ជាប្កុម្នគ្នលនៅ

យុទា
ធ ស្តសតម្យ
ួ

៣
អភវិ ឌ្ឍ សម្តថភារ អនកែឹកនាាំភូម្ិ តម្រយៈគណៈកម្មការ

ភាាដែលតប្ម្ូវឱ្យជ្ួយកត់ប្ត នរឿង្ប្រថ្រណ៊ីន្ិង្ ប្រវតតិ
ាស្តសត ប្ាវប្ជាវ

កយន្ង្
ិ ការនប្រប្ើ បាស់

កយតម្រររទ
ិ

កនុង្តាំរន្់ ន្ិង្ ដកសប្ម្ួលនរឿង្ ដែលរុគគលិក អាយសុ ៊ី សុ៊ី

នរៀររាំនែម្
ភ សមាជ្ក
ើ បន៊ី បាោះរុម្។
ិ គណៈកម្មការ ភាា ទាាំង្
នន្ោះនែើរតួ ជា្ន្ធាន្ ម្ួយែ៏សាំខាន្់រាំន
នរលអនាគត នប្

ោះ សហគម្ន្៍នា

ោះថាគ្នត់បាន្ទទួលការរណុ ដ ោះរោ
ដ ល

ររ៊ី នរៀរ អភរិ កេ ន្ង្
ិ កត់ប្តភាា ន្ង្
ិ វរប្ម្៌ររស់ សហ
គម្ន្៍។ ថានក់អកេរកម្ម (ជាភាា រនង្ នប្ៅ ប្គឹង្ ទាំរួន្ ន្ិង្

ដេមរ) រនប្ង្ៀន្រ៊ី ការអាន្ ន្ិង្ ការសរនសរ ក៏ែូរជា រាំណិន្
ជ្៊ីវត
ិ នែើម្បន៊ី លើកសទួយជ្៊ីវភារ ឱ្យមាន្ន្រិ ន្តរភារ។

រុគល
គ សាំ ខាន្់ៗ ម្ករ៊ីសហគម្ន្៍ជ្ន្ជាតិនែើម្ រនង្កនុង្នេតត
ម្ណឌលគរិ ៊ី បាន្ទាក់ទង្យ៉ាង្សកម្ម ជាម្ួយាោនរៀន្

ន្ិង្ ថានក់អកេរកម្ម នែើម្បរ
៊ី ញ្ចូ ល វរប្ម្៌ន្ិង្ភាារនង្ កនុង្
ការសិកា ររស់ សិសេ។ កិរចការនន្ោះបាន្រប្ង្ក
រដន្ថម្
៊ី
ហួសរា
ួ ែល់សហគម្ន្៍
៊ី ោនរៀន្នែើម្បជ្
៊ី យ

ឱ្យគត
ិ អាំរ៊ី

ការផ្កលស់រូ រឆ្រ់
ត
រហ័ស វរប្ម្៌ ន្ិង្ ជ្៊ីវភារររស់គ្នត់ដែល
ទាក់ទង្យ៉ាង្ជ្ត
ិ សនិទធ
វស័
ិ យអរ់រ ាំ។ ឥ

ន្ង្
ឹ រញ្ញាដែលបាន្ជ្ួរប្រទោះកនុង្

ូវ រុគគលសកម្ម ដែលម្ករ៊ីសហគម្ន្៍

ជ្ន្ជាតិនែម្
ដ ញប្រក
ើ រនង្ ទាាំង្នន្ោះបាន្រនង្កើតជា រោ
ឹ ា

នយរល់ សហគម្ន្៍រង្
ន នៅទូទាង្
ាំ នេតត ប្រម្ទាាំង្មាន្ការ
ាំ ន យ៉ាង្នទៀង្ទាត់នែើម្ប ៊ី នោោះប្ាយរញ្ញា ដែលរួក
ជ្ួរជ្ុគ្ន
គ្នត់បាន្ចត់អាទភា
ិ រេពស់រាំអុត។

កនុង្រររទ
ប្រនទសកម្ពុជា កុមារភាគនប្រន្
ិ
ើ ទទួលបាន្ការ
រញ្
ិ ច ឹ ម្របា
៊ី រ់រ៊ីឪរុកមាដយផ្កទល់ ឬ ញាតតិសនាដន្។ អវដ៊ី ែល

សាំ ខាន្់រាំអុតគឺកុមាររង្ឥទធិរលរ៊ី គុណតថ្ម្លប្គួារ ជ្ាំនន្ឿ

ន្ង្
ម្។ អាយសុ ៊ី សុ៊ីបាន្ោក់ប្កុម្ប្គួារ
ិ ររយកាសសង្គ
ិ
នែើម្បនា
ាំ យមាន្ការរាំផ្កលស់ រាំដប្រ
៊ី ឱ្

សង្ឃម្
ឹ ែល់ សហគម្ន្៍នគ្នលនៅ។

ជារិនសស ការផ្កលស់ រូ រអដ
ដ តគ
់ ាំន្ិត ន្ិង្ឥរយរថ្
ឪរុក
ិ
មាដយរាំន

ោះកូន្។

េុសរន៊ី រលម្ុន្

ឪរុកមាដយមាន្ការ

យល់ែឹង្នប្រន្
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