
ផលជះះរបស់់ជះំងឺឺកូូវីីដ ១៩ លើលើសេស់រីភាព
ប្របព័ន្ធធផសពវផាយ ស់ុវីត្ថិិ�ភាពអ្ននកូសារព័ត្ថិ៌មាន្ធ 
ន្ធ�ងឺលទ្ធធភាពស់សេប្រេចជោ�គជះ័យ នៃន្ធប្របព័ន្ធធ
ផសពវផាយ កូន�ងឺត្ថិំបន្ធ់អាស់ី�អាសេគនយ៍

ផែ�នការស្ដាារឡើ�ើងវិិញ



សេស់ចកូី�លើផើើេ
ការរាត្ថិត្ថិាត្ថិជះំងឺឺកូូវីីដ ១៩ �ស់កូល បាន្ធបង្ហាាញឱ្យយលើ�ើញ ន្ធ�ងឺលើ�វើឱ្យយបញ្ហាាប្របឈេ

�លើប្រចើន្ធ ដែដលអ្ននកូសារព័ត្ថិ៌មាន្ធ កូន�ងឺត្ថិំបន្ធ់អាស់ី�អាសេគនយ៍ កូំពុងឺជះួបប្របទ្ធះ កាន្ធ់ដែត្ថិ

មាន្ធស់ភាព�ងន្ធ់�ងរទៅ� ។ ពួកូសេគប្របឈេេុខន្ធឹងឺ ឧបស់គគេួយចំន្ធួន្ធ ពាកូ់ព័ន្ធធន្ធឹងឺស់�ទ្ធធ�

សេស់រីភាព កូន�ងឺការផសពវផាយ ស់ុវីត្ថិិ�ភាព ន្ធ�ងឺស់ន្ធី�ស់ុខរបស់់ពួកូសេគកូន�ងឺអ្នំឡុ�ងឺសេពល

មាន្ធការគំរាេកូំដែ�ងឺ ដល់ស់ុខភាព ន្ធ�ងឺស់ុខុមាលភាព�រួេ របស់់ពួកូសេគ ន្ធ�ងឺលទ្ធធភាព

ស់សេប្រេចជោ�គជះ័យនៃន្ធប្របត្ថិ�បត្ថិី�ការប្របព័ន្ធធផសពវផាយ ។ ត្ថិប្រេូវីការកូន�ងឺការរុកូរកូ ន្ធ�ងឺ

ដែស់វងឺរកូជះំហាន្ធ�កូ់លាកូ់ លើដើេី�គាំំប្រទ្ធអ្ននកូសារព័ត្ថិ៌មាន្ធ ដែដល�ដែផនកូេួយ នៃន្ធ

ដែផន្ធការជោ�ះះទៅ�រកូ ការសាារប្របព័ន្ធធផសពវផាយលើឡុើងឺវីិញ កូន�ងឺត្ថិំបន្ធ់អាស់ី�អាសេគនយ៍ជោ�ះ 

គឺ�រឿរឿងឺប�ាន្ធ់ ។

សេ�ចក្តីី�ព្រា�ងផែ�នការស្ដាារឡើ�ើងវិិញសេនះ ព្រា�ូវិបានបឡើងើើ�ឡើ�ើង ជាផែ�ែក្តីមួួយ នៃនគម្រោព្រា�ង

ព្រាស្ដាវិព្រាជាវិ �ី�ពី� "�លជះះរប�់ជះំងឺក្តីូវិីដ ១៩ ឡើលើសេ�រីភាពីព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយ �ុវិ�ិ�ភាពី

អ្នែក្តីស្ដារពី័�៌�ន ន�ងលទ្ធធភាពី�សេព្រាមួចម្រោជាគជះ័យ នៃនព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយ ក្តីែ�ង�ំបន់អា�ី�

អាសេគែយ៍" ផែដលដំឡើ�ើរការម្រោ�យ�មួ័័នធព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយស្ដាធារ�ៈ (PMA) ក្តីែ�ង

ក្តី�ចច�ហការជាមួួយ Asia Democracy Network (ADN) ន�ងម្រោ�យ�នការគាំំព្រាទ្ធ

ពី� UNESCO Bangkok ន�ងក្តីមួមវិិធី�អ្ននីរជា�� ឡើដើមួី�ការអ្នភិ�វិឌ្ឍឍទ្ធំនាក្តី់ទ្ធំនង រប�់អ្នងគការ 

UNESCO (IPDC)។

ម្រោព្រាកាមួការ�ព្រាមួង់ទ្ធ�� ម្រោ�យលទ្ធធ�ល នៃនការព្រាស្ដាវិព្រាជាវិ ពី�គម្រោព្រា�ងសេនះ ផែ�នការសេនះ

�ីល់អ្ននុស្ដា�ន៍ នៅ�ក្តីព្រាមួ���ំបន់ អ្នំពី�ជះំហាន �ព្រា�ប់ផែក្តីលមួអសេ�រីភាពីព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយ 

លទ្ធធភាពី�សេព្រាមួចម្រោជាគជះ័យ នៃនព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយ ន�ង�ុវិ�ិ�ភាពីអ្នែក្តីស្ដារពី័�៌�ន ក្តីែ�ង

�ំបន់អា�ី�អាសេគែយ៍ ។

ផែ�នការសេនះរួមួបញ្ចូច�លចំ�ុច�ំខាន់ៗ មួួយចំនួន ផែដលបានឡើលើក្តីឡើ�ើង ជាផែ�ែក្តីនៃន

ការព្រាស្ដាវិព្រាជាវិរប�់ PMA ន�ងមួ��ព្រា��ប់ ពី��ំណាក្តី់ភាគ��ក្តី់ពី័នធក្តីែ�ងព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយ 

នៅ�ក្តីែ�ង�ំបន់ ។

ចំ�ុចទាំំងសេនះ រួមួ�ន ៖ 

ការបឡើងើើ�សេវិទ្ធ�កាថ្នាាក្តី់�ំបន់ (នៅព្រា�រ�ាភិ�បាល) ឡើដើមួី�ឡើលើក្តីក្តីមួ័�់�ុខុុ�លភាពី 

�ុវិ�ិ�ភាពី ន�ងសេ�រីភាពី រប�់អ្នែក្តីស្ដារពី័�៌�ន ។

ការពីព្រាងឹងការ�ព្រាមួប�ព្រាមួួល ន�ងការទ្ធំនាក្តី់ទ្ធំនងរវាងរដឋ ទាំក្តី់ទ្ធងនឹងព្រាបពី័នធ

�សពីវ�ាយ ។

ការវិិភាគ អ្នំពី��លជះះ ពី�ឌ្ឍ�ជះ�ថលូបន�យក្តីមួម ជាពី�សេ�� �លជះះ រប�់ព្រាបពី័នធ

�សពីវ�ាយ�ងគមួ ។

ការក្តីស្ដាងភាពីជានៃដគូ ដ៏រឹង�ំ ឡើដើមួី��ល��ខុឹឹមួស្ដារ ផែដល�នគុ�ភាពី ន�ង

�នព្រាប��ទ្ធធភាពី ក្តីព្រាមួ��ខុ័�់ ។

ការពីព្រាងឹង 'ការទ្ធទ្ធួលយក្តី' ពី�ស្ដាធារ�ជះន - ការគាំំព្រាទ្ធឱ្យយ�នការយល់ដឹងពី�ព្រាបពី័នធ

�សពីវ�ាយឌ្ឍ�ជះ�ថល កាន់ផែ�ព្រាបឡើ�ើរ ផែដលជះួយឱ្យយព្រាបជាពីលរដឋ ឱ្យយសេចះផែបងផែចក្តី

ពី័�៌�នមួ�នពី�� ន�ងពី័�៌�នបំនៃភិឹការពី�� ។

សេ�ចក្តីី�ព្រា�ងផែ�នការខាងម្រោព្រាកាមួសេនះ អាចព្រា�ូវិបានឡើព្រាបើជាគំរូមួួយ �ព្រា�ប់ផែក្តីលមួអការ

�ហព្រាប��ប�ី�ការ ជាយុទ្ធធស្ដាព្រា�ី រវាងព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយនៅ�ទ្ធូទាំំង�ំបន់អា�ី�អាសេគែយ៍ 

ម្រោ�យជះួយឱ្យយពីួក្តីសេគពីព្រាងឹង�មួ�ិភាពី�ព្រា�ប់ការស្ដាារឡើ�ើងវិិញ ន�ងន�រនីរភាពី ទាំំង

នៅ�ក្តីែ�ងអ្នំ��ងសេពីល ន�ងបនាាប់ពី�សេពីលចប់ការរា��ា�ជះំងឺ�ក្តីលសេនះ ។
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1. សេស់រីភាពប្របព័ន្ធធ�សពីវ�ាយ 

ការ�រ ឡើលើក្តីក្តីមួ័�់ ន�ងគាំំ�រ ព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយ សេ�រី ន�ង
ឯក្តីរាជះយ នៅ�ក្តីែ�ង�ំបន់តាមួ ការគាំំព្រាទ្ធ ដល់ការ�ក្តី់ឱ្យយអ្ននុវិ�ី 
ចាប់ ន�ងម្រោគាំលនម្រោ�បា អ្ននុញ្ញាា�ឱ្យយ�នព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយ
សេ�រី ។ ន�ងតាមួរយៈការបឡើងើើ�យនីការព្រាគប់ព្រាគាំន់ ដូចជា 
ស្ដាាប័ន ក្តីមួមវិិធី� ន�ង ថវិិកា �ព្រា�ប់ការតាមួ�នព្រា�ួ�ពី�ន��យ ន�ង
រាយការ�៍ អ្នំពី�ការគំរាមួក្តីំផែហង ការបៀបៀ�បៀបៀន ន�ងអ្នំឡើពីើហ�ងា 
ចំម្រោ�ះអ្នែក្តីស្ដារពី័�៌�ន ។

ធានាបាន នូវិព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយសេ�វាស្ដាធារ�ៈ ផែដល�ន
លក្តីខ�ៈឯក្តីរាជះយ �នគ�សេនយយភាពី ន�ង�នព្រាប��ទ្ធធភាពី ។

គាំំព្រាទ្ធដល់ព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយ ជាជះឡើព្រាមួើ�សេ�សងបៀទ្ធៀ� ឡើដើមួី�ធានា
ថ្នា ពីួក្តីសេគបំសេពីញបផែនិមួ ឡើលើការងាររប�់ព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយ
ចមួីង ផែដល�នលក្តីខ�ៈឯក្តីរាជះយ ន�ងបំសេពីញចម្រោនាះះព្រាបម្រោហាង
ពី័�៌�ន ។

ឡើលើក្តីក្តីមួ័�់ការយល់ដឹង អ្នំពី�ព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយឌ្ឍ�ជះ�ថល ឡើដើមួី�
ទ្ធប់ស្ដាា�់ពី័�៌�នមួ�នពី�� ន�ងពី័�៌�នផែក្តីឹងកាះយ ។

ឡើ�ែើ�ុំឱ្យយ អ្នងគភាពីក្តីែ�ង�ំបន់ ន�ងអ្ននីរជា��ផែដលគាំំព្រាទ្ធ
លទ្ធធ�ព្រាបជាធី�បសេ�យយ ជះួយដល់ព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយឯក្តីរាជះយ ន�ង
ស្ដាាប័ន�ក្តី់ពី័នធ នៅ�ក្តីែ�ង�ំបន់ ។

ក្តីស្ដាង ន�ងរក្តីាស្ដាមួគ�គភាពី ក្តីែ�ង�ំបន់ ក្តីែ�ងចំម្រោណាមួស្ដាាប័ន
ព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយឯក្តីរាជះយ ឡើដើមួី�ឡើលើក្តីក្តីមួ័�់សេ�រីភាពី
ស្ដារពី័�៌�ន ន�ងផែ�វងរក្តីចំណា�់ការរួមួ ផែដល�ក្តី់ពី័នធ ។
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2. លទ្ធធភាពស់សេប្រេចជោ�គជះ័យ នៃន្ធប្របព័ន្ធធផសពវផាយ

រុក្តីរក្តី ធីុរក្តី�ចចថម� ន�ងផែដលអាច�សេព្រាមួចនៅ�បាន ក្តី៏ដូចជា គំរូ�ីល់
មួូលន�ធី� ផែដលនឹងជះួយធានាបាន នូវិការ�សេព្រាមួចម្រោជាគជះ័យ 
ន�ងន�រនីរភាពី រប�់ព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយ ក្តីែ�ងអ្នំ��ងសេពីល�ន
វិិប�ី� ។ ទាំំងសេនះក្តី៏គួរផែ�ឡើ�ឹើយ�ប នៅ�នឹងអាក្តីបីក្តី�រិ� រប�់
ទ្ធ�សន�ក្តីជះនផែដលក្តីំពីុង�នការផែព្រាបព្រាបួល�ងផែដរ។

ធានាបាន នូវិ�ុខុុ�លភាពីរប�់បុគគល�ក្តី ក្តីែ�ងព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយ 
ម្រោ�យរាប់បញ្ចូច�លទាំំងការ�ីល់ ការការ�រ ផែ�ែក្តី�ងគមួ �ឹ�វិច��ី 
ន�ងរាងកាយ បានព្រាគប់ព្រាគាំន់ ។

ឡើលើក្តីក្តីមួ័�់ពីហុភាពី ន�ងចព្រាមួុះភាពី នៃនព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយ ឡើដើមួី�
ទ្ធប់ទ្ធល់នឹងការព្រាបមួូល�ី�ំ នៃនភាពីជា�ា�់ក្តីមួម��ទ្ធធ� ឡើលើព្រាបពី័នធ
�សពីវ�ាយ ។

ពីព្រាងឹងការប�ា�ះបណាាលជះំនាញ ក្តីែ�ងព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយ ផែដល
នឹងជះួយ�ព្រាមួួលឱ្យយ�នការផ្លាះ�់បី�រទ្ធំម្រោនារស្ដាាប័ន នៅ�រក្តី ព្រាបពី័នធ
�សពីវ�ាយ ផែបបឌ្ឍ�ជះ�ថល ន�ងការរាយការ�៍ ផែដលកាន់ផែ�
ព្រាបឡើ�ើរ ន�ង�នព្រាប��ទ្ធធភាពី ខុ័�់ជាងមួុន ។

ឡើធីវើពី�ពី�ធីក្តីក្តីមួម ន�ងផែក្តីលមួអយុទ្ធធស្ដាព្រា�ីខុឹឹមួស្ដារ ឡើដើមួី�ធានាបាន 
ន�ងរក្តីាការចូលរួមួពី�ទ្ធ�សន�ក្តីជះន ។

ផែក្តីលមួអ�នី��ុខុឌ្ឍ�ជះ�ថល ផែដល�នព្រាបម្រោ�ជះន៍ ចំម្រោ�ះព្រាបពី័នធ
�សពីវ�ាយពី័�៌�ន ន�ងទ្ធ�សន�ក្តីជះន ។
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3. ស់ុវីត្ថិិ�ភាព របស់់អ្ននកូសារព័ត្ថិ៌មាន្ធ

ជះំរុញឱ្យយរដឋនានា ន�រាក្តីរ�៍ចាប់ ផែដលអ្ននុញ្ញាា�ឱ្យយ�ន ការ
គំរាមួក្តីំផែហងចំម្រោ�ះព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយ ឬ អ្ន�់ឱ្យនចំម្រោ�ះ អ្នំឡើពីើ
ហ�ងាព្រាបឆាំំងអ្នែក្តីស្ដារពី័�៌�ន ។

អ្នំ�វិនាវិឱ្យយ�នការអ្ននុមួ័�ចាប់ ន�ងម្រោគាំលនម្រោ�យបាយសេ�សង
ៗ បៀទ្ធៀ� ផែដលការ�រ�ុវិ�ិ�ភាពីរប�់ អ្នែក្តីស្ដារពី័�៌�ន ក្តី៏ដូចជា 
ព្រាបភិពី�ីល់ពី័�៌�នរប�់ពីួក្តីសេគ ក្តីែ�ងអ្នំ��ងសេពីល ន�ងបនាាប់ពី�
សេពីល�នវិិប�ី�ណាមួួយ ។

�ក្តី់ឱ្យយអ្ននុវិ�ីន���វិិធី�វាយ�នៃមួឹ�ុវិ�ិ�ភាពី ន�ងហាន�ភិ័យ នៅ�តាមួ 
អ្នងគភាពីព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយ ម្រោ�យរាប់បញ្ចូច�លទាំំង ការក្តីស្ដាង
�មួ�ិភាពី ឡើដើមួី�ធានាថ្នាអ្នែក្តីស្ដារពី័�៌�ន ន�ងព្រាបភិពី�ីល់
ពី័�៌�នរប�់ពីួក្តីសេគ �ន�ុវិ�ិ�ភាពី ។

បឡើងើើ� យនីការព្រាគប់ព្រាគង នៅ�ក្តីែ�ងអ្នងគភាពីព្រាបពី័នធ�សពីវ�ាយ 
ឡើដើមួី�ធានា�ន ការគាំំព្រាទ្ធព្រាគប់ព្រាគាំន់ �ព្រា�ប់អ្នែក្តីស្ដារពី័�៌�ន 
ក្តីែ�ងអ្នំ��ងសេពីល�នវិិប�ី� ។

ទ្ធទ្ធួលស្ដាាល់�ួនាទ្ធ�រប�់អ្នែក្តីស្ដារពី័�៌�នថ្នាជាអ្នែក្តីឡើធីវើការជះួរមួុខុ 
ន�ង�ីល់ឱ្យយ ពីួក្តីសេគនូវិ ការការ�រ ន�ងសេ�វាក្តីមួម ផែដលពីួក្តីសេគ
ព្រា�ូវិការ ។
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