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ផលជះះរបស់់ជំំងឺឺកូូវីីដ ១៩ លើ�ើសេ�រីីភាព
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ សុុវត្ថិិ�ភាពអ្ននកសារព័័ត៌៌មាន
និិងលទ្ធធភាពសម្រេ�េចជោ�គជ័័យ នៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយ ក្នុុ�ងតំំបន់់អាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍
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សេ�ចក្តីី�ផ្ដើ�ើ�ម
ការរាតត្បាាតជំំងឺឺកូូវីីដ ១៩ ជាសកល បានបង្ហាាញឱ្យយឃើ�ើញ និិងធ្វើ�ើ�ឱ្យយបញ្ហាាប្រ�ឈម

ផែ�នការនេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លចំំណុុចសំំខាន់់ៗ មួួយចំំនួួន ដែ�លបានលើ�ើកឡើ�ើង ជាផ្នែ�ែកនៃ�

មានសភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរទៅ� ។ ពួួកគេ�ប្រ�ឈមមុុខនឹឹង ឧបសគ្គគមួួយចំំនួួន ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងសិិទ្ធិិ�

នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ ។

ជាច្រើ�ើ�ន ដែែលអ្ននកសារព័័ត៌៌មាន ក្នុុ�ងតំំបន់់អាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍ កំំពុុងជួួបប្រ�ទះះ កាន់់តែ�

សេ�រីីភាព ក្នុុ�ងការផ្សសព្វវផ្សាាយ សុុវត្ថិិ�ភាព និិងសន្តិិ�សុុខរបស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល

មានការគំំរាមកំំហែ�ង ដល់់សុុខភាព និិងសុុខុុមាលភាពជារួួម របស់់ពួួកគេ� និិងលទ្ធធភាព
សម្រេ�េចជោ�គជ័័យនៃៃប្រ�តិិបត្តិិ�ការប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ។ តម្រូ�ូវការក្នុុ�ងការរុុករក និិង
ស្វែ�ែងរកជំំហានជាក់់លាក់់ ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�អ្ននកសារព័័ត៌៌មាន ដែ�លជាផ្នែ�ែកមួួយ នៃៃ

ផែ�នការឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�រក ការស្ដាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឡើ�ើងវិិញ ក្នុុ�ងតំំបន់់អាស៊ីី�អាគ្នេេ�យ៍៍នោះ�ះ
គឺឺជារឿ�ឿងបន្ទាាន់់ ។

សេ�ចក្តីី�ព្រា�ងផែ�នការស្ដាារឡើ�ើងវិិញនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ជាផ្នែ�ែកមួួយ នៃ�គម្រោ��ង

ស្រា�វជ្រា�វ ស្ដីី�ពីី "ផលជះះរបស់់ជំំងឺឺកូូវីីដ ១៩ លើ�ើសេ�រីីភាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ សុុវត្ថិិ�ភាព
អ្ននកសារព័័ត៌៌មាន និិងលទ្ធធភាពសម្រេ�េចជោ�គជ័័យ នៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ក្នុុ�ងតំំបន់់អាស៊ីី�
អាគ្នេ�េយ៍៍" ដែ�លដំំណើ�ើរការដោ�យសម្ព័័�ន្ធធប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសាធារណៈៈ (PMA) ក្នុុ�ង

កិិច្ចចសហការជាមួួយ Asia Democracy Network (ADN) និិងដោ�យមានការគាំំទ្រ�

ពីី UNESCO Bangkok និិងកម្មមវិិធីីអន្តតរជាតិិ ដើ�ើម្បីី�ការអភិិវឌ្ឍឍទំំនាក់់ទំំនង របស់់អង្គគការ
UNESCO (IPDC)។

ការស្រា�វជ្រា�វរបស់់ PMA និិងមតិិត្រ�ឡប់់ ពីីសំំណាក់់ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

ចំំណុុចទាំំងនេះ�ះ រួួមមាន ៖

ការបង្កើ�ើ�តវេេទិិកាថ្នាាក់់តំំបន់់ (ក្រៅ��រដ្ឋាាភិិបាល) ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់សុុខុុមាលភាព
សុុវត្ថិិ�ភាព និិងសេ�រីីភាព របស់់អ្ននកសារព័័ត៌៌មាន ។

ការពង្រឹ�ឹងការសម្រ�បសម្រួ�ួល និិងការទំំនាក់់ទំំនងរវាងរដ្ឋឋ ទាក់់ទងនឹឹងប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយ ។

ការវិិភាគ អំំពីីផលជះះ ពីីឌីីជីីថលូូបនីីយកម្មម ជាពិិសេ�ស ផលជះះ របស់់ប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម ។

ការកសាងភាពជាដៃ�គូូ ដ៏៏រឹឹងមាំំ ដើ�ើម្បីី�ផលិិតខ្លឹឹ�មសារ ដែ�លមានគុុណភាព និិង
មានប្រ�សិិទ្ធធភាព កម្រិ�ិតខ្ពពស់់ ។

ការពង្រឹ�ឹង 'ការទទួួលយក' ពីីសាធារណជន - ការគាំំទ្រ�ឱ្យយមានការយល់់ដឹឹងពីីប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឌីីជីីថល កាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ ដែ�លជួួយឱ្យយប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ឱ្យយចេះ�ះបែ�ងចែ�ក
ព័័ត៌៌មានមិិនពិិត និិងព័័ត៌៌មានបំំភ្លៃ�ៃការពិិត ។

ក្រោ��មការតម្រ�ង់់ទិិស ដោ�យលទ្ធធផល នៃ�ការស្រា�វជ្រា�វ ពីីគម្រោ��ងនេះ�ះ ផែ�នការនេះ�ះ

សេ�ចក្តីី�ព្រា�ងផែ�នការខាងក្រោ��មនេះ�ះ អាចត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ជាគំំរូូមួួយ សម្រា�ប់់កែ�លម្អអការ

លទ្ធធភាពសម្រេ�េចជោ�គជ័័យ នៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ និិងសុុវត្ថិិ�ភាពអ្ននកសារព័័ត៌៌មាន ក្នុុ�ង

ដោ�យជួួយឱ្យយពួួកគេ�ពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាពសម្រា�ប់់ការស្ដាារឡើ�ើងវិិញ និិងនិិរន្តតរភាព ទាំំង

ផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ នៅ�កម្រិ�ិតតំំបន់់ អំំពីីជំំហាន សម្រា�ប់់កែ�លម្អអសេ�រីីភាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
តំំបន់់អាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍ ។
ផែ�នការស្ដាារឡើ�ើងវិិញ

សហប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ជាយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ រវាងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ទូូទាំំងតំំបន់់អាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍
នៅ�ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល និិងបន្ទាាប់់ពីីពេ�លចប់់ការរាតត្បាាតជំំងឺឺសកលនេះ�ះ ។
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1.

សេ�រីីភាពប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សា�យ

ការពារ លើ�ើកកម្ពពស់់ និិងគាំំពារ ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ សេ�រីី និិង
ឯករាជ្យយ នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់តាម ការគាំំទ្រ� ដល់់ការដាក់់ឱ្យយអនុុវត្តត
ច្បា�ប់់ និិងគោ�លនយោ�បា អនុុញ្ញាាតឱ្យយមានប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
សេ�រីី ។ និិងតាមរយៈៈការបង្កើ�ើ�តយន្តតការគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ដូូចជា
ស្ថាាប័័ន កម្មមវិិធីី និិង ថវិិកា សម្រា�ប់់ការតាមដានត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិង
រាយការណ៍៍ អំំពីីការគំំរាមកំំហែ�ង ការបៀ�ៀតបៀ�ៀន និិងអំំពើ�ើហិិង្សាា
ចំំពោះ�ះអ្ននកសារព័័ត៌៌មាន ។
ធានាបាន នូូវប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសេ�វាសាធារណៈៈ ដែ�លមាន
លក្ខខណៈៈឯករាជ្យយ មានគណនេ�យ្យយភាព និិងមានប្រ�សិិទ្ធធភាព ។
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លើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ដឹឹង អំំពីីប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឌីីជីីថល ដើ�ើម្បីី�
ទប់់ស្កាាត់់ព័័ត៌៌មានមិិនពិិត និិងព័័ត៌៌មានក្លែ�ែងក្លាាយ ។
ស្នើ�ើ�សុំំ�ឱ្យយ អង្គគភាពក្នុុ�ងតំំបន់់ និិងអន្តតរជាតិិដែ�លគាំំទ្រ�
លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ ជួួយដល់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាជ្យយ និិង
ស្ថាាប័័នពាក់់ព័័ន្ធធ នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ ។
កសាង និិងរក្សាាសាមគី្គគ�ភាព ក្នុុ�ងតំំបន់់ ក្នុុ�ងចំំណោ�មស្ថាាប័័ន
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សា�យឯករាជ្យយ ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់សេ�រីីភាព
សារព័័ត៌៌មាន និិងស្វែ�ែងរកចំំណាត់់ការរួួម ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ។

គាំំទ្រ�ដល់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ជាជម្រើ�ើ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�ធានា
ថា ពួួកគេ�បំំពេ�ញបន្ថែ�ែម លើ�ើការងាររបស់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ចម្បបង ដែ�លមានលក្ខខណៈៈឯករាជ្យយ និិងបំំពេ�ញចន្លោះ�ះ�ប្រ�ហោ�ង
ព័័ត៌៌មាន ។
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2. លទ្ធធភាពសម្រេ�េចជោ�គជ័័យ នៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
រុុករក ធុុរកិិច្ចចថ្មីី� និិងដែ�លអាចសម្រេ�េចទៅ�បាន ក៏៏ដូូចជា គំំរូូផ្តតល់់
មូូលនិិធិិ ដែ�លនឹឹងជួួយធានាបាន នូូវការសម្រេ�េចជោ�គជ័័យ
និិងនិិរន្តតរភាព របស់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លមាន
វិិបត្តិិ� ។ ទាំំងនេះ�ះក៏៏គួួរតែ�ឆ្លើ�ើ�យតប ទៅ�នឹឹងអាកប្បបកិិរិិយា របស់់
ទស្សសនិិកជនដែ�លកំំពុុងមានការប្រែ�ែប្រួ�ួលផងដែ�រ។

ធ្វើ�ើ�ពិិពិិធកកម្មម និិងកែ�លម្អអយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រខ្លឹឹ�មសារ ដើ�ើម្បីី�ធានាបាន
និិងរក្សាាការចូូលរួួមពីីទស្សសនិិកជន ។
កែ�លម្អអសន្តិិ�សុុខឌីីជីីថល ដែ�លមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ចំំពោះ�ះប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយព័័ត៌៌មាន និិងទស្សសនិិកជន ។

ធានាបាន នូូវសុុខុុមាលភាពរបស់់បុុគ្គគលិិក ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ដោ�យរាប់់បញ្ចូូ�លទាំំងការផ្តតល់់ ការការពារ ផ្នែ�ែកសង្គគម ផ្លូូ�វចិិត្តត
និិងរាងកាយ បានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ។
លើ�ើកកម្ពពស់់ពហុុភាព និិងចម្រុះ�ះ�ភាព នៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ដើ�ើម្បីី�
ទប់់ទល់់នឹឹងការប្រ�មូូលផ្តុំំ�� នៃ�ភាពជាម្ចាាស់់កម្មមសិិទ្ធិិ� លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយ ។
ពង្រឹ�ឹងការបណ្ដុះះ��បណ្ដាាលជំំនាញ ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ដែ�ល
នឹឹងជួួយសម្រួ�ួលឱ្យយមានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រទំំនោ�រស្ថាាប័័ន ទៅ�រក ប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយ បែ�បឌីីជីីថល និិងការរាយការណ៍៍ ដែ�លកាន់់តែ�
ប្រ�សើ�ើរ និិងមានប្រ�សិិទ្ធធភាព ខ្ពពស់់ជាងមុុន ។
ផែ�នការស្ដាារឡើ�ើងវិិញ
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ជំំរុុញឱ្យយរដ្ឋឋនានា និិរាករណ៍៍ច្បាាប់់ ដែ�លអនុុញ្ញាាតឱ្យយមាន ការ
គំំរាមកំំហែ�ងចំំពោះ�ះប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ឬ អត់់ឱនចំំពោះ�ះ អំំពើ�ើ
ហិិង្សាាប្រ�ឆាំំងអ្ននកសារព័័ត៌៌មាន ។

បង្កើ�ើ�ត យន្តតការគ្រ�ប់់គ្រ�ង នៅ�ក្នុុ�ងអង្គគភាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ដើ�ើម្បីី�ធានាមាន ការគាំំទ្រ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ សម្រា�ប់់អ្ននកសារព័័ត៌៌មាន
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លមានវិិបត្តិិ� ។

អំំពាវនាវឱ្យយមានការអនុុម័័តច្បាាប់់ និិងគោ�លនយោ�យបាយផ្សេ�េង
ៗ ទៀ�ៀត ដែ�លការពារសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ អ្ននកសារព័័ត៌៌មាន ក៏៏ដូូចជា
ប្រ�ភពផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានរបស់់ពួួកគេ� ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល និិងបន្ទាាប់់ពីី
ពេ�លមានវិិបត្តិិ�ណាមួួយ ។

ទទួួលស្គាាល់់តួួនាទីីរបស់់អ្ននកសារព័័ត៌៌មានថាជាអ្ននកធ្វើ�ើ�ការជួួរមុុខ
និិងផ្តតល់់ឱ្យយ ពួួកគេ�នូូវ ការការពារ និិងសេ�វាកម្មម ដែ�លពួួកគេ�
ត្រូ�ូវការ ។

ដាក់់ឱ្យយអនុុវត្តតនីីតិិវិិធីីវាយតម្លៃ�ៃសុុវត្ថិិ�ភាព និិងហានិិភ័័យ នៅ�តាម
អង្គគភាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ដោ�យរាប់់បញ្ចូូ�លទាំំង ការកសាង
សមត្ថថភាព ដើ�ើម្បីី�ធានាថាអ្ននកសារព័័ត៌៌មាន និិងប្រ�ភពផ្តតល់់
ព័័ត៌៌មានរបស់់ពួួកគេ� មានសុុវត្ថិិ�ភាព ។
និិពន្ធធនាយក ៖ Tess Bacalla និិង Laxman Datt Pant
រូូបភាពទំំព័័រមុុខ ៖ klenova / istock

ចទ័័រផែ�នទីី ៖ twenty1studio / Shutterstock.com
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