េសៀវេ�ស�ីអំពី

�រទូតស�ែបបបុេរសកម�
��រេ��ះពុម�ពិេសសស���ប់ ASEP 11
ភ�ំេពញ ែខវ�ច�ិ�� ���ំ២០២១

iv

សៀវភៅស្តីអំពី

ការទូតសភាបែបបុរេសកម្ម
ការប�ោះពុម្ពពិសេសសម្រាប់ ASEP 11
ភ្នំពេញ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

បុព្វកថា
ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសភាអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី១១ (ASEP 11) សភាកម្ពុជាបានព្យាយាមលើក

កម្ពស់ស្មារតីពហុភាគីនិយមបែបបើកចំហនិងប្រកបដោយបរិយាបន្ន សណ្ដាប់ធ្នាប់អន្ដរជាតិដោយផ្អែកលើច្បាប់ជាគោល
ការទូតសភានិងភាពជាដៃគូដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ក្រោមមូលបទ “ការពង្រឹងភាពជាដៃគូសភា

ដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ក្នុងសម័យ និងក្រោយវិបត្តិកូវីដ-១៩”។ ក្នុងនោះមានប្រធានបទចំនួន
បីសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាដែលផ្ដោតលើបុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម ការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជា

សកលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងការលើកកម្ពស់ការស្ដារឡើងវិញផ្នែកសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិកូវីដ-១៩ ក៏ដូចជាការលើក
កម្ពស់ការស្ដារឡើងវិញនូវបរិស្ថានបៃតង (green recovery) និងការឆ្លើយតបទៅនឹងអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល
និងស្បៀង។

វិបត្តិសុខភាពសាធារណៈជាសកលដែលកំពុងអូសបន្លាយនេះជាសូចនាករ និងជាការក្រើនរំលឹកដ៏ច្បាស់លាស់មួយ

នៃភាពអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក ទាំងរវាងប្រជាជាតិនិងរវាងទ្វីបនានា។ វិបត្តិនេះក៏ជាសារដាស់តឿនសហគមន៍អន្ដរជាតិ
ឱ្យគិតគូរពីការសហការគ្នា និងការពង្រឹងប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយម ដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយវិបត្តិសកលក្នុងកម្រិតនិងទំហំបែប
នេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ មេរៀនដែលពួកយើងទទួលបានពីវិបត្តិនៃជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះគឺថា គ្មាននរណាម្នាក់

ក្នុងចំណោមពួកយើងមានសុវត្ថិភាពនោះទេ ដរាបណាទាំងអស់គ្នាមិនមានសុវត្ថិភាព។ គ្មានប្រទេសឬតំបន់ណាមួយមាន

ភាពស៊ាំទៅនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះទេ។ ដូច្នេះ ពួកយើងចាំបាច់ត្រូវបន្តពង្រឹងអភិបាលកិច្ចសកល លើកកម្ពស់ភាពជា
ដៃគូនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិ និងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា និងការប្រឈមសកល។
បុព្វកថា

ពួ ក យើ ង ចាំ បា ច់ ត្រូ វ អំ ពា វនាវជាប្រ ចាំ ដ ល់ ប្រ ទេ ស មហាអំ ណា ចធំ ៗ ឱ្ យ សហការគ្នា និ ង ចៀសវាងការប្រ ឈ មមុ ខ ដាក់ គ្នា
ដើម្បីបុព្វហេតុសន្តិភាពនិងវិបុលភាពពិភពលោក។

ស្របពល
េ ដល
ែ ពួកយើងបកា
្រ ន់យកស្មរា តីពហុភាគីនយ
ិ ម ពួកយើងតវូ្រ ដឹងថាបព
្រ ន
័ ព
្ធ ហុភាគីមានឧបសគ្គនង
ិ ចំណច
ុ

ខ្សោយជាក់លាក់មួយចំនួន។ ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយ។ ពួកយើងត្រូវអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេចចិត្តដែលត្រូវ

បានបង្កត
ើ ឡើងក្នង
ុ ក្របខណ្ឌពហុភាគី។ រដ្ឋភ
ា បា
ិ លទាំងឡាយគួរមានទំនល
ួ ខុសតវូ្រ កមត
ិ្រ ខ្ពសក
់ ង
ុ្ន ការអនុវត្តកច
ិ ព
្ច ម
្រ ពៀ្រ ង

ឬសេចក្ដីសម្រេចចិត្តពហុភាគី។ ត្រង់ចំណុចនេះ ខ្ញុំសូមធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃភាពជាម្ចាស់ថ្នាក់ជាតិក្នុងការ

ផ្ដល់ជូននូវការប្ដេជ្ញាចិត្តអន្ដរជាតិ។ ឧទាហរណ៍ ដំណើរការបង្កើតសន្តិភាព និងកសាងសន្តិភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែល
ត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងក្នុងយន្ដការពហុភាគី នឹងមិនអាចសម្រេចជាផ្លែផ្កាបានទេ បើសិនពុំមានគោលនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ

ដែលមិនអាចខ្វះបានកម
្រោ ការដឹកនាំពស
ី ណា
ំ
ក់ សម្ដច
េ នាយករដ្ឋមន្ដី្រ ហ៊ន
ុ សែន ដល
ែ នាំមកនូវអតក
ា្រ ណ
ំ
ន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច
ជាមធ្យមលើសពី ៧% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់ឆ្នាំ ២០២០ កំណើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន
និងសមាហរណកម្មយ៉ាងរលូនទៅក្នុងស្ថាប័ននិងកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់និងអន្ដរជាតិធំៗ។

ពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្នុងចំណុចរបត់មួយ។ ការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ដ្រនយោបាយរឹតតែមានភាពពិបាកប៉ាន់ស្មាន

និងបក
្រ បដោយការប្រឈមមុខនឹងគ្នកា
ា ន់តែខ្លង
ំា ។ បញ្ហស
ា ន្តភា
ិ ព និងសន្តស
ិ ខ
ុ ក៏កព
ំ ង
ុ មានភាពស្មគ
ុ ស្មញ
ា និងអាចបប
្រែ ល
ួ្រ
គ្របព
់ ល
េ ។ ការគំរាមកំហង
ែ ចំពោះសុខភាពសាធារណៈ និងបរិសន
ា្ថ របស់យង
ើ ទាំងអស់គក
ា្ន ព
ំ ង
ុ កើនឡើងកាន់តញ
ែ ក
ឹ ញាប់
និងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។ ហេតុនេះ ស្ថាប័នសភា ក៏ដូចជាសមាជិក សមាជិកាសភាគ្រប់រូប ត្រូវបោះជំហានទៅមុខ និងប្រកាន់

ខ្ជាប់នូវតួនាទីសំខាន់របស់ខ្លួន។ ក្នុងនាមជាស្ថាប័នដែលតំណាងឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ សភាត្រូវមានភាពបុរេសកម្មកាន់តែខ្លាំង
ក្នង
ុ ការលើកកម្ពសកា
់ រដោះស្រយ
ា ជម្លះោ ដោយសន្តភា
ិ ព ដោយផ្អក
ែ លើចបា
្ ប់អន្ដរជាតិ ការលើកកម្ពសស
់ រា្ម តីពហុភាគីនយ
ិ ម

ការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានកិច្ចការពារបរិស្ថានដើម្បីរួមគ្នាបន្ថយល្បឿននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការបង្កើតសណ្ដាប់ធ្នាប់

ពិភពលោកដោយផ្ដោតលើប្រជាពលរដ្ឋជាស្នូលដោយមិនមានការរើសអើង។ កើតចេញពីប្រជាជន និងដើម្បីប្រជាជនគួរ
តែជាពាក្យពេចន៍ដែលត្រូវបានគេយកមកអនុវត្ត មិនមែនត្រឹមតែជាពាក្យស្លោកនោះទេ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា គណៈប្រតិភូនៃកិច្ច

ប្រជំុ ASEP នឹងឈានទៅសមច
្រេ បាននូវការប្ដេជច
ា្ញ ត
ិ រ្ត ម
ួ ដ៏មត
ុ មាំមយ
ួ ក្នង
ុ ការបង្កន
ើ ភាពជាដគ
ៃ ស
ូ ភាដើមប្ ស
ី ន្តភា
ិ ព វិបល
ុ ភាព
និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ ត្រង់ចំណុចនេះ ខ្ញុំសូមស្នើនូវគោលការណ៍ M5P2 (ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក

ការរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមក ការយោគយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក ការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក និងការគិតពីផល
ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក ដើម្បីសន្តិភាពនិងវិបុលភាពប្រកបដោយចីរភាព)។

2

ការបោះពុម្ពជាពិសេសនេះ ដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ី (PCAsia) ពិតជាការរួមចំណែកក្នុងការលើក
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យល់ឃើញចម្រុះលើបញ្ហាអន្ដរជាតិនានាដែលជះឥទ្ធិពលដល់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុប ពីសំណាក់ពលរដ្ឋពីទ្វីបទាំងពីរ។ ការបោះពុម្ព
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មតិដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ធានាឱ្យមានការចូលរួមដោយបរិយាបន្ននៅក្នុងដំណើរការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត និងមានភាព
ក្លាហានក្នុងការយកផលប្រយោជន៍ប្រជាជនជាចម្បងនិងជាស្នូលនៃកិច្ចសន្ទនានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ពួកយើង។

ដូច្នេះហើយ ខ្ញុំសូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះបង្ហាញនូវក្ដីគោរពនិងការកោតសរសើរចំពោះអ្នកចូលរួមសរសេរអត្ថបទ

ទាំងអស់ ក៏ដូចជាចំពោះ មជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ី (PCAsia) សម្រាប់ការផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំ និងបោះពុម្ពសៀវភៅបែបនេះ។
ទស្សនៈ និងគំនិតរបស់លោកអ្នកពិតជាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ។ ខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់គណៈប្រតិភូនៃកិច្ចប្រជុំ ASEP
ចំណាយពេលវេលាក្នុងការពិចារណាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីគំនិត និងធាតុចូលដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅបោះពុម្ព
ជាពិសេសនេះ។

លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ឃួន សុដារី

អនុប្រធាននៃរដ្ឋសភា និងជាប្រធាននៃក្រុមការងារកិច្ចប្រជុំ

បុព្វកថា

ASEP នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជា

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដែលបកដោយ មជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ី (PCAsia)។
អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសនៅទំព័របន្ទាប់។
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PREFACE

PREFACE

As the host of the Eleventh Asia-Europe Parliamentary Partnership meeting (ASEP 11), the
Parliament of Cambodia has endeavoured to promote open and inclusive multilateralism,
rules-based international order, parliamentary diplomacy and partnership for peace and
sustainable development under the theme of “Strengthening Parliamentary Partnership for
Peace and Sustainable Development in the Era of COVID-19 and Beyond”. There are three
topics for panel discussions with a focus on proactive parliaments for peace, security, and
shared prosperity, containing the COVID-19 pandemic and promoting post-COVID-19 socioeconomic recovery, as well as promoting a green recovery and addressing the water-energyfood security nexus.
The on-going global public health crisis is an indicator and a stark reminder of the complex
interdependence between nations and continents. It is also a wakeup call for the international
community to work together and strengthen the multilateral system to effectively address
a global crisis of such scale and magnitude. We have learned from the pandemic crisis that
none of us is safe unless everyone is safe. No country or region is immune from the outbreak.
Therefore, we need to continuously strengthen global governance, promote international
cooperation and partnership, and forge collective leadership to address global issues and
challenges. We must consistently call upon major powers to work together and avoid
confrontation, for the sake of world peace and prosperity.
As we embrace multilateralism, we need to be aware that the multilateral system has certain
constraints and weaknesses. Enforcement is the core issue here. We need to enforce the
decisions made within multilateral frameworks. National governments should be held
accountable in implementing multilateral agreements or decisions. Here I would like to
stress the importance of national ownership in delivering international commitments. For
instance, the peace-making and peacebuilding process in Cambodia initiated within a
multilateral mechanism would not have been achieved without the indispensable win-win
policy spearheaded by Samdech Prime Minister Hun Sen, which led to an economic growth
rate that averaged over 7% from 1994 until 2020, a landmark increase in the people’s living
standards, and a steady integration into major regional and international institutions and
agreements.
The world is at an inflection point. Geopolitical competition is getting more unpredictable and
confrontational. Peace and security issues are becoming more complex and volatile. Threats to
public health and our natural environment are increasing in frequency and severity. Therefore,
parliamentary institutions and every parliamentarian must step forward and be counted. As
the people’s representatives, parliaments need to be more proactive in promoting peaceful
settlement of disputes based on international law, advancing multilateralism, encouraging
respect for the environment to slowdown climate change, and forging an inclusive peoplecentric world order. By the people and for the people should be words in action, and not
just a slogan. It is my hope that the ASEP delegates will come up with a firm, collective
commitment to enhance parliamentary partnership for peace, prosperity and sustainable
development. Here I would like to propose the principle of M5P2 (mutual respect, mutual
learning, mutual understanding, mutual trust, and mutual interest for sustainable peace and
prosperity).
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This special edition volume published by the Parliamentary Centre of Asia (PCAsia) contributes
to the enhancement of that spirit of partnership, solidarity and citizen responsibility. This
publication provides diverse perspectives and insights on various international issues
affecting Asia and Europe, offered by individual citizens from across both continents. It can
serve as background information and analysis to support the discussions at ASEP 11. To build
a truly people-centred community, we need to empower the voices of all stakeholders, be
more inclusive in our decision-making process, and be bold in putting people’s interest at the
front and center of our dialogue and cooperation.

Kittisangahakbindit KHUON Sudary
Vice President of the National Assembly
and President of the ASEP Group of
the Cambodian National Assembly

PREFACE

In this connection, my sincere regards and appreciation go to the contributors to this volume
and the Parliamentary Centre of Asia (PCAsia) for taking this initiative. Your wisdom and
thoughts are heard. I would like to encourage ASEP delegates to spend time to slowly
consider the ideas and inputs in this volume.
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សេចក្តីផ្តើម
មជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ី (PCAsia) បានចាប់បដិសន្ធិនៅដើមឆ្នាំ២០២១នេះ ដោយស្នងពីវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា

(PIC)។ វិទ្យាស្ថាននេះមានវត្តមាននៅកម្ពុជា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១១ ដែលបានបង្កើតឡើងស្របតាមសំណូមពររបស់សភា
កម្ពុជា ក្នុងបេសកកម្មចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្រ្តីរបស់សភាកម្ពុជា។ ជាពិសេស វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជាក៏
បានវិវត្តខ្លួនទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ី ឆ្លើយតបទៅតាមបំណងប្រាថ្នារបស់សភាមួយចំនួន ដែលមានតម្រូវការចង់ឱ្យ

មជ្ឈមណ្ឌលជួយគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់សភានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក្នុងទិសដៅជួយជម្រុញឱ្យមានការ
ចែករំលែកទៅវិញទៅមកនូវឧត្តម្មានុវត្តន៍សភា នៅកម្រិតថ្នាក់តំបន់ និងជួយសម្របសម្រួលឱ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលស្នូល ក្នុង
ការប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយកិច្ចការស្រាវជ្រាវ និងចំណេះដឹងសភា។

ជាងនេះទៀត ដោយមានការគាំទ្រ តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអាយប៉ា (AIPA) មជ្ឈមណ្ឌលសភា

អាស៊ីក៏មានបេសកកម្មចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់មន្រ្តីសភានៅក្នុងតំបន់ ដើម្បីជួយឱ្យមន្រ្តីសភាបំពេញ
ការងារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល។ ជារួមបេសកកម្មនេះក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងរាល់សំណើរបស់សភា ដែល

សំណូមពរមកមជ្ឈមណ្ឌលឱ្យជួយរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនានា, ជួយជម្រុញឱ្យមានការចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកនូវ

បទពិសោធន៍ និងជួយលើកកម្ពស់មិត្តភាពនិងការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងសភា។ តាមរយៈយន្តការទាំងនេះ

មជ្ឈមណ្ឌលនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន ដើម្បីជួយសម្របសម្រួលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីកោណរវាងខាងត្បូង និងខាងជើង។

ការអនុវត្តបេសកកម្មបែបនេះរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ី គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស បើពិនិត្យមើលទៅលើ

សេចក្តីផ្តើម

បរិបទនៃការអនុវត្ត ទាំងក្នុងបរិបទសង្គមក្រោយជម្លោះ និងក្នុងអំឡុងពេលកំពុងមានជម្លោះ។ ក្នុងករណីបែបនេះ គឺចាំបាច់

ត្រូវមានរដ្ឋបាលសភាប្រកបដោយសមត្ថភាព និងអព្យាក្រឹតភាព ដែលអាចជួយសម្រាលភាពតានតឹង និងអាចចូលរួម
ចំណែកក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាព និងស្ថិរភាព តាមរយៈយន្តការប្រជាធិបតេយ្យរបស់សភារៀងៗខ្លួន។ នេះជាបុរេលក្ខខណ្ឌ
ដើម្បីធានានូវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមប្រកបដោយចីរភាពពិតប្រាកដ។

ស្របតាមបេសកកម្មរបស់ខ្លួន ដើម្បីធានាភាពជាម្ចាស់របស់សភាលើរាល់ការអនុវត្តសកម្មភាពនានា មជ្ឈមណ្ឌល

សភាអាស៊ីត្រូវបំពេញការងាររបស់ខ្លួនទៅតាមគោលការណ៍ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែង ដោយផ្តោតជាសំខាន់លើ
គោលដៅនៃការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ ដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការប្រតិបត្តិការងារជាក់ស្តែង ដែលស៊ីចង្វាក់ទៅនឹងរបៀប
វារៈការងាររបស់សភា។

យោងតាមវិធីសាស្រ្តនេះ មជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ីបានរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញជាច្រើន ដូចជា ជំនាញ

ស្រាវជ្រាវសភា ការទូតសភា ការវិភាគថវិកា/ការិយាល័យថវិកាសភា កិច្ចការគណៈកម្មការសភា និងកម្មវិធីមួយចំនួន

ផ្សេងទៀត។ ក្នុងន័យធ្វើយ៉ាងណាឱ្យមានភាពស្របគ្នាបន្ថែមទៀតរវាងការអនុវត្តទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់សភាជា
សមាជិកអាយប៉ា គ្រប់កម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ីតែងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងមូលបទចំនួនបី ដែលមានវិសាលភាព

លើសពីពដ
ំ្រ ន
ែ ជាតិ ហើយដែលជាមូលបទកំពង
ុ មានការចាប់អារម្មណខ
៍ ង
ំា្ល នៅក្នង
ុ តំបន់។ មូលបទទាំងនះេ រួមមាន បរិសន
ា្ថ
និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការវិភាគសារពើពន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ច និងការកសាងសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពសាធារណៈតាមរយៈ
សភា ដោយក្នុងមូលបទនីមួយៗមានការបញ្ចូលនូវអភិក្រមផ្អែកតាមគោលការណ៍យេនឌ័រ និងសិទ្ធិមនុស្ស។

ការសម្រេចជោគជ័យលើមូលបទខាងលើ គឺទាមទារនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពហុភាគី និងភាពជាម្ចាស់នៅក្នុងកម្រិត

ក្នុងស្រុក ឬកម្រិតជាតិ ដែលនេះជាចំណុចរួមគ្នាមួយស្របទៅនឹងប្រធានបទ ដែលសភាកម្ពុជាបានជ្រើសរើសសម្រាប់ក្រុម

ពិភាក្សានៃកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសភាអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១១ (ASEP 11)។ ដូច្នេះមជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ី បានរៀបចំធ្វើ
ការ បោះពុម្ពជាពិសេស នេះឡើង ដើម្បីគាំទ្រដល់ការចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ។

ក្នុងនោះរួមមានជំពូកមួយ ដែលរៀបចំជាពិសេសសម្រាប់ប្រធានបទនៃក្រុមពិភាក្សានីមួយៗនៃកិច្ចប្រជុំខាងលើនេះ។

ជំពូកនេះមានទិសដៅ ដើម្បីបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីទ្វីបអាស៊ី និងអឺរ៉ុប ដោយធ្វើការគូសបញ្ជាក់ពី

ចំណុចគោលមួយចំនួននៃកិច្ចពិភាក្សា ដែលបានជ្រើសរើសដោយស្របគ្នាទៅនឹងបទពិសោធន៍របស់យើងដែលធ្វើការនៅ
ក្នុងតំបន់។
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នៅក្នុងជំពូកទី១ ស្តីពី “បុរេសកម្មសភា ដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម” អ្នកនិពន្ធបានព្យាយាមរំលេចអំពី

ការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដោយប្រើប្រាស់នូវអភិក្រមតាមបែបអាស៊ី និងអឺរ៉ុប ចំពោះពហុភាគីនិយម និងចំពោះ
សច
េ ក្តត
ី វូ្រ ការសម្រប
ា ប
់ រ
ុ ស
េ កម្មសភា ដើមប្ ច
ី ល
ូ រួមចំណក
ែ ឱ្យកាន់តែមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់នៅក្នង
ុ កិចកា
្ច រនេះ ជាពិសស
េ
សម្រាប់អ្នក ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការពង្រឹងសន្តិភាព សន្តិសុខ និងការគ្រប់គ្រងគ្រាមានអាសន្នជាដើម។

ជំពូកទី២ មានការពិភាក្សាទៅលើ “ការលើកកម្ពស់ការស្តារសេដ្ឋកិច្ចសកលឡើងវិញ ក្នុងសម័យ និងក្រោយវិបត្តិ

កូវីដ-១៩” ដោយផ្តោតទៅលើ ការពង្រឹងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី រួមទាំងការកែទម្រង់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
រួមជាមួយនឹងអភិក្រមឆ្ពោះទៅការកសាងសេដ្ឋកិច្ច ដែលមានភាពធន់ និងមានចីរភាព ក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយពីការងើប
ឡើងពីវិបត្តិនៃការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

អត្ថបទនៅក្នុងជំពូកទី ៣ បរិយាយអំពី “ការឆ្លើយតបទៅនឹងអន្តរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀង ក្រោម

ឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ” ដោយរួមមានការពិភាក្សាពីតម្រូវការនូវការពង្រឹងសកម្មភាព ទាំងក្នុងកម្រិតជាតិ

តំបន់ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីរួមគ្នាកម្រិតនូវការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពសកល ដើម្បីជួយបញ្ចៀសនូវមហន្តរាយបរិស្ថាន
រួមមានទាំងផលប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពនៃធនធាននិងជីវៈចម្រុះ។

ការវិភាគ និងទសស្ នទាននានា តវូ្រ បានលើកយកមកបង្ហញ
ា ដោយអ្នកសវា្រ ជវា្រ នៅក្នង
ុ សៀវភៅនះេ ។ ដូចះេ្ន មជឈ្ មណ្ឌល

សភាអាស៊ីសង្ឃឹមថា ការបោះពុម្ពជាពិសេសនេះអាចចាត់ទុកថា ជាការចូលរួមចំណែកដ៏តូចមួយសម្រាប់ដំណើរការនៃកិច្ច
ប្រជុំភាពជាដៃគូសភាអាស៊ី-អឺរ៉ុប និងកិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អឺរ៉ុប (ASEP-ASEM) ហើយនេះជាការសរបញ្ជាក់នូវទស្សនៈមួយ

ចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជូនដល់សមាជិក សមាជិកាសភា ដែលជាតំណាងរបស់ខ្លួន ដើម្បីយកទៅពិចារណា សម្រាប់កិច្ច
ប្រជុំនៃភាពជាដៃគូសភាអាស៊ី-អឺរ៉ុប នាថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ នាពេលខាងមុខនេះ។

បន្ថែមពីលើការបោះពុម្ពមុនដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសភាអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១១ នេះ មជ្ឈមណ្ឌលសភា

ពិភាក្សាវែកញែកនៅក្នង
ុ កិចប
្ច ជ
្រ ំុ និងអត្ថបទនៃសច
េ ក្តថ
ី ង
ែ្ល ការណ៍រម
ួ នក
ៃ ច
ិ ប
្ច ជ
្រ ។
ំុ ជាមួយគ្នន
ា ះេ ដរែ ការបោះពុមជា
្ព ពិសស
េ
សម្រាប់កិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសភាអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១១ (ASEP 11) ធ្វើឡើងដើម្បីចូលរួមចំណែកគាំទ្រដល់ដំណើរការ

រៀបចំនៃកិច្ចប្រជុំផង និងសម្រាប់ផ្តល់ជាយន្តការដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍មកពីតំបន់ទាំងពីរ បានធ្វើ

សេចក្តីផ្តើម

អាស៊ីនឹងធ្វើការបោះពុម្ពម្តងទៀតនាក្រោយកិច្ចប្រជុំនេះ ដែលនឹងមានបញ្ចូលបន្ថែមនូវអត្ថបទ ដែលគ្របដណ្តប់ទៅលើកិច្ច

ការសិក្សា និងអាចផ្តល់ជាធាតុចូលផង។

មជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ី សូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះសម្តែងនូវសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអស់

ដែលបានចែករំលែកនូវទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងសៀវភៅនេះ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ យើងក៏សូមអំពាវនាវដល់អ្នកអាន
ទាំងអស់ សូមពិចារណាពីការចូលរួមជាអ្នកសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅបែបនេះនាពេលអនាគត ដែលទស្សនៈរបស់ លោក

អ្នក នឹងពិតជាអាចជួយដល់មជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ី ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានដែលមានបច្ចុប្បន្នភាព និងភាពសមស្របជានិច្ច
ជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីៗ ដែលជាផលប្រយោជន៍រួម។

អ៊ុំ សារឹទ្ធ

សមាជិកស្ថាបនិក និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃ
មជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ី

គឹម យាត ដារ៉ារិទ្ធ

សមាជិកស្ថាបនិក និងជានាយកប្រតិបត្តិ នៃ
មជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ី

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដែលបកដោយ មជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ី (PCAsia)។
អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសនៅទំព័របន្ទាប់។
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INTRODUCTION
The Parliamentary Centre of Asia (PCAsia) was established in early 2021 as the successor to
the Parliamentary Institute of Cambodia (PIC), founded in 2011. First formed upon request
of the Cambodian Parliament to develop the capacity of its staff, the evolution to PCAsia
came from a desire among stakeholders to support parliamentary capacity development
throughout Southeast Asia, to help strengthen the exchange of good parliamentary practices
at the regional level, and to provide a focal point to collect and disseminate parliamentary
research and knowledge among parliaments.

INTRODUCTION

The mission of PCAsia, encouraged through resolutions of the General Assembly of the
ASEAN Inter-parliamentary Assembly (AIPA), is to contribute to improving the capacity of
parliamentary staff throughout the region to perform their roles efficiently and effectively,
responding to requests from parliaments to provide training, enable exchange of experience,
and promote friendship and mutual understanding. Through these means PCAsia endeavors
to help facilitate experience sharing and triangular cooperation with the South and the North.
Fulfillment of PCAsia’s mission is of special importance considering an implementation context
that includes post-conflict and in-conflict societies. In such cases, a competent and neutral
parliamentary administration is essential to help diffuse tensions and contribute to peace
and stability through respective democratic mechanisms – a pre-condition for sustainable
socio-economic development. To ensure parliamentary ownership of the activities, PCAsia
adopts a demand-driven development process focusing on skills-based on-the-job training
aligned with respective parliamentary agenda.
Taking this approach, PCAsia has put in place a number of programs including training
on parliamentary research, parliamentary diplomacy, budget analysis/PBO, parliamentary
committee work, and others. In order to further align its practices with the needs of AIPA
Member Parliaments, all PCAsia programs incorporate a shared focus on three main
transnational themes of particular interest to the region: Environment and Climate Change,
Fiscal and Economic Analysis, and Peace-building and Public Safety through Parliaments,
each integrating a human rights- and gender-based approach.
These PCAsia themes, all of which require multilateral efforts combined with ownership at
the local or national level, have much in common with those selected as panel discussion
topics for ASEP 11 by the Cambodian Parliament. Therefore, PCAsia has organized this Special
Edition to support participation in this important event. One chapter is dedicated to each
of the panel’s discussion themes, designed to provide a variety of individual perspectives
from citizens of both Asia and Europe, highlighting some key points of discussion selected
in consideration of our experience working in the region.
In chapter one on “Proactive Parliaments for Peace, Security and Shared Prosperity” authors
explore strengthening cooperation by utilizing the various European and Asian approaches
to multilateralism and on the need for proactive parliaments to be firmly involved in those
processes, especially those involving peace, security and emergency management.
Chapter two takes a look at “Promoting Global Economic Recovery in the Era of COVID-19
and Beyond” with a focus on strengthening multilateral trading systems including reform of
the WTO, together with approaches towards building resilient and sustainable economies
during the post-pandemic recovery.
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Articles in the final chapter three on “Addressing the Water-Energy-Food Security Nexus
under Climate Change” discuss the need for strengthened action at the national, regional
and international levels to limit the rise in global temperatures to help avert environmental
catastrophes including those affecting resource security and biodiversity.
While the analysis and opinions expressed within are those of the authors, PCAsia hopes
that this volume can be considered as a modest contribution to the ASEP-ASEM process,
presenting a sample of citizen views for consideration by their parliamentary representatives
during the ASEP 11 meeting on 16 Nov 2021.
In addition to this pre-ASEP 11 edition, PCAsia will print a post-ASEP 11 version integrating
texts covering the meeting discussions and debates, as well as the final Declaration. Together,
these ASEP 11 Special Editions are being produced in support of the ASEP meeting, offering
a channel for interested citizens from both continents to learn about and provide input to
the ASEP-ASEM process.

HE Mr OUM Sarith

Mr Dararith KIM YEAT

Founding Member &

Founding Member &

Chair of PCAsia BoD

Executive Director

INTRODUCTION

PCAsia would like to take this opportunity to thank all the authors who have shared their
individual perspectives. We also call upon readers to act as future contributors, whose
insights can help PCAsia to provide information that is always current and relevant on these
subjects of shared interest.
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សេចក្ដីសង្ខេបនៃបទវិភាគ
សេចក្ដីផ្ដើម
ការបោះពុម្ពផ្សាយពិសេសសម្រាប់កិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសភាអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី១១ អំពីបុរេសកម្មនៃការទូតសភា

ជាបណ្ដុំនៃមតិយោបល់និងការយល់ឃើញពីអ្នកជំនាញនិងពលរដ្ឋពីអឺរ៉ុប និងអាស៊ី។ គោលបំណងនៃសៀវភៅនេះគឺដើម្បី

ចែករំលែកទស្សនៈជាលក្ខណៈបុគ្គលជាមួយសមាជិក សមាជិកាសភា សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិនិត្យ និងពិភាក្សាច្បាប់
និងក្នុងការជះឥទ្ធិពលដល់ការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភបា
ិ លរៀងៗខ្លន
ួ អំពវី ិធសា
ី ស្រ្តល្អបផ
ំ ត
ុ ក្នង
ុ ការដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទានៗ
់

សព្វថ្ងៃនេះ។ ក្នុងកម្មវិធីទាំងឡាយណាដែលសមាជិក សមាជិកាសភាជួបប្រជុំគ្នា ដូចជាកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសភាអាស៊ី

អឺរ៉ុបលើកទី១១ (ASEP 11) ទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋប្រកបដោយពិពិធភាពទាំងនេះអាចជួយសម្រួលកិច្ចសន្ទនារវាងប្រជា
ជាតិនិងប្រជាជាតិនៅទ្វីបផ្សេងៗគ្នា។ ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងពលរដ្ឋ សមាជិក សមាជិកាសភាមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការ

ពិចារណាមតិយោបល់របស់ពលរដ្ឋ។ កិចកា
្ច រទាំងនះេ អាចជួយរដ្ឋភ
ា បា
ិ លក្នង
ុ ការទទួលស្គល
ា ម
់ តិយោបល់ផស្ ង
េ ៗដល
ែ ស្ដង
ែ
ចេញតាមរយៈសភា ជាពិសេសនៅពេលដែលសភាទាំងនោះចូលរួមជាមួយគ្នា បង្កើតជាកិច្ចព្រមព្រៀងបែបកុងសង់ស៊ីស

និងបង្ហាញជំហររួមមួយ។ ជាសេចក្ដីផ្ដើម អត្ថបទនៃបទវិភាគនេះនឹងចែករំលែកការយល់ឃើញចេញពីការសម្រាំងយក
អត្ថបទមួយចំនួនដើម្បីផ្ដល់ជាសេចក្ដីសង្ខេបជាមុនពីទស្សនៈផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះ។

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម
ក្នុងសតវត្សរ៍ទី២១ ឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនឆ្លងហួសពីព្រំដែននៃរដ្ឋនីមួយៗ ហើយទាមទារនូវកិច្ចសហប្រតិ

សេចក្ដីសង្ខេបនៃបទវិភាគ

បត្តិការអន្ដរជាតិ។ បច្ចុប្បន្ន លើសពេលណាៗទាំងអស់ តថភាពនេះកំពុងត្រូវបានស្ដែងឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់តាមរយៈ
ការរាតតបា
្ តជាសកលនៃជង
ំ ក
ឺ វូ ដ
ី ១៩ និងតម្រវូ ការរបស់យង
ើ ក្នង
ុ ការធ្វកា
ើ ររួមគ្នក
ា ង
ុ្ន នាមជាប្រជាជាតិផស្ ង
េ ៗដើមប្ ដោ
ី ះសយ
ា្រ

បញ្ហាប្រឈមមួយនេះដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមក។ អង្គការពហុភាគីជាច្រើនបានលេចរូបរាងតាំងពីការបិទបញ្ចប់
សង្គ្រាមលោកលើកទី២ ដើម្បីជំរុញស្ថិរភាពតំបន់ គ្រប់គ្រងជម្លោះនិងវិបត្តិសុខភាព សម្រេចគោលដៅរួម និងដោះស្រាយ

បញ្ហាប្រឈមសកលផ្សេងៗទៀតដោយផ្អែកទៅតាមក្បួនច្បាប់នានា។ បញ្ហានៅត្រង់ថាសេចក្ដីសម្រេចពហុភាគីភាគច្រើន
ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រៅដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័ននានាដែលតំណាងពលរដ្ឋ។ នេះជាភាពទន់ខ្សោយមួយដែលអាចនាំ

មកនូវកង្វះការគាំទ្រពីសំណាក់ពលរដ្ឋទូទៅ។ ការទូតសភា ជាពិសេសការទូតសភាពហុភាគី នាំយកមតិយោបល់របស់
ពលរដ្ឋទៅកាន់វេទិកាតស៊ូមតិ និងការចចារកិច្ចការសកល និងផ្ដល់ជាយានក្នុងការចែករំលែកទស្សនៈរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុង
ពេលវិបត្តិតាមរយៈសភារបស់ពួកគេផ្ទាល់។ វាជាការផ្ដល់ធម្មានុរូបភាព ទម្ងន់នយោបាយ និងភាពធន់ ទៅដល់ការសម្រេច

ចិត្តទាំងនេះ ក៏ដូចជាជួយឲ្យអង្គការអន្ដររដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានគណនេយ្យភាព និងតម្លាភាព ស្របពេលជំរុញឲ្យមានការ
យល់ពីគ្នារវាងពលរដ្ឋនិងប្រទេស។

ការរីករាលដាលជាសកលនវៃ រី ស
ុ កូវដ
ី ១៩ ជាបញ្ហប
ា ឈ
្រ មមិនធ្លប
ា មា
់ នពីមន
ុ ចំពោះរដ្ឋភ
ា បា
ិ ល ពលរដ្ឋ និងសភានានា

នៅក្នុងពិភពលោក។ ក្នុងទ្វីបអាស៊ី អឺរ៉ុប និងទ្វីបដទៃ ប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែទទួលរងការគំរាមកំហែងផ្នែកសុខភាព
ប៉ុណ្ណោះទេ តែជីវភាពនិងសេរីភាពប្រចាំថ្ងៃក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះបង្ហាញថា សភាជាច្រើនដែលកំពុង

ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍និងនីតិវិធីថ្មីៗចុងក្រោយ បានបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយទប់
ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ច។ នៅប្រទេសបារាំង សំណុំនៃច្បាប់ជាច្រើន រួមមាន “សេចក្ដីថ្លែង

ការណ៍សព
ី្ដ ស
ី ន
ា្ថ ភាពអាសន្ននស
ៃ ខ
ុ ភាព” តវូ្រ បានអនុមត
័ ដោយសភាទាំងពីរថ្នក
ា ់ ដោយផ្ដលអា
់ ទិភាពទៅលើកច
ិ ព
្ច ម
្រ ព្រៀង

នយោបាយជាតិបែបកុងសង់ស៊ីស ដោយទទួលស្គាល់ថា កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកម្រិតសិទ្ធិពលរដ្ឋដើម្បី
ផលប្រយោជន៍រួម ពេលខ្លះគួរត្រូវរឹតត្បិតដែរក្រោយមានការពិចារណាសមរម្យមួយ។ នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី នៅថ្ងៃទី២១

ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ សភាជាន់ទាបបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយតាមរយៈសន្និសីទវីដេអូ ដោយពិនិត្យលើ “តួនាទីសភាសម្រាប់

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺកូវីដ១៩” ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកចូលរួមប្រៀបធៀបកិច្ចការដែលបានធ្វើ

នៅប្រទេសជាច្រើនផ្សេងៗគ្នា និងពិភាក្សាពីវិធីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺរាតត្បាតសកលប្រកប
ដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
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ផ្ទុយពីកិច្ចការដ៏សំខាន់ដែលបំពេញដោយសភាមួយចំនួន ឱកាសជាច្រើន សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិរួម

មានការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាន និងការសហការលើការព្យាបាលនិងជម្រើសនៃការស្រាវជ្រាវនានាបានមើលរំលងទាំងស្រុងដោយ

សារតែកង្វះឆន្ទៈនយោបាយ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះបង្ហាញថា ការបំពេញការងាររបស់សភា ដោយសភារៀងៗខ្លួនក្តី និង
ជាសមូហភាពក្តបា
ី នឆ្លុះបញ្ចង
ាំ ពីផលបយោ
្រ
ជន៍ដល
ែ ប្រទស
េ នីមយ
ួ ៗមានសភាដែលមានអំណាចមិនថាក្នង
ុ កំរត
ិ ជាតិតប
ំ ន់
ឬអន្តរជាតិ។

នេះមិនមែនចង់និយាយថា មានវិធីសាស្ត្រតែមួយ ដែលអាចយកទៅអនុវត្តគ្រប់កាលៈទេសៈនោះទេ។ ខុសពីអភិក្រម

អឺរ៉ុបចំពោះពហុភាគីនីយកម្ម ដែលផ្ដោតសំខាន់លើស្ថាប័នប្រកបដោយបរិយាបន្ននិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយនឹងការប្ដេជ្ញា
របស់រដ្ឋសមាជិកដែលចងដោយច្បាប់ “វិធីរបស់អាស៊ាន” បានជ្រើសយកនីតិវិធីដែលមានលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការ ពោលគឺ

តំបន់នីយកម្មដែលចូលរួមដោយពហុក្រុម និងរួមមានវេទិកានានាជាច្រើន ជាមួយនឹងសេចក្ដីសម្រេចចិត្តដែលមិនត្រូវចង

ដោយច្បាប់ និងផ្អក
ែ លើកច
ិ ព
្ច ម
្រ ពៀ្រ ងជាលក្ខណៈកុងសង់សស
ី៊ ។ បញ្ហប
ា ឈ
្រ មធំបផ
ំ ត
ុ សមប
ា្រ ត
់ ប
ំ ន់អាស៊ន
ា និងបហ
្រ ល
ែ
សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូល គឺជម្លោះរវាងមហាអំណាចធំៗ និងកង្វះសមត្ថភាពក្នុងការរឹតត្បិតសកម្មភាពរបស់ពួកគេ។

ជម្រើសទ្វេភាគីនិយមពីសំណាក់សហរដ្ឋអាម៉េរិកនិងចិន កំពុងក្លាយជាឧបសគ្គរាំងស្ទះដល់ពហុភាគីនិយមនិយាយជារួម
និងប៉ះពាល់ដល់ភាពមជ្ឈភាពអាស៊ាន ភាពស្អិតរមួត និងសារៈសំខាន់របស់អង្គការនេះ បើនិយាយដោយឡែក។

បញ្ហាប្រឈមចំពោះពហុភាគីនិយមនេះទាមទារឲ្យសភាមានភាពបុរេសកម្មកាន់តែខ្លាំង និងពង្រឹងតួនាទីដែលមាន

ស្រាប់និងតួនាទីថ្មីរបស់ខ្លួន រួមមានតួនាទីនៃការទូតសភាជាដើម។ សមាជិកសភាអាចបញ្ជូនសារនិងលើកកម្ពស់ផល

ប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួន ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះក៏អាចលើកទឹកចិត្តស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនឲ្យលះបង់ក្ដីបារម្ភ
បន្ទាន់របស់ប្រទេសខ្លួននៅពេលខ្លះ ដើម្បីឈោងចាប់អភិក្រមបែបសហប្រតិបត្តិការដែលជាយានឆ្ពោះទៅដោះស្រាយបញ្ហា

ប្រឈមសកលរយៈពេលយូរប្រកបដោយចីរភាព។ កិច្ចការនេះអាចរាប់បញ្ចូលការគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងបែបពហុភាគីក្នុងការ
ដែលបណ្តាលមកពីកូវីដ១៩ និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសង្គមនិងសុខភាព ដើម្បីឲ្យពិភពលោកត្រៀមខ្លួនប្រសើរជាងមុនក្នុងការ
ទប់ទល់ទៅនឹងគះ្រោ អាសន្ននានានៅពល
េ អនាគត។ ជាការពិតណាស់ កិចប
្ច ង
ឹ្រ បង
្រែ ទាំងអស់នះេ តវូ្រ តរែ ម
ួ បញ្ចល
ូ នូវតួនាទី

តំណាង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏រឹងមាំរបស់ស្ត្រី ជាពិសេសក្នុងដំណើរការដោះស្រាយជម្លោះ និងការកសាងសន្តិភាព។
ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះ អាស៊ីនិងអាស៊ានគួរតែព្យាយាមកសាងភាពជាដៃគូកាន់តែរឹងមាំជាមួយនឹងសហភាព

អឺរប
ុ៉ ដែលអាចសហការជាមួយគ្នក
ា ង
ុ្ន ការបង្កត
ើ សណ្ដប
ា ធ
់ ប
ា្ន ថ
់ ម
ី្ម យ
ួ នព
ៃ ហុភាគីនយ
ិ មដល
ែ មានគោលដៅដោះសយ
ា្រ បញ្ហា

សេចក្ដីសង្ខេបនៃបទវិភាគ

ប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ វិធានការណ៍សេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុក្នុងការដោះស្រាយ និងការងើបឡើងវិញពីវិបត្តិ

ប្រឈមរួម និងបញ្ចៀសគ្រោះថ្នាក់នៃជម្លោះនិងការប៉ះទង្គិចរវាងមហាអំណាចនានា។

ការលើកកម្ពស់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងបិរបទកូវីដ១៩
និងក្រោយកូវីដ១៩
ក្នុងនាមជាស្ថាប័នស្នូលមួយនៃពហុភាគីនិយម អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ដោយ

ធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកសេរីស្ទើរតែទាំងស្រុង ជាពិសេសការកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលរវាងប្រទេសនានា ស្រប

ពេលជាមួយគ្នានេះ ក៏សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគោលការណ៍ដូចជា សមភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការចរចា ដែលរួមចំណែក

ជួយឲ្យមានសន្តិភាព។ ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីដែលផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិនេះបានផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងដល់ទាំង
ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ ប្រព័ន្ធនេះបានជួយឲ្យអាស៊ីធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកយ៉ាង
ទូលំទូលាយដែលនាំឲ្យមានកំណើននៃការនាំចេញយ៉ាងគំហុក បង្កើតបានកំណើនការងាររាប់លានកន្លែង និងធ្វើកម្រិតនៃ

ការអភិវឌឍ្ មានកំណន
ើ ថេរ។ អ្នកប្រប
ើ ស
ា្រ នៅ
់ អឺរប
ុ៉ បានទទួលប្រយោជន៍ពទ
ី ន
ំ ញ
ិ និងសេវាកម្មពអា
ី ស៊ក
ី ង
ុ្ន តម្លថោ
ៃ កជាងមុន។
ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាធំៗបានកើតឡើង។ សហរដ្ឋអាម៉េរិក ដែលជាស្ថាបនិកចម្បងមួយនៃសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្ដរជាតិក្រោយឆ្នាំ១៩៤៥

កំពុងតែងាកទៅរកការចរចាទ្វេភាគី ហើយថែមទាំងមានសង្គ្រាមពន្ធនាំចូលជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនទៀត។
ប្រព័ន្ធដោះស្រាយជម្លោះរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក កំពុងត្រូវបានគំរាមកំហែងខ្លាំង ពេលដែលសហរដ្ឋអាម៉េរិក

បានរារាំងការតែងតាំងបេក្ខជនទៅកាន់សាលាឧទ្ធរណ៍ ដោយសារក្ដីព្រួយបាម្ភអំពី អភិក្រមបែបសកម្មនិយម និងពីការ
គំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យភាពរដ្ឋ។
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ជាការឆ្លើយតប អាស៊ីកំពុងដំណើរការនូវផែនការទាក់ទងនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអន្ដរតំបន់ដូចជា CPTPP និង RCEP-

16 ហើយ RCEP-16 នេះអាចនឹងក្លាយជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ពិភពលោកបើគិតលើចំនួនប្រជាជន

និងចំណូលសរុប។ សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងស្វះស្វែងឲ្យមានកំណែទម្រង់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកតាមរយៈការពង្រឹងការ
អនុវត្តច្បាប់ ការផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការក្នុងការកែប្រែច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ និងការព្យាយាមកាត់បន្ថយក្ដីព្រួយ
បារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិកអំពី សាលាឧទ្ធរណ៍។

ក៏ប៉ុន្តែ កិច្ចការជាច្រើនទៀតចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹងដ៏ធំមួយក្នុងសកលភាវូបនីយកម្ម។ ភាព

តានតឹងនោះក៏ដោយសារតែ រដ្ឋនីមួយៗចង់បានអធិបតេយ្យភាពពេញលេញ ហើយពលរដ្ឋទាមទារនូវសិទ្ធិបញ្ចេញមតិលើ

សេចក្តស
ី មច
្រេ ចិតដ
្ត ល
ែ ប៉ះពាល់ដល់ជវី ភាពរបស់ពក
ួ គេ ខណៈដល
ែ ពាណិជក
្ជ ម្មពភ
ិ ពលោកទាមទារនូវបព
្រ ន
័ ព
្ធ ហុភាគីដល
ែ
ផ្អែកទៅលើច្បាប់។ ការដែលប្រព័ន្ធនេះជារឿយៗមានលក្ខណៈការិយាធិបតេយ្យ មានគម្លាតនិងកាត់ផ្ដាច់ពីប្រជាពលរដ្ឋ
អាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈភាពបរាជ័យនៃការចរចា TTIP រវាងសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងសហភាពអឺរ៉ុប។ ហេតុនេះ
ដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធពហុភាគីដែលកាន់តែរឹងមាំនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងបទបញ្ញតិ្ត
នានា ការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នតំណាងរបស់ពួកគេគួរតែមានតួនាទីកាន់តែធំ។

កិច្ចការនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដោយសារពិភពលោកមានគម្រោងធ្វើឱ្យមានការងើបឡើងវិញនូវសេដ្ឋកិច្ចប្រកប

ដោយចីរភាពពីវិបត្តិកូវីដ១៩។ អាស៊ាន និងរដ្ឋជាសមាជិកបានអនុវត្តនូវវិធិសាស្ត្រមួយ ដែលផ្តោតលើការពង្រឹងសង្វាក់នៃ
ការផ្គត់ផ្គង់ និងការធ្វើពិពិធកម្មបណ្តាញនៃការផ្គត់ផ្គង់ ពាណិជ្ជកម្ម រួមទាំងការសម្របសម្រួល និងការធ្វើសេរីភាវូបនីយកម្ម

វិនិយោគ ដែលរួមមានការកសាងទីផ្សារអាស៊ានមួយប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែង។ ដើម្បីពង្រឹងនូវភាពប្រកួតប្រជែងនៃ
តំបន់នេះ រដ្ឋជាសមាជិកបានចាប់ផ្តើមវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យា និងប្រព័ន្ធឌីជីថល ការអភិវឌ្ឍជំនាញ និងការគាំពារសង្គម។

ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងនូវអាទិភាពរបស់ខ្លួន ផែនការស្តារឡើងវិញរបស់អឺរ៉ុបបានសម្រេចក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនាខែកក្កដា

សេចក្ដីសង្ខេបនៃបទវិភាគ

ឆ្នាំ២០២០ ដោយបានអនុម័តនូវទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៧៥០ ប៊ីលានយូរ៉ូទាំងកម្ចី និងជំនួយឥតសំណងសម្រាប់ប្រទេសជា
សមាជិក ដើម្បីសម្រេចនូវវត្ថុបំណងក្នុងការបង្កើតការងារ គាំទ្រកំណើន បង្កើនភាពធនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម និងលើក
កម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរបែបឌីជីថល និងបៃតង។ ដើម្បីទទួលបាននូវថវិកាខាងលើនេះ ផែនការស្តារឡើងវិញរបស់ជាតិនីមួយៗ

ត្រូវតែបង្ហាញនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមពាក់ព័ន្ធនឹងថាមពលស្អាត និងអាចផលិតឡើងវិញ ការកសាងនូវការជួសជុលឡើងវិញ
ការកសាងបណ្តាញ ការតភ្ជាប់ ការធ្វើទំនើបកម្មឌីជីថលក្នុងវិស័យសាធារណៈ (រួមមានផ្នែកសុខាភិបាល និងយុត្តិធម៌)
ការរក្សាទុកនូវទិន្នន័យផ្នែកឧស្សាហកម្ម និងការអប់រំតាមបែបឌីជីថល។

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពល
នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងអំពីអន្ដរកម្មរវាងសន្តិសុខធនធាន និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ សៀវភៅផែនទីនេះផ្ដល់

ការយល់ឃើញអំពី សន្តិសុខថាមពលពីអឺរ៉ុប និងការយល់ឃើញអំពីសន្តិសុខស្បៀងពីអាស៊ី ជាមួយនឹងពិពិធភាពនៃការ
យល់ឃើញអំពីមូលហេតុផ្សេងៗ និងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងវិធីសាស្ត្រខ្លះៗ ដែលនឹងត្រូវយកមក
អនុវត្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ។

ខណៈដល
ែ ការផ្គតផ
់ ង
្គ ស
់ ប្ ៀង និងថាមពលទៀងទាត់ មានសារៈសំខាន់ចពោ
ំ ះបជា
្រ ជនក្នង
ុ សម័យទំនប
ើ ផលប៉ះពាល់

ដល់បរិសន
ា្ថ និងជីវសា
ិ ស្តច
្រ មះុ្រ ក៏ចាបា
ំ ច់តវូ្រ បានពិចារណាផងដរែ ។ ជាផ្នក
ែ មួយនកា
ៃ រធ្វឲ
ើ យ្ មានតុលយ្ ភាពនះេ សហភាព

អឺរប
ុ៉ បានជមញ
ុ្រ ឲយ្ មានការលូតលាស់នប
ៃ ភ
្រ ពថាមពលជំនស
ួ ផស្ ង
េ ៗនៅអឺរប
ុ៉ ។ សប
្រ ពល
េ ដល
ែ មានភាពវិជមា
្ជ នក្នង
ុ វិសយ
័
អាកាសធាតុ ផលវិបាកមួយទៀត គឺការថយចុះនៃផលិតកម្មថាមពលសរុប ដោយសារកម្រិតនៃផលិតកម្មសម្រាប់ប្រភព
ថាមពលមិនកកើតឡើងវិញបានធ្លាក់ចុះ។ សព្វថ្ងៃនេះ លើសពីពាក់កណ្ដាលនៃតម្រូវការថាមពលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវ

បានផ្គតផ
់ ង
្គ ដោ
់ យបណ្ដប
ា ទ
្រ ស
េ នៅកស
្រៅ ហភាពអឺរប
ុ៉ ដល
ែ បង្កឲយ្ មានស្ថន
ា ភាពភូមសា
ិ ស្ដន
្រ យោបាយមួយដល
ែ ស្មគ
ុ ស្មញ
ា
និងមិននឹងនរ។

បញ្ហធ
ា នធានដ៏ធម
ំ យ
ួ សម្រប
ា អា
់ ស៊ី គឺការផ្គតផ
់ ង
្គ ស
់ ប្ ៀង សប
្រ ពល
េ ដល
ែ តំបន់នះេ កំពង
ុ មានតមវូ្រ ការសប្ ៀងខ្ពសប
់ ផ
ំ ត
ុ

ហើយខណៈប្រជាជនក៏កំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ គួរឲ្យព្រួយបារម្ភ ការសិក្សាបានបង្ហាញថា សីតុណ្ហភាពកើនឡើង

អាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនូវទិន្នផលដំណាំយ៉ាងគំហុកក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះ។ សភាសិង្ហបុរីបានបោះ
ជំហានដ៏សំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅពេលដែលខ្លួនបានបង្កើត “ភ្នាក់ងារស្បៀងសិង្ហបុរី”។ ភ្នាក់ងារនេះកំពុង
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បំពញ
េ ភារកិចស
្ច ្វង
ែ រកវិធនា
ី នាសម្រប
ា ឲ
់ យ្ ទីកង
្រុ ទាំងឡាយដែលជាទីលនៅ
ំ នៃបជា
្រ ជនពាក់កណ្ដល
ា នៃបជា
្រ ជនសរុបរបស់

ពិភពលោក រួមចំណក
ែ ដល់ផលិតកម្មសប្ ៀងសកលជាមួយនឹងវិធសា
ី ស្ដក
្រ សិដន
ា្ឋ ទីកង
ុ្រ បក
្រ បដោយចីរភាព និងការបងញ
ួ្រ
ខ្សែចង្វាក់ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀង ដែលអាចជួយបង្ការការខ្ជះខ្ជាយចំណីអាហារ និងកាត់បន្ថយដានកាបូនរបស់ស្បៀង។

ប៉ុន្តែសន្តិសុខស្បៀងមិនមែនជាក្ដីព្រួយបារម្ភធំតែមួយគត់របស់អាស៊ីទេ។ ក្នុងនាមជាប្រភពនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះ

កញ្ចក់ពាក់កណ្ដាលនៃការបញ្ចេញសរុបរបស់ពិភពលោក អាស៊ីក៏ជាតំបន់ដែលងាយប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

កាន់តធ
ែ ន
្ង ធ
់ រ្ង ជាងនះេ ទៀតនោះ ទីកង
ុ្រ ធំៗនអា
ៃ សអា
ី៊ គ្នយ
េ មា
៍ នទីតាង
ំ ឋិតនៅលើដទ
ី ន់កង
ុ្ន តំបន់ដល
ី បា
្ ប់ និងតំបន់ដស
ី ណ្ដ
ទីដែលមានការវិវត្តនគរូបនីយកម្មដ៏ឆាប់រហ័ស និងការប្រើប្រាស់ទឹកក្រោមដីច្រើន កំពុងបណ្ដាលឲ្យមានការស្រុតលិចផ្ទៃដី

ខាងលើ ដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃទឹកជំនន់។ បញ្ហាប្រឈមមួយទៀតសម្រាប់អាស៊ីនោះគឺការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ

ដែលភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីការទន្ទ្រានយកដីដើម្បីធ្វើកសិកម្ម និងការកាប់ឈើ។ ហេតុការណ៍នេះត្រូវបានជំរុញដោយ

តម្រវូ ការសកលដ៏ចន
ើ្រ សមប្ ម
ើ លើកសិផល និងការកើនឡើងនវៃ ន
ិ យោ
ិ
គពីអន្តរជាតិ ជាមួយនឹងភាពលំបាកក្នង
ុ ការអនុមត
័
ច្បាប់បក
្រ បដោយបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ព ហើយពល
េ ខ្លះការអនុវត្តចបា
្ ប់ដល
ែ មានសប
ា្រ ក
់ នៅ
៏ មានលក្ខណៈទន់ខ្សោយនៅឡើយ។ នះេ
ជាមូលហេតុដែលរួមចំណែកបង្កើនបរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកនៅក្នុងបរិយាកាស ដែលនាំឲ្យឡើងកម្ដៅផែនដីនិងកើនកម្ពស់
ទឹកសមុទ្រ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មានសញ្ញានៃការលើកទឹកចិត្តមួយចំនួន ដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពោលគឺទីផ្សារកាបូន
របស់បទ
្រ ស
េ ចិន ដែលតំណាងនូវជំហានដ៏សខា
ំ ន់នកា
ៃ រប្តេជច
ា្ញ ត
ិ រ្ត បស់អាស៊ក
ី ង
ុ្ន ការអភិវឌ្ឍអាកាសធាតុបក
្រ បដោយចីរភាព។

ទន្ទម
ឹ នឹងនេះ សហភាពអឺរប
ុ៉ ក៏កព
ំ ង
ុ បឈ
្រ មមុខនឹងបញ្ហផ
ា ស្ ង
េ ៗរបស់ខន
ួ្ល ផងដរែ សប
្រ ពល
េ ដល
ែ ខ្លន
ួ ពយា
្ យាមក្លយ
ា ជា

អ្នកដឹកនាំសកលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការគម្រាមកំហែងទៅនឹងជីវសាស្ត្រចម្រុះ។ ក្រោយ

ជោគជ័យជាច្រើនរួមមាន កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស និងសន្និសីទការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសហប្រជាជាតិ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧

សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចខ្លះៗនូវការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ស្របពេលដែលខ្លួនអាចរក្សាអត្រាកំណើន
ទីកង
ុ្រ ប៉រា ស
ី ។ កិចព
្ច ម
្រ ព្រៀងបៃតងអឺរប
ុ៉ គឺជាជំហានបន្ទប
ា ដ
់ ស
៏ ខា
ំ ន់មយ
ួ ឆ្ពះោ ទៅគោលដៅក្នង
ុ ការសមច
្រេ បាននូវអពយា
្ កត
ឹ្រ យ្
កាបូនក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប ដែលបង្កើតនូវវេទិកាមួយសម្រាប់កម្មវិធី៥៥ នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប (EU Fit-for-55 program)

ដែលពង្រឹងនូវការប្តេជ្ញាចិត្ត ខណៈស្វែងរកការដឹកនាំពិភពលោកមួយ ដែលតម្រូវឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញនូវគោល

នយោបាយនានាទាក់ទងនឹងធនធាននិងបរិស្ថាន។ ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាទាំងនេះនៅថ្នាក់ជាតិ សភាអាចរួមចំណែកតាម
រយៈការបង្កើតច្បាប់ប្រកបដោយការគិតគូរពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងសាធារណៈ និងជួយពាំនាំ
មតិយោបល់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីសំណាក់រដ្ឋា

សេចក្ដីសង្ខេបនៃបទវិភាគ

សេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អមួយ ក៏ប៉ុន្តែគោលដៅអាកាសធាតុជាតិបច្ចុប្បន្ននៅតែមិនទាន់សម្រេចបានដូចការប្ដេជ្ញាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង

ភិបាល ភ្នក
ា ងា
់ រនិងស្ថប
ា ន
័ ជំនាញពហុភាគីនានា។ ការរួមចំណក
ែ នះេ ក៏អាចជួយដល់សកម្មភាពពហុភាគីនានាតាមរយៈការ
នាំមកនូវធម្មានុរូបភាព និងគណនេយ្យភាពប្រជាធិបតេយ្យទៅកាន់កិច្ចប្រឹងប្រែងនានាក្នុងការបន្សាំុខ្លួន និងកាត់បន្ថយផល
ប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ កិច្ចប្រជុំអន្ដរសភា (ដូចជា ASEP, IPU, AIPA -ល-) ក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់
ផងដែរសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទៅមកដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ជម្រុញកិច្ចព្រមព្រៀងអន្ដរតំបន់ និងការប្ដេជ្ញាចិត្តរួម។

សេចក្ដីបញ្ចប់
រួមជាមួយនឹងតំណាងសភាពីអាស៊ីនិងអឺរ៉ុប មជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ី (PCAsia) មានការប្ដេជ្ញាចិត្តរួមគ្នាមួយក្នុងការ

កសាងការយល់ដង
ឹ លើបញ្ហដ
ា ល
ែ ប៉ះពាល់ដល់យង
ើ ទាំងអស់គា្ន ដែលរួមមានបញ្ហស
ា ន្តស
ិ ខ
ុ ផ្នក
ែ សុខាភិបាលនិងការគ្របគ
់ ង
្រ
វិបត្តិ បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសន្តិសុខផ្នែកធនធាន។ ស្របពេលដែលសភាកំពុង

មានភាពបុរេសកម្មក្នុងការបង្កើនតួនាទីរបស់ខ្លួន ដើម្បីពង្រឹងការកសាងសន្តិភាព ការប្រឹងប្រែងចងក្រងសៀវភៅនេះ គឺ

សំដៅជួយផ្ដលម
់ តិយោបល់ទៅកាន់អក
្ន ពាក់ពន
័ ជា
្ធ ចន
ើ្រ ផស្ ង
េ ៗគ្នដ
ា ល
ែ មានចំណក
ែ សំខាន់កង
ុ្ន ដំណរើ ការនក
ៃ ច
ិ ស
្ច ន្ទនា និង
ជួយដោះសយ
្រា ជម្លោះដែលចាំបាច់កង
្នុ ការកសាងពិភពលោកមួយដែលប្រកបដោយសន្តភា
ិ ព និងស្ថរិ ភាពប្រសរើ ជាងមុន។

PCAsia សង្ឃឹមថា ការរួមចំណែកពីសំណាក់អ្នកជំនាញនិងពលរដ្ឋក្នុងសៀវភៅនេះអាចផ្ដល់ជាទស្សនៈថ្មីៗសម្រាប់

សមាជិក សមាជិកាសភា នៅក្នុងដំណើរការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួន ដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំងនេះ ដែលរួមចំណែកជួយ
កសាងអនាគតមួយប្រកបដោយបរិស្ថានស្អាត មានសន្តិភាព សុវត្ថិភាព វិបុលភាព និងភាពធន សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា។

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ មជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ី (PCAsia) ។ អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមាន
ក្នង
ុ សៀវភៅដល
ែ មានចំណងជើងថា Proactive Parliamentary Diplomacy: ASEP 11 Special Edition ដល
ែ អាចទាញយកពីគហ
េ ទំពរ័ ៖
https://www.pcasia.org ។
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តារាងមាតិកា

បុព្វកថា

ទំ. ២

សេចក្តីផ្តើម

ទំ. ៦

សេចក្ដីសង្ខេបនៃបទវិភាគ

ទំ. ១០

ទំ. ៤

Preface
Introduction

០១
ជំពូកទី

ទំ. ៨

ទំ. ១៧ - ទំ. ៧៣

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព
សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

ទំ. ១៨

១.១

ការកសាងពហុភាគីនិយមថ្មីនៅអឺរ៉ុប

ទំ. ៤៩

និងអាស៊ី
ទំ. ២១

១.២

ការពង្រឹងភាពជាដៃគូសភាសម្រាប់

ទំ. ២៨

១.៣
១.៤

តួនាទីសភាក្នុងការតទល់នឹងបញ្ហាប្រឈម

ទំ. ៥៣

១.៥

១.១០ បញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខនៅអាស៊ី៖
ទស្សនៈបែបអឺរ៉ុប

ទំ. ៥៧

១.១១ ការត្រួតពិនិត្យរបស់សភាទៅលើ

ឆ្លងដែន៖ ទស្សនទានមួយបែបអឺរ៉ុប

ការប្រើប្រាស់កម្លាំង និងកងកម្លាំង

ការឆ្លើយតបរបស់ឥ
 ណ្ឌូណេស៊ីទៅនឹង

ប្រដាប់អាវុធ

វិបត្តិកូវីដ-១៩ ដំណាក់កាលដំបូង
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ដោយ លោកសី្រ ដវេ ី អាមឺលៀ តស
េ្រ ា្ន វីចាយ៉ន
ា ទី & លោក ហឺរយ
ី ណ
ូ ូ អាឌី អាំងគូរូ
By Dr. Sryneath CHHUOR

ដោយ សាស្ត្រាចារ្យ មីហ្សែល ហ្វូសហ្សេ
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in ASEAN
By Dr. Lison GUIGNARD and Thyda KEM
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ការកសាងពហុភាគីនិយមថ្មីនៅអឺរ៉ុប និងអាស៊ី

អំពីពហុភាគីនិយម

វិបត្តិបច្ចុប្បន្ននៃពហុភាគីនិយម
ឥរិ យា បថសហការគ្នា នេះ កំ ពុ ង តែ ទ ទួ ល ការគំ រា ម

ពហុភាគីនិយមជាទម្រង់ស្ថាប័នមួយដែល

សម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋបី ឬច្រើន
ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃគោលការណ៍

ប្រតិបត្តិរួម ។ គោលការណ៍នេះ បញ្ជាក់ច្បាស់
ពីការអនុវត្តសមស្របតាមប្រភេទសកម្មភាព
ដោយមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ពិសេស
(particularistic interests) ឬ

ការកសាងពហុភាគីនិយមថ្មីនៅអឺរ៉ុប និងអាស៊ី

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

បំផ្លាញមួយចំណែកធំនូវអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះស្ថាប័ននៃ

សកលភាវូបនីយកម្ម និងបានបំផ្លាញទំនុកចិត្តដែលធុរកិច្ច
អន្តរជាតិតង
ែ តែមានពីបត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រនានាដែលអាចស្មន
ា ទុក
ជាមុនបាន ដោយផ្អែកលើប្រព័នម
្ធ យ
ួ ដែលឈរលើមល
ូ ដ្ឋាន
ច្បាប់។

យន្តការនៃមជ្ឈត្តកម្មពាណិជក
្ជ ម្មរបស់អង្គការពាណិជ្ជ

កម្មពិភពលោកត្រូវបានរាំងស្ទះតាំងពីថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ

[១, ទំ. ៥៧១]។

ចាត់ តាំ ង ចៅក្រ ម ថ្មី នៅ ក្នុ ង ស្ថា ប័ ន ឧទ្ធ រ ណ៍ រ បស់ អ ង្គ កា រ

២០១៩ ដោយការបដិសេធរបស់ប្រតិភូអាម៉េរិកក្នុងការ
ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ ក្នុងអាកប្ប

កិរិយាស្រដៀងគ្នានេះ សហរដ្ឋអាម៉េរិកនៅតែស្ថិតនៅក្រៅ

ជំពូកទី

កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ពហុភាគីនិយម បង្កប់នូវអត្ថន័យពីសមត្ថភាពក្នុងការ

ដដែល។ សេតវិមាន (White House) បច្ចុប្បន្នបាន

រយៈពេលវែងក្នុងបុព្វហេតុនៃគុណតម្លៃរួម។ ក្នុងន័យនេះ

(Brexit) និងគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានាដែលធ្វើឲ្យ

តាំងពីការកកើតសហភាពអឺរ៉ុបដំបូង ក្នុងប្រភេទជាអង្គការ

ដំបង
ូ ហើយចាប់តាង
ំ ពីឆ១
ំា្ន ៩៥០មក ដល
ែ រដ្ឋបាលអាម៉រេ ក
ិ

បត្តិការ និងសមាហរណកម្មតំបន់ស្មើនឹងផលប្រយោជន៍

សម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួន។

តែងតែគាំទកា
្រ រប្រប
ើ ស
ា្រ ប
់ ព
្រ ន
័ ដ
្ធ រ៏ ង
ឹ មាំសម្រប
ា ដោ
់ ះស្រយ
ា

ជាមួយចិន កាណាដា ម៉ិកស៊ិក ប្រេស៊ីល បារាំង អាល្លឺម៉ង់

និងគាំទ្រស្ថាប័នអន្តរជាតិនានា រាប់បញ្ចូលទាំងអង្គការ

សម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រ។ ការរុះរើជាប្រព័ន្ធនៃសណ្តាប់ធ្នាប់

លះបង់ផលប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីដើម្បីផលប្រយោជន៍

គាំទ្រការដកខ្លួនរបស់អង់គ្លេសចេញពី សហភាពអឺរ៉ុប

សហភាពអឺរ៉ុបបានទទួលយកនូវឥទ្ធិពលនៃទម្រង់នេះចាប់

ភាពរួបរួមគ្នាក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបចុះខ្សោយ។ នេះជាលើក

ពហុភាគី ដែលឲ្យតម្លៃលើគោលដៅរួមនៃកិច្ចសហប្រតិ

មិនចូលរួមពេញលេញក្នង
ុ ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រសមាហរណកម្មរបស់

ជាតិ។ ក្នុងកម្រិតសកល រដ្ឋជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុប

ជម្លោះ ពាណិ ជ្ជ កម្ម និ ងពន្ធ គយរវាងសហរដ្ឋ អាម៉េរិក

ជម្លោះ និងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
អាកាសចរណ៍អន្តរជាតិ (ឆ្នាំ១៩៩៤) រហូតដល់អង្គការ

ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (១៩៩៥) អង្គការយូណេស្កូ
តុលាការយុតធ
ិ្ត ម៌អន្តរជាតិ កម្មវធ
ិ ស
ី ប្ ៀងអាហារពិភពលោក
អង្គការសុខភាពពិភពលោក UNDP ឬ UNEP និង

ក្រុមធនាគារពិភពលោក។ ដើម្បីគាំទ្របុព្វហេតុទំាងនេះ
ប្រទស
េ ជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរប
ុ៉ ចូលរួមចំណក
ែ នូវថវិកា
៤០% នៃថវិកាបច្ចុប្បន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
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ពិបាកកំណត់។ រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាម៉េរិកបច្ចុប្បន្នកំពុងតែ

យុទ្ធសាស្ត្របន្ទាន់របស់ភាគី ដែលអាចកើត

មានឡើងក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់ណាមួយ

០១

កំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយអ្វីដែលជាចំណុចល្អរួមកាន់តែ

ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង កំពុងរំខានជាពិសេសដល់ពួកក្រុម
អន្តរជាតិក្រោយឆ្នាំ១៩៤៥ កំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ
ស្ថាបនិកដំបូងដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រព័ន្ធនេះ។ ជាលទ្ធផល
“ឆ្មានៃពាណិជ្ជវិស័យនិយម (mercantilist cat) មួយ

ត្រូវបានព្រលែងឲ្យចេញពីបាវ”។ អ្វីដែលជាហានិភ័យនោះ

គឺពិភពលោកត្រូវបែកបាក់ជាប្លុកពាណិជ្ជកម្មតំបន់ ជាក់
ស្តែងគឺ ប្លុកសហរដ្ឋអាម៉េរិក សហភាពអឺរ៉ុប និងចិន[២]។

មានគោលនយោបាយមួយដែលត្រូវធ្វើឲ្យមានតុល្យភាព

«សម្ព័ន្ធភាពដើម្បីពហុភាគីនិយម» បង្កើតឡើងដោយ

អំណាចជាងមុន ជាពិសេសនៅអាស៊ី ជាកន្លែងដែលមាន

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ គឺជាបណ្តាញក្រៅ

(security matrix) នោះទេ [១, ទំ. ៥៦២] [B]។

សណ្តាប់ធ្នាប់ពហុភាគីដែលផ្អែកលើច្បាប់ គឺជាវិធីតែមួយ

ស្ថានភាពផ្ទុយគ្នាពីអឺរ៉ុប ដែលមិនមានផែនការសន្តិសុខ
ដូចនេះហើយ បើសិនជាពហុភាគីនិយមមិនទាន់មាន

សភាព «ធ្លាក់ចុះទន់ខ្សោយបំផុត» នៅឡើយ នោះទាមទារ

ឲយ្ មានការបង្កត
ើ ជាបន្ទន
ា ន
់ វូ ទម្រង់ វិសាលភាព និងពដ
ំ្រ ន
ែ

ថ្មីសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដែលអ្នកជំនាញ

ផ្លូវការមួយ នៃបណ្តាប្រទេសដែលមានជំនឿរួមគ្នាថា
គត់ ដែ ល អាចធានាបាននូ វ សន្តិ ភា ពនិ ង ស្ថិ រ ភាពអន្ត រ ជាតិ

ហើយមានតែតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប៉ុណ្ណោះ ដែល
អាចឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហារួមនានាបាន។

ក្នុងកាលៈទេសៈមួយដែលគោលការណ៍គន្លឹះ នៃ

ហៅថា «ពហុជាតិ» [៣]។ ការគំរាមកំហែងនិងបញ្ហា

សណ្តាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិផ្អែកលើច្បាប់ និងលិខិតូបករណ៍

អន្តរជាតិមួយចំនួនមិនអាចដោះស្រាយបានតាមវិធីសាស្រ្ត

បញ្ហាប្រឈម សម្ព័ន្ធភាពដើម្បីពហុភាគីនិយមមានបំណង

បរិស្ថាន កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្មីដែលពឹងផ្អែក

និងប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគី។ រាល់

ទូរគមនាគមន៍ និងភេវរកម្ម។

ហេតុនេះជឿជាក់ ថាគោលបំណងនិងគោលការណ៍នៃ

ប្រឈមនានាកំពង
ុ តែមានសភាពកាន់តធ
ែ ន
្ង ធ
់ រ្ង ហើយបញ្ហា

សំខាន់ៗនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកំពុងតែជួបនឹង

ទ្វេភាគីដ៏សាមញ្ញបាននោះទេ ឧទាហរណ៍ដូចជា បញ្ហា

បង្រួបបង្រួមប្រទេសទំាងឡាយដែលជឿជាក់លើភាពខ្លាំង

លើច្បាប់ ដំណើការនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ សន្តិសុខ

ប្រទេសដែលបានរួមដៃក្នុងការធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់បុព្វ

ចំពោះគ្រប់បញ្ហានីមួយៗ កិច្ចពិភាក្សា «ពហុជាតិ»

បង្ហញ
ា នូវផ្លវូ ឆ្ពះោ ទៅមុខដែលអាចធ្វទៅ
ើ បាន។ ឧទាហរណ៍
សហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនអាចធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ

នឹង WTO ព្រោះចិនត្រូវការស្ថិរភាពពាណិជ្ជកម្មដែលផ្អែក

ច្បាប់អន្តរជាតិ យុត្តិធម៌ និងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជា
ជាតិ គឺជាគ្រឹះដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការធានាឲ្យ
បាននូវសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងវិបុលភាព។

សម្ព័ន្ធភាពនេះមានបំណងស្តារឡើងវិញនូវការប្តេជ្ញា

លើច្បាប់ ដរាបណារាល់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី ការការពារ

ចិត្តជាសកលចំពោះសណ្តាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិមួយដែលផ្អែក

ភាពអឺរ៉ុបក៏អាចចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយចិនទាក់ទង

ត្រង់ចំណុចណាដែលចាំបាច់។ គោលដៅរបស់សម្ព័ន្ធភាព

សេដ្ឋកិច្ចដែលអំណោយផលដល់បរិស្ថានជាងមុន ហើយ

•

វិនយោ
ិ
គផ្ទល
ា ព
់ ប
ី រទេសត្រវូ រៀបចំដោយប្រទស
េ ចិន។ សហ

លើច្បាប់ លើកស្ទួយគោលការណ៍នេះ និងធ្វើការកែសម្រួល

នឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងការលើកស្ទួយ

នេះគឺ៖

និងស្ថាប័ននានា ដែលកំពុងទទួលរងសម្ពាធ ឬ

សមស្របជាមួយពាណិជ្ជកម្ម។ ការដឹងពីហានិភ័យដែល

ការបំផ្លិចបំផ្លាញ

បន្ ស ល់ ទុ ក ពី កា របរាជ័ យ នៃ សេ ដ្ឋ កិ ច្ច ស ន្តិ ស ហត្ថិ ភា ព
(peaceful economic coexistence) ដល
ែ មានស្រប
ា ់
បាននាំឲយ្ បារាំងនិងអាល្លម
ឺ ង
៉ ប
់ ង្កត
ើ បាននូវសម្ពន
័ ភា
្ធ ពដើមប្ ី

•

០១

បាលកិចប
្ច ក
្រ បដោយបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ព និងទប់ទល់ឲយ្ បាន

ញូវយ៉ក កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល

ទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមថ្មីនានាដែលទាមទារការអនុវត្ត

ពេលនេះមានប្រទេសជាង៦០ នៅទូទាំងពិភពលោកបាន
សិង្ហបុរី និងហ្គាណាផងដែរ។

បកា
្រ ន់យករបៀបវារៈដល
ែ មានភាពបុរស
េ កម្មជាងមុន
នៅក្នង
ុ ផ្នក
ែ ណាមួយនៃគោលនយោបាយដែលខ្វះអភិ

ពហុភាគីនិយមថ្មីមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ នាទីក្រុង

ចូលជាសមាជិក ក្នុងនោះរួមមាន កាណាដា ម៉ិកស៊ិក ស៊ីលី

ការពារ និងរក្សាទំនៀមទំលាប់អន្តរជាតិ កិចព
្ច ម
្រ ព្រៀង

ជំពូកទី
ការកសាងពហុភាគីនិយមថ្មីនៅអឺរ៉ុប និងអាស៊ី

ធ្លាក់ចុះនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងនាំទៅរកការបង្កើតឲ្យ

សម័្ពន្ធភាពដើម្បីពហុភាគីនិយម

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

កត្តាផ្សេងៗទៀតកំពុងតែលេចឡើង ធ្វើឲ្យមានការ

សកម្មភាពរួមគ្នា និង
•

ជំរុញកំណែទម្រង់ផ្សេងៗដោយមិនបោះបង់នូវគោល

ការណ៍និងគុណតម្លៃគន្លឹះនានា ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថាប័ន
ពហុភាគី និងសណ្តាប់ធ្នាប់នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច

សកលមានបរិយាបន្ន និងប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក្នុងការ
សមច
្រេ ឲយ្ បាននូវលទ្ធផលជាក់សង
ែ្ត សមប
ា្រ ប
់ ជា
្រ ជន
ទូទាំងពិភពលោក។
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សម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងជំរុញរបៀបវារៈពហុភាគីមួយដែល

ដែលកើតមានឡើងក្នង
ុ តំបន់មយ
ួ អាចនឹងជះឥទ្ធព
ិ លដោយ

ប្រជាជាតិ ក៏ដូចជាអនុលោមតាមគោលបំណងនិងគោល

រាប់ពាន់ម៉ាល (mile)។ បាតុភូតមួយចំនួនដូចជា ការ

គោរពយ៉ង
ា ពញ
េ លញ
េ នូវតួនាទីដស
៏ ខា
ំ ន់របស់អង្គការសហ

ការណ៍នធ
ៃ ម្មនញ
ុ រ្ញ បស់អង្គការសហប្រជាជាតិនង
ិ ចបា
្ ប់អន្តរ
ជាតិ។ ដៃគូទាំងឡាយនៃសម្ព័ន្ធភាពនេះមានការប្តេជ្ញាចិត្ត
ក្នុងការដើរតួជាកម្លាំងចលករក្នុងការការពារ អភិវឌ្ឍន៍ និង
កែសម្រល
ួ សណ្តប
ា ធ
់ ប
ា្ន អ
់ ន្តរជាតិមយ
ួ ដែលផ្អក
ែ លើនត
ី រិ ដ្ឋ។

ក្នុងវិស័យគោលនយោបាយការបរទេស ពហុភាគី

ផ្ទាល់លើជីវិតរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់ឆ្ងាយពីគ្នា

ប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កឡើងនូវបញ្ហាជាច្រើន ដែលមិន
ឈប់នៅត្រឹមព្រំដែននៃប្រទេសមួយទេ ដូចនេះហើយទើប
នាពេលបច្ចុប្បន្នកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីកាន់តែមាន
សារៈសំខាន់ជាងពេលណាៗទាំងអស់។

ក្នង
ុ ចំណោមកិចផ
្ច ច
ួ្ត ផ្តម
ើ នានាដល
ែ តវូ្រ បានពម
្រ ព្រៀង

និយមមានន័យថា រដ្ឋទំាងឡាយសហការគ្នា ដើម្បីជំរុញ

ដោយសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីពហុភាគីនិយម ក៏មានការទទូច

កម្មផលប្រយោជន៍ដល
ែ មានភាពប្រកត
ួ ប្រជង
ែ ។ ភាគីទាង
ំ

អន្តរជាតិ និងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដែលផ្អែកលើគោល

ការសម្រេចគោលដៅរួម ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាព និងធ្វើនិយត
នោះធ្វើបែបនេះព្រោះគេដឹងថា នៅចុងបញ្ចប់ រដ្ឋទាំងអស់

ជាអ្នកទទួលបានផលច្រើនបំផុត ប្រសិនបើគេធ្វើការរួមគ្នា

និងព្រមព្រៀងគ្នាអនុវត្តតាមច្បាប់។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
បែបនេះពឹងផ្អែកលើគោលការណ៍ និងគុណតម្លៃជាក់លាក់

នានាដែលប្រកាន់យកដោយគ្រប់តួអង្គទាំងអស់។ ក្នុង
សម័យសកលភាវូបនីយកម្ម ស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសនៅលើ

សកលលោកមានការទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមក។ ជម្លោះ

ឲ្យមានសកម្មភាពដើម្បីពង្រឹងការគោរពច្បាប់មនុស្សធម៌

ការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹង៖ ទំនុកចិត្តនិងសន្តិសុខក្នុងលំហរ

ទូរគមនាគមន៍ ភាពជាដៃគូអន្តរជាតិសម្រាប់ព័ត៌មាននិង
ប្រជាធិបតេយ្យ ជំហររួមមួយលើបញ្ហាបំរែបម្រួលអាកាស
ធាតុនិងសន្តិសុខ បច្ចេកវិទ្យានាពេលអនាគត ការរំសាយ

និងគ្រប់គ្រងសព្វាវុធ ទំនិញនិងសេវាសាធារណៈសកល
ការពង្រឹងស្ថាប័នអន្តរជាតិ និងសមភាពយេនឌ័រ។

ជំពូកទី
ការកសាងពហុភាគីនិយមថ្មីនៅអឺរ៉ុប និងអាស៊ី

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

០១

សម្តីរបស់លោក Sovann Ke ក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គស្តីពី ពហុភាគីនិយម[៤].
សម្រាប់លោក Sovann Ke (តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ) អង្គការ
សហប្រជាជាតិជាស្ថាប័នតំណាង ដែលមានសមត្ថភាពបំផុតក្នុងការការពារគុណធម៌នៃពហុភាគីនិយម
និងជាមធ្យោបាយមួយក្នុងចំណោមមធ្យោបាយដទៃទៀត ដែលសក្តិសមបំផុតក្នុងការទប់ទល់ជាមួយ
នឹងបញ្ហប
ា ឈ
្រ មនៅសតវតស្ រ៍ទ២
ី ១នេះ។ តាមរយៈការធ្វកា
ើ ររួមគ្នន
ា ះេ ហើយ ទើបសហគមន៍អន្តរជាតិ
អាចសម្រេចសមិទ្ធផលជោគជ័យសំខាន់ៗបាន។ លោកក៏បានលើកឡើងពីសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស
និងរបៀបវារៈ២០៣០ ជាភស្តុតាងដែលឆ្លុះបង្ហាញពីឥទ្ធិពលដ៏ «លើសលុប» នៃការងារការទូត។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរ លោកក៏បានធ្វើការរិះគន់លើឯកត្តោភាគីនិយមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជា
អវិជ្ជមានដល់វិបុលភាពនៃសហគមន៍ទាំងមូល។ លោកបានលើកយកកម្ពុជាជាឧទាហរណ៍៖ កម្ពុជា
បានទទួលសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល២០ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ ជាមួយ
នឹងកំណន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ ខ
្ច ស
្ព ៧
់ %ក្នង
ុ មួយឆ្ន។
ំា ការណ៍នះេ អាចសមច
េ្រ បានទៅរួច ក៏ដោយសារតពា
ែ ណិជ្ជ
កម្ម ការទូត និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ ជាការពិតណាស់ បើគ្មានពហុភាគីនិយម ឬកិច្ចសហប្រតិ
បត្តិការទេ សេដ្ឋកិច្ចនឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះ មនុស្សកាន់តែក្រីក្រ ហើយរបៀបវារៈ២០៣០ នឹងនៅតែជាអ្វី
ដែលយើងមិនអាចឈោងទៅសម្រេចបាន។ លោកបានព្រមានថា ស្ថានការណ៍បែបនេះនឹងច្បាស់ជា
បំផុសឲ្យកើតមានឡើងនូវមនោគមន៍វិជ្ជា និងជម្លោះដ៏គ្រោះថ្នាក់។
បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ វិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (NIDIR) ។

អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Atlas of Parliamentary Diplomacy ដែលអាចទាញយកពីគេហទំព័រ៖
https://www.pcasia.org ។

20

១.២ ការពង្រឹងភាពជាដៃគូសភាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ
ប្រកបដោយចីរភាព

ឡើង និងវិវឌ្ឍយ៉ង
ា រហ័សក្នង
ុ ទិសដៅឆ្ពះោ ទៅពិភពពហុភាព

ពិភពលោកមួយដែលមានភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នាដ៏សុគ
្ម ស្មាញ

មានការពឹងផ្អក
ែ គ្នទៅ
ា វិញទៅមក និងមានលទ្ធភាពធ្វអ
ើ ន្តរ
សកម្មភាពជាមួយគ្នា។ ប្រទេសជាតិទាំងឡាយកំពុងតែ
មានការពឹងផ្អក
ែ គ្នទៅ
ា វិញទៅមកកាន់តែខ្លង
ំា ។ បញ្ហស
ា កល
កាន់តែមានភាពប្រទាក់កឡា
្រ គ្នកា
ា ន់តែខ្លង
ំា ។ ចបា
្ ស់ណាស់

ថា បច្ចប
ុ ប្ ន្ននះេ គ្មន
ា ប្រទស
េ ណាមួយអាចដោះស្រយ
ា បញ្ហា
សកលបានតែឯកឯងទេ ដូចជាបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាស
ធាតុ ភេវរកម្ម អំពើហិង្សាជ្រុលនិយម គ្រោះធម្មជាតិ និង

ជំងឺរាតត្បាតសកលជាដើម។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីគ្រប់

ពហុភាគីដល
ែ ពាក់ពន
័ ត
្ធ វូ្រ បានទទួលស្គល
ា ថា
់ ជាវិធសា
ី ស្ត្រ
ចាំបាច់ចម្បងក្នុងការផ្តល់នូវដំណោះសាយ
្រ គ្រប់ជុង
្រ ជ្រោយ

និងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមរួមទាំងនេះ ។
អត្ថបទនះេ មានគោលបំណងបង្ហញ
ា ពីតនា
ួ ទីរបស់សភាក្នង
ុ

ការដោះស្រាយបញ្ហាសកល ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការធ្វើឲ្យ
សមច
្រេ នូវគោលដៅអភិវឌឍ្ ន៍បក
្រ បដោយចីរភាព(SDGs)

និងថា តើគេអាចប្រើភាពជាដៃគូសភាអាស៊ី-អឺរ៉ុបបែបណា
ដើម្បីជាយន្តការក្នុងការសម្រេចគោលដៅទាំងនេះ។

តួនាទីរបស់សភាក្នុងការដោះស្រាយ
បញ្ហាសកល

បញ្ហាប្រឈមសកលនានាដូចជា ការប្រែប្រួលអាកាស

ធាតុ និងអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ ជល
ុ្រ និយមកាន់តែមានសភាពស្មគ
ុ ស្មញ
ា

និងមានឥទ្ធព
ិ លឆ្លងហួសព្រដ
ំ ន
ែ ជាតិ។ សភាបានចាប់ផម
ើ្ត
កែសម្រួលបែបបទប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ដើម្បីកំណត់
ទីតាំងខ្លួនឯងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសកលនានាឲ្យមាន

ប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព។ សភាបានទទួលស្គល
ា ថា
់ វិធត
ី ម
ែ យ
ួ គត់ដល
ែ
មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ គឺមាន
តែតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងភាពជាដៃគូ
ប៉ុណ្ណោះ។

តួនាទីអន្តរជាតិមួយចំនួនរបស់សភា គឺរួមចំណែកក្នុង

ដំណើរការនៃការចរចាអន្តររដ្ឋាភិបាល និងក្នុងដំណើរការ
នៃការកសាងស្ថាប័ន អនុវត្តការត្រួតពិនិត្យរបស់សភាលើ

អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនានា លើកកម្ពស់កិច្ចសន្ទនា

ពហុភាគីដែលពាក់ព័ន្ធពីបញ្ហាអន្តរជាតិ និងការឆ្លើយតប
ទៅនឹងបញ្ហាទាំងនេះ ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីបញ្ហា
និងអង្គការអន្តរជាតិនានាទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ។

បញ្ហស
ា កល និងការចូលរួមពីខាងកកា
្រៅ ន់តពា
ែ ក់ពន
័ ្ធ

ខ្លាំងសម្រាប់សភា និងប្រជាពលរដ្ឋ។ សមាជិក សមាជិកា

សភាត្រូវធ្វើការប្រាស្រ័យឆ្លើយឆ្លង និងប្រមូលធាតុចូល

សម្រប
ា ម
់ ស
ា្ច ឆ
់ ត
ោ្ន និងពីមស
ា្ច ឆ
់ ត
ោ្ន របស់ខន
ួ្ល ជាពិសស
េ លើ

បញ្ហាអន្តរជាតិទាំងឡាយណា ដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខ

សុខមាលភាពសដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ស
្ច ង្គមរបស់មស
ា្ច ឆ
់ ត
ោ្ន ។ សប
្រ ពល
េ
ដែលការផ្តល់គំនិតយោបល់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមាន

ការកើនឡើង ដោយសារតែវត្តមានរបស់បច្ចក
េ វិទយា
្ ព័តមា
៌ ន

និងទូរគមនាគមន៍ (ICT) សមាជិក សមាជិកាសភាកាន់
តែត្រូវធ្វើការប្រាស្រ័យឆ្លើយឆ្លងជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតរបស់ខ្លួន

ឲយ្ កាន់តែមានបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ព ដើមប្ ឆ
ី យ
ើ្ល តបទៅនឹងការរំពង
ឹ ទុក
កាន់តខ
ែ ស
្ព រ់ បស់ពក
ួ គ។
េ សប
្រ ពល
េ ជាមួយគ្នន
ា ះេ សមាជិក
សមាជិកាសភាដែលធ្វើការជាពិសេសលើបញ្ហាការបរទេស

អាចអញ្ជញ
ើ ថ្នក
ា ដ
់ ក
ឹ នាំកស
្រ ង
ួ ស្ថប
ា ន
័ របស់រដ្ឋភ
ា បា
ិ ល និង

ភ្នាក់ងាររដ្ឋ ដើម្បីរាយការណ៍ និងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ
ដេញដោលលើបញ្ហាអន្តរជាតិ ការបរទេស និងគោល

នយោបាយពាណិជ្ជកម្ម ដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
របស់ខ្លួន។

តួនាទីរបស់សភាក្នុងការសម្រេចឲ្យ
បាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកប
ដោយចីរភាព

ជំពូកទី

០១

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិកំពុងមានសភាពកាន់តែស្មុគស្មាញ

ដំណើរការចរចាជាអន្តរជាតិ ផ្តល់សច្ចាប័ន និងពង្រឹងការ

ការពង្រឹងភាពជាដៃគូសភាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ប្រកបដោយចីរភាព

សេចក្តីផ្តើម

ការកសាងភាពជាដៃគូសកលដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកប

ដោយចីរភាពត្រវូ បានបង្ហញ
ា ក្នង
ុ គោលដៅទី ១៧ នៃគោលដៅ

អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព(SDGs) របស់អង្គការសហ

ប្រជាជាតិ។ ដូចដែលគោលដៅនេះចង់បង្ហាញ ភាពជាដៃគូ

អន្តរជាតិ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងពហុភាគីដែលពាក់
ព័នមា
្ធ នសារៈសំខាន់ណាស់កង
ុ្ន ការសមច
្រេ ឲ្យបានSDGs។

SDGs ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃបរិយាបន្ន

ពោលគឺការចូលរួមពីគ្រប់ផ្នែកនៃសង្គម ដើម្បីកៀរគរ និង
ចែករំលែកចំណេះដឹងនិងជំនាញ ក៏ដូចជាដើម្បីផ្តល់នូវ
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ធនធានបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុដែលចាំបាច់។ ស្ថាប័ន

អាទិភាពទៅលើ SDGs ដោយធ្វើការរៀបចំផែនការអភិ

សង្គម គឺជាតួអង្គចល
ូ រួមដ៏គន្លះឹ មួយនៅក្នង
ុ ការកៀរគរធនធាន

មតិលើគោលនយោបាយ ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍយន្តការវាយ

សភាដែលដើរតួរជាស្ពានយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការតភ្ជាប់រដ្ឋ និង
និងតម្រង់ទិសរបៀបវារៈជាតិឆះោ្ព ទៅរកការសម្រេចឲ្យបាន

នូវគោលដៅតំបន់ និងអន្តរជាតិ។ ហេតុដូចនេះហើយ
ភាពជាដៃគរូ វាងរដ្ឋ-ឯកជន និងសង្គមសវី៊ ល
ិ មានសារៈសំខាន់
ណាស់កង
ុ្ន ការធ្វឲ
ើ យ្ កិចស
្ច ហការក្នង
ុ ការអនុវត្ត SDGs មាន

ភាពរឹងមាំ។ គោលដៅទី១៦ នៃ SDG បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់
នូវសារៈសំខាន់នកា
ៃ រលើកកម្ពសស
់ ង្គមប្រកបដោយសន្តភា
ិ ព
និ ង បរិ យា បន្ន ស ម្រា ប់ កា រអភិ វ ឌ្ ឍ ប្រ ក បដោយចី រ ភាព។

សេចក្តប
ី កា
្រ សរបៀបវារៈ២០៣០ សម្រប
ា កា
់ រអភិវឌឍ្ បក
្រ ប
ដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហបជា
្រ ជាតិបានចង
ែ ថា «យើង

ទទួលស្គាល់នូវតួនាទីដ៏សំខាន់របស់សភាជាតិនីមួយៗតាម

រយៈការអនុម័តច្បាប់ និងការអនុម័តថវិកា និងតួនាទីរបស់
សភាក្នុងការធានាឲ្យបាននូវគណនេយ្យភាព ដើម្បីប្រសិទ្ធ
ភាពនៃការអនុវត្តការប្តេជ្ញាចិត»
្ត ។

ដូចមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះ សភាមាន

តួនាទីសំខាន់បួនក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវ SDGs ក្នុង
ជំពូកទី
ការពង្រឹងភាពជាដៃគូសភាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

០១

នោះមានដូចជា មុខងារត្រួតពិនិត្យ មុខងារនីតិកម្ម មុខងារ

តំណាង និងការត្រួតពិនិត្យថវិកា។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវ

បេសកកម្មនេះ សភាអាចបង្កើនការចូលរួមថ្នាក់ជាតិ ផ្តល់

តម្លៃ ប្រ ក បដោយប្រ សិ ទ្ធ ភា ពនិ ង បរិ យា បន្ន ទា ក់ ទ ងនឹ ង
ការអនុវត្ត SDGs ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហាសំខាន់។

បញ្ហប
ា ឈ
្រ មចមប្ ងសមប
ា្រ ស
់ ភា ជាពិសស
េ សភាក្នង
ុ

បណ្តាប្រទេសនៅអាស៊ី គឺការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើនការ

ចូលរួម និងឥទ្ធព
ិ លរបស់សភាលើរបៀបវារៈនៃ SDGs ដោយ

ហេតុថា កម្មវិធីទាំងឡាយទាក់ទងនឹង SDGs ភាគច្រើន

ត្រវូ បានរៀបចំនង
ិ គ្របគ
់ ង
្រ ដោយស្ថប
ា ន
័ នីតប
ិ ត
្រ ប
ិ ត្ត។
ិ វេទកា
ិ
សភាអន្តរជាតិដូចជា សហភាពអន្តរសភា(IPU) វេទិកា

សភាអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក (APPF) វេទិកាសភាពិភពលោក
ស្តីពី ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព(WPFSD) និងកិច្ច
ប្រជភា
ុំ ពជាដៃគស
ូ ភាអាស៊-ី អឺរ៉ុប(ASEP) ត្រវូ តែចណា
ំ
យ

កម្លាំង និងធនធានបន្ថែមទៀត ដើម្បីប្រមូលផ្តុំនូវការមូល

មតិជាអន្តរជាតិ និងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រចូលរួមទាក់ទងនឹង
SDGs។

តួនាទីនៃកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសភា
អាស៊ី-អឺរ៉ុប (ASEP)

កិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសភាអាស៊ី-អឺរ៉ុប(ASEP) គឺជា

នូវវេទិកាសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សា និងកិច្ចសន្ទនាជាតិ និងអន្តរ

កិច្ចប្រជុំនៃសមាជិក សមាជិកាសភាមកពីអាស៊ី និងអឺរ៉ុប

ឯកភាពរួមគ្នារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធជាតិ ការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌ

និងអនុសាសន៍ ដើម្បីផ្តល់ទៅកាន់កិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អឺរ៉ុប

ជាតិ លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការជជែកដេញដោល និងរកការ

ច្បាប់ដល
ែ រឹងមាំ ដល
ែ អាចលើកទឹកចិតភា
្ត គីពាក់ពន
័ ទា
្ធ ង
ំ អស់
ឲ្យចូលរួមអនុវត្ត SDGs ប្រមូលធាតុចូលពីប្រជាពលរដ្ឋ

និងក្រុមសង្គមស៊ីវិល បែងចែកមូលនិធិក្នុងកម្រិតសមស្រប

និងធ្វកា
ើ រត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ ដោយប្រប
ើ ស
ា្រ កា
់ រត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ ប្រចាឆ
ំ ំា្ន
លើរបាយការណ៍ សំណូមពរ និងការវាយតម្លៃពីវឌ្ឍនភាព

នកា
ៃ រអនុវត្ត SDGs ដែលធ្វឡ
ើ ង
ើ ដោយគណៈកម្មការដែល
ពាក់ព័ន្ធ។

ដែលរៀបចំឡើងដើម្បីសែង
្វ រកធាតុចូលជាគោលនយោបាយ
(ASEM)។ ASEP គឺជាដៃនៃសភារបស់ ASEM ហើយ

កិចប
្ច ជ
្រ ដ
ំុ ប
ំ ង
ូ របស់ ASEP តវូ្រ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ក្នង
ុ ឆ្ន១
ំា ៩៩៦។

ដោយ ASEP ជាវេទកា
ិ កផ
្រៅ វូ្ល ការ ហេតន
ុ ះេ សេចក្តប
ី កា
្រ ស
របស់ ASEP មិនមានចំណងគតិយុត្តិទេ។

ASEP មានគោលដៅចម្បងពីរ។ ទី១ គឺជាវេទិកា

សម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរសភា សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរគំនិត
យោបល់ និងការទូតរវាងសភានានា និងជាយានក្នុងការ

ការចូលរួមចំណែករបស់សភាក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍

លើកកម្ពសកា
់ រយោគយល់គរា្ន វាងបជា
្រ ជន និងរវាងបទ
្រ ស
េ

ការវាយតម្លៃ និងតាមដានពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត SDGs។

សភានៅអាស៊ី និងអឺរប
ុ៉ ជាមួយនឹងASEM ដែលធ្វឲ
ើ យ្ សភា

យកម្ម ការប្រមូលធាតុចូលនិងទិន្នន័យ ការសរសេរនិង

ក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តង។

វាយតម្លៃដោយស្ម័គ្រចិត្តថ្នាក់ជាតិ (VNRs) បានជួយដល់

នៅអាស៊ី និងអឺរុប។ ទីពីរ ASEP ផ្តល់នូវតំណភា្ជប់រវាង

តួនាទីគន្លឹះនៃ VNRs គឺការរៀបចំផែនការ ការធ្វើស្ថាបនី

ចូលរួមបានសកម្មក្នុងដំណើរការរបស់ ASEM ជាពិសេស

ត្រត
ួ ពិនត
ិ ឡើងវិញ ការធ្វប
ើ ទបង្ហញ
ា និងការបន្តតាមដាន។

ការសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយ

លទ្ធផលរំពឹងទុករបស់ VNRs គឺការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវ

ភាពជាដៃគូនៃពហុភាគីដែលពាក់ព័ន្ធ និងការលើកកម្ពស់
ការចូលរួមឲ្យបានសកម្ម ដោយមានការគោរពភាពជាម្ចាស់

នៃគ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធ។ ជាងនេះទៅទៀត ការផ្តល់
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វឌឍ្ ន៍ជាតិ លើកកម្ពសកា
់ រយល់ដង
ឹ សាធារណៈ និងការតស៊ូ

ចីរភាព(SDGs) ជាផ្នែកគន្លឹះមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ដល
ែ សមប
្រ សមល
ួ្រ ដោយកិចប
្ច ជ
្រ អា
ំុ ស-ី៊ អឺរប
ុ៉ (ASEM)។

ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលពីឆ្នាំ២០១៨ ថ្នាក់ដឹកនាំ

ASEM បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃភាពជាដៃគូពហុ

ដែលផ្តោតសំខាន់លើប្រជាពលរដ្ឋ។ ជាងនេះទៅទៀត
ថ្នាក់ដឹកនាំ ASEM ក៏បានស្នើឲ្យមានការផ្សារភ្ជាប់បញ្ហានៃ

ទំនាក់ទំនង ASEM ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយ
ចីរភាពដើម្បីជួយដោះស្រាយរបៀបវារៈ២០៣០។ ទន្ទឹម

នឹងនេះ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូ
សភាអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី១០ (ASEP 10) បានផ្តោតសំខាន់

លើសារៈសំខាន់នព
ៃ ហុភាគីនយ
ិ ម និងភាពជាដៃគអ
ូ ន្តរជាតិ
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការ
អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។

សេចក្តីបញ្ចប់

គន្លឹះផ្សេងទៀត ដែលអាចជួយលើកកម្ពស់កិច្ចសន្ទនា និង
កិចព
្ច គ
ិ
ះ្រោ យោបល់ថក
ា្ន ស
់ ភាលើរបៀបវារៈ SDG ជាពិសស
េ

ក្នុងការកសាងភាពជាដៃគូអន្តរជាតិ និងកិច្ចសហការនៃ

ពហុភាគីដល
ែ ពាក់ពន
័ ចា
្ធ បា
ំ ច់។ ក្នង
ុ កិចខ
្ច ត
ិ ខំបង
ឹ្រ បង
្រែ នះេ

ការកសាងសមត្ថភាព ការចែករំលែកចំណេះដឹង និងកិច្ច
ខិតខំប្រឹងប្រែងរួមលើ SDGs ត្រូវតែមានការលើកកម្ពស់
បន្តទៀត។

អនុសាសន៍ជាក់លាក់សម្រាប់ ASEP រួមមាន (១)

លើកទឹកចិត្តសមាជិក ASEP ទាំងអស់ឲ្យចូលរួមក្នុងការ
វាយតម្លដោ
ៃ យស្មគ
័ ច
្រ ត
ិ ថ
្ត ក
ា្ន ជា
់ តិ (VNR) សមប
ា្រ ប
់ ទ
្រ ស
េ

របស់គេនីមួយៗ និងបង្កើតយន្តការសម្រាប់ចែករំលែក

សព្វថន
ៃ្ង ះេ ស្ថប
ា ន
័ សភាកំពង
ុ តដ
ែ រើ តួរកាន់តស
ែ ខា
ំ ន់

ចំ ណេះ ដឹ ង ជុំ វិ ញ លទ្ធ ផ លនៃ កា រវាយតម្លៃ ដោ យស្ម័ គ្រ ចិ ត្ត

ប្រទាក់ក្រឡាគ្នា។ ទាក់ទងនឹង SDGs សភាមានតួនាទី

កំពង
ុ អភិវឌ្ឍដែលជាសមាជិក ASEP ស្តព
ី ី SDGs សម្រប
ា ់

និងការត្រួតពិនិត្យថវិកា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បី

ពិសេស ASEP ទទួលបន្ទុក SDGs ដើម្បីចូលរួមដោយ

SDGs សភាត្រវូ តែពង្រង
ឹ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងសមត្ថភាព

និងអង្គការអន្តរជាតិនានា ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិ

ក្នង
ុ ការដោះស្រយ
ា បញ្ហស
ា កលជាចន
ើ្រ ដល
ែ ស្មគ
ុ ស្មញ
ា និង

ថ្នាក់ជាតិ (២) បង្កើតកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពដល់ប្រទេស

សំខាន់ជាច្រើនដូចជា ការត្រួតពិនិត្យ ការតាក់តែងច្បាប់

សមាជិក សមាជិកា និងមន្រ្តីសភា(៣) បង្កើតបេសកជន

បង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងការតម្រង់ និងចូលរួមអនុវត្ត

ប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងសមាជិក សមាជិកាសភានៃ ASEP

ស្ថប
ា ន
័ របស់ខន
ួ្ល និងអភិវឌ្ឍយុទសា
្ធ ស្តច
្រ ល
ូ រួមប្រកបដោយ

ជាដើម។

ប្រសិទ្ធភាព។

ជំពូកទី
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បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

និងសេដ្ឋកិច្ច សង្គមប្រកបដោយចីរភាព និងការអភិវឌ្ឍ

ASEP ជាវេទកា
ិ មួយក្នង
ុ ចំណោមវេទកា
ិ សភាអន្តរជាតិ

ការពង្រឹងភាពជាដៃគូសភាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព

ភាគីដល
ែ ពាក់ពន
័ ្ធ ក្នង
ុ ការសមច
្រេ ឲយ្ បាននូវបរិយាបន្នសង្គម

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ វិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (NIDIR) ។

អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Atlas of Parliamentary Diplomacy ដែលអាចទាញយកពីគេហទំព័រ៖
https://www.pcasia.org ។
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១.៣ តួនាទីរបស់សភាក្នុងការទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈម
ឆ្លងដែន៖ ទស្សនៈមួយបែបអឺរ៉ុប

យើងរស់នៅក្នុងពិភពសកលភាវូបនីយកម្មដែលមាន

ទាំងឱកាស និងបញ្ហាប្រឈម រួមមានទាក់ទងទៅនឹង

លក្ខណៈខុសគ្នា ទំាងលើវិធីសាស្ត្រ និងខ្លឹមសារ។ តាម

បវ
្រ ស
េ ន៍ ការរក្សាជីវៈចម្រះុ ឧក្រដ
ិ ក
្ឋ ម្មឆង
្ល ដែន អភិបាលកិច្ច

និយមការឯកភាពគ្នាបែបកុងសង់ស៊ីស និងការទុកចិត្តគ្នា

បញ្ហដ
ា ូចជា ការកើនឡើងកម្តៅផែនដី ពាណិជ្ជកម្ម ទេសន្ត

សមុទ្រ និងការពង្រីកហួសព្រំដែនជាតិ ដែលបញ្ហាទាំងនេះ
ទាមទារឲយ្ មានការដោះស្រយ
ា តាមរយៈកិចស
្ច ហបត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រ

អន្តរជាតិ។ ដោយសារតែសកលភាវូបនីយកម្ម ធ្វើឲ្យមាន

ភាពស្រពិចស្រពិលអំពី ព្រំដែនដែលត្រូវបានចាត់ទុកក្នុង

គោលនយោបាយជាតិ និងនៅក្នុងគោលនយោបាយទំនាក់
ទំនងអន្តរជាតិ។ ជាការពិតណាស់ អ្វីដែលត្រូវសម្រេចនៅ

ទីក្រុងប៉េកាំង ឬវ៉ាស៊ីនតោន ដោយរដ្ឋាភិបាល ឬដោយ

ទីផ្សារសកល ច្បាស់ជានឹងអាចជះឥទ្ធិពលដល់បច្ចុប្បន្ន
និងអនាគតនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសប្រេស៊ីល អេស្ប៉ាញ
កម្ពុជា ឬនៅអូស្ត្រាលី។
ជំពូកទី
តួនាទីរបស់សភាក្នុងការទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមឆ្លងដែន៖ ទស្សនៈមួយបែបអឺរ៉ុប

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម
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បន្ទា ប់ ពី ឆ្ល ង កាត់ ប្រ វ ត្តិ សា ស្រ្ត ដ៏ យូ រ អង្វែ ង នៃ ជ ម្លោះ

បំផ្លិចបំផ្លាញ ជាបទពិសោធន៍ពេលនេះបណ្តាប្រទេសនៅ
អឺរប
ុ៉ មានជាសច
្រេ នូវវិធសា
ី ស្តក
្រ ច
ិ ស
្ច ហបត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រអន្តរជាតិ

ដ៏រង
ឹ មាំ ដែលរៀបចំតាមរយៈស្ថប
ា ន
័ និងចបា
្ ប់របស់សហភាព
អឺរ៉ុប (EU) ក្នុងនោះរួមមានគោលការណ៍ចម្បងៗស្តីពី ការ
ផ្ទរេ ផ្នក
ែ ខ្លះនៃអធិបតេយយ្ ភាពជាតិទៅរដ្ឋភ
ា បា
ិ លសហភាព
(supra-national level)។ មិនប្លែកទេ សហភាពអឺរ៉ុប
គឺជាជើងឯកនៃពហុភាគីនិយម ដែលជឿជាក់យ៉ាងម៉ុតមាំ

លើប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមអាស្រ័យច្បាប់ ថាជាវិធីសាស្ត្រ
ដ៏មានបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពបំផត
ុ ក្នង
ុ ការដោះសយ
ា្រ បញ្ហប
ា ឈ
្រ មរួម
នាពេលបច្ចុប្បន្នដោយយុត្តិធម៌ និងមានការចូលរួម។

បែបអឺរ៉ុប កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវចងដោយច្បាប់ ឯបែបអាស៊ី គឺ

ផ្អែកលើទំនាក់ទំនងល្អ និងអធិបតេយ្យភាពជាតិ។ ទំនាក់
ទំនងសេដក
្ឋ ច
ិ ្ច គឺជាអាទិភាពរបស់រដ្ឋភ
ា បា
ិ លនៃបណ្តប
ា ទ
្រ ស
េ

នៅអាស៊ី ផ្ទុយទៅវិញការបេ្តជ្ញាចិត្តគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ឬ
ការទប់ស្កាត់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ជាអាទិភាព
ដូចគ្នាចំពោះអឺរ៉ុប។ ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ ទ្វីបទាំងពីរ
មានចំណាប់អារម្មណច
៍ ម្បងដូចគ្នប
ា ្រឆាំងទៅនឹងរបបគាំពារ

និយម និងរបបឯកោនិយម ហើយទ្វីបទាំងពីរក៏យល់ស្រប
ដូចគ្នាចំពោះតម្រូវការរក្សាប្រព័ន្ធពហុភាគីមួយបើកចំហរ។

ក្នុងខណៈពេលដែលសកលភាវូបនីយកម្មបាននាំមក

នូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើន ដូចជាការធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាន
នាក់ក្នុងពិភពលោកចាកចេញពីភាពក្រីក្រ តែវាក៏បានធ្វើឲ្យ

មូលដ្ឋានគ្រឹះវប្បធម៌ សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមាន

អស្ថិរភាព បង្កភាពភ័យខ្លាច និងអសន្តិសុខក្នុងបណ្តា
ប្រទេសជាច្រើនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរ។ មនុស្សភ័យខ្លាចថា

ពួកគេកំពុងតែបាត់បង់ភាពម្ចាស់ការលើអនាគតរបស់ខ្លួន
ហើយមានអារម្មណ៍អសុវត្ថិភាពជាមួយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន

របស់ពួកគេ។ ការណ៍នេះបាននាំឲ្យមានការប្រឆាំងទៅ

«កម
ុ្រ វរជន និងកម
ុ្រ ការិយាធិបតយ
េ យ្ ដល
ែ មានគម្លត
ា ឆ្ងយ
ា
ពីពួកគេ» ហើយជាអ្នកធ្វើ សេចក្តីសម្រេចចិត្តនានា ស្រប
ពេលជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការប្រឆាំងទៅនឹងពហុ

វប្បធម៌និយម ដែលនាំឲ្យលេចចេញនូវការពង្រឹងគោល

ទោះបីជាមានការប្រឆាំងទៅនឹងវិធសា
ី ស្តន
្រ ះេ ពីសណា
ំ
ក់

នយោបាយប្រជានិយមនៅសើ្ទរពាសពេញទ្វីបអឺរ៉ុប។ សព្វ

បណប
ា្ត ទ
្រ ស
េ នៅអាសបា
ី៊ នទទួលស្គល
ា វ់ ធ
ិ សា
ី សន
្ត្រ ះេ ជារួម

ខ្វះសេចក្តីទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋ ដោយបានចាត់ទុកអ្នក

ព្រច
ុ សែល កាលពីឆ២
ំា្ន ០១៨។ ពហុភាគីនយ
ិ មជាប្រធានបទ

ឆ្ងាយដាច់ពីស្ថានភាពពិតរបស់ពួកគេ។ គម្លាតរវាងអ្នកធ្វើ

ពេលថ្មីៗនេះ ការប្តេជ្ញាចិត្តរួមមួយត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ច

ចេញនៅក្នុងការជជែកដេញដោលទាក់ទងនឹងវិបត្តិនៃប្រជា

ប្រទេសអេស្ប៉ាញ ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រោមមូលបទ

សកលភាវូ ប នី យ កម្ម ក៏ បា នគាំ ទ្រ ដ ល់ កា រកសាង

មហាអំណាចក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនក៏ដោយ តែ

ថ្ងៃនេះ មេដឹកនាំនយោបាយជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងការ

ដូចដែលតវូ្រ បានបញ្ជក
ា ក
់ ង
ុ្ន កិចប
្ច ជ
្រ ំុ ASEP ១០ នៅទីកង
ុ្រ

នយោបាយទាំងនោះថា ជាផ្នែកមួយនៃពិភពលោកដ៏សែន

មួយក្នុងចំណោមប្រធានបទសំខាន់ពីរ នៃកិច្ចប្រជុំនោះ។

សម្រេចចិត្ត និងអ្នកបោះឆ្នោតកាន់តែរីកធំ ដូចមានស្តែង

ប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ASEM ធ្វើឡើងនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដ

ធិបតេយ្យក្នុងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ច។

«អាស៊ី និង អឺរ៉ុប៖ រួមគ្នាដើម្បីពហុភាគីនិយមប្រកបដោយ

ស្ថប
ា ន
័ អន្តរជាតិ៖ អង្គការពហុភាគីនានាបានរីកសាយភាយ

ប្រសិទ្ធភាព» ។
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ជាការពិតណាស់ វិធីតាមបែបអឺរ៉ុប និងអាស៊ីមាន

តាំងពីទសវត្សរ៍ ១៩៩០ ដើមប្ គ
ី ប
្រ គ
់ ង
្រ ដំណរើ ការ និងឥទ្ធព
ិ ល

នៃសកលភាវូបនីយកម្ម។ អង្គការទាំងនេះត្រូវបានបង្កើត

យោបល់ និងងាយស្រួលសាកល្បងជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់

រីកលូតលាស់នស
ៃ ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច កាត់បន្ថយគម្លត
ា អភិឌឍ្ ន៍ កសាង

នេះគឺជារឿងល្អមួយ៖ ជាធម្មតាត្រូវតែមានការចូលរួម

លើទិដ្ឋភាពច្បាប់។ អង្គការទាំងនេះមានទម្រង់ខុសៗគ្នា

រាប់ចាប់ពអ
ី ង្គការដល
ែ បានធ្វស
ើ មាហរណកម្មយង
ា៉ សជ
ី៊ ម្រៅ
ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុប រហូតដល់អង្គការដែលទន់ខ្សោយដូច
ជាសមាគមសមប
ា្រ ក
់ ច
ិ ស
្ច ហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រតំបន់អាស៊ខា
ី ងតប្ ង
ូ
(SAARC) ជាដើម។

កាន់តែញឹកញាប់ ការធ្វើសេចក្តីសម្រចចិត្តលើបញ្ហា

គោលនយោបាយគន្លះឹ ដល
ែ ប៉ះពាល់ដល់បជា
្រ ពលរដ្ឋចន
ើ្រ

តែងត្រវូ បានយកមកពិភាកសា
្ និងសមច
្រេ ក្នង
ុ កប
្រ ខ័ណត
្ឌ ប
ំ ន់
និងពហុភាគី៖ ពី WTO រហូតដល់ APEC អំពីបញ្ហា
ពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ពី EAS និង ARF
ដល់ NATO អំពីបញ្ហាសន្តិសុខ ពី UNFCC ដល់ AOSIS
អំពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ។ ក្រុមប្រទេស G20

ក៏ពិភាក្សាលើបញ្ហាទាំងអស់នេះដែរ។ នេះគឺដោយសារតែ
បញ្ហដ
ា ល
ែ មានលក្ខណៈសកលមានចំនន
ួ កាន់តច
ែ ន
ើ្រ ឡើង

ហើយកាន់តែមានភាពស្មគ
ុ ស្មញ
ា ផ្នក
ែ បច្ចក
េ ទេស។ ការធ្វើ
សេចក្តស
ី មច
្រេ ចិតទា
្ត ង
ំ នះេ ភាគចន
ើ្រ តវូ្រ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ដោយ

គ្មន
ា ការត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ ពីសប
ា្ថ ន
័ តំណាងជាតិ ដូចជាសភា ដល
ែ

នាំឲ្យសភាពិបាកក្នុងការអនុវត្តមុខងារត្រួតពិនិត្យ និង
វិនិច្ឆ័យទៅលើស្ថាប័នលើជាតិទាំងនោះ។ នេះគឺជាចំណុច

ខ្សោយដ៏ធម
ំ យ
ួ ដល
ែ នាំឲយ្ មានកង្វះការគាំទព
្រ ប
ី ជា
្រ ពលរដ្ឋ

កម្រិតមធ្យម លើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលធ្វើឡើងដោយ
ស្ថប
ា ន
័ ទាំងនោះ។ និយាយជាទូទៅ ដំណរើ ការសមាហរណ

កម្មតប
ំ ន់ ពិតជាទទួលរងការលំបាកពីឱនភាពប្រជាធិបតេយយ្ ៖

ពីបជា
្រ ពលរដ្ឋ ដើមប្ ឲ
ី យ្ មានការទទួលស្គល
ា ព
់ សាធា
ី
រណជន
លើគោលនយោបាយ និងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែល
ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេ។ សាធារណជន

ពេលនេះរំពឹងថា មេដឹកនាំនឹងធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយ

តម្លាភាព និងតាមរបៀបរបបប្រជាធិបតេយ្យ។ ព័ត៌មាន
កិច្ចសន្ទនា និងការចូលរួម គឺជាពាក្យគន្លឹះក្នុងការអះអាង
ពីភាពស្របច្បាប់។ តម្រូវការឲ្យភាពស្របច្បាប់ និងគណ
នេយ្យភាពកំពុងតែកើនឡើងគ្រប់ទីកន្លែង។

ក្នុងបរិបទនៃការប្រឈមជាសកល និងការរំពឹងទុក

បប
ែ បជា
្រ ធិបតយ
េ យ្ ថ្មី តួនាទីរបស់សមាជិក សមាជិកាសភា

គឺពិតជាសំខាន់។ ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ
សមាជិក សមាជិកាសភាត្រូវតែបញ្ចេញសម្លេងនៅក្នុង
ការជជែកដេញដោល និងការចរចាពីកិច្ចការសកល ត្រូវ
ព្យាយាមតម្រង់ និងជះឥទ្ធិពលលើគោលនយោបាយ និង
ធ្វើសកម្មភាពការទូតឲ្យស្របទៅនឹងការទូតនៃអង្គនីតិប្រតិ

បត្តិដែរ។ ការទូតសភាបំពេញបន្ថែមនូវភាពស្របច្បាប់
ភាពស្វិតស្វាញ និងទម្ងន់ផ្នែកនយោបាយលើការធ្វើសេចក្តី

សម្រេចចិត្តនានា។ ការណ៍នេះអាចសម្រេចបានដោយ
សភាជាតិ ដោយការរួមចំណែក និងការពិនិត្យតាមដានការ

អនុវត្តគោលនយោបាយរបស់បទ
្រ ស
េ ខ្លន
ួ ដើមប្ ដោ
ី ះសយ
ា្រ

បញ្ហាសកលនានា (ដូចដែលបានឃើញថ្មីៗនេះ ក្នុងកិច្ច
ព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអឺរ៉ុប-កាណាដា ឬ CETA)។

នេះពិតជាសំខាន់ និងមានប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែកិច្ចសហ

វិធសា
ី ស្រស
្ត មច
្រេ ពីថក
ា្ន ល
់ ម
ើ កកម
្រោ តង
ែ តវូ្រ បជា
ើ្រ ញឹកញាប់

ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រអន្តរជាតិ ដើមប្ ដោ
ី ះស្រយ
ា បញ្ហប
ា ឈ
្រ មឆ្លងដែន

មានកង្វះការចូលរួមទាំងពីសមាជិក សមាជិកាសភាដែល

លោក អង្គការតំបន់ និងអនុតំបន់។ ហេតុដូចនេះហើយ

ហើយការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៅមានកម្រិត រួម

ជាញឹកញាប់ត្រូវបានដោះស្រាយរួមគ្នាដោយអង្គការពិភព

ជាប់ឆ្នោត និងតំណាងសង្គមស៊ីវិល។

កិច្ចប្រតិបត្តិការរួមពហុភាគីបានក្លាយជាព្រំដែនថ្មីសម្រាប់

នៅពេលដែលការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តធំៗ កំពុងត្រូវ

សមាជិក សមាជិកាសភា ដែលតែងរំពឹងចង់ឃើញអង្គការ

បានធ្វើឡើងដាច់កាន់តែឆ្ងាយពីប្រជាពលរដ្ឋ ការអភិវឌ្ឍ

អន្តររដ្ឋភ
ា បា
ិ លកាន់តែមានគណនយ
េ យ្ ភាព និងតម្លភា
ា ព។

គោលនយោបាយ និងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ថិត

រដ្ឋអធិបតេយ្យមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រគល់អំណាចទៅ

បណ្តញ
ា ព័តមា
៌ ន និងបជា
្រ ជនសាមញ្ញ។ អ្នកបោះឆ្នត
ោ ទទួល

ដល់សភាថ្នក
ា ល
់ ជា
ើ តិ កាន់តែខ្លង
ំា ជាងនេះទៅទៀត (សភា

ចម្បង និងដោយឡែកមួយផ្សង
េ ទៀតក៏កព
ំ ង
ុ កើតមានឡើង៖
នៅក្រោមការពិនិត្យវិនិច្ឆ័យកាន់តែខ្លាំងពីក្រុមសង្គមស៊ីវិល

បានការអប់រំប្រសើរជាងមុន ដោយចេះប្រើជាប្រយោជន៍

ដ៏ពេញលេញពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គម ដែលនាំឲ្យមានការ
ផ្លាស់ប្តូរដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ៖ ប្រជាពលរដ្ឋងាយ
ស្រួលទទួលបានព័ត៌មានសំបូរបែបងាយស្រួលបញ្ចេញមតិ

នេះប្រហែលជាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេ ព្រោះ

ជំពូកទី

០១

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

វិបល
ុ ភាព និងដោះសយ
ា្រ បញ្ហប
ា ឈ
្រ មសកល ដោយផ្អក
ែ

ដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។

តួនាទីរបស់សភាក្នុងការទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមឆ្លងដែន៖ ទស្សនៈមួយបែបអឺរ៉ុប

ឡើងដើម្បីជំរុញស្ថិរភាពតំបន់គ្រប់គ្រងជម្លោះ គាំទ្រការ

ឲ្យអង្គនីតិប្បញ្ញត្តិជាតិរបស់គេ។ ការមិនចង់ផ្តល់អំណាច
អឺរប
ុ៉ តវូ្រ បឈ
្រ មនឹងបញ្ហន
ា ះេ ជារៀងរាល់ថ)
ៃ្ង ។ ដើមប្ ស
ី មច
្រេ
បានភាពសប
្រ ចបា
្ ប់កមត
ិ្រ ខ្ពសថ
់ ម
ែ ទៀត និងដើមប្ ឲ
ី យ្ អង្គការ

តំបន់មានគណនេយ្យភាព និងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហា
ប្រឈមរួម សភាតំណាងតំបន់ត្រូវតែបង្កើតឡើង និងទទួល
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បានការពង្រឹង ដើម្បីចូលរួមចំណែក និងត្រួតពិនិត្យលើការ

សម្រេច សភាអឺរ៉ុប (EP) នៅតែត្រូវបានទទួលស្គាល់ជា

អង្គការថ្នក
ា ត
់ ប
ំ ន់ និងអន្តរជាតិជាចន
ើ្រ ជុវំ ញ
ិ ពិភពលោក

របស់ EU ហើយសមាជិករបស់សភានេះ មានការចូលរួម

ធ្វស
ើ ច
េ ក្តស
ី មច
្រេ ចិតដ
្ត ល
ែ ធ្វឡ
ើ ង
ើ ដោយអង្គការទាំងនោះ។

បានបង្កើតសភាតំណាងសម្រាប់ខ្លួនគេ (IPU, WTO,

AIPA, APF, APA) ឬសភាតំបន់ (EP, PAP)។ ជា

ការពិតណាស់ អង្គការសភាទាំងនោះមានលក្ខណៈខុសៗ
គ្នាទៅលើរបៀបនៃការបង្កើត អំណាច និងនីតិវិធីអនុវត្ត
ការងារ ប៉ុន្តែជាក់ស្តែង គឺស្ថាប័នសភាអន្តរជាតិទាំងនេះ

ចន
ើ្រ នៅមានភាពទន់ខ្សោយ ហើយតួនាទី ឥទ្ធព
ិ ល អំណាច
និងធាតុចូលផ្នែកគោលនយោបាយនៅមានកម្រិត។

នេះមិនមានន័យថា ការទូតសភាគួរតែជំនួសការទូត

បែបប្រពណ
ៃ នោ
ី ះទ។
េ គោលការណ៍ទទៅ
ូ នៅតរែ កសា
្ ដដល
ែ

ពោលគឺ៖ អង្គនីតិប្រតិបត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលជាអ្នកតំណាង
ឲ្យរដ្ឋក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ហើយសភាជា

អ្នកត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ លើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋភ
ា បា
ិ ល និងជះឥទ្ធព
ិ ល
លើគោលនយោបាយដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការ

យកទៅចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀង ជាអ្នកផ្តល់សច្ចាប័នលើ

កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះ ជាអ្នកការអនុម័តច្បាប់ និងធ្វើ
ជំពូកទី
តួនាទីរបស់សភាក្នុងការទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមឆ្លងដែន៖ ទស្សនៈមួយបែបអឺរ៉ុប

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

០១

វិភាជន៍ថវិកាសមស្រប ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកប្រការនៃ
កិច្ចព្រមព្រៀងទៅប្រើ និងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យលើដំណើរការ
អនុវត្តទាំងមូលតែម្តង។

ប៉ន
ុ កា
ែ្ត រចូលរួមរបស់សភាក្នង
ុ វិសយ
័ ការទូតពិតជាមាន

ប្រយោជន៍៖ សភាមិនចាំបាច់ប្តេជ្ញាធ្វើតាមដូចដែលអ្វីរដ្ឋា
ភិបាល បានរៀបចំទេ ហេតុដូចនេះហើយសភាអាចមាន

ភាពងាយស្រួលក្នុងការបត់បែន ជាពិសេសក្នុងស្ថានភាព
រសើប ឬពេលដែលមានការមិនឯកភាពគ្នាខ្លំាង។ សភា
អាចស្នើ និងធ្វើការពិភាក្សារកដំណោះស្រាយប្រកបដោយ

នវានុវត្តន៍។ ការចូលរួមរបស់សភាធ្វើឲ្យមានមធ្យោបាយ

សន្ទនាចម្រុះ ដែលផ្តល់ឱកាសបន្ថែមដើម្បីទាញយកផល
ប្រយោជន៍ ព្រោះសភាមិនមានតួនាទីជាផ្លូវការនៅក្នុងការ
ចរចានោះទេ។ ឧទាហរណ៍៖ សភាអឺរ៉ុបមានទំនោរក្នុងការ
បង្ហាញសារត្រង់ៗពីបញ្ហាអភិបាលកិច្ច និងសិទ្ធិមនុស្ស ឬ
ពីការចូលទៅកាន់ទីផ្សារដែលទាក់ទងនឹងចិន។ សារទាំង

នេះជួយសម្រួលដល់ការងាររបស់រដ្ឋជាសមាជិករបស់សហ
ភាពអឺរប
ុ៉ និងដាក់សម្ពធ
ា លើគណៈកម្មការអឺរប
ុ៉ ឲយ្ រកសា
្ តុលយ្
ភាពត្រឹមត្រូវរវាងគុណតម្លៃ និងផលប្រយោជន៍។

បន្ថម
ែ ពីលន
ើ ះេ សភានៃបណ្តរា ដ្ឋជាសមាជិកសហភាព

អឺរ៉ុប ដែលពិតជាមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់លើគោលនយោបាយ
ក្នុងស្រុក និងសកលតាមរយៈកិច្ចជជែកដេញដោលនៅក្នុង

សភារបស់ខ្លួន ការវិភាជន៍ថវិកា សវនការ និងការធ្វើសេចក្តី
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ផ្លូវការថា ជាស្ថាប័នតំណាងដែលកើតឡើងពីការបោះឆ្នោត

ដោយផ្ទាល់ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត៖ EP ជាអ្នកធ្វើ

ច្បាប់រួមគ្នាជាមួយក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបក្នុងបញ្ហាជាច្រើន លើក
លែងតែបញ្ហាការបរទេស និងពន្ធ។ EP អនុម័ត ឬច្រាន
ចោលច្បាប់ និងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ (ឧទាហរណ៍៖ ការ

បដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងអឺរ៉ុប-អាម៉េរិក ស្តីពីការចែករំលែក
ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ២០១០ ឬការផ្តល់សច្ចាប័នលើ

កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយសិង្ហបុរីនៅ ខែកុម្ភៈ

២០១៩) និងបោះឆ្នត
ោ លើសច
េ ក្តស
ី មច
្រេ ដើមប្ ជ
ី ះឥទ្ធព
ិ ល
ដល់គោលនយោបាយរបស់សហភាពអឺរប
ុ៉ លើបញ្ហនា
ា នា ដល
ែ
ត្រូវបានលើកយកមកដោះស្រាយនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិ

ដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬសន្តិសុខទូរគមនាគមន៍

ជាដើម។ ស្ថាប័ននេះក៏ជាអ្នកអនុម័តថវិកាប្រចាំឆ្នាំ និង
ត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ ការងាររបស់រដ្ឋភ
ា បា
ិ លពហុជាតិ តែកង
ុ្ន ស្ថន
ា ភាព
ផ្សេងមួយចំនួន ជារឿយៗស្ថាប័ននេះដំណើរការដោយ
មិនមានការត្រួតពិនិត្យ (free of any check and
balance)។
នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប ច្បាប់ច្រើនជាង ៦០% លែង

ត្រូវបានសម្រេចនៅថ្នាក់ជាតិទៀតហើយ ប៉ុន្តែគឺនៅថ្នាក់

សហភាពអឺរ៉ុប។ ក្នុងករណីមានភាពផ្ទុយគ្នា ឬមានជម្លោះ
ច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបមានអាទិភាពលើច្បាប់ជាតិ៖ EP

ដែលជាស្ថាប័នដែលកើតពីការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ បន្តិច
ម្តងៗយកមុខងារនីតិកម្ម និងត្រួតពិនិត្យទៅគ្រប់គ្រង។

សមាជិក សមាជិកាសភាដែលចូលរួមចំណែកក្នុង

ការងាររបស់សភាថ្នាក់តំបន់ក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្ទាល់របស់

ពួកគេផងដែរ៖ ដោយពួកគេត្រូវគ្រប់គ្រងផ្សេង ហើយពេល

ខ្លះអាចមានទំនាស់ទៅនឹងផលប្រយោជន៍ ដែលអាចជា
ទំនាស់ទាក់ទងនឹងប្រយោជន៍របស់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ថ្នាក់ជាតិ
ឬក៏បញ្ហាជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងគណបក្សនយោបាយរបស់

គេ[A]។ សំខាន់បំផុតពួកគេត្រូវកំណត់នូវអ្វីដែលជាផល

ប្រយោជន៍ក្នុងតំបន់ និង/ឬ សកល(រយៈពេលវែង)។
ការណ៍ នេះ តម្រូ វ ឲ្ យ មានការប្រ កា ន់ ខ្ជា ប់ នូ វ វប្ ប ធម៌ ន យោ
បាយដោយផ្អក
ែ លើការកសាងការឯកភាពបែបកុងសង់សស
ី៊
ដែ ល ផ្ត ល់ អា ទិ ភា ពដល់ ត ម្រូ វ ការសកលលើ ស តម្រូ វ ការ

មូលដ្ឋាន ឬជាតិ។ នៅក្នុងបរិបទតំបន់ (ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់

ផងដែរនៅក្នុងបរិបទជាតិ និងអាស្រ័យលើប្រព័ន្ធនយោ
បាយ) គេតវ្រូ ផ្សារភ្ជប
ា ់ និងជំរញ
ុ ឲ្យមានការព្រមព្រៀង ដើមប្ ី

ស្វែងរកការឯកភាពបែបកុងសង់ស៊ីស។ នៅពេលពិភាក្សា

អំពីសេដ្ឋកិច្ច នៅពេលដោះស្រាយវិបត្តិ នៅពេលប្រយុទ្ធ

ប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្ម នៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម

នៅក្នុងពិភពសកលភាវូបនីយកម្មដែលមានតួអង្គមិន

ការការពារទិន្នន័យ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬសន្តិសុខ

មែនរដ្ឋកំពុងមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើង ពិភពលោក

នះេ គឺជាហត
េ ផ
ុ លដែលគេតវូ្រ ការសភាថ្នក
ា ត
់ ប
ំ ន់ដល
ែ

សាធារណៈឆ្លងហួសពីព្រំដែនជាតិ ភាគច្រើនការធ្វើសេចក្តី

ដើម្បីពិនិត្យមើលលើការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ស្ថាប័ន

និងតំបន់ សន្និបាតសភាថ្នាក់តំបន់ និងសកល ដូចជា

នយោបាយមួយចំនួន និងធ្វើវិសោធនកម្ម ឬជំទាស់ទៅនឹង

ទាំងនោះមានគណនេយ្យភាព និងបន្ថែមភាពស្របច្បាប់

ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយផ្ទាល់ក៏ដោយ ក៏ការ

ជិក សមាជិកាសភាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការ

ឡើងដោយស្ថប
ា ន
័ នះេ អាចមានឥទ្ធព
ិ លខ្លង
ំា ដល់ «ការទូត

សមាជិកាសភាក៏តវូ្រ តែក្លយ
ា ខ្លន
ួ ជាតួអង្គសខា
ំ ន់នៅក្នង
ុ រចនា

រួមចំណែក និងជះឥទ្ធិពលលើការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ ដោយ

តែច្រើនកំពុងតែត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាទាំងនោះ ។

ថាមពល គេត្រូវតែគិតដល់សហគមន៍ទាំងមូល។

មួយ ដែលការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗស្តីពី កិច្ចការ

រឹងមាំ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើការងាររបស់ស្ថាប័នថ្នាក់លើជាតិ

សមច
្រេ ចិតទា
្ត ង
ំ នោះតវូ្រ បានគធ
េ ឡ
ើ្វ ង
ើ នៅក្នង
ុ វទ
េ កា
ិ សកល

ទាំងនោះ តាមដានការអនុវត្ត បង្ហាញការគាំទ្រលើគោល

ASEP ដែលត្រូវតែមានការផ្តល់អំណាច ដើម្បីធ្វើឲ្យវេទិកា

អ្វីមួយ។ ទោះបីជាស្ថាប័នសភាទាំងនេះមិនមានអំណាច

លើការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះ។ សមា

ផ្តួចផ្តើម សេចក្តីថ្លែងការណ៍ និងសេចក្តីសម្រេចដែលធ្វើ

ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តថ្នាក់ជាតិ។ ដូចគ្នានេះដែរ សមាជិក

ផ្លូវការ» ដែលធ្វើឡើងដោយអង្គនីតិប្រតិបត្តិ។ គេអាចចូល

សម្ព័ ន្ធ តំ ប ន់ ដែ ល ការធ្វើ សេ ច ក្តី ស ម្រេ ច ចិ ត្ត សំ ខា ន់ ៗ កាន់

ការបញ្ចេញនូវទស្សនៈផ្សេងៗ ដែលពេលខ្លះខុសពីទស្សនៈ
របស់អង្គការតំបន់ ដោយសារតែលទ្ធភាពនៃការបត់បែន
របស់គេ។

ជំពូកទី
បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

តួនាទីរបស់សភាក្នុងការទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមឆ្លងដែន៖ ទស្សនៈមួយបែបអឺរ៉ុប

០១

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ វិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (NIDIR) ។

អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Atlas of Parliamentary Diplomacy ដែលអាចទាញយកពីគេហទំព័រ៖
https://www.pcasia.org ។
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ការឆ្លើយតបរបស់ឥណ្ឌូណេស៊ីទៅនឹងវិបត្តិ
កូវីដ-១៩ ដំណាក់កាលដំបូង

តួនាទីនៃការទូតសភា
«សភាពធម្មតាតាមបែបគន្លងថ្ម»
ី (“A new normal”)

ជាពាក្ យ ដែ ល ត្រូ វ បានប្រើ ប្រា ស់ ជា ញឹ ក ញាប់ នៅ ក្នុ ង ឆ្នាំ

២០២០ ដើមប្ រ
ី ៀបរាប់ពស
ី ន
ា្ថ ការណ៍រម
ួ របស់យង
ើ ទាំងអស់

គ្នា។ ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺដែលបង្កដោយវីរុសកូរ៉ូណាក្នុងឆ្នាំ

២០១៩ (កូវីដ-១៩) ដែលពេលនេះជាជំងឺរាតត្បាតសកល
បានផ្លាស់ប្តូរវិធីរស់នៅរបស់យើង។

ពល
េ វេលាកន្លងផុតពីមយ
ួ ថ្ងទៅ
ៃ មួយថ្ងក
ៃ ង
ុ្ន អំឡង
ុ ពល
េ

វិបត្តិនេះ គឺកំពុងតែកំណត់សកម្មភាពរបស់យើង។ “ការ

សម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេល

ពីរ-បីសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ អាចនឹងមានឥទ្ធិពលដល់ពិភព
លោកនៅរយៈពេលច្រើនឆ្នាំខាងមុខទៀត ការសម្រេចចិត្ត
ដែលក្នុងពេលធម្មតាអាចត្រូវការរយៈពេលច្រើនឆ្នាំក្នុងការ
ជំពូកទី
ការឆ្លើយតបរបស់ឥណ្ឌូណេស៊ីទៅនឹងវិបត្តិ កូវីដ-១៩ ដំណាក់កាលដំបូង

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

០១

គិតពិចារណាត្រូវបានធ្វើក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោង

ប៉ុណ្ណោះ។ បច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយចំនួនដែលមិនមានការអភិវឌ្ឍ
ពេញលេញ និងពេលខ្លះមានគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀត ត្រូវបាន

ដែលលាតសន្ធង
ឹ ហួសពីសខ
ុ ភាពរបស់ពលរដ្ឋមក
្នា ៗ
់ ហើយ

ឆ្លងហួសព្រំដែនជាតិនីមួយៗថែមទៀតផង។ ដូចនេះ ជំងឺ
រាតត្បាតសកលនេះ គឺជាចំណុចរបត់មួយដែលកំហិតឲ្យ

យើងស្តារឡើងវិញនូវជំនឿរបស់យើងទៅលើគុណតម្លៃនៃ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងកិច្ចសហការជាសកល។

កូវីដ-១៩ ក៏ជាការដាស់តឿន និងជាការក្រើនរំលឹក

ដ៏ខង
ំា្ល ក្លម
ា យ
ួ ពីតមវូ្រ ការនក
ៃ ច
ិ ស
្ច ហបត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រ និងសាមគ្គី
ភាពជាសកល ព្រោះជំងឺនេះវាបានវាយលុកពិភពលោក
ចំពេលដែលប្រព័ន្ធពហុភាគីកំពុងទទួលរងសម្ពាធពីការ

បក
្រ ត
ួ បជ
្រ ង
ែ គ្នរា វាងមហាអំណាចធំៗ។ នៅក្នង
ុ សិកសា
ា្ខ លា

តាមប្រ ព័ ន្ធ វី ដេ អូ ដែ ល ធ្វើ ឡើ ង ដោយសហភាពអន្ត រ សភា
(IPU) និងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជា
 តិសម្រាប់
ការកាត់ ប ន្ថ យ ហានិ ភ័ យ ប ណ្តា ល មកពី គ្រោះ មហន្ត រា យ

(UNDRR) នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ អគ្គ
នាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានសង្កត់

យកមកប្រើប្រាស់ទាំងប្រញាប់ប្រញាល់ ព្រោះតែហានិភ័យ

ធ្ងន់ថា សាមគ្គីភាពជាសកល គឺចាំបាច់សម្រាប់ប្រយុទ្ធ

ទាំងអស់ដរើ តួជាកណ្តរុ ពិសោធន៍សមប
ា្រ ស
់ ង្គមក្នង
ុ ទង
្រ ទ
់ យ
ា្រ

ដូចគ្នាទៅនឹងសាររបស់ប្រធានសភាឥណ្ឌូនេស៊ី លោកស្រី

នៃការមិនធ្វើសកម្មភាពអ្វីនោះវាមានទំហំធំជាង។ ប្រទេស

ប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតនេះ [៦] ដែលសារនេះមានស្មារតី

ធំមួយ។”[៥]

Puan Maharani ។ នៅក្នង
ុ សុនរ្ទ កថាបើករបស់លោកសី្រ

លទ្ធ ភា ពរបស់ ប្រ ទេ ស នី មួ យ ៗក្នុ ង ការឆ្លើ យ តបនឹ ង

ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាតសកលនេះ គឺ
ពិ ត ជាកត្តា កំ ណ ត់ ជោ គវាសនារបស់ ប្រ ជា ជាតិ ទាំ ង នោះ

សម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ខាងមុខ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ជំងឺ
រាតត្បាតនេះ គឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំដែលមិនមានប្រទេស
ណាមួយអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងតែឯងបាននោះទេ។ មនុស្ស

ខ្លះបានប្រៀបធៀបសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងកូវីដ-១៩ ទៅនឹង
សង្គម
ា្រ លោកលើកទី២ ដោយគន
ា្រ ត
់ ខ
ែ ស
ុ គ្នត
ា ង
្រ ថា
់ ម្តងនេះ
ជំនស
ួ ឲយ្ ការប្រយទ
ុ ប
្ធ ្រឆាំងរវាងគ្នន
ា ង
ឹ គ្នា ប្រជាជាតិទាង
ំ អស់

ថ្លង
ែ ទៅកាន់កម
ុ្រ ពិភាកសា
្ តាមបព
្រ ន
័ វ្ធ ដ
ី អ
េ ូ ដល
ែ រៀបចំឡង
ើ
ដោយគណៈកម្មា ធិ កា រសម្រា ប់ កិ ច្ច ស ហប្រ តិ ប ត្តិ កា រអន្ត រ

សភានៃរដ្ឋសភាឥណ្ឌន
ូ ស
េ ី៊ លោកស្របា
ី នអំពាវនាវសដ
្រ ៀង

គ្នា ដោយសូមឲ្យមានសាមគ្គីភាពជាអន្តរជាតិ ហើយត្រូវ
ពិនិត្យមើលជាថ្មីម្តងទៀតលើគោលគំនិតនៃការធ្វើការរួមគ្នា
ជាក្រុមគ្រួសារនៃប្រជាជាតិ ដែលជាគោលគំនិតគាំទ្រយ៉ាង
ប្តូរផ្តាច់ដោយអតីតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី Soekarno
កាលពី៧៥ឆ្នាំមុន [៧]។

សភាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្វិលកង់នៃកិច្ច

គឺជាបក្សពួកតែមួយ។ ជាការពិតណាស់ ប្រទេសទាំងអស់

សហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រសកល។ សភាក៏ដច
ូ ជាសមាជិក សមាជិកា

មិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ ជំនឿ ឬទស្សនៈនយោបាយនោះ

ទំនងឆ្លងដែន ដើម្បីប្រមូលផ្តុំសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោម

តវូ្រ តកា
ែ រពារពលរដ្ឋរបស់ខន
ួ្ល ប្រឆាំងនឹងវីរស
ុ ដល
ែ ឆ្លងដោយ

ទេ។ តែការឆ្លយ
ើ តបនៅត្រម
ឹ កម្រត
ិ ជាតិមយ
ួ បានបង្ហញ
ា ថា
មិ ន មានប្រ សិ ទ្ធ ភា ពសម្រា ប់ ដោះស្រា យ ភាពស្មុ គ ស្មា ញ
នៃ ប ញ្ហា ប្រ ឈ មដែ ល បណ្តា ល មកពី ជំ ងឺ រា តត្ បា តសកល
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នេះឡើយ។ វីរុសនេះបាននាំមកនូវផលវិបាកជាបន្តបន្ទាប់

សភាម្នាក់ៗដែរមានតួនាទីពិសេសមួយក្នុងការជំរុញទំនាក់

សមាជិក សមាជិកាសភាទាំងអស់។ ទោះជាយ៉ង
ា ណាក៏ដោយ

ការកើនឡើងនៃតនា
ួ ទីអន្តរជាតិរបស់សភាទាមទារការគាំទ្រ
ជារួមពីអង្គការអន្តរសភានានា។ នវានុវត្តន៍ (Innovation)

គឺជាពាក្យគន្លឹះ ជាពិសេសចាប់តាំងពីពេលមានកូវីដ-១៩

[១០]។ វាបង្ហញ
ា ថា ការធ្វកា
ើ រពីចម្ងយ
ា ការប្រប
ើ ស
ា្រ ប
់ ច្ចក
េ

ពេលនេះបានកន្លងផុតទៅហើយ ដែលថា តួនាទីរបស់

រកសា
្ គម្លត
ា បុគល
្គ បានក្លយ
ា ជាវិធានការបង្ករា រួមក្នង
ុ ចំណោម

វិទ្យាព័ត៌មាន និងប្រាស្រ័យឆ្លើយឆ្លង ក៏ដូចជាការអនុវត្តការ

អង្គការអន្តរសភាពីមុន គឺមានត្រឹមតែធ្វើការសម្របសម្រួល

សភានានា។ សភាតំណាងរាសន
្ត្រ ៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌន
ូ ស
េ ី៊

សមាជិកាសភាតាមរយៈសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ នវា

អនុវត្តតាមនីតិវិធីទាំងអស់ខាងលើនេះ។ នៅថ្ងៃទី៣០

IPU ពីរបៀបដែលសភាកំពង
ុ ទប់ទល់នង
ឹ ជំងរា
ឺ តតបា
្ តសកល

សម័យប្រជុំរបស់ខ្លួនក្រោមវិធានការការពារជាច្រើន ដោយ

ជាតិជាដគ
ៃ ូ ដល
ែ ផ្តត
ោ លើបញ្ហផ
ា ស្ ង
េ ៗទាក់ទងនឹងវិបត្តន
ិ ះេ ។

ច្រើននាក់ទៀតចូលរួមតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ។ បន្ទាប់ពីការ

ការទំនាក់ទំនង និងការប្រាស្រ័យឆ្លើយឆ្លងរវាងសមាជិក

បានប្រកាន់យកសភាពធម្មតាតាមបែបគន្លងថ្មីនេះ ដោយ

នុវត្តន៍ថ្មីៗ រួមមានការប្រមូលព័ត៌មាន និងចងក្រងថ្មីៗរបស់

ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ សភាតំណាងរាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីបានបើក

និងសិកសា
ា្ខ លាតាមបព
្រ ន
័ វ្ធ ដ
ី អ
េ ជា
ូ ចន
ើ្រ ជាមួយអង្គការអន្តរ

មានសមាជិក សមាជិកាសភាខ្លះចូលរួមដោយផ្ទាល់ និង

វិបត្តិកូវីដ-១៩

បើកសម័យបជ
្រ នោ
ំុ ះមក ការរៀបចំសដ
្រ ៀងគ្នន
ា ះេ តវូ្រ បាន

អនុវត្តសម្រាប់សភា និងលេខាធិការដ្ឋានសភា រាល់ការ
ពិភាក្សារវាងលេខាធិការដ្ឋាន និងសមភាគីនីតិប្បញ្ញត្តិរបស់

រដ្ឋា ភិ បា លឥណ្ឌូ នេ ស៊ី បា នដើ រ តួ នា ទី នាំ មុ ខ ក្នុ ង ការ

ខ្លួន នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធ

កិច្ចសហការអន្តរជាតិ។ រួមគ្នាជាមួយប្រទេសហ្គាណា លិច

ជាញឹ ក ញាប់ វិ ប ត្តិ តែ ង តែ នាំ ម កនូ វ ការខូ ច ខាតផ្នែ ក

អះអាងឡើងវិញពីការគាំទ្រនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និង
តិនស្តាញ ន័រវែស សិង្ហបុរី និងស៊្វីស ឥណ្ឌូណេស៊ីបាន

ដាក់ចញ
េ នូវសេចក្តស
ី មច
្រេ របស់អង្គការសហបជា
្រ ជាតិសព
ី្ត ី
សាមគ្គភា
ី ពសកល ដើមប្ ប
ី យ
្រ ទ
ុ ប
្ធ ្រឆាំងនឹងជំងដ
ឺ ល
ែ បណល
ា្ត
មកពីវីរុសកូរ៉ូណា២០១៩។ សេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវបាន

គាំទ្ររួមគ្នាដោយប្រទេស១៨៨ ផ្តោតសំខាន់លើកិច្ចសហ
ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រអន្តរជាតិដល
ែ ជាឧបករណ៍សល
ូ្ន ក្នង
ុ ការដោះស្រយ
ា
ជំងរា
ឺ តតបា
្ តសកលនេះបានជំរញ
ុ ឲ្យមានការផ្លស
ា ប
់ រូ្ត ព័តមា
៌ ន

របកគំហញ
ើ វិទយា
្ សាស្ត្រ និងឧត្តមានុវត្តន៍ កម
្រោ ការដឹកនាំ

របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក។ លើសពីនះេ ទៀតបទ
្រ ស
េ

ឥណ្ឌន
ូ ស
េ ី៊ គឺជាអ្នកចូលរួមក្នង
ុ គមង
្រោ ពិសោធន៍ ប្រៀបធៀប
និងវាយតម្លៃពីប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩

ដោយឈរលើ ស្មា រ តី សា មគ្គី ភា ពរបស់ អ ង្គ កា រសុ ខ ភាព
ពិភពលោក (WHO Solidarity Trial) ផងដែរ។ ការ

ពិសោធន៍ និងវាយតម្លៃនេះមានគោលបំណងពន្លឿនការ
រកឲ្យឃើញផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ឱសថ និងវិធីសាស្រ្តព្យាបាល
សមប
ា្រ ក
់ វូ ដ
ី -១៩ ដែលមានប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព[៩]។ កព
្រៅ អ
ី ង្គការ

សហប្រជាជាតិ ឥណ្ឌណ
ូ
ស
េ ក
ី៊ បា
៏ នលើកទឹកចិតយ
្ត ង
ា៉ សកម្ម
ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងកិច្ចសហការនៅក្នុងអង្គការ
ផ្សេងៗដូចជា G20, អាស៊ាន, G77, D8, OIC, MIKTA,
WTO, WIPO, ICAO, និងIMO ជាដើម។

កូវីដ-១៩ ក៏បានផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលសភាធ្វើការផង

ដែរ។ ការចងក្រងរបស់ IPU ពីការឆ្លើយតបរបស់សភាទៅ
នឹងរោគរាតត្បាតសកលដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ជួយឲ្យ

យើងអាចចែករំលែក និងប្រៀបធៀបការអនុវត្តរបស់សភា

វីដេអូ។

បជា
្រ ធិបតយ
េ យ្ ។ ដូចនៅក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ ភាគចន
ើ្រ ដរែ នៅក្នង
ុ

ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី អំណាចចម្បងក្នុងការសម្រេចចិត្តលើ
គោលនយោបាយដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺរាត

ត្បាតសកល គឺជាសិទ្ធិអំណាចរបស់ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិ។
ដើម្បីធានាថា កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការ

កែសម្រួលវិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងសង្គម ដែល
មិនធ្វើឲ្យខូចដល់ប្រជាធិបតេយ្យ តម្លាភាពនិងគណនេយ្យ

ភាពនោះ ក្នុងខណៈពេលដែលកំពុងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
នៃការកើតឡើងជាថ្មីនៃករណីឆ្លង ការបិទសភាមិនមែនជា
ជម្រើសសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទេ។

ទោះបីសភាឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្តើមបើកសម័យប្រជុំ

របស់ខ្លួននៅចុងខែមីនា ពោលគឺ ប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពី
ការរកឃើញពីរករណីដំបូងនៃកូវីដ-១៩ ដែលបានប្រកាស
ដោយប្រធានាធិបតី Jokowi ក៏ដោយ ការងាររបស់សភា

មិនដែលឈប់ឡើយ។ មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានករណីដំបូង
ត្រូវបានប្រកាស សភាឥណ្ឌូនេស៊ីតាមរយៈប្រធានសភា

ជំពូកទី

០១

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

ការឆ្លើយតបជាក់លាក់របស់សភាឥណ្ឌូនេស៊ីចំពោះ

ការឆ្លើយតបរបស់ឥណ្ឌូណេស៊ីទៅនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩ ដំណាក់កាលដំបូង

របៀបដែលមនុស្សទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកបានផ្លាស់បូរ្ត ។

លោកស្រី Puan Maharani បានរំលឹករដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្តល់

អាទិភាពលើសុខភាព និងសុវត្ថិភាពសាធារណៈច្រើនជាង

បញ្ហាដទៃទៀត រួមទាំងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរ។
លោកស្រី បា នជំ រុ ញ ឲ្ យ រដ្ឋា ភិ បា លមានតម្លា ភា ពក្នុ ង ការ

គ្រប់គ្រងករណីឆ្លង ពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យតាមព្រំដែន និង
ពិនិត្យរកមេរោគឲ្យបានលឿន ហើយត្រូវគិតពីវិធានការទប់

ទល់បរ
ុ ស
េ កម្មផស្ ង
េ ៗទៀត។ លោកសថ
ី្រ ម
ែ ទាំងស្នឲ
ើ យ្ មាន
ការបង្កត
ើ ក្រម
ុ ការងារសម្របសម្រល
ួ រួម ដើមប្ ប
ី យ
្រ ទ
ុ ប
្ធ ្រឆាំង
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នឹងជម្ងឺរាតត្បាតសកលនេះ[១១]។ ការអំពាវនាវទាំងនេះ

បទបញ្ញត្តិថ្មីត្រូវបានគេមើលឃើញថា ផ្តល់ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់

ថា ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិកំពុងផ្តោតលើការកាត់បន្ថយផល

ហិរញ្ញវត្ថុ និងរូបិយវត្ថុ ដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយ

ត្រវូ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ សប
្រ ពល
េ មានការពយ
ួ្រ បារម្ភជាសាធារណៈ
ប៉ះពាល់សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ម
្ច កពីជង
ំ រា
ឺ តត្បាតសកលជាជាងការតៀ្រ ម
រៀបចំនិងកាត់បន្ថយផលវិបាកដែលកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់
ពីការឆ្លងលើកដំបូង។

មិនមានប្រទេសណាមួយស្មានដល់ថា នឹងមានការ

រីករាតតបា
្ តជាសកលនៃជម្ងក
ឺ វូ ដ
ី -១៩ បែបនោះទេ។ ដូចនេះ
ហើយ វាសមហេតុផលដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នៅលើ
ពិ ភ ពលោកបានប្រើ អំ ណា ចក្នុ ង គ្រា អា សន្ន រ បស់ ពួ ក គេ

ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះ។ ប៉ុន្តែភាពចាំបាច់ក្នុងការ

ធ្វស
ើ កម្មភាពឲយ្ បានរហ័សនិងអង់អាចមិនមន
ែ ជាលេសដើមប្ ី
ប្រមូលផ្តុំអំណាច និងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់នៅស្ថាប័ននីតិ
ប្រតិបត្តិនោះទេ។ ការប្រមូលផ្តុំអំណាចអាចនាំឲ្យមានការ

រំលោភអំណាច។ ត្រង់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអំណាចតាម
រដ្ឋ ធ ម្ម នុ ញ្ញ រ បស់ ស ភាមានសារៈសំ ខា ន់ ជា ងពេ ល ណាៗ
ទាំងអស់។

ក្នុងបរិបទនេះហើយ ទើបសភាឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្កើត

ជំពូកទី
ការឆ្លើយតបរបស់ឥណ្ឌូណេស៊ីទៅនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩ ដំណាក់កាលដំបូង

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

០១

ក្រុមការងារសភាមួយ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានការ

គ្រប់គ្រងវិបត្តិកូវីដ-១៩។ ក្រុមនេះត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ច
ទាក់ទងនឹងការតាមដានពីរបៀបដែលស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិ

ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាទាក់ទងនឹងសុខភាព បន្ទាប់ពីរដ្ឋា
ភិបាលបានប្រកាសដាក់ជំងឺកូវីដ-១៩ ជាភាពអាសន្ននៃ
សុខភាពសាធារណៈ តាមរយៈបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតី

ដែលប្រកាសនៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។ ក្រុម
ការងារនេះបានចាប់ផ្តើមពីការលុបចោលនូវការវិធានការ

របស់ អ ន្ត រ ស្ថា ប័ ន នានាដែ ល មានលក្ខ ណៈមិ ន រួ ម គ្នា
(interinstitutional ego-sectoral) [C] ក្នុងការ

គ្រប់គ្រងវិបត្តិនេះ។ ក្រុមនេះត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យតាមដាន
ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងស្រុកដែលចាំបាច់ត្រូវប្រើ

ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាព រួមមានដូចជា កញ្ចប់
ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរកមេរោគឆ្លង (PCR) ការស្រាវជ្រាវរក
វ៉ាក់សាំង និងវិធានការផ្សេងៗទៀត។

សភាក៏បានធ្វកា
ើ រជជក
ែ ដញ
េ ដោលគ្នទៅ
ា លើបទបញ្ញតិ្ត

របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញជំនួសច្បាប់ស្តីពី គោល
នយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថិរភាពប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ

ដោយសារបទបញ្ញត្តិទាំងនេះបានផ្តល់សិទ្ធិអំណាច និង

ភាពបត់បន
ែ ដល់រដ្ឋភ
ា បា
ិ លក្នង
ុ ការរំលោភលើដន
ែ សមត្ថកច
ិ ្ច
ច្បាប់ដល
ែ មានស្រប
ា ់ និងនីតវិ ធ
ិ នា
ី នាក្នង
ុ ការចញ
េ នូវគោល
នយោបាយហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតសកល។
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ធំធង
េ ដល
ែ អាចឲយ្ រដ្ឋភ
ា បា
ិ លចញ
េ គោលនយោបាយថវិកា
សារកូវីដ-១៩។

បទបញ្ញត្តិនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនឱន

ភាពថវិកាដល់ជាង៣% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ដែល

ពីមុនត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងតែង ដោយច្បាប់ហិរញ្ញ
វត្ថរុ បស់រដ្ឋ។ ការធ្វប
ើ ប
ែ នះេ ក៏បានកាត់ចញ
េ នូវនីតវិ ធ
ិ ចា
ី បា
ំ ច់
នានាលើការកប
ែ រ្រែ ចនាសម្ពន
័ ថ
្ធ វិការបស់រដ្ឋ ដោយគ្មន
ា ការ

ពិគះ្រោ យោបល់ជាមុនជាមួយសភា។ ចំណច
ុ ចម្រង
ូ ចមស
ា្រ
នៃបទបញ្ញត្តិនេះត្រូវបានរិះគន់ដោយសាធារណៈជនមួយ

ចំនន
ួ ថា បទបញ្ញតន
ិ្ត ះេ បានផ្តលអ
់ ភ័យឯកសិទដ
ិ្ធ ល់អាជ្ញធ
ា រ
ព្រោះពួកគេមិនអាចទទួលរងការចោទប្រកាន់ក្រោមច្បាប់

ព្រហ្មទណ្ឌ និងរដ្ឋប្បវេណី នៅពេលអនុវត្តគោលនយោ
បាយក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតសកលនោះទេ។

ការជជែកដេញដោលបានបញ្ចបនៅ
់ ថ្ងទ
ៃ ១
ី ២ ខែឧសភា

ដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់ ដោយមានការអនុម័តបទបញ្ញតិ្ត
នេះទៅជាច្បាប់ដោយសភាឥណ្ឌូនេស៊ី។ ការអនុម័តនេះ
ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុក

លើខម
ឹ្ល សាររបស់បទបញ្ញតន
ិ្ត ះេ ដែលនៅក្នង
ុ ការពិភាកសា
្ នោះ
សភាបានទទួលស្គាល់ថា វិបត្តិដ៏ធំដែលកំពុងតែកើតឡើង
នេះ ទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបជាពិសេសមួយ។ គេបាន

ទទួលស្គល
ា ថា
់ ការផ្លស
ា ប
់ រូ្ត រចនាសម្ពន
័ ថ
្ធ វិការបស់រដ្ឋដោយ

គ្មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនជាមួយសភា គឺធ្វើឡើងក្នុង
ករណីចាំបាច់ ដើម្បីអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តសកម្មភាព
ដែលចាំបាច់បានឆាប់រហ័ស ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានគ្រោះ
មហន្តរាយហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀត។

ទោះជាយ៉ាងណា ការពង្រីកអំណាច និងសមត្ថកិច្ច

ពិសេសដែលត្រូវបានផ្តល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលមានវិបត្តិ

មិនមែនគ្មានដែនកំណត់នោះទេ។ ចំណុចលេចធ្លោមួយនៃ

ការជជែកដេញដោលរបស់សភា ដែលមិនគួរមើលរំលង

នោះគឺការបន្ថែមកថាខណ្ឌបញ្ចប់ ដោយបានចែងថា ភាព
បត់បែននៃឱនភាពថវិកាត្រូវផុតកំណត់ត្រឹមឆ្នាំ២០២៣។
រដ្ឋភ
ា បា
ិ លក៏បានប្តេជច
ា្ញ ត
ិ វ្ត ល
ិ តឡ
្រ ប់ទៅរកដំណរើ ការធម្មតា

ឡើងវិញ សម្រប
ា កា
់ រជជែកពិភាក្សាពីថវិកាក្នង
ុ ឆ្ន២
ំា ០២១។
លើសពីនេះទៅទៀតស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិក៏បាននិយាយថា

ខ្លន
ួ នឹងស្នស
ើ ឲ
ំុ យ្ មានការជជែកដេញដោលពីសភាលើកញ្ចប់
ថវិកានៃឆ្នាំក្រោយនៅពាក់កណ្តាលខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។

ការជជក
ែ ដញ
េ ដោលនះេ ក៏រម
ួ បញ្ចល
ូ ការជជក
ែ ដញ
េ ដោល
លើបំណុលសាធារណៈផងដែរ។

យោងតាមច្បាប់ដែលបានអនុម័ត ឥណ្ឌូណេស៊ីបាន

ដុល្លារអាម៉េរិក[១៣]។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាមួយ ការជជែក

(Rp) (២៧,៦ ប៊ីលានដុល្លារអាម៉េរិក) សម្រាប់វិស័យ

រក្សាអត្រកា
ា រប្រក
ា ទា
់ បសម្រប
ា ម
់ ល
ូ ប័តប
្រ ណ
ំ ល
ុ ទាំងនេះ។

វិភាជថវិកាបន្ថែមសរុបប្រមាណជា ៤០៥,១ ទ្រីលានរូភា
រួមមាន សុខាភិបាល (៥,១ ប៊ីលានដុល្លារអាម៉េរិក) ប្រព័ន្ធ
គាំពារសង្គម (៧,៥ ប៊លា
ី នដុលរ្លា អាម៉រេ ក
ិ ) ការជួយសម្រល
ួ

ដល់វិស័យពន្ធ និងឥណទានអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
(៤,៨ ប៊ីលានដុល្លារអាម៉េរិក) និងកម្មវិធីស្តារឡើងវិញ
(១០,២ ប៊ីលានដុល្លារអាម៉េរិក) [១២]។ ច្បាប់នេះក៏

បានកំណត់កំរិតឱនភាពនៃថវិកាត្រឹមប្រហែល ៥,០៧%
នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ឬប្រហែល ៨៥២,៩ ទ្រីលាន

រូភា (៥៧,៩ ប៊ីលានដុល្លារអាម៉េរិក)។ ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញ

ប្បទានទ្រទ្រង់ឱនភាពថវិកា រដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យផ្តល់
មូលប័ត្របំណុលរដ្ឋដែលមានតម្លៃស្មើនឹង ៥៧,១១ ប៊ីលាន

ដេញដោលមួយបានកើតឡើង ស្តីពីការធ្វើបែបណាដើម្បី

ក្តបា
ី រម្ភចមប្ ងរបស់សភាគឺ តើតវូ្រ កាត់បន្ថយផលវិបាកហិរញ្ញ
វត្ថុក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខដោយរបៀបណា[១៤]។
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ សភាចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យវិនិច្ឆ័យ

ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីផែនការបំណុល ការស្នើសុំ និង
លទ្ធភាពនៃការទូទាត់ជាពិសេសដើម្បីធានាថា ថវិកាដែល

បានបង្កើនតាមរយៈបំណុលនឹងតូវ្រ យកទៅបើប
្រ ាស
្រ ់ដើម្បី
គាំទ្រដល់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង។ សរុបសេចក្ដីមក

ការគប
្រ គ
់ ង
្រ បំណល
ុ គឺជាផ្នក
ែ មួយក្នង
ុ ចំណោមផ្នក
ែ ជាចន
ើ្រ
ដែលសភាចាំបាច់ត្រូវចូលរួម ជាពិសេសនៅពេលមាន
វិបត្តិ។
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ក្រុងតាគឺរាំង ខេត្តបាន់តែន ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ការប្រមូលផ្តុំចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់មនុស្សចាស់ និងអ្នកបើកបរ នៅមជ្ឈមណ្ឌលវ៉ាក់សាំង Grab។
Toto Santiko Budi
បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ វិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (NIDIR) ។

អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Atlas of Parliamentary Diplomacy ដែលអាចទាញយកពីគេហទំព័រ៖
https://www.pcasia.org ។
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ជំពូកទី
ASEAN POLICY RESPONSES TO THE ECONOMIC IMPACTS OF COVID-19

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

០១

ASEAN Member States (AMS) have taken
targeted and decisive measures in response
to the impact of COVID-19 through three
broad interventions: fiscal stimulus packages,
monetary and financial measures, and
sector-specific interventions [17, 26]. Fiscal
stimulus was intended to boost the health,
social and economic sectors, particularly
in the hardest hit segments of population
and industries, whereas monetary measures
were undertaken to promote adequate
liquidity and increase confidence with the
concerns related to production cuts [17].
The effectiveness in identifying targets and
resource allocation was considered crucial
to maintain livelihoods, employment and
economic activities before moving forward
towards a recovery. The effectiveness of
these responses will ultimately depend on
the disbursement and absorption capacity
of each measure [26].

FISCAL STIMULUS PACKAGES
The extent of fiscal stimulus measures have
been limited by each country’s fiscal space,
including costs of borrowing, scope of public
debt, and level of development. Some AMS
have relaxed fiscal targets and increased
borrowing to finance spending to fight
the outbreak [17]. Some members, such as
Cambodia, have also put in place reductions
of nonessential current expenditure to
allocate the saved funds for the health
sector and to cushion the virus’ economic
impact [27, 28]. Fiscal intervention for
ASEAN economies can be classified under
three categories [17]:
•
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Tax/fees/charges/moratoriums
that
reduce financial burdens on affected
businesses and industries to help them
survive and resume operations

•

•

Household subsidies (including cash
allowances and subsidies for social
security
and
health
protection),
particularly those identified as lowincome and vulnerable
Financing and moratorium/restructuring
of loans for affected business, including
individuals and small and medium
enterprises (SMEs).

As of December 2020, AMS have employed
a wide range of measures amounting to a
combined USD 421 billion, equivalent to
an average of 10.2% of GDP in 2019 [29].
Individually, Indonesia has had the largest
package, reaching USD 116 billion, or 11%
of GDP in 2019 and comprising about 27%
of the total regional package (Figure 3.1);
Singapore with almost USD 90 billion had
the second largest package, yet stands first
in GDP equivalent (25.3%) over the same
period. As shown in Figure 3.1, Malaysia and
Thailand stand in the middle, followed by
Vietnam (10.3% of GDP), Cambodia (8.3%)
and the Philippines (5.9%), while Brunei,
Laos and Myanmar stand at the bottom of
the list.
According to the IMF, the measures rolled
out by the governments and central banks
could consist of one or more of the following
main components : (1) liquidity support,
(2) credit creation, (3) direct long-term
lending, (4) equity support, (5) health and
income support, (6) budget reallocation,

Fiscal stimulus was intended
to boost the health, social and
economic sectors, particularly
in the hardest hit segments of
population and industries.

Figure 3.1: AMS total stimulus amount (in USD billion) and share of 2019 GDP (in %)
USD Billion
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Note: Total amount does not include component 6, 7 and 8 to avoid double counting.

Figure 3.2: Breakdowns of stimulus measures by AMS (% to total package)
01 - Liquidity Support

02 - Credit crea�on

03 - Direct long-term lending

04 - Equity support

05 - Health and income support

09 - Interna�onal Assistance Provided

10 - No breakdown
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Source (Figure 3.1 and Figure 3.2): ADB, IMF [15, 16]

(7) central bank financing of government
(through lending, bond purchases, etc.),
(8) international assistance received, (9)
international assistance provided, and
(10) no breakdown [29,30]. As Figure 3.2
demonstrates, besides Brunei where all of
the measures have gone to direct lending
(measure-3), all other Member States have
spent a fair to high amount on health and
income support (measure-5).

were judged to be more likely to lay off
workers and close down during the crisis.
Across ASEAN, SMEs account for more than
90% of businesses and are responsible for
a large share of total employment, ranging
from 52% in Vietnam to 97% in Indonesia
[31].

A large part of the budget stimulus in AMS
has been directed to support SMEs since
they are more vulnerable compared to large
firms. SMEs are subject to limited resources,
capital and liquidity constraints, and hence

Central banks across the region have taken
measures to ease market liquidity and
support financial institutions mostly through
conventional policy instruments including
policy rate cuts, reserve requirement

MONETARY AND FINANCIAL
MEASURES
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33%
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ratio reduction, open market operations,
loan facilities, and asset purchases [15].
Loan rate cuts and additional credit have
also been provided specifically to virus
affected manufacturers, essential sectors,
and medical product producers. Most
monetary institutions also continued to
encourage banks to support lending without
undermining the soundness of the banking
sector. Taken together, the measures are
intended to maintain stability in the banking
system and to boost liquidity and market
confidence, aimed at steering the economy
out of the crisis.

pandemic, governments have continued
infrastructure work as part of the stimulus
measures as well as to help bridge the gap
of supply chain disruptions in AMS:
•

•

INFRASTRUCTURE PROJECTS AS
PART OF STIMULUS MEASURES
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Infrastructure projects have typically been
used as a tool to support the economy
during crisis as they provide a strong boost
to economic activities and have long-term
impact [18,32]. Similarly, in the time of the

AMS Central Bank

•

With sufficient fiscal space, Cambodia
has been able to spend on infrastructure
programs including a USD 100 million
project for infrastructure development
and rehabilitation investment in Preah
Sihanouk Province, and a USD 150
million construction and improvement
of 38 lines of road in Siem Reap Province
during the last quarter of 2020 [28].
Indonesia developed plans to start
labor-intensive projects country-wide
to preserve employment particularly for
low-income workers.
Malaysia continued large infrastructure
works to support economic growth and
at the same time allocated budget for
small initiatives aimed at maintaining
jobs, whereas the Philippines continued
the ‘build, build, build’ project.

Monetary and financial measures

National Bank of
Cambodia

• delayed additional increase in the capital conservation buffer for one year
• issued guidelines on loan structuring for borrowers experiencing financial
difficulties in priority sectors [15]
• continued extension of forbearance to June 2021, taking into account the
impacts of the recent flooding in Cambodia in addition to the pandemic
[31]

Bank of Laos

• urged commercial lenders to restructure financing for affected borrowers,
with one-year grace periods and lower interest rates as needed

State Bank of
Vietnam

• encouraged banks and lenders to curb dividends and operating expenses
• urged banks to bring down settlement fees 50% through interbank
electronic system, a measure taken to support sufficient supplies of
capital

Bank of Thailand

• applied Corporate Bond Stabilization Fund by providing bridge financing
to high-quality firms to ensure stability in the financial market
• set up a special facility to provide liquidity for mutual funds through
banks
• purchased government bonds to support the functioning of the bond
market

Monetary Authority
of Singapore

• initiated efforts to address the financial institutions operational challenges
• adjusted specific regulatory requirements and supervisory programs to
ease the financial system

Despite being a crucial measure to counter
the severe economic impact of the
pandemic, infrastructure construction has
also been affected by social restrictions,
while budgets are realigned for other
stimulus funding. For instance, Indonesia
has needed to reallocate funding from the
capital plan to the pandemic response.
However, as the lockdowns are lifted, largescale infrastructure projects will work as
a vital part of the recovery plan to revive
economies.

ASEAN COLLECTIVE RESPONSES
In addition to the measures by individual
Member States, ASEAN has collectively
responded to the crisis with a series of
meetings and joint declarations among
members, as well as with stakeholders
and external partners, to strengthen
coordination mechanisms and to mitigate
the adverse impacts of the pandemic [26].
At the start of the crisis in January 2020,
regional preparedness and response actions
were launched by the ASEAN Health Sector

with ASEAN-plus-three partners (China,
Japan and the Republic of Korea), and
the COVID-19 ASEAN Response Fund was
subsequently established.
In addition to the health sector response,
ASEAN declared it was keeping markets open
and facilitating flows of food, medicine and
medical supplies, and other essential goods.
The ASEAN Economic Ministers (AEM)
reaffirmed the commitment to promote
regional economic resilience through
the AEM statement on “Strengthening
ASEAN’s economic resilience in response
to the outbreak of COVID-19”, adopted
at the 26th AEM Retreat in March 2020
[33]. According to the statement, the
region commits to maintain ASEAN’s open
economic and integration policies, while
[…exploring cooperation with external
partners and the international community to
enhance readiness and response measures
to mitigate and eliminate the impact of
the COVID-19] (p.2) [33]. Following this
statement, an “ASEAN-Japan Economic
Resilience Action Plan” and “Hanoi Plan of
Action of Strengthening ASEAN Economic
Cooperation and Supply Chain Connectivity
in Response to the COVID-19 Pandemic”
were subsequently adopted (in April and
June 2020, respectively) to implement the
AEM statement and to explore arrangements
to preserve supply chain connectivity [34,
35].

The ASEAN Economic Ministers (AEM) reaffirmed the commitment
to promote regional economic resilience through the AEM statement
on “Strengthening ASEAN’s economic resilience in response to the
outbreak of COVID-19”
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•

Singapore committed to continue
construction schemes after some
delays due to travel restrictions and
when COVID-19 cases first accelerated
(in April 2020).
Thailand reserved investment resources
for community infrastructure as part of
packages for stabilizing the economy.
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១.៦

សភានៅអឺរ៉ុបប្រឈមនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩

សភាអឺរប
ុ៉ និងសភាជាតិនរៃ ដ្ឋជាសមាជិកនៃសហភាព

អឺរ៉ុបបានកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង

ដ៏ស្រួចស្រាវទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ-១៩ ដើម្បី
ព្យាយាមកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ ការពារប្រជាពលរដ្ឋ និង
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន និងលើកកម្ពស់សាមគ្គីភាព។

សភាអឺរ៉ុបបានគាំទ្រសកម្មភាពទំាង ១០ ដែលបានធ្វើ

ឡើងដោយគណៈកម្ម កា រអឺ រ៉ុ ប ក្នុ ងការប្រ យុ ទ្ធ ប្រឆាំ ង វី រុ ស

កូរ៉ូណា ទោះបីជា យើងអាចចាំថា បើយោងតាមសន្ធិសញ្ញា

នានា បញ្ហាសុខភាពមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់
សហភាពអឺរប
ុ៉ ទេ[F]តែគជា
ឺ ការទទួលខុសត្រវូ របស់រដ្ឋភ
ា បា
ិ ល

នៃប្រទេសជាសមាជិក។ ទោះបីជាបែបនេះក្តី សហភាព

អឺរ៉ុបបានរៀបចំនីតិវិធីជាបន្តបន្ទាប់ រួមទាំងការផ្ទេរអ្នកជំងឺ
ឆ្លងព្រំដែន ដោយមានការសម្របសម្រួលរវាងមន្ទីរពេទ្យ

(បារាំង អាល្លឺម៉ង់ និងលុចសំបួ)។ ជាការពិតជំងឺរាតត្បាត
សកលនេះបានផ្តល់ផលវិបាកដែលប៉ះពាល់ហួសពីវិស័យ
ជំពូកទី
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សុខាភិបាល តប
ែ ះ៉ ពាល់ដល់វស
ិ យ
័ ជាចន
ើ្រ ទៀត ដល
ែ ស្ថត
ិ
នៅក្នុងដែនអំណាចដែលមាននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប (ការ
គាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារកណ្តាលអឺរ៉ុប ការបន្ធូរបន្ថយ

វិធានការរូបយ
ិ វត្ថុ និងការសម្របសម្រល
ួ ការគ្របគ
់ ង
្រ ពដ
ំ្រ ន
ែ
ខាងក្រៅ)។

អត្ថបទនេះបង្ហាញជាដំបូងពីវិធានការដែលចាត់ចែង

ដោយគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុប បន្ទាប់មកអនុសាសន៍

របស់សភាសហភាពអឺរ៉ុប និងចុងក្រោយពីគំនិតផ្តួចផ្តើម
ដែលធ្វើឡើងរួមគ្នារវាងបារាំង និងអាល្លឺម៉ង់។

សកម្មភាពទាំង ១០ ដែលចាត់វិធានការ
ដោយសហភាពអឺរ៉ុប[៣៦]
ព្រំដែន
ដើម្បីជួយទប់សាត
្ក ់ការចម្លងវីរុសនៅអឺរុប
៉ និងនៅកន្លែង

ដទៃទៀត សហភាពអឺរ៉ុបបានបិទព្រំដែនខាងក្រៅរបស់
ខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែលមិនចាំបាច់ តែធានាឲ្យមាន

ការបន្តចរាចរណ៍ទន
ំ ញ
ិ សំខាន់ៗនៅក្នង
ុ សហភាពអឺរប
ុ៉ តាម
រយៈការដាក់ចេញនូវច្រកសុវត្ថិភាព (Green Lanes) ។

បណ្តាប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមានស្តុកសម្ភារៈវេជ្ជ

សាស្រ្តដំបូងគេ RescEU ដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់

បានលឿន មានដូចជាឧបករណ៍ជួយការដកដង្ហើម និង
ម៉ាស់ការពារ ក្រោមយន្ដការការពារជនស៊ីវិល។ លើសពី

នេះទៀតសហភាពអឺរប
ុ៉ បានបង្កត
ើ មូលនិធអ
ិ ន្តរជាតិដធ
៏ ម
ំ យ
ួ
ដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកធ្វើការទិញឧបករណ៍ និង
ថ្នាំរួមគ្នា ហើយកំពុងកៀរគរថវិកាចំនួន ៣,០៨ ពាន់លាន

អឺរ៉ូ ក្រោមជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុប ដើម្បីទិញឧបករណ៍

ធ្វើតេស្តបន្ថែម និងជួយបុគ្គលិកពេទ្យដែលថែទាំអ្នកជំងឺ។
សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានរៀបចំកម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់តាមអុិនធឺ

ណែត ដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាឲ្យបានចំនួនដំបូង ៧,៥ ពាន់
លានអឺរ៉ូ សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំង ថ្នាំ និងការធ្វើរោគ

វិនច
ិ យ
័្ឆ ដើមប្ ប
ី យ
្រ ទ
ុ ប
្ធ ្រឆាំងនឹងជំងន
ឺ ះេ ទូទាង
ំ សកលលោក។
ការលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវ
កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ Horizon ២០២០ របស់សហភាព

អឺរ៉ុបផ្តល់ថវិកាដល់គម្រោងស្រាវជ្រាវចំនួន ១៨ និង១៥១

ក្រុម នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុប ដើម្បីជួយស្រាវជ្រាវរកវ៉ាក់សាំង

COVID-១៩ ឲយ្ បានឆាប់រហ័ស។ គោលបំណងជាក់លាក់
គឺធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ការត្រៀមខ្លួនជា
ស្រេច ការគ្រប់គ្រងវេជ្ជសាស្ត្រ និងការព្យាបាល។
ការជំរុញសាមគ្គីភាពអឺរ៉ុប
សភាអឺរ៉ុបបានគាំទ្រនូវវិធានថ្មី ដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋ

ជាសមាជិកស្នស
ើ ជ
ំុ ន
ំ យ
ួ ហិរញ្ញវត្ថព
ុ ម
ី ល
ូ និធសា
ិ មគ្គភា
ី ពអឺរប
ុ៉

ដើម្បីគ្រប់គ្រងលើភាពអាសន្នផ្នែកសុខភាព។ ជាមួយនឹង
វិ សា លភាពថ្មី ដែ ល ត្រូ វ បានពង្រី ក បន្ថែ ម នៃ មូ ល និ ធិ នេះ

ទឹកប្រាក់ រហូតដល់ចំនួន ៨០០លានអឺរ៉ូ នឹងត្រូវត្រៀម
សម្រាប់រដ្ឋជាសមាជិកក្នុងឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង
នឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូរ៉ូណានេះ។

ការធានានូវការងើបឡើងវិញរបស់សហភាពអឺរ៉ុប
ដើមប្ ជ
ី យ
ួ សហភាពអឺរប
ុ៉ ឲយ្ ងើបឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់

ធនធានបន្ថែមត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌល

ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម ដែលបណ្តាលមកពីកូវីដ-១៩

ផ្តល់ការវាយតម្លៃឆាប់រហ័សលើហានិភ័យ និងផ្តល់ព័ត៌មាន

ផែនការថវិការយៈពេលវែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ឆ្នាំ

អឺរ៉ុបគ្រប់គ្រង និងការពារជំងឺ ជាភ្នាក់ងារដែលមានភារកិច្ច
បច្ចុប្បន្នភាពពីការផ្ទុះឡើងនៃរោគរាតត្បាតនេះ។

36

ការផ្តល់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត

គណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រូវបានស្នើសុំឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើ

២០២១-២០២៧ ដែលក្នុងនោះរួមមានកញ្ចប់ដើម្បីជំរុញ

សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ។ សមាជិក សមាជិកានៃសភាអឺរ៉ុប
(MEPs) បានអំពាវនាវឲ្យមានកញ្ចប់សម្រាប់ការស្តារ និង

មូលនិធិសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានស្រាប់ និងមធ្យោបាយ

ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដច
ូ ជាពីអដ
ី្វ ល
ែ គេហៅថា ប័ណប
្ណ ណ
ំ ល
ុ សម្រប
ា ់
ការស្តារឡើងវិញ។ លើសពីនេះទៀតគណៈកម្មការបាន
បង្ហាញពីផែនទីបង្ហាញផ្លូវក្រោយការបិទប្រទេសរបស់ខ្លួន

សម្រាប់ជាយុទ្ធសាស្ត្រត្រៀមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងមាន
ការសម្របសម្រួល ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើតេស្តទ្រង់
ទ្រាយធំ និងសម្ភារៈការពារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ។
ការគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ច
សហភាពអឺរប
ុ៉ បានដាក់ចញ
េ នូវកញ្ចបថ
់ វិកាគាំទ្រ ៥៤០

ពាន់លានអឺរូ៉ ដើមប្ ដោ
ី ះសយ
ា្រ វិបត្តិ ជួយដល់កម្មករ ធុរកិច្ច
និងរដ្ឋជាសមាជិក។ លើសពីនេះទៀត ធនាគារកណ្តាល

អឺរប
ុ៉ កំពង
ុ ផ្តលប
់ ក
ា្រ ច
់ ន
ំ ន
ួ ៧៥០ពាន់លានអឺរូ៉ ដើមប្ ស
ី ម្រល
ា
បំណុលរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលមានវិបត្តិ ក៏ដូចជាការបញ្ចេញ

កញ្ចប់ថវិកាចំនួន ១២០ពាន់លានអឺរ៉ូ សម្រាប់ទិញមូលប័ត្រ

និងចំនួន ២០ពាន់លានអឺរ៉ូ សម្រាប់ការទិញបំណុល។
សមាជិក សមាជិកានៃសភាអឺរ៉ុបក៏បានបោះឆ្នោតគាំទ្រ

ការអនុញត
ា្ញ ឲយ្ បទ
្រ ស
េ នៅសហភាពអឺរប
ុ៉ បប
ើ្រ ស
ា្រ ទ
់ ក
ឹ ប្រក
ា ់
ចំនួន ៣៧ពាន់លានអឺរ៉ូ នៃមូលនិធិអឺរ៉ុបសម្រាប់ការគាំទ្រ

សេដ្ឋកិច្ច និងកាត់បន្ថយវិសមភាពរវាងតំបន់នីមួយៗក្នុង
អឺរ៉ុប (EU Strutural Fund) ដែលមានស្រាប់ ដើម្បី

ដោះស្រយ
ា វិបត្តវិ រី ស
ុ កូរណា
ូ៉
និងគាំទស
្រ វា
េ កម្មថទា
ែ ស
ំ ខ
ុ ភាព
ធុរកិច្ច និងកម្មករ។
ការការពារមុខរបរ
ដើម្បីធានាថា និយោជិកអាចរក្សាការងាររបស់ពួកគេ

បាន គណៈកម្មការបានស្នឲ
ើ យ្ មានការគាំទដ
្រ ល់ការងាររយៈ

ពេលខ្លី (Sure) ដោយផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន
ដែលប្រឈមនឹងការថយចុះនៃតម្រូវការដោយសារតែវិបត្ដិ

វីរុសកូរ៉ូណា។ គណៈកម្មការអឺរ៉ុបក៏បានដកប្រាក់ចំនួន ១

ពាន់លានអឺរូ៉ ពីមល
ូ និធអ
ិ រឺ ប
ុ៉ សម្រប
ា កា
់ រវិនយោ
ិ
គយុទសា
្ធ ស្រ្ត
សម្រាប់ធានាដល់ការលើកទឹកចិត្តធនាគារ និងអ្នកផ្តល់
ប្រាក់កម្ចីផ្សេងៗ ដោយផ្តល់ថវិកាដល់ទៅ ៨ពាន់លានអឺរ៉ូ

ជាសាច់ប្រាក់ ដើម្បីគាំទ្រដល់ធុរកិច្ចចំនួន ១០០,០០០
នៅអឺរ៉ុប ។

ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពលរដ្ឋអឺរ៉ុប
ប្រជាពលរដ្ឋអរឺ ប
ុ៉ រាប់មន
ឺ៉ នាក់ដល
ែ ជាប់នៅកប
្រៅ ទ
្រ ស
េ

នៅជុំ វិ ញ ពិ ភ ពលោកដោយសារការផ្ទុះ ឡើ ង នៃ ជំ ងឺ នេះ
ត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ ដោយសារយន្តការការពារ
ជនស៊ីវិលអឺរ៉ុប។

ការរាតត្បាតសកល

គណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបបានបញ្ចេញទឹកប្រាក់ចំនួន ២០

ពាន់លានអឺរ៉ូ ដើម្បីជួយប្រទេសមិនមែនជាសមាជិកសហ
ភាពអឺរ៉ុប ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិនេះ ដែលជាផ្នែក
មួយនក
ៃ ញ្ចបថ
់ វិកាសហភាពអឺរប
ុ៉ សមប
ា្រ ជ
់ យ
ួ សមប
្រ សមល
ួ្រ

ការឆ្លើយតបជាសកលដើម្បីដោះស្រាយការរីករាលដាលនៃ
កូវីដ-១៩ ។

ការធានានូវព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ
ការផ្ ស ព្វ ផ្ សា យព័ ត៌ មា នមិ ន ត្រឹ ម ត្រូ វ អំ ពី វី រុ ស កូ រ៉ូ ណា

ធ្វើឲ្យកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋ។

សមាជិក សមាជិកាសភាអឺរប
ុ៉ បានអំពាវនាវឲ្យប្រភពព័តមា
៌ ន
អឺរប
ុ៉ ទាំងអស់ធានាថា មនុសស្ គ្របគ
់ អា
ា្ន ចទទួលបានព័តមា
៌ ន
តម
ឹ្រ តវូ្រ និងមានការផ្ទៀងផ្ទត
ា តា
់ មភាសារបស់ពក
ួ គេ ហើយ

ក៏បានស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនបណ្តាញសង្គមដោះស្រាយចំពោះ

ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត និងការប្រើពាក្យសម្តីនាំឲ្យ
មានការស្អប់ខ្ពើមគ្នា។

សកម្មភាពរបស់សភាអឺរ៉ុប [៣៧]
នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយដែលត្រូវបានអនុម័តនៅ

ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ សភាអឺរ៉ុបបានស្វាគមន៍
ចំពោះវិធានការសារពើពន្ធ និងការគាំទ្រជាសាច់ប្រាក់របស់

សហភាពអឺរ៉ុប ដើម្បីដោះស្រាយជំងឺរាតត្បាតសកលនេះ។
សមាជិក សមាជិកាសភាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្រៅពីអ្វី

ដែលបាននិងកំពុងធ្វើ អឺរ៉ុបក៏ត្រូវការកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់
ការស្តរា និងកសាងឡើងវិញដ៏ធម
ំ យ
ួ ដល
ែ ផ្តលហ
់ រិ ញ្ញបប្ ទាន
ដោយកំណើនកញ្ចប់ថវិការយៈពេលវែង (MFF) មូលនិធិ
សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានស្រាប់ និងមធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុ
ក៏ដូចជា “ប័ណ្ណបំណុលសម្រាប់ការស្តារឡើងវិញ” ដែល

ជំពូកទី

០១
សភានៅអឺរ៉ុបប្រឈមនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩

ពីកំណើនកញ្ចប់ថវិការយៈពេលវែងសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុប

ការជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដែលប្រឈមនឹង

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

ការស្ថប
ា នាឡើងវិញដ៏ធម
ំ យ
ួ ដល
ែ តវូ្រ បានផ្តលហ
់ រិ ញ្ញបប្ ទាន

ធានាដោយកញ្ចប់ថវិការបស់សហភាពអឺរ៉ុប។ សមាជិក
សមាជិកាសភាបានបញ្ជាក់ថា ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ
ការឆ្លើយតបខាងសេដ្ឋកិច្ចទៅនឹងវីរុសនេះមិនគួរពាក់ព័ន្ធ

នឹងការចែករំលែកស្មើគ្នានូវបន្ទុកបំណុល ដែលមានស្រាប់

នោះទេ ប៉ុន្តែគួរផ្តោតលើការវិនិយោគនាពេលអនាគត។
សមាជិក សមាជិកាសភាបានសង្កត់ធ្ងន់ថា កិច្ចព្រមព្រៀង
បៃតងនៃសហភាពអឺរ៉ុប និងការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកឌីជីថល គួរតែ
ជាចំណច
ុ ស្នល
ូ របស់ខន
ួ្ល ដើមប្ ជ
ី រំ ញ
ុ ការចាប់ផម
ើ្ត សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ។
្ច
ព្រំដែន
សមាជិក សមាជិកាសភាបានទទូចថា ព្រំដែននៅក្នុង

សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែរក្សាឲ្យបើកចំហ ដើម្បីធានាថា ឱសថ
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ឧបករណ៍ការពារ បរិក្ខារវេជ្ជសាស្រ្ត ម្ហូបអាហារ និងទំនិញ

ដល
ែ តវូ្រ ការបំផត
ុ មិនថាជាសម្ភរា ៈ ដូចជាម៉ស
ា ម
់ ខ
ុ ឧបករណ៍

ទីផ្សាររួមតែមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុប គឺជាប្រភពនៃ «វិបុល

សមាជិកានៃសភាអឺរ៉ុបក៏បានសម្តែងការគាំទ្ររបស់ពួកគេ

ចាំបាច់នានាអាចចរាចរបាន។ ពួកគេបានទទួលស្គាល់ថា
ភាពសមូហភាពរបស់យើង» និងជាគន្លឹះក្នុងការឆ្លើយតប
បន្ទាន់ និងជាបន្តបន្ទាប់ទៅនឹងកូវីដ-១៩។
ការការពារ
សភាអឺរប
ុ៉ បានអំពាវនាវឲ្យបង្កត
ើ យន្តការឆ្លយ
ើ តបផ្នក
ែ

សុខភាពរបស់អឺរ៉ុប ដើម្បីធានាឲ្យមានការឆ្លើយតបប្រសើរ

ជាងមុនចំពោះវិបត្តិសុខភាព ឬអនាម័យនាពេលអនាគត។
គេសង្ឃឹមថាឧបករណ៍ចាំបាច់ សម្ភារៈ និងស្តុកថ្នាំអាច

សមាជិក សមាជិកានៃសភាអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យ

សភានៅអឺរ៉ុបប្រឈមនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩

ប្រសើរដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិសកលនាពេលអនាគត។

វិធីសាស្រ្តសម្របសម្រួលក្រោយការបិទប្រទេសដែល
ត្រូវការ

សមាជិក សមាជិកានៃសភាអឺរប
ុ៉ បានគូសបញ្ជក
ា ប
់ ន្ថម
ែ

ដាលឡើងវិញនៃវីរុស។ ពួកគេបានជំរុញឲ្យបណ្តាប្រទេស

នឹងវីរុសកូរ៉ូណា

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

ប្រើប្រាស់វេជ្ជសាស្ត្រ ដើម្បីធានាថា អឺរ៉ុបបានរៀបចំខ្លួនដ៏

ថវិកាបន្ថែមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់គាំទ្រផ្នែកហិញ្ញវត្ថុ
មូលនិធិសាមគ្គីភាពសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំង

មានជាអចិន្ត្រៃយ៍គម្រោងធានាភាពគ្មានការងារធ្វើរបស់

អឺរប
ុ៉ ហើយសងឃ្ ម
ឹ ថា នឹងមានការបង្កត
ើ មូលនិធសា
ិ មគ្គភា
ី ព
សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូរ៉ូណា ដែល

មានទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន ៥០ ពាន់លាន

អឺរ។
ូ៉ មូលនិធដ
ិ ល
ែ បានស្នឡ
ើ ង
ើ នេះមានគោលបំណងគាំទ្រ
ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់យកមក

ការបិទបទ
្រ ស
េ នៅសហភាពអឺរប
ុ៉ ដើមប្ ច
ី ៀសវាងការរីករាល
នៅសហភាពអឺរ៉ុបរួមគ្នាបង្កើតលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់

ការបញ្ឈប់ការធ្វើចត្តាឡីស័ក និងវិធានការណ៍បន្ទាន់នានា

ផស្ ង
េ ទៀត ហើយបានស្នស
ើ ឲ
ំុ យ្ គណៈកម្មការអឺរប
ុ៉ ដាក់ចញ
េ
នូវយុទសា
្ធ ស្តត
្រ ៀ្រ មដើមប្ ង
ី ប
ើ ចេញពីវប
ិ ត្តឲ
ិ យ្ មានប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព

ដែលរួមមានទាំងការធ្វើតេស្តទ្រង់ទ្រាយធំ និងឧបករណ៍

ការពារផ្ទាល់ខ្លួន សម្រាប់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបំផុតតាម
ដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ប្រភពព័ត៌មានអឺរ៉ុបសម្រាប់ទប់ស្កាត់នឹងការផ្សព្វផ្សាយ
ព័ត៌មានមិនពិត

ជាចុងក្រោយ សេចក្តីសម្រេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការ

អនុវត្តកង
ុ្ន វិសយ
័ ថែទាស
ំ ខ
ុ ភាពនៅក្នង
ុ រដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់

ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីជំងឺកូវីដ-១៩ គឺជាកង្វល់

អនាគត ដើមប្ ធ
ី ឲ
ើ្វ យ្ ប្រពន
័ ថ
្ធ ទា
ែ ស
ំ ខ
ុ ភាពទាំងនោះមានភាព

សមាជិកានៃសភាអឺរ៉ុបបានស្នើថា អឺរ៉ុបគួរតែបង្កើតប្រភព

ក្នុងពេលមានវិបត្តិ ក៏ដូចជាផ្តល់នូវការវិនិយោគនាពេល
ធន់ និងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើអ្នកដែល
មានតម្រូវការបំផុត។

ការផ្តល់អំណាចធំជាងមុនសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុង
ការដោះស្រាយការគំរាមកំហែងសុខភាពឆ្លងព្រំដែន

សេចក្តីសម្រេចថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ បានចែងថា ដំណោះ

ស្រាយរួមរបស់អឺរ៉ុបដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត

សកលកូវីដ-១៩ គឺពិតជាមិនអាចខ្វះបាន។ សហភាពអឺរ៉ុប
មិនត្រឹមតែត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនដើម្បីងើបចេញពី

វិបត្តិនេះនោះទេ តែស្ថាប័នអឺរ៉ុបនានាក៏គួរតែត្រូវបានផ្តល់

សុខភាព សាធារណៈដ៏ធំមួយ។ ដូចនេះហើយ សមាជិក

ព័ត៌មានអឺរ៉ុប ដើម្បីធានាថា ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាច
ទទួលបានព័តមា
៌ នតម
ឹ្រ តវូ្រ និងព័តមា
៌ នដល
ែ មានការផ្ទៀង

ផ្ទាត់ច្បាស់លាស់។ សមាជិក សមាជិកាសភាក៏បានអំពាវ
នាវដល់ក្រុមហ៊ុនបណ្តាញសង្គមនានាចាត់វិធានការប្រកប

ដោយបុរេសកម្ម ដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃការផ្សព្វ

ផសា
្ យព័តមា
៌ នមិនពិត និងពាកយ្ សម្តស
ី ប
្អ ខ
់ ម
ើ្ព ដល
ែ ទាក់ទង
ទៅនឹងមេរោគនេះ។

តួនាទីរបស់សភាជាតិ
ស្ថា ប័ ន នី តិ ប្ ប ញ្ញ ត្តិ នៃ រ ដ្ឋ ជា សមាជិ ក មួ យ ចំ នួ ន បាន

អំណាចដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនៅពេលដែលមានការគំរាម

ដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួននៅថ្នាក់ជាតិ ទាក់ទងនឹងការ

ស្ថប
ា ន
័ ទាំងនោះសមប
្រ សមល
ួ្រ ការឆ្លយ
ើ តបនៅកម្រត
ិ អឺរប
ុ៉

និងការត្រួតពិនិត្យអ្នកដែលឆ្លងជំងឺ និងការត្រួតពិនិត្យរក

កំហង
ែ សុខភាពឆ្លងពដ
ំ្រ ន
ែ កើតឡើង។ ការណ៍នះេ អាចឲយ្
ដោយមិនបង្អងយ
់ រូ និងអាចនាំយកធនធានចាំបាច់ទៅកន្លង
ែ

38

ដូចជា គ្រឿងផ្សំឱសថ បរិក្ខារ ឧបករណ៍ និងគ្រឿង

នូវតម្រូវការឲ្យមានវិធីសាស្រ្តសម្របសម្រួលមួយ ក្រោយ

លើការស្រាវជ្រាវស្វែងរកវ៉ាក់សាំងផងដែរ។

០១

ចំ ពោះការបង្កើ ន ការផលិ ត សំ ខា ន់ ៗ ក្នុ ង សហភាពអឺ រ៉ុ ប

ប្រមូលបានឆាប់រហ័ស ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស។

ក្នុងករណីបន្ទាន់ សមាជិក សមាជិកាសភាក៏ចង់ឃើញមាន

ជំពូកទី

ជួយដកដង្ហម
ើ និងថ្នំា ឬជំនយ
ួ ហិរញ្ញវត្ថនោ
ុ ះទ។
េ សមាជិក

រឹតត្បិតសេរីភាពបណ្តោះអាសន្ន ការតាមដានស្វែងរក
ព័ត៌មានពិត។

បារាំងជាប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបតែមួយគត់ដែល

ពញ
េ និយមជាមួយទីកង
ុ្រ វូហាននប
ៃ ទ
្រ ស
េ ចិន។ វាទំនងជា

ពេលរដ្ឋភ
ា បា
ិ លអាចប្រកាស និងធ្វស
ើ កម្មភាពលើសន
ា្ថ ភាព

Valencia ចំនន
ួ ៣០០០ នាក់ ដល
ែ បានទៅទីកង
ុ្រ Milan

ដែលត្រូវបានពិភាក្សាក្នុងសភា គឺការទទួលខុសត្រូវរបស់
អភិបាលកង
ុ្រ ក្នង
ុ ការវិនច
ិ យ
័្ឆ លើការបើកសាលារៀនឡើងវិញ
និងដែនកំណត់នៃសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ ដែលគិតត្រឹម

ពេលសរសេរអត្ថបទនេះ នៅតែត្រូវបានរឹតត្បិតត្រឹមនៅក្នុង
កាំរង្វង់ចម្ងាយ១០០គីឡូម៉ែត្រជុំវិញ។

មើលការប្រកួតរវាងក្រុមរបស់ពួកគេនិងក្រុម Atalanta

មកពី Lombardy។ ករណីដំបូងៗផ្សេងទៀតត្រូវបាន
គេតាមរកឃើញនៅរមណីយដ្ឋានជិះស្គីនៅតំបន់ភ្នំអាល់

បារាំង (French Alps) ដែលទំនងជាឆ្លងពីជនជាតិ
អង់គ្លេសដែលត្រឡប់មកពីសន្និសីទនៅឯប្រទេសសិង្ហបុរី
ដែលពួកគេបានបរិភោគអាហារពេលល្ងាចជាមួយអ្នកចូល

នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ បញ្ហាសំខាន់មួយគឺការចេញ

រួមសន្នស
ិ ទ
ី មកពីវហា
ូ ន។ ការរីករាលដាលនៃ COVID-១៩

ចែករំលែកបំណុលសាធារណៈរវាងរដ្ឋជាសមាជិកអឺរ៉ុប។

ពិភពលោកនាពល
េ បច្ចប
ុ ប្ ន្នធកា
ើ្វ រទាក់ទងគ្នដ
ា ច
ូ ជា ធុរកិច្ច

នេះទៅកាន់សភា Bundestag របស់ខ្លួនថា ជំហាន

ជួបជុំខាងសាសនា កីឡា និងការធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បី

ការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច

៤,៥ពាន់លាននាក់ បានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាស។ មិន

«ប័ណ្ណបំណុលកូរ៉ូណា» ដើម្បីបង្កើតយន្តការមួយសម្រាប់

បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិធីជាច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋមកពីជុំវិញ

អធិការបតី Angela Markel បានសង្កត់ធ្ងន់លើចំណុច

ពិភពលោក សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិ ទេសចរណ៍ និងការ

បែបនេះ គឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអាចជៀសវាង

ស្វែងរកការងារជាដើម។ នៅឆ្នាំ២០១៨ អ្នកដំណើរចំនួន

("Systemabsturz")។

របស់សហភាពអឺរ៉ុប

មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ ការចម្លងកូវីដ-១៩ ក៏កើត

នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ លោកស្រី

ឡើងតាមរយ:ចរាចរណ៍ផវូ្ល អាកាសសំខាន់ៗផងដរែ ។ ទោះ

Macron បានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី ដើម្បីគាំទ្រ

ឡើងអន្តរកម្មរវាងពលរដ្ឋនៃពិភពលោកហាក់ដូចជានៅតែ

វិស័យដែលខ្សោយបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុប

បទបញ្ញត្តិនូវពិភពលោកដែលមានភាពស្មុគស្មាញ និងមាន

គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបខ្ចីប្រាក់រហូតដល់ ៥០០ពាន់

ស្នូលរបស់សភា។

តែមានក្នុងចំណោមប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបទាំង ២៧

ការឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍រម
ួ គ្នក
ា ង
ុ្ន ការប្រឈមទៅនឹងកូវដ
ី -

Angela Merkel និងប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel

បីជាមានវិបត្តិនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយ និន្នាការនៃការកើន

ដល់ការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញតាមរយៈការជួយតំបន់និង

បន្តទៅអនាគត។ ការសម្របសម្រួល និងការគ្រប់គ្រងតាម

ទាំង ២៧ (EU 27)។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យ

ការកើនឡើងនៃអន្តរទំនាក់ទំនង គឺជាការទទួលខុសត្រូវ

លានអឺរ៉ូ ពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាការពិត ភាពខុសគ្នានៅ

ក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាល សភា និងពលរដ្ឋនៃទ្វីបអឺរ៉ុប

ទាក់ទងនឹងវិសាលភាព និងមធ្យោបាយនៃសាមគ្គីភាពអឺរ៉ុប

ដូចជាការចក
ែ រំលក
ែ បំណល
ុ ប្រក
ា ក
់ ម្ចី ឬជំនយ
ួ ឥតសំណង
ដើម្បីជួយប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតពីកូវីដ-

១៩ ដែលក្នុងនោះមានអុីតាលី និងអេស្ប៉ាញជាប្រទេស
អាទិភាព។

១៩ បានកសាងជាថ្មីនូវជំនឿដ៏មុតមាំលើគុណតម្លៃនៃពហុ

ភាគីនិយម ដែលជាឧបករណ៍មិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ជួយ

ក្នុងការដោះដូរទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រ ការសម្របសម្រួលការ
ឆ្លយ
ើ តបចំពោះភាពអាសន្ន និងការបង្កត
ើ វិធានរួមគ្ន។
ា មាន
ការសោកស្តាយយ៉ាងខ្លាំងផងដែរចំពោះជំហរឯកតោភាគី

សរុបសេចក្ដីមក សហភាពអឺរ៉ុបនៅតែប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាង

ដ៏អកុសល ដែលត្រូវបានប្រកាន់យកដោយមហាអំណាច

សមតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នានេះ

ការធ្វស
ើ កម្មភាពរួមគ្នា ពិតជាមានសារៈសំខាន់។ ជាការពិត

មុតមាំប្រកាន់យកពហុភាគីនិយមថា ជាមធ្យោបាយដ៏សក្តិ

មួយចំនួន ជាពិសេសនៅចំពេលដែលមានការបញ្ជាក់ថា

ដែលការក្រន
ើ រំលក
ឹ នះេ ដូចជាធ្ងនធ
់ រ្ង បន្តច
ិ តជា
ែ ការល្អដល
ែ

ការប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩ រួមគ្នា និងការឆ្លើយតប

រំលក
ឹ យើងពីភាពកាន់តក
ែ ន
ើ ឡើងក្នង
ុ ការទាក់ទងគ្នទៅ
ា វិញ
ទៅមក។ ប្រជាពលរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបបានឃើញវីរុសនេះជាលើក

ដំបូងនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្ម ដែលមានទីតាំងនៅភាគ
ខាងជើងនៃប្រទេសអ
 ុីតាលី(Lombardy) និងនៅទីក្រុង

បាវ៉ារៀ (Bavaria) ដែលមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និង

ជំពូកទី

០១
សភានៅអឺរ៉ុបប្រឈមនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩

អាសន្នផ្នែកសុខភាព [៣៨]។ បញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួន

ឆ្លងចូលប្រទស
េ អេស្ប៉ញ
ា តាមរយៈអ្នកគាំទន
្រ ក
ៃ ប
ឹ្ល បាល់ទាត់

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

តម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភា មុន

ស្របគ្នា បានបង្ហាញថា ពហុភាគីនិយមគឺជា ចម្លើយទាំង
ផ្នែកស្ថាប័ន និងនយោបាយតែមួយគត់ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅ

នឹងបញ្ហាប្រឈម និងឱកាសរួមនៃពិភពលោករបស់យើង
ដែ ល មានទំ នា ក់ ទំ ន ងគ្នា ទៅ វិ ញ ទៅមកទាំ ង ខាងសង្គ ម
សេដ្ឋកិច្ច និងបច្ចេកវិទ្យា។

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ វិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (NIDIR) ។

អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Atlas of Parliamentary Diplomacy ដែលអាចទាញយកពីគេហទំព័រ៖
https://www.pcasia.org ។
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១.៧ តើសភាអាចមានភាពនិម្មិតបានក្នុងកម្រិតណា?
ជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ-១៩ បានជម្រុញឲ្យយើង

គាំទ្រខ្លាំងក្លាពីបណ្ដាគណបក្សនយោបាយ អ្នកនយោបាយ

បាយរបស់យង
ើ ។ ក្នង
ុ ប្រទស
េ ស្វស
ី៊ បើនយា
ិ យដោយឡក
ែ

ផ្អែកលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលអាចកសាងបាន

ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើដំណើរការនៃប្រព័ន្ធនយោ

យើងបានឃើញចបា
្ ស់ថា ទំនាក់ទន
ំ ងរវាងសភានិងរដ្ឋភ
ា បា
ិ ល
ក្នង
ុ អំឡង
ុ ពល
េ បឈ
្រ មនឹងវិបត្តនៅ
ិ មិនទាន់តវូ្រ បានកំណត់
ពេញលេញនៅឡើយទេ ហើយម្យ៉ង
ា ទៀតតួនាទីរបស់សភា
ក្នុងអំឡុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃវិបត្តិក៏នៅមិនច្បាស់លាស់

សម្រប
ា ស
់ មាជិក សមាជិកាសភា ក៏ដច
ូ ជាសមប
ា្រ រ់ ដ្ឋភ
ា បា
ិ ល
ដែរ។ ក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យ នយោបាយមិនអាចជា
បញ្ហផ
ា ច
ា្ដ ម
់ ខ
ុ របស់រដ្ឋភ
ា បា
ិ លទេ ប៉ន
ុ គ
ែ្ត នៅ
េ តអា
ែ ចចោទជា
សំណួរឡើងថា៖ តើសភាពិតជាចាំបាច់ត្រូវជួបប្រជុំ បើ

ទោះបីក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិដែរឬទេ? ដើម្បីជាជំនួយ

ស្មរា តីកង
ុ្ន ការឈ្វង
េ យល់អព
ំ ស
ី ណ
ំ រួ នេះ អត្ថបទនះេ នឹងផ្ដល់
សេចក្ដីសង្ខេបគោលៗអំពី វិធីសាស្រ្តដែលប្រទេសស្វ៊ីស
អនុវត្តក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងវិបត្តិកូវីដ ហើយជាពិសេសថា
ជំពូកទី
តើសភាអាចមានភាពនិម្មិតបានក្នុងកម្រិតណា?

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

០១

តើសំនួរអំពីសភានិយមលេចឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនៅតំបន់
ហ៊្សូរិច។

ទិដ្ឋភាពទូទៅ [៣៩]
ដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ-១៩ ប្រទេស

ស្វីស
៊ បានដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នផែក
្ន នយោបាយចាប់

ពីខែមីនា ដល់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។ ផ្អែកតាមបទបញ្ញត្តិ

ស្ដីពីភាពអាសន្ន (មាត្រា ១៨៥(៣) នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហ

ព័ន)
្ធ រដ្ឋភ
ា បា
ិ លស្វស
ី៊ (កម
ុ្រ បក
ឹ្រ សា
្ សហព័ន)
្ធ បានធ្វស
ើ ច
េ ក្ដី
សម្រេចចិត្តជាច្រើនលើរឿងរ៉ាវនានាពីពាក់កណ្ដាលខែមីនា

ឆ្នាំ២០២០ រួមមាន ការបិទសាលានិងហាងពីថ្ងៃទី១៧

ខែមនា
ី ការហាមបម
ា្រ ការជួបជុម
ំ នុសស្ ចាប់ព៥
ី នាក់ឡង
ើ ទៅ
ការប្រកាន់យកវិធានការណ៍ពិសេសដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍

ដល់និយោជិត និយោជក និងក្រុមហ៊ុន ដូចជាការកាត់

បន្ថយម៉ង
ោ ការងារ ការផ្ដលស
់ ណ
ំ ងចំពោះការបាត់បង់បក
ា្រ ់
ចំណូល ច្បាប់ស្ដីពីការរឹតបន្តឹងបំណុល និងការក្ស័យធន។
ក៏មានផងដែរនូវការដាក់ចេញក្រឹត្យអាសន្នលើវិស័យអបរំ

និងវបប្ ធម៌។ បទបញ្ញតអា
ិ្ត សន្នទាង
ំ នះេ មានលក្ខណៈបណ្តោះ
អាសន្នតប
ែ ណ
ុ៉
ះោ្ណ ដោយក្នង
ុ នោះភាគច្រន
ើ មានសុពលភាព
ត្រឹមដំណាច់ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

សេចក្ដីសម្រេចចិត្តទាំងនេះធ្វើឡើងដោយអត្តនោម័តិ

ពីសណា
ំ
ក់រដ្ឋភ
ា បា
ិ លស្វស
ី៊ ។ យ៉ង
ា ហោចណាស់ ក្នង
ុ អំឡង
ុ

៤សប្ដាហ៍ដំបូង សេចក្ដីសម្រេចចិត្តទាំងនេះទទួលបានការ
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និងប្រជាពលរដ្ឋដោយពុំមានការរិះគន់ឬបាតុកម្មឡើយ។
នូវទំនក
ុ ចិតយ
្ត ង
ា៉ ច្រន
ើ ។ សង្គមស្វស
ី៊ បានបង្ហញ
ា នូវភាពធន់

នឹងបញ្ហហ
ា យ
ើ បានដោះសយ
ា្រ វិបត្តយ
ិ ង
ា៉ ល្អ។ បជា
្រ ពលរដ្ឋ
គ្រប់ជំនាន់ (ក្មេងនិងចាស់) បានជួយយកអាសារគ្នាទៅវិញ

ទៅមក ហើយប្រជាពលរដ្ឋបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិន័យ បើ
ទោះបីជាពុមា
ំ នការដាក់បមម
ា្រ លើការដើរហើរជាសាធារណៈ

ក៏ដោយ។ បព
្រ ន
័ ផ
្ធ ស្ ព្វផសា
្ យ និងបណ្ដគ
ា ណបកស្ នយោបាយ
ក៏បានសាមគ្គីគ្នាក្នុងការគាំទ្រវិធានការណ៍ទាំងនេះ។ ជារួម

ក្រម
ុ ប្រក
ឹ ្សាសហព័នត
្ធ វូ្រ បានផ្ដលឲ
់ ្យនូវបណ្តរបាយការណ៍ល្អ
(good report card) ក្នុងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិ។ ក្នុង

ពេលជាមួយគ្នន
ា ះេ ស្ថត
ិ កម
្រោ សម្ពធ
ា នៃជង
ំ រា
ឺ តត្បាតសកល

កូវីដ-១៩ សភាសហព័ន្ធបានបិទបញ្ចប់សម័យប្រជុំ រដូវ
ផ្ការីករបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។ កិច្ចការ
សភាក្នង
ុ សម័យបជ
្រ ព
ំុ ញ
េ អង្គតវូ្រ បានផ្អក
ា រហូតដល់សម័យ
ប្រជុំវិសាមញ្ញពីថ្ងៃទី៤ ដល់ទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។

សភាពការណ៍ មា នភាពប្រ ហែ ល គ្នា នៅ កម្រិ ត រដ្ឋ

នីមួយៗ។ រដ្ឋាភិបាលនៃតំបន់នីមួយៗបានកោះប្រជុំក្រុម

ជំនាញទាក់ទងនឹងវិបត្តិរៀងៗខ្លួនដោយបន្ទាន់ ស្របពេល
ដែលសភានៃរដ្ឋចន
ំ ន
ួ ១៦ ក្នង
ុ ចំណោម២៦ បានលុបចោល
កិច្ចប្រជុំនានាដែលបានកំណត់។ ក្នុងតំបន់ហ៊្សូរិច មាន
ការខ្វែ ង យោបល់ គ្នា ទា ក់ ទ ងនឹ ង កម្រិ ត នៃ អំ ណា ចដែ ល

រដ្ឋាភិបាលមាន និងថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចរារាំងសភាមិនឲ្យ
ជួបប្រជដោ
ំុ យផ្អក
ែ លើហត
េ ផ
ុ លគោលនយោបាយសុខភាព

បានដែរឬទេ។ ដូចដែលយើងបានដឹង សភាហ៊្សូរិចមាន

សមាជិក១៨០រូប ដែលលើសពីចន
ំ ន
ួ កំណត់១០០រូបសម្រប
ា ់
សភា ដែលកំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធ។ ក៏ប៉ុន្តែ
គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃសភាហ៊្សូរិចបានបញ្ឈប់កិច្ច

ពិ ភា ក្ សា ទាំ ង នេះ នៅពេ ល ដែ ល គណៈកម្មា ធិ កា រនេះ បាន
សម្រេចភ្លាមៗឲ្យមានការប្រជុំសភា។ បើមើលលើជ្រុងម្ខាង

ការសម្រេចនេះបានរក្សានូវតថភាពដែលបង្ហាញថា សភា
ជាអង្គដែលបង្កើតដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ហេតុដូច្នេះដោយផ្អែក

តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ សភាចាំបាច់ត្រូវអនុម័តបទបញ្ញត្តិអាសន្ន
របស់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិ។ តែបើមើលលើ
ជ្រុងម្ខាងទៀត សភាក៏ចាំបាច់ត្រូវមានភាពជាគំរូដល់ប្រជា

ពលរដ្ឋផងដរែ ។ បើទោះបីសត
ិ្ថ ក្នង
ុ អំឡង
ុ ពល
េ នវៃ ប
ិ ត្តិ សភា
ចាំបាច់ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ដោយសុទ្ធចិត្តនូវតួនាទីរបស់ខ្លួន

និងធានាឲ្យបាននូវធម្មានុរូបភាពបែបប្រជាធិបតេយ្យនៃ

ពិភាក្សាប្រជាធិបតេយយ្ មិនសំខាន់ទឬ
េ ក្នង
ុ អំឡង
ុ ពេលមាន

ភិបាលណាមួយនៅប្រទេសស្វ៊ីសមានសិទ្ធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

វាហាក់ដច
ូ ជាមិនទំនងបើសន
ិ ជានរណាម្នក
ា ហ
់ ន
ា៊ សន្មត់

ផលណា ឬនៅទីកន្លង
ែ ណាឡើយ។ ដូចះេ្ន សភារបស់តប
ំ ន់
ហ៊ស្ រូ ច
ិ បានដើរតួនាទីតស
ួ្រ តយ
ា្រ ផ្លវូ ក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ
ដោយបាន
ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងពីអគារសភាដែលមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ដ្រ

ដែលមានទំហំតូចចង្អៀតសង់តាំងពីឆ្នាំ១៦៩៨ ទៅកាន់
សាលពិពរ័ ណ៍ដទ
៏ ន
ំ ប
ើ នៅជាយក្រង
ុ ហ៊ស្ រូ ច
ិ ដើមប្ រ
ី ៀបចំសម័យ
ប្រជស
ំុ ភាស្របទៅតាមបទបញ្ញតអ
ិ្ត នាម័យរបស់ការិយាល័យ

សហព័នផ
្ធ ក
ែ្ន សុខភាពសាធារណៈ និងស្របតាមអនុសាសន៍
ស្ដីពីគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម។ ជាសរុបសភាហ៊្សូរិចបានជួប

ប្រជុំបីដង រហូតដល់ការបន្តនូវប្រតិបត្តិការប្រចាំសប្ដាហ៍
ជាទៀងទាត់ឡើងវិញ នៅថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។

ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់តំបន់ សភាហ៊្សូរិចបានអនុម័ត
បទបញ្ញត្តិអាសន្នបីដែលស្នើដោយអង្គនីតិប្រតិបត្តិ បំពេញ
បន្ថម
ែ បទបញ្ញតម
ិ្ត យ
ួ ជាមួយនឹងបទបញ្ជទៅ
ា កាន់រដ្ឋភ
ា បា
ិ ល

និងព្យរួ បទបញ្ញតម
ិ្ត យ
ួ ។ បន្ថម
ែ លើនះេ សភាបានបោះឆ្នត
ោ
លើគ្រប់បញ្ហាទាំងឡាយដែលត្រូវការអនុម័ត ជាពិសេស

សេចក្ដស
ី មច
្រេ ចិតទា
្ត ក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថ។
ុ គណៈកម្មធ
ា កា
ិ រ
សភាក៏បានជួបប្រជុំម្ដងទៀត ហើយផែនការទូទៅមួយត្រូវ

បានដាក់ចញ
េ ដើមប្ ច
ី រចានិងដោះសយ
ា្រ កិចកា
្ច ររដ្ឋភ
ា បា
ិ ល

ដែលមានច្រន
ើ ក្នង
ុ វលា
េ សមសប
្រ ។ សភាហ៊ស្ រូ ច
ិ បានសមច
្រេ

ថា ខ្លួននឹងបន្តជួបប្រជុំនៅក្នុងសាលពិព័រណ៍ក្នុងប៉ុន្មានខែ
ដែលនៅសេសសល់ក្នុងឆ្នាំ២០២០។

ក្នង
ុ អំឡង
ុ ពេលចប
្រ ក
ូ ចប
្រ ល់នះេ នៅពល
េ ដល
ែ ទំនល
ួ

ខុសតវូ្រ នានាចាំបាច់តវូ្រ បញ្ជក
ា ឲ
់ យ្ បានច្បាស់ សំណរួ សំខាន់

ខ្លះៗបានលច
េ ឡើងភ្លម
ា ៗអំពស
ី ភា៖ ហេតអ
ុ បា
ី្វ នជាសម័យ
ប្រជុំសភាមិនអាចរៀបចំបានតាមរយៈវីដេអូ? ហើយតើ

សមាជិក សមាជិកាសភាទាំងឡាយដល
ែ ជាអ្នកតំណាងឲយ្
ក្រុ ម ប្រ ជា ពលរដ្ឋ ងាយរងគ្រោះ គួ រ ត្រូ វ បានទទួ ល ការជួ យ

សម្រល
ួ ដោយរបៀបណាខ្លះ? រដ្ឋធម្មនញ
ុ នៅ
្ញ បទ
្រ ស
េ ស្វស
ី៊

ផ្តល់ចម្លើយច្បាស់ៗទៅកាន់សំណួរទាំងនេះ។ សភាអាច
ធ្វកា
ើ រពិភាក្សានិងធ្វស
ើ ច
េ ក្ដស
ី មច
្រេ ចិតដ
្ត ល
ែ មានសុពលភាព

ថា ខ្លួនមានចម្លើយទៅកាន់គ្រប់សំណួរទាំងនេះ។ អ្វីដែល

យើងដឹងនៅពេលនេះគឺថា មិនទាន់មានដំណោះស្រាយ
ជាក់ស្ដែងចំពោះបញ្ហាដែលគេលើកឡើងទាំងអស់នោះទេ

ខណៈដែលគ្រោះអាសន្ននៅខាងមុខនេះ គឺច្បាស់ណាស់

អាចនៅក្បែរៗនេះ។ វាអាចនឹងមិនមែនជាជំងឺរាតត្បាតទេ
តែអាចជាបញ្ហាកង្វះថាមពល ឬកង្វះទឹក វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច
គ្រោះទឹកជំនន់ ឬខ្យល់ព្យុះជាដើម ហើយសង្ឃឹមថា វា

មិនមែនជាឧប្បត្តិវហេតុនុយក្លេអ៊ែរទៅចុះ។ ប្រសិនបើមាន

ឧប្បត្តិវហេតុនុយក្លេអ៊ែរ ទោះបីជាមានសម័យប្រជុំសភា
តាមរយៈសន្និសីទតាមវីដេអូក៏ដោយ ក៏នឹងមិនមានផល
បយោ
្រ
ជន៍អដ
ី្វ រែ ។ ដើមប្ ឆ
ី យ
ើ្ល សំណរួ ទាំងនះេ ចបា
្ ស់ណាស់

ថា ចាំបាច់ត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ ស្របពេលយើង
នឹងពិនត
ិ យ្ មើលពីគន
ំ ត
ិ ជាក់សង
ែ្ដ របស់សភាក្នង
ុ ប្រពន
័ ប
្ធ ជា
្រ
ធិបតេយ្យ។

គំនិតរបស់ “សភា”
“រដ្ឋាភិបាលដោយផ្អែកលើការពិភាក្សា” គឺជាពាក្យ

ស្លោកដែល “កត់សម្គាល់ពីសមិទ្ធផលពិតប្រាកដនៃប្រព័ន្ធ
សភានិយម ហើយក៏ជាចរិតលក្ខណៈនៃប្រជាធិបតេយ្យ
របស់ប្រព័ន្ធនេះដែរ” [៤០]។ សភាជាស្ថាប័នដែលជួយឲ្យ
មានវិធាននយោបាយស្របច្បាប់កង
ុ្ន ក្របខ័ណន
្ឌ ស
ៃ មត្ថភាព
និងឆន្ទៈ ការចរចា និងការជជែកដេញដោល [៤១]។ វា

ជានីតិវិធីតាមលំដាប់លំដោយ អនុលោមតាមវិធានរបស់

គូភាគី ដែលចូលទៅគ្របគ
់ ង
្រ កិចព
្ច ភា
ិ ក្សាដោះស្រយ
ា ទំនាស់
ដើម្បីដាក់ចេញនូវសេចក្ដីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋ ដើម្បីធ្វើឲ្យ
គូភាគីក្នុងជម្លោះស្រុះស្រួលគ្នា [៤២]។ សភាក្នុងនាមជា

វទ
េ កា
ិ សមប
ា្រ ស
់ ង្គម គឺជាជាឆាកនយោបាយដល
ែ តំណាង

ជំពូកទី

០១
តើសភាអាចមានភាពនិម្មិតបានក្នុងកម្រិតណា?

ក្នង
ុ ការបញ្ជទៅ
ា សភាថា ត្រវូ ជួបប្រជនៅ
ំុ ពេលណា ក្នង
ុ ហេតុ

វិបត្តិ?

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋនីមួយៗ។ លើសពីនេះគ្មានរដ្ឋា

ពិពធ
ិ ភាពនម
ៃ តិនៅក្នង
ុ សហជីព និងជានិមត
ិ រ្ត ប
ូ ដល
ែ បជា
្រ
ពលរដ្ឋស្វ៊ីសនិយមហៅថា “ឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិ”។

គន្លះឹ មួយនម
ៃ ខ
ុ ងារតំណាងក្នង
ុ ដំណរើ ការនយោបាយ

ដរាបណាមានវត្តមានសមាជិក សមាជិកាសភាភាគច្រើន។

គឺទំនុកចិត្ត។ សភាអនុវត្តតាមអ្វីដែលមាត្រា២នៃក្រមរដ្ឋ

ប៉ន
ុ ្តែនេះមិនទាន់ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរពិតប្រាកដ ឬក៏បញ្ជាក់

គឺ “ការធ្វើអំពើដោយសុចរិត” [G] មិនត្រឹមតែក្នុងជីវិតជា

សេរីប្រជាធិបតេយ្យ គេគួរសួរជំនួសវិញថា តើសភាគួរ ឬ

រវាងក្រុមទទួលប្រយោជន៍ ក្រុមនយោបាយ និងសមាជិក

មតិផ្នែកនយោបាយក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិទេឬ? តើកិច្ច

នៃភាពជាតំណាង គឺទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋទៅលើការ

រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងផងដែរពី ការជួបប្រជុំដោយផ្ទាល់។ ក៏

ប្បវេណីស្វ៊ីសតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវធ្វើក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ

ថាតើសណ
ំ រួ ត្រវូ បានចោទសួរតម
ឹ្រ តវូ្រ ឬនៅ៖ ផ្អក
ែ លើទស្សនៈ

សាធារណៈ តែក្នុងរាល់ទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្ស ឧទាហរណ៍

មិនគួរជួបប្រជុំក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិ? តើសភាមិនមាន

សមាជិកាសភា [H][43]។ មូលដ្ឋានគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យ
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សម្រេចចិត្តរបស់សភា ជាពិសេសទៅភាពច្បាស់លាស់អាច

សំណរើ អនុវត្តរបស់ដភ
ា្ឋ បា
ិ ល តុលយ្ ភាពរវាងកម
ុ្រ នយោបាយ

ត្រាតែតួអង្គពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវមានការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក

សម្រួលគ្នាអាចចរចាបាន។ ដូច្នេះគំនិតដែលថា សភាជា

យល់បាន។ មូលដ្ឋានគ្រឹះនេះអាចរក្សាឲ្យឋិតថេរបានលុះ
ដែរ។ ឧទាហរណ៍ជាចន
ើ្រ ពីអតីតកាលនន
ៃ យោបាយរបស់
ប្រទេសស្វ៊ីសបានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការផ្តល់
សេចក្តីទុកចិ ត្ត ពី អ្ន កដែ លត្រូ វ បានគេ តំ ណាងដល់ ស្ថា ប័ ន

នយោបាយ៖ សាធារណជនមានការមិនពេញចិត្ត និង
មានកំហង
ឹ នៅពេលដែលសភាស្វស
ី៊ អាចអនុវត្តបានតច
ែ ណ
ំ ច
ុ

ខ្លះ ៗនៃ កា រផ្ដួ ច ផ្ដើ ម ធ្វើ ច្ បា ប់ ពី រ ដែ ល បានអនុ ម័ ត ដោយ

ប្រជាពលរដ្ឋ [៤៤, ៤៥] ទីមយ
ួ ទាក់ទងនឹងការដាក់កមត
ិ្រ
លើការពង្រក
ី ទីកង
ុ្រ ទៅតំបន់ដល
ែ មានដង់សត
ី៊ ប
េ ជា
្រ ជនទាប

និងទំហន
ំ ល
ៃ នៅ
ំ ឋានទីពរី (ជាពិសស
េ សំដៅលើលនៅ
ំ ឋាន
សម្រាកវិសមកាល) ក្នុងប្រទេសស្វ៊ីស និងទីពីរត្រូវបានគេ
ហៅថា “ការប្រឆាំងនឹងអន្តោប្រវេសន៍ទ្រង់ទ្រាយធំ” ដែល

ធ្វឡ
ើ ង
ើ ដើមប្ ត
ី ម្រងគោ
់ លនយោបាយមូលដ្ឋន
ា អន្តប
ោ វ
្រ ស
េ ន៍

ស្វ៊ីស ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងគ្រឹះជាមួយសហ
ភាពអឺរប
ុ៉ ។ ទោះជាបប
ែ នះេ ក្ដី បជា
្រ ពលរដ្ឋបានទទួលយក
សំណនា
ើ នារបស់សភាសមប
ា្រ កា
់ រអនុវត្ត ហើយបានសមច
្រេ
ជំពូកទី
តើសភាអាចមានភាពនិម្មិតបានក្នុងកម្រិតណា?

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

០១

ចិតម
្ត ន
ិ ធ្វប
ើ ជា
្រ មតិទាក់ទងនឹងបញ្ហទា
ា ង
ំ នោះទៀតឡើយ [I]

[៤៦ art. ១៤៣]។ ការទទួលយកនះេ អាចមានឫសគល់ចញ
េ ពី
ទំនក
ុ ចិតរ្ត បស់អក
្ន បោះឆ្នត
ោ ដែលមានទៅលើអក
្ន នយោបាយ។

សមាជិក សមាជិកានៃសភាសហព័ន្ធទទួលបានទំនុកចិត្ត
នេះ ដោយសារមានការបង្ហញ
ា ជា សាធារណៈពីដណ
ំ
រើ ការ

ធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តប្រកបដោយតម្លាភាព និងមានភាព

ស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យ គឺសំដៅលើមុខងារបង្កើតសន្តិភាព

នេះឯង។ គូបដិបក្ខនយោបាយមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូល
រួមក្នុងដំណើរ ការបង្កើតសេចក្ដីសម្រេចចិត្តប្រកបដោយ

តម្លាភាព និងសណ្ដាប់ធ្នាប់។ នៅជ្រុងមួយ សភាបង្កើតជា
ចំណុចប្រសព្វដែលនៅទីនោះនយោបាយត្រូវបានប្រែក្លាយ

ទៅជាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋ ហើយនៅជ្រុងមួយទៀត សភាជា

ចំណុចភ្ជាប់រវាងសកម្មភាពរដ្ឋ និងនយោបាយ[៤៧]។

និយាយដោយខ្លី ស្ថាប័នសភាជាទីកន្លែងដែលជួយឲ្យអ្នក

នយោបាយមានការស្រុះស្រួលលើភាពខុសគ្នារបស់ពួកគេ
ដោយចំហ តម្លាភាព ងាយយល់ និងដោយសន្តិវិធី។

សភា និងបជា
្រ ធិបតយ
េ យ្ ដោយផ្ទល
ា ក
់ ត
ើ មានព្រមគ្នា

នៅប្រទេសស្វ៊ីស [៤៨]។ ប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់នឹង

មិនអាចធ្វើទៅបានទេ បើសិនជាគ្មានការសម្រុះសម្រួល

ដែលសម្របសម្រួលដោយសភា មិនថាពេលមុនឬពេល

ក្រោយទេ។ ក្នុងករណីប្រទេសស្វ៊ីស សភានិងប្រជាធិប
តេយ្យដោយផ្ទាល់ជួយពង្រឹងគ្នាទៅវិញទៅមក[៤៩]។

បើសិនជាសភាមិនទទួលបានបរិយាបន្ន នោះក្ដីស្រមៃបែប
ប្រជាភិថុតនឹងក្លាយជាការពិត ហើយពេលនោះរដ្ឋាភិបាល
នឹងអាចធ្វស
ើ កម្មភាពនានាដោយផ្ទល
ា ជា
់ មួយនឹងបជា
្រ ពលរដ្ឋ
ដោយប្រើអំណាចគ្មានការបែងចែកនិងគ្មានដែនកំណត់។

ងាយយល់។ ពួកគេបានពន្យល់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋថា

ការប្រមល
ូ ផ្ដអ
ំុ ណា
ំ
ចបែបនេះជារឿងមិនត្រវូ បានគេសគ
ា្វ មន៍

ដែលចាំបាច់ ដោយសារតជ
ែ ហ
ំ រគោលនយោបាយការបរទេស

សភា និងរដ្ឋាភិបាល” បានបង្កើតឲ្យមាននូវតុល្យភាពប្រជា

រៀបចំដោយសម្ងត
ា ន
់ ក
ៃ ម
ុ្រ សភាបី ដល
ែ សមច
្រេ មិនបោះឆ្នត
ោ

ទំនុកចិត្ត និងសន្តិភាព។

សំណើសម្រាប់ការអនុវត្តទាំងនោះគឺជាការសម្របសម្រួល

ឡើយនៅប្រទេសស្វ៊ីស ដោយសារមុំទាំងបីគឺ “ប្រជាពលរដ្ឋ

របស់ស្វ៊ីសដែលមានយូរលង់មកហើយ។ ផ្ទុយមកវិញ ការ

ធិបតេយ្យចម្រុះ ប៉ុន្តែរឹងមាំ ដែលនាំឲ្យមានសមាហរណកម្ម

ជ្រើសរើសសមាជិកពីររូបនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធម្តងទៀត

ទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល និងរដ្ឋមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង

បានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន និងយូរអង្វែង
ចំពោះកិតនា
ិ្ត មនស
ៃ ភាសហព័ន។
្ធ ការបោះឆ្នត
ោ មួយចំនន
ួ
ទៀតតវូ្រ បានរៀបចំឡង
ើ ប្រកបដោយតម្លភា
ា ព ដើមប្ ទ
ី ទួល
បានទំ នុ ក ចិ ត្ត ជា សាធារណៈឡើ ង វិ ញ ចំ ពោះដំ ណើ រ ការ
ជ្រើសរើស និងដំណើរការបោះឆ្នោត។

ណាស់។ មុខងារទាំងឡាយនៃអំណាចរដ្ឋទាំងបួន (ប្រជា

ពលរដ្ឋ សភា រដ្ឋាភិបាល និងតុលាការ) ចូលរួមចំណែក
រួមគ្នាធានា និងអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស៖
តុ លា ការវិ និ ច្ឆ័ យ បញ្ហា ទាំ ង ឡាយណាដែ ល មិ ន អនុ លោ ម
ទៅតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋធានាថា សិទ្ធិ

ឧទាហរណ៍ទាំងពីរនេះបង្ហាញថា ស្ថាប័នរបស់សភា

មនុសស្ ត្រវូ បានអង្កត
េ តាមដាន[៥០ ទំ.៧] រីឯសភាមានតួនាទី

នូវអត្តសញ្ញាណ ការធ្វើសមាហរណកម្ម និងការកសាង

៦]។ រដ្ឋាភិបាលតំណាងរដ្ឋក្នុងវិស័យការបរទេស ចំណែក

មានលក្ខណៈសម្បត្តគ
ិ ប
្រ គ
់ ន
ា្រ ក
់ ង
ុ្ន ការបង្កត
ើ ឬស្ដរា ឡើងវិញ

ជាអន្ដរការីរវាងបជា
្រ ពលរដ្ឋនង
ិ រដ្ឋភ
ា បា
ិ ល ឬ រដ្ឋបាល[៥០ ទំ.

ទំនក
ុ ចិត្ត ជាពិសស
េ ដោយមានការរួមផស្ ន
ំ ង
ឹ ប្រជាធិបតេយយ្

សភាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នង
ុ ប្រទស
េ [៤៦ art. ១៨៤ និង

ដោយផ្ទល
ា ។
់ កយ
្រោ ពីមានការតស៊យ
ូ ង
ា៉ ជូរចត់ដម
ើ ប្ ទ
ី ទួល

បានការបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋលើច្បាប់ប្រជាមតិ និង
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នៅតែមិនអាចបង្កើតបាន។ ក៏ប៉ុន្តែក្នុងសភា ការសម្រុះ

art. ១៤៨] ដែលតទល់ទៅនឹងរដ្ឋភ
ា បា
ិ លដោយការផ្ដច
ួ ផ្ដម
ើ ធ្វើ
ច្បាប់ និងប្រជាមតិ[៥១]។ តុល្យភាពនេះបណ្ដាលធ្វើឲ្យ

សភាក្លយ
ា ជាបភ
្រ ពនៃការឆ្លយ
ើ តបរហ័ស និងប្រកបដោយ

នីតិវិធីធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេ តែជាគោលការណ៍ដែលរួមបញ្ចូល

ផ្តួចផ្តើមផ្នែកនយោបាយ[៥២]។

គោលការណ៍ នេះ ត្រូ វ បានផ្ត ល់ និ យ មន័ យ ទៅតាមរបៀប

ស្វស
ី៊ តែងតែបប
ើ្រ ស
ា្រ ន
់ ត
ី វិ ធ
ិ ស
ី ភាដើមប្ ប
ី ញ្ចញ
េ មតិយោបល់

របស់ពក
ួ គេជាសាធារណៈ។ តាមរយៈយន្តការនានារួមមាន
ដូចជា ការដាក់ញត្តជា
ិ ដើម បញ្ហនា
ា នាអាចត្រវូ បានលើកទៅ

ដល់វេទិកានយោបាយតាមរយៈសមាជិក សមាជិកាសភា

សភានិងនីតិវិធីរបស់សភា ដែលមានឥទ្ធិពលរួមគ្នា ដែល
ធានានូវអត្តសញ្ញាណនៃពិពិធភាពនយោបាយ និងដែលធ្វើ
ឲ្យនយោបាយស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់របស់សភា
និងអាចចរចាបាននៅនឹងកន្លែងផ្ទាល់។

បើប្រជាពលរដ្ឋចង់លើកឡើងថា សភាគ្មានអ្វីពិសេស

ហើយដែលបញ្ហាទាំងនោះអាចនឹងបាត់ក្នុងដំណើរនីតិវិធី

លើសពីប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានោះ វាជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់។

នីតិវិធីពិគ្រោះយោបល់ ឬការតវ៉ាជាសមូហភាពជាដើម។

សភាគួរតែជាតំណាង ជារូបភាពឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមនូវរាល់

ស្វ៊ីសមិនត្រូវបានអង្កេតតាមដានតឹងតែងដូចក្នុងបណ្ដា

ឡើងក្នង
ុ ទម្រងន
់ ស
ៃ កម្មភាពដោយផ្ទល
ា ន
់ ត
ៃ អ
ួ ង្គរបស់ខន
ួ្ល ។

នយោបាយធំៗ ដូចជាសិទ្ធិផ្ដួចផ្ដើមធ្វើច្បាប់និងប្រជាមតិ

សភាមិនអាច និងមិនគួរជាអ្វល
ី ស
ើ ពីបជា
្រ ពលរដ្ឋនោះទ។
េ

កិចកា
្ច រអាចធ្វទៅ
ើ រួចក៏ដោយសារតែវន
ិ យ
័ គណបក្សនៅប្រទស
េ

ទិដ្ឋភាព។ នីតិវិធីនេះបង្ហាញពីគំនិតរបស់សភា ហើយធ្វើ

បទ
្រ ស
េ បជា
្រ ធិបតេយយ្ សភានិយមជាច្រន
ើ ផ្សង
េ ទៀតទេ។

ទំនុកចិត្តទាមទារការផ្តល់ឲ្យ

ដោយការយល់ពីភាពជាតំណាងជាលក្ខណៈបុគ្គល និង

ដោយសមាជិក សមាជិកាសភានាំយកផលប្រយោជន៍តប
ំ ន់

ពេលនេះ គេអាចនឹងមានទំនោរនិយាយថា ការភ្ជាប់

និងសហគមន៍ ឬផលប្រយោជន៍របស់សមាគមមកបន្ថែម

ទំនាក់ទន
ំ ងគ្នដោ
ា យបន្ទន
ា ន
់ កា
ៃ រចរចាសភាអាចនឹងត្រវូ បាន

ផ្ដលជា
់ ការរួមចំណក
ែ ដ៏សខា
ំ ន់ ដោយធ្វឲ
ើ យ្ មានសមាហរណ

បទត្រូវពិភាក្សា និងសម្រេចត្រូវយកទៅចរចាជាមួយភាគី

លើផលប្រយោជន៍របស់គណបក្សនយោបាយ សភាបាន

បង្កើតឡើងនៅក្នុងសន្និសីទតាមវីដេអូ ដោយសារប្រធាន

កម្មនៃជនភាគតិច និងភាពស្អិតរមួតក្នុងសង្គម។

ពាក់ពន
័ ទា
្ធ ង
ំ ឡាយក្នង
ុ ពេលតែមយ
ួ ។ មានតែការភ្ជប
ា ទ
់ នា
ំ ក់

ដូច្នេះ សភាបង្កើតបាននូវអត្តសញ្ញាណ និងទំនុកចិត្ត

ហើយធានាបាននូវពិពិធភាពនិងការចូលរួម។ អំណាច
នយោបាយស្ថត
ិ នៅតង
្រ ស
់ ភា និងសមត្ថភាពរបស់សភាក្នង
ុ
ការដោះស្រាយបញ្ហាជម្លោះនានា ដោយពឹងផ្អែកលើភាព

ច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើសេចក្ដស
ី ម្រេចចិត្ត ពីរបៀបគ្រប់គ្រង

ដំណរើ ការ និងតើនរណាដែលពាក់ពន
័ ក
្ធ ង
ុ្ន ការចរចា។ រាល់
ការសម្រះុ សម្រល
ួ ដល
ែ ធ្វឡ
ើ ង
ើ នៅក្នង
ុ សភាតវូ្រ បានសមច
្រេ

ឡើងតាមនីតិវិធីបែបប្រជាធិបតេយ្យ។ វាជានីតិវិធីដែល

មានសមាជិក សមាជិកាសភាចូលរួម និងមានទំនាក់ទំនង
ដោយផ្ទាល់ជាមួយមនុស្ស ដែលអាចឲ្យមានតុល្យភាពរវាង
អំណះអំណាង ការពិត ទ្រឹស្ដី និងវោហារស័ព្ទ។ តាមវិធន
ី េះ

សភាធានាបាននូវការចាប់ផ្ដើម ការពិភាក្សា និងការជជែក

វែកញែកអំពីរាល់បញ្ហានយោបាយ [៤៦ art. ១៥១-១៥៣
៤៩]។

តថភាពនៃសភានេះបញ្ជាក់នូវការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នា

ដោយបន្ទាន់នៃពេលវេលានិងទីកន្លែង “នៅទីនេះ និងនៅ

ពេលនេះ” ដែលជាតថភាពសភាក្នុងនយោបាយ។ គោល
ការណ៍នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាដោយបន្ទាន់នេះទាមទារ
នូវសមាសភាគសំខាន់ដែលលើសពីនិយមន័យទូទៅរបស់

គោលការណ៍នះេ ។ វាមិនមែនគ្រន
ា ត
់ ជា
ែ គោលការណ៍បប
ែ

ទំនងគ្នាដោយបន្ទាន់ក្នុងប្រទេសទេដែលអាចជំនួសបាន

ដោយទីកន្លែងនិម្មិត។ វាជាការវែកផ្លូវទៅកាន់ ការភ្ជាប់

ទំនាក់ទន
ំ ងគ្នដោ
ា យបន្ទន
ា ប
់ ប
ែ និមត
ិ្ម ។ ការភ្ជប
ា ទ
់ នា
ំ ក់ទន
ំ ង
គ្នាដោយបន្ទាន់បែបនិម្មិតមិនមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងនីតិ
វិ ធី ស ភាដែ ល មានពី យូ រ លង់ ដែ ល កំ ពុ ង ប្រើ ស ព្វ ថ្ងៃ នេះ ទេ

ព្រោះសភាមានទំនោរយ៉ាងច្បាស់ទៅរកការជួបប្រជុំដោយ
ផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែង[៤១, ៤៩]។

សន្មត់ថា មានឧបករណ៍ប្រាស្រ័យទាក់ទងមួយអាច

បំ ពេ ញ រាល់ ត ម្រូ វ ការនៃ កា រជជែ ក ដេ ញ ដោលរបស់ ស ភា

ដូចជា អាចធ្វើការបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់

ជំពូកទី

០១
តើសភាអាចមានភាពនិម្មិតបានក្នុងកម្រិតណា?

ដោយសារហត
េ ផ
ុ លនះេ កម
ុ្រ ជនភាគតិចនៅបទ
្រ ស
េ

នូវមុខងារនយោបាយរបស់សភាដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្នុងការជម្រុញទឹកចិត្ត និងធ្វើឲ្យមានការ

សមាជិក សមាជិកាសភាក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំ ធានាបាននូវ

បណ្ដាញតភ្ជាប់ដោយមិនរអាក់រអួល ប្រព័ន្ធសំឡេងបោះ
ឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតដែលអាចផ្ដល់ជូនទៅបេក្ខជនបាន

អាចបង្កត
ើ និងបគ
្រ ល់ជន
ូ សំណនា
ើ នា ក៏ដច
ូ ជាឱកាសសមប
ា្រ ់
ការចូលរួមពីសាធារណជនជាដើម។ បើទោះបីជាចំណុច
ទាំងអស់នេះអាចធ្វបា
ើ នក៏ដោយ ហើយបើទោះបីជាអាចធ្វើ

ទៅរួច ឧទាហរណ៍ មានមនុស្ស៦០០នាក់ នៅក្នុងក្រុម
ប្រឹក្សាពីរក្នុងពេលតែមួយក៏ដោយ ក៏នៅតែមានសំណួរ
ចោទសួរថា តើមុខងារអត្តសញ្ញាណស្ថាប័នរបស់សភាអាច

បង្កើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេច បើសិនវាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពី
ទីកន្លែងរូបវ័ន្ដបានផងនោះ។
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គ្មានមន្ទិលសង្ស័យអ្វីទេថាក្នុងរយៈពេល៥ឬ ១០ឆ្នាំ

នូវអព្យាក្រិតភាពប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យ និងមិនចេញមុខ

នឹងអាចបំពញ
េ មុខងាររបស់ខន
ួ្ល បានបក
្រ បដោយប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព

ភាពនៃប្លង់អង្គប្រជុំរូបវ័ន្ដ ជាពិសេសនៅពេលដែលគេមិន

ខាងមុខទៀតសភាដែលផ្អែកលើប្រព័ន្ធសន្និសីទតាមវីដេអូ

យ៉ាងល្អ។ បច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេសមធ្យោបាយទំនាក់ទំនង
រវាងអ្នកប្រើប្រាស់ និងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនឹងបន្តរីកចម្រើន ដែល

អាចនាំឲ្យមានការបង្កើតនូវទីតាំងនិម្មិត។ ហើយប្រហែល
ជាយើងអាចចូលរួមបានដោយមិនចាំបាច់បឧ
ើ្រ បករណ៍អផ
ី្វ ង

ក៏ថាមិនត្រូវ។ ហេតុនេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ ដែល

ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពេលបង្កើតគម្រោងទាំងឡាយ ត្រូវគិត
ដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីការអនុវត្តរបស់សភាបែបឌីជីថល

[៥០]។ ក៏បន
ុ៉ ែ្ត ក្នង
ុ ពេលបច្ចប
ុ ប្ ន្ននះេ មិនទាន់មានឧបករណ៍
បែបនេះនៅឡើយទេ ហើយការដាក់មខ
ុ ងារសភាដល
ែ បាន
ពិពណ៌នា ខាងលើ ទៅ ក្នុ ងលំ ហ និ ម្មិ តមួ យ នឹ ង ទាមទារកិ ច្ច

ប្រង
ឹ បង
្រែ ខ្លង
ំា ក៏ដច
ូ ជាការព្រង
ា គោលការណ៍សណ្ដប
ា ធ
់ ប
ា្ន ់
សភាថ្មី ក្នុងចំណោមកិច្ចការជាច្រើនទៀត។

ក៏ប៉ុន្តែគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថា មុខងារអត្តសញ្ញាណ

និងពិពធ
ិ ភាពពេញលេញរបស់សភាអាចនឹងពិបាកយកមក

តំណាងក្នុងសន្និសីទតាមវីដេអូ។ ជំនួសមកវិញ អ្នកដែល
ជំពូកទី
តើសភាអាចមានភាពនិម្មិតបានក្នុងកម្រិតណា?

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

០១

សម្របសម្រួលសន្និសីទ និងដែលលេចមុខឥតដាច់នៅ
ផ្ទៃខាងមុខអេក្រង់នឹងដើរតួជាជនបង្គោលមួយនិងជាអ្នក

បង្កើតអត្តសញ្ញាណ។ ប្រធានសភានឹងក្លាយជាតួអង្គដែល
គេអាចមើលឃើញជាអត្តសញ្ញាណបន្តបន្ទាប់ ឯសភា

ទាំងមូលនឹងត្រវូ រុញទៅជាផ្ទខា
ៃ ងកយ
្រោ នៃអក
េ ង
្រ ។
់ ប្រពន
័ ្ធ
នះេ ពិតជាមិនស៊ស
ី ង្វក
ា គ
់ ទា
ា្ន ល់តែសោះជាមួយនឹងក្បន
ួ ទម្លប
ា ់
របស់សភា។ តាមក្បួនទម្លាប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាអ្នកផ្ដល់

លេចធ្លោខ្លាំងទេ។ ភាពនិម្មិតនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តុល្យ

អាចមើលឃើញសភាទាំងមូលក្នុងពេលតែមួយបាន។ នៅ
ប្រទេសស្វ៊ីសមានបញ្ហាមួយទៀតត្រង់ថា ប្រធានសភាត្រូវ
បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងឲ្យកាន់មុខតំណែងតែរយៈពេលមួយ

ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ដែលជាបញ្ហាប្រឈមបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹង
មុខងារអត្តសញ្ញាណ។

ដោយសារសភាចាំបាច់ត្រូវរក្សាលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនក្នុង

ការបំពេញការងារអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតសកលដើម្បី
ធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តចាំបាច់នានា ឬក៏រៀបចំការបោះឆ្នោត

ក្នុងករណីបន្ទាន់ខ្លាំង សន្និសីទតាមវីដេអូអាច យកមក

ជំនួសកិច្ចប្រជុំផ្ទាល់បាន តែជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះ។
នះេ ក៏ដោយសារចំណច
ុ ស្នល
ូ នម
ៃ ខ
ុ ងារសភាគឺ ពឹងផ្អក
ែ លើ
ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់រវាងមនុស្សនិងមនុស្ស ដែលជួយ

បង្កើតតុល្យភាពរវាងកម្លាំង និងអំណះអំណាងផ្នែកនយោ
បាយ ក្នង
ុ ស្មរា តីបក
្រ បដោយការទុកចិត។
្ត បហ
្រ ល
ែ ជាកត្តា
នេះមិនអាចកើតឡើងបានទេកង
ុ្ន លំហនិមត
ិ្ម មួយ ដោយសារ
ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបន្ទាន់ដែលជួយបង្កើនទំនុកចិត្តតាម
រយៈការប្រស
ា យ
័្រ ទាក់ទងរវាងមនុសស្ ដែលជាផ្នក
ែ ដ៏សខា
ំ ន់

នប
ៃ ជា
្រ ធិបតយ
េ យ្ តវូ្រ បាត់បង់។ អត្តសញ្ញណ
ា រួមរបស់សភា
អាចត្រវូ ផ្អក
ែ ទៅលើបគ
ុ ល
្គ ដោយឡែករៀងៗខ្លន
ួ នៃសមាជិក

សមាជិកាក្រុមប្រឹក្សា។ នេះអាចជាទម្រង់ថ្មីមួយនៃប្រព័ន្ធ

សភានិយម តែវានឹងមិនងាយមានភាពទាក់ទាញនិងមាន
គុណភាពដូចគ្នាទេ។

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ វិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (NIDIR) ។

អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Atlas of Parliamentary Diplomacy ដែលអាចទាញយកពីគេហទំព័រ៖
https://www.pcasia.org ។
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វិធីបែបអាស៊ានឆ្ពោះទៅរកពហុភាគីនិយម
ដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាព

និយម

នៅក្នុងពេលដំណាលគ្នាដែលពហុភាគីនិយមទូទាំង

សាកលលោកកំពុងស្ថិតក្រោមភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំង ពហុ

ភាគីនិយមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បែរជាកំពុងមានកម្លាំង និង
ឥទ្ធិពល។ វឌ្ឍនភាពនេះកើតមានឡើង ដោយសារមាន
ការអភិវឌ្ឍបទដ្ឋាន និងគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយចំនួនដែលជំរុញ

ឲ្យមានការចូលរួម និងមានកិចស
្ច ហបត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ ររវាងរដ្ឋនង
ិ
រដ្ឋ។ ការរីកចម្រើននេះភាគច្រើន គឺដោយសារសមាគម

ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ទទួលបានភាពល្បី
ល្បាញពីអន្តរជាតិ តាមរយៈកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតរបស់ខ្លួន
ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

មួយចំពោះជម្លោះអូសបន្លាយ ដែលប្រទេសកម្ពុជាបាន

ប្រឈមក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៨០។ ចាប់តាំងពីពេល
នោះមក អាស៊ានត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាប្រភពដែលនាំឲ្យ

មានស្ថិរភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលជាលទ្ធផលនៃ
កិចស
្ច ហបត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រនិមាប
្ម នកម្មសន្តស
ិ ខ
ុ (cooperative

security Architectures) និងការលើកកម្ពសក
់ ច
ិ ស
្ច ហ
ប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយជាងមុនជាមួយនឹងមហាអំណាច

ធំៗ ជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីខាងកើត និងជាមួយប្រទេស
ផ្សេងៗក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។

យោងទៅតាម «វិធីរបែបអាស៊ាន» មេដឹកនាំអាស៊ាន

ចូលចិតប
្ត ន
ើ្រ ត
ី វិ ធ
ិ ក
ី
ផ
្រៅ វូ្ល ការ ពះ្រោ អាស៊ន
ា ជឿជាក់ទៅលើ

បរិយាកាសដែលគ្មន
ា ការគំរាមគំហង
ែ ក្នង
ុ ការការស្វង
ែ រកវិធី
ដោះស្រាយបញ្ហា។ ដូច្នេះ នៅក្នុងការចូលរួមរបស់អាស៊ាន
ក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី សន្តិសុខពហុភាគី គឺអាស៊ាន
តែងតែសង្កតធ
់ ន
្ង ជា
់ និចព
្ច សា
ី រៈសំខាន់នៃ “កមត
ិ្រ ផាសុខភាព”

របស់អ្នកចូលរួម ដោយបានអះអាងថា បញ្ហាណាដែល
ចម្រូងចម្រាសគួរតែដកចេញពីរបៀបវារៈ ជាជាងទុកនៅ
ដែលអាចនាំឲយ្ មានហានីភយ
័ ដល
ែ បង្កឲយ្ មានភាពតានតឹង។

ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៃអភិក្រមនេះ គឺវេទិកាតំបន់
អាស៊ាន(ARF) ដែលមើលឃើញពហុភាគីនិយម ថាជា

យន្តការសម្រប
ា ដោ
់ ះសយ
ា្រ បញ្ហដ
ា ម
ើ ប្ កា
ី រពារ និងទប់សត
ា្ក ់
កុំឲ្យមានហានិភ័យនៃភាពគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងតំបន់។

អាស៊ន
ា ឈានទៅចាប់យកពហុភាគីនយ
ិ ម តាមបប
ែ បទ

ដោយឡែកនៃតំបន់និយមរបស់ខ្លួន។ អភិក្រមនេះបាននាំ

ឲ្យមានការវិវត្តនៃក្រុម និងវេទិកាចម្រុះ តែមិនមានលក្ខណៈ

ដូចសហភាពអឺរ៉ុប ដែលធ្វើឲ្យមានបរិយាប័នស្ថាប័ននានា
ជាទ្រង់ទ្រាយធំ ដូចស្ថាប័នផ្សេងៗដែលបានបង្កើតនៅអឺរ៉ុប
នោះទេ។ ពហុភាគីនិយមបែបអាស៊ានជាទូទៅពឹងផ្អែកលើ

ការឯកភាពបែបកុងសង់ស៊ីស និងមិនចងកាតព្វកិច្ចទេ។
លក្ខណៈនេះ គឺផ្ទុយទៅនឹងអភិក្រមរបស់លោកខាងលិច
ចំពោះពហុភាគីនិយម ដែលច្រើនតែនិយមស្ថាប័នីយកម្ម
និងការចងកាតព្វកិច្ចចំពោះអង្គការក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន។

“វិធីបែបអាស៊ាន” ចំពោះពហុភាគីនិយមច្រើនជំរុញដោយ
ដំណរើ ការ ជាជាងដោយតួអង្គណាមួយ ដោយបញ្ហប
ា ឈ
្រ ម

ឬដោយពត
ឹ្រ កា
ិ្ត រណ៍ជាក់លាក់ណាមួយ។ ក្នង
ុ ន័យនះេ អាស៊ន
ា
ប្រាថ្នាចង់អភិវឌ្ឍនីតិវិធីទាំងឡាយឲ្យស្របទៅនឹងបទដ្ឋាន

និងការអនុវត្តដែលមានស្រាប់ក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន។ វិធីនេះ
ធ្វឲ
ើ យ្ អ្នកដែលចូលរួមអាចធ្វអ
ើ ន្តរកម្មជាមួយគ្នប
ា ក
្រ បដោយ

ផាសុកភាព ដែលនេះជាហេតុជួយជំរុញឲ្យមានអន្តរកម្មនៃ

ពហុភាគី ពង្រឹងតម្លាភាព ភាពទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក
និងជួយឲ្យអាចដោះស្រាយបញ្ហាចម្រូងចម្រាសបានដោយ
សន្តិវិធី និងប្រកបដោយការស្ថាបនា។

ចាប់ពីដែលបានបង្កើតឡើងនៅ ឆ្នាំ១៩៦៧ មក

ដំណើរការតាមបែបតំបន់និយមរបស់អាស៊ានត្រូវបានប្រើ

ដើមប្ ព
ី ងង
ឹ្រ កិចស
្ច ហបត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ ររឹងមាំកង
ុ្ន តំបន់ ឈានដល់
ការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយតំបន់អាស៊ីខាងកើត
ក្នុងពេលជាមួយគ្នាឈានទៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងពហុភាគី

ជាមួយបណ្តាមហាអំណាចទាំងជិតនិងឆ្ងាយ។ អាស៊ានធ្វើ
បប
ែ នះេ ដោយបានបន្តពងង
ឹ្រ វទ
េ កា
ិ តំបន់អាស៊ន
ា (ARF)

(ចាប់ផ្តើមឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤ ដោយមានសមាជិក២៧

ប្រទេស) អាស៊ានបូកបី (ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ បានរួមបញ្ចូល

អាស៊ានទាំងដប់ បូកនឹងចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង)
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ា (សមាជិក១៨ប្រទេស រួមមាន

ជំពូកទី

០១

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

វិធីបែបអាស៊ានឆ្ពោះទៅរកពហុភាគី

វិធីបែបអាស៊ានឆ្ពោះទៅរកពហុភាគីនិយម ដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាព

១.៨

១៣ប្រទេសនៃអាស៊ានបូកបី ជាមួយនឹងឥណ្ឌា អូស្ត្រាលី
នូវែលសេឡង់ រុស្ស៊ី និងសហរដ្ឋអាម៉េរិក ដែលបានជួបគ្នា

លើកដំបូងនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៥) និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តី
ការពារជាតិបូក (ADMM-Plus) (បានបង្កើតឡើងនៅ
ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០ មានសមាជិកអាស៊ាន រួមនឹងប្រទេស

ដែលមានអំណាចប្រាំបីទៀតគឺ៖ អូស្ត្រាលី ចិន ឥណ្ឌា
ជប៉ុន នូវែលសេឡង់ សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ រុស្ស៊ី និង
សហរដ្ឋអាម៉េរិក)។

45

ការប្រកាន់ខប
ា្ជ ន
់ វូ ពហុភាគីនយ
ិ មជួយការពារវិធាន និង

បទដ្ឋាននានាដែលមានស្រាប់របស់សមាគម ក៏ដូចជាជួយ

មែនផ្តល់ភាពតានតឹងតិចតួចដល់អាស៊ាននោះទេ។ ប្រកប

ធំៗ។ “វិធីបែបអាស៊ាន” ឆ្ពោះទៅរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ជាមួយលោកខាងលិចទាក់ទងនឹងផ្នក
ែ សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច ការអភិវឌឍ្

ការពារតំបន់ទប់ទល់នឹងការមើលស្រាលពីមហាអំណាច

សន្តស
ិ ខ
ុ ពហុភាគី គឺជាការដាក់រាល់ការបារម្ភសព
ី្ត ស
ី ន្តស
ិ ខ
ុ
នៅលើតុដើម្បីពិភាក្សា ដោយអនុវត្តវិធីរបស់អាស៊ានក្នុង

វិធីបែបអាស៊ានឆ្ពោះទៅរកពហុភាគីនិយម ដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាព

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

០១

បច្ចេកវិទ្យា និងសមត្ថភាពការពារមួយចំនួន និងបានធ្វើ
សមាហរណកម្មខ្លួនទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសាកលលោក។ ប៉ុន្តែ

ចិនមិនបានយកតាមនូវទ្រឹស្តីសណ្តាប់ធ្នាប់អាស្រ័យច្បាប់

គ្នកា
ា ន់តប
ែ ស
្រ រើ កសាងបាននូវទំនក
ុ ចិតរ្ត វាងគ្នា និងសមប
្រ

លិចដូចជា ប្រជាធិបតេយ្យតំណាង និងសិទ្ធិមនុស្សជា

ជៀសវាងនូវជម្លះោ តំបន់ ការគំរាមគំហង
ែ និងការប្រប
ើ ស
ា្រ ់

ស្នល
ូ របស់ខន
ួ្ល ដូចជាបញ្ហទា
ា ក់ទងនឹងសមុទច
្រ ន
ិ ខាងត្បង
ូ

ចិនចូលរួមជាលក្ខណៈពហុភាគីបាន ខណៈពេលដែលរដ្ឋ

ចង់បាន ពោលគឺប្រើការរចរចាទ្វេភាគីជាមួយនឹងភាគីពាក់

ពីវត្តមានដ៏រឹងមាំរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិកនៅក្នុងផ្នែកមួយនេះ

តាមរយៈតុលាការអន្តរជាតិជាដើម។ ទ្វេភាគីនិយមផ្តល់នូវ

បញ្ចៀសការសង្ស័យ ហើយបង្កើតឲ្យមានការយោគយល់

របស់លោកខាងលិច ឬគុណតម្លៃណាមួយរបស់លោកខាង

សម្រួលឲ្យមានការដោះស្រាយតាមអភិក្រមសន្តិវិធី ដើម្បី

សកលនោះទេ។ នៅពេលដែលចិនត្រវូ ការពារអត្ថបយោ
្រ
ជន៍

កម្លាំង។ នេះហើយជាវិធីដែលអាស៊ានទាំងមូលអាចធ្វើឲ្យ

ចិនមានភាពស៊ីសង្វាក់និងភាពច្បាស់លាស់ពីជំហរដែលខ្លួន

ជាសមាជិកនៅបន្តទទួលបានផលបយោ
្រ
ជន៍ដោយឡែកៗ

ព័នផ
្ធ ល
ា្ទ ់ ជាជាងពឹងផ្អក
ែ លើការរៀបចំបប
ែ ពហុភាគី ដូចជា

នៃពិភពលោក។

ក្របខ័ណម
្ឌ យ
ួ ដែលអាចបត់បន
ែ បានច្រន
ើ សម្រប
ា ក
់ ច
ិ ស
្ច ហ

បញ្ហាប្រឈមចំពោះតំបន់និយមរបស់

សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួន។

ប្រតិបត្តិការ ហើយផ្តល់ឲ្យចិននូវឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងលើ
បញ្ហាប្រឈមមួយផ្សេងទៀត គឺជាឌីអិនអេ (DNA)

ទោះបីជាអាស៊ន
ា ទទួលបានជោគជ័យក្នង
ុ ការរកសា
្ ទំនាក់

ផ្ទល
ា រ់ បស់អាស៊ន
ា ។ បទដ្ឋន
ា ដល
ែ បានចាក់ឬសយ៉ង
ា ជ្រៅ

បញ្ហាប្រឈមធំបំផុតចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគី

សមច
្រេ ចិតផ
្ត ក
ែ្អ លើការឯកភាពបប
ែ កុងសង់សស
ី៊ អាចកម្រត
ិ

ក្នុងចំណោមមហាអំណាចធំៗ និងការខ្វះនូវយន្តការដើម្បី

បញ្ហាបន្ទាន់ផ្នែកសន្តិសុខ និងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុង

ទោះបីសហរដ្ឋអាម៉េរិកជាប្រធានស្ថាបនិកនៃសណ្តាប់ធ្នាប់

ទាំងនះេ ក្នង
ុ ពល
េ នះេ ធ្វឲ
ើ យ្ អាស៊ន
ា បាត់ឱកាសក្នង
ុ ការបោះ

ក៏អ្វីដែលបាននឹងកំពុងរីកដុះដាលនៅក្នុងសង្គមអាម៉េរិក

ប្រទេសជាសមាជិក និងដៃគូខាងក្រៅ ជាពិសេសដើម្បី

ឆ្នាំ២០១៧មក គឺជាការឆ្លុះបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់នូវការ

ជំរុញឲ្យមានសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងវិបុលភាពក្នុងតំបន់

ដោយផ្តោតលើ “America First” អាម៉េរិកហាក់ដូចជា

ប្រតិបត្តិការពហុភាគីដ៏សំខាន់របស់អាស៊ាន ដែលរួមមាន

ដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាម៉េរិកផ្ទាល់។ ក្នុងការព្យាយាម “ធ្វើ

ពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ “ច្បាប់នៃអាកប្បកិរិយាដែលអាច

នេះកំពុងតែបដិសេធថាសាកលភាវូបនីយកម្មមិនមែនជា

បញ្ហាប្រឈមផ្ទៃក្នុងអាស៊ាន រួមមានល្បឿនយឺតនៃ

ទំនងវិជ្ជមានជាមួយចិន និងសហរដ្ឋអាម៉េរិកក៏ដោយ ក៏

គឺការមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និងការធ្វើសេចក្តី

គឺនៅតែជាការពយ
ួ្រ បារម្ភជវំុ ញ
ិ ជម្លះោ ដល
ែ អាចនឹងកើតមាន

ការចូលរួមរបស់សមាគមនេះលើការទទួលបន្ទក
ុ ដោះស្រយ
ា

រារាំង ឬជួយគប
្រ គ
់ ង
្រ ឥរិយាបថរបស់មហាអំណាចទាំងនោះ។

តំបន់។ ការប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំទៅនឹងគោលការណ៍

អន្តរជាតិដល
ែ កើតកយ
្រោ ពីសង្គម
ា្រ លោកលើកទី២ក៏ដោយ

ជំហានឲ្យបានវែង និងទទួលបានការគោរពបន្ថែមទៀតពី

ចាប់ តាំ ង ពី ប្រធានាធិ ប តី ត្រាំ ឡើ ង កាន់ តំ ណែ ង ពី ខែ ម ករា

ពង្រឹងតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ក្នុងនាមជាអ្នកដែល

កើនឡើងនៃការផ្តាច់ខួន
្ល របស់ប្រជាជាតិនះេ ពីពិភពលោក។

អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះ។ ឧទាហរណ៍មួយនៃយន្តការកិច្ចសហ

បានបោះបង់ចោលនូវសណ្តាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិ ដែលបាន

ដូចជា វេទិកាតំបន់អាស៊ាន (ARF) នៅតែខ្វះសមត្ថភាព

ឲ្យអាម៉េរិកក្លាយជាអស្ចារ្យម្តងទៀត” សហរដ្ឋអាម៉េរិកឥឡូវ

ទទួលយកបាន”។

កម្លង
ំា វិជមា
្ជ នមួយ។ ជាមួយនឹងទស្សនៈជាតិនយ
ិ មដ៏ខង
ំា្ល ក្លា

ដំណើរការសមាហរណកម្មរបស់ខួន
្ល ដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាត

គឺ កំពុងតែបោះបង់នូវតួនាទីដឹកនាំរបស់ខ្លួនលើសណ្តាប់

ការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខតាមព្រំដែន អាស៊ានត្រូវតែស្វែងរក

និងការឆ្ពះោ ទៅរកគាំពារនិយម សព្វថន
ៃ្ង ះេ សហរដ្ឋអាម៉រេ ក
ិ

ធ្នាប់អាស្រ័យច្បាប់បែបពហុភាគី ដែលធ្លាប់ជាចំណុចស្នូល
មួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាម៉េរិក និង
ប្រភពនៃអនុត្តរភាពរបស់អាម៉េរិក។
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ដោយទំនក
ុ ចិត្ត និងកម្លង
ំា កាន់តែខ្លង
ំា ក្លា ចិនបានតាមទាន់

ការកិច្ចសន្ទនា កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ និងក្នុងស្ថាប័ន ដើម្បី

អាស៊ាន
ជំពូកទី

ការងើបឡើងដ៏អស្ចារ្យនិងភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ចិន គឺមិន

ខុសគ្នានៃសេដ្ឋកិច្ច និងវិសមភាពរវាងរដ្ឋសមាជិក។ ចំពោះ

វិធសា
ី សច
្ត្រ បា
្ ស់លាស់បន្ថម
ែ ទៀត ដើមប្ ជ
ី យ
ួ សមប
្រ សមល
ួ្រ
និងដោះស្រាយជម្លោះរវាងសមាជិកនៃសមាគម។ អាស៊ាន

ក៏អាចជំរុញស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ និងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនក្នុង

អាស៊ានត្រូវតែរកវិធីច្បាស់លាស់

ដើម្បីជួយផ្សះផ្សារ និងដោះស្រាយទំនាស់
រវាងសមាជិករបស់សមាគម

ពហុភាគីនិយមតាមបែបអាស៊ាន មានប្រវត្តិដ៏យូរលុង

នៅក្នង
ុ តំបន់ ដោយផ្សារភ្ជប
ា ទៅ
់ នឹងវិធព
ី ស
ិ ស
េ របស់អាស៊ន
ា
ក្នង
ុ កិចព
្ច គ
ិ
ះ្រោ យោបល់នង
ិ ការៀបចំជាសមូហភាពក្នង
ុ វិសយ
័

សេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និងសន្តិសុខ។ ទោះបីជាវិធីបែប
អាស៊ាន គឺយកការឯកភាពបែបកុងសង់ស៊ីសជាជាងយក
មតិភាគចន
ើ្រ ប៉ន
ុ កា
ែ្ត របជ
្តេ ច
ា្ញ ត
ិ អ
្ត នុវត្តតាមគោលការណ៍មន
ិ

ការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និងដំណើរនៃការធ្វើ
សេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលមានលក្ខណៈឆ្លើយតបទាន់ពេល

វេលា ក៏ដូចជាអភិក្រមដែលសកម្មជាងមុនលើបញ្ហាដូចជា
អភិបាលកិច្ចល្អ សិទ្ធិមនុស្ស ប្រជាធិបតេយ្យ គណនេយ្យ
ភាព និងតម្លាភាព គួរសិក្សាបន្ថែមទៀត។

ចំណែកឯបញ្ហាប្រឈមខាងក្រៅសម្រាប់អាស៊ាន គឺ

មានដូចជាភាពលំបាករបស់អាស៊ន
ា ក្នង
ុ ការពិភាកសា
្ គ្នដោ
ា យ

ស្រុះស្រួល ពីបញ្ហាសន្តិសុខដែលមិនមានការគំរាមកំហែង
ផ្នក
ែ យោធា ដែលធ្វឲ
ើ យ្ បាត់នវូ “មជឈ្ ភាពអាស៊ន
ា ”។ ការណ៍

នេះបានជះផលប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់
សមាគម ដែលជានិចជា
្ច កាលមានការរិះគន់មយ
ួ ចំនន
ួ ដល
ែ
ថា អាស៊ានជាវេទិកាមួយដែល “សម្រាប់តែនិយាយ និង
មិនមានសកម្មភាពគ្រប់គ្រាន់”។ អាស៊ានត្រូវតែចាត់វិធាន
ការណ៍ឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាជាងធ្វើសកម្មភាពសើរៗ ទៅលើ

ភាពជាគំរូ បានដំណរើ ការយ៉ង
ា ល្អនៅក្នង
ុ អាស៊ន
ា ក្នង
ុ អំឡង
ុ

ពេល ៥០ឆ្នាំកន្លងមកក៏ដោយ ក៏មានមតិខ្លះអះអាងថា
“អាស៊ាននៅតែជាស្ថាប័ននយោបាយមួយដែលមានកម្រិត

ដែលនៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដោះស្រាយកង្វល់ទាក់
ទងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់” [៥៦]។

ដើម្បឲ
ី ្យពហុភាគីនិយមបែបអាស៊ានធ្វើបានជោគជ័យ

និងអាចដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខធំៗបាន រដ្ឋជាសមាជិក

អាស៊ានទាំងអស់ត្រូវស្រមៃថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុ
ភាគីមន
ិ មែនគ្រន
ា ត
់ ជា
ែ ការដោះស្រយ
ា លំហាត់ធម្មតានៃការ

គ្របគ
់ ង
្រ បញ្ហភា
ា ពគ្មន
ា សណ្តប
ា ធ
់ ប
ា្ន នៅ
់ ក្នង
ុ តំបន់នោះទេ។

ដើម្បីមានភាពបុរេសកម្មក្នុងការរក្សាសន្តិភាព និងធ្វើ
សកម្មភាពឆ្ពះោ ទៅមុខសំដៅលើកកម្ពសវ់ ប
ិ ល
ុ ភាព អាស៊ន
ា
ត្រូវពិចារណាលើចំណុចដូចខាងក្រោម៖
•

ចិនក្នង
ុ ន័យស្ថប
ា នា។ បទ
្រ ស
េ ចិនមិនតម
ឹ្រ តស
ែ ត
ិ្ថ នៅ

បញ្ហាទាំងឡាយនាពេលសព្វថ្ងៃ ដូចជាការរំសាយអាវុធ

ចំកណ្តាលនៃបញ្ហាថាតើរបៀបវារៈសន្តិសុខក្នុងតំបន់

នុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ ជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង វិបត្តិ

ត្រូវវិវត្តបែបណាទេ ប៉ុន្តែក៏ជាចំណុចស្នូលនៃលទ្ធភាព

មនុស្សធម៌នៅរដ្ឋរ៉ាឃីនដែលពោរពេញដោយបញ្ហា ផល

ឈានទៅរកភាពជោគជ័ យ នៃ កា របង្កើ ត ក្រ ប ខ័ ណ្ឌ

ប៉ះពាល់នប
ៃ មប
្រែ ម្រល
ួ អាកាសធាតុ និងការវាយប្រហារតាម

សន្តស
ិ ុខណាមួយផងដែរ។ អាស៊ានគប្បីទទួលស្គាល់

ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ និងបញ្ហាសន្តិសុខមិនមែនប្រពៃណី
ផ្សេងទៀត។ នៅក្នុងន័យនេះ ARF ត្រូវតែឈានទៅមុខ

លើសពីតួនាទីរបស់ខ្លួន ដែលគ្រាន់តែជាវេទិកានិយាយ

ត្រូវមានកិច្ចប្រឹងប្រឹងបន្ថែមជាចាំបាច់ដើម្បីទាក់ទាញ

ការពិតនេះ។
•

អាស៊ានត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀត ដើម្បីអាច

ដើមប្ ដោ
ី ះស្រយ
ា ស្ថន
ា ការណ៍សន្តស
ិ ខ
ុ ដ៏សគ
ុ្ម ស្មញ
ា នាពល
េ

ទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ និងការចូលរួមយូរអង្វែង

រួមមាន៖ ទីមួយ ត្រូវដើរទៅឲ្យហួសពីការកសាងភាពជឿ

តំបន់កាន់តែមានភាពប្រែប្រួលជាងពេលណាៗទាំង

បែបទប់ស្កាត់ជម្លោះ (Preventive Diplomacy) និង

ច្រន
ើ នៅក្នង
ុ តំបន់អាស៊អា
ី គ្នយ
េ ៍ ហើយវត្តមានបន្តរបស់

បច្ចប
ុ ប្ ន្ន។ ចក្ខវុ ស
ិ យ
័ បីដណា
ំ
ក់កាលឆ្ពះោ ទៅមុខរបស់ARF

ពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក ព្រោះថា ស្ថានភាពសន្តិសុខក្នុង

ជាក់និងទំនុកចិត្ត, ទីពីរ ទប់ស្កាត់ជម្លោះតាមរយៈការទូត

អស់។ សហរដ្ឋអាម៉េរិក នៅតែមានផលប្រយោជន៍

ទីបី បញ្ចប់ជម្លោះតាមរយៈការដោះស្រាយជម្លោះ។

សហរដ្ឋអាម៉េរិកនៅក្នុងតំបន់អាចជួយទប់សាត
្ក ់ជម្លះោ

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់អាស៊ាន

ក្រៅ។

ដើម្បីលើកកម្ពស់ពហុភាគីនិយម
សម្រាប់ផលប្រយោជន៍សន្តិភាព
សន្តិសុខ និងវិបុលភាព

ជំពូកទី

០១

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន បទ
្រ ស
េ ។ ដូចះេ្ន ការគិតគូរសមរម្យឡើងវិញអំពី គោល

ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តតាមរយៈរចនាសម័្ពន្ធក្រៅផ្លូវការ និង

វិធីបែបអាស៊ានឆ្ពោះទៅរកពហុភាគីនិយម ដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាព

ការជួយរដ្ឋជាសមាជិកដែលមានការលំបាកដោយសារបញ្ហា

ជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃ និងការ

ក្នុងតំបន់ និងការប៉ុនប៉ងត្រួតត្រាពីមហាអំណាចខាង
•

អាស៊ានមិនត្រូវលំអៀងទេ ប៉ុន្តែត្រូវរក្សាឲ្យបាននូវ

គោលការណ៍អពយា
្ កត
ឹ្រ របស់ខន
ួ្ល ដើមប្ ក
ី ឲ
ំុ យ្ មានឧបសគ្គ
ក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវការរៀបចំសន្តិសុខ ដែល

47

អាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដែលបណ្តាលមកពី

ការប្រកត
ួ បជ
្រ ង
ែ ក្នង
ុ ចំណោមមហាអំណាច។ អាស៊ន
ា
ត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថា អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្មាននរណា
នៅពីកយ
្រោ ទេ ហើយគ្មន
ា អំណាចមកពីក្រៅណាមួយ
ដែ ល ត្រូ វ បានអនុ ញ្ញា ត ឲ្ យ យកមកប្រើ លើ កិ ច្ច កា រ

ណាមួយ ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រយោជន៍រួម
នៅក្នុងតំបន់ឡើយ។ ជម្រើសរបស់អាស៊ាននឹងមាន

តិច ប្រសិនបើសមាគមនេះពឹងផ្អែកលើមហាអំណាច
តែមួយ។ ហេតុដូច្នេះ អាស៊ានត្រូវបន្តទាក់ទាញគ្រប់

មហាអំណាចខាងក្រៅឲ្យចូលរួមដោយភាពស្មះោ ត្រង់
និងប្រកបដោយស្មារតីស្ថាបនា។
•

ជំពូកទី
វិធីបែបអាស៊ានឆ្ពោះទៅរកពហុភាគីនិយម ដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាព

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

មានឥទិព
្ធ លអវិជមា
្ជ នដល់ពហុភាគីនយ
ិ មបប
ែ អាស៊ន
ា

តែវាប្រហែលជាអាចនឹងមានផលប្រយោជន៍បើអាស៊ាន

អាចធ្វតា
ើ មគំររូ បស់សហភាពអឺរប
ុ៉ នៃ “ពហុភាគីនយ
ិ ម
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព” (ជាសណ្តាប់ធ្នាប់អាស្រ័យ

លើច្បាប់មួយ ដែលសង្កត់ធ្ងន់លើការចែករំលែកនូវ
អធិបតេយ្យភាព ការដោះស្រាយបញ្ហារួម និងមាន

សកម្មភាពដូចគ្នា ដើមប្ ស
ី មច
្រេ បានសន្តភា
ិ ព សន្តស
ិ ខ
ុ
និងវិបុលភាព)។ អាស្រ័យហេតុនេះ អាស៊ានគប្បី
បឹង
្រ ប្រែងកសាងភាពជាដៃគូជាមួយសហភាពអឺរុប
៉ ឲ្យ

កាន់តែខ្លាំងក្លាឡើង។ ក្នុងនាមជាដៃគូ អាស៊ាននិង
សហភាពអឺរ៉ុបអាចប្រមូលឆន្ទៈនយោបាយ ដែលចាំ

ខ័ណ្ឌដែលមានស្រាប់ដូចជា ARF បើទោះជាអ្វី

នព
ៃ ហុភាគីនយ
ិ ម ដើមប្ ប
ី ញ្ចៀសនូវគះ្រោ ថ្នក
ា ន
់ ជ
ៃ ម្លះោ

វ៉ាស៊ីនតោន និងប៉េកាំងមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការ

សមប
ា្រ ផ
់ ក
ែ្ន របស់ខន
ួ្ល សហភាពអឺរប
ុ៉ គបប្ ទ
ី ទួលស្គល
ា ់

តាមបំណងប្រាថ្នារបស់អាស៊ាននៅពេលរៀបចំគោល

ទៅរកពហុភាគីនិយមដែលកំពុងវិវត្តទៅមុខនេះ។

សហរដ្ឋអាម៉េរិក និងចិនបន្តចូលរួម តាមរយៈក្រប

បាច់ដម
ើ ប្ ក
ី ស
ែ ម្រល
ួ និងបង្កត
ើ នូវសណ្តប
ា ធ
់ ប
ា្ន ថ
់ ម
ី្ម យ
ួ

ដែលអាចសម្រេចបាននៅមានកំរិតក៏ដោយ។ ទីក្រុង

និងការប៉ះទង្គិចដោយកម្លំង
ា រវាងរដ្ឋដែលមានអំណាច។

បំពញ
េ ចិតអា
្ត ស៊ន
ា និងផ្តលកា
់ រយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់បព
ំ ញ
េ

នូវការចូលរួមចំណក
ែ ដ៏មានអត្ថនយ
័ របស់អាស៊ន
ា ឆ្ពះោ

នយោបាយរបស់គរ
េ ៀងៗខ្លន
ួ ។ អាស៊ន
ា មានឥទ្ធព
ិ ល

ទោះបីជាមានចំណុចខ្វះចន្លោះក៏ដោយ ក៏អាស៊ាន

អាស៊ានខ្លួនឯង ក្នុងការធ្វើឲ្យមានការរួបរួម និងមាន
មជ្ឈភាព ដូចេ្នះការជំរុញដំណើរការរបស់ ARF កិច្ច

ប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ា (EAS) និងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋ
មន្ត្រីការពារជាតិបូកឲ្យឈានទៅមុខ គឺជាការចាំបាច់
ដែលអាស៊ានត្រូវធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់។
•

ដោយតថភាពជាក់ស្តែងនៃអំណាចនយោបាយអាច

អាស៊ានគប្បីបន្តនូវការព្យាយាមរបស់ខួន
្ល ក្នុងការធ្វើឲ្យ

យ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានេះ គឺអាស្រ័យលើសមត្ថភាព

០១

•

បានទទួលជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ក្នុងការលើកកម្ពស់
កិ ច្ច ស ហប្រ តិ ប ត្តិ កា រតំ ប ន់ តា មរយៈកិ ច្ច ស ន្ទ នា បែ ប

កុងសង់ស៊ីស។ អភិក្រមនេះបានជួយបង្កើតនូវសណ្តាប់
ធ្នាប់តំបន់ក្រោយពីសង្គ្រាមត្រជាក់ ដែលមានលក្ខណៈ

ខុសប្លក
ែ ទាក់ទងទៅនឹងវិធដ
ី ល
ែ ស្ថប
ា ន
័ ពហុភាគីបានរៀបចំ
ដើម្បីអាចមានអត្ថិភាពរួមគ្នា តែមិនមែនជំនួសគ្នាទេ ក្នុង

ដើម្បីឲ្យអាស៊ានអាចក្លាយជា “ជើងឯក” នៃពហុភាគី

ការរៀបចំសន្តិសុខតាមបែបប្រពៃណី ដូចជាការបង្កើត

សម្របសម្រួលស្ថាប័នដែលមានស្រាប់ទៅនឹងនិនាកា
្ន រ

ទេ្វភាគីតូចចង្អៀតសម្រាប់អភិបាលកិច្ច សេដ្ឋកិច្ច ឬការ

និងពហុភាគីអាចដំណើរការបានដោយត្រឹមត្រូវក្នុង

ដូចេ្នះ វិធីបែបអាស៊ានគួរតែទទួលបាននូវការស្វាគមន៍មួយ

និយម អាស៊ានត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឡើងវិញ ហើយ

សម្ព័ន្ធមិត្ត រចនាសម្ព័ន្ធពិភពលោកធំទូលាយ ឬរចនាសម្ព័ន្ធ

ថ្មីៗ ដើម្បីធានាឲ្យបានថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់

រៀបចំសន្តស
ិ ខ
ុ បប
ែ បព
្រ ណ
ៃ ទ
ី ល
ូ ទ
ំ លា
ូ យផស្ ង
េ ទៀតជាដើម។

ការដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់។ ជាពិសេសទៀត អាស៊ាន

បន្ថែមទៅលើការកសាងអនាគតនៃពហុភាគីថ្មីមួយ។

ត្រូ វ ព្ យា យាមធ្វើ ឲ្ យ មានតុ ល្ យ ភាពរវាងកិ ច្ច ស ហប្រ តិ

បត្តកា
ិ រពហុភាគីដល
ែ មានរចនាសម្ពន
័ ទ
្ធ ន់ខ្សោយ ដែល
សង្កត់ធ្ងន់តែលើការពង្រឹងឯកភាពបែបកុងសង់ស៊ីស
ទៅនឹងការអនុវត្តតាមបែបផ្សង
េ ទៀតនៃពហុភាគីនយ
ិ ម

ដែលធ្វើឡើងតាមរបៀបរបស់អឺរ៉ុប គឺការបេ្តជ្ញាចិត្ត

ដែលចងកាតព្វកិច្ចដោយច្បាប់ នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ
ស្ថាប័នទូលំទូលាយ។

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ វិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (NIDIR) ។

អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Atlas of Parliamentary Diplomacy ដែលអាចទាញយកពីគេហទំព័រ៖
https://www.pcasia.org ។
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បុរេសកម្មសភា ដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និង
វិបុលភាពរួម៖ ទស្សនៈបែបអាស៊ី

លាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដី ៣០ ភាគរយនៃផ្ទៃដីពិភពលោក

ឲយ្ បឈ
្រ មនឹងមហាអំណាចសដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ព
្ច ភ
ិ ពលោកទី៣ (ជប៉ន
ុ )។

ពាន់លាននាក់ [៥៧] អាសជា
ី៊ ទ្វប
ី បក
្រ បដោយពិពធ
ិ ភាពផ្នក
ែ

តានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងរុស្សី នេះមិនទាន់គិតពី

នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌។ នេះក៏ដោយសារតែ

មិនតែប៉ុណ្ណោះ វិបត្តិសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅស៊ីរីបន្តបញ្ឆេះភាព

បញ្ហាលំហូរនៃជនភៀសខ្លួនទៅកាន់អឺរ៉ុបផង។ ក្នុងពេល

ទំហំដ៏ធំល្វឹងល្វើយ ភាពស្មុគស្មាញនៃប្រជាសាស្ដ្រ និង

ជាមួយគ្នន
ា ះេ ការខកខានមិនអាចធ្វបា
ើ នតាមកិចព
្ច ម
្រ ពៀ្រ ង

នយោបាយមួយបក
្រ បដោយថាមវន្ដ និងបញ្ហច
ា ន
ើ្រ ក្នង
ុ ពេល

ស្ថរិ ភាព និងសន្តភា
ិ ពតំបន់ ក៏ដច
ូ ជារាំងស្ទះដល់ការផ្គតផ
់ ង
្គ ់

មានអនុតំបន់ធំៗជាច្រើនដូចជា អាស៊ីបូព៌ា អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ម្យ៉ង
ា ទៀត អាស៊ក
ី នៅ
៏ តែបន្តបឈ
្រ មនឹងជម្លះោ ព្រដ
ំ ន
ែ

កេរដំណល
ែ ប្រវត្តសា
ិ ស្ដដ
្រ ល
ែ បង្កឲយ្ មានបរិយាកាសភូមសា
ិ ស្ដ្រ

នុយក្លេអ៊ែរអុីរ៉ង់កាន់តែធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការរក្សា

ជាមួយគ្នា។ អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺ ទ្វីបអាស៊ី

ប្រេងជាសកលផងដែរ។

អាស៊ីខាងត្បូង អាស៊ីកណ្ដាល និងមជ្ឈឹមបូព៌ា ដែលជា
ទីប្រជុំប្រទេសមានអំណាចធំៗដែលទន្ទឹមនឹងសហការគ្នា
ក៏ប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្រួចស្រាវលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និង
យោធា។ ការណ៍ទាំងនេះជម្រុញឲ្យមានការកើនឡើងនូវ

បញ្ហស
ា ន្តស
ិ ខ
ុ សហសម័យ ទាំងសន្តស
ិ ខ
ុ បែបប្រពណ
ៃ ី និង
មិនមែនប្រពៃណី ដែលអាចគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើ
សន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួមមិនត្រឹមតែរបស់អាស៊ី
ខ្លួនឯង តែក៏ពាក់ព័ន្ធដល់ដៃគូខាងក្រៅរបស់អាស៊ីដូចជា

សហរដ្ឋអាម៉េរិក អឺរ៉ុប និងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់
ពួកគេ។

ស្ថានភាពសន្តិសុខសហសម័យនៅ
 
អាស៊ី

អន្តរជាតិដែលមិនទាន់ដោះស្រាយទាក់ទងនឹងរដ្ឋនៅអាស៊ី

អាគ្នេយ៍ ជម្លោះព្រំដែនរវាងឥណ្ឌា និងប៉ាគីស្ថាន ហើយ
នៅមានជម្លោះរវាងអុីស្រាអែល និងប៉ាឡេស្ទីន ក៏ដូចជា

ចលនាបំបែករដ្ឋប្រដាប់អាវុធនៅភាគនិរតីមីយ៉ាន់ម៉ា និង
ភាគខាងត្បូងថៃ។ បើគ្មានការតាមដានត្រួតពិនិត្យហ្មត់ចត់
និងវិធានការណ៍ត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលាទេ បញ្ហាទាំង

នះេ អាចបង្កគះ្រោ ធ្ងនធ
់ រ្ង ដល់ទន
ំ ក
ុ ចិតក
្ត ង
ុ្ន តំបន់កង
ុ្ន ចំណោម
រដ្ឋអាស៊ីដែលពាក់ព័ន្ធ និងដៃគូខាងក្រៅរបស់ខ្លួន ក៏ដូចជា
ផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើសន្តិសុខតំបន់ជារួមដែរ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ បញ្ហាសន្តិសុខមិនមែនប្រពៃណីមួយ

ចំ នួ ន ដែ ល កំ ពុ ង រាលដាលសព្វ ថ្ងៃ នេះ ប្រៀ បបានដូ ច ជា

ដាវមុខពីរ ដោយម្យ៉ាងបាន និងកំពុងបំផ្លាញកាន់តែច្រើន
ឡើងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ដ និងសន្តិសុខមនុស្សជាតិ

បញ្ហស
ា ន្តស
ិ ខ
ុ បែបប្រពណ
ៃ ដ
ី ល
ែ កំពង
ុ កើតមាននៅទ្វប
ី

ក្នុងទ្វីបអាស៊ី ហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ជម្រុញរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធ

រវាងចិន និងរដ្ឋដើមបណ្តឹងជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួន

ឧទាហរណ៍ដូចជា អំពើភេរវកម្ម ជាពិសេសការផ្ទុះឡើងនៃ

សណ្ដាប់ធ្នាប់ បទដ្ឋាន និងច្បាប់អន្ដរជាតិ ហើយជា

មជ្ឈឹមបូព៌ា និងផ្នែកខ្លះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ បានបង្កវិនាស

ដល់បញ្ហទ
ា នា
ំ ក់ទន
ំ ងនយោបាយការទូតរវាងចិន និងតៃវ៉ន
ា ់

រួមមានលំហូរជនភៀសខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំទាំងក្នុងតំបន់ និង

ស្រពិលជាយុទ្ធសាស្ដ្រ” របស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក [៥៨]។

បង្វែរឥទ្ធិពលមកកាន់ក្រុមអាល់កៃដា (Al-Qaeda) និង

ឧបទ្វប
ី កូរបា
េ៉ នបង្កការគំរាម កំហង
ែ ជាពិសស
េ ដល់សន្តស
ិ ខ
ុ

របស់ ISIS មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញដែលរួមបញ្ចូលទាំង

ជប៉ុន ខណៈដែលជម្លោះក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងកើតបាន

លើសពីនេះ ជំងឺឆ្លង ឬជំងឺរាតត្បាតសកល ជាពិសេស

អាស៊ីមានចាប់តាំងពី ជម្លោះក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូង

ទាំ ងឡាយឲ្ យ ស្វះ ស្វែ ងរកវិ ធា នការណ៍ ឆ្លើ យ តបរួ មគ្នា ។

ដែលបង្កការរំខានដល់សេរីភាពនាវាចរណ៍ ប៉ះពាល់ដល់

ចលនាក្រុមរដ្ឋអុីស្លាមជ្រុលនិយម អាយស៊ីស (ISIS) នៅ

វិញសា
ា្ញ រសាកល្បងសាមគ្គភា
ី ពរបស់អាស៊ន
ា ទាំងមូល រហូត

កម្មរូបវ័ន្ដ និងគ្រោះមហន្ដរាយផ្នែកមនុស្សធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ

ដែលរឹងរឹតតែស្មុគស្មាញឡើងដោយសារតែ “ភាពស្រពេច

អន្ដរតំបន់។ ការដួលរលំនៃពួក ISIS ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ បាន

បន្ថែមលើនេះ បញ្ហាលុបបំបាត់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅ

បង្កត
ើ ភាពភ័យខ្លច
ា អំពកា
ី រវិលតឡ
្រ ប់នក
ៃ ម
ុ្រ ភរេ វកម្មបរទស
េ

របស់សម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាម៉េរិកតួយ៉ាង កូរ៉េខាងត្បូង និង

នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ [៥៩]។

និងកំពុងរុញមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី២ (ចិន)

ការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅ

ជំពូកទី

០១

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

ទាំងមូល និងជាទីស្នាក់អាស្រ័យនៃប្រជាពលរដ្ឋជាង ៤

បុរេសកម្មសភា ដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម៖ ទស្សនៈបែបអាស៊ី

១.៩
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ប្រទេសចិននៅដើមឆ្នាំ២០២០ បាននាំឲ្យមានចត្តាឡីស័ក

ទ្រងទ
់ យ
ា្រ ធំកង
ុ្ន បទ
្រ ស
េ និងក្នង
ុ ទ្វប
ី ជាចន
ើ្រ ការកើនឡើង

នៃការរើសអើងពូជសាសន៍ និងភាពរអាក់រអួលផ្នែកសេដ្ឋ
កិច្ចគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ បញ្ហានេះបានបន្ថែមភាពធ្ងន់ធ្ងរ
ទាក់ទងនឹងការគំរាមកំហង
ែ ក្នង
ុ តំបន់មកលើសន្តស
ិ ខ
ុ មនុសស្

ជាតិ និងបន្ថម
ែ បន្ទក
ុ ថ្មម
ី យ
ួ ទៀតពីលប
ើ ន្ទក
ុ ដែលមានស្រប
ា ់
ក្នង
ុ បញ្ជប
ី ញ្ហស
ា ន្តស
ិ ខ
ុ មិនមែនប្រពណ
ៃ ដ
ី ច
ូ ជា បមប
្រែ ម្រល
ួ
អាកាសធាតុ ការបំផ្លាញបរិស្ថាន ការជួញដូរថ្នាំញៀន និង

មនុស្ស ការទន្ទ្រានធនធានធម្មជាតិ សន្តិសុខស្បៀង និង
ថាមពល គ្រោះមហន្ដរាយធម្មជាតិ និងសង្គ្រាមតាមប្រព័ន្ធ
ទូរគមនាគមន៍ រួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយពត៌មានមិនពិត។

និម្មាបនកម្មសន្តិសុខបច្ចុប្បន្នរបស់
អាស៊ី

ក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះ ច្បាស់ណាស់ដែលថាគ្មានរដ្ឋ

ណាមួយអាចទប់ទល់នឹងភាពចាក់ស្រេះនៃបញ្ហាសនិ្តសុខ

ទាំងបែបប្រពៃណី និងមិនមែនប្រពៃណីបានតែឯកឯងទេ
ដូចេះ្ន យន្ដការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាជារឿងមិនអាច
ជំពូកទី
បុរេសកម្មសភា ដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម៖ ទស្សនៈបែបអាស៊ី

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

០១

ខ្វះបានឡើយ។ ហេតុនេះ បញ្ហាប្រឈមរួមទាំងនេះអាច
ដើ រ តួ រ ជាបុ រេ ល ក្ខ ខ ណ្ឌ ជ ម្រុ ញ ឲ្ យ មានការបង្កើ ត ឡើ ង នូ វ
និមប
ា្ម នកម្មសន្តស
ិ ខ
ុ អាសប
ី៊ ក
្រ បដោយបរិយាបន្ន[៦០] ដែល

រួមមានដូចជា វេទិកាតំបន់អាស៊ាន (ARF) កិច្ចប្រជុំថ្នាក់

រដ្ឋមន្ដកា
ី្រ រពារជាតិអាស៊ន
ា (ADMM) កិចប
្ច ជ
្រ ថ
ំុ ក
ា្ន រ់ ដ្ឋមន្ដី្រ
ការពារជាតិអាស៊ានបូក (ADMM+) កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី

បូព៌ា (EAS) និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែល
បង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់ទាំងបែប

ប្រពៃណី និងមិនមែនប្រពៃណី។ ស្ថាប័នទាំងនេះធ្វើប្រតិ
បត្តកា
ិ រមិនត្រម
ឹ តែកង
ុ្ន កម្រត
ិ រដ្ឋភ
ា បា
ិ ល (Track I) ប៉ណ
ុ
ះោ្ណ
ទេ តែក៏តាមរយៈក្រុមមន្ដ្រីជំនាញ (Track II) ផងដែរ

ហើយដល
ែ បត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រទាំងនះេ អាចតវូ្រ បានជួយលើកកម្ពស់
បន្ថម
ែ ដោយការគាំទព
្រ ស
ី ណា
ំ
ក់សភា ដែលត្រវូ បានពិភាកសា
្

នៅចំណច
ុ ខាងកម
្រោ ។ គួរឲយ្ កត់សម្គល
ា ន
់ ម
ិ ប
ា្ម នកម្មដល
ែ

មានស្រាប់កុង
្ន ពេលបច្ចុប្បន្នសើរ្ទ ទាំងអស់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយនឹងរដ្ឋដែលនៅអមសងខាងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិច

ដោយហត
េ ថា
ុ អនុតប
ំ ន់ដទៃទៀតក្នង
ុ ទ្វប
ី អាស៊ព
ី ទា
ំុ ន់ឈាន

ទៅបង្កើត ឬសម្រេចបាន គំនិតផ្ដួចផ្ដើមតំបន់ដែលមាន
លក្ខណៈជាក់ស្ដែងនៅឡើយ។
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ទស្សនវិស័យរបស់អាស៊ីលើបញ្ហា
សន្តិសុខ៖ វិធីបែបអាស៊ីចំពោះ
ពហុភាគីនីយកម្ម

ខណៈដែលពហុភាគីនិយមមានសារៈសំខាន់ចំពោះ

សន្តស
ិ ខ
ុ តំបន់ គេមន
ិ គួរបណ្ដយ
ោ ឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់មជឈ្ ភាព
អាស៊ីឡើយ។ តួនាទីក្នុងការកំណត់ជោគវាសនារបស់ខ្លួន

និងអធិបតយ
េ យ្ ភាពនៅតែមានភាពសំខាន់ខង
ំា្ល បំផត
ុ ដែល
ជាតម្លៃដក់ជាប់ជ្រៅក្នុងសរសៃឈាមនយោបាយរដ្ឋអាស៊ី

ទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍ចមប្ ងមួយគឺ មជឈ្ ភាពអាស៊ន
ា [៦១]

ដែលក្នុងនោះវិធីបែបអាស៊ាន (សង្កត់ធ្ងន់លើការមិនជ្រៀត

ជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុង កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ និងការសម្រេច
ចិត្តដោយការឯកភាពបែបកុងសង់ស៊ីស) ជាគោលការណ៍

គះឹ្រ សមប
ា្រ ស
់ ប
ា្ថ ន
័ ពហុភាគីជាចន
ើ្រ ក្នង
ុ តំបន់ដច
ូ ជា អាស៊ន
ា
បូកបី (APT) កិចប
្ច ជ
្រ អា
ំុ សអ
ី៊ រឺ ប
ុ៉ (ASEM) វទ
េ កា
ិ សន្តស
ិ ខ
ុ
អាស៊ាន (ARF) និង កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ា (EAS)

ជាដើម។ មជឈ្ ភាពអាសអា
ី៊ ចសមច
្រេ ទៅបានលុះតត
ា្រ ែមាន

ការប្រ កា ន់ ខ្ជា ប់ នូ វ គោលការណ៍ គ ម្រោ ង តំ ប ន់ ដែ ល មាន

លក្ខណៈ “ក្រៅផ្លូវការ” ឬ “ទន់” ដែលបង្កប់នូវលក្ខណៈ

ជាក់លាក់មយ
ួ ចំនន
ួ ដូចជា ការបកា
្រ ន់យកអធិបតយ
េ យ្ ភាព
រដ្ឋធំជាងអំណាចស្ថាប័នតំបន់ ការយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក

និងភាពបត់បែន រួមទាំងភាពមានកម្រិតនៃកាតព្វកិច្ចផ្លូវ
ច្បាប់ ដែលទាំងនេះផ្ទុយពីគម្រោងដែលមានលក្ខណៈ
“ផ្លូវការ” ឬ “រឹង” របស់លោកខាងលិច [៦២]។ ក្នុងន័យនេះ
ការតាក់តង
ែ គោលការណ៍សប
ា្ថ ន
័ តំបន់គរួ តផ
ែ សា
្ រភ្ជប
ា ទៅ
់ នឹង

“លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវនឹងតំបន់” ឬអ្វីទៅដែលត្រូវនឹងតថភាព
របស់អាស៊ី ជាជាង “ការប្រៀបធៀបតំបន់ និងតំបន់” ដែល
ព្យាយាមប្រៀបធៀបវិធីបែបអាស៊ីទៅនឹងវិធីបែបលោកខាង

លិច។ ប្រតិបត្តិការដ៏ប៉ិនប្រសព្វនៃប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយម
ដែលសក្តិសមសម្រាប់អាស៊ីនេះ ជារឿងដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យ
អាស៊ីអាចបត់បែនយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នកុង
្ន ចន្លះោ មហាអំណាច

ជាពិសស
េ សហរដ្ឋអាម៉រេ ក
ិ និងចិនដើមប្ ទា
ី ញយកបយោ
្រ
ជន៍

ជាតិ និងតំបន់ជាអតិបរិមា និងកាត់បន្ថយហានិភយ
័ ក្នង
ុ ការ
ក្លាយជារដ្ឋរណបជាអប្បបរមា ហើយស្របពេលជាមួយគ្នា

ចាំបាច់ត្រូវសង្កត់ធ្ងន់លើច្បាប់ និងបទដ្ឋាននានាដែលជា
គន្លឹះក្នុងការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្ដរជាតិ។

ក្នុងនាមជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដែលមានទំនួលខុស

ត្រូវលើផ្នែកនីតិកម្ម ការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់និង

គោលនយោបាយ និងក្នុងភាពជាតំណាង សភាមានតួនាទី

ដ៏សខា
ំ ន់កង
ុ្ន ការលើកកម្ពសស
់ ន្តភា
ិ ព សន្តស
ិ ខ
ុ និងវិបល
ុ ភាព
រួម។ ក្នុងបរិបទនៃការគំរាមកំហែងសន្តិសុខបែបប្រពៃណី
និ ង មិ ន មែ ន ប្រ ពៃ ណី ប ច្ចុ ប្ ប ន្ន ដែ ល ប្រ ក បដោយថាមវន្ដ
និងភាពស្មុគស្មាញ វាជាពេលដ៏សំខាន់ដែលសភានៅអាស៊ី

ត្រូវមានភាពបុរេសកម្ម ដែលសំដៅដល់ការគ្រប់គ្រងស្ថាន
ការណ៍ជាជាងប្រតិកម្មទៅនឹងស្ថានការណ៍ តាមរយៈការ

ពង្រឹងតួនាទីដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួន និងក្រសោបយក
តួនាទីថ្មីៗបន្ថែម។

ទីមួយ សភានៅអាស៊ីមានភារកិច្ចចម្បងៗជាច្រើន

ដែលអាចរួមចំណែកក្នុងការកសាងគំរូនិមាប
្ម នកម្មសន្តិសុខ

និងសមាហរណកម្មសដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ត
្ច ប
ំ ន់។ ឧទាហរណ៍ សភាមាន

តួនាទីផល
្ដ ស
់ ច្ចប
ា ន
័ និងត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ ការអនុវត្តកច
ិ ព
្ច ម
្រ ពៀ្រ ង
អន្ដរជាតិ (ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលប្រយោជន៍ជាតិរៀងៗ
ខ្លួន) ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេស
និងអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជាតិជាដើម។ សភាក៏ទទួលខុសត្រូវ

ក្នុងការធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ ពិនិត្យ និងអនុម័ត ច្បាប់ (ក្នុង
នោះកម្រិ ត នៃ ស មត្ថ កិ ច្ច មា នភាពខុ ស ៗគ្នា ទៅ តាមរដ្ឋ )

ដើមប្ ធា
ី នាសន្តភា
ិ ព និងស្ថរិ ភាពជាតិកង
ុ្ន ប្រទស
េ ដែលអាច

មានផលទាក់ទងខ្លាំងទៅដល់សន្តិសុខតំបន់។ ហេតុនេះ
ដើម្បីមានភាពបុរេសកម្ម សភានៅអាស៊ីចាំបាច់ត្រូវពង្រឹង
តួនាទីដែលមានស្រាប់ទាំងនេះតាមរយៈការកសាងសមត្ថ

ភាពដើម្បីឈានទៅគ្រប់គ្រង និងកំណត់បរិយាកាសសន្តិ
សុខតំបន់ក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតតាមដែលអាចទៅរួច ជាជាង
គ្រា ន់ តែ ឆ្លើ យ តបនឹ ង ការគំ រា មកំ ហែ ង ដែ ល កើ ត ឡើ ង រួ ច
ហើយ។

ទីពីរ ដើម្បីមានភាពបុរេសកម្ម សភានៅអាស៊ីក៏ត្រូវ

សមត្ថភាព សមាសភាព និងក្របខ័ណ្ឌ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ពុមា
ំ នរដ្ឋណាមួយមានសភាពដូចគ្នទៅ
ា នឹងរដ្ឋដទៃទេ

ហើយសភានៅអាស៊ីក៏ដូច្នោះដែរ។ ពិពិធភាព ជាពាក្យ
ដែ ល គេ អា ចប្រើ ដើ ម្ បី ពិ ព ណ៌ នា ស្ថា ន ភាពបច្ចុ ប្ ប ន្ន រ បស់

សភាក្នុងតំបន់នេះដោយផ្អែកលើកត្តាចំនួនបីគឺ សមត្ថភាព

សមាសភាព និងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ ទីមួយ សភានៅ
អាស៊មា
ី នភាពខុសគ្នប
ា ផ
ើ ក
ែ្អ លើកត្តស
ា ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ រ្ច បស់រដ្ឋរៀងៗ

ខ្លន
ួ ហើយគម្លត
ា សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ទា
្ច ង
ំ នះេ មានផលទាក់ទងទៅនឹង
គម្លាតសមត្ថភាពរវាងសភានីមួយៗ ដោយហេតុថា សមត្ថ

ភាពក្នង
ុ ការអនុមត
័ កញ្ចបថ
់ វិកាដោយសភាក្នង
ុ គោលនយោ

បាយណាមួយពឹងផ្អែកដោយផ្ទាល់លើសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ច

របស់រដ្ឋខ្លួន។ ទីពីរ សមាសភាពនៃគណបក្សនយោបាយ

ក្នង
ុ សភានីមយ
ួ ៗក៏ខស
ុ គ្នា អាសយ
័្រ ទៅលើបព
្រ ន
័ ន
្ធ យោបាយ
ផ្សេងៗគ្នានៃរដ្ឋនីមួយៗ។ រដ្ឋខ្លះមានការបោះឆ្នោតសកល
ដល
ែ បង្ហញ
ា ពីភាពចមះុ្រ នគ
ៃ ណបកស្ បក
្រ ត
ួ បជ
្រ ង
ែ គ្នច
ា ន
ើ្រ
ឯរដ្ឋខ្លះមានការបោះឆ្នោតសកលដែលគ្របដណ្ដប់ដោយ

បកស្ តម
ែ យ
ួ ខណៈដល
ែ រដ្ឋខះ្ល ទៀតពុមា
ំ នការបោះឆ្នត
ោ សកល

ទេដោយមានបក្សតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ចុងក្រោយ សភានៅ
អាស៊ីក៏អាចបែងចែកទៅតាមក្របខ័ណ្ឌនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែល

រួមមានប្រព័ន្ធប្រធានាធិបតីនិយម និងប្រព័ន្ធសភានិយម
[៦៤]។ បព
្រ ន
័ ប
្ធ ្រធានាធិបតីនយ
ិ មមានការបោះឆ្នត
ោ ពីរផស្ ង
េ

គ្នា ក្នុងនោះមួយសម្រាប់ជ្រើសរើសប្រមុខរដ្ឋាភិបាល និង

មួយទៀតសម្រាប់សភា ដែលប្រព័ន្ធបែបនេះអាចបំបែក

អំណាចរវាងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិ និងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិ។
ចំណែកប្រព័ន្ធសភានិយមវិញមានការបោះឆ្នោតតែមួយ
សម្រាប់សភា ហើយសភានោះនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើស
តាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលមានទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ចំពោះ
មុខសភា។

តាមអ្វដ
ី ល
ែ គអា
េ ចសន្នដ
ិ ន
ា្ឋ បាន ភាពខុសគ្នខា
ា ងលើ

បន្សាខ
ុំ ន
ួ្ល ទៅនឹងតួនាទីថៗ
ី្ម រួមមាន ការចូលរួមកាន់តផ
ែ ស
ុ ផុល

ដែលទាក់ទងនឹងសមត្ថភាព សមាសភាព និងក្របខ័ណ្ឌ

នៃ ស ភាដើ ម្ បី បំ ពេ ញ បន្ថែ ម លើ កា រទូ ត របស់ ស្ថា ប័ ន នី តិ

ឬសមត្ថកិច្ចសភាក្នុងការព្រាងពិនិត្យ និងអនុម័តច្បាប់។

ក្នុងការទូតសភា [៦៣] ដែលជាសកម្មភាពការទូតនានា

ប្រតិបត្តិ។ តាមរយៈវិធីនេះ សភាដែលមានភាពបុរេសកម្ម
អាចជ្រោមជ្រែងបណ្ដាញការទូតបែបប្រពៃណីបានច្រើន

ដោយការប្រើប្រាស់បណ្ដាញវេទិកាអន្ដរសភាដែលកំពុង
លូតលាស់ខ្លាំងដូចជា របស់សហភាពអន្ដរសភា (IPU)

អន្ដរសភា អាស៊ាន (AIPA) និង សភាក្នុងតំបន់អាស៊ី
(APA) ជាដើម។

ជំពូកទី

០១

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

សន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

ពិពិធភាពនៃសភានៅអាស៊ី៖

បុរេសកម្មសភា ដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម៖ ទស្សនៈបែបអាស៊ី

តួនាទីបុរេសកម្មរបស់សភាក្នុងបរិបទ

រដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញ អាចបង្កឲយ្ មានភាពខុសគ្នច
ា ពោ
ំ ះកមត
ិ្រ អំណាច

ថាតើសភាអាចមានភាពបុរេសកម្មកម្រិតណា វាពឹងផ្អែក
ទៅលើកម្រត
ិ នៃភាពខុសគ្នទា
ា ង
ំ នេះ។ សភាទាំងឡាយណា
ដែលស្ថិតក្នុងរដ្ឋដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអភិឌ្ឍខ្លាំងនឹងទទួល
បានលក្ខខណ្ឌអណោ
ំ
យផលច្រន
ើ ក្នង
ុ អំណាចអនុមត
័ ថវិកា

ជាតិរបស់ខ្លួន ខណៈសភាទាំងឡាយណាដែលស្ថិតក្នុងរដ្ឋ
ប្រកាន់របបប្រធានាធិបតីនិយម និងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតពហុ
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បក្សអាចមានតួនាទីកាន់តែសំខាន់ក្នុងនីតិកម្ម។ ភាពខុស

ពិចារណានៅក្នង
ុ កិចព
្ច ភា
ិ កសា
្ អំពព
ី ព
ិ ធ
ិ ភាពនអ
ៃ ភិកម
្រ ដែល

និងប្រវត្តិសាស្ដ្ររបស់រដ្ឋនីមួយៗ ចាំបាច់ត្រូវលើកយកមក

និងវិបុលភាពរួម។

គ្នាទាំងនេះ ដែលជាលទ្ធផលនៃកេរដំណែលនយោបាយ

សភាអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាព សន្តិសុខ

ជំពូកទី
បុរេសកម្មសភា ដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម៖ ទស្សនៈបែបអាស៊ី

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

០១

ស្ពានមិត្តភាពឡាវ ថៃទី៣ ខេត្តណាខនប៉ាថុម សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន
Peemakon Rattanon

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ វិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (NIDIR) ។

អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Atlas of Parliamentary Diplomacy ដែលអាចទាញយកពីគេហទំព័រ៖
https://www.pcasia.org ។
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១.១០ បញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខនៅអាស៊ី៖ ទស្សនៈបែបអឺរ៉ុប

Mogherini ដែលកាលនោះជាតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃ

សហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេស និងគោលនយោ

ស្វ័យភាពរបស់អាស៊ីក្រោមជម្រក
យុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាម៉េរិក

បញ្ហាសន្តិសុខចម្បងៗនៅអាស៊ី ស្ទើរតែមិនបានផ្លាស់

បាយសន្តិសុខ បានសរសេរថា “អឺរ៉ុប និងអាស៊ីមិនដែលជិត

ប្តូរចាប់តាំងពីចប់សង្រ្គាមត្រជាក់មក។ ភាពងាយរងគ្រោះ

មានអន្តរទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាទៅវិញទៅមក៖ ពួកយើងជួប

នឹងនរនៃអភិបាលកិច្ច រួមជាមួយនឹងបញ្ហាជនជាតិភាគតិច

ស្និទ្ធនឹងគ្នាដូចពេលនេះទេ […] សន្តិសុខរបស់យើង គឺ

ប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមដូចគ្នា ពួកយើងប្រឈមនឹងការ

គំរាមកំហែងស្រដៀងគ្នា ហើយពួកយើងក៏មានចំណាប់
អារម្មណ៍រួមគ្នាក្នុងការថែរក្សាសនិ្តភាពក្នុងតំបន់របស់យើង
និ ង ក្នុ ង កិ ច្ច ស ហប្រ តិ ប ត្តិ កា រអន្ត រ ជាតិ ជា សកលផងដែ រ

”[៦៥]។ លោកស្របា
ី នសំដៅលើការរីកចម្រន
ើ នៃកច
ិ ស
្ច ហ
ប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខរវាងសហភាពអឺរ៉ុប និងអាស៊ី ជា

ពិសេសការកើនឡើងនៃភាពកាន់តែស្រដៀងគ្នា ក៏ដូចជា
ការរីកចម្រើននូវអន្តរទំនាក់ទំនងនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខ។

នៃសេដ្ឋកិច្ច ភាពផុយស្រួយផ្នែកនយោបាយ និងភាពមិន

ជាដើម តែងតែប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកធំៗនៃអាស៊ី ហើយនិង
ស្ថរិ ភាពក្នង
ុ តំបន់ ជាក់សង
ែ្ត ដូចឃើញចបា
្ ស់ពប
ី ញ្ហភ
ា រេ វកម្ម
ការបំបែកខ្លួននិងការបះបោរប្រដាប់អាវុធ ចោរសមុទ្រនិង

ការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ និងសូម្បីតែការជួញដូរគ្រឿង
ញៀន។ ស្រដៀងគ្នានេះ បញ្ហាជម្លោះព្រំដែនក៏មិនមែនជា

បញ្ហាថ្មីសម្រាប់តំបន់ដែរ [J]។ ទាំងអស់នេះនៅតែចាត់

ទុកជាជាបញ្ហាតូចតាច ដរាបណាបញ្ហាទាំងនេះត្រូវបាន
ទុកដោះស្រយ
ា តែតម
ឹ្រ កម្រត
ិ ក្នង
ុ ប្រទស
េ នៅអាស៊អា
ី គ្នយ
េ ។
៍

ជាយូរអង្វែងមកហើយ បញ្ហាសន្តិសុខដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅតំបន់

បញ្ហទា
ា ង
ំ នះេ មិនបានធ្វឲ
ើ យ្ រាំងស្ទះទេ តព
ែ ល
េ ខ្លះបានជួយ

បានគេផ្តល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងទេនៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តពិភព

អាម៉េរិក Marvin C. Ott បានសង្កេតឃើញថា “រដ្ឋនៅ

យ៉ាងសុខដុមក្នុងការយកមកដាក់ជាបញ្ហាស្នូលនៅក្នុងកិច្ច

អន្ត រ កម្ម ដែ ល បានធ្វើ ឲ្ យ តំ ប ន់ នេះ កាន់ តែមានភាពស៊ី

នេះនៅតែជាបញ្ហាតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការពឹងផ្អែក

សន្តិសុខតែមួយ ដែលលើសឆ្ងាយពីកម្រិតដែលមាននៅ

ងើបឡើងរបស់ចិន ដែលចិនកាន់តែមានអំណាចជាងមុន

អាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់មិនធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងការគំរាមកំហែង

ប្រែប្រួលនៃស្ថានការណ៍សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននៅ

ពីពេលចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ រាល់ជម្លោះដែលកើតឡើងត្រូវ

ប៉ុណ្ណោះទេ តែក៏ប៉ះពាល់ដល់សណ្តាប់ធ្នាប់ពិភពលោក

វេទិកាតំបន់អាស៊ាន (ARF) បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ

កំពុងដំណើរការនៅអឺរ៉ុប នៅអាស៊ី និងនៅទីកន្លែងផ្សេង

សន្តិ សុ ខ របស់ អា ស៊ា ន មួ យ នេះ មានគោលដៅចម្ ប ងគឺ

ពិ បា កនិ ង ស្មុ គ ស្មា ញ នៃ ជ ម្លោះ ដែ ន សមុ ទ្រ ចិ ន ខាងត្ បូ ង

ការស្ថាបនាលើបញ្ហានយោបាយ និងសន្តិសុខ ដែលជា

ឯងទៀតហើយ”។ ការគ្រប់គ្រងបញ្ហានៅតែស្ថិតក្រោម

ទំនុកចិត្ត និងការទូតបែបការពារក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

នៅពេលណាដែលអាចធ្វើទៅបាន នោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹង

តំបន់ដែលនឹងផ្តល់ឲ្យអាស៊ីនូវបរិយាកាសនយោបាយ និង

អាស៊ី។

មិនមែនយុទ្ធសាស្ត្រដោយខ្លួនឯង។

អាស៊ីបូព៌ា និងជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ មិនត្រូវ

ជម្រុញដល់ដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់។ បញ្ញវន្ត

លោក។ ទោះបីជាពេលនេះ បញ្ហានេះត្រូវបានឯកភាពគ្នា

អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍស្ថាប័នតំបន់ និងគំរូ

ពិភាក្សាស្តីពី សន្តិសុខរបស់អាស៊ី អឺរ៉ុបក៏ដោយ ក៏បញ្ហា

សង្វាក់គ្នា ហាក់ដូចជាស្ថាប័ននយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និង

គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអឺរ៉ុប និងអាស៊ី។ ជាមួយនឹងការ

កន្លែងដទៃ ក្នុងពិភពអាហ្រិ្វក-អាស៊ី” [៦៦]។ នៅអាស៊ី

បញ្ហាទាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍ក៏មានកាន់តែខ្ពស់។ ការ

ពីបញ្ហាសន្តិសុខធំៗទាំងពីខាងក្នុងឬពីខាងក្រៅតំបន់តាំង

អាស៊ីអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែនៅតំបន់អាស៊ី

បានដោះស្រាយតាមរយៈយន្តការគ្រប់គ្រងដោយសន្តិវិធី។

ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការជះឥទ្ធិពលដល់ក្របខ័ណ្ឌដែល

១៩៩៤ ហើយអស់រយៈកាលដ៏យូរមកហើយ ដែលស្ថាប័ន

ទៀត។ ដូច្នេះ ដូចដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងបញ្ហាដ៏

“ការជំរុញកិច្ចសន្ទនា និងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ប្រកបដោយ

“បញ្ហាសន្តិសុខនៅអាស៊ីលែងជាបញ្ហារបស់អាស៊ីតែម្នាក់

ប្រយោជន៍នង
ិ ជាកង្វល”់ និងដើរតួកង
ុ្ន ការរួមចំណក
ែ កសាង

ទំនួលខុសត្រូវរបស់អាស៊ី ប៉ុន្តែអឺរ៉ុបត្រូវតែចាំមើល ហើយ

[៦៧]។ សហរដ្ឋអាម៉េរិកបានធានាឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់

ចូលរួមចំណែកដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាសនិ្តសុខទាំងនេះនៅ

ស្វ័យភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខ

ជំពូកទី

០១
បញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខនៅអាស៊ី៖ ទស្សនៈបែបអឺរ៉ុប

កាលពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយ Federica

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

នៅក្នុ ង បទវិ ចា រណកថាផ្ទា ល់ ខ្លួ ន មួ យ ចេ ញ ផ្ សា យ
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ចាប់ពីតំបន់ដល់សកលលោក៖ ការ

បញ្ហស
ា និស
្ត ខ
ុ នៅអាសល
ី៊ ង
ែ តវូ្រ បានកមត
ិ្រ នៅតម
ឹ្រ តែបញ្ហា

បញ្ហាសន្តិសុខរបស់អាស៊ី

បញ្ហាប្រឈមចំពោះពហុភាគីនិយម

ងើបឡើងរបស់ចិន និងអន្តរជាតូន
 ីកម្ម
ការកើនឡើងនៃអំណាចរបស់ចិនមិនបាននាំឲ្យមាន

ចិន និងអាម៉េរិក (SINO-US

ប្រតិបត្តិ។ ទសវត្សរ៍ដំបូងនៃសតវត្សរ៍ទី២១ គេឃើញមាន

ម្ចាស់ការអនាគតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួន

ការធ្វើអន្តរជាតូនីយកម្មបន្តិចម្តងៗនូវបញ្ហាសន្តិសុខដែល

ជាការបារម្ភរបស់តំបន់។ ភាពកាន់តែមានទំនុកចិត្ត និង
ក្លហា
ា នរបស់ចន
ិ បាននាំឲយ្ ចិនឈានទៅទាមទារអធិបតយ
េ យ្

បញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខនៅអាស៊ី៖ ទស្សនៈបែបអឺរ៉ុប

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

០១

និងការបែកចែកប៉ូលម្ខាងម្នាក់រវាង

ការកែសម្រួលស្ថាប័នតំបន់ទេ ប៉ុន្តែបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់
ប្តរូ ទាំងស្រង
ុ (ទោះបីជាបន្តច
ិ ម្តងៗ) នូវបរិបទនដ
ៃ ណ
ំ
រើ កា
 រ

ជំពូកទី

នៅក្នុងអាស៊ីទៀតហើយ។

POLARIZATION)៖ អាស៊ីបាត់បង់ភាព
កត្តាបន្ថែមលើសពីនេះទៀតគឺ ជាពិសេសទាក់ទង

នឹងភាពផ្ទុយគ្នារវាងចិន និង អាម៉េរិក (SINO-US) និង

ភាពរបស់ខន
ួ្ល នៅលើដន
ែ សមុទច
្រ ន
ិ ខាងត្បង
ូ ស្ទរើ តែទាង
ំ មូល

បញ្ហប
ា ឈ
្រ មរួមនៃពហុភាគីនយ
ិ មដែលឥឡូវកំពង
ុ រួមចំណក
ែ

ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ហ៊្វីលីពីន កោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាម)

និងធ្វើឲ្យអាសីបា
៊ ត់បង់នូវសិទិគ
្ធ ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រអនាគត

នៅក្នង
ុ អាស៊ន
ា មិនបានបញ្ចបនោ
់ ះទេ ប៉ន
ុ ត
ែ្ត វូ្រ បានគេបញ្ចល
ូ

ហើយភាពផ្ទុយពីគ្នាក្នុងតំបន់បន្តិចម្តងៗកំពុងតែបង្វែរគ្រប់

សមាជិកអាស៊ានមួយចំនួន។

(zero-sum game) ដែលគ្រប់តួអង្គនីមួយៗត្រូវបាន

ដែលធ្វើឲ្យដើមបណ្តឹងដែលជាគូប្រកួតប្រជែង (ប្រ៊ុយណេ

ក្នុងការធ្វើអន្តរជាតូបនីយកម្មនៃបញ្ហាសន្តិសុខរបស់អាស៊ី

មានការខឹងសម្បារ។ ការកើតមានជម្លោះដែនទឹកទ្វេភាគី

របស់ខន
ួ្ល ។ ការប្រជង
ែ គ្នរា វាងស៊ណ
ី -ូ អាម៉រេ ក
ិ កំពង
ុ កើនឡើង

ទៅជាបញ្ហាធំមួយដែលប្រឆាំងនឹងចិន និងបណ្តារដ្ឋជា

បញ្ហាទាំងអស់ទៅជាល្បែងដែលមានតែឈ្នះ និងចាញ់

ម៉្យាងទៀត ការដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅកោះ Paracel

បង្ខំចិត្តធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគាំទ្រភាគីមួយណា

រៀងគ្នានៅទីនោះ [៦៨] បានធ្វើឲ្យកាន់តែរីកសាយភាយ

ចុះខ្សោយ និងបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងប្រឈមទៅនឹង

បញ្ហានេះទៅក្នុងការដោះស្រាយកំរិតអន្តរជាតិក្នុងពេលតែ

ភាពផ្ទយ
ុ គ្នក
ា ង
ុ្ន តំបន់នៅចន្លះោ រវាងផលប្រយោជន៍ចន
ិ

និងSpratly ដែលចិនបានបោះទីតាំងចំនួន២០ និង ៧

ដែលស្ថន
ា ភាពនេះធ្វភា
ើ ពស្អត
ិ រមួតនៅក្នង
ុ តំបន់អាស៊អា
ី គ្នយ
េ ៍

នូវសក្តានុពលនៃជម្លោះនេះ និងបានធ្វើឲ្យមានការជំរុញ

អាទិភាពរៀងៗខ្លួនរបស់ប្រទេសនីមួយៗ។

មួយ។ ចិនមិនតម
ឹ្រ តជ
ែ ទា
ំ ស់នង
ឹ ការបកសយ
ា្រ នៃអនុសញ្ញា

និងសហរដ្ឋអាម៉េរិក គឺបានធ្វើឲ្យកាន់តែមានបញ្ហាប្រឈម

អង្គការសហប្រជាជាតិសព
្តី ី ច្បាប់សមុទ្រ (UNCLOS) លើ
បញ្ហានានាដូចជាការគ្រប់គ្រងកម្លាំងយោធានៅក្នុងតំបន់

សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខ (EEZ) ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលគេ
ផ្តល់និយមន័យចង្អៀតនៃ “សេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរណ៍”

ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែចិនក៏ប្រឆាំងផងដែរទៅនឹង គោលការណ៍

គ្រឹះនៃច្បាប់អន្តរជាតិ ឧទាហរណ៍ដូចជាការលើកឡើងនូវ
“សិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្រ្ត”។ នៅក្នុងដំណើរការនេះ ចិនបាន

បង្កើតនូវភាពមិនប្រាកដប្រជា ចំពោះអ្វីដែលធ្លាប់តែអាច

ដឹងមុនបានតាមរយៈនីតរិ ដ្ឋ។ ភាពមិនប្រក
ា ដប្រជានេះបាន
កើតមានឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែង រួមទាំងនៅអឺរ៉ុបផងដែរ។

ចំពោះពហុភាគីនយ
ិ ម៖ តាមរបៀបផ្សង
េ ៗគ្នា មហាអំណាច
យក្សទាំងពីរនៃតួអង្គក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកំពុងធ្វើឲ្យ

ស្ថាប័នពហុភាគីនិយមចុះខ្សោយយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ សហ
រដ្ឋអាម៉េរិកបានព្រងើយកន្តើយទៅនឹងអាស៊ាន និងស្ថាប័ន
អាស៊ាន[K] ហើយព្យាយាមប្រើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ដែល
អាម៉រេ ក
ិ អាចទទួលបានផលបយោ
្រ
ជន៍ដោយសារអតុលយ្ ភាព

នៃអណា
ំ
ច។ ដោយឃើញដូចះេ្ន ចិនកាន់តែមានភាពសកម្ម

ចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ាន។ ក្រុងប៉េកាំងបាន

វិនិយោគក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នអាស៊ាន និងកំពុង
ទាញយកផលចំ ណេ ញ សេ ដ្ឋ កិ ច្ច ពី កា រវិ និ យោ គរបស់ ខ្លួ ន

នៅក្នុងរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួន ធ្វើឲ្យសមាគមនេះ

អន្តរជាតូនីយកម្មនៃបញ្ហាសន្តិសុខ

ដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់តំបន់បានកើត

មានឡើងសន្សឹមៗនៅក្នុងទសវត្សរ៍ដំបូងនៃ
សតវត្សរ៍ទី២១ ។

54

លែងមានភាពសំខាន់ ដើម្បីបែងចែកតំបន់នេះតាមន័យ
នយោបាយ និងដើម្បីកម្រិតសមត្ថភាពអាស៊ានក្នុងការ

ប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយចិន និងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យ
តំបន់នេះក្លាយជាតំបន់ថាមវន្តគំរូទៅតាមបំណងប្រាថ្នា
របស់ខ្លួន។

លើសពីនេះទៀត ចំណុចទំនាញកណ្តាលរបស់អាស៊ី

ប្រភពថ្មីនៃភាពតានតឹង និងធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង

លទ្ធផល ការណ៍នេះនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន

បរិស្ថានសមុទ្រ ឬការបង្កដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោល

ជាយន្តការសម្រេចចិត្តមួយដែលពឹងផ្អែកលើការឯកភាព

តាមបែបកុងសង់សស
ី៊ របស់អាស៊ន
ា ដល
ែ យន្តការនះេ បាន
នាំឲ្យមានការបញ្ឈប់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពនូវគំនិតប៉ុនប៉ង

ធ្វើអនុត្តរភាពទាំងអស់ក្នុងតំបន់។ អាទិភាពផ្នែកសន្តិសុខ
របស់អាស៊ី និងនម្មប
ា នកម្មសន្តស
ិ ខ
ុ តវូ្រ បានធ្វស
ើ ប
ា្ថ នីយកម្ម
បន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលតែមួយជាមួយនឹងការបង្កើតកិច្ច

ប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ា (EAS) [L] ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ និង
បន្ទាប់មកការបង្កើតកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបូក
(ADMM Plus)[M] នៅឆ្នាំ២០១០។ ប៉ុន្តែស្ថាប័នថ្មី

ទាំងនេះកំពុងក្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ការប្រកួតប្រជែង
ឥទ្ធិពលពិភពលោករវាងសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងចិន។

ការជជែកដេញដោលជុំវិញទស្សនាទានអំពី ឥណ្ឌូ-

ប៉ាស៊ីហ្វិក បានបង្ហាញពីភាពលំបាកដែលប្រទេសនៅអាស៊ី

បូព៌ាកំពុងប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងភាពមានកម្រិតនៃ
មធ្យោបាយដែលអាចអោយពួកគេគេចចេញពីភាពលំបាក

នេះបាន។ ដោយតវូ្រ រងសម្ពធ
ា ក្នង
ុ ការជស
ើ្រ រស
ើ រវាងចិន និង
សហរដ្ឋអាម៉រេ ក
ិ ប្រទស
េ នៅអាសប
ី៊ ព
ូ បា
ា៌ នគំទ
ា ទ
្រ សស្ នាទាន

អំពី ឥណ្ឌ-ូ ប៉ស
ា ហ
ី៊ ក
ិ្វ ដើមប្ រី ក្សានូវទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយអាម៉រេ ក
ិ
ប៉ុន្តែត្រូវបកស្រាយទៅតាមវិធីបរិយាបន្នផ្ទាល់របស់ពួកគេ

ដើម្បីជៀសវាងការប្រឆាំងនឹងចិន និងការពារខ្លួនទប់ទល់
នឹងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននានាពីការប្រកួតប្រជែងរវាង

ស៊ីណូ-អាម៉េរិក។ ទោះជាយ៉ាងណា យុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូប៉ា ស៊ី ហ្វិ ក ទាំ ង អស់ ស្ថិ ត នៅដំ ណា ក់ កា លដំ បូ ង នៅឡើ យ
ហើ យ ផលប៉ះ ពាល់ ម កលើ ថា មវន្ត តំ ប ន់ ក៏ មិ ន ទាន់ ច្ បា ស់
លាស់ដែរ។

តើបញ្ហាសន្តិសុខបរិស្ថាន គឺជាកត្តា
នាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរចម្បង និង
ទាំងស្រុងឬ?

សុទ្ធតែផ្តល់នូវផលវិបាកស្រដៀងគ្នា។ ពិតណាស់ ការគំរាម

កំហង
ែ ដល់សន្តស
ិ ខ
ុ បរិសន
ា្ថ ប៉ះពាល់ដល់គប
្រ ផ
់ ក
ែ្ន ទាំងអស់

នៃសន្តស
ិ ខ
ុ ។ ជាឧទាហរណ៍អក
្ន ជំនាញទទួលស្គល
ា ថា
់ ទ្វប
ី 
អាស៊ីនឹងស្ថិតក្នុងចំណោមតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង
បំផត
ុ ពីបមប
្រែ មល
ួ្រ អាកាសធាតុ។ ទីកង
ុ្រ នៅតាមបណយ
ា្ត
ឆ្នរេ សមុទទា
្រ បៗនៅប្រទស
េ ក្នង
ុ តំបន់អាស៊អា
ី គ្នយ
េ ជា
៍ ច្រន
ើ

និងប្រជាជនរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅទីនោះ គឺងាយរង
គ្រោះជាពិសេស។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏បញ្ហាសន្តិសុខប
 រិស្ថាន

តែងតែជាបញ្ហាឆ្លងដែន ហើយដំណោះស្រាយ គឺជាកិច្ច
ខិតខំប្រឹងប្រែងរួម។ ការការពារបរិស្ថានសមុទ្រ(MEP)

គឺជាឧទាហរណ៍មួយ។ មានការប៉ាន់ស្មានថា ស្ថានភាពនៃ
អតស
ា្រ ក
ឹ រិចរិលនថ
ៃ ប
្ម ប
៉ ះ៉្រ ទឹកក្នង
ុ សមុទច
្រ ន
ិ ខាងតប្ ង
ូ ដល
ែ
ជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមានលក្ខណៈចម្រុះជាងគេនៅលើ

ពិភពលោក និងផ្តល់ជម្រកដល់ទៅ៧៦% នៃប្រភេទសត្វ
សមុទ្រលើពិភពលោក និង៣៧% នៃប្រភេទត្រីប៉ប្រះទឹក
នឹងនាំឲយ្ រដ្ឋដល
ែ នៅជាប់សមុទអា
្រ ចនឹងខាតបង់សក្តន
ា ព
ុ ល

សេដ្ឋកិច្ចប្រហែល ៥,៧ពាន់លានដុល្លារអាម៉េរិកក្នុងមួយ

ឆ្ន[ាំ ៦៩]។ ផែនការគោលឆ្នាំ២០២៥ នៃសហគមន៍សង្គម-

វបប្ ធម៌អាស៊ន
ា បានលើកទឹកចិតរ្ត ដ្ឋសមាជិក “លើកកម្ពស់
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីការពារ ស្តារឡើងវិញ និងប្រើ

ប្រាស់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ និងបរិស្ថានសមុទ្រប្រកបដោយ
ចីរភាព…” [៧០] ប៉ុន្តែនៅតែគ្មានការយកគោលការណ៍នេះ

ទៅបញ្ចូលក្នុងស្ថាប័ន ដែលនិយាយពីរបៀបទាក់ទងរបស់

អាស៊ានជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ដូចជាចិន ដើម្បី
អនុវត្តផែនការនេះទេ។ ទោះបីការការពារបរិស្ថានសមុទ្រ
គឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់សម្រាប់ការបន្សាំុទៅនឹងបម្រែបម្រួល

ជំពូកទី

០១
បញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខនៅអាស៊ី៖ ទស្សនៈបែបអឺរ៉ុប

ធ្ងន់ធ្ងរដល់មជ្ឈភាពអាស៊ានដែលត្រូវបានគេយល់ឃើញថា

ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ ការគំរាមកំហែងដល់ ជីវចម្រុះ

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

អាគ្នេយ៍កំពុងតែរំកិលបន្តិចម្តងៗចេញក្រៅតំបន់។ ជា

អាកាសធាតុក៏ដោយក៏នៅមិនទាន់មានអនុសញ្ញា ឬស្ថាប័ន

កំរត
ិ តំបន់តវូ្រ បានបង្កត
ើ ឡើងដើមប្ គ
ី ប
្រ គ
់ ង
្រ បរិសន
ា្ថ សមុទ្រ
រួមគ្ននៅ
ា ឡើយទេ ទោះបីមានយន្តការកិចស
្ច ហបត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រ

នៅក្នង
ុ បរិបទនេះ លក្ខណៈថ្មី និងសំខាន់របស់សនិស
្ត ខ
ុ

ពហុភាគីកង
ុ្ន តំបន់ជាចន
ើ្រ ហើយក៏ដោយ។ ទោះជាយ៉ង
ា ណា

ប្រកបដោយបរិយាបន្នដែលខ្លួនកំពុងតែបាត់បង់។ បម្រែ

ឱកាសក្នុងការអនុវត្តអភិក្រមនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែល

កំហែងមន្ថែម។ បញ្ហានេះបាននាំឲ្យមានការរៀបចំផែនទី

ចិនខាងត្បូង ដោយពឹងផ្អែកលើមូលដ្ឋានបច្ចេកទេស និង

មានដូចជាសន្តិសុខបរិស្ថានអាចផ្តល់ឲ្យអាស៊ីវិញនូវភាព

ក៏ដោយ ការការពារសន្តិសុខបរិស្ថានបានផ្តល់ឲ្យមាននូវ

បម្រួលអាកាសធាតុជាឧទាហរណ៍នៃមេគុណនៃការគំរាម

មិនមានលក្ខណៈនយោបាយ ដើមប្ ដោ
ី ះសយ
ា្រ បញ្ហស
ា មុទ្រ

ឡើងវិញ ធ្វើឲ្យមានបម្លាស់ទីលំនៅប្រជាពលរដ្ឋ បង្កើត

នៅតែជាអ្វីដែលមានតម្លៃសម្រាប់ការធ្វើបន្តទៅមុខទៀត។

55

តួនាទីរបស់សភា
សភាមានទំនួលខុសតូវ្រ របស់ខួន
្ល ក្នុងការគិតគូរពីនម្មា

បនកម្មសន្តិសុខនៅអាស៊ី។ តួនាទីដំបូងបង្អស់របស់សភា
គឺតវូ្រ ធានាថា កិចព
្ច ម
្រ ពៀ្រ ងដល
ែ បានចុះហត្ថលខា
េ ដោយ

រដ្ឋាភិបាលនឹងអនុលោមទៅតាមផលប្រយោជន៍ជាតិ និង

កាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិ។ សភាក៏មានតួនាទីគ្រប់គ្រង និង
ត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេស និង

គោលនយោបាយសន្តិសុខដែលអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាល
តាមរយៈគណៈកម្មការកិច្ចការការបរទេស និងការពារជាតិ

របស់សភាដែរ។ សម្រាប់គោលដៅនេះ សភាមានឧបករណ៍
ក្នុងដៃដ៏មានអំណាចមួយគឺការអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់
ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ។

សភាក៏មានតួនាទីកង
ុ្ន ការអប់រដ
ំ ល់គណបកស្ នយោបាយ

ធំអំពី កិច្ចការការបរទេស និងបញ្ហាសន្តិសុខ។ ការជជែក
ដេញដោលអំពី នយោបាយជាសាធារណៈបានជួយឲ្យគេ
អាចយល់កាន់តច
ែ បា
្ ស់ពច
ី ណ
ំ ច
ុ គន្លះឹ នៅក្នង
ុ គោលនយោបាយ

ការបរទេសជាតិ និងបានចូលរួមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់
ជំពូកទី
បញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខនៅអាស៊ី៖ ទស្សនៈបែបអឺរ៉ុប

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម
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សង្គមអំពី បញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិ និងតំបន់

ក៏ដច
ូ ស្ថន
ា ភាពពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ការឆ្លយ
ើ តបរបស់រដ្ឋភ
ា បា
ិ លទៅ
លើបញ្ហាទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេស និង

សន្តិសុខ។ ធ្វើដូចនេះ សភាក៏នឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការ
សមប
្រ សម្រល
ួ ការអនុវត្តកច
ិ ព
្ច ម
្រ ព្រៀងអន្តរជាតិនៅថ្នក
ា ជា
់ តិ

ផងដែរ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ក្នុងករណីអាស៊ី និងអាស៊ាន
ជាពិសេស សភាក៏អាចមានសមត្ថភាពសម្របសម្រួលការ
ធ្វស
ើ មាហរណកម្មតប
ំ ន់តាមរយៈការអនុវត្តសច
េ ក្តថ
ី ង
ែ្ល ការណ៍

និងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាផងដែរ។ តំណាងសភាមានភាពជា

កាន់តច
ែ ម្រះុ នោះសភាកាន់តខ
ែ ត
ិ ជិតបជា
្រ ពលរដ្ឋ និងមាន

លទ្ធភាពអភិវឌឍ្ អភិកម
្រ នានាដល
ែ ពាក់ពន
័ គោ
្ធ លនយោបាយ
ការបរទេសបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

ជាចុងក្រោយ សភាក៏អាចធ្វើការទូតដោយខ្លួនឯង

ផ្ទាល់ផងដែរ។ ការទូតសភាគឺ “ជាឧបករណ៍បំពេញបន្ថែម
ដែលផ្តល់សក្តានុពលសម្រាប់សម្រេចលទ្ធផលដែលមើល
ទៅទំនងពិបាកសម្រេចបានតាមរយៈការទូតបែបប្រពៃណី

ឬតាមបណ្តាញការទូតធម្មតា” [៧១] ដូចដែលបានគូស

បញ្ជា ក់ នៅ មហាសន្និ បា តអន្ត រ សភាអាស៊ា ន លើ ក ទី ៤ ០

(AIPA)។ ការទូតសភាអាចបង្កើតដៃគូរឹងមាំដើម្បីដោះ
ស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់ ជាពិសេសការពារការបែក
បាក់នៃនម្មាបនកម្មសន្តិសុខអាស៊ាន។ និយាយឲ្យចំការទូត

សភា គឺជាការទូតនៃឥទ្ធិពល។ តាមរយៈបណ្តាញជាច្រើន
ផ្សេងៗ សមាជិក សមាជិកាសភាអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា

ពីសារ និងលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ជាតិនៃរដ្ឋនីមួយៗ
រៀងៗខ្លួន។ អាស្រ័យហេតុផលនេះ ការទូតសភាគួរតែជា
ឧបករណ៍ដល
ែ គួរជ្រស
ើ រើសមកប្រដ
ើ ម
ើ ប្ ដោ
ី ះស្រយ
ា ជាមួយ
បញ្ហាសន្តិសុខបរិស្ថាន។

ដូច្នេះសភាអាចដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាការ

ឯកភាព និងភាពចូលរួម ក៏ដូចជាពហុភាគីនិយម ដែល
អាស៊ីនៅមិនទាន់យកមកអនុវត្តបានស៊ីជម្រៅនៅឡើយ។

ដូច្នេះសភា គឺជាដៃគូសម្របសម្រួលដែលអឺរ៉ុបមិនអាច
ព្រងើយកន្តើយបានតែត្រូវបន្តពូនជ្រុំបន្ថែម។ ទោះបីជា
ភាពជាតំណាងសភាដ៏សោះ្ម ត្រង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខុសគ្នា
ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយកម្រិតណាក៏ដោយ ក៏សភា
នៅតែជាឧបករណ៍ដ៏មានអំណាចមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល

ដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ពាធនៅចំកណ្តាលនៃមហាអំណាចដូច

ដែលអាស៊ីកំពុងជួបប្រទះដែរ។ ដូច្នេះហើយសភាអាចចូល
រួមយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីសន្តិសុខតំបន់ និងពិភពលោក។

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា (PIC)។ អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានក្នុង

សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Atlas of Parliamentary Diplomacy ដែលអាចទាញយកពីគេហទំព័រ ៖ https://www.pcasia.org ។
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១.១១ ការត្រួតពិនិត្យរបស់សភាទៅលើការប្រើប្រាស់
កម្លាំង និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

គោលបំណងនៃសង្គ្រាម (ដែលជាសកម្មភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្នាដោយប្រើសព្វាវុធ) គឺតែងតែ

មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ។ ដោយសារតែអត្ថន័យនៃពាក្យសង្គ្រាមមិនអាចត្រូវកំណត់បាន

ជាក់លាក់ អត្ថន័យរបស់វាត្រូវបានទាញយកចេញពីតក្កវិជ្ជានៃគោលនយោបាយ ឬកំលាំងចលករពី
ខាងក្រៅ [៧២]។

បាយ។ សង្គ្រាមរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ និងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងតែងតែ
ធ្វើឡើងដោយហេតុផល គោលដៅ និងគោលបំណង
នយោបាយ។ គោលការណ៍ចម្បងមួយនេះនៃសង្គ្រាម ត្រូវ

បានកត់ត្រាទុកតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូង និងនៅបន្តមាន
សុពលភាពរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ [៧៣]។ ដោយសារ

សង្គ្រាមមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ ដូច្នេះវាអាច
ប៉ះពាល់ដល់បជា
្រ ពលរដ្ឋ និងបជា
្រ ជាតិទាង
ំ មូល។ បហ
្រ ល
ែ
ជាធ្លាប់មានពេលវេលាពិសេសណាមួយដែលស្តេច និង

អ្នកកាន់អំណាចអាចធ្វើសង្គ្រាម ដោយគ្មានការគាំទ្រពី
ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន ហើយក៏ប្រហែលជាធ្លាប់មានពេល
ណាមួយដែលសង្គ្រាមមិនបានបំផ្លាញដល់ប្រទេសជាតិ

ទាំងមូលឡើយ។ សង្គ្រាមក្នុងសម័យឧស្សាហកម្មទំនើប
និងផលប៉ះពាល់នៃសាកលភាវូបនីយកម្ម បានផ្លាស់ប្តូរផល

ប៉ះពាល់ទាំងនោះ ហើយប្រជាជាតិទាំងមូលកំពុងរងគ្រោះ
ច្រើនជាងពីមុនដោយសារសង្គ្រាម និងជម្លោះអន្តរជាតិ។
ដូច្នេះការជះឥទ្ធិពលតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទៅលើការ

សម្រេចចិត្តប្រកបដោយយុទ្ធសាស្រ្ត និងការគ្រប់គ្រងលើ
កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាតិជារឿងមួយដ៏ចាំបាច់។

ករណីនៃការគ្រប់គ្រងតាមបែប
ប្រជាធិបតេយ្យ

តាមការគិតបែបរំពឹងខ្ពស់បំផុត តួនាទីរបស់សភាគួរ

នេះ រដ្ឋាភិបាលមួយ «ដំណើរការក្រោមការត្រួតពិនិត្យពី

សភា» [៧៤]។ ស្ថាប័នជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរបស់ប្រជា
ពលរដ្ឋ ដូច្នេះហើយត្រូវដើរតួជំនួសប្រជាពលរដ្ឋ និងត្រូវ

បំពញ
េ តួនាទីឲយ្ មានតុលយ្ ភាពអំណាចជាមួយដគ
ៃ ន
ូ ត
ី ប
ិ ត
្រ ិ
បត្តិ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិត្រូវរក្សា
គណនេ យ្ យ ភាពចំ ពោះមុ ខ សភានិ ង ត្រូ វ បានត្រួ ត ពិ និ ត្ យ
ដោយសភា។

ការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនេះ គឺជាចំណុចស្នូលមួយនៃ

លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងអាចចាត់ទុកជារឿងសំខាន់នៅ
ពេលដែលត្រូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធា។ ប្រសិនបើ

គ្មានការត្រួតពិនិត្យបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះទេ ស្ថាប័ននីតិ

ប្រតិបត្តិអាចនឹងមានអំណាចលើគ្រប់រឿង និងអាចងាយ
ធ្វស
េ ប្រហស
ែ មិនបានពិនត
ិ យ្ ទស្សនៈនិងយោបល់របស់បជា
្រ

ពលរដ្ឋ រួមទាំងរបស់គណបក្សប្រឆាំងផងដែរ។ ដូច្នេះ បើ

គ្មានការត្រួតពិនិត្យពីសភា នោះប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុ
និ យ មនឹ ង ប្រ ឈ មការគំ រា មកំ ហែ ង នានាដែ ល កំ ពុ ង កើ ត
មានឡើង។

ទោះបីជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខជាតិ «អាចមាន

លក្ខណៈពិសស
េ » [៧៥] ក៏ដោយ ក៏បញ្ហន
ា ះេ នៅតប
ែ ង្ហញ
ា

ច្បាស់ថា សភាគួរតែមានឥទ្ធិពលទៅលើទំនាក់ទំនងការ
ការការពារជាតិ។

កាលពីអតីតកាល ស្តេច និងមេដឹកនាំផ្តាច់ការ គឺជា

មេបញ្ជាការកំពូលរបស់កងកម្លាំងយោធា [៧៦]។ ហេតុ

ការផ្តល់អំណាចសំខាន់ៗក្នុងនាមជាសភា ដែលកើតឡើង

មិនមែនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទេ។ ហេតុដូចនេះ កងកម្លាំង

ពីការបោះឆ្នោត ដែលត្រូវមានអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោត

០១

បរទេសរបស់រដ្ឋ និងលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងសន្តិសុខ និង

តែពង្រីក «ទៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៃសកម្មភាពរបស់រដ្ឋា
ភិបាល ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាជថវិកា» រួមទាំង

ជំពូកទី
បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

គ្រ ប់ សង្គ្រា មទាំ ងអស់ គឺ មា នពាក់ ព័ ន្ធ នឹ ងរឿងនយោ

និងអនុម័តច្បាប់ដែលស្នើដោយរដ្ឋាភិបាល។ នៅក្នុងន័យ

ការត្រួតពិនិត្យរបស់សភាទៅលើការប្រើប្រាស់កម្លាំង និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

សេចក្តីផ្តើម

នេះ កងកម្លាំ ង ទាំ ង នោះមានភាពស្មោះ ស្ម័ គ្រ ចំ ពោះស្តេ ច

យោធាក៏ជាអ្នកដែលផ្តល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង
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ស្រុកដែរ។ នេះជាហេតុផលដែល Machiavelli ដែលជា
អ្នកវិភាគកិច្ចការនយោបាយនៃសម័យចន្លោះមជ្ឈឹមសម័យ

និងសង្គាម
្រ ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ

ជាតិមយ
ួ គប្បល
ី ប
ុ បំបាត់កងទ័ពឯកជន និងកងទ័ពសឈ
ី៊ ល
ួ្ន

បានយកមកប្រើដើម្បីប្រយោជន៍ផ្សេងៗ ដូច្នេះសន្តិសុខនៃ

[៧៧]។ នៅសម័យទំនើបដែលមានការរីករាលដាលនៃ

វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ ក្នង
ុ ការគប
្រ គ
់ ង
្រ (និងដាក់កមត
ិ្រ )

កិច្ចការនយោបាយ គេមិនគួរពឹងផ្អែកលើព្រះរាជានុវង្ស

មួយមិនឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងជម្លោះដោយសារតែអារម្មណ៍របស់

កងកម្លាំងយោធា និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបៀបណា

ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិគួរដំណើរការ

និងសម័យទំនើប (Renaissance) បានលើកឡើងថា

បជា
្រ ជាតិនង
ឹ មិនចាំបាច់ឬបង
ុ្រ បយ
្រ ត
័ ព
្ន កា
ី រគំរាមកំហង
ែ ទេ។

របបប្រជាធិបតេយ្យ និងការកើនឡើងនៃជំនឿចូលរួមក្នុង

លទ្ធភាពដែលអាចបង្កើតសង្គ្រាមបាន ដើម្បីរក្សាប្រជាជាតិ

ក្រម
ុ ផ្តច
ា កា
់ រ និងឥសស្ រជន ជាអ្នកសមច
្រេ ថាតើគរួ បប
ើ្រ ស
ា្រ ់

បុគ្គលដែលជាអ្នកដឹកនាំ។

ការសំខាន់ គឺត្រូវឲ្យតំណាងរាស្ត្រដែលកើតឡើងពីការបោះ

ឆ្នត
ោ ចូលរួមក្នង
ុ សច
េ ក្តស
ី មច
្រេ ចិតពា
្ត ក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ការប្រប
ើ ស
ា្រ ់
កម្លាំង និងកងទ័ព។

ឧត្តមភាពនៃនយោបាយ

ការត្រួតពិនិត្យរបស់សភាទៅលើការប្រើប្រាស់កម្លាំង និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

០១

ក្រោមក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិ

នៅឆ្នាំ១៩៨៣ ក្រោយពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅ

ស្ថានទូតអាម៉េរិកប្រចាំទីក្រុង Beirut នៃប្រទេសលីបង់
ជាកន្លង
ែ ដែលកងកម្លង
ំា យោធាអាម៉រេ ក
ិ ច្រន
ើ ជាង ២២០នាក់

ត្រូវបានសម្លាប់ លោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan

យោងទៅតាមអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្បីឈ្មោះ Colin S.

និងកម
ុ្រ សន្តស
ិ ខ
ុ ជាតិរបស់គាត់បានពិភាកសា
្ ពីការបន្តវត្តមាន

លើបញ្ហាយោធានោះទេ»[៧៨]។ នេះមានន័យថា ប្រតិ

ប្រធានាធិបតីរូបនេះមានការខឹងសម្បារលើការទម្លាក់គ្រាប់

របស់នយោបាយ។ ដូច្នេះកងកម្លាំងយោធាត្រូវរៀបចំទៅ

ថ្ងអ
ៃ ព
ំ អា
ី រម្មណរ៍ បស់គាត់នៅពល
េ នោះថា «ស្អបម
់ នុសស្ ដែល

Gray «គ្មន
ា នរណាអាចជំទាស់អព
ំ ឧ
ី ត្តមភាពនន
ៃ យោបាយ

នៃកងកម្លាំងរបស់អាម៉េរិកនៅប្រទេសនោះ។ ទោះបីជា

បត្តិការយោធា គឺធ្វើឡើងក្រោមគោលដៅ និងទិសដៅធំ

បែកនោះ រហូតដល់គាត់បានកត់ត្រាក្នុងកំណត់ហេតុប្រចាំ

តាមរបៀបដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលដៅ និងគោលបំណង

នយោបាយដូចគ្ន។
ា មានសម័យកាលមួយនៅក្នង
ុ បវ្រ ត្តសា
ិ ស្ត្រ
ដែលអ្នកនយោបាយតវូ្រ បានរំពង
ឹ ថា នឹងបគ
្រ ល់ការគប
្រ គ
់ ង
្រ
កិច្ចការសង្គ្រាម និងការធ្វើសង្រ្គាមទៅឲ្យអ្នកជំនាញយោធា
ដើមប្ ឲ
ី យ្ អ្នកជំនាញយោធាទាំងនោះអាចបំពញ
េ ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ

របស់ពួកគេក្នុងបែបផែន «មិនពាក់ព័ន្ធនយោបាយ»។

ដោយសារគំនត
ិ បប
ែ នះេ ហើយ ទើបសង្គម
ា្រ ក្នង
ុ ដើមសតវតស្ រ៍

ទី២០ បានក្លាយជាការកាប់សម្លាបដោ
់ យគ្មានគោលបំណង
ច្បាស់លាស់ពោលគឺ«គ្មន
ា គោលបំណងនយោបាយ» [៧៩]។

វាអាចជារឿងសមហេតផ
ុ លក្នង
ុ ការអះអាងថា សង្គម
ា្រ

គឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញ និងតម្រូវឲ្យមានអ្នកជំនាញធ្វើការ

សមច
្រេ ចិតទា
្ត ក់ទងនឹងការរៀបចំ និងការបប
ើ្រ ស
ា្រ ក
់ ងកម្លង
ំា

សន្តិសុខ និងយោធា។ វាក៏ប្រហែលជារឿងធម្មតា ដែល
មនុស្សភាគច្រើនដែលចូលរួមបញ្ចេញគំនិតក្នុងការរៀបចំ

យុទសា
្ធ ស្តយោ
្រ
ធា គឺជាអ្នកជំនាញយោធា មិនមន
ែ ជាបជា
្រ

ពលរដ្ឋស៊ីវិល។ ទន្ទឹមនឹងនេះ អ្នកបញ្ញវន្តផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រ
(បើសិនយើងអាចហៅដូច្នោះបាន) ដែលទទួលខុសត្រូវ
ក្នុងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រគោលសម្រាប់ប្រទេសជាតិ ភាគ
ច្រើនជាប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិល [៨០]។
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នោះគោលបំណងនយោបាយនៃសង្គ្រាមអាចត្រូវគ្រប់គ្រង

ហើយជំនស
ួ មកវិញដោយការបង្កត
ើ កងទ័ពរបស់បជា
្រ ពលរដ្ឋ

ឬថាតើគួរប្រើប្រាស់ ឬមិនប្រើប្រាស់នោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ

ជំពូកទី

តាមរយៈការធានាឲ្យបានថា កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

អាចប្រព្រឹត្តអំពើដ៏ឃោរឃៅ ប៉ុន្តែកំសាកបែបនេះ» [៨១]

គាត់មន
ិ បានជ្រស
ើ រើសធ្វកា
ើ រសងសឹកដោយឯកតោភាគីទេ
ប៉ុន្តែបានយកករណីនេះទៅសភាដើម្បីសុំការសម្រេច។ នៅ

ក្នុងសៀវភៅកត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ លោកប្រធានាធិបតី

Reagan បានសំដៅជាពិសេសដល់ច្បាប់ស្តីពីអំណាច
សង្គ្រាម[៨២] និងរបៀបដែលគាត់ស្វែងរក «ការសម្រេច

ពីសភា ដើម្បីដាក់ពង្រាយទ័ពជើងទឹកនៅលីបង់»[៨៣]។

ទោះបី ជាប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក ជាមេបញ្ជាការកំពូលនៃ

កងទ័ពយោធាអាម៉េរិកក៏ដោយ ក៏គាត់មិនមានអំណាចដូច
ស្តច
េ និងមដ
េ ក
ឹ នាំផច
ា្ត កា
់ រកាលពីអតីតកាល ដើមប្ ធ
ី ស
ើ្វ ង្គម
ា្រ
ដោយមិនឆ្លងកាត់ការតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ និងតាមចិតនោ
្ត ះទ[េ ៨៤]។

ផ្ទុយទៅវិញ រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក បាន

ចាត់ទុកការសម្រេចពីសភា មិនត្រឹមតែជាការទាមទារទេ
តែជាកិចកា
្ច រចាំបាច់បផ
ំ ត
ុ មុននឹងប្រធានាធិបតីអាម៉រេ ក
ិ អាច
ដាក់ពង្រាយកងទ័ព និងប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅបរទេស

បាន [៨៥]។ នៅសហរដ្ឋអាម៉េរិក ការអនុវត្តបែបនេះ គឺ

ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការត្រួតពិនិត្យរបស់សភា និងជា
យន្តការផ្លូវការមួយក្រោមការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិប
តយ
េ យ្ ។ បទ
្រ ស
េ បជា
្រ ធិបតយ
េ យ្ ទំនប
ើ ភាគចន
ើ្រ មានយន្តការ
ស្រដៀងគ្នាក្នុងការអនុវត្តផងដែរ។

ដើមប្ កា
ី រពារការតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ តាមបប
ែ បជា
្រ ធិបតយ
េ យ្ លើ

កម្លាំងយោធា និងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធា សមាជិក
សមាជិកាសភា ត្រូវតែជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការក្នុងការ

ធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ។ សមាជិក សមាជិកាសភាមិន

ជាតិ។ នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនោះ គ្រប់បញ្ហាទាំងអស់
ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយការពារជាតិ និងយុទ្ធ

សាស្ត្រជាតិត្រូវតែយកមកជជែកដេញដោល។ ទោះបីជា
ពេលនោះមានទម្រង់ទីពីរ ឬទីបី នៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេច

ចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងទ័ពជាក់ស្តែង ឬ
ទោះបី ជា គណៈកម្មា ធិ កា រអាចជាផ្នែ ក មួ យ ដែ រ នោះឬមិ ន

ត្រឹមតែគួរត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការធ្វើផែនការទេ តែ

អាច ការជជែកដេញដោលត្រូវតែធ្វើឡើងដូចគ្នា។ អ្វីដែល

ការនេះ។

ចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំង ត្រូវធ្វើឡើងដោយ

ថែមទាំងគួរធ្វើជាដៃគូចាំបាច់ និងជាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរ
អំណះអំណាងខ្លះបានលើកឡើងបឆ
្រ ង
ាំ ថា ដំណរើ ការ

គ្រប់គ្រងកម្លាំងយោធាត្រូវធ្វើជាសម្ងាត់ ហើយយុទ្ធសាស្ត្រ

នេះជាបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលអ្នកមិនមានជំនាញយោធាមិន

អាចយល់បានឡើយ កុថា
ំ ឡើយដល់គប
្រ គ
់ ង
្រ លើបញ្ហន
ា ះេ ។

ប៉ុន្តែទីមួយ បើទោះជាមានតម្រូវការច្បាស់លាស់ថា ផ្នែក
ណាមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវការរក្សាការសម្ងាត់ក៏ដោយ តែ

មិនត្រូវយកចំណុចនេះជាលេសមិនឲ្យតំណាងរាស្ត្រដែល
ត្រវូ បានបោះឆ្នត
ោ ជ្រស
ើ រើសដោយប្រជាពលរដ្ឋដង
ឹ ឮនោះទ។
េ
ផ្ទុយទៅវិញ ការរក្សាការសម្ងាត់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យការ

ត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ បែបប្រជាធិបតយ
េ យ្ កាន់តចា
ែ បា
ំ ច់។ ដើមប្ ធា
ី នា
បានថា ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវបានរក្សាការពារ

បានល្អ អ្នកដែលចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះត្រូវតែទទួល

បានការត្រួតពិនិត្យ ដោយហេតុផលសន្តិសុខ។ ទីពីរ និង
ប្រហែលជាអំណះអំណាងធំបំផុតសម្រាប់ភាពជាតំណាង

តាមបែបប្រជាធិបតេយយ្ នៅក្នង
ុ ដំណរើ ការនៃការធ្វស
ើ ច
េ ក្តី
សម្រេចចិត្តនោះ គឺ «យុទ្ធសាស្ត្រមិនអាចត្រូវបានគូសវាស
ដោយពឹងផ្អក
ែ តែទៅលើកត្តយោ
ា
ធាទាំងស្រង
ុ ទេ» [៨៦]។

ជាការពិត ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលចាំបាច់ត្រូវចាត់ទុកជាអ្នក
គ្រប់គ្រងលើយោធាដោយឥតលក្ខខណ្ឌ [៨៧]។ នេះ

ពាក់ពន
័ ទៅ
្ធ នឹងទំនាក់ទន
ំ ងដែលយើងលើកឡើងខាងលើថា

សង្គ្រាមមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ។ មុខងារនយោ
បាយនៃសង្គ្រាមត្រូវតែនៅពីមុខជានិច្ច។

ភាពជាតំ ណា ងតាមបែ ប ប្រ ជា ធិ ប តេ យ្ យ នៅក្នុ ង

ដំណើរការនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន

ក្នុងរបៀប ខុសប្លែកគ្នា ប៉ុន្តែមិនត្រូវទទួលបានការមើល
ស្រាលទេ។ ឧទាហរណ៍៖ គួរតែមានគណៈកម្មាធិការ ឬ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិសេសមួយដែលមានសមាសភាពពីបុគ្គល

សំខាន់គឺ ការបង្កើតគោលនយោបាយក៏ដូចជាការសម្រេច
មានការចូលរួមពីបគ
ុ ល
្គ ជាប់ឆត
ោ្ន តាមបែបប្រជាធិបតេយយ្ ។

សេចក្តីបញ្ចប់
សង្គម
្រា ប្រហល
ែ ជារឿងដ៏អាក្រកប
់ ផ
ំ ត
ុ ដែលអាចកើត

ឡើងលើប្រជាជាតិណាមួយ ហើយសង្គ្រាមស៊ីវិលអាច

នឹងអាក្រក់ជាងសង្គ្រាមអន្តរជាតិទៅទៀត។ ដូច្នេះរាល់
ការសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសង្គ្រាម ឬប្រើប្រាស់

កម្លាំងទ័ពចាំបាច់ត្រូវត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ និង
ឆ្លងកាត់ការពិភាក្សាជាច្រើនដំណាក់កាល។ ទីមួយ ការ

ប្រើប្រាស់កម្លាំងត្រូវតែធ្វើស្របទៅនឹងច្បាប់ដែលបានចែង

ទាំងច្បាប់អន្តរជាតិ និងច្បាប់ជាតិ។ ទីពីរ នៅពេលណា
ដែលប្រជាជាតិមយ
ួ គ្មន
ា ជម្រស
ើ អ្វក
ី
ព
្រៅ កា
ី រប្រប
ើ ស
ា្រ ក
់ ម្លង
ំា

ទ័ព ដំណើរការនោះត្រូវធ្វើឡើងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការជជែកវែកញែកនយោបាយលើ

សារៈសំខាន់នៃការធ្វើសង្គ្រាម ក៏ដូចជាការពិភាក្សាអំពីគ្រប់
ជមស
ើ្រ យុទសា
្ធ ស្តទា
្រ ង
ំ អស់ដល
ែ មានក្នង
ុ ដ។
ៃ ការសមច
្រេ

ចិត្តដែលនាំឲ្យប្រជាជាតិ និងប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចូលក្នុង

ជម្លះោ បដា
្រ ប់អាវុធ ដោយឯកតោភាគីពស
ី ណា
ំ
ក់សប
ា្ថ ន
័ នីតិ
ប្រតិបត្តិ គឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយ។

ការត្រួតពិនិត្យត្រូវធ្វើឡើងដោយសភា ដែលកើត

ឡើងពីការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ និងសមាជិក
សមាជិកាសភា។ សមាជិក សមាជិកាសភាទាំងនេះត្រូវ
តែ ចូ ល រួ ម ក្នុ ង គ្រ ប់ ទិ ដ្ឋ ភា ពទាំ ង អស់ នៃ កា ររៀបចំ ផែ ន ការ

យុទ្ធសាស្ត្រនិងយោធា គោលនយោបាយ ក៏ដូចជាគ្រប់

ជំពូកទី

០១

បុរេសកម្មសភាដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាពរួម

និងការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តល្អបំផុត

ដែលជាប់ឆ្នោតដើម្បីតំណាងឲ្យសភាតំណាងរាស្រ្ត ឬសភា

ការត្រួតពិនិត្យរបស់សភាទៅលើការប្រើប្រាស់កម្លាំង និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

ដំណរើ ការនកា
ៃ រធ្វស
ើ
ច
េ ក្តស
ី មច
្រេ ចិត្ត

ដំណើរការនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។ ការធ្វើសង្គ្រាម

និងជម្លោះអន្តរជាតិ គឺជាបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយ
ដូ ច្នេះ ហើ យ អ្ន ក គ្រ ប់ គ្រ ង បញ្ហា ទាំ ង នេះ ត្រូ វ តែ ជា ប្រ ជា
ពលរដ្ឋស៊ីវិល។

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ វិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (NIDIR) ។

អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Atlas of Parliamentary Diplomacy ដែលអាចទាញយកពីគេហទំព័រ៖
https://www.pcasia.org ។
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BACKGROUND

Several studies show that when women
are included in conflict resolution and
peacebuilding,
outcomes
improve
significantly (in terms of successful peace
negotiations, impact of humanitarian
assistance, sustainability of peace, and
economic recovery) [88, 91, 94, 96, 97].
Yet an analysis of 1,500 peace and political
agreements adopted between 2000 and
2016 found that only 25 even mention
the role of women [98]. And despite
growing recognition of their critical role
as peacemakers, through broadening the
scope of issues discussed in the negotiation
process, increasing “community-buy in” and
the chances that root causes of the conflict
will be addressed, and greater pressure on

Additionally, whereas analysis found that
increased female participation in parliament
reduces the risks of civil war and of human
rights abuses and that when the percentage
of women in parliament increases by 5% a
state is 5 times less likely to use violence
when faced with an international crisis
[88], ASEAN has been classified as having
insufficient representation of women in
parliaments (See Figure 2).

Figure 1: Peacekeeping Contributions by ASEAN Member States (AMS)
EMA

Contribution des femmes

Homme

Femme

Total

Brunei

Contingent (0)

30

0

30

Cambodia

Contingent (71), experts (1),
staff (1)

684

92

776

Indonesia

Contingent (107), experts (3),
FPU (29), police (13), staff (7)

2663

164

2827

Lao PDR

N/A

0

0

0

Malaysia

Contingent (34), experts (3),
staff (1)

801

44

845

Myanmar

N/A

0

0

0

Philippines

Experts (5), police (3), staff (0)

16

11

27

Singapore

N/A

0

0

0

Thailand

Contingent (0),experts (1),
police (9), staff (1)

288

13

301

Viet Nam

Contingent (10), experts (1),
staff(1)

64

12

76

Source: UN Peacekeeping December 2020
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the involved parties to reach an agreement,
women continue to be underrepresented
at the global, regional, and national levels.
Globally, from 1990 to 2019, women made
up just 6% of mediators, 13% of negotiators,
and 6% of witnesses and signatories
worldwide [99]. As of December 2020, 336
peacekeepers were women from the ASEAN
region, as shown in Figure 1.

National Parliament
Lower
House

Upper
House

Brunei

9.1%

-

Cambodia

20.%

16%

Indonesia

20.3%

-

Lao PDR

27.5%

-

Malaysia

14.4%

19.1%

Myanmar

11.1%

-

Philippines

28%

29.2%

Singapore

24.0%

-

Thailand

16.2%

10.4%

Viet Nam

26,7%

-

Source: UN Women/IPU, Data as of March 2020

Finally, despite evidence that women in
police forces are more likely to de-escalate
tensions and to report gender-based
violence and are less likely to use excessive
force, law enforcement in the ASEAN region
is predominantly male, with a women
severely underrepresented in the police
and military: even if ASEAN Member States
(AMS) have undertaken programs to recruit
women into police and military service,
women comprise only between 6 and 20%
of law enforcement workforces [95].
While a number of AMS are post conflict
societies undergoing rebuilding, far more
needs to be done to engage women’s
participation in sustaining peace and to track
the achievements of women in contributing
to peacebuilding and conflict resolution. In
a context in which women and girls suffer
disproportionately from impacts of conflicts,
women’s participation in peace and security
matters are important to ensure respect for
women’s rights and to uphold international

2. INTERNATIONAL AND
REGIONAL WPS FRAMEWORKS
2.1 At the international level
In 2000, the Role of Women in Conflict
Resolution and Peacebuilding became
part of the international agenda with the
United Nations Security Council (UNSC)
Resolution 1325. This resolution recognizes
for the first time that the “full participation
of women in the peace process can
significantly contribute to the maintenance
and promotion of international peace
and security”. In this regard, UNSCR 1325
identifies four pillars of the women, peace
and security agenda (See Figure 3).
Resolution 1325 has been reinforced
in several legally binding international
resolutions. They can be divided into two
categories: women’s participation in peace
building, namely resolutions 1889 (2009),
2122 (2013), 2242 (2015) and 2493 (2019);
and prevention and fight against conflictrelated sexual violence, with resolutions
1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010),
2106 (2013) and 2467 (2019). [ ]
2.2. At the regional level
In 2017, AMS collectively issued the Joint
Statement on Promoting Women, Peace
and Security in ASEAN. The 2017 Joint
Statement identifies the following four key
areas to support the region’s realization of
the WPS agenda.
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ASEAN
Countries

commitments. It is also fundamental to
build a solid foundation for peaceful and
just societies. The aim of this article is to
underline the roles of ASEAN Parliaments
in promoting women in conflict resolution
and peacebuilding, by highlighting some
relevant AMS good practices as well as the
way MPs can develop and lobby on topics
related to women, peace and security
(WPS).
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Figure 2: Women Representative in
Parliaments by AMS
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Illustration 3 : Les quatre piliers de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations sur
les femmes, la paix et la sécurité
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Participation

Calls for increased participation of women at all levels of decisionmaking, including in mechanisms for the prevention, management,
and resolution of conflict as well as in peace negotiations & operations.

Protection

Calls specifically for the protection of women and girls from sexual
and gender-based violence, including in emergency and humanitarian
situations.

Prevention

Calls for improving intervention strategies in the prevention of
violence against women, including by prosecuting those responsible
for violations of international law; strengthening women’s rights
under national law; and supporting local women’s peace initiatives
and conflict resolution processes.

Relief and
Recovery

Calls for advancement of relief and recovery measures to address
international crises through a gendered lens, including by respecting
the civilian and humanitarian nature of refugee camps, and
considering the needs of women and girls in the design of refugee
camps and settlements.

Source: ASEAN Regional Study on Women, Peace and Security

•

•

•

•

Participation: Explicitly referencing the
importance of women’s participation
in the political, security, and justice
sectors, and in peace processes.
Peace Agents: Reference to the need
to recognize and support the role of
women as peacebuilding negotiators,
mediators, and first responders.
Prevention:
Identifying
gender
inequality as a root cause of conflict
and a contributing factor in the risk of
violent extremism.
Recovery:
Disaster
management
(presumably including natural and manmade disasters and pandemics).

In April 2018, the first ASEAN-Australia WPS
Dialogue was conducted. Under the ASEAN
Institute for Peace and Reconciliation
(AIPR), ASEAN established on December
13 of the same year the ASEAN Women for
Peace Registry (AWPR), a pool of experts
who provide capacity building for women as
peacebuilders and support the integration of
gender perspectives in conflict prevention
and peacebuilding strategies.
In 2019, three important agendas emerged,
including the adoption of a Joint Statement
on Promoting the WPS Agenda at the
ASEAN Regional Forum (ARF); the first
AWPR Meeting as part of the first Regional
Symposium on Implementing the WPS

Finally, the year 2021 marks a significant step
in advancing the WPS agenda as ASEAN
prepares to commence the development of
the Regional Action Plan (RAP) on WPS.
Each of these efforts demonstrates the
consistent advance of the WPS agenda in
ASEAN. However, there are still only two
ASEAN countries with National Action
Plans (NAPs) for implementing UNSCR 1325
: the Philippines and Indonesia. A huge gap
remains between the effort of ASEAN to

3. THE ROLES OF ASEAN
PARLIAMENTARIANS IN WPS
3.1. Legislation to implement the WPS
agenda
ASEAN Parliaments have an instrumental
role in ensuring that laws concerning issues
related to WPS are discussed and adopted.
The Philippines - the first Southeast Asian
nation to ratify the Convention on the
Elimination of Discrimination against Women
(CEDAW) – offers a unique opportunity to
examine how Parliaments can adopt laws
in conformity with the WPS agenda and
adopt quotas to promote girls and women’s
participation in peacebuilding and conflict
resolution.
The Philippines has passed two pieces
of legislation that encourage increased
participation of women in peacebuilding
and their protection against gender-based
violence in armed conflicts, namely Republic
Act 7192 and the Magna Carta for Women.
Additionally, the Bangsamoro Organic
Law – which was adopted in 2018 after
70 congresses involving more than 2700
women - specifically called for rehabilitation

Figure 4: The Three Iterations of Philippines National Action Plans for WPS
2009 - 2016: First National Action Plan was launched in March 2010 (Executive Order 865),
and created the implementing infrastructure of the NAP, the National Steering Committee on
Women, Peace and Security (NSC WPS).
2014 - 2017: The Philippines launched a review of the first NAP, and in 2014, aftera series of
consultation meetings, further streamlined the Action Points and Indicators for the secondgeneration NAP WPS or the 2014 NAP WPS.
2017 – 2022: The Philippines launched its Second official NAP, The National Action on Women,
Peace and Security (NAPWPS), 2017-2022, through the NSC WPS Technical Working Group
(TWG).
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In 2020, the Southeast Asia Network of
Women Peace Negotiators and Mediators
was set up. The 53rd ASEAN Foreign
Ministers’ Meeting on 10 September 2020
included an ASEAN Ministerial Dialogue
on Strengthening Women’s Role for
Sustainable Peace and Security where the
Ministers “took note of the need to develop
a regional plan of action to synergize efforts
at the national, regional and global level”
[95]. They also encouraged intersectoral
collaboration across the three ASEAN
community pillars of the Political Security
Community, Economic Community, and
Socio-Cultural Community.

promote the WPS agenda and the policies
of ASM.
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Agenda, held in Phnom Penh; and the
ASEAN Women Interfaith Dialogue, held in
Jakarta.

Source: ASEAN Regional Study on Women, Peace and Security
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programs to address the needs of fighters,
including the decommissioned women’s
auxiliary force, as well as those of internally
displaced persons, including widows, as
part of a more general commitment to
“observe, promote, and ensure genderresponsiveness in all aspects of security and
peace building” [97].
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Under the Philippine NAP on UNSCR 1325,
the government committed to a 10 % quota
for female law enforcement officers. Despite
early success, the need to increase this quota
became evident. On the one hand, this quota
left a shortage of female police officers to
staff Women and Children Protection Desks
within all police departments nationally.
On the other hand, increased reports of
police brutality and sexual violence pointed
to an urgent need to recruit more women
to law enforcement. Additionally, female
police officers have been deployed to postdisaster refugee camps to ensure protection
of women and children from sexual violence
and abuse. In 2018, media commentators
and women’s organizations began placing
greater pressure on the Filipino government
to increase the quota. In February 2019, the
government approved a bill to increase the
quota to 20%. In addition, the Philippine NAP
established Women and Children Protection
Desks in all police stations around the
country.
The case of the Philippines reveals the
importance of developing a WPS NAP
informed by a legislative needs-analysis.
In this framework, MPs or parliamentary
committees can identify laws or amendments
needed to advance the WPS agenda as well
as the most critical areas requiring legislative
attention. In addressing the WPS agenda,
the Philippines is also paving the way for
women’s participation in peace building and
peacekeeping through promoting their role
as negotiators, mediators, and peacekeepers
(by recruiting female police officer and
establishing women’s police desks).

3.2. Budgeting for WPS implementation
In 2012, the Indonesian government put
in place a National Strategy for Gender
Mainstreaming
Acceleration
through
Gender-Responsive
Budgeting.
This
strategy provided training for officials
and local level bodies as well as proposed
budgetary reforms. In subsequent years,
after Indonesia launched its first NAP in
2014 for the period 2014-2019, this work
has been continually re-evaluated, with the
Ministry of Finance and Ministry of National
Development Planning tracking the work
being done, including capacity checks
and training for local officials. Civil society
organizations have also been active on
these issues, engaging in gender-responsive
budgeting training and implementation
within their own organizations, especially
in the post-conflict areas as well as in the
regions most heavily affected by natural
disasters. The insights of local women and
local communities have, in turn, been fed
back into government approaches [97].
The case of Indonesia reveals the
importance of analyzing the gendered
impact of budgetary allocations, with
the aim of expanding the resources
dedicated to promoting gender equality.
In this framework, MPs or parliamentary
committees can be involved in the
development, implementation, publicizing
and monitoring of a budgeted plan of action
for the implementation of resolution 1325.
They can, for example, engage with and
gather information from their constituents
on whether and how government programs
have been useful in advancing the WPS
agenda or use Question Time to ask
whether and how WPS issues will be funded
when the draft national budget is tabled
in the legislature. Committees responsible
for reviewing budgets or public finances
can also ask the parliamentary secretariat
to undertake an analysis to identify how
existing budgets could be targeted more
effectively to address WPS, or hold hearings

Although the average rate of women’s
participation in peace processes around
the world remains low, the Philippines is an
outlier. In 2014 peacemaking negotiations
between the Philippines government and
the Moro Islamic Liberation Front (MILF),
women comprised 40% of the peace
negotiators, 69% of the secretariat, and
60% of the legal team, showing that near
gender parity can be achieved [94]. More
precisely, 33% of the negotiators were
women (2 of the 4 government negotiators
and 1 of the 5 MILF negotiators), and 50% of
the government’s negotiating team and 25%
of the signatories were women, with the
first female panel chair (Professor Miriam
Colonel-Ferrer) and the first female chief
negotiator to sign a major peace accord
(Teresita Quintos-Deles). As a result, 16
articles of the final peace accord mentioned
women’s rights (the most gender-sensitive
peace agreements to date) [97].

Table 1: Women in Myanmar’s National and State/Region Parliaments, 2011-2016 and 2016-2021
Elected MPs

Military-appointed
MPs

Women as %
of elected MPs

Women as %
of all MPs

Women/
Men
2011-16

Women/
Men
2016-21

Women/
Men
2011-16

Women/
Men
2016-21

2011-16

2016-21

2011-16

2016-21

28/438

67/424

2/164

2/164

6.0%

13.7%

4.8%

10.5%

Upper House

4/155

23/145

0/56

0/56

2.5%

13.7%

1.8%

10.3%

Lower House

24/283

44/279

2/108

2/108

7.8%

13.6%

6.2%

10.6%

Parliaments
at national /
regional level

25/634

84/575

1/221

2/219

3.8%

12.7%

2.9%

9.7%

National
Parliament
Total
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3.3. Parliamentary role in public
representation

The case of Myanmar, where there is no
NAP, but a National Strategic Plan for
the Advancement of Women (NSPAW)
adopted in 2013, reveals the involvement of
women’s civil society organizations in the
peace process. In Myanmar, where armed
actors have used sexual violence as a tool
against women and their communities,
and the trafficking and exploitation of
displaced women have risen significantly
in recent years, civil society has played
an important role in peace processes. For
example, the Women’s League of Burma
(WLB), which consists of 13 women’s ethnic
organizations, has committed to promote
women’s participation in the national
peace and reconciliation process. This
organization, which was a formal observer
during the peace accord signing, has since
played a direct role in the country’s peace
process, helping to negotiate some ceasefires, monitoring cease-fire implementation,
engaging in political dialogue, and
advising peace process stakeholders. Their
contributions have led to the inclusion of
several gender-friendly provisions in peaceprocess frameworks, including a 30% quota
for women’s participation in the political
dialogue [96].
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with representatives from relevant ministries
to ask them about what funds they have
allocated towards implementation of the
WPS agenda and whether and how they
have set performance indicators to assess
the impact of such funds.

Source: Amyotha Hluttaw Office; Pyithu Hluttaw Office; Phan Tee Eain and The Gender Quality Network 2014; and
Union Election Commission Myanmar
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The WLB has also significantly contributed
toward increasing women’s representation
in Myanmar’s Parliament (women have
almost doubled their rates of legislative
representation), including by conducting
political training for women and lending
support to women candidates.

4. THE WAY FORWARD
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Good practices suggest that MPs should be
involved in the development of NAPs and
the RAP as early as possible. By regularly
holding
public
hearings,
requesting
clarifications directly from government and
requesting reports from plenary sessions,
parliaments can bring the WPS agenda to
the attention of the public and the media,
thereby encouraging accountability at
all levels. MPs can also benefit the NAP/
RAP with their knowledge of the most
critical issues in their home constituencies,
law reform, budgets and parliamentary
procedure.
4.1. At the national level
Parliamentarians should be included in the
working group responsible for developing
the WPS NAP. In this way, Members can
share their knowledge of the priorities of
their electorates. It can also be a first step
to generate buy-in for law reform and
budgetary aspects of the WPS NAP that will
need to be approved by parliament.
When a WPS NAP is under development —
whether or not the parliament is included in
the drafting process — it may be useful to
raise awareness with MPs on WPS and its
relevance in their country. This involvement
can increase the likelihood of MPs taking
charge over the final WPS NAP and ensuring
oversight of its implementation.
If a WPS NAP has not been developed,
Parliament can inquire into whether WPS
issues have been integrated into other
national or sectoral development plans

or if any national development or sectoral
development plans which include WPS
issues have been prepared. They can also
check if any legislation that requires, at
a minimum, that some form of gender
equality action plan be developed by the
government and presented to parliament
has been passed.
The Universal Periodic Report (UPR)
and treaty reporting provide multiple
opportunities for parliaments to engage
with WPS issues. During the preparation
of the national UPR and/or CEDAW report,
parliaments can hold hearings and have the
resulting recommendations integrated into
the final national report that is submitted
to the United Nations by the executive
branch. In this way, the legislature can play
an important role in facilitating feedback
directly from communities and civil society.
Once the UPR and CEDAW Concluding
Reports are produced by the Human
Rights Council and CEDAW Committee
respectively, MPs can also call for the report
to be tabled in parliament and referred to
relevant parliamentary committees for
further consideration and action.
4.2. At the regional level
Because the majority of ASEAN countries
do not have a NAP, the development of a
feasible RAP should support all Member
States in establishing national policies,
with the RAP itself providing a legal basis
for each member’s national plan. In this
area, the ASEAN Inter-parliamentary
Assembly (AIPA) can play an important
role in strengthening the cohesion between
regional and national policies. Adopting a
RAP would be a milestone, one that could
mark a new era of dedicated attention and
increased resources - including at AMS
levels - to translate the region’s recent
policy commitments on WPS into action.
Developing an RPA will also have domestic
spillover, encouraging AMS to be more
active at the national level.

For
ASEAN,
an
intergovernmental
organization promoting peace, stability,
and economic prosperity in a region with a
complex history involving colonial struggles,
Cold-War conflicts, and international border
disputes, USCR 1325 is highly relevant to
addressing today’s pressing challenges.
These include the need for inclusive
mediation and to build social cohesion,
to counter entrenched discrimination
and exclusion, to manage and resolve the
ongoing conflicts of today, and to prevent
the relapse and emergence of the conflicts
of tomorrow. Widening the scope of
security to encompass economic security,
health pandemics, and disaster and climate
change management, the WPS agenda
offers an important pathway to ASEAN’s
transformative
recovery
and
journey

With the disruptive and dislocating nature
of the COVID-19 global pandemic, the WPS
agenda has never been more relevant in
ASEAN. While this crisis has the potential
to exacerbate existing gender inequalities,
making bad situations worse for women,
it also presents a chance to build back
better in a way that empowers women as
agents of peace and social cohesion in a
time of uncertainty and social distancing.
This health crisis can and should be an
opportunity to stimulate efforts towards the
participation of women in peace processes
and political dialogue must continue and be
strengthened by virtual means to overcome
the constraints of the current situation.
Finally, women must be represented
among leadership and those in the field
for security enforcement of emergency
measures, including lockdowns. As women
in the region are fierce actors for peace and
preventers of conflict, women’s rights must
also be prioritized by the security sector
during emergency actions.
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5. CONCLUSION

towards sustainable development, shared
prosperity and a secure future. This is why
ASEAN should work towards establishing
a RAP that recognizes the role of women
in areas of conflict prevention both in
governance and in relief and recovery. And
given that Southeast Asia is among the most
disaster-prone regions one the planet, this
plan will need to recognize natural disasters
as another form of ‘conflict’.

ROLE OF WOMEN IN CONFLICT RESOLUTION AND PEACEBUILDING IN ASEAN

The Philippines and Indonesia could lead
the process and share lessons learned and
best practices based on their own plans.
More specifically, parliamentary groups,
such as women’s caucus and the Women
Parliamentarians of AIPA (WAIPA), can also
play a crucial role in harnessing the power
of women MPs across multiple parties
and pushing forward the WPS agenda
by promoting gender-sensitive laws and
policies, including in relation to WPS. Such
groups can also be a useful contact point for
women’s rights NGOs to contribute towards
parliamentary processes.
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ASEAN-EU PARTNERSHIP
Central to multilateral efforts between Asia and Europe is the relationship between
ASEAN/AIPA with the European Commission/European Parliament. Accordingly, a Joint
Communication from the European Commission to the European Parliament and the Council
released on 16 September 2021 outlines the EU strategy for cooperation in the Indo-Pacific.
The Communication [100, p.5] references the centrality of ASEAN and outlines how,

The EU and ASEAN have developed a dynamic, multifaceted
partnership over more than 40 years. This strategic partnership
covers political, security, economic, environmental, climate and
socio-cultural issues as well as connectivity.
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The EU appreciates ASEAN’s commitment to effective multilateralism
and supports the principle of ASEAN centrality, its efforts to build a
rules-based regional architecture, and the multilateral anchor that
it provides. The EU also supports the ASEAN-led process towards
an effective, substantive and legally binding Code of Conduct in the
South China Sea, which should not prejudice the interests of third
parties. EU-ASEAN cooperation also covers a wide range of security
issues, including through the ASEAN Regional Forum (ARF).

FOOTNOTES
A.

“Security relations in the Asia-Pacific region make the same points in the negative. In the immediate postwar
period, it was not possible to construct multilateral institutional frameworks in this region. Today, the absence
of such arrangements inhibits progressive adaptation to fundamental global shifts. The United States and
Japan are loath to raise serious questions about their anachronistic bilateral defense treaty, for example, out
of fear of unraveling a fragile stability and thereby triggering arms races throughout the region. In Asia-Pacific,
there is no EU and no NATO to have transformed the multitude of regional security dilemmas, as has been
done in Europe with Franco-German relations, for example. Indeed no Helsinki-like process through which to
begin the minimal task of mutual confidence building exists in the region. Thus, whereas today the potential
to move beyond balance-of-power politics in its traditional form exists in Europe, a reasonably stable balance
is the best that one can hope to achieve in the Asia-Pacific region”.

B.

Political families bring together parties from different countries sharing the same political agenda. Examples
are ALDE (liberal parties in Europe) or Socialist international (worldwide organization of socialist parties).

C.

Sectoral ego refers to the tendency for different sectors or agencies to formulate and implement programs
and activities in accordance with their own specific mandates, rather than collaborating with related sectors
to ensure more effective results.

D.

Please visit https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
information of the components.

E.

Measure 8 is international loans or grants the country received as a borrower/recipient. Measure 9 is the loans

for

further

or grants the country provided as a lender/donor to other countries. Measure 10-No breakdown: captures
actions or announced measures that do not yet clearly fit into one or more of the other measures or cannot be
clearly allocated according to their purposes (it is not double counting).
Article 168 of the TFUE, alinea 4 (norms of quality and security on blood and organs and for drugs and devises
of medical use). A binational hospital with EU label is active at the Franco-Spanish border.

G.

Every person must act in good faith in the exercise of his or her rights and in the performance of his or her
obligations.

H.

The manifest abuse of a right is not protected by law.

I.

Federal laws are passed by the people if 50,000 voters so request within 100 days of publication

J.

Territorial disputes in Southeast Asia included for example : The claim of the Philippines to the Malaysian
state of Sabah; Claims to the Spratly Islands by Malaysia, Brunei and the Philippines; Disputed ownership
by Malaysia and Singapore over Pedra Blanca Island; Disputed ownership by Malaysia and Indonesia of the
islands of Sipadan, Sbetik and Ligitan; Clashes along the Thai-Myanmar border; A dispute between Thailand
and Malaysia over the land border and offshore demarcation line; Boundary disputes between Malaysia and
Vietnam and between Indonesia and Vietnam over their offshore demarcation lines; A boundary dispute
between Cambodia and Vietnam and; A dispute between Malaysia and Brunei over Limbang and offshore
boundaries.

K.

The US delegation to the November 5th East Asia Summit, led by US National Security Advisor, Robert O’Brien,
was the lowest ranking delegation ever sent to the East Asia Summit.

L.

The East Asia Summit (EAS) is a forum held annually by leaders of the ASEAN plus six mechanism as well as
Russia and the United States.

M.

The ASEAN Defense Ministers Meeting Plus is a platform for ASEAN and its eight Dialogue Partners to
strengthen security and defense cooperation in the region. It focuses on five areas of practical cooperation:
maritime security, counter-terrorism, humanitarian assistance and disaster relief, peacekeeping operations and
military medicine.

N.

ASEAN has made a number of commitments to address sexual violence against women. However, none
have aimed to increase women’s participation in political or security discussions. Neither have any of these
commitments dealt specifically with the impact of armed conflict on women.

O.

These NAPs, which can range in their period of implementation, focus, and targets, are to specify each
government’s commitment to mainstreaming provisions that incorporate the four aforementioned pillars of
UNSCR 1325.
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២.១ កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី ជួបប្រទះ
បញ្ហាប្រឈម

ដោយ លោក ស្កុត ខេមឺរូន

កញ្ញា ជា សិរីរតន៍,

លោក វត្ថាវង្ស វឌ្ឍនៈ លោក ឈន ហាំ

ទំ.៧៩

២.២ ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី៖ ទស្សនៈមួយប
 ែបអាស៊ី
ដោយ បណ្ឌិត ស្រុីនីវាសា ម៉ាឌូ

ទំ.៨៣

២.៣ ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី៖ ទស្សនៈមួយបែបអឺរ៉ុប
ដោយ លោក ហ្វ្រូរិន ហ្ស្វីយើស្ស៍

ទំ.៨៨

២.៤ Reforming the World Trade Organization:
Towards a Sustainable and Effective
Multilateral Trading System
By Prof. Michel FOUCHER

ទំ.៩២

២.៥ ASEAN Preparing for a Post-Pandemic
Resilient Recovery By Dr Sryneath CHHUOR

ទំ.៩៧

២.៦ European Union Recovery Plan
(Next Generation Europe)
By Prof. Michel FOUCHER

២.១ កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីជួបប្រទះ
បញ្ហាប្រឈម

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីបានចាប់

ផ្តើមរីកលូតលាស់ ចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងនូវ “កិច្ចព្រម
ព្រៀងទូទៅស្តីអំពីពន្ធគយ និងពាណិជ្ជកម្ម” (General

Agreement on Tariffs and Trade) ក្នង
ុ ឆ្ន១
ំា ៩៤៧

និងបន្ទាប់មកទៀត គឺការបង្កើតនូវ “អង្គការពាណិជ្ជកម្ម
ពិភពលោក” (World Trade Organization) ក្នុង

ឆ្នាំ១៩៩៥។ ក្របខ័ណ្ឌនៃសហប្រតិបត្តិការទាំងនេះបាន

សហរដ្ឋអាម៉េរិកបានចាប់ផ្តើមវិធានការ

បែបគាំពារនិយមដែលចំណាយខ្ពស់ នាំឲ្យ

មានការបង្កើនភាពតឹងតែង ភាពមិនប្រាកដ

ប្រជា និងជាងនេះទៅទៀតនាំឲយ្ មានសង្គម
្រា

ពន្ធគយពេញទំហឹងជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្ម។

កំណត់នូវច្បាប់ជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
អន្តរជាតិរវាងសមាជិករបស់ខ្លួន (ដែលបច្ចុប្បន្ននេះ អង្គការ

ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមានសមាជិកចំនួន ១៦៤ប្រទេស)
[១]។
ដោយប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្ម

ពិភពលោកជាគោល កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាច្រើន

(ដែលជាការរៀបចំឲ្យមានលំហូរទំនិញ និងសេវាកម្មដោយ
ជំពូកទី
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈម

ការលើកកម្ពស់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងបិរបទ កូវីដ១៩ និងក្រោយកូវីដ១៩

០២

មានរបាំងពន្ធគយតិចតួច ឬមិនមានទាល់តែសោះរវាង
ប្រទេសចំនួនបី ឬច្រើន) ត្រូវបានចរចាជុំវិញពិភពលោក

រួមមាន៖ “តំបន់ពាណិជក
្ជ ម្មសរេ អា
ី ស៊ន
ា (AFTA)” សម្រប
ា ់

សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) និងថ្មីៗនេះ
“តំបន់ពាណិជក
្ជ ម្មសរេ ទ
ី ប
ី្វ អាហ្រក
ិ្វ ” សម្រប
ា ត
់ ប
ំ ន់អាហ្រក
ិ្វ ។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី

សហរដ្ឋអាម៉រេ ក
ិ ដល
ែ ជាបទ
្រ ស
េ មានសដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ធ
្ច ជា
ំ ងគប
េ ផ
ំ ត
ុ
ក្នុងពិភពលោកមានការប្រែប្រួលចាកឆ្ងាយចេញពីប្រព័ន្ធ

ពហុភាគីនិយម ដោយជំនួសមកវិញនូវការងាកទៅរកការ
ចរចាទ្វេភាគីដែលកាន់តែប្រឆាំងនឹងមតិភាគច្រើន។ សហ

រដ្ឋ អា ម៉េ រិ ក បានចាប់ ផ្តើ ម វិ ធា នការបែ ប គាំ ពា រនិ យ មដែ ល

មានចំណាយខ្ពស់ នាំឲ្យមានការកើនឡើងនូវភាពតានតឹង

ភាពមិនច្បាស់លាស់ និងជាងនេះទៅទៀតគឺ សង្រ្គាមពន្ធ
គយពេញទំហឹងជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន។

ដោយមើលឃើញនូវការអនុវត្តរបស់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋ

អាម៉រេ ក
ិ ប្រទស
េ ផ្សង
េ ទៀតហាក់ដច
ូ ជាបានចាប់ផម
ើ្ត អនុវត្ត
សកម្មភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះ

គឺ ប្រទេសដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចធំជាង
គេពីរនៅអាស៊ី គឺប្រទេសជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង។

ជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងទាំងនេះទៅលើការអនុវត្ត

ពាណិជ្ជកម្មសកល ការពិនិត្យឡើងវិញនូវទ្រឹស្តីពាណិជ្ជកម្ម
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និងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគី គឺជាការចាំបាច់

សម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ជាពិសេសសម្រាប់
ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន។

ហេតុអ្វីបានជាប្រទេសជាច្រើនធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្ម?

ពាណិជក
្ជ ម្មកង
ុ្ន ទស
ឹ្រ ស
ី្ត ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ប
្ច ប
ែ បុរាណ (Classical

Economics) បានលើកឡើងថា ប្រទស
េ មួយអាចបង្កន
ើ
សុខមាលភាពរបស់ខន
ួ្ល បាន ដោយផ្តត
ោ ជំនាញទៅលើការ

ផលិតតែផលិតផលមួយណាដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់

ជាងគេធៀបនឹងផលិតផលផ្សេងៗទៀត (ផលិតផល ឬ
សេវាកម្មណាមួយដែលខ្លួនអាចផលិតបាន ដោយប្រើថ្លៃ

ដើមទាបជាងគេ ធៀបនឹងផលិតផលដទៃទៀតដែលខ្លួន
មិនបានផលិត) ខណៈដែលប្រទេសនោះអាចធ្វើពាណិជ្ជ
កម្មជាមួយប្រទស
េ ដទៃដម
ើ ប្ ប
ី ព
ំ ញ
េ តម្រវូ ការប្រប
ើ ស
ា្រ រ់ បស់

ខ្លួន។ អត្ថប្រយោជន៍ដែលខ្ពស់ជាងគេនេះអាចកើតមាន
ដោយពឹងលើកត្តាមួយចំនួន ដូចជា៖ អាកាសធាតុ បច្ចេក

វិទ្យា កម្រិតជំនាញ ឬគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
[២]។
ពាណិ ជ្ជ ក ម្ម ក៏ អា ចចូ ល រួ ម ចំ ណែ ក ក្នុ ង សន្តិ ភា ពផង

ដែរ។ ជាក់ស្តែង ប្រព័ន្ធនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
តវូ្រ បានបង្កត
ើ ឡើងតាមរយៈបំណងរបស់បទ
្រ ស
េ មានអំណាច

មួយចំនន
ួ ដើមប្ ជ
ី ៀសវាងការកើតឡើងម្តងទៀតនូវសងា្គ្រ ម

លោកលើកទីពីរ។ ហេតុដូចនេះ បេសកកម្មរបស់អង្គការ
ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកផ្តោតទៅលើគោលការណ៍ច្បាស់លាស់

ដូចជា៖ សមភាព សហប្រតិបត្តិការ និងសន្តិភាពតាមរយៈ
ការចរចា[១]។

សារៈសំខាន់នៃពាណិជ្ជកម្មចំពោះ

តួនាទីរបស់ស្ថាប័នសភាក្នុងការលើកកម្ពស់
ឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគី

ចំនួនប្រជាជនអាស៊ានប្រមាណជាង ៦០០លាននាក់

ក្នុ ង ដំ ណា ក់ កា លនៃ ភា ពតានតឹ ង ផ្នែ ក ពាណិ ជ្ជ ក ម្ម

ធ្វើឲ្យតំបន់នេះក្លាយជាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធំទីបី និងជា

អង្គការពាណិជក
្ជ ម្មពភ
ិ ពលោករំពង
ឹ ថាការនាំចញ
េ ផលិតផល

នាំចេញផលិតផលជារួមមានការកើនឡើងពី ៩៩០ប៊ីលាន

ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ដែលធ្លាក់ពី ៣,០% ពីឆ្នាំ២០១៨[៥]។

ប៊ីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាម៉េរិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ សមាសភាព

ច្បាស់លាស់នេះ ដែលអាចឲ្យពាណិជ្ជកម្មវិលត្រឡប់ទៅ

មានការផ្លាស់ប្តូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយក្នុងរយៈពេល១០

សកល?

កាន់ដៃគូតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន (AFTA) ៤៣%

រំលឹកដល់រដ្ឋាភិបាលទូទាំងពិភពលោកអំពីអត្ថប្រយោជន៍

សេរីអាស៊ាន និង ៣៣% ទៀតទៅកាន់ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម

និងពង្រីកប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី ដោយម្យ៉ាងតាមរយៈ

សេដ្ឋកិច្ចធំទីប្រាំពីររបស់ពិភពលោក[៣]។ ទោះបីជាការ

ប្រចាំឆ្នាំនឹងមានកំណើនធ្លាក់ចុះនៅត្រឹមប្រមាណ ១,២%

ដុលរា្ល សហរដ្ឋអាម៉រេ ក
ិ ក្នង
ុ ឆ្ន២
ំា ០០៨ ទៅប្រមាណ ១ ៤៤៧

តើ អ្វី ដែ ល គេ អា ចធ្វើ បា នដើ ម្ បី ត្រ ឡ ប់ ទំ នោ រនៃ ភា ពមិ ន

នៃដៃគូនាំចេញរបស់រដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានហាក់ដូចជាមិន

រកសក្តានុពលពេញលេញឡើងវិញ ក្នុងការជំរុញកំណើន

ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ពោលគឺ៖ ២៤% នៃការនាំចេញ គឺទៅ

សភា និងអង្គការអន្តរសភាអាចដើរតួនាទីក្នុងការ

ទៅកាន់ដៃគូក្នុងតំបន់ដែលមិនមែនជាផ្នែកនៃពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្រៅតំបន់[៤]។

នៃពាណិជ្ជកម្ម។ ស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិអាចជួយទទួលយក
ការផ្តលជ
់ ម្រស
ើ ផ្សង
េ ៗដល់អង្គនត
ី ប
ិ ត
្រ ប
ិ ត្តទា
ិ ង
ំ ឡាយណា

រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញថា អាស៊ានមានសក្តានុពល

ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងមិនពេញចិត្តនឹងពហុភាគីនិយម និង

អនុគ្រោះពន្ធ ដើម្បីរួមបញ្ចូលដៃគូក្នុងតំបន់បន្ថែមទៀត

ទាំងឡាយ ដែលមានបំណងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។

មួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ។

អាស៊ាន (AIPA) អាចធ្វើការពន្លឿន និងពង្រីកពាណិជ្ជកម្ម

ការនាំចេញក្នុងចំណោមដៃគូកិច្ចព្រ

វិបុលភាពក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជាបង្ហាញដៃគូផ្សេងទៀត និង

ដែលមិនទាន់បានប្រើប្រាស់ជាច្រើនក្នុងការពង្រីកគម្រោង

ម្យ៉ង
ា តាមរយៈការផ្តលន
់ វូ ជំនយ
ួ ចាំបាច់នានាដល់រដ្ឋភ
ា បា
ិ ល

ប៉ន
ុ ស
ែ្ត កម្មភាពនះេ ហាក់មានការរីកចម្រន
ើ តិចតួចក្នង
ុ អំឡង
ុ

សម្រាប់កិច្ចការនេះ សភាដែលជាសមាជិកនៃអន្តរសភា

ការលើកកម្ពស់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងបិរបទ កូវីដ១៩ និងក្រោយកូវីដ១៩

ពិភពលោកថា ពហុភាគីនិយមគឺនៅតែមានវត្តមានជានិច្ច។

និងទូទាំងពិភពលោក

ជម្រើសកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ អាចត្រូវបាន
ស្វែងរកផងដែរ ដូចជាករណី “កិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់ជ្រុង

តួលេខទី១. ដៃគូពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន

ជ្រោយ និងវឌ្ឍនភាពសម្រាប់ភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក”

២០០៨

២០០៧

សហគមេសដ�កច
ិ -� រូបយ
ិ វត��
� �ហ�ក
ិ ក��ល
� (CAEMC)

សហគមេសដ�កច
ិ -� រូបយ
ិ វត��
� �ហ�ក
ិ ក��ល
� (CAEMC)

ទីផ�
� ររួម��ហ�ក
ិ �ងេកើត និង�ងត��ង
� (COMESA)

ទីផ�
� ររួម��ហ�ក
ិ �ងេកើត និង�ងត��ង
� (COMESA)

សហគមេសដ�កច
ិ រ� ដ���ហ�ក
ិ �ងលិច (ECOWAS)

សហគមេសដ�កច
ិ រ� ដ���ហ�ក
ិ �ងលិច (ECOWAS)
សហគមអភិវឌ��ន៍��ហ�ក
ិ �គ�ងត��ង
� (SADC)

សហគមអភិវឌ��ន៍��ហ�ក
ិ �គ�ងត��ង
� (SADC)

សហ�ពេសដ�កច
ិ -� រូបយ
ិ វត��
� �ហ�ក
ិ �ងលិច (WAEMU)

សហ�ពេសដ�កច
ិ -� រូបយ
ិ វត��
� �ហ�ក
ិ �ងលិច (WAEMU)

ទីផ�
� ររួម�គ�ងត��ង
� (MERCOSUR)

ទីផ�
� ររួម�គ�ងត��ង
� (MERCOSUR)

�ណិជក
� ម��េម៉រក
� �ងត��ង
� �នេដៀន (ANDEAN)

�ណិជក
� ម��េម៉រក
� �ងត��ង
� �នេដៀន (ANDEAN)

���ន
� (ASEAN)

���ន
� (ASEAN)

�ណិជក
� ម�េសរ��េមរ�ក�ងេជើង (NAFTA)/US…

�ណិជក
� ម�េសរ��េមរ�ក�ងេជើង (NAFTA)/US…
សហ�ពអឺរប
�ុ (២៨�បេទស)

សហ�ពអឺរប
�ុ (២៨�បេទស)

�ណិជ�កម�េសរ�ក�ងតំបន់

០២

ក្នុងតំបន់ AFTA ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ ដែលអាចបង្កើន

មព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម ដៃគូក្នុងតំបន់

0%

ជំពូកទី
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈម

អាស៊ាន

20%

40%

60%

80%

100%

�ណិជ�កម�ក�ងតំបន់ (មិន�នកិច��ពមេ�ពៀង�ណិជ�កម�េសរ�)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

េផ��ងេទៀត

ប្រភព៖WTO ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ២០១៩
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ស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិអាចជួយទទួលយក

និងពង្រីកប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី ដោយ
ម្យ៉ាងតាមរយៈការផ្តល់ជម្រើសផ្សេងៗដល់

អង្គនីតិប្រតិបត្តិទាំងឡាយណាដែលបច្ចុប្បន្ន
កំពុងមិនពេញចិត្តនឹងពហុភាគីនិយម និង

អឺរប
ុ៉ បានទទួលយករបាយការណ៍សអ
ី្ត ព
ំ ប
ី ច្ចក
េ វិទយា
្ ផ្ទក
ុ និង
ចែករំលែកបណ្តុំឯកសារ (blockchain technology)
ដើម្បីពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មសកល និងបង្កើនតម្លាភាព ដោយ

ហេតុថា បច្ចេកវិទ្យា blockchain ជំរុញនូវកិច្ចសហ

ប្រតិបត្តិការ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការគេចវេសការ
បង់បក
ា្រ ់ និងកាត់បន្ថយថ្លដ
ៃ ម
ើ ក្នង
ុ ដំណរើ ការឯកសារនានា

ម្យ៉ាងតាមរយៈការផ្តល់នូវជំនួយចាំបាច់នានាដ

[៧]។ ប្រព័ន្ធនេះអាចសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់

បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។

ទៅជាមួយពាក្យស្នើសុំរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

ល់រដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយ ដែលមានបំណង

ព្រំដែនគយ ដែលអ្នកនាំចេញអាចដាក់បញ្ចូលនូវឯកសារ
និ ង បង្ហា ញ ថាបានអនុ លោ មតាមវិ ធា ននៃ កិ ច្ច ព្រ ម ព្រៀ ង
ពាណិជ្ជកម្មរៀងៗខ្លួន។

(Comprehensive and Progressive Agreement

for

Transpacific

Partnership)១

និង “ភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់”

(Regional Comprehensive Economic Partnership)

២

ដែលសមាជិកអាស៊ានបានធ្វើសមាហរណ

កម្មទៅក្នុងការរៀបចំពាណិជ្ជកម្មទាំងក្នុង និងក្រៅតំបន់។
ជំពូកទី
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈម

ការលើកកម្ពស់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងបិរបទ កូវីដ១៩ និងក្រោយកូវីដ១៩

០២

ស្ថាប័នសភាក៏មានតួនាទីសំខាន់ផងដែរក្នុងការតម្រង់

ត្រួតពិនិត្យ និងទំនាក់ទំនងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល
ដើម្បីធានានូវការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយយុត្តិធម៌ និងប្រកប
ដោយបរិយាបន្ន ជំរុញការអភិវឌ្ឍ អនិកម្មភាព និងការ

កាត់បន្ថយភាពក្រក
ី [្រ ៨]។ កិចខ
្ច ត
ិ ខំបង
ឹ្រ បង
្រែ អាចធ្វឡ
ើ ង
ើ
តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យ

ពហុភាគីនិយមក៏អាចត្រូវបានពង្រឹងផងដែរ តាមរយៈ

ឯកជន ដែលស្ថាប័នសភាប្រើប្រាស់ការស្រាវជ្រាវ និង

នេះ ត្រូ វ បានគាំ ទ្រ ដោ យសភាអឺ រ៉ុ ប ក្នុ ង ការដោះស្រា យ

ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម។ ស្ថាប័នសភាក៏អាចរៀបចំផង

ឧទាហរណ៍ ក្នុងការបំពេញផ្នែកមួយនៃមុខងាររបស់ស្ថាប័ន

ដើម្បីពន្យល់ដល់សារធារណជន អំពីសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធ

ហេដ្ឋរា ចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល និងបច្ចេកវិទ្យា ដែលសកម្មភាព

សេវាអប់រំដើម្បីផ្តល់នូវរបាយការណ៍ អំពីបញ្ហានានាដែល

បញ្ហាប្រឈមនៃប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី[៦, ៧]។ ជា

ដែរនូវសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន

នីតិប្បញ្ញត្តិ គណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃសភា

ពាណិជ្ជកម្មដែលអាស្រ័យច្បាប់[៧]។

ស្ថាប័នសភាក៏មានតួនាទីសំខាន់ផងដែរក្នុងការតម្រង់ ត្រួតពិនិត្យ និងទំនាក់ទំនងសកម្មភាពរបស់

រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីធានានូវការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយយុត្តិធម៌ និងប្រកបដោយបរិយាបន្ន ជំរុញការអភិវឌ្ឍ
អនិកម្មភាព និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា (PIC)។ អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានក្នុង

សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Atlas of Parliamentary Diplomacy ដែលអាចទាញយកពីគេហទំព័រ ៖ https://www.pcasia.org ។
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២.២ ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី៖ ទស្សនៈមួយ
បែបអាស៊ី

ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង

បន្ទាប់ពីសង្រ្គាមលោកលើកទី២ ហើយដែលទទួលបាន
ជោគជ័យក្នង
ុ ការជំរញ
ុ សេដក
្ឋ ច
ិ ព
្ច ភ
ិ ពលោកឆ្ពះោ ទៅរករបប

ពាណិជ្ជកម្មសេរីអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ

នោះ បច្ចប
ុ ប្ ន្ននះេ កំពង
ុ ស្ថត
ិ នៅក្នង
ុ សភាពមិនច្បាស់លាស់។

របបពាណិជក
្ជ ម្មពហុភាគីដល
ែ គប
្រ គ
់ ង
្រ ដោយអង្គការពាណិជ្ជ
កម្មពិភពលោក (WTO) ដែលមុនឆ្នាំ១៩៩៥ គឺជាការ

រៀបចំអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយដែលត្រូវបានស្គាល់ថា ជាកិច្ច
ព្រមព្រៀងទូទៅស្តីពី ពន្ធគយនិងពាណិជ្ជកម្ម (GATT)

គឺជាជោគជ័យដ៏គរួ ឲយ្ កត់សម្គល
ា ម
់ យ
ួ នអ
ៃ ភិបាលកិចព
្ច ភ
ិ ព
លោក (Basedow, ២០១៧) [៨] ។

ប្រព័ន្ធនេះមានវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការ

សម្រេចបាននូវរបបពាណិជ្ជកម្មសេរីស្ទើរតែទាំងស្រុងអស់

ពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី ក្រោមរបប GATT ឬWTO ប្រឈម

នឹងឧបសគ្គជាច្រើននាពេលកន្លងមក រួមទាំងបរាជ័យគួរ
ឲ្យកត់សម្គាល់មួយ គឺការចរចាពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងដូហា
ផងដែរ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការដំឡើងពន្ធគយ
ជាឯកតោភាគីដោយសហរដ្ឋអាម៉រេ ក
ិ លើផលិតផលរបស់ចន
ិ

នៅឆ្ន២
ំា ០១៨ ដែលនាំឲយ្ មានសកម្មភាពសងសឹកវិញពីចន
ិ
ប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាម៉េរិក គឺជាហេតុនាំមកនូវការប្រេះឆា

កាន់តធ
ែ ំ និងសជ
ី៊ មនៅ
្រៅ ក្នង
ុ បព
្រ ន
័ ពា
្ធ ណិជក
្ជ ម្មពហុភាគី។
ខណៈដែលឧបសគ្គពីមុនបានរារាំងការរីកចម្រើនទៅមុខ
ដល់ការចរចាពហុភាគី ការបក
ែ បាក់នាពល
េ បច្ចប
ុ ប្ ន្នបង្កការ

គំ រា មកំ ហែ ង ដល់ អ ត្ថិ ភា ពនៃ ប្រ ព័ ន្ធ ពា ណិ ជ្ជ ក ម្ម ព ហុ ភា គី
(Panagariya, ២០១៨) [៩]។

ជម្លោះពាណិជ្ជកម្មអាម៉េរិក-ចិន
នៅថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ អាម៉េរិកបានដាក់ពន្ធ

រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍។ ទីមួយ ពន្ធគយជាមធ្យមក្នុង

គយដោយឯកតោភាគីចំនួន ២៥% លើការនាំចូលដែកថែប

ប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ (OECD) ដែលមាន

ចិនបានចាត់វធា
ិ នការសងសឹកមួយកាលពីថទ
ៃ្ង ២
ី ខម
ែ េសា

ចំណោមប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហ

ចន្លោះពី ២០% ទៅ ៣០% នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៥០
បច្ចុប្បន្នមានចំនួនតិចជាង ៤%ប៉ុណ្ណោះ។ ទីពីរ ការរឹតត្បឹត

ផ្នែកបរិមាណលើពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ក្នុងទម្រង់កូតា
ពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនត្រូវបានដកចេញ។ ទីបី វិធានពហុភាគី

និងយន្តការអនុវត្តច្បាប់ថ្មីដែលគ្របដណ្តប់លើពាណិជ្ជកម្ម

ផ្នែកសេវាកម្ម កម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងការវិនិយោគធ្វើឲ្យទំនាក់
ទំនងពាណិជក
្ជ ម្មរវាងប្រទស
េ មានភាពច្បាស់លាស់ជាងមុន។

ទីបួន យន្តការដោះស្រាយវិវាទនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភព
លោកដែលគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីត្រូវបានពង្រឹង។

ចុងក្រោយ របប GATT ឬWTO បានវិវត្តពីក្រុមតូចមួយ
នៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍នៅលោកខាងលិច

ចំនួន ២៣ នៅយុគសម័យក្រោយសង្គ្រាម ទៅជាស្ថាប័ន

ពិភពលោកមួយដែលមានសមាជិក ១៦៤ ប្រទេស និង
មានប្រទេសជាច្រើនទៀតប្រាថ្នាចង់ចូលរួម។

និង១០% លើការនាំចល
ូ អាលុយមីញម
ូ៉ ពីចន
ិ ។ បន្ទប
ា ព
់ នោ
ី ះ

ឆ្ន២
ំា ០១៨ ដោយដាក់ពន្ធគយ ២៥% លើការនាំចល
ូ ទំនញ
ិ
ចំណីអាហារពីអាម៉េរិក។ នៅថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨
អាម៉េរិកបានសម្រេចចាត់វិធានការឯកតោភាគីបន្ថែមទៀត

ដោយដាក់ពន្ធគយ ២៥% លើការនាំចូលពីចិនដែលមាន

តម្លៃ ៣៤ ប៊ីលានដុល្លារអាម៉េរិក។ ចិនបានឆ្លើយតបនៅ
ថ្ងៃដដែលដោយបានដាក់ពន្ធគយក្នុងអត្រាដូចគ្នាលើការនាំ

ចូលដែលមានតម្លៃស្មើគ្នាពីអាម៉េរិក។ នៅថ្ងៃទី២ ខែសីហា

ឆ្នាំ២០១៨ អាម៉េរិកបានគំរាមដាក់ពន្ធគយ ២៥% លើ
ការនាំចូលរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ ២០០ប៊ីលានដុល្លារ
អាម៉េរិក ហើយចិនក៏បានឆ្លើយតបប្រឆាំងទៅនឹងការគំរាម
កំហែងនេះដោយបានដាក់ពន្ធគយលើការនាំចូលដែលមាន

តម្លៃ ៦ប៊ីលានដុល្លារអាម៉េរិក។ បន្ទាប់មក អាម៉េរិកបាន

ជំពូកទី

០២
ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី៖ ទស្សនៈមួយបែបអាស៊ី

សង្គ្រាម

ទោះបីជាទទួលបានជោគជ័យជារួមក៏ដោយ ប្រព័ន្ធ

ការលើកកម្ពស់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងបិរបទ កូវីដ១៩ និងក្រោយកូវីដ១៩

ស្ថាប័នដែលបង្កើតឡើងក្រោយ

ដាក់ចេញបញ្ជីទំនិញនាំចូលពីចិនមួយទៀតដែលមានតម្លៃ

១៦ប៊លា
ី នដុលរា្ល អាម៉រេ ក
ិ ដោយដាក់ពន្ធគយ ២៥% ចាប់ពី
ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។ ភ្លាមៗនោះ ចិនបាន

ប្រកាសដាក់ពន្ធគយ ២៥% លើការនាំចូលដែលមានតម្លៃ
ស្មើគ្នាពីអាម៉េរិក។
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បន្ថែ ម លើ កា រវាយប្រ ហា រលើ ពា ណិ ជ្ជ ក ម្ម ព ហុ ភា គី

ចិនក៏បានយល់ពម
្រ នាំចល
ូ ផលិតផលអាម៉រេ ក
ិ ចំនន
ួ ២០០

ឆ្នាំ២០១៨ លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដកសមាជិកភាព

ទាំងផលិតផលកសិកម្មចំនួន ៣២ប៊ីលានដុល្លារអាម៉េរិក

តាមរយៈពន្ធគយ ដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយអាម៉េរិកនៅ
របស់ខ្លួនចេញពីស្ថាប័នឧទ្ធរណ៍របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្ម

ពិភពលោក ដែលស្ថប
ា ន
័ នេះមានតួនាទីជយ
ួ សម្របសម្រល
ួ
ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី។ ក្រោម
យន្តការរបស់ GATT ឬWTO ស្ថាប័នឧទ្ធរណ៍នេះបាន

ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី៖ ទស្សនៈមួយបែបអាស៊ី

ជាក់ថា កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម “ដំណាក់កាលទីមួយ”

ការឆ្លើយតបរបស់អាស៊ី

គ្រាន់តែជាការផ្អាកសង្រ្គាមតែប៉ុណ្ណោះ។

ជាទូទៅបណ្តាប្រទេសអាស៊ីភាគច្រើនបានរក្សាជំហរ

ច្រើនហួសកម្រិតលើយន្តការដោះស្រាយវិវាទក៏ដោយ ក៏

អពយា
្ កត
ឹ្រ ក្នង
ុ ជម្លះោ ពាណិជក
្ជ ម្មរវាងមហាអំណាចសេដក
្ឋ ច
ិ ្ច

ការពារប្រព័ន្ធនេះ ដែលជាហេតុនាំឲ្យពួកគេគោរពតាម

ភូមសា
ិ សន
្ត្រ យោបាយខុសៗគ្នរា បស់បទ
្រ ស
េ ទំង
ា នះេ ។ ទោះ

បណ្តប
ា ទ
្រ ស
េ សមាជិកនៅតែផល
្ត សា
់ រៈសំខាន់បផ
ំ ត
ុ លើការ

ការលើកកម្ពស់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងបិរបទ កូវីដ១៩ និងក្រោយកូវីដ១៩

ជម្លោះពាណិជ្ជកម្មបានចាប់ផ្តើម។ អ្នកជំនាញជាច្រើនជឿ

ពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី។ ទោះបីជាប្រទេសមួយចំនួនបាន

ទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ដែលទម្លាក់បន្ទុក

80

ប៊លា
ី នដុលរា្ល អាម៉រេ ក
ិ នកា
ៃ រនាំចល
ូ ក្នង
ុ ឆ្ន២
ំា ០១៧ មុនពល
េ

មិនមែនជាសន្តិភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរទេ គឺ

ដាក់ពាក្យបណ្តឹងលើវិវាទពាណិជ្ជកម្មមិនសំខាន់ជាច្រើន

០២

បន្ថែមទៀត ចំនួននេះផងដែរ គឺលើសពីទឹកប្រាក់១៨៧

ជួយដោះស្រាយបញ្ហា នៅពេលមានវិវាទកើតឡើងរវាង

ប្រទស
េ និងបទ
្រ ស
េ ជុវំ ញ
ិ ដោយអនុលោមតាមចបា
្ ប់គប
្រ គ
់ ង
្រ

ជំពូកទី

ប៊ីលានដុល្លារអាម៉េរិកបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល ២ឆ្នាំ រួម

ពិភពលោកលេចធ្លោទាំងពីរ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសម្ព័ន្ធភាព

រាល់សេចក្តីសម្រេចនានា។ ជាទូទៅប្រទេសសមាជិកក៏

ជាយ៉ាងណា បណ្តាប្រទេសនៅអាស៊ីជាច្រើនលើកច្រើន

តែនៅក្រោមលក្ខណ្ឌការពារផ្សេងៗរបស់ GATT-WTO

ថែរក្សាប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីដែលពិភពលោកបាន

ប្រទេសសមាជិកស្វែងរកយន្តការសម្របសម្រួលតាមរយៈ

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីបានបន្ត

ជៀសវាងការបង្កើតរបាំងពាណិជ្ជកម្មផងដែរ លើកលែង

សារបានបញ្ជាក់ពីតម្រូវការ និងការប្តេជ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការ

ហើយនៅពេលមានការរំលោភបំពានកើតឡើង ជាទូទៅ

យកចិត្តទុកដាក់ការពារអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ។

GATT និងWTO ជាជាងការវាយបកវិញជាឯកតោភាគី។

ប៉ុនែ្តសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនាពេលថ្មីៗរបស់អាម៉េរិកមាន

លក្ខណៈឯកតោភាគីខ្លាំង ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់

មូលដ្ឋន
ា គោលនៃរបបពាណិជក
្ជ ម្មពហុភាគីតម
ែ ង
្ត ។ ដូចនេះ
ហើយទើបសំណរួ ដល
ែ បានលើកឡើងថា “តើវធ
ី សា
ី ស្តដ
្រ ល
ែ
អាចទទួលយកបានចំពោះដំណរើ ការដោះស្រយ
ា វិវាទរបស់
អង្គការពាណិជក
្ជ ម្មពភ
ិ ពលោកនឹងតវូ្រ កស
ែ មល
ួ្រ ឲយ្ បានឆាប់

ឬរង់ចាំបន្តិចទៀត” គឺជាសំណួរមួយមិនទាន់មានចម្លើយ
នៅឡើយក្នុងដំណាក់កាលនេះ។

អនុវត្តកិច្ចផ្តួចផ្តើមសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និង
អន្តរតំបន់។ កិច្ចផ្តួចផ្តើមប្រភេទនេះដំបូងគេគឺ ការចុះ
ហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមពៀ្រ ងគ្រប់ជុង
្រ ជ្រោយនិងវឌ្ឍនភាព
សម្រាប់ភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក (CPTPP) ដែលជា

គំនិតផ្តួចផ្តើមសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច
ឆ្លងតំបន់ (ដែលរួមមានប្រទស
េ ចំនន
ួ ១១ ជុវំ ញ
ិ ពិភពលោក
ដូចជាជប៉ុន ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី វៀតណាម ព្រុយណេ

អូស្រ្តាលី នូវែលសេឡង់ កាណាដា ស៊ីលី ប៉េរូ និងម៉ិកស៊ិក)
បន្ទាប់ពីអាម៉េរិកដកខ្លួនចេញពីភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក

ទោះបីជាជម្លះោ ពាណិជ្ជកម្មរវាងអាម៉េរិកនិងចិនធ្ងន់ធ្ងរ

(TPP) ដែលមាន ១២ ប្រទេសជាសមាជិក ភ្លាមៗក្រោយ

ចំនួនដែរ។ នៅដើមឆ្នាំ២០២០ ប្រទេសទាំងពីរបានចុះ

២០១៧។ កិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា

រួមមានការសន្យាពីចិនក្នុងការបង្កើនការនាំចូលផលិតផល

សមាជិកភាគចន
ើ្រ ។ កិចព
្ច ម
្រ ពៀ្រ ងនះេ បានចូលជាធរមាន

ការការពារដល់បច្ចក
េ វិទយា
្ អាម៉រេ ក
ិ និងបង្កត
ើ យន្តការអនុត្ត

បានគេមើលឃើញថា នឹងអាចក្លាយជាសមាជិកនាពេល

ខូចខាតច្រើនដែលខ្លួនគ្រោងដាក់ ហើយបានសន្យាកាត់

កូឡប
ំុ បា
ី៊ នបង្ហញ
ា ចំណាប់អារម្មណក
៍ ង
ុ្ន ការចូលរួមផងដរែ ។

ដាក់ពីមុនលើមុខទំនិញប្រើប្រាស់ដូចជាសម្លៀកបំពាក់។

(RCEP) ដែលជាភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងមាន

ក៏ដោយ ក៏មានលេចឡើងនូវសញ្ញាគួរឲ្យមានសង្ឃឹមមួយ

លោកប្រធានាធិបតីត្រាំចូលកាន់តំណែងនៅខែមករា ឆ្នាំ

ហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង “ដំណាក់កាលទីមួយ” ដែល

នៅខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ហើយត្រូវបានផ្តល់សច្ចាប័នពី

កសិកម្មរបស់អាម៉េរិកនិងទំនិញផ្សេងទៀត ព្រមទាំងផ្តល់

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវ

ថ្មនា
ី នា។ អាម៉រេ ក
ិ បានលុបចោលពន្ធគយថ្មដ
ី ល
ែ អាចបង្កការ

អនាគតរបស់ CPTPP ខណៈដែលថ្មីៗនេះ ប្រទេសថៃ និង

បន្ថយពន្ធគយពាក់កណ្តាល ប្រមាណ ១៥% ដែលបាន

ថ្មៗ
ី នេះ ភាពជាដៃគស
ូ ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ គ
្ច ប
្រ ជ
់ ង
ុ្រ ជយ
្រោ ក្នង
ុ តំបន់

និងឥណ្ឌា កំពង
ុ ឈានដល់ដណា
ំ
ក់កាលចុងកយ
្រោ ។ បទ
្រ ស
េ
ជាសមាជិកទាំងអស់ លើកលែងឥណ្ឌា មានបំណងចុះ
ហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឆ្នាំ២០២០ និងចាប់
ផ្តើមអនុវត្តនៅដើមឆ្នាំ២០២១។ គំនិតផ្តួចផ្តើម RCEP

បានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ២០១២ ដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្ម
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន
និងដគ
ៃ ពា
ូ ណិជក
្ជ ម្មសខា
ំ ន់ៗរបស់ខន
ួ្ល ទៅជាកិចព
្ច ម
្រ ព្រៀង

រួមមួយ ដែលនឹងក្លយ
ា ជាកិចព
្ច ម
្រ ព្រៀងពាណិជក
្ជ ម្មធប
ំ ផ
ំ ត
ុ

របស់ពភ
ិ ពលោក បើគត
ិ ពីចន
ំ ន
ួ ប្រជាជន និងប្រក
ា ច
់ ណ
ំ ល
ូ ។
RCEP មានសក្តានុពលធំធេងក្នុងការបង្កើនប្រាក់

ចំណូលសកល (Reinsch et. al., ២០១៩)។ ការសិក្សា
មួយរបស់វិទ្យាស្ថានប្រូកឃីង (Brookings Institute)

ដល
ែ ជាកម
្រុ អ្នកផ្តលយោ
់
បល់មយ
ួ នៅសហរដ្ឋអាម៉រេ ក
ិ បាន

ប៉ាន់ប្រមាណថា RCEP មានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើន
ប្រាក់ចំណូលសកលចំនួន ២៨៥ ប៊ីលានដុល្លារអាម៉េរិកជា
រៀងរាល់ឆ្នាំ ដែលបើគិតក្នុងតម្លៃជាក់ស្តែងដាច់ខាត វាស្មើ
នឹងទ្វេដងនៃចំណូលដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថានឹងបាន

ពី CPTPP (ដកស្រងព
់ ក
ី ង
ុ្ន Reinsch et. al., ២០១៩)។

កិចព
្ច ម
្រ ពៀ្រ ងនះេ ធ្វឲ
ើ យ្ មានការរីកចមន
ើ្រ គួរឲយ្ កត់សម្គល
ា ់
ក្នុងការដោះស្រាយវិធាននៃប្រភពដើមទំនិញ (rules of

origin) កម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងការកាត់បន្ថយពន្ធគយ ខណៈ
ពេលដែលនៅមានភាពខ្វះខាតនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀតដូចជា

ផ្នក
ែ ពាណិជក
្ជ ម្មតាមបព
្រ ន
័ អ
្ធ ឡ
េ ច
ិ តន
ូ្រ ច
ិ ។ ក្នង
ុ អំឡង
ុ ពល
េ
នកា
ៃ រចរចាចុងកយ
្រោ មានឧបសគ្គកត
ើ ឡើងនៅពល
េ ដែល

ឥណ្ឌដ
ា កខ្លន
ួ ចេញពីកច
ិ ព
្ច ម
្រ ព្រៀង។ ទោះជាការចាកចញ
េ

របស់ឥណ្ឌាមិនគួរឲ្យនឹកស្មានដល់ក៏ដោយ តែវាមិនបាន
ប៉ះពាល់ដល់វឌ្ឍនភាពរបស់ RCEP ឡើយ។

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ ស្ទើរតែ

គ្រប់ប្រទេសនៅអាស៊ីទាំងអស់បានទទួលផលប្រយោជន៍

យ៉ង
ា ច្រន
ើ ពីបព
្រ ន
័ ពា
្ធ ណិជក
្ជ ម្មពហុភាគីកយ
្រោ សង្គម
ា្រ និង

ស្ថប
ា ន
័ អភិបាលកិចស
្ច ខា
ំ ន់របស់បព
្រ ន
័ ន
្ធ ះេ ពោលគឺអង្គការ
ពាណិជក
្ជ ម្មពភ
ិ ពលោក។ របបពាណិជក
្ជ ម្មពភ
ិ ពលោកដល
ែ
បើកចំហ និងអាស្រ័យច្បាប់បានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយហើយ
មួយទៀតនៅអាសីអ
៊ នុវត្តតាមគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម

ដែលឆ្ពោះទៅខាងក្រៅ (ដែលផ្តោតលើការនាំចេញ) និង

ធ្វស
ើ មាហរណកម្មទៅក្នង
ុ ទីផសា
្ រពិភពលោកដ៏ធ។
ំ លទ្ធផល
មានដូចជាការកើនឡើងនៃការនាំចេញ ការបង្កើតការងារ

រាប់លាននៅក្នុងប្រទេស និងការអភិវឌ្ឍដែលកើនឡើងជា

លំដាប់។ ប្រទេសចិនប្រហែល គឺជាឧទាហរណ៍ច្បាស់មួយ

នៃវឌ្ឍនភាពនេះ ដោយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍តាមរយៈ
ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តកំណើនដោយផ្អែកលើការនាំចេញ
ចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៨០។

ជាការដោះដូរ អ្នកប្រើប្រាស់នៅអឺរ៉ុប សហរដ្ឋអាម៉េរិក

និងតំបន់ផស្ ង
េ ទៀតទទួលបានផលបយោ
្រ
ជន៍ពទ
ី ន
ំ ញ
ិ និង
សេវាកម្មទាំងឡាយដែលនាំចូលពីអាស៊ីក្នុងតម្លៃទាបជាង

បើផលិតនៅក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ ។ បព
្រ ន
័ ពា
្ធ ណិជក
្ជ ម្មពហុភាគីផល
្ត ់
ផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រទេស
កំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ នៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចខាងផ្នែក
ពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសនិងប្រទេស ការដោះស្រាយអាច
ធ្វើបានតាមរយៈប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទពហុភាគីអាស្រ័យ

ច្បាប់ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅ ស្តីពីពន្ធគយនិងពាណិជ្ជ
កម្ម ឬអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។ ទោះជាយ៉ាងណា
ការតម្លង
ើ ពន្ធជាឯកតោភាគីដោយអាម៉រេ ក
ិ ដល
ែ ចាប់ផម
ើ្ត នៅ

ឆ្ន២
ំា ០១៨ និងការដកសមាជិកភាពរបស់ខន
ួ្ល ចញ
េ ពីសប
ា្ថ ន
័

ឧទ្ធរណ៍របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក បានបង្ហាញ

បទបញ្ញតរិ្ត បស់ RCEP ដែលបញ្ជក
ា ដោ
់ យឡែកពីការ

ពីភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងលើប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី។

មួយចំនួនអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងសម្រាប់ការចាកចេញរបស់

កត់សម្គាល់ថា ចិនក៏បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយ

ម្តងទៀតនៅពេលណាមួយ (RCEP ក៏មានបទបញ្ញត្តិ

ពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីអាស្រ័យច្បាប់។

ចូលរួមរបស់ឥណ្ឌានឹងត្រូវផ្អាក ហើយការផ្លាស់ប្តូរតិចតួច

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ អ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើនបាន

ឥណ្ឌ។
ា RCEP នឹងនៅតប
ែ ក
ើ ចំហរសមប
ា្រ ឥ
់ ណ្ឌច
ា ល
ូ រួម

ដែលអាចបង្កបញ្ហា និងមានទំនោរធ្វើឲ្យខូចខាតដល់របប

សម្រាប់ការចូលរួមជាទូទៅផងដែរ) ប៉ុន្តែការដែលឥណ្ឌា

សហគមន៍អន្តរជាតិមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យចិន

នឹងពិចារណាចូលរួម RCEP ម្តងទៀតហាក់ដូចជាមិន
អាចទៅរួចមុនពេលដែលមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រម
ព្រៀងនេះ។

ជំពូកទី

០២
ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី៖ ទស្សនៈមួយបែបអាស៊ី

បូកនឹងជប៉ុន ចិន កូរ៉េខាងត្បូង អូស្រ្តាលី នូវែលសេឡង់

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការលើកកម្ពស់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងបិរបទ កូវីដ១៩ និងក្រោយកូវីដ១៩

សមាជិកចំនួន ១៦ ដែលរួមមានសមាជិកអាស៊ានទាំង ១០

និងអាម៉េរិកដោះស្រាយជម្លោះពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនប្រកប

ដោយមេត្រីភាពនិងឆាប់រហ័ស ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធពាណិជ្ជ
កម្មពហុភាគីកយ
្រោ សង្គម
ា្រ ដល
ែ ទទួលបានការថរែ កសា
្ យ៉ង
ា

យកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លង
មក នឹងវិលត្រលប់ទៅរកស្ថានភាពល្អប្រសើរវិញ។ បណ្តា
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ប្រទស
េ នៅអាសភា
ី៊ គចន
ើ្រ បានឆ្លយ
ើ តបជាមួយនឹងអភិកម
្រ

សមាហរណកម្មអន្តរតំបន់ និងក្នុងតំបន់ដូចជា CPTPP

ពាណិជ្ជកម្មរវាងអាម៉េរិក និងចិន។ ខណៈដែលប្រទេសនៅ

ឆ្លយ
ើ តបសមសប
្រ ទៅនឹងការបះ្រេ សដ
ំា្រ ល
ែ បន្តបប
្រែ ល
ួ្រ នៅ

ផ្លូវពីរ (dual-track approach) ក្រោយពីមានជម្លោះ
អាស៊ីទាំងនេះបានប្រកាសពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះ

ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី ពួកគេក៏បានសម្របសម្រួល
សេ រី ភា វូ ប នី យ កម្ម ពា ណិ ជ្ជ ក ម្ម តា មរយៈគំ និ ត ផ្តួ ច ផ្តើ ម

និង RCEP។ ទស្សនៈផ្លូវពីររបស់អាស៊ីនេះ ហាក់ដូចជាការ

ក្នុងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីបច្ចុប្បន្ន។ អភិក្រមផ្លូវពីរ
នេះ គួ រ តែ ព ង្រឹ ង ការធ្វើ ស មាហរណកម្ម ពា ណិ ជ្ជ ក ម្ម ពិ ភ ព
លោកតាមមធ្យោបាយមួយ ឬផ្សេងទៀត។

ផែនទី ១៖ ពាណិជ្ជកម្មអរឺ ុប៉ -អាស៊ី

����ស សហ�ព
អឺរ�ុប២៨
ម៉ុង���លី
០.៥

កូ���ងត���ង

ចិន

៩៩

៦០៤

១២

ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី៖ ទស្សនៈមួយបែបអាស៊ី

០២
ការលើកកម្ពស់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងបិរបទ កូវីដ១៩ និងក្រោយកូវីដ១៩

ជប៉ុន

���គី��ន

ជំពូកទី

ឥ���
៩១

២១

មី��ន់��

បង់����ស ៣

�វ

ហុងកុង
៤៦

����វ

����ន់
៥២

�ៀត�ម

៣៩

�����សុី

១

៣.៩

��

១៣៤

៦

៤៩

កម���

៤០

ហ�ីលីពីន

��ុយ��

១៥

០.៧

សិង�បុរ�

កំណត់ស���ល់
៦

�ណិជ�កម�សរុបរបស់សហ�ពអឺរ�ុប�មួយប���
����ស��សុីក�ង���ំ២០១៨ (�ន់�នអឺរ�ូ)

៥៨

ឥណ����សុី
២៦

ប្រភព: DG Trade ឆ្នាំ២០១៩

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ វិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (NIDIR) ។

អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Atlas of Parliamentary Diplomacy ដែលអាចទាញយកពីគេហទំព័រ៖
https://www.pcasia.org ។
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��ភព: �

២.៣ ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី៖ ទស្សនៈមួយ
បែបអឺរ៉ុប

មូលដ្ឋានប្រវត្តិសាស្រ្ត

ខណៈពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងពា
ណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមិនសូវមានភាពស្មុគ
ស្មាញ ប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រម
ព្រៀងនោះនៅតែប្រឈមមុខនឹងភាពតា
នតឹងជាមូលដ្ឋានរវាងអធិបតេយ្យភាព
និងគោលការណ៍នៃសាកលភាវូបនីយកម្ម។

អឺរប
ុ៉ )បានលើកឡើងថា“ការអភិវឌ្ឍទ្វប
ី អាហ្រក
ិ្វ ”ជា“ភារកិច្ច
ដ៏សំខាន់” មួយរបស់អឺរ៉ុប [១២] និងសន្ធិសញ្ញារ៉ូម (ដែល

បានបង្កើត EEC) មានផ្នែកមួយទាំងមូល (ផ្នែក ៤)
ដែលផ្តោតលើ “ប្រទេស និងទឹកដីនៅបរទេស” [១៣]។

ភ័ ស្តុ តា ងបន្ថែ មដែ លបង្ហា ញ ថាមានកត្តា ផ្ សេ ងទៀត

ក្រៅពីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចបានចូលរួមក្នុងការស្ថាបនាសហភាព

អឺរ៉ុប នោះគឺ សហរដ្ឋអាម៉េរិកបានគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការ
បង្កត
ើ EEC ទោះបីជាសហព័នគ
្ធ យ (customs union)
មួយនះេ នឹងបង្កការខាតបង់ផក
ែ្ន សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ដ
្ច ល់ជន
ំ ញ
ួ អាម៉រេ ក
ិ

ខណៈពល
េ ដល
ែ ខ្លន
ួ គ្មន
ា វត្តមាននៅក្នង
ុ នោះក៏ដោយ។ យោង
តាមអគ្គនាយករងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន

លោក Wolff បានលើកឡើងថា អាម៉េរិក (ដោយផ្នែក)

លោកលើកទី២ នៅពេលដែលលោក Churchill និងលោក

សូវៀត” [១៤] នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា ឧត្តមគតិនយោ

បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយ ដែលក្រោយមកត្រូវ

ពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបមានការលូតលាស់ទាំងទំហំ និង

ជាមានបញ្ហក
ា ង
ុ្ន សម័យសង្រា្គ មក៏ដោយ មាត្រច
ា ន
ំ ន
ួ ២ ក្នង
ុ

នយោបាយនិ ង សី ល ធម៌ នៅ តែ ជា មូ ល ដ្ឋា ន នៃ ទ ស្ ស នវិ ជ្ជា

នេះបានផ្តត
ោ សំខាន់លពា
ើ ណិជក
្ជ ម្ម [១១] ហើយធម្មនញ
ុ ្ញ

កិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានពង្រឹងបន្ថែមនូវ “ទស្សនាទាន

ចំនួនរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅស្តីពីពន្ធគយនិងពាណិជ្ជ

ឈានមុខគេ” [១៥,ទំ.៧៣]។ សហភាពអឺរ៉ុបអនុវត្ត

ចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ១៩៤១ ក្នុងអំឡុងពាក់កណ្តាលសង្គ្រាម

កម្លង
ាំ សេដក
្ឋ ច
ិ ប
្ច ្រឆាំងនឹងការ រីកលូតលាស់របស់សហភាព

Roosevelt បានជួបគ្នានៅ Newfoundland ហើយ

បាយមានឥទ្ធិពលជាងការ គិតគូរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។ ខណៈ

បានគេស្គាល់ថាជាធម្មនុញ្ញអាត្លង់ទិក [១០]។ បើទោះ

សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន ទសវត្សរ៍នេះ គុណតម្លៃ

ចំណោមមាត្រាទាំង៨ (មាត្រា៤ និងមាត្រា៥) នៃធម្មនុញ្ញ

ពាណិជ្ជកម្មភាគច្រើនរបស់ខ្លួន។ ជាក់ស្តែងកំណើនសេដ្ឋ

នេះបានធ្វើឲ្យមានការផ្តួចផ្តើមបង្កើតស្ថាប័ន ឆ្លងដែនមួយ

នៃតួនាទីរបស់ខ្លួនដែលជាអំណាចបែប “បទដ្ឋាន” និង

កម្ម (GATT) និងប្រព័ន្ធ Bretton Woods [១២]។

អំណាចនេះ ទាំងនៅក្នុងអង្គការ ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

ក្រោយសង្រ្គាម អឺរ៉ុបមានសមាហរណកម្មជាមួយ

គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើង ដោយផ្តើមដំបូង ដោយការបង្កើត

ក៏ដូចជាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី និង
ពហុភាគីផងដែរ។

សហគមន៍ធ្យូងថ្មនិងដែកថែបអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ១៩៥០ និង
បន្ទាប់មកការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប (European

Economic Community) ក្នុងឆ្នាំ១៩៥៧។ ទោះ

យ៉ាងណា កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះ មិនគ្រាន់តែជាឯកសារ

ខណៈពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបមានការ

សេដ្ឋកិច្ចដែលផ្តោតលើការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មតែមួយមុខ

លូតលាស់ទាំងទំហំនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេល

សីលធម៌មូលដ្ឋានរបស់អឺរ៉ុប និងទំនាក់ទំនងអឺរ៉ុបជាមួយ

សីលធម៌នៅតែជាមូលដ្ឋាននៃទស្សនវិជ្ជា

ប៉ុណ្ណោះទេ តែវាក៏បង្ហាញពីគុណតម្លៃនយោបាយ និង

ប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះគុណតម្លៃនយោបាយនិង

ប្រជាជាតិដទៃទៀតផងដែរ។ សេចក្តីប្រកាស Schuman

ពាណិជ្ជកម្មភាគច្រើនរបស់ខ្លួន។

(ដែលនាំឲ្យមានការបង្កើតសហគមន៍ធ្យូងថ្ម និងដែកថែប

ជំពូកទី

០២
ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី៖ ទស្សនៈមួយបែបអឺរ៉ុប

បានគាំទ្រដល់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអឺរុបដើម្បី “បង្កើតជា

ការលើកកម្ពស់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងបិរបទ កូវីដ១៩ និងក្រោយកូវីដ១៩

ប្រពន
័ ទ
្ធ ន
ំ ប
ើ នពា
ៃ ណិជក
្ជ ម្មពហុភាគីអាសយ
័្រ ចបា
្ ប់បាន
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អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
សហភាពអឺរ៉ុប (ក៏ដូចជារដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់របស់

ខ្លួន) គឺជាសមាជិករបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្ម ពិភពលោក
និងចាត់ទុកថាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជាអ្វីដែល
“មិនអាចខ្វះបានក្នុងការធានាឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មសេរី និង

យុត្តិធម៌” [១៦,ទំ.១]។ សហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកប្រព័ន្ធ

អាស្រយ
័ ច្បាប់រង
ឹ មាំ ជាបុរល
េ ក្ខខណ្ឌ សម្រប
ា ក
់ ណ
ំ
ន
ើ បក
្រ ប

ដោយចីរភាព ពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបបានចូលរួម
យ៉ង
ា ស៊ជ
ី មទៅ
្រៅ ក្នង
ុ ខ្សស
ែ ង្វក
ា ់ តម្លព
ៃ ភ
ិ ពលោក (global

ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី៖ ទស្សនៈមួយបែបអឺរ៉ុប

ការលើកកម្ពស់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងបិរបទ កូវីដ១៩ និងក្រោយកូវីដ១៩

កម្មពិភពលោក។ អាម៉េរិកជំទាស់ ការដែលស្ថាប័នឧទ្ធរណ៍

ពិនត
ិ យ្ ចបា
្ ប់កង
ុ្ន សក
ុ្រ របស់ខន
ួ្ល ឡើងវិញ និងការដល
ែ ស្ថប
ា ន
័
ឧទ្ធរណ៍ចាត់ទុករបាយការណ៍ របស់ខ្លួនជាគំរូសម្រាប់ការ
អនុវត្តទៅថ្ងៃអនាគត [២០]។

បន្ថែមលើបញ្ហាជាមួយស្ថាប័នឧទ្ធរណ៍ ការជាប់គាំង

ដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍ដូហា (ឬ

សមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីអាស្រ័យច្បាប់

ឡើងទ្វេភាគីនិយម នៅពេលដែលសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជ

ឆ្ន២
ំា ០០៨-២០០៩ មិនបាននាំឲយ្ មានសងា្គ្រ មពាណិជក
្ជ ម្ម

ក្រៅប្រព័ន្ធពហុភាគីរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

វិបត្តកា
ិ លពីទសវត្សរ៍ឆ១
ំា្ន ៩៣០ ឡើយ [១៦, ១៧, ១៨]។

គឺ “អភិក្រមអនុវត្តទាំងស្រុង (Single Undertaking

អាចព្យាករណ៍បាន [១៦]។ សក្ខីកម្មមួយដែលបង្ហាញពី

ឯកសារនេះហៅកាត់ថា DDA) បាននាំឲ្យមានការកើន

ក្នង
ុ ការបង្កត
ើ ឲយ្ មានស្ថរិ ភាពនោះគឺ វិបត្តហ
ិ រិ ញ្ញវត្ថព
ុ ភ
ិ ពលោក

កម្មពិភពលោក ព្យាយាមបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម

ឬឈានដល់ ការកើនឡើងនៃវិធានការណ៍គាំពារនិយម ដូច

[១៩]។ ផ្នក
ែ មួយនៃហត
េ ផ
ុ លសម្រប
ា កា
់ រជាប់ គំង
ា បច្ចប
ុ ប្ ន្ន

កំពង
ុ បឈ
្រ មនឹងបញ្ហា ជាមួយនឹងការកើនឡើងនូវការគំរាម
កំហង
ែ នវៃ ធា
ិ នការណ៍បប
ែ គាំពារនិយម ឯកតោភាគី ដូចជា

សង្គម
ា្រ ពាណិជក
្ជ ម្មរវាងអាម៉រេ ក
ិ និងចិន និងការគំរាមកំហង
ែ

ពីអាម៉េរិកក្នុងការដកខ្លួនចេញពី អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភព

Approach)” របស់អង្គការពាណិជក
្ជ ម្មពភ
ិ ពលោក ដែល
មានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភព
លោក (ដូចជា DDA) ត្រូវតែអនុម័តទំាងស្រុង បើមិន

ដូច្នេះទេ គឺមិនអនុម័តតែម្តង ហើយក៏គ្មានជម្រើសក្នុង
ការជ្រើសអនុម័តតែបទបញ្ញត្តិជាក់លាក់ ណាមួយឡើយ
[២១]។ ការពន្យល់មួយទៀតលើការបរាជ័យនៃ DDA

លោក [១៦, ១០]។ ប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទ (Dispute

គឺជាការបែងចែកភាគខាងជើង-ខាងត្បូង ដោយប្រទេស

ថាជា “ត្បូងនៃម្កុដ” របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

ហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចដែលគួរតែមានការសម្របសម្រួលពីអ្នក

អាម៉េរិកកំពុងរារាំងការតែងតាំងតំណាងថ្មីទៅកាន់ស្ថាប័ន

បន្ទោសផ្នត់គំនិតបែបពាណិជ្ជកម្មនេះ ហើយផ្ទុយទៅវិញ

ភាពជាប់គាំង [១៩]។ ការរារាំងពីសំណាក់អាម៉េរិកនេះគឺ

យុត្តិធម៌មានស្រាប់ដែលកំណត់ដោយ ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍

ពាណិជក
្ជ ម្មពភ
ិ ពលោក និង“អភិកម
្រ សកម្មនស
ៃ ប
ា្ថ ន
័ ឧទ្ធរណ៍”

ទានចាស់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ដែលយល់

Settlement System) ដែល សហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុក

អភិវឌ្ឍន៍នៅភាគខាងជើងមើលឃើញថា ការផ្តល់ទីផ្សារជា

[១៩, ទំ.២] កំពុងប្រឈមនឹងការ ដួលរលំនៅពេលដែល

ទទួលផល តែប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅភាគខាងត្បូងស្តី

ឧទ្ធរណ៍ (Appellate Body) ដែល បានបង្កើតឲ្យមាន

មើលឃើញថា DDA ជាផ្លូវមួយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរច្បាប់មិន

ដោយសារតែកង្វល់មួយចំនួន ដែលខ្លួនមានចំពោះអង្គការ

[១៨]។ បញ្ហានេះកាន់តែស្មុគស្មាញដោយសារតែទស្សនា

(activist approach of the Appellate Body)

ថាប្រទេសចែកចេញជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ ឬកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

សហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកប្រព័ន្ធអាស្រ័យ

ច្បាប់រឹងមាំជាបុរេលក្ខខណ្ឌសម្រាប់កំណើន

ប្រកបដោយចីរភាពពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចសហភាព
អឺរ៉ុបបានចូលរួមយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅក្នុងខ្សែ

សង្វាក់តម្លៃពិភពលោកដែលទាមទារឲ្យមាន
ស្ថិរភាព និងភាពដែលអាចព្យាករណ៍បាន។

84

របស់អាម៉រេ ក
ិ និងយុតធ
ា្ត កា
ិ រជាសកលរបស់អង្គការពាណិជ្ជ

ហៅថា កិច្ចចរចា Doha Round ឆ្នាំ២០០១ តទៅក្នុង

ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីអាស្រ័យលើច្បាប់ហាក់ ដូចជា

០២

បំផុត) គឺទាក់ទងនឹងភាពតានតឹង រវាងអធិបតេយ្យភាព

value chains) ដែលទាមទារឲ្យមានស្ថរិ ភាព និងភាពដែល

ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ មួយទសវត្សរ៍ក្រោយមក

ជំពូកទី

[២០, ទំ.២៨] ដល
ែ ក្នង
ុ នោះចំណច
ុ សំខាន់ (និងស្មគ
ុ ស្មញ
ា

(ឬមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុត) កំពុងក្លាយជាទស្សនៈ
ដែលហួសសម័យ ស្របពេលប្រទេស BRIC [A] រីក

ចមន
ើ្រ រហូតធ្វឲ
ើ យ្ បទ
្រ ស
េ អភិវឌឍ្ ន៍លង
ែ ចង់ផល
្ត ស
់ ម្បទាន

នានា ដល
ែ មិនទទួលបានអ្វត
ី បស្នងពីបទ
្រ ស
េ ទាំងនោះវិញ
សោះ [១៧]។

ខណៈពេ ល ដែ ល សភាអឺ រ៉ុ ប នៅតែ ចា ត់ ទុ ក អង្គ កា រ

ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ពាណិជ្ជ
កម្មអន្តរជាតិ [១៩] សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងព្យាយាមកែទម្រង់

អង្គការនេះ ក្នុងនោះរួមមានតាមរយៈការពង្រឹងយន្តការ

អនុវត្តការផ្តល់អំណាចបន្ថែមឲ្យគណៈកម្មាធិការនានាដើម្បី

ក្នុងប្រទេសប្រាំឬប្រាំមួយផ្សេងគ្នា (ដោយក្រុមហ៊ុនដែល

ស្ថាប័នឧទ្ធរណ៍ [១៦]។ ទោះយ៉ាងណា ខណៈពេលដែល

កិចព
្ច ម
្រ ពៀ្រ ងពាណិជក
្ជ ម្មទភា
េ្វ គីមន
ិ សូវមានភាពស្មគ
ុ ស្មញ
ា

(FTAs) មួយចំនន
ួ របស់ខន
ួ្ល សហភាពអឺរប
ុ៉ មិនបានអង្គយ
ុ
ស្ងៀមនោះទេ ផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៦ សហភាព

អឺរ៉ុបបានបំពានការហាមឃាត់របស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតកិច្ច
ព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មី ហើយបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀង

ពាណិជក
្ជ ម្មសរេ ជា
ី ចន
ើ្រ ដល
ែ ក្នង
ុ នោះមួយចំនន
ួ ធ្វជា
ើ មួយ
បទ
្រ ស
េ អភិវឌឍ្ ន៍ [១៧]។ “ពាណិជក
្ជ ម្មសម្រប
ា ទា
់ ង
ំ អស់គ”ា្ន

(Trade for All) គឺជាឯកសារគោលនយោបាយពីឆ្នាំ

២០១៥ ធ្វើដោយ ស្នងការពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប (ឬពីមុនហៅថា
Cecilia Malmström) បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀង

ពាណិជ្ជកម្ម សេរីត្រូវតែជាការចាំបាច់ អមជាមួយនឹងកិច្ច
ព្រមព្រៀងពហុភាគីរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។

កិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីអាចមានឥទ្ធិពលធំជាងនេះ ប៉ុន្តែ
ក៏មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញផងដែរ ហើយគណៈកម្មការអឺរ៉ុប

ជឿជាក់ថា ការបងប
ួ្រ បងម
ួ្រ បទបប្ ញ្ញតធ
ិ្ត ឲ
ើ្វ យ្ មានភាពងាយ
ស្រល
ួ ក្នង
ុ ការសមច
្រេ បានតាមរយៈការចរចាទ្វភា
េ គី [២២]។

ទស្សនវិជ្ជានេះហាក់ដូចជាបានអនុវត្តនៅក្នុងអាស៊ាន ប៉ុន្តែ

អំឡុងពេលដែលមានការចរចាទ្វេភាគីរវាងតំបន់ ជាមួយ
អាស៊ាន ការចរចានោះក្លាយជាមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងទៅ

វិញ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក សហភាពអឺរ៉ុប បានធ្វើ
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិ ជ្ជ កម្ម សេ រី ទ្វេ ភា គី ជា មួ យ សិ ង្ហ បុ រី និ ង
វៀតណាម ហើយកំពុងចរចាជាមួយសមាជិក អាស៊ាន

ទាំងអស់ (លើកលែងអនាគតសមាជិក-ទីម័រខាងកើត)។

សេរីភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្ម ហាក់មានភាព បន្ទាន់និង
មានសារៈសំខាន់ខ្លាំង ដែលសហភាពអឺរ៉ុបហាក់មិនអាច
រង់ចារំ ហូតដល់បញ្ហន
ា ប
ៃ ព
្រ ន
័ អ
្ធ ង្គការ ពាណិជក
្ជ ម្មពភ
ិ ពលោក
ត្រូវបានដោះស្រាយ [១៥]។

អធិបតេយ្យភាព និងពិភពពាណិជ្ជកម្ម
បែបថ្មី

បញ្ហម
ា យ
ួ ចំនន
ួ នៃអង្គការពាណិជក
្ជ ម្មពភ
ិ ពលោកបាន

ផ្តើមចេញពីភាពតានតឹងរវាងតម្រូវការរបស់រដ្ឋនានាដើម្បី

រក្សាអធិបតេយ្យភាព និងតម្រូវការនៃប្រព័ន្ធពហុភាគីដែល
មានច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេស។ យោង

តាមគំររូ ដ្ឋបជា
្រ ជាតិ Westphalian ប្រទស
េ មានអធិបតយ
េ យ្

ភាពពេញលេញទាំងសង
ុ្រ លើអី្វ ដល
ែ កើតឡើងក្នង
ុ ពដ
ំ្រ ន
ែ

របស់ខ្លួន។ គំរូនេះកាន់តែពិបាកក្នុងការរក្សានៅក្នុងពិភព
សកលភាវូបនីយកម្ម ដែលផលិតផលត្រូវបានផលិតនៅ

ប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងកិច្ច ព្រមព្រៀងនោះនៅតែប្រឈម

មុខនឹងភាពតានតឹងជាមូលដ្ឋានរវាងអធិបតេយ្យភាព និង
គោលការណ៍សាកលភាវូបនីយកម្ម។

លោក Pascal Lamy អតីតអគ្គនាយកនៃអង្គការ

ពាណិជក
្ជ ម្មពភ
ិ ពលោក និងជាអតីតស្នងការសហភាព អឺរប
ុ៉
សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មបានចាត់ទុក ហើយហៅបញ្ហានេះជា
“ពិភពពាណិជ្ជកម្មចាស់” ធៀបនឹង “ពិភពពាណិជ្ជកម្មថ្មី”

ដោយពិភពលោកបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់
ប្តូររវាងពិភពទាំងពីរ [១៧, ២៣, ២៤]។

នៅក្នុងទស្សនាទាននេះ “ពិភពលោកបែបចាស់” គឺ

ជាទសស្ នាទានដល
ែ អ្នកបង្កត
ើ គោលនយោបាយ ពយា
្ យាម
ការពារផលិតករក្នង
ុ ស្រក
ុ ពីការប្រកត
ួ ប្រជង
ែ ពីខាងកតា
្រៅ ម

រយៈវិធានការណ៍គាំពារនិយម (ដូចជាពន្ធ គយនិងកូតា
ជាដើម)។ នៅក្នង
ុ ពិភពលោកបែបនេះ ការចរចាពាណិជក
្ជ ម្ម

គឺមានអត្ថន័យដោយត្រង់ៗ ពោលគឺការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបែប
បើកចំហមានន័យថា កាត់បន្ថយឬដកចញ
េ នូវវិធានការណ៍
គាំពារនិយមដែលអាចផ្តល់នូវសម្បទានទៅវិញទៅមកណា

មួយ (ប្រសិនបើប្រទេស A កាត់បន្ថយពន្ធគយលើផលិត
ផល X នោះច្រាសមក វិញប្រទេស B អាចកាត់បន្ថយ

ពន្ធគយលើផលិតផល Y) ហើយគោលដៅចុងក្រោយគឺ

ពន្ធគយស្មើសូន្យ (ឧទាហរណ៍ដូចជាមិនមានពន្ធគយឬ
កូតាជាដើម)។ ផ្ទុយមកវិញនៅក្នុង “ពិភពលោកបែបថ្មី”

ការគាំពារនិយម គឺ មិនមានប្រយោជន៍ទេ ព្រោះវាធ្វើឲ្យ
ប៉ះពាល់ដល់សង្វក
ា ផ
់ លិតកម្មពភ
ិ ពលោកដែលផលិតករក្នង
ុ

ស្រុកជាផ្នែកមួយក្នុងនោះផងដែរ។ ការគាំពារនិយមនេះ

ត្រូវបានជំនួសដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន ពោលគឺអ្នករៀបចំ
គោលនយោបាយ ព្យាយាមការពារអ្នកប្រើប្រាស់ (ជាជាង

អ្នកផលិត) ដោយកំណត់បទបញ្ញតន
ិ្ត ង
ិ បទដ្ឋន
ា របស់ទន
ំ ញ
ិ
និងសេវាកម្ម ដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុក។ ការ

លុបបំបាត់ភាពខុសគ្នានៅក្នុងបទបញ្ញត្តិ គឺជាផ្នែកសំខាន់
មួយនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបើកចំហនៅក្នុងពិភពលោកបែប

ថ្មីនេះ។ ទោះយ៉ាងណាបទបញ្ញត្តិមិនអាចត្រូវដោះដូរបាន
ងាយស្រួលដូចពន្ធគយនោះទេ ដោយហេតុថា ប្រទេស

ជំពូកទី

០២
ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី៖ ទស្សនៈមួយបែបអឺរ៉ុប

អាម៉េរិកបាននិងកំពុងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី

ចុះឈ្មះោ នៅក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ តម
ែ យ
ួ រួមគ្ន)
ា ។ ខណៈពល
េ ដល
ែ

ការលើកកម្ពស់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងបិរបទ កូវីដ១៩ និងក្រោយកូវីដ១៩

ផ្លាស់ប្តូរវិធាន និងការដោះស្រាយកង្វល់ របស់អាម៉េរិក អំពី

មួយចំនួនទំនងជាមិនបន្ទាបបទប្បញ្ញត្តិសុខភាព និងសុវត្ថិ

ភាព ដើម្បីជាថ្នូរនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឡើយ។ ការចរចា

ពាណិជក
្ជ ម្មនៅក្នង
ុ ពិភពលោកបប
ែ ចាស់គទា
ឺ ញ (ការគាំពារ

និយម) ឲ្យធ្លាក់ចុះ ឯនៅក្នុងពិភពលោកបែបថ្មីគឺ ទាញ
(ការប្រុងប្រយ័ត្ន) ឲ្យកើនឡើង [២៣, ២៤]។
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វិធីនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបែបទំនើបនេះនឹងពន្យល់ពីភាព
ស្មុគស្មាញនៃប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីអាស្រ័យច្បាប់។

ខណៈពេលដែលបណ្តប
ា ទ
្រ ស
េ អាចបន្ទប
ា បទដ្ឋន
ា (ហើយ
អ្នកផលិតប្រហែលជាគាំទ្រលើការអនុវត្តបែបនេះ) អ្នកប្រើ

ប្រាស់ និងក្រុមការពារអ្នកប្រើប្រាស់នឹងជំទាស់បះបោរ

ដូចនេះគ្មានប្រទេសណាអាចធ្វើបែបនេះទេ បើខ្លួនចង់រក្សា

ធម្មានុរូបភាពតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ។ ពន្ធគយនិងកូតា
មិនមានគុណតម្លៃជាបទដ្ឋានទេ ប៉ុន្តែវិធានការណ៍បង្ការ

ទុកជាមុន (ឧទាហរណ៍ដូចជាបទប្បញ្ញត្តិជាដើម) គឺជា
ការគ្របគ
់ ង
្រ ហានិភយ
័ និងជាការទទួលយកគុណតម្លធ
ៃ ធ
ំ ង
េ

(value-laden) [២៣, ២៤]។ ដោយសារគុណតម្លៃ

ទទួលឥទ្ធព
ិ លពីវបប្ ធម៌ ហើយបទ
្រ ស
េ ផស្ ង
េ គ្នមា
ា នវបប្ ធម៌
ខុសៗគ្នា ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបើកចំហនៅក្នុងពិភពលោកថ្មី
(ឧទាហរណ៍ ដូ ច ជាការធ្វើ សុ ខ ដុ ម នី យ កម្ម នៃ ប ទប្ ប ញ្ញ ត្តិ

ជាដើម) បានក្លាយជាបញ្ហាដ៏លំបាកមួយ (Gordian
knot) [១៧]។
សារៈសំខាន់នៃធម្មានុរូបភាពតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ

តូវ្រ បានកត់សម្គាល់ដោយសហភាពអឺរុប
៉ ក្នុងអំឡុងពេលនៃ
ជំពូកទី
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ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី៖ ទស្សនៈមួយបែបអឺរ៉ុប

ការលើកកម្ពស់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងបិរបទ កូវីដ១៩ និងក្រោយកូវីដ១៩

០២

កិ ច្ច ច រចាភាពជាដៃ គូ ពា ណិ ជ្ជ ក ម្ម និ ង វិ និ យោ គអាត្ល ង់ ទិ ក
(Transatlantic

Trade

and

Investment

Partnership, TTIP)។ គោលបំណងនៃ TTIP គឺ
ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុប

និងសហរដ្ឋអាម៉េរិក ប៉ុន្តែទោះបីភាគីទាំងពីរមានបទដ្ឋាន
ខ្ពស់រួចហើយក៏ដោយ ក៏វាហាក់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា មាន

ភាពស្មគ
ុ ស្មញ
ា ខ្លង
ំា នៅក្នង
ុ ការចុះសមង
ុ្រ គ្ន។
ា លើសពីនះេ
ទៀតពលរដ្ឋអឺរ៉ុបជាច្រើនយល់ឃើញថា TTIP ជាការគំរាម

កំហង
ែ ដល់គរំ ប
ូ ទបញ្ញតរិ្ត បស់សហភាពអឺរប
ុ៉ ដល
ែ តវូ្រ បាន
ប្រក
ើ ង
ុ្ន សុនរ្ទ កថា ជាសាធារណៈនកា
ៃ រតវ៉ប
ា ្រឆាំង “ការសម្អត
ា

ការចរចា និងលទ្ធផលជាសាធារណៈឲ្យទាន់ពេលវេលា
[២២]។

គុណតម្លៃ និងភាពអនុគ្រោះរបស់
សហភាពអឺរ៉ុប

ដូចដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់

បញ្ចូ ល គ្នា នូ វ គោលនយោបាយពាណិ ជ្ជ ក ម្ម ជា មួ យ នឹ ង

អំណាចបទដ្ឋាន និងបំណងក្នុងការអភិវឌ្ឍពិភពលោក។
ឧទាហរណ៍នៃគោលការណ៍នេះគឺ “ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទូទៅ”

(General System of Preferences) ដែលកាត់
បន្ថ យ ឬដកពន្ធ គ យលើ កា រនាំ ចូ ល ផលិ ត ផលពី ប ណ្តា

ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់
មុខទំនិញលើកលែងតែសព្វាវុធ (Everything But

Arms) ដែលដកចេញនូវកាតព្វកិច្ចនិងកូតាទាំងអស់
(លើកលែងតែសព្វាវុធ) សម្រាប់ប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍ
តិចតួចបំផុតចំនួន ៤៩ [២៧]។ ឯកសារគោលនយោបាយ
អឺរ៉ុបបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្ត

“យុតធ
ិ្ត ម៌សង្គម ការគោរពសិទម
្ធ នុសស្ បទដ្ឋន
ា ការងារខ្ពស់
និងបរិស្ថាន និងការការពារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព” តាម
រយៈគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម [២២, ទំ.២២]។

អ្នកសិក្សាខ្លះបានជំទាស់ថាភាសាដែលជាបទដ្ឋាននៅ

ក្នុងឯកសារគោលនយោបាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុប គឺគ្រាន់
តែជាកិច្ចសន្ទនាដែលគ្មានខ្លឹមសារជាមួយនឹងការរំលេចពី

តថភាពតិចតួចដែលប្រែប្រួលឡើងឬចុះ អាស្រ័យលើអ្នក
ណាជាស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម [១៥]។

ទោះយ៉ាងណា នៅក្នុងគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុប កិច្ច
សន្ទនាអំពី “ការតម្រងគោ
់ លនយោបាយពាណិជក
្ជ ម្មជាមួយ

មាន់ដោយប្រើទឹកក្លរ” (chlorinated chicken) ដែល

នឹងគុណតម្លៃរបស់អឺរ៉ុប” [២២, ទំ.២៤] ហាក់ដូចជាមាន

ហាមឃាត់នៅសហភាពអឺរ៉ុប [២៥]។ ឯកសារគោល

ភាពអឺរ៉ុបក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើម ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារ

បានរៀបរាប់ខាងលើបានចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ២០១៥ ប៉ុន្តែ

បានលើកឡើងនៅក្នុង “ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា”

ដល់កម្រិតកំពូល បានធ្វើឲ្យការចរចារបស់ TTIP ឈាន

ខុសត្រូវលើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាសកល” [២២] ។ ការ

ហើយក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីណែនាំថា

បន្ទាប់ពីគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចថា រាជ

“ពាណិជក
្ជ ម្មសមប
ា្រ ទា
់ ង
ំ អស់គ”ា្ន គណៈកម្មការសហភាព

“កង្វលធ
់ ន
្ង ធ
់ រ្ង ” លើករណីមន
ិ ទាន់ដោះសយ
ា្រ ដល
ែ ពាក់ពន
័ ្ធ

បានប្តេជ្ញាថា នឹងមានតម្លាភាពថែមទៀតក្នុងការចរចា

សហភាពអឺរ៉ុបដែលប្រើប្រាស់គោលនយោបាយពាណិជ្ជ

មានការអនុញ្ញាតិឲ្យលក់នៅសហរដ្ឋអាម៉េរិក តែត្រូវបាន

ឥទ្ធិពលពិតប្រាកដនៅក្នុងអាស៊ាន។ ការចូលរួមរបស់សហ

នយោបាយ “ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា” ដែល

និងការអនុវត្តការងារជាមូលដ្ឋាននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវ

ដោយសារការរិះគន់ជាសាធារណៈអំពី TTIP កំពុងឡើង

ដែលជាមធ្យោបាយនៃ “ការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយទំនួល

ទៅរកការដួលរលំ (ការចរចាបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ២០១៦

ដកផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA សម្រាប់កម្ពុជា

ការចរចានេះផុតកំណត់នៅឆ្នាំ២០១៩ [២៦])។ នៅក្នុង

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយ

អឺរ៉ុបបានលើកឡើងពីអ្វីដែលបានរៀនពីបញ្ហានេះ ហើយ

នឹងសហជីពកម្មករ [២៨] គឺជាឧទាហរណ៍មួយរបស់

ពាណិជ្ជកម្មនាពេលអនាគតដោយធ្វើសេចក្តីណែនាំស្តីពី

កម្មជាឧបករណ៍នយោបាយ។

ទោះជាយ៉ង
ា ណា គោលនយោបាយបែបនេះហាក់មន
ិ

ទៅក្នង
ុ ខស្ ស
ែ ង្វក
ា ត
់ ម្លជា
ៃ សកល ដល
ែ ធ្វឲ
ើ យ្ ខ្លន
ួ មិនអាចមិន

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៃពិភពលោកមួយដែល លោក Lamy

ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅតែស្ថិតក្នុងជំហរជាប់គាំងមួយ

EBA និងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះផ្សេងទៀត (ឬការបដិសេធមិន
ផ្តល់ប្រព័ន្ធទាំងនេះ) កាន់តែពិបាកបង្ហាញឲ្យឃើញថាសម

ហេតុផល នៅក្នុងពិភពលោកបែបថ្មីនេះ។ គេមិនអាចផ្តល់
អត្ថបយោ
្រ
ជន៍នប
ៃ ទបញ្ញតដ
ិ្ត ល់អក
្ន ផលិតមកពីបទ
្រ ស
េ មួយ

ចំនន
ួ និងមិនផ្តលដ
់ ល់អក
្ន ផលិតមកពីបទ
្រ ស
េ ដទទ
ៃ ៀតទេ
ពះ្រោ វានឹងធ្វើឲ្យផ្ទុយគោលបំណងទាំងមូលនៃបទបញ្ញតិជា
្ត

ប្រព័ន្ធ (ឧទាហរណ៍ដូចជាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសម្រាប់
អ្នកប្រើប្រាស់ជាដើម) [២៣,២៤]។ ជាលទ្ធផលខណៈ
ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់របស់សហភាព
អឺរប
ុ៉ ក្នង
ុ ទសវត្សរ៍ចង
ុ កយ
្រោ មានជំពក
ូ មួយស្តព
ី ី “ការអភិវឌឍ្

ប្រកបដោយចីរភាព” [១៥] សម្ពាធបទដ្ឋានខាងក្រៅ
(external normative pressure) ធ្វើឲ្យពិបាកក្នុង

ការអនុវត្តគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម ហើយជំពូកទាំង
នោះមានហានិភយ
័ ក្នង
ុ ការក្លយ
ា ជាកិចស
្ច ន្ទនាដែលមិនអាច
ប្រតិបត្តិបាន។

តួនាទីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនាពេល
អនាគតក្នុងពាណិជ្ជកម្មដើម្បី

ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព
និងបរិយាបន្ន

សហភាពអឺរ៉ុបនឹងនៅតែជាអ្នកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៃប្រ

ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីអាស្រ័យច្បាប់ដ៏រឹងមាំ។ សេដ្ឋកិច្ច

របស់សហភាពអឺរប
ុ៉ ត្រវូ បានធ្វស
ើ មាហរណកម្មយង
ា៉ ស៊ជ
ី ម្រៅ

ដែលខ្លួនមិនអាចអភិវឌ្ឍកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មី ឬតែងតាំង

សមាជិកថ្មីទៅកាន់ស្ថាប័នឧទ្ធរណ៍ សហភាពអឺរ៉ុបទំនងជា
នឹងនៅតែបន្តពង្រីកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគី
និងពហុភាគី។

លើសពីនេះទៀតខណៈពេលដែលគុណតម្លៃបទដ្ឋាន

នៅតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរាល់កិច្ចព្រម

ពៀ្រ ងពាណិជក
្ជ ម្មថរី្ម បស់សហភាពអឺរប
ុ៉ ការអនុវត្តទដ
ិ ភា
្ឋ ព
បទដ្ឋាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ប្រហែលជាការអនុវត្តតែ
ខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះ។

ទីបំផុត (អំឡុងពេលសរសេរអត្ថបទនេះ) ការចរចា

Brexit ដល
ែ កំពង
ុ បន្តនង
ិ ការរះឡើងនកា
ៃ ររិះគន់លស
ើ ហ
ភាពអឺរប
ុ៉ និងសមាហរណកម្មរបស់ខន
ួ្ល (Euroscepticism)

(ក្រុមសមាជិកសភាដែលរិះគន់លើសហភាពអឺរ៉ុប “អត្ត

សញ្ញាណនិងប្រជាធិបតេយ្យ” ពេលនេះមាន ៧៦ ក្នុង

ចំណោម ៧០៥ អាសនៈនៅក្នុងសភានៃសហភាពអឺរ៉ុប

បន្ទប
ា ព
់ ស
ី មាជិកសភាអង់គស
េ្ល បានចាកចញ
េ ) ធ្វឲ
ើ យ្ ជំហរ
របស់សហភាពអឺរ៉ុបមានភាពមិនច្បាស់លាស់។ សហភាព
អឺរ៉ុបទំនងជាចង់រក្សាចក្រភពអង់គេ្លសនៅក្នុងបរិវេណបទ

ប្បញ្ញត្តិរបស់ខ្លួន។ ស្របពេលនេះដែរ ដូចដែលកំហឹង
សាធារណៈជុំវិញ TTIP បានបង្ហាញថា សហភាពអឺរ៉ុបមិន

មានលទ្ធភាពបង្កត
ើ កិចព
្ច ម
្រ ពៀ្រ ងទ្វភា
េ គី ដល
ែ តវូ្រ ការការ
កែ ទ ម្រ ង់ ប ទប្ ប ញ្ញ ត្តិ ដោ យគ្មា ន តម្លា ភា ពនិ ង ការចូ ល រួ ម

តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទេ ប្រសិនបើចង់ឲ្យការរិះគន់លើ
សហភាពអឺរ៉ុបនិងសមាហរណកម្មនៅនឹងមួយកន្លែង។
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ឲ្យឈ្មោះថា “ពិភពលោកបែបថ្ម”ី ហើយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ

គាំទ្រប្រព័ន្ធនេះបាន។ ទោះជាយ៉ាងណា ដរាបណាអង្គការ
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សូវមានប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព នៅពល
េ ដល
ែ ពិភពលោកឈានទៅរក

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា (PIC)។ អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានក្នុង
សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Atlas of Parliamentary Diplomacy ដែលអាចទាញយកពីគេហទំព័រ ៖ https://www.pcasia.org ។
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 EFORMING THE WORLD TRADE ORGANIZATION:
R
TOWARDS A SUSTAINABLE AND EFFECTIVE
MULTILATERAL TRADING SYSTEM

THE WTO MATTERS BUT IT IS IN
CRISIS.
According to the EU Commission [29],
World trade has expanded 300-fold since
the foundation of the multilateral system in
1947 and today contributes more than 60%
of global GDP, supporting jobs, growth and
investments, partly thanks to successive
reductions in tariffs negotiated through the
multilateral system. Today the world’s applied
tariffs stand at an average of 9%, made
possible by the stability the system provides.
The WTO’s most-favored nation principle
(MFN) limits discrimination between goods
and services from different trading partners.
ជំពូកទី
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The WTO framework provides a stable
floor of economic openness whereby 60%
of EU trade is conducted on MFN terms,
including trade with the United States,
China, Russia and India. The rules of the
WTO protect the interests of all trading
nations against discriminatory, behind-theborder action and ensure that contingent
trade protection is based on multilaterally
agreed mechanisms. Though more needs
to be done, the WTO has also contributed
to global sustainable development. The
economic openness it has guaranteed has
helped many developing countries into the
world economy, lifting hundreds of millions
of people out of poverty.
The EU Commission found that, the current
crisis affecting the WTO affects all three
of its functions: negotiations have failed to
modernize its rules, the dispute settlement
system has made a de facto return to the
days of the General Agreement on Tariffs
and Trade (GATT) where panel reports can
be blocked, and the monitoring of trade
policies has become ineffective.

The rules of the WTO protect
the interests of all trading
nations against discriminatory,
behind-the-border action
and ensure that contingent
trade protection is based
on multilaterally agreed
mechanisms.

In addition, the trade relationship between
the US and China, two of the three largest
WTO members, is currently managed
outside of WTO mechanisms. A key driver
of the crisis is that China’s accession to the
Organization has not led to its transformation
into a market economy. The level at which
China has opened its markets does not
correspond to its weight in the global
economy, and the state continues to exert
a decisive influence on China’s economic
environment that results in competitive
distortions that cannot be sufficiently
addressed by current WTO rules.
But the WTO has not been able to
negotiate new rules to tackle this or other
pressing issues, such as digital trade and
sustainability. Reaching consensus among
164 members against the backdrop of
today’s diffuse global balance of power is a
huge challenge. Negotiations are also held
back by disagreements about flexibilities for
developing countries. The current situation
is not sustainable, where two thirds of the
membership - including some of the world’s
most significant economies – insist on
special and differential treatment.

The current context presents unique
problems for an organization that seems
to have lost its sense of common purpose,
but a stable trading environment with the
WTO at its centre is more essential than
ever to address the challenges before us,
starting with the economic recovery from
the pandemic. The EU has a fundamental
strategic interest in ensuring the effectiveness
of the WTO. Not only is trade vital for its
connected economy, but promoting rulesbased international cooperation is the very
essence of the European project. The EU
must therefore play a leading role in building
the momentum for meaningful WTO reform.

•

•

•

•

Concluding the negotiations on fisheries
subsidies would be an important
step towards solidifying the WTO’s
contribution to sustainability.
The EU has presented together with
the Ottawa Group a trade and health
initiative covering regulations on export
restrictions and several trade facilitating
measures and steps to facilitate
transparency.
Many SDGs relate to protection of the
environment (and biodiversity), and as
such the WTO should seek to align its
rules with their achievement.
The EU views sustainability as part
of the necessary green transition of
economies, and so will work to see this
reflected in the WTO’s work across the
board. To this end, the EU will soon
present an initiative on trade and climate
in the WTO.

HOW CAN TRADE CONTRIBUTE
TO DEVELOPMENT?
There is a need for a forward-looking
approach to special and differential
treatment. One of the founding objectives
of the WTO is to ensure that developing
countries, and especially the least developed
among them, secure a share of the benefits
of international trade commensurate with
the needs of their economic development.
‘Special and differential treatment’ (SDT)
is meant to enable developing countries to
make the best use of the opportunities for
development that WTO membership offers.
The EU is a strong supporter of SDT but
believes its use must be guided by the
underlying economic reality that trade
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THE URGENT NEED FOR
REFORM

Restoring trust and a sense of common
purpose: the WTO’s contribution to
sustainable development
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Further, the WTO’s monitoring and
deliberative function is being seriously
challenged by insufficient transparency
about members’ trade legislation and
practices, and the fact that topics such
as environmental degradation, climate
change and decent working conditions are
considered taboo. Last but certainly not
least, the dispute settlement system was
effectively paralyzed at the end of 2019 due
to the full-scale obstruction of appointment
of Appellate Body members by the United
States.

SEVERAL OBJECTIVES SHOULD
BE PURSUED

REFORMING THE WORLD TRADE ORGANIZATION: TOWARDS A SUSTAINABLE AND EFFECTIVE

Not only is trade vital for
its connected economy,
but promoting rules-based
international cooperation is the
very essence of the European
project.
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Those developing economies
that have seen the most
consistent growth are those
that have focused their efforts
on integrating into the global
economy and progressively
opening their markets to
greater competition.
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is a driver of development, rather than a
threat. Those developing economies that
have seen the most consistent growth
are those that have focused their efforts
on integrating into the global economy
and progressively opening their markets
to
greater
competition.
The
great
development challenge for the WTO is how
the Organization can effectively assist the
efforts of those developing countries that
are not yet sufficiently integrated into the
global economy.
In terms of process, an ‘agreement-byagreement’ approach appears to be the most
likely to deliver real progress on SDT. While
it would be desirable that all WTO members
agreed on crosscutting criteria for SDT, it
is more realistic to try to find convergence
in specific negotiations. Still, the EU’s
approach will be guided by some overall
considerations. The EU would strongly
support SDT provisions that effectively
respond to the capacity constraints of most
developing countries. At the same time, the
EU expects full commitments in ongoing
negotiations and future agreements from a)
OECD members (including OECD accession
candidates); b) countries classified as ‘high
income’ by the World Bank; and c) countries
that represent a sufficiently high share of
global exports in general or in the sectors
concerned by a particular negotiation. Due
to its weight in the system, China should
lead by example and not claim SDT in any
ongoing negotiations.

RESTORING A FULLY
FUNCTIONING WTO DISPUTE
SETTLEMENT SYSTEM WITH A
REFORMED APPELLATE BODY
The most urgent of WTO reforms is finding
an agreed basis to restore a functioning
dispute settlement system and to proceed
to the appointment of the members of
the Appellate Body. This task should be
addressed as a priority and not be linked
to the other aspects of WTO reform. In
the absence of a functioning dispute
settlement system, it is difficult to see what
the motivation for countries could be to
modernize and fill gaps in the rules.

TOWARDS A MORE EFFECTIVE
NEGOTIATING FUNCTION
At the heart of the crisis in the WTO lies
the failure of its negotiating function. WTO
reform should therefore aim at restoring the
effectiveness and credibility of the WTO as
a forum for the negotiation of trade rules
and further liberalization. WTO rules need
to be brought into line with the economic
and trade realities of the 21st century.
On substance, the priority should be
to modernize the rules of the WTO on
e-commerce,
investment
facilitation,
domestic regulation of services, and on the
role of the state in the economy, including
on subsidies. Once rules are modernized,
consideration could also be given to
advancing liberalization regarding goods
and services in a manner that ensures a
better balance of commitments. As for
the method for negotiations, where a
single undertaking approach has failed
to deliver, progress can be best achieved
through different processes, including
open, plurilateral agreements. In parallel to
substantive negotiations, WTO members
should reflect on ways of better integrating
plurilateral agreements into the WTO
framework.

Many WTO members are of the view that China’s market access and
other commitments do not sufficiently reflect its growth, and that
further liberalization by China would confer greater legitimacy on its
role in the organization.

•

•
•

Discussions with China and India should
help to better understand the respective
perspectives of WTO members, including
on the issues for which progress should be
achieved at the 12th Ministerial Conference
(MC12) scheduled to take place from 30
November to 3 December 2021 in Geneva,
Switzerland. Three areas where work should
intensify prior to MC12 are trade and health,
fisheries subsidies, and the reform of the
dispute settlement system.
In addition, the following outcomes could
be achieved by MC12:

•
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•

An agreement reached to reinvigorate
WTO work on trade and environment
in view of mainstreaming sustainability
issues in the WTO’s work. Ideally,
this should be done multilaterally,
although certain elements may only
be pursued by subgroups of interested
WTO members, such as liberalization
regarding selected climate-mitigating
goods and environmental services.
Work launched amongst interested
countries on the development of rules
on competitive neutrality, including
modernized rules on industrial subsidies.
Substantial progress recorded on the
plutilateral initiatives on e-commerce
and investment facilitation and the
conclusion of the Joint Statement
Initiative on domestic regulation of
services.
The renewal of the multilateral
e-commerce and TRIPS moratoria.
Improvements to the WTO’s regular work
function, through agreements on the
horizontal transparency in notifications
and trade concerns proposals.
On agriculture, agreement reached
on
a
package
of
transparency
improvements across the board and
on export restrictions. The initiative
on the exemption of the World Food
Programme humanitarian purchases
from export restrictions could also be
part of such an outcome. The EU is open
to discuss how to progress after MC12
on the main aspects of the negotiations,
on trade distorting domestic support.
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The last challenges are to reinforce the
monitoring and deliberative functions
of the WTO and to achieve WTO reform
through building alliances and engaging
in discussions with China and India on the
different aspects of the WTO reform agenda.
China’s per capita GDP has increased by
a factor of 10 since its WTO accession,
and China has become the WTO’s largest
exporter during just two decades. Many
WTO members are of the view that China’s
market access and other commitments
do not sufficiently reflect its growth, and
that further liberalization by China would
confer greater legitimacy on its role in the
organization. India has a highly dynamic
economy and is a leading player in the G20,
although its overall level of development
and competitiveness cannot be compared
to that of China. Both countries are
indispensable partners for substantive WTO
reform discussions.
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A
 SEAN PREPARING FOR A POST-PANDEMIC
RESILIENT RECOVERY

As ASEAN and its Member States
work towards recovery from COVID-19,
governments must balance between health
protection and economic costs, as a longterm recovery plan is vital for the region to
build back better and emerge stronger. A
sustainable and resilient path to economic
and social recovery is thus a key priority for
ASEAN as a whole as well as for individual
members.
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While production activity is resuming
as lockdowns are eased and vaccination
campaigns are rolled-out in many ASEAN
Member
States
(AMS),
uncertainty
remains as weak global demand and
unemployment are likely to prevail, of
particular concern to the informal sector,
tourism, and manufacturing where value
chains have been highly disrupted. Despite
the challenges, the region could seize
upon the opportunities that have arisen.
For instance, the disruptions may lead to
the promotion of skills advancement as
economies upgrade toward digitalization,
e-commerce and technology creation [33].

It is, therefore, crucial that governments
continue to provide support to ensure that
businesses are able to return to their precrisis production and employment levels
while maximizing absorption capacity.
There is now an important nexus between
production networks, digitalization, skills
upgrades, and other cross-cutting issues
to be addressed with more resilient and
forward-looking policies that will help
ASEAN to kick-start the regional economic
recovery.
The “ASEAN Comprehensive Recovery
Framework”, formed by the mandate of the
37th ASEAN Summit in November 2020,
has been developed to lay the foundation
for sustainable recovery
[B] [35]. The framework covers a three
phase-approach, outlined in Figure 4.1,
starting first with “Reopening”, the specifics
of which will vary for each Member State,
the “Recovery,” when activity picks up
and where support is needed for severely
affected sectors or groups, and finally

Figure 4.1: The three phase-approach of the recovery strategy for ASEAN

Re-opening

• A period of differing states of epidemological status
• Close cross-sectoral coordination is required for a safe reopening
• In this phase, economies re-open safely, while minizing the risk of
resurgence of the virus

Recovery

• The timeframe for this phase will last until a full recovery is achieved
• Focus on assisting sectors/groups that have been adversely
affected by the pandemic
• At the end of this phase, economic activities will be back to preCOVID levels

Resilience

• A period of converging with the longer-term ASEAN’s shared vision
• Focus on contributing towards long-term regional resilience
• The phase is cognizant of the new trends and emerging challenges
and the risk of future pandemic (s)

Source: ASEAN Secretariat (2020), ASEAN Comprehensive Recovery Framework, p18 [35]
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The three-stage approach framework is
accompanied by an implementation plan
that outlines a series of broad strategies,
in which Broad Strategy 3: “Maximizing
the potential of intra-ASEAN market and
economic integration” focuses on enhancing
supply chains and trade facilitation. The
overall strategy, consisting of key priorities
and initiatives in enhancing manufacturing
supply chains in ASEAN, is summarized
below.
Strengthening supply chain connectivity: It
is important for ASEAN to have sustained
connectivity across the region given the
experience of supply chain challenges. The
purposes of sustained connectivity are to
maintain regional production networks and
to reduce the high dependency of supplies
from specific external markets. This can be
achieved through resilient infrastructure
[36], with priorities on ensuring connectivity
of both hard and soft infrastructure to
facilitate movement of goods, services
and labor, deepening and widening the
connection among producers and suppliers
to reduce costs of global value chains
(GVCs), and promoting public-private
partnerships. This priority is compatible with
the Master Plan for ASEAN Connectivity
2025, which aims to enhance regional
outlets that cover a set of five strategies:
sustainable infrastructure, digital innovation,
seamless logistics, regulatory excellence,
and people mobility [37]. To alleviate
governments’ budget pressure after the
pandemic, public-private partnerships can
help to facilitate infrastructure development
through private sector investment [31].
Other initiatives may include supporting

Diversification of supply networks: While
strengthening
regional
connectivity
is important, this should not limit the
opportunity for the region to diversify
production networks and expand market
potential to scale up trade routes across the
GVCs [36]. The pandemic has been a signal
for manufacturers and businesses in the
region to reduce reliance in sourcing inputs
from particular countries, and diversify the
supply sources to a range of destinations,
taking into consideration geographical
locations and costs of distribution. In
addition, greater relocation of production
away from China to ASEAN is seen in the
experience of the US-China trade war, when
producers relocated or created new factories
in ASEAN to avoid paying higher import
tariffs when exporting goods to the US.
Analysis of the Production Relocation Index
identified Vietnam, Malaysia and Singapore
as the countries most benefiting from the
diversion of production and FDI from China
during the trade war period [38]. The plan
to relocate or establish new investment to
ASEAN can be repeated as businesses look
at diversifying the source of production after
the pandemic. Therefore, it is important for
ASEAN to identify and reap the advantage
of the relocation opportunities and prepare
itself to attract new businesses [32].
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IMPLICATIONS FOR ASEAN
SUPPLY CHAINS IN ECONOMIC
RECOVERY

and clustering smallholder businesses to
increase productivity and market access
(particularly in Cambodia, Laos, Myanmar
and Vietnam), connecting small producers
and large enterprises, developing trade
routes to address key checkpoint barriers,
and exploring the possibility of establishing
a database for ASEAN manufacturers and
exporters for essential goods to avoid delays
in the paperwork process [35].

ASEAN PREPARING FOR A POST-PANDEMIC RESILIENT RECOVERY

“Resilience”, preparation for emerging
trends and future crises towards long-term
sustainability.

Investment in technology and digitalization:
As AMS start to reopen the economy,
adoption of new technology particularly
as seen in Industrial Revolution 4 (such as
artificial intelligence, Internet of Things)
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Connectivity for free flows
of data with trust

Seamless links between the
cyberspace and physical part of
e-commerce network

Logistics for free flows of
goods and services

Financial connectivity to
facilitate cash flows

will give firms the opportunity to secure
and gradually increase production when
demand picks up [39]. Empowering
businesses including SMEs to adopt digital
connectivity can help set the foundation for
longer-term productivity, competitiveness
and sustainability [30]. In addition,
while companies consider shifting their
production back to their countries, reshoring
of production might be more economical
due to labor and relocation costs, the
shifts made possible by technology and
automation of manufacturing where people
can work remotely without worrying about
supply disruptions and health risks [32].

satisfactory quality of infrastructure, the
development of technological-related
infrastructure is uneven, both between and
within countries. As digital connectivity is
a broad topic, a policy brief by Chen and
Ruddy (2020) proposes a framework of
three basic components: data, logistics
and financial connectivity. Figure 4.2 shows
their relationship, suggesting that “how
effectively they intersect with one another
depends on seamless links between the
cyberspace and physical networks, which
then determines the overall quality of digital
connectivity for e-commerce” [40]. To
streamline these connections, the regionwide priorities may include the following
efforts [40]:
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Digital connectivity is essential to facilitate
not only e-commerce activity, but also overall
economic digitalization. ASEAN as a whole
is one of the world’s fastest-growing online
markets, with e-commerce expected to grow
by 25%-35% on average per year during the
2020s [40]. While ASEAN has a generally

•

Collaborating on national and regional
rule-setting for connectivity which
covers traditional trade issues and new
issues such as cross-border information
flow, data localization and protection.

Trade and investment facilitation and
liberalization: Further opening the ASEAN
market is important to attract multinational
enterprises as they are seeking to relocate
their production base given the interruptions
of GVCs. Supportive policy actions include
minimizing
non-tariff
measures
and
reducing market distorting policies (refers
to any interventions, such as price ceilings
and tax subsidies, imposed by a governing
body that constrains the market in reaching
optimal market prices) which would
contribute to greater intra-ASEAN trade
and investment. Establishing a conducive
investment regulatory environment is an
important instrument to facilitate investment
and encourage large enterprises to balance
their investment portfolios which could
ensure sufficient supply [39]. The ASEAN
Comprehensive
Recovery
Framework
also proposes the following initiatives: 1)
ensuring smooth customs procedures by
leveraging
digital technology to keep
goods moving while limiting unnecessary
human interaction, 2) applying financial
technologies to facilitate cross-border trade
and transactions, and 3) working towards
wider acceptance of digital documents to
facilitate seamless trade in the region so that
traders do not have to maintain both digital
and paper-based documents for customs
clearance [33,35].
Building a competitive ASEAN single
market: As ASEAN could be seen as
potential alternative sites for international
firms seeking to diversify their production

base, the region must expedite trade
integration and push toward a competitive
single market to better compete with the
larger markets of China and India. However,
it should be recognized that while relocating
a final production base, firms themselves
may be dependent on raw material
supplies and sub-assembly components
from those larger markets, which could
hinder the relocation process [32]. As
such, it is vital that ASEAN collectively
coordinate and defend rules-based trading
and foster regional trade agreements. For
example, the Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP) can serve
as a multilateral mechanism to push for
outward-looking trade and guard against
protectionism, helping to bolster ASEAN
and give it stronger negotiation powers
[32].
Investment
in
human
capital,
skills
development
and
social
protection:
Investment in human capital is essential to
allow citizens to participate in economic
activities, move to a more innovative and
productive livelihood, and share the full
benefits of the recovery process [34]. This
inclusive goal can be achieved through
strengthening social protection to increase
access to better public services including
health care and skills enhancement. Funding
of social services helps protect the most
vulnerable households from falling into
poverty while providing support to informal
workers. Skills training can be done online
within countries as well as across the region
on general topics such as communication,
or on specific professional skill sets such as
accounting [35].

PARLIAMENTS’ ROLE IN
SUPPORTING SUPPLY CHAIN
CONNECTIVITY
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•

Enhancing digital-related infrastructure
(through public investment and publicprivate partnership), and establishing a
digital-friendly environment to ensure
accuracy and fairness of information
access, payments and competition.
Promoting value-added in the service
sector to ensure that connectivity is
speedy, reliable and transparent, and to
support the inclusion of SMEs.
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•

Through their functions of legislation,
representation and oversight, Parliaments can
accelerate and expand regional connectivity

95

for a resilient recovery from COVID-19.
Through legislative power, parliaments can
initiate or propose measures necessary
to mitigate the impacts of the pandemic
on the economy and citizens. Relevant
legislation may deal with such subjects as
trade and investment agreements, taxation
and customs-excise regimes, infrastructure
and digital technology projects, all of which
would link closely to budget bills. Many
parliaments in the region, for example, have
adopted emergency stimulus packages
for this purpose during 2020. Alternative
agreements with external partners could
also be sought, such as in the case of the
Comprehensive and Progressive Agreement
for the Trans-Pacific Partnership [C] and
the Regional Comprehensive Economic
Partnership [D] in which members of ASEAN
have integrated into both cross-regional and
intra-regional trade agreements.
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Production
networks
can
also
be
strengthened through digital infrastructure
and technology supported by parliaments.
For instance, as part of the legislative
mandate, the International Trade Committee
of the European Parliament has adopted a
report on blockchain technology to promote
global value chains and trade, as blockchain
stimulates collaboration,
promotes
transparency and reduces the procedural
costs of paperwork [42].
Parliaments also play a significant role in
overseeing, monitoring and communicating
executive actions to help ensure fair and
inclusive support for a sustainable reopening and recovery processes. Parliaments
may conduct public hearings and have

discussions with the executive branch on
COVID-19 impacts and plans for improved
supply chain connectivity. Through this
mechanism, parliament can follow up and
conduct oversight over the government to
ensure the executive’s accountability and
transparency. For example, Singapore’s
Members of Parliament questioned the
Minister of Trade and Industry in 2020 on
how the accelerating shifts of the global
supply chain due to supply disruption would
affect Singapore’s economy and what
measures would be taken by the executive
branch on this issue [43].
Efforts could also be taken in cooperation
with business and citizens to represent and
address concerns on employment, skills
upgrading and social protection to better
enable them to participate and benefit from
growth. Research and educational services
may be utilized to provide information
on relevant industrial sector issues, while
outreach and media workshops could
be used at the local level to disseminate
information on policy actions to the public.
At the regional level, the ASEAN InterParliamentary Assembly (AIPA) as an
institution has provided a platform for
Member Parliaments to share and discuss
collective actions, together with external
parliaments such as those from other
countries in Asia and the EU [41]. The
promotion of regional supply chains is not a
new topic for AIPA, which has championed
the concept through its support for ASEAN
economic
integration,
ASEAN
trade
liberalization, ASEAN Connectivity 2025
and ASEAN Economic Community 2025.

EUROPEAN UNION RECOVERY PLAN
(NEXT GENERATION EUROPE)

The European economy following the
COVID-19 pandemic should integrate
three improvements: greener, more
digital and more resilient. In so doing,
it can contribute to meeting the strong
expectations of the rising generations,
who vigorously demand an economy
with more respect for the planet that
is more sensible and ethical, and
respects social justice. This challenge
is fundamentally very encouraging,
and it is our very European values
that are driving it. We Europeans
can be the champions of a social and
sustainable market economy. I write
with this conviction - enough of a
Europe that lurks in the shadows! The
chaotic world of 2021 needs a Europe
that leads with its hope and ambition
[E].

THE EUROPEAN RECOVERY
PLAN (NEXT GENERATION EU)
The recovery plan decided at the European
Council in July 2020 includes €750 billion
in loans and grants that will be distributed
through the Recovery and Resilience Fund
(RRF). To have access to it, States must
submit to the Commission national recovery
plans presenting the related reforms and
public investments. Member countries
must have the objectives of creating jobs,
supporting growth, increasing economic
and social resilience, and promoting digital
and green transitions. The European/EU
funds will be combined with national plans
already established in mid-2020 to alleviate

Recovery plans must also present flagship
initiatives in seven areas: clean and renewable
energies, building renovation, access to
the recharging networks, connectivity,
digitalization of the public sector (including
health and justice), industrial data storage
and digital education. In each, 37% of funds
must contribute to the climate transition
and at least 20% to the digital transition [44,
pp.2-3].
The European Commission has firmly
framed the national proposals by indicating
its priorities of ecological transition and
digitization of activities. Most beneficiary
countries rightly emphasize structural
reforms (administration, health, education).
Their implementation is highly dependent
on sustained political support provided to
the governments responsible for them. In
other countries, the recovery plan provides
a fiscal supplement to policies aimed at
achieving a low-carbon economy.
At the sectoral level, the renovation of
buildings (Germany, France) and transport
systems (Belgium, Portugal), the all-out
development of alternative energies hydrowind, hydrogen, solar), the strengthening
of health systems and the immense field of
digitization (particularly in education and
in SMEs) are clearly shared and sustainable
priorities that deserve the attention of
investors in the long term [44, p.11].
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According to François Villeroy de Galhau,
Governor of the Bank of France [44, p.2],

the recessionary effects of the pandemic
crisis.

EUROPEAN UNION RECOVERY PLAN (NEXT GENERATION EUROPE)

THE POST-COVID-19 ECONOMY

Schedule
EU countries have already presented their
national recovery plans to the European
Commission, in April 2021. After examination
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by the Commission, they were submitted
to the European Council. Disbursement of
funds from the Recovery and Resilience
Facility will be spread over three years,
between 2021 and 2023, of which 70% will
be for the first two years, with 13% of funds
available during the summer of 2021.
Over this period, each country will receive
a different allowance, defined according to
three criteria: population, gross domestic
product per capita and unemployment rate
over the period 2015-2019. The remaining
30% will be paid in 2023 (with a criterion
linked to the decline in GDP observed in 2020
and 2021). By 2023, two new instruments
will be introduced: a mechanism for carbon
adjustment at borders and a digital tax.
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Other avenues mentioned are the use of
the carbon market (trading system of the
emissions quotas) possibly extended to air
and maritime transport, as well as a tax on
financial transactions. In 2028 the European
recovery plan loans begin to be repaid, over
30 years, until 2058 [44, p.3].

THE EUROPEAN UNION
INNOVATES: A CARBON TAX AT
THE BORDERS
According to Les Échos [45],
The EU wants to put the world’s first
carbon border tax on track by which
the European Commission wants to
gradually subject the most polluting
imports to the EU to the same rules as
those imposed on local producers. The
idea had been put forward in France at
the end of the 2000s but no country
had yet dared to implement it, when
the European Commission presented
a plan for its major border carbon tax
project. More precisely, the EU wants

to make this “carbon adjustment
mechanism at the borders” one of
the flagship tools in the fight against
global warming.
The principle is simple: impose a
carbon price on certain imported
products manufactured by companies
outside Europe, in countries with less
stringent environmental standards. A
form of customs duty aimed at having
the same climate change mitigation
cost for national/regional production
and imports is a world’s first.
The sectors of cement, steel and iron,
aluminum, fertilizer and electricity the most emitting - will be targeted.
They represent 170 million tons of
imported emissions. Importers to the
EU will gradually be forced to purchase
“emission certificates”, based on the
carbon price they would have had to
pay if the goods had been produced in
the European Union. From 2026, the
date of entry into force of the system,
importers will have to declare the
quantity of emissions contained in the
goods received.
The objective is threefold. First, to avoid
relocating production and therefore the
emission of greenhouse gases, called
“carbon leaks”, which threaten with the
tightening of legislation. Second is to
generate income, as the tool could bring in
up to €10 billion per year which will go into
the EU budget, in particular to finance the
post-COVID recovery plan. Third, Europe
hopes to encourage countries outside
of the EU to reduce their emissions. The
Commission’s objective is very clear- to put
a mechanism in place so that international
climate action progresses to the extent that
it never needs to be activated.

FOOTNOTES
A.

BRIC countries (Brazil, Russia, India, and China; i.e. countries on the brink of becoming developed countries)

B.

The objectives of the Framework are: 1) to articulate and guide ASEAN sectors to assess, realign or expedite
work and priorities, and 2) to outline a reference for cross-pillar engagement with and contribution from broader
stakeholders.

C.

This initiative includes 11 countries: Japan, Malaysia, Singapore, Vietnam, Brunei, Australia, New Zealand, Canada,
Chile, Peru and Mexico.

D.

This partnership consists of ASEAN members plus Japan, China, South Korea, Australia, New Zealand, and India.

E.

Retrouver confiance en l’économie, Odile Jacob, 2021
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 រិស្ថាន
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៣.៥. សន្តិសុខថាមពលអឺរ៉ុប៖ បញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើ ពិពិធកម្ម និង
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ដោយ បណ្ឌិត ឡុតហ្ស ម៉េហ្ស៍

ទំ.១៣០

៣.៦ សហភាពអឺរ៉ុប និងបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៖
អំណាចកំពូលក្នុងការចេញប
 ទបញ្ញត្តិ
ដោយ សាស្ត្រាចារ្យ មីហ្សែល ហ្វូសហ្សេ

ទំ.១៣៣

៣.៧ Climate Legislation from Asia and Europe: EU Fitfor-55 and China’s Carbon Market By Laura KIM YEAT

ទំ.១៤០

៣.៨ On Biodiversity: Updates on the UN Biodiversity
Conference (COP15) By Hisham MOUSAR

៣.១ សន្តិសុខស្បៀង និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៖
ទស្សនៈពីប្រទេសសិង្ហបុរី

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ជាពិសេសកម្តៅភពផែនដី

និ ង ផលប៉ះ ពាល់ ដែ ល មិ ន អាចទប់ ស្កា ត់ បា នបង្ក ឲ្ យ មាន

បញ្ហាប្រឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើន។ កំណើន
នីវ៉ូទឹកសមុទ្រ គឺជាបញ្ហាស្លាប់រស់សម្រាប់ ប្រទេសជាកោះ
តូចៗដូចជាសិង្ហបុរី។ ហេតុនេះហើយ ប្រទេសសិង្ហបុរីបាន

ធ្វើការយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីឲ្យមានការមូលមតិជាអន្តរជាតិ
ដែលក្រោយមកត្រូវបានសម្រេចក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង

ប៉ារីស ដើម្បីឲ្យភាគីប្រទេស នីមួយៗធ្វើ «សកម្មភាពដើម្បី
អាកាសធាតុ» និងដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញនូវឧស្ម័ន

ផ្ទះកញ្ចក់។ ប្រទេសសិង្ហបុរីបានដើរតួក្នុងការព្យាយាម

កាត់បន្ថយដានកាបូន និងបង្កើននិរន្តរភាពលើគ្រប់វិស័យ
ទាំងអស់ រាប់ពីសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងការដឹកជញ្ជូន

រហូតដល់ឧស្សាហកម្ម ធុរកិច្ច និងក្នុងគ្រួសារ៖ វាជាកិច្ច
បង
ឹ្រ បង
្រែ ដល
ែ ទាមទារការចូលរួមពីអក
្ន ពាក់ពន
័ ទា
្ធ ង
ំ អស់។
ជំពូកទី
សន្តិសុខស្បៀង និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៖ ទស្សនៈពីប្រទេសសិង្ហបុរី

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

០៣

បច្ចក
េ វិទយា
្ អាចជាកម្លង
ំា ចលករក្នង
ុ ការផ្លស
ា ប
់ រូ្ត ស្ថន
ា ការណ៍

បទ
្រ ស
េ សិងប
្ហ រុ ី ដោយមិនត្រម
ឹ តែបង្កន
ើ ប្រសទ
ិ ភា
ិ្ធ ពថាមពល
ដែលខ្ពសស
់
ប
ា្រ ់ និងការបប
ើ្រ ស
ា្រ ថា
់ មពលកកើត ឡើងវិញ

របស់ខ្លួននោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយដល់ការរំកិលខ្លួនទៅ
កាន់សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំដែលមិនមានកាកសំណល់ (Zero

waste) ដោយការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ(Re-using) គ្រប់
សម្ភារៈ និងធនធាននៅពេលណាមួយដែលអាចធ្វើបាន។

ក្នុងរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ ក្រុមការងារអន្តររដ្ឋា

ភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (IPCC) បានចេញ

ផ្ សា យការវាយតម្លៃ ប ន្ទា ន់ ពី ផ លប៉ះ ពាល់ នៃ កា រប្រែ ប្រួ ល

អាកាសធាតុមកលើភពផែនដីយើង។ របាយការណ៍ចុង
ក្រោយរបស់ពួកគេមិនបានផ្តល់សញ្ញាល្អសម្រាប់តំបន់អាស៊ី

អាគ្នេយ៌នោះទេ ដែលជាហេតុនាំឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការ
សហប្រជាជាតិ លោក អាន់តូនីញ៉ូ ហ្គួទែរែស (Antonio

Guterres) ថ្លែងនៅក្នុង សុន្ទរកថាបើករបស់លោកនៅឯ
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-យូអិន (ASEAN-UN) នាថ្ងៃទី៣

ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៩ នៅទីក្រុងបាងកកថា៖ «ភាពអាសន្ន

នៃអាកាសធាតុ គឺជាបញ្ហក
ា ណ
ំ ត់ជោគវាសនានយ
ៃ គ
ុ សម័យ
របស់យើង។ ប្រទេសចំនួន ៤ ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង១០
ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

គឺជាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ាន។ តំបន់នេះគឺជា
តំបន់ងាយរងផលប៉ះពាល់ ខ្ពស់ដោយសារកំណើននីវ៉ូ ទឹក

សមុទ្រ ដែលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សហគមន៍ដែលនៅ
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តំបន់ទាបៗ។

ផលប៉ះពាល់នកា
ៃ របប
ែ្រ ល
ួ្រ អាកាសធាតុ
ចំពោះសន្តិសុខស្បៀងពិភពលោក

ការសិកសា
្ ជាចន
ើ្រ បានបង្ហញ
ា ថា តម
ឹ្រ តកា
ែ រកើនឡើង

កម្តៅតែមួយមុខក៏អាចនឹងបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ ចុះទិន្នផល
ស្រូវ (យោងតាមការប្រមូលផលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ) ក្នុង

ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ហ៊្វីលីពីន ថៃ និង វៀតណាម រហូត
ដល់ ៥០% ដោយចាប់គិតពីឆ្នាំ១៩៩០ ដល់ឆ្នាំ២១០០។

ដោយសារសកម្មភាពកសិកម្ម សំខាន់ធ្វើឡើងក្នុងតំបន់
ទាបៗ ក្នុងនោះមានដូចជាតំបន់ដីសណ្តមេគង្គ និងតំបន់
មាត់សមុទ្រដែលងាយទទួលរងនូវទឹកជំនន់ និងការឡើង
ជាតិបដ
្រៃ ល
ែ កើតចេញពីកណ
ំ
ន
ើ នីវទ
ូ៉ ក
ឹ សមុទ្រ ដូចះេ្ន ផលិត

ផលដំណាំស្រូវ និងផលិតផលផ្សេងៗអាចនឹងងាយរងផល
ប៉ះពាល់ផងដែរ។ អង្គការស្បៀង និងកសិកម្មនៃអង្គការ
សហប្រជាជាតិ (FAO) និងក្រុមការងារអន្តររដ្ឋាភិបាល
ស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (IPCC) បានប៉ាន់ស្មានថា

ការប្រែប្រួល អាកាសធាតុអាចនឹងបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ចុះ

ទិន្នផលស្រូវពី១០-១៥% ត្រឹមឆ្នាំ២០៥០។ ការធ្លាក់ចុះ
ទិនផ
្ន លដ៏គរួ ឲយ្ កត់សម្គល
ា ន
់ ះេ នឹងក្លយ
ា ជាការគំរាមកំហង
ែ

យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសន្តិសុខស្បៀងពិភពលោក ដែលកំពុង
រងសម្ពា ធ ស្រា ប់ ពី កា រកើ ន ឡើ ង នៃ ចំ នួ ន ប្រ ជា ជននៅលើ

ពិភពលោក ដែលអាចកើនឡើងដល់ ១០ប៊ីលាន ត្រឹម
ឆ្នាំ២០៥០ ពីចំនួន ៧.៣ប៊ីលាន នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

អភិក្រមរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីចំពោះ
សន្តិសុខស្បៀង

ប្រទេសសិង្ហបុរី គឺជាទីក្រុងស៊ីវិល័យ និងជាឋានសួគ៌

ចំណីអាហារដែលគេអាចរកបានអាហារសឹងតែគ្រប់ប្រភេទ

និងគ្រប់តម្លៃទាំងអស់។ សន្ទទស្សន៍សន្តិសុខស្បៀងពិភព
លោកដែ ល បានចេ ញ ផ្ សា យដោយអង្គ ភា ពស៊ើ ប ការណ៍
សេដ្ឋកិច្ច (Economist Intelligence Unit) បាន

ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់សិង្ហបុរីថា ជាប្រទេសដែល មានសន្តិសុខ

ស្បៀងខ្ពស់ជាងគេក្នុងឆ្នាំ២០១៨ និង២០១៩។ ដូច្នេះ
យើងអាចយល់បានថា ប្រជាពលរដ្ឋសិង្ហបុរីជាច្រើនមិន
បារម្ភអំពីរឿងការទទួលបានអាហារនោះទេ។ ទោះយ៉ាង

ណាក៏ដោយអ្នកធ្វគោ
ើ លនយោបាយមិនអាចមិនខ្វលព
់ កា
ី រ
គំរាមកំហែងជាក់ស្តែងលើសន្តិសុខស្បៀងរបស់សិង្ហបុរី

ភ្នាក់ងារស្បៀងសិង្ហបុរី (SFA) ធ្វើការលើកទឹកចិត្ត

កសិកម្មតាំងពីមួយជំនាន់មុន ដើម្បីងាកទៅប្រើប្រាស់ដី

កសិដ្ឋានក្នុងស្រុកដែលមានស្រាប់ឲ្យធ្វើនវានុវត្តន៍ និងធ្វើ

សេដ្ឋកិច្ចជាងមុន ប្រទេសសិង្ហបុរី បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើការ

ការទៅក្នុងដំណើរការពីការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុ និងការ

ស្វែងរកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នូវវិធីសាស្ត្រ ដែលមាន

ប្រសិទ្ធភាពក្នុងតម្លៃសមស្រប និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព
ដើម្បីផលិតចំណីអាហារ មិនត្រឹមតែសម្រាបផ្គត់ផ្គង់ទីក្រុង
របស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ តែក៏អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការផលិត
ចំណអា
ី ហារសម្រប
ា ផ
់ ត
្គ ផ
់ ង
្គ ព
់ ភ
ិ ពលោកផងដរែ ។ សប
្រ ពល
េ

ជាមួយគ្នានេះដែរ វិធីសាស្ត្ររបស់សិង្ហបុរីអាចនឹងជួយឲ្យ

ប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្តាលពិភពលោក ដែលបច្ចុប្បន្នរស់

នៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជន អាចចូលរួមចំណែកក្នុង ការកាត់
បន្ថយកង្វះសន្តិសុខស្បៀងពិភពលោកនាពេលអនាគត។

ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង (ឧទាហរណ៍៖ ការធ្វើសមាហរណកម្ម
ប្រើម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិ) ដើម្បីបង្កើនផលិតភាព។ ភ្នាក់ងារ

ស្បៀងសិង្ហបុរី (SFA) បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកសិដ្ឋាន
នៅក្នុងអគារបែបទាន់សម័យ (state-of-art indoor

farms) ដែលជួយធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិ លូតលាស់បានកាន់តែ

បស
្រ រើ និងបង្កន
ើ ទិនផ
្ន លបានកាន់តែឆាប់រហ័ស តាមរយៈ
មធ្យោបាយដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ដូចជាការប្រើប្រាស់
ពន្លឺ អិល អុី ឌី (LED) និងការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុ

ជាដើម។ ដោយគ្រប់គ្រងការលូតលាស់ពីកត្តាផ្សេងៗ

កសិដ្ឋានទាំងនេះមានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ និងអាច

នៅថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ សភាសិង្ហបុរីបាន

រក្សាស្តង់ដារ គុណភាពបានខ្ពស់។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ

ដែលមានឈ្មោះថា ភ្នាក់ងារស្បៀងសិង្ហបុរី (Singapore

កសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹមត្រីដែលមានភាពធន់ មាននិរន្តភាពជាងមុន

និងធនធានទឹកសិង្ហបុរី (Singapore's Ministry of

តប
ី្រ ប
ែ បព
្រ ណ
ៃ ដ
ី ល
ែ បស
ើ្រ ណា
ំ
ញ់ហព
ំុ៊ ទ
័ ្ធ ងាយនឹងរងគះ្រោ

បេសកកម្មរបស់ភ្នាក់ងារស្បៀងសិង្ហបុរី (SFA)នេះ គឺ

មានស្លល
ែ ផ
ើ ទ
ៃ្ទ ក
ឹ និងងាយរងផលប៉ះពាល់ពកា
ី រកំពប់បង
្រេ

សម្រាប់ប្រទេសសិង្ហបុរី។ ជាការប្រមូលផ្តុំមុខងារពាក់ព័ន្ធ

សិងប
្ហ រុ ី (Singapore Aquaculture Technologies)

មកធ្វើការរួមគ្នាតាមវិធីសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីពង្រឹង

ក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីដូចជា ត្រីស្ពង់ស(baramundi) ត្រីស្ពង់

សិង្ហបុរី (SFA) ដែលមានអំណាចអនុញ្ញាតដោយច្បាប់

ដំណើរឆ្ពោះទៅរកនិររន្តភាព

អនុម័តច្បាប់មួយ ដើម្បីបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាស្របច្បាប់ថ្មីមួយ

ភ្នាក់ងារស្បៀងសិង្ហបុរី (SFA) ក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមាន

Food Agency) ដែលស្ថត
ិ នៅកម
្រោ ឱវាទក្រសង
ួ បរិសន
ា្ថ

និងអាចផ្តលផ
់ លិតផលកាន់តច
ែ ន
ើ្រ ពីពះ្រោ កសិដន
ា្ឋ ចិញម
ឹ្ច

the Environment and Water Resources) ។

ដោយសារឧប្បត្តវហេតុពីខាងក្រៅក្នុងនោះរួមមាន៖ ឆាប់

ដើមប្ ធា
ី នា និងរកសា
្ ឲ្យបានការផ្គតផ
់ ង
្គ ច
់ ណ
ំ អា
ី ហារសុវត្ថភា
ិ ព

ជាដើម។ ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា បច្ចេកវិទ្យា វារីវប្បកម្ម

នឹងចំណអា
ី ហារ ដែលពីមន
ុ គ្របគ
់ ង
្រ ដោយភ្នក
ា ងា
់ រជាចន
ើ្រ

បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបែបបិទជិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១២

សុវត្ថភា
ិ ព និងសន្តស
ិ ខ
ុ សប្ ៀង នាពល
េ នះេ ភ្នក
ា ងា
់ រសប្ ៀង

(sea bass) និងត្រីអាំងកឺយក្រហម(red snapper)។

ក្នង
ុ ការត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ ខស្ ស
ែ ង្វក
ា ផ
់ លិតកម្មចណ
ំ អា
ី ហារទាំងមូល
«ចាប់ពីការផលិតទិន្នផលកសិកម្មរហូតដល់ការប្រើប្រាស់

ភ្នាក់ងារស្បៀងសិង្ហបុរី (SFA) កំពុងធ្វើការជាមួយ

(from farm to fork)»។ ទីភ្នាក់ងារនេះកំពុងធ្វើការ

ស្ថប
ា ន
័ សិកសា
្ ជាន់ខស
្ព ជា
់ ច្រន
ើ ក្នង
ុ ការផ្តលន
់ វូ ចំណះេ ដឹង និង

អាហារជាតិ និងដើម្បីបង្កើតការងារល្អៗសម្រាប់ជនជាតិ

កសិកម្ម និងវារីវបប្ កម្ម អ្នកជំនាញផ្នក
ែ កសិដន
ា្ឋ បប
ែ ទីកង
ុ្រ

របស់ប្រទេសសិង្ហបុរី ភ្នាក់ងារស្បៀងសិង្ហបុរី (SFA) កំពុង

ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ក្នុងការធ្វើកសិដ្ឋានបែបទីក្រុង

ឲ្យបាន ៣០% នៅក្នុងស្រុកនូវផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភ

ដើមប្ ធ
ី កា
ើ្វ រដាំដះុ ។ គមង
្រោ បែបនេះជួយប្រមល
ូ ផ្តស
ំុ ហគមន៍

នឹងធ្វឲ
ើ យ្ មានការកើនឡើងចន
ើ្រ ដងនូវផលិតភាពក្នង
ុ ស្រក
ុ

ម្ហូបអាហារ បង្កើនការយល់ដឹងពីបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀង ជួយ

គុណ ៣០ ឧស្សាហកម្មកសិមប
ូ្ហ អាហារតវូ្រ មានការសវា្រ ជវា្រ

បន្ថយសំណល់អាហារ។ ដោយសារតែអាហារងាយនឹង

សម្រាប់ជំនះឧបសគ្គផ្នែកធនធាន បង្កើនផលិតភាព និង

ខ្សែ ចង្វាក់តម្លៃសកលមុនពេលដែលអាហារទាំងនោះបាន

ជាមួយដៃគូធុរកិច្ច ដើម្បីប្រែក្លាយឧស្សាហកម្ម កសិម្ហូប

ជំនាញទៅឲ្យក្មង
េ ជំនាន់កយ
្រោ ឲ្យក្លយ
ា ខ្លន
ួ ជាអ្នកបច្ចក
េ ទេស

សិងប
្ហ រុ ។
ី ដើមប្ ព
ី ងង
ឹ្រ ភាពរឹងមាំនកា
ៃ រផ្គតផ
់ ង
្គ ់ ចំណអា
ី ហារ

និងអ្នកស្រាវជ្រាវ។ អង្គភាពនេះក៏ផ្តល់ការគាំទ្រដល់អ្នក

តព
ែ យា
្ យាមសមច
្រេ គោលដៅ «៣០ គុណ ៣០» ដើមប្ ផ
ី លិត

ដោយបប
ើ្រ ស
ា្រ ក
់ ន្លង
ែ ទំនរេ ដូចជា រានហាល និងលើដប
ំ ល
ូ

ដល
ែ ជាតមវូ្រ ការរបស់បទ
្រ ស
េ សិងប
្ហ រុ ត
ី ម
ឹ្រ ឆ្ន២
ំា ០៣០ ដែល

ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការផលិតកម្ម

បើប្រៀបនឹងកម្រិតបច្ចុប្បន្ន។ ដើមប្ ស
ី មច
្រេ គោលដៅ ៣០

កែផ្នត់គំនិតឲ្យចេះផ្តល់តម្លៃទៅលើអាហារ និងចេះកាត់

និងអភិវឌ្ឍន៍ (R&D) ក្នុងការបង្កើតនូវដំណោះស្រាយ

ផ្អូមឬរលួយ ចំនួនអាហារមួយចំនួនធំត្រូវបានបាត់បង់ក្នុង

ពង្រឹងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ។

ទៅដល់អតិថិជន។ អង្គការស្បៀង និងកសិកម្មនៃអង្គការ

ជំពូកទី

០៣
សន្តិសុខស្បៀង និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៖ ទស្សនៈពីប្រទេសសិង្ហបុរី

និងធនធាន ដែលមានកម្រិតរបស់ខ្លួនឲ្យមានផលិតភាព

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

នាពេលអនាគតនោះទេ។ ក្រោយពីបានដើរចេញពីវិស័យ
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សហប្រជាជាតិ (FAO) បានប៉ាន់ប្រមាណថា ប្រហែល

ជួយសម្របសម្រួលឲ្យមាន “គ្រួសារបរិស្ថាន” ដោយ

ខ្ជះខ្ជយ
ា ទៅក្នង
ុ ខស្ ស
ែ ង្វក
ា ត
់ ម្លក
ៃ សិមប
ូ្ហ អាហារសកល ដល
ែ

ប្រសិទ្ធិភាពនៃថាមពល និងការប្រើប្រាស់ភាពរួមគ្នារវាង

១/៣ នៃអាហារដែលបានផលិតរួចត្រូវបានបាត់បង់ ឬ

ចំនួននេះកើនឡើងបន្តិចម្តងៗ ក្នុងខណៈពេលដែលភាព
អត់ឃន
ា្ល នៅតែបន្តបះ៉ ពាល់ដល់មនុសស្ ជាច្រន
ើ នៅលើពភ
ិ ព
លោក។

សន្តិសុខស្បៀង និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៖ ទស្សនៈពីប្រទេសសិង្ហបុរី

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

០៣

ភ្នាក់ងារស្បៀងសិង្ហបុរី (SFA) មានតួនាទីពង្រឹងសន្តិសុខ
ស្បៀងសម្រាប់ប្រទេសសិង្ហបុរី អង្គភាពនេះគាំទ្រជានិច្ចនូវ
អភិក្រមសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំលើផលិតកម្មកសិម្ហូបអាហារ ដើម្បី

ក្នុ ង ការកាត់ ប ន្ថ យ ដានកាបូ ន ក្នុ ង វិ ស័ យ កសិ ម្ហូ ប អាហារ

បន្ថយការបាត់បង់និងកាកសំណល់អាហារ និងជំរុញការ

នៃការខូចខាតអាហារ ឬសំណល់អាហារនៅក្នុងប្រទេស

ជាសារធាតុដម
ើ ប្ ផ
ី លិតថាមពលក្នង
ុ វិសយ
័ កសិកម្ម ឬកែចៃ្ន

តាមការប៉ាន់ស្មានមានចំនួនប្រមាណ២០% តែតួលេខនេះ

ជាទូទៅអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ឬបំលែងឲ្យទៅជាអ្វីផ្សេង

បានលើកទឹកចិត្តឲ្យទិញ ចំអិន និងបរិភោគអាហារក្នុង

កសិ ដ្ឋា នក្នុ ង ស្រុ ក ខ្លះ បានប្រើ ប្រា ស់ គោ លការណ៍

ណាស់ គឺជាវិធីសាស្រ្តដែលមានប្រសិទ្ធិភាព បំផុត

ធានាឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធនធានឲ្យអស់លទ្ធភាព កាត់

ដោយមិនមានការខាតបង់អទា
ី្វ ង
ំ អស់។ ទោះបីជាបរិមាណ

កែច្នៃ (ឧទាហរណ៍ បំលែង) កាកសំណល់អាហារឲ្យទៅ

សិង្ហបុរីមានកម្រិតទាបជាងចំនួនជាមធ្យម ក៏ដោយ ដែល

ធ្វើជីជាដើម។ អ្វីដែលជាកាកសំណល់នៅក្នុងវិស័យមួយ

គឺ នៅតែជាកម្រិតមួយខ្ពស់ខ្លាំង។ អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវ

សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យមួយទៀតបាន។

បរិមាណល្មម ខណៈពេលដែល សៀវភៅមគ្គុទេសក៏ស្តីពី

សេដក
្ឋ ច
ិ វ្ច ល
ិ ជុន
ំ ះេ រួចហើយ។ កសិដន
ា្ឋ ក្នង
ុ អាគារមួយកន្លង
ែ

អាហារ និងផ្សារទំនើបត្រូវ បានចេញផ្សាយ និងផ្សព្វផ្សាយ

កាបូនិក ដើម្បីបង្កើនទិន្នផលបន្លែរបស់ខ្លួន។ កសិដ្ឋាន

ដល់គ្រប់ឧស្សាហកម្មតាំងពីឆ្នាំ២០១៤។ កិច្ចខិតខំប្រឹង
បង
្រែ ជាច្រន
ើ តវូ្រ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ក្នង
ុ ការបម
្រ ល
ូ និងចក
ែ ចាយ
ឡើងវិញនូវស្បៀងអាហារដែលនៅសេសសល់ និងលក់

មិនដាច់។ ចំពោះការខូចខាតស្បៀង ការសិក្សាមួយបាន
បង្ហាញថា ស្បៀងអាហារចំនួន ៧.២ % ដែលប្រទេស

សិង្ហបុរីនាំចូលតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនគិតជាតោនក្នុងមួយ
ឆ្នត
ំា វូ្រ បានបាត់បង់ (ឧទាហរណ៍. ដោយសារការរលួយ/ខូច)

នៅតាមផ្លូវមកកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរី និងក្នុងពេលចែកចាយ
ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីធ្វើឲ្យស្បៀងបាត់បង់ចំនួន ៥.៥% ថែម

ទៀត។ ការផលិតស្បៀងអាហារក្នុងស្រុកនឹងមិនត្រឹមតែ
ពងង
ឹ្រ សន្តស
ិ ខ
ុ ស្បៀងសម្រប
ា ប
់ ទ
្រ ស
េ សិងប
្ហ រុ ដោ
ី យផ្តលជា
់

ស្តុកក្នុងពេលមានវិបត្តិប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយកាត់
បន្ថយចម្ងាយក្នុងការដឹកជញ្ជូនស្បៀងដែលត្រូវប្រើប្រាស់

ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីផងដែរ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ខ្សែសង្វាក់

ផ្គត់ផ្គង់ខ្លីក្នុងស្រុក ចាប់ពីការផលិត ទិន្នផលកសិកម្មរហូត
ដល់ការប្រើប្រាស់ (from farm to fork) ធ្វើឲ្យស្បៀង

អាហារអាចទៅដល់អតិថិជនស្រស់ៗ និងជៀសវាងការ

ខូចខាត ដែលមុខជានឹងកើតឡើង បើឆ្លងកាត់ខ្សែសង្វាក់
តម្លៃអាហារនាំចូលដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយ។

ដូចគ្នានឹងវិស័យផ្សេងៗក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី វិស័យ

កសិម្ហូបអាហារកំពុងតែផ្តោតទៅរកនិរន្តរភាព។ ការបង្កើត

ឲ្យមានភ្នាក់ងារស្បៀងសិង្ហបុរី (SFA) ជាផ្នែកមួយរបស់
ក្រសួងបរិស្ថាន និងធនធានទឹកសិង្ហបុរី (MEWR) បាន

106

ទំនាក់ទន
ំ ងនថា
ៃ មពល-សប្ ៀង-ទឹក-កាកសំណល់។ ដោយ

ការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ និងសំណល់អាហារច្បាស់

ការបង្កើតអាហារគ្រប់មុខ ការបង្កើតរោងចក្រផលិតចំណី

ជំពូកទី

ប្រើប្រាស់នូវអភិក្រមរួបរួមគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹក ស្បៀង

មានឈ្មះោ ថា ស៊ស
ុ ន
ី្ទ នា (Sustenir) កំពង
ុ ប្រប
ើ ស
ា្រ ឧ
់ ស្មន
័
ចិញម
ឹ្ច មាន់មយ
ួ បានអនុវត្តបច្ចក
េ ទេសបំបក
ែ ជីវសាស្រដោ
្ត យ
យកកាកសំណល់ពីមាន់ដែលខ្លួនចិញ្ចឹមដើម្បីផលិតឲ្យទៅ

ជាថាមពលក្នុងការសម្ងួតផលិតផលបន្ទាប់បន្សំ ដែលចេញ

ពីឧស្សាហកម្មចំណីអាហារដើម្បីផលិតទៅជាចំណីមាន់។

ពងសត្វល្អិតខ្លះ ដូចជារុយ (Black Soldier Fly) ជាដើម
ផ្ សំ ជា មួ យ នឹ ង កាកសំ ណ ល់ ក សិ ម្ហូ ប អាហារអាចផលិ ត

ទៅជាជី ខណៈពេលដែលពងសត្វលត
្អិ ដែលលូតលាស់អាច
ធ្វើជាចំណីសម្រាប់ត្រី ឬមាន់បាន។

ការអភិវឌ្ឍបច្ចប
ុ ប្ ន្ន ក្នង
ុ ការផលិតអាហារថ្មៗ
ី មានដូចជា

ជម្រើសក្នុងការចំរាញ់ប្រូតេអុីនចេញពីរុក្ខជាតិរហូតដល់ពី

សាច់សត្វ វិធីងាយស្រួលសម្រាប់ផលិតទឹកដោះគោ និង
ស៊ត
ុ សម្រាប់លក់ និងការធ្វើកសិដ្ឋានបណ្តុះស្លែ និងចិញ្ចឹម

សត្វល្អិត ដើម្បីធ្វើជាប្រភពផ្សេងៗនៃប្រូតេអុីន អាចបើក
ផ្លូវប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់ប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងការធ្វើ

ពិពធ
ិ កម្មបភ
្រ ពបត
ូ្រ អ
េ ន
ីុ ដើមប្ ឈា
ី
នទៅសមច
្រេ កាន់គោលដៅ
៣០ គុណ ៣០ របស់ខ្លួន។ ដោយការផលិតអាហារសំបូរ

ទៅដោយប្រូតេអុីនដែលផ្អែកលើសណ្តែកគ្រាប់ធញ្ញជាតិ

ស្រូវសាលី មើមរុក្ខជាតិបញ្ចេញដានកាបូនទាបជាងផលិត

កម្មចេញពីសាច់មកពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ វាប្រហែលជា
អាចជួយស្តរា ឡើងវិញនូវឧស្សាហកម្មបត
ូ្រ អ
េ ន
ីុ សកល ដល
ែ
កំពុងជួបប្រទះបញ្ហាកាន់តែច្រើនឡើងៗចំពោះនិរន្តរភាព
បរិស្ថានរបស់ខ្លួន។

នវានុវត្តន៍ និងស្បៀងអាហារ
នាពេលអនាគត

ដើម្បីពន្លឿនការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍ (R&D)ក្នុង

ការរកដំណោះស្រាយបែបបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់វារីវប្បកម្ម

បែបត្រូពិច និងកសិកម្មបែបទីក្រុងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី
ភ្ជាប់ជាមួយនឹងគោលដៅផ្សេងៗរួមមាន៖ ពង្រឹងការគ្រប់

គ្រងសុខភាព និងជំងឺ (ឧទាហរណ៍. តាមរយៈការពង្រឹង

សេនេទិចនៃប្រភេទដំណាំត្រូពិច និងពូជសំខាន់ៗជាមួយ
នឹងផណ
េ ទ
ូ ប
ី ដល
ែ បនសា
្ ស
ុំ មប
ា្រ ក
់ សិដន
ា្ឋ ក្នង
ុ អាគារ) ភ្នក
ា ងា
់ រ

ស្បៀងសិង្ហបុរី (SFA) បានចេញប្រកាសនៅថ្ងៃទី ១៧
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ចំពោះការដាក់សំណើរស្រាវជ្រាវដែល

ពាក់ព័ន្ធ។ គោលដៅ គឺដើម្បីបង្កើនផលិតភាពរបស់អ្នក
ផលិតអាហារក្នុងស្រុកឲ្យហួសពីអ្វីដែលអាចសម្រេចបាន

តាមបច្ចេកវិទ្យាដាច់គេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដោយគិតផង
ដែរពីប្រសិទ្ធភាពនៃថ្លៃចំណាយ ចីរភាពបរិស្ថាន និង
ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ។ ស្របពេលនេះដែរ ទីភ្នាក់ងារ

វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងស្រាវជ្រាវបានចាប់ផ្តើមបើក
គមង
្រោ ផ្តលថ
់ វិកាសមប
ា្រ កា
់ រសវា្រ ជវា្រ ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ការបង្កត
ើ

អាហារសម្បូរប្រូតេអុីន ដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈម

ជាមូលដ្ឋាននានា ទាក់ទងនឹងជម្រើសផលិតប្រូតេអុីនពី

មានអភិក្រមនៃការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍដ៏ថ្មីស្រឡាង និង

របកគំហញ
ើ បច្ចក
េ វិទយា
្ «ដើមប្ អ
ី ភិវឌឍ្ ដំណោះសយ
ា្រ និង
បច្ចេកវិទ្យាដែលផ្អែកទៅលើភស្តុតាង និងទស្សនាទាន

ដែលមានសម្អាង» សម្រាប់សុវត្ថិភាពស្បៀង ជីវជាតិ

រសជាតិ ថាមពលនិងប្រសិទ្ធិភាព និរន្តរភាពនិងការពិចារ
ណាជាក់ស្តែងក្នុងពិភពលោកផ្សេងៗទៀត។

ការផលិតថ្មី៖ ផលិតកម្មកសិម្ហូបអាហារ
ទោះបីជាវិស័យកសិកម្មតូវ្រ បានជំនួសដោយឧស្សាហ

កម្មនៅប្រទេសសិង្ហបុរីតាំងពីកាលពី ៣០-៤០ឆ្នាំ មុនក៏
ដោយ បច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែបំលែងការធ្វើកសិដ្ឋាន និង
ផលិតកម្មចំណីអាហារឲ្យត្រលប់មកវិញ ជាប្រភេទផ្សេង

មួយនៅក្នុងការផលិត ជាមួយនឹងកសិករធ្វើជំនួញបែប
បច្ចេកវិទ្យា (techno-preneur farmers) និងអ្នក
បង្កើតនវានុវត្តន៍នៃអាហារ (novel food innovator-

creators)។ ភាពជោគជ័យរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុង
វិ ស័ យ ដ៏ ស កម្ម ក្នុ ង ការពង្រឹ ង នូ វ សន្តិ សុ ខ ស្ បៀងតាមរយៈ

ដំណោះស្រយ
ា អាហារបែបទីកង
ុ្រ នឹងត្រវូ ចែករំលក
ែ ជាមួយ

បទ
្រ ស
េ ដទៃ ដោយចាប់ផម
ើ្ត ពីទក
ី ង
ុ្រ ជិតខាងក្នង
ុ អាសអា
ី៊ គ្នយ
េ ៍
ដើម្បីឲ្យប្រទេសដទៃទៀតអាចធ្វើពិសោធន៍ក្នុងសកម្មភាព

វិវត្តន៍ថ្មីស្រដៀងគ្នានេះ ក្នុងការពង្រឹងនូវសន្តិសុខស្បៀង
ក្នង
ុ ស្រុក ស្របពេលដែលជួយពង្រឹងការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងជា
សកល។

ជំពូកទី

០៣
សន្តិសុខស្បៀង និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៖ ទស្សនៈពីប្រទេសសិង្ហបុរី

រកដំណោះស្រាយប្រកបដោយ

ប្រភពផ្សេងៗ។ កត្តានេះត្រូវបានគេសង្ឃឹមថានឹងនាំឲ្យ

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍ(R&D)

សួនបន្លែនៅលើដំបូលផ្ទះនិងចំណតរថយន្តនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអភិវឌ្ឍន៍ និងលំនៅដ្ឋាន នៅទីក្រុងយូស៊ីនប្រទេសសិង្ហបុរី
Olivia Choong / https://tendergardener.com
បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ វិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (NIDIR) ។

អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Atlas of Parliamentary Diplomacy ដែលអាចទាញយកពីគេហទំព័រ៖
https://www.pcasia.org ។
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៣.២ បណ្តាទីក្រុងនៅអាស៊ានប្រឈមនឹងហានិភ័យ
បរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការរកឃើញ
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១១ ផ្នែកមួយនៃទន្លេចៅប្រាយ៉ាដែល

ហូរកាត់ទីក្រុងបាងកកមានទឹកហូរជោរជន់ ដែលបង្កឲ្យ

មានទឹកជំនន់លិចទីក្រុងលើផ្ទៃដី ៤០% ។ តំបន់ជិតខាង
ទាំងមូលត្រូវបានកកស្ទះរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃ ដែលនាំឲ្យ

ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំង។ ទឹកជំនន់នេះបានបង្ក
ឲ្យមានការចំណាយថវិកាជាង ៤៦ ប៊ីលានដុល្លារអាម៉េរិក
ដើម្បីជួសជុល និងស្តារឡើងវិញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ក្នុងនោះទីក្រុងបាងកកតែមួយត្រូវការចំណាយចំនួន ៨
ប៊ីលានដុល្លារអាម៉េរិក។ កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះ រាជធានី

របស់ប្រទេសថៃអាចនឹងស្រុតចុះក្នុងជម្រៅ ១,៨ ម៉ែត្រ
គិតពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៥។

ហ្សាការតាដល
ែ ជារដ្ឋធានីដធ
៏ រំ បស់បទ
្រ ស
េ ឥណ្ឌន
ូ ស
េ ី៊

ជំពូកទី
បណ្តាទីក្រុងនៅអាស៊ានប្រឈមនឹងហានិភ័យ បរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

០៣

អាគ្នេយ៍

ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ បណ្តាទីក្រុងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែល

ធ្លាប់មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាង ២លាននាក់ បច្ចុប្បន្ន
នេះមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចូលគ្នាសរុប ១៦៧លាននាក់

នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន ៦៦៤លាននាក់។ ចំនួន
នេះស្មើនឹង ២៦,៣%។

តារាង ១៖ ទីក្រុង និងទីក្រុងធំៗមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដូច
ខាងក្រោម៖

ចាបូដេតាតិក(ហ្សាការតា,បូហ្គ័រ,
ដេប៉ុក,តាងហ្គឺរ៉ាង និង បេកាស៊ី)
មេត្រូម៉ានីល

៣៥លាន
២៤លាន

ទទួលរងការស្រត
ុ ចុះពី ៧,៥ស.មទៅ១០ស.ម ក្នង
ុ មួយឆ្នំា

បាងកក
(ក្រុងថេបមហាណាកន)

១៨,៩លាន

ទឹកសមុទ្រ។ ការស្រុតចុះនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ភាគខាង

ហូជីមិញ

១៣,៦លាន

ផ្សារទំនើបធំៗជាច្រើន។ ដើម្បីជាការឆ្លើយតប លោក

បានឌុង

8,៧លាន

គូឡាឡាំពួ

8,២លាន

សិង្ហបុរី

៨,១លាន

ហាណូយ

៧,៤លាន

យ៉ាងហ្កន

៧,៤លាន

ស៊ូរ៉ាកាតា

៦លាន

និង ៤០% នៃទីក្រុងដ៏ប្រជុំជនមួយនេះស្ថិតនៅក្រោមនីវ៉ូ
ជើងនៃរាជធានី កំពង់ផែ មូលដ្ឋាននាវាចរ ផ្សារត្រី និង

ប្រធានាធិបតី ចូកូ វីដូដូ (Joko Widodo) បានផ្តួចផ្តើម
ផែនការនាខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩កន្លងទៅនេះ ក្នុងការផ្លាស់
ប្តូរដ្ឋធានីនេះទៅកាន់ឆ្នេរខាងកើតនៃទីក្រុងបូនេអូ។

ទីក្រុងហូជីមិញកំពុងទទួលរងការស្រុតចុះ ៨ស.ម

ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ក្រសួងបរិស្ថាន និងធនធាន
ធម្ម ជា តិ រ បស់ ប្រ ទេ ស វៀតណាមបានផ្ត ល់ ដំ ណឹ ង ដល់

មេតាន

នៅក្រោមការគំរាមកំហែងពីការស្រុតចុះនេះ។ នៅប្រទេស

ភ្នំពេញ

៣,៣ លាន

សេប៊ូ

២,៨ លាន

ម៉ាឡាង

២,៨ លាន

ប៉ាឡេមបាង

២,៥លាន

ស៊ីរេបុន

២,៥លាន

ចូហ័រ បាហ៊ូរូ

២,៤លាន

ដេនប៉ាសា

២,២លាន

សាធារណជនថា ៦% នៃផ្ទៃលើរបស់ទីក្រុងត្រូវបានស្ថិត
ហ្វ៊ីលីពីន មួយផ្នែកនៃទីក្រុងម៉ានីលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ

រស់នៅប្រមាណ១៣លាននាក់ កំពុងប្រឈមមហន្តរាយ
ដែ ល ជិ ត មកដល់ ដោ យសារការស្រុ ត ចុះ នៃ ទី ក្រុ ង ចំ នួ ន
៤,៥ស.ម ក្នុងមួយឆ្នាំ។

ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៥៤% ដែលរស់នៅក្នុង

តំបន់ជិត ឬក្រោមនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ និងជាពិសេសក្នុងបណ្តា
ទីក្រុងធំៗ ទ្វីបអាស៊ីបានក្លាយជាកន្លែងដែលងាយរងគ្រោះ

ងាយទទួលរងការគំរាមកំហែងពីការស្រុតដី និងកំណើននីវ៉ូ
ទឹកសមុទ្រ ។
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កំណើនទីក្រុងប្រជុំជននៅអាស៊ី

យ៉ូខ្យ៉ាកាតា

ម៉ាន់ដាឡាយ

៥,២លាន
៤លាន

២លាន

ភ�ំ��ញ

កម���
៣.៣
�ន

៣៥�ន

�����ម�ង

២.៤�ន

�ង����ំង

បូហ�័រ

២.២�ន

�នឌុង

០៣

បណ្តាទីក្រុងនៅអាស៊ានប្រឈមនឹងហានិភ័យ បរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

២៦.៣% ១៧៥
�ន

ឥណ����សុី

៦៦៤
�ន

ទី��ុង
ជនបទ

�គរយ��ចំនួន���ជន��លរស់�ក��ងទី��ុង

២

១៥
១០
៥

២៥

៣៥

ចំនួន���ជន�ទី��ុងធំៗ គិត��ន�ក់

�ជ�នី��ល�ន���ងទុក

ទី��ុង និងទី��ុងធំៗ��សុី����យ៍

កំណត់ស���ល់

ឥណ����សុី

២.៨�ន

ហ៊�ីលីពីន
ទី��ុង��ប៊ូ

���នីល

២៤�ន

�លី��ន់�
�ង�ើត

��ន����

សូ���រ�
៦�ន

សុី��បុន

២.៥�ន

ឥណ����សុី

�����សុី

��ុយ��

៤�ន ២.៨�ន
៨.៧�ន យ៉ុគ����� ����ង

ហ���រ�
���សុី
��ប៉ុក

២.៥�ន

ឥណ����សុី

៨.១�ន

សិង�បុរ�

ហូជីមីញ

១៣.៦
�ន

�ៀត�ម

៧.៤�ន

ចូហ័រ�រុ

៨.២�ន

គូ��ំពួ

�����សុី

�ងកក

១៨.៩
�ន

��

�វ

�ណ�យ

៤០០ គ.ម
០
ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

���ន

៥.២
�ន

៧.៤
�ន

���ំង���ន

មី��ន់��

២�ន

���ន់���

ផែនទី ២៖ ទីកង
ុ្រ និងទីកង
ុ្រ ធំៗនៅអាសអា
ី៊ គ្នយ
េ ៍

ជំពូកទី
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កត្តាហានិភ័យបរិស្ថានរួមបញ្ចូលគ្នាជា

ជាច្រើន រួមជាមួយនឹងដីឥដ្ឋ និងដីកំប៉ុស (Peat)ដែល

និងផលប៉ះពាល់នៃកម្តៅភពផែនដីទៅ

ទី ក្រុ ង ស្រុ ត ចុះ ពិ ត ជាងាយនឹ ង រងគ្រោះ ដោយសារ

ពួកវាមានភាពទន់ជ្រាយជាពិសេស”។

ពិសេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍៖ ការស្រុតដី

កំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រណាស់។ យោងតាមរបាយការណ៍

លើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ

ពិសេសរបស់ ក្រុមការងារអន្តររដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកការ

តំបន់ទក
ី ង
ុ្រ នៅអាសអា
ី៊ គ្នយ
េ ស
៍ ទ
ុ ស
្ធ ង
ឹ តស
ែ ត
ិ្ថ នៅតំបន់

ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (IPCC) ស្តីពីមហាសមុទ្រ និង

តំបន់ដីសណ្តនៅលើដីទន់ជ្រាយ ដែលលាតសន្ធឹងដល់

ធាតុដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលជាសមាជិកនៃ

ដីល្បាប់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាន់តាប់ និងជា

ទឹកកក (Cryosphere) ក្នុងបរិបទការប្រែប្រួលអាកាស

តំបន់វាលស្រែជិតខាង។ ការធ្វើនគរូបនីយកម្ម និងឧស្សា

កម
ុ្រ ការងារអន្តររដ្ឋភ
ា បា
ិ លទទួលបន្ទក
ុ ការបប
្រែ ល
ួ្រ អាកាស

ហូ ប នី យ កម្ម ឆា ប់ រ ហ័ ស នៅក្នុ ង តំ ប ន់ បែ ប នេះ បង្ក ឲ្ យ មាន

ធាតុ (IPCC) នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លង

ការស្រុតដី និងការស្រុតផ្ទៃខាងលើរបស់ដីដែលបង្កឲ្យមាន

ទៅនេះ បានបង្ហាញថា នីវ៉ូទឹកសមុទ្រ និងមហាសមុទ្រអាច

នូវទឹកជំនន់ជាច្រើន ជាពិសេសក្នុងរដូវខ្យល់មូសុង។

យើងមិនធ្វើអ្វីមួយនោះទេ។ ការព្យាករណ៍ខាងក្រោមនេះ

វិទ្យាស្ថានឯករាជ្យលើការស្រាវជ្រាវអនុវត្តន៍ ក្នុងជំនាញទឹក

ទីក្រុងនានាក្នុងតំបន់អាស៊ី ក្នុងករណីកម្តៅភពផែនដី ស្ថិត

នៅលើការបូមទឹកក្រោមដី”។ ប៉ុន្តែ ពួកគេបន្ថែមថា “ទម្ងន់

កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ២០១៥ និងប្រៀបធៀប

ជំនាញមកពីវិទ្យាស្ថានឌែលតារេស (Deltares) ដែលជា

បង្ហាញពីផលវិបាកនៃកំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រទៅលើបណ្តា

និងផ្ទៃខាងក្រោមបានឲ្យដឹងថា កត្តាធំបំផុត “នៅតែស្ថិត

ក្នុងកម្រិត ២អង្សា ដែលជាកម្រិតត្រូវបានកំណត់នៅក្នុង

អគារពិតណាស់ចូលរួមចំណែកក្នុងការសង្កត់ស្រទាប់កំណ

នឹងករណីដែលកម្តៅដែលឡើងដល់ ៤អង្សា។

ស្តើង។ តំបន់ឆ្នេរទាំងនេះបង្កើតឡើងដោយស្រទាប់ខ្សាច់

រូបភាព ២៖ កំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រសកល (SLR) និងការស្រុតដីជាមធ្យមសម្រាប់ទីក្រុងនៅតាមតំបន់ឆ្នេរ (សូម

ចំណាំថា ការស្រុតដីអាចមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងផ្សេងគ្នា អាស្រ័យទៅតាមកម្រិតទឹកក្រោមដី និងលក្ខណៈ
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�រ�ើន�ើង
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ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

០៣

ការស្រុតដីបង្កមកពីកត្តាច្រើនយ៉ាង។ តាមរយៈអ្នក

�រ��ុតដី (ម)

ជំពូកទី

កើនឡើងដល់កម្ពស់ ១,១០ម នៅតម
ឹ្រ ឆ្ន២
ំា ១០០ បស
្រ ន
ិ បើ
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តារាងទី២ ចំនួនប្រជាជនបច្ចុប្បន្ននៅក្រោមការកើនឡើងនៃកម្រិតទឹកជំនន់ជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ២០៥០ ប្រទេស
ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ទាំង ៦ លើការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកម្រិតមធ្យម

Coastal DEM

ការប្រែប្រួល

២៩ លាននាក់

៩៣ លាននាក់

+៦៧ លាននាក់

២. បង់ក្លាដែស

៥ លាននាក់

៤២ លាននាក់

+៣៧ លាននាក់

៣. ឥណ្ឌា

៥ លាននាក់

៣៦ លាននាក់

+៣១ លាននាក់

៤. វៀតណាម

៩ លាននាក់

៣១ លាននាក់

+២២ លាននាក់

៥. ឥណ្ឌូនេស៊ី

៥ លាននាក់

២៣ លាននាក់

+១៨ លាននាក់

៦. ថៃ

១ លាននាក់

១២ លាននាក់

+១១ លាននាក់

៧៩ លាននាក់

៣០០ លាននាក់

+២២១ លាននាក់

សរុបជាសកល
Moderate emissions cuts

(RCP 4.5), Kopp et al. 2014. median climate sensitivity, Population exposure estimates do not factor in potential
coastal defenses, such as seawalls or levees
ប្រភព៖ Climate Central, Oct. 2019
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់ ក
ី ង
ុ្រ ទាំងនះេ គឺ ការបំពល
ុ

ផ្ទៃទឹក និងការរីងស្ងួតនៃទឹកក្រោមដី បើទោះជាមានភ្លៀង
ធ្លាក់ច្រើនក៏ដោយនោះ ដោយសារតែការបូមទឹកពីប្រភព

ក្រោមដីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រើប្រាស់ និង

ការកើនឡើងនៃថ្នល់បេតុងជំនួសឲ្យដីមមោក និងដើម
កោងកាងដែលជាប្រភពជួយរក្សាទឹក និងបំពេញឡើងវិញ

ដែលផ្តល់ឲ្យដោយធម្មជាតិនោះ។ ហានិភ័យក៏អាចកើន
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្រ ពទឹកផស្ ង
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ើ
ទំនប់អាងទន្លេ និងការច្រោះទឹកកខ្វក់ឡើងវិញ។ ទីក្រុង
សៀងហៃដែលស្រុតចុះ ២,៥ម ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩២០
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រូបភាពទី១. ការស្រុតដីម�ល
ិ យ
ើ ពទ
ី ស្សនៈពហុវស័

�រ�����ល��ស�តុ

• ពន�ឺន�រ�ើន�ើង��ក��ិតទឹកសមុ��
• ��ឹត�ិ�រណ៌��ស�តុ

�រអភិវឌ����ដ�កិច�សង�ម

• នគរូបនីយកម� និង�រ�ើន�ើង���ជន
• �រ�ើន�ើង��ត���វ�រទឹក

ផលប៉ះ�ល់

ក��ិតទឹកសមុ���ើង

�ើន�ើង�និភ័យ��ទឹកជំនន់ •

�រប៉ះ�ល់ដល់��រ ����រច�សម�័ន� •

៣-១០ មីលី�៉���/���ំ

ប៉ះ�ល់ដល់�រ��ប់��ងទឹក •

ដី��ុត

៦-១០០ មីលី�៉���/���ំ
�រ��ុតដី�ើលពីទស��នៈពហុវ�ស័យ
ជំពូកទី
បណ្តាទីក្រុងនៅអាស៊ានប្រឈមនឹងហានិភ័យបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
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ើ រសាកលប្ ងដាក់បញ្ចល
ូ ឡើងវិញនូវសទា
្រ ប់ទក
ឹ ក្នង
ុ

ដីសិប្បនិម្មិត។ ទីក្រុងបាងកកដែលបានសង់លើកម្ពស់
១,៥ ម ពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្រពេលនោះបានស្រុតចុះ ១០ ស.ម

មូល��តុ

• �របូមទឹកពី��មដី
• �រជីកយក���ង ឧស�័ន ធ���ងថ�
• តិចតូនិច
��ភព: Deltares ���ំ ២០១៥

តួនាទីរបស់សភា
ការត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងទឹក គឺមានសារៈសំខាន់

ជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់ប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះ។ សាលាក្រុង

ណាស់កង
ុ្ន ប្រវត្តសា
ិ ស្រន
្ត កា
ៃ រកសាងប្រទស
េ នៅអាស៊អា
ី គ្នយ
េ ។
៍

គ្របគ
់ ង
្រ ការស្រត
ុ ដីតម
ឹ្រ មួយ ឬពីរស.មប៉ណ
ុ
ះោ្ណ ។ ម្យ៉ង
ា វិញ

ធាតុ។ ដើម្បីលើកកម្ពស់យុទ្ធសាស្រ្តបន្សាំុ និងទប់ទល់

Park) បានជួយទប់ទល់ទឹកជំនន់ និងជួយស្តុកទឹកនៅ

របស់សាធារណជន តាមដានពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្ត

គ្រប់គ្រងបាននូវការពន្យឺតនូវការស្រុតចុះ ដែលសព្វថ្ងៃនេះ

អ្វីដែលថ្មីនោះគឺ ឥទ្ធិពលដ៏សម្បើមនៃការប្រែប្រួលអាកាស

ទៀត ការបង្កត
ើ សួនធំៗដូចជា សួនសតវត្សរ៍ (Centenary

សភាអាចផ្តច
ួ ផ្តម
ើ បង្កត
ើ ចបា
្ ប់ ជួយលើកកម្ពសកា
់ រយល់ដង
ឹ

ពេលមានព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះធម្មជាតិ។

ច្បាប់ និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់។

ខណៈដល
ែ យុទសា
្ធ សប
្ត្រ នសា
្ ព
ុំ ល
េ ខ្លះ គឺសមប
ា្រ ត
់ ប
ំ ន់

ទីប្រជុំជនតែមួយ វិធានការទប់ទល់ គឺជាផ្នែកមួយដែល
តម្រូវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលធំជាងមុន ដើម្បី
កម្រិតកំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រតាមរយៈការកាត់បន្ថយការ

បញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។ ដើម្បីសម្រេចបានកិច្ចការនេះ

វិធានការទាំងនេះទាមទារឲ្យមានសកម្មភាពសប
្រ គ្ននៅ
ា ថ្នក
ា ់
ក្រោមជាតិ ថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់តំបន់ និងសកលក្នុងការគាំទ្រ
គោលនយោបាយថាមពលដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងសន្សំ
សំចជា
ៃ ងមុនដែលផ្តលអា
់ ទិភាពទៅលើថាមពលកកើតឡើង

វិញតាមដល
ែ អាចទៅរួច និងការប្រង
ឹ បង
្រែ ក្នង
ុ ការកាត់បន្ថយ
ការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល។

ក. ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ
ដើមប្ ដា
ី ក់កមត
ិ្រ ការបប
ើ្រ ស
ា្រ ទ
់ ក
ឹ ជាទូទៅ និងជាពិសស
េ

ទឹកក្រោមដី និងដើម្បីគ្រប់គ្រងនគរូបនីយកម្ម យើងត្រូវការ

ច្បាប់ ជាពិសេសក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលមានការស្ទាក់
ស្ទើរក្នុងការធ្វើសកម្មភាព។ ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនបាន
ផលប្រយោជន៍ពីបណ្តាញចែកចាយទឹកស្អាតប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាព(ដែលជាករណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៦៥%

នៅទីក្រុងហ្សាការតា) ពួកគេនឹងបន្តបូមទឹកពីស្រទាប់ទឹក
ក្នុងដីដែលវានឹងបង្កឲ្យបញ្ហាស្រុតដីក្នុងទីក្រុងនេះកាន់តែ

ធ្ងន់ធ្ងរឡើង។ នៅទីក្រុងហ្សាការតាត្រូវបានគំរាមកំហែង
ខ្លាំងដោយសារបញ្ហា ២យ៉ាងគឺ បញ្ហាស្រុតដី និងកំណើន
នីវ៉ូទឹកសមុទ្រ។ ការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសនេះទៅនឹងបញ្ហា
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៨ គ.ម ត្រូវបានចាប់ផ្តើមសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ហើយ

គង
្រោ នឹងបញ្ចបនៅ
់ ឆ្ន២
ំា ០២៥។ ការប្តេជច
ា្ញ ត
ិ ន
្ត ះេ តវូ្រ បាន
អ្នកបរិស្ថានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង ដោយសារវាតម្រូវឲ្យមានការ

សង់ជញ្ជាំងបាំងឆ្នេរប្រវែង ៥០០ គ.ម ដែលរចនាឡើង
ដើម្បីការពារទីក្រុងរបស់ខ្លួនទប់ទល់នឹងសមុទ្រចាវ៉ា។ តម្លៃ
នៃគម្រោងនេះ ដែលមានឈ្មោះថា ផែនការមេសម្រាប់ការ

អភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរចម្រុះរដ្ឋធានីជាតិ ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថា

ចំណាយអស់ទក
ឹ ប្រក
ា ច
់ ន
ំ ន
ួ ៤០ប៊លា
ី នដុលរា្ល អាម៉រេ ក
ិ ដែល
ស្មើនឹងចំនួនថវិកាដែលអាចសាងសង់ទីក្រុងមួយថ្មីបាន។

អភិកម
្រ របស់បទ
្រ ស
េ ថៃកង
ុ្ន ការដោះស្រយ
ា បញ្ហស
ា ត
ុ្រ

ដីក្នុងរាជធានីរបស់គេគឺ ការប្រើប្រាស់នូវបទបញ្ញត្តិយ៉ាង

បរិស្ថាន និងប្រជាពលរដ្ឋដែលបង្កមកពីការប្រែប្រួល
អាកាសធាតុ

yy លើកកម្ពសកា
់ រយល់ដង
ឹ ស្តព
ី ី ហានិភយ
័ ដល
ែ ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងតម្រូវការក្នុងការត្រៀម
ខ្លួនចំពោះហានិភ័យទាំងនោះ

yy កំណត់ផលប៉ះពាល់ដល
ែ អាចកើតមាន និងចាត់ចណា
ំ
ត់
ថ្នាក់លើភាពសំខាន់ លទ្ធភាពដែលអាចទៅរួច និងភាព
បន្ទាន់របស់ផលប៉ះពាល់ទាំងនោះ

yy តាមដាន និងវាយតម្លៃមើលថា តើមានការកើតឡើងនូវ

ការផ្លស
ា ប
់ រូ្ត ដែលគិតទុកជាមុនទៅលើបរិសន
ា្ថ ឬទេ ហើយ
ប្រសិនបើមាន តើវាស្ថិតនៅក្នុងល្បឿនណា

តឹងរ៉ឹងបំផុត ដែលដំណោះស្រាយនេះស្រដៀងទៅនឹងអភិ

yy គណនាការចំណាយ និងផលប្រយោជន៍នៃយុទ្ធសាស្រ្ត

ក្រោមដីរបស់ទីកុង
្រ បាងកកតូវ្រ បានអនុម័តក្នុងឆ្នំ១
ា ៩៧៧

សង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការបំលែងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

បានដាក់គោលដៅទៅលើតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះបំផុត។

yy វិភាគលើការឆ្លយ
ើ តបរបស់យទ
ុ សា
្ធ សប
្ត្រ នសា
្ ុំ និងលទ្ធផល

កាត់បន្ថយ តែមិនទាន់បានឈប់នោះទេដោយសារតែការ

yy បន្តសិក្សាវាយតម្លៃពីហានិភ័យ និងយុទ្ធសាស្រ្តដែល

ក្រមរបស់ជនជាតិជប៉ន
ុ នៅក្នង
ុ ទីកង
ុ្រ តូកយ្ ។
ូ ចបា
្ ប់សព
ី្ត ី ទឹក

បន្សាំុនានា (ការមិនធ្វើអ្វីសោះ ការប្តូរទីតាំង ការសាង

ដើម្បីគ្រប់គ្រងទឹកឲ្យបានប្រសើរជាងមុន ដែលច្បាប់នេះ

។ល។)

ចាប់ ពី ពេ ល នោះមកកម្រិ ត ស្រុ ត ដី ក្នុ ង រាជធានី ត្រូ វ បាន

បូមទឹកខុសច្បាប់នៅតែបន្ត បើទោះបីជាមិនសូវមានច្រើន
ក៏ដោយ។

ខណៈកំពុងបង្កើតគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្ត

បន្សាុំ រដ្ឋភ
ា បា
ិ លត្រវូ តែពចា
ិ រណាអំពហា
ី និភយ
័ អាកាសធាតុ

របស់វា

បានដាក់ចេញ។

គ. ការតាមដានសមិទ្ធផល
គណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចរបស់សភា គួរធ្វើសវនកម្ម

នៅពេលសិក្សាវាយតម្លៃទៅលើផលប៉ះពាល់ជាសក្តានុពល

និងអធិការកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីវាយតម្លៃពីកម្រិតនៃការអនុវត្ត

ខ. ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងភាគី

ឃ. កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់

ទៅលើបុគ្គល និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
ពាក់ព័ន្ធ

ច្បាប់។

បណ្តា ប្រ ទេ ស អាស៊ា ន មានបរិ ស្ថា ន ធម្ម ជា តិ ដូ ច គ្នា

សភាអាចជួយលើកកម្ពសកា
់ រយល់ដង
ឹ របស់បជា
្រ ពលរដ្ឋ

ដំណើរការនគរូបនីយកម្មមមាញឹកដូចគ្នា បញ្ហាទឹកដូចគ្នា

ដឹងដើមប្ ប
ី នសា
្ ុំ និងទប់ទល់ទៅនឹងបញ្ហប
ា ឈ
្រ មនៃហានិភយ
័ 

ប្រយោជន៍ស៊ីជម្រៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុងស្មារតីរួមរបស់

កិចព
្ច គ
ិ
ះ្រោ យោបល់ជាមួយក្រម
ុ អ្នកជំនាញ បេសកកម្មរបស់

ឧទាហរណ៍នៃការអនុវត្តល្អៗ ដើម្បីសន្សំសំចៃពេលវេលា

ស្តីពី បញ្ហាប្រឈម និងគោលនយោបាយដែលចាំបាច់ត្រូវ

និងការគំរាមកំហែងអាកាសធាតុដូចគ្នា។ ដូចនេះ វាផ្តល់

នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ តាមរយៈការរៀបចំសន្និសីទ

អាស៊ាន ដែលត្រូវមានការចែករំលែកបទពិសោធន៍ និង

សភា និងការចុះអង្កេតក្នុងតំបន់ជាដើម។ កិច្ចការទាំងនេះ
ចាំបាច់ត្រូវតែ៖

ក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយទាំងនេះ។

ជំពូកទី

០៣
បណ្តាទីក្រុងនៅអាស៊ានប្រឈមនឹងហានិភ័យបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

មានប្រវែង ៣២ គ.ម។ ដំណាក់កាលទីមួយជញ្ជាំងប្រវែង

yy កំណត់កត្តាដែលងាយរងគ្រោះចំពោះតំបន់ សេដ្ឋកិច្ច

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ទាំងអស់នេះគឺ ការសាងសង់ជញ្ជាំងកម្ពស់ ៤ ម៉ែត្រដែល

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ វិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (NIDIR) ។

អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Atlas of Parliamentary Diplomacy ដែលអាចទាញយកពីគេហទំព័រ៖
https://www.pcasia.org ។
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៣.៣ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការការពារតំបន់

ព្រៃធម្មជាតិ៖ ទស្សនៈពីខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

បរិបទ
ការបប
្រែ ល
ួ្រ បមប
្រែ មល
ួ្រ អាកាសធាតុកព
ំ ង
ុ បង្កឲយ្ មាន

បានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ ដោយសារកំណើននៃការរានដីព្រៃ

របស់វាបានធ្វើឲ្យរដូវប្រាំងអូសបន្លាយវែងជាងមុន ការកើន

ក្នង
ុ តំបន់បព
្រ ត
ឹ្រ ទៅ
ិ្ត យ៉ង
ា ឆាប់រហ័សក្នង
ុ អំឡង
ុ ពល
េ នប
ៃ ដិវត្តន៍

ឡើងនូវសីតុណ្ហភាពក្នុងបរិយាកាសនិងគ្រោះធម្មជាតិពាក់

ព័នន
្ធ ង
ឹ ជំនន់ទក
ឹ ភ្លៀងកើតឡើងកាន់តញ
ែ ក
ឹ ញាប់ [៤, ៥]។

បមប
្រែ ម្រល
ួ ទាំងនះេ បានប៉ះពាល់ជាខ្លង
ំា ទៅលើបព
្រ ន
័ ផ
្ធ លិត

កម្មសប្ ៀងរបស់ពភ
ិ ពលោក ហើយទំហន
ំ កា
ៃ រប៉ះពាល់ទៀត
សោតប្រែប្រួលទៅតាមតំបន់[៥]។

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការការពារតំបន់ព្រៃធម្មជាតិ៖ ទស្សនៈពីខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

០៣

សម្រាប់ការធ្វើកសិកម្ម[១០,១១]។ ការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម

បត
ៃ ង ដល
ែ ជំរញ
ុ ដោយការកើនឡើងនូវតមវូ្រ ការផលិតផល

កសិកម្ម [១២]។ ទាំងនេះអាចមើលឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់
តាមរយៈកំណន
ើ ផលិតកម្មដណា
ំ
ពា
ំ ណិជក
្ជ ម្ម [១៣,១៤]។

ទិន្នន័យបានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃគំរបព្រៃឈើស្ទើរគ្រប់
ប្រទស
េ ទាំងអស់កង
្នុ តំបន់ លើកលែងតែបទ
្រ ស
េ វៀតណាម

ការកាប់បផ
ំ ញ
ា្ល ពឈ
្រៃ
ជា
ើ កត្តច
ា ម្បងមួយដែលចូលរួម

ឡាវ និងហ្វ៊ីលីពីន (រូបភាពទី១)។ សម្រាប់ប្រទេសឡាវ

គំរបពឈ
្រៃ នា
ើ ទៅ
ំ ដល់ការបប
្រែ ល
ួ្រ នៃវដ្តទក
ឹ នៅក្នង
ុ បរិយាកាស

បន្ថយកសិកម្មពនេចរ និងកំណត់តំបន់ព្រៃបម្រុងបានចូល

ប្រែប្រួលលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ។ ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ

ការធ្វើកសិកម្ម[១៥] ។

បន្ថម
ែ បរិមាណ CO2 កាន់តច
ែ ន
ើ្រ ទៅក្នង
ុ បរិយាកាស[៦]។

ឆ្នាំ១៩៦០ ទៅដល់៤២% ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៣ ដែលក្នុងរយៈ

កម្មគឺជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើ ហើយដែល

១១%[១៦]។ កំណន
ើ តមវូ្រ ការបង
្រេ ឆា និងជីវៈឥន្ធៈសកល

ចំណែកធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ការបាត់បង់

គោលនយោបាយប្រើ ប្រា ស់ ដី ដែ ល បានរៀបចំ ដើ ម្ បី កា ត់

និ ង ថយចុះ នូ វ បរិ មា ណពពកដែ ល ជាហេ តុ នាំ ឲ្ យ មានការ

រួមចំណែកសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយការរានដីព្រៃសម្រាប់

ក៏ចល
ូ រួមចំណក
ែ ទៅដល់ការកើនឡើងកំដៅផែនដីដោយវាបាន

ផ្ទៃដីកសិកម្មរបស់ប្រទេសថៃបានកើនពី២៣% ក្នុង

ការរានដីពស
្រៃ ម្រប
ា ក
់ សិកម្មនង
ិ ការកាប់ឈស
ើ ម្រប
ា ពា
់ ណិជ្ជ
ភាគច្រើនឃើញមាននៅតំបន់អាម៉ាហ្សូន និងតំបន់ត្រូពិច
ផ្សេងទៀតដូចជាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើម[៧, ៨]។ ជាឧទា
ហរណ៍ គ្រាន់តែការផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការប្រើប្រាស់ដីនៅ

តំបន់តព
ូ្រ ច
ិ បានធ្វឲ
ើ យ្ មានការបញ្ចញ
េ ឧស្មន
័ ផ្ទះកញ្ចកប
់ ន្ថម
ែ

ចូលទៅក្នង
ុ បរិយាកាសប្រមាណពី១៤-២០% លើបរិមាណ

សរុបដែលបានបញ្ចេញទូទាំងពិភពលោករវាងឆ្នាំ២០០០២០០៧ [៧]។ ការកើនឡើងនូវតម្រូវការស្បៀងនិងផលិត
ផលកសិកម្មកង
ុ្ន ពិភពលោកជំរញ
ុ នូវការអនុវត្តកសិកម្មបប
ែ
អតិផល ហើយការរានដីពស
្រៃ មប
ា្រ ក
់ សិកម្មកកា
៏ ន់តប
ែ ន្ត[៩]។

ការកាត់ ប ន្ថ យ ការកាប់ បំ ផ្លា ញ ព្រៃ ឈើ និ ង ការខិ ត ខំ

ស្តារព្រៃឈើឡើងវិញជាជម្រើសដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិង

ពេលដូចគ្នាផ្ទៃដីកសិកម្មរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានកើន
បានធ្វើឲ្យផលិតកម្មដូងប្រេងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និង

ឥណ្ឌូនេស៊ីកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចន្លោះ ឆ្នាំ១៩៩០២០០៧[១៧]។ ព្រៃឈើប្រមាណជា ៨លានហិកតាត្រូវ

បានកាប់ដើម្បីយកដីសម្រាប់ដាំដូងប្រេង ហើយមានការ
បម្រុងទុកដីព្រៃជាច្រើនលានហិកតាថែមទៀតសម្រាប់ការ

ពង្រីកការដាំដុះដំណាំនៅពេលសម្រាប់អនាគត [១៨]។

ត្រឹមឆ្នាំ២០០៤ ប្រមាណជា៨៥% នៃប្រេងដូងក្នុងពិភព
លោកត្រូវបានផលិតក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះ [១៣]។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ផ្ទៃដីសម្រាប់ផលិតកម្មដូងប្រេងកើនដល់
១៥លានហិកតា[១៩]។

ការបាត់បង់ព្រៃឈើកើតមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុង

ចំណា យតិច ក្នុ ងការកាត់ បន្ថ យ ការកើ នឡើ ង កំ ដៅ ផែ ន ដី

ប្រទេសកម្ពុជា ឥណ្ឌូនេស៊ី និងមីយ៉ាន់ម៉ា ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ

អត្ថបទនេះរៀបរាប់ អំពីស្ថានភាពរបស់ព្រៃត្រូពិចនៅអាស៊ី

សម្រាប់កម្ពុជា ពី៦៥ ទៅ៤៩% ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

និងការទប់ទល់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ[៦,៩]។

អាគ្នេយ៍ រួមជាមួយនឹងការពិភាក្សាពីផលប៉ះពាល់នានានៃ
ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង

សង្ខប
េ គោលនយោបាយដែលប្រទស
េ នីមយ
ួ ៗបានដាក់ចះុ
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ។
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ផ្ទៃដីដែលគ្របដណ្តប់ដោយព្រៃឈើនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាច្រើនទៅដល់ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

ផលិតកម្មកសិកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ច [១, ២, ៣]។ ឥទ្ធិពល

ជំពូកទី

ស្ថានភាពព្រៃឈើនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

១៩៩០-២០១៦។ គំរបព្រៃឈើធ្លាក់ចុះពី៧៣ ទៅ៥២%

និងពី៦០ទៅ៤៣% សម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។ ប្រទេស

កម្ពុជា និងឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសដែលមានការពង្រីកផ្ទៃដី
សម្រាប់កសិកម្មលឿនបំផុតក្នុងតំបន់ក្នុងរយៈពេលពីរទស
វត្សរ៍ចុងក្រោយ[១៦]។ ក្រៅពីការរានដីព្រៃសម្រាប់វិស័យ

កសិកម្ម ការកាប់ព្រៃឈើសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម គឺជាមូលហេតុ

រដូវវស្សាដែលមានលក្ខណៈកាន់តធ
ែ ន
្ង ធ
់ រ្ង ខ្លង
ំា ជាងមុន[២៥]។

ចម្បងនៃការបាត់បង់ពឈ
្រៃ
នៅ
ើ បទ
្រ ស
េ មីយន
ា៉ ម
់ [ា៉ ២០]។

តាំងពីឆ២
ំា្ន ០០៩ បទ
្រ ស
េ អាសអា
ី៊ គ្នយ
េ ដ
៍ គោ
ី កដូចជា កម្ពជា
ុ

វិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មយាង
៉ សន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រទេសចិន

ភ្លៀងធ្លក
ា ត
់ ច
ិ ជាងបរិមាណជាមធ្យមរយៈពេលវែងរបស់ខន
ួ្ល

ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសឡាវ និងមីយ៉ាន់ម៉ាដែរ ការ

រួមជាមួយនឹងដីព្រៃដែលទំនេរ ហើយមានតំលៃថោកបាន
ជំរញ
ុ ឲ្យមានការដាំដះុ នូវដំណាពា
ំ ណិជក
្ជ ម្មមយ
ួ ចំនន
ួ ដូចជា

កៅស៊ូនិងដំឡូងមីជាដើម[២១,២២]។ មានការប៉ាន់សន
ា្ម

ថា ផ្ទៃដីដាំកៅស៊ូក្នុងតំបន់នឹងកើនឡើងបួនដងត្រឹមឆ្នាំ
២០៥០ ហើយភាគច្រើននៃដីទាំងនេះគឺបានមកពីការរាន
ដីព្រៃធម្មជាតិ[២៣] ។

ផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីការកាប់
បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការប្រែប្រួល

វៀតណាម ថៃ មីយ៉ានម៉ា និងឡាវ បានទទួលកំរិតទឹក
ដោយក្នង
ុ ពេលជាមួយគ្នប
ា ទ
្រ ស
េ ហ្វល
ី៊ ព
ី ន
ី បានរងនូវបាតុភត
ូ

El Nino ដែលបណ្តាលឲ្យរដូវវស្សាមកយឺត ហើយមាន
រយៈពេលខ្លីជាងមុន[២៤]។

ភាពមិនទៀងទាត់របស់ដណ
ំ
រើ ទឹកភ្លៀង ការកើនឡើង

កំដៅ និងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិនអំណោយផលផ្សេង
ទៀតដូចជាភាពរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់បានប៉ះពាល់ជាខ្លាំង

លើទន
ិ ផ
្ន លដំណាំ ហើយដល
ែ ធ្វឲ
ើ យ្ វិសយ
័ កសិកម្មកយ
ា្ល ជា
វិស័យមួយដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីការប្រែប្រួលអាកាស
ធាតុ។ ការកើនឡើងកំដៅត្រូវបានគេរកឃើញថា មាន

អាកាសធាតុ

ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃទិន្នផលដំណាំ[២៦,

ឲ្យមានការបប
្រែ ល
ួ្រ អាកាសធាតុ[៦]។ អាសអា
ី៊ គ្នយ
េ ក
៍ ព
ំ ង
ុ

នៅក្នង
ុ សេនារីយន
ូ៉ កា
ៃ របប
្រែ ល
ួ្រ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ពេលបច្ចប
ុ ប្ ន្ន

អាកាសធាតុដែលមានដូចជា ទឹកជំនន់ រលកកំដៅ ភាព

បន្សាំុទៅនឹងការប្រែប្រួលអស់ទាំងនេះទេ ទិន្នផលស្រូវក្នុង

បានចូលរួមចំណក
ែ ដល់ការកើនឡើងកំដៅផែនដីនង
ិ ជំរញ
ុ

១0C អាចធ្វឲ
ើ យ្ ទិនផ
្ន លសវូ្រ ក្នង
ុ តំបន់ធក
ា្ល ច
់ ះុ ប្រមាណ១០%។

រងគះ្រោ ពីបាតុភត
ូ ធម្មជាតិដល
ែ បណល
ា្ត មកពីការបប
្រែ ល
ួ្រ

និងបស
្រ ន
ិ បើគន
ា្ម វិធសា
ី សន
្ត្រ ង
ិ បច្ចក
េ ទស
េ កសិកម្មសមប
ា្រ ់

រាំងស្ងួត ភ្លើងឆេះព្រៃ និងព្យុះស៊ីក្លូន។ល។ នៅឆ្នាំ២១០០
សីតុណ្ហភាពជាមធ្យមនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ហ្វ៊ីលីពីន ថៃ

និងវៀតណាមនឹងកើនប្រមាណជា ៤.៨0C ហើយនីវ៉ូទឹក
សមុទ្រនឹងកើនបន្ថែម៧០សង់ទីម៉ែត្រ[២៤]។ ការកើន

ឡើងសីតុណ្ហភាពនេះនឹងបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបភ្លៀង
មូសុងក៏ដូចជាការមកដល់យឺតនៃរដូវវស្សា ហើយទឹកជំនន់

ប្រទេសហ្វ៊ីលីពីន ថៃ និងវៀតណាមត្រឹមឆ្នាំ២១០០ អាច

នឹងធ្លាក់ចុះប្រមាណពាក់កណ្តាល និងប្រហែលជា៣៤%
សម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី [២៤]។ ក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ

ភាពរាំងស្ងួតក្នុងប្រទេសថៃ និងហ្វ៊ីលីពីនបានបង្កឡើងជា
បញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យ
កសិកម្ម[២៤,២៨] ។

រូបភាពទី ១៖ និន្នាការនៃការប្រែប្រួលគំរបព្រៃឈើ
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០៣
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការការពារតំបន់ព្រៃធម្មជាតិ៖ ទស្សនៈពីខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

២៧]។ ការសិក្សាថ្មីៗបង្ហាញថា ការកើនឡើងកំដៅត្រឹម

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ដូចបានរៀបរាប់ពីខាងដើម ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ
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ភាពមិនទៀងទាត់របស់ដណ
ំ
រើ ទឹកភ្លៀង ការកើនឡើង

នីវ៉ូទឹកសមុទ្រ និងការកើនឡើងកំហាប់អំបិលក្នុងទឹកនៅ
តាមតំបន់ទំនាបទន្លេនៃប្រទេសវៀតណាម និងមីយ៉ាន់ម៉ា
បានធ្វឲ
ើ យ្ តំបន់ទាង
ំ នេះងាយរងគ្រោះទៅនឹងការជាំទក
ឹ ការ

លិចទឹកជាបចា
្រ ំ និងការកើនសារជាតិអប
ំ ល
ិ នៅក្នង
ុ ដី[២៤]។

ទឹកជំនន់នៅប្រទស
េ ឥណ្ឌន
ូ ស
េ ប
ី៊ ះ៉ ពាល់ដស
ី
២
្រែ ៦៨.៨២៣

ហិកតា និងខូចខាតផលស្រូវប្រមាណ១.៣៤៤លានតោន

[២៤]។ ការកើនឡើងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រនឹងបណ្តាលឲ្យលិច

លង់ដីស្រែពី ១៥-២០លានហិចតា ទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍
ហើយដែលបង្កជាការគំរាមកំហែងទៅដល់សន្តិសុខស្បៀង

របស់បទ
្រ ស
េ ក្នង
ុ តំបន់[២៤]។ ការកើនឡើងនីវទ
៉ូ ក
ឹ សមុទ្រ

ត្រឹម៤០សង់ទីម៉ែត្រ អាចធ្វើឲ្យប្រជាជន ២១លានអ្នក

ដែលរស់នៅតាមតំបន់ឆេរ្ន និងតាមដងទន្លេនៅអាសីអា
៊ គ្នេយ៍
បាត់បង់ទីលំនៅ។ តាមការព្យាករណ៍ ១១% នៃជនជាតិ
វៀតណាមនឹងរងផលប៉ះពាល់បស
្រ ន
ិ បើនវី ទ
ូ៉ ក
ឹ សមុទឡ
្រ ង
ើ

មួយម៉ត
ែ [្រ ២៩]។ បច្ចប
ុ ប្ ន្ននះេ ផ្នក
ែ ខ្លះរបស់ទក
ី ង
ុ្រ ចាការតា

គឺសត
ិ្ថ នៅកម
្រោ នីវស
ូ៉ មុទរ្រ ច
ួ ទៅហើយ ដល
ែ ក្នង
ុ ពល
េ ជាមួយ

គ្នានេះទីក្រុងបាងកក និងម៉ានីលកំពុងរងការគំរាមកំហែង
ពីការកើនឡើងកំពស់ទឹកសមុទ្រ ភ្លៀងធ្លាក់គំហុកជាប្រចាំ
ជំពូកទី
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការការពារតំបន់ព្រៃធម្មជាតិ៖ ទស្សនៈពីខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

០៣

និងព្យុះស៊ីក្លូនត្រូពិច[៣០]។

ការបប
្រែ ល
ួ្រ អាកាសធាតុធឲ
ើ្វ យ្ មានការបប
្រែ ល
ួ្រ លក្ខណៈ

របស់មូសុងវស្សា។ ការប្រែប្រួលនេះគួបផ្សំជាមួយនឹងការ
កសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាច្រើននៅតាមដងទន្លេមេគង្គបាន

ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរលំហូរ និង លក្ខណៈរបស់ទឹក
ទន្លេ និងការកើនកំដៅក្នុងអាងទន្លេ[២៤,៣១]។ បើ

តាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកម្រិតទឹក ទន្លេមេគង្គក្នុងឆ្នាំ

២០២០បានធ្លក
ា ច
់ ះុ ដល់កមត
ិ្រ ទាបបំផត
ុ មិនធ្លប
ា មា
់ នក្នង
ុ
រយៈពេល៦០ឆ្នាំ។ ផលិតភាពនិងសេវាអេកូឡូស៊ីរបស់បឹង
ទន្លេសាបនឹងទទួលផលប៉ះពាល់អវិជមា
្ជ នខ្លង
ំា ពីការបប
្រែ ល
ួ្រ

និងការអភិវឌ្ឍទាំងនេះ[៣២]។ រដូវប្រាំងដែលយូរជាងមុន
ការកើនឡើងកំដៅផែនដី និងការផ្លាស់ប្តូររបៀបប្រើប្រាស់

ដីបានផ្តល់នូវលក្ខខណ្ឌដែលងាយបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃ

[៣៣]។ ភ្លើងឆេះព្រៃនៅកាលីម៉ាន់តាននិងកោះស៊ូម៉ាត្រា
របស់ឥណ្ឌន
ូ ស
េ បា
ី៊ នបំផញ
ា្ល សវា
េ អក
េ ឡ
ូ ស
ូ ព
ី៊ ឈ
្រៃ
ើ ជីវៈចមះុ្រ

និងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលវដ្តទឹកក្នុងបរិយាកាស និងលក្ខ
ខណ្ឌអាកាសធាតុក្នុងតំបន់[៣៣]។ ការប្រែប្រួលអាកាស

ធាតុនិងការកើនឡើងកំដៅផែនដីជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យពូជ
ដើមឈើមយ
ួ ចំនន
ួ ដូចជាសល
្រ ន
់ ង
ិ កោងកាងពិបាកលូតលាស់
និងរីកសាយ[៣៤,៣៥]។ ស្រដៀងគ្នន
ា ះេ ដែរ ការបប
្រែ ល
ួ្រ

អាកាសធាតុបាននាំទៅដល់ការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈគីមីនិង
រូបសាសរ្ត្រ បស់សមុទ្រ ដែលបណ្តល
ា អោយមានការបប
្រែ ល
ួ្រ

លក្ខខណ្ឌរដូវកាលរបស់ត្រី និងបរិមាណត្រីពីតំបន់មួយ
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ទៅតំបន់មួយ។ ការប្រែប្រួលនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនូវ
បរិមាណត្រីនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រហែលជា១០% នៅ
ឆ្នាំ២០៥០[៣៦]។

គោលនយោបាយសម្រាប់ការអភិរក្ស
តំបន់ព្រៃធម្មជាតិ

ការការពារធនធានព្រៃឈើ គឺជាចំណុចស្នូលរបស់

គោលនយោបាយបរិសន
ា្ថ និងការបប
្រែ ល
ួ្រ អាកាសធាតុរបស់

ប្រទស
េ ស្ទរើ តែទាង
ំ អស់នៅក្នង
ុ តំបន់អាស៊អា
ី គ្នយ
េ [៍ ៣៧]។
ក្របខ័ណគ
្ឌ តិយត
ុ ន
ិ្ត ង
ិ អភិកម
្រ ផ្សង
េ ៗត្រវូ បានអនុវត្ត[៣៨]។

នៅថ្នាក់តំបន់ សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបង្កើត
ក្រុមការងារបច្ចេកទេសពីរដែលធ្វើការលើ (១)ការអភិរក្ស

ធនធានធម្មជាតិនង
ិ ជីវៈចមះុ្រ (AWGNCB) (២) ការគប
្រ ់
គ្រងធនធានទឹក (AWGWRM)។ ក្រុមការងារទាំងពីរ

នះេ ជាផ្នក
ែ មួយនក
ៃ ច
ិ ខ
្ច ត
ិ ខំបង
ឹ្រ បង
្រែ ក្នង
ុ តំបន់ដម
ើ ប្ ប
ី យ
្រ ទ
ុ ្ធ
ប្រឆាំងទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ និងជំរុញការដាំដុះ

និងស្តារព្រៃធម្មជាតិឡើងវិញ។ បន្ថែមពីលើនេះអាស៊ាន
ក៏បានផ្តច
ួ ផ្តម
ើ ឲ្យមានក្របខ័ណយ
្ឌ ទ
ុ សា
្ធ ស្រម
្ត យ
ួ ចំនន
ួ ទៀត

ដូចជា ក្របខ័ណព
្ឌ ហុវស
ិ យ
័ អាស៊ន
ា លើការបប
្រែ ល
ួ្រ អាកាស
ធាតុ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអាស៊ានសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហា

ក្នុងវិស័យកសិកម្ម ព្រៃឈើនិងជលផល និងគំនិតផ្តួចផ្តើម
Heart of Borneo ជាដើម[៣៩]។ កម
ុ្រ ការងារពិសស
េ

មួយតវូ្រ បានបង្កត
ើ នៅឆ្ន២
ំា ០០២ ដើមប្ រ
ី ៀបចំគមង
្រោ វិញប
ា្ញ ន

កម្មព្រៃឈើសម្រាប់អាស៊ាន [៤០]។ សេចក្តីប្រកាសទាក់
ទងនឹងនិរន្តរភាពបរិសន
ា្ថ ត្រវូ បានអនុមត
័ ដោយអាស៊ន
ា ក្នង
ុ

ឆ្នាំ២០០៧ ដែលគោលបំណងសំខាន់មួយរបស់សេចក្តី
ប្រកាស គឺដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់ការប្រយុទ្ធ
ប្រឆាំងជាមួយនឹងការកាប់បំផ្លាញ និងការជួញដូរឈើខុស

ច្បាប់។ សេចក្តីប្រកាសនេះបាននាំឲ្យមានការបង្កើតនូវ
បណញ
ា្ត ចក
ែ រំលក
ែ ព័តមា
៌ នក្នង
ុ តំបន់ដម
ើ ប្ ព
ី ងង
ឹ្រ ការអនុវត្ត

ច្បាប់និងអភិបាលកិច្ចព្រៃឈ[ើ ៤០]។ ប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ

ម៉ាឡេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា ហ្វ៊ីលីពីន និងថៃជាសមាជិកអង្គការ
ពឈ
្រៃ
ត
ើ ព
ូ្រ ច
ិ អន្តរជាតិ (ITTO) [៣៧]។ សម្រប
ា ថ
់ ក
ា្ន ជា
់ តិ

ការគ្របគ
់ ង
្រ ពឈ
្រៃ
ប
ើ ក
្រ បដោយនិរន្តរភាព (Sustainable
Forest Management SFM) គឺជាស្នូលរបស់គោល
នយោបាយគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ[៣៧]។ នៅក្រោម SFM
គោលការណ៍អនុវត្ត (Code of Practice COP) ត្រូវ

បានរៀបចំដម
ើ ប្ កា
ី រអនុវត្តចបា
្ ប់គប
្រ គ
់ ង
្រ ពឈ
្រៃ
ើ និងដើមប្ ី
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលបណាល
្ត មកពីការកាប់បំផាញ
្ល
ព្រៃឈើដល់បរិស្ថាន និងសង្គម។ អាស៊ានអនុម័ត COP
នៅឆ្នាំ២០០១។

ប្រទេសមួយចំនួនដូចជា

កម្ពុជា

ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី និងមីយ៉ាន់ម៉ាបានរៀបចំ COP

នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ហ្វ៊ីលីពីន ថៃ និងក្រោយមក

ទោះបីជាមានកិចខ
្ច ត
ិ ខំទាង
ំ នះេ ប៉ន
ុ ត
ែ្ត ប
ំ ន់ពធ
្រៃ ម្មជាតិ

កម្ពុជានិងវៀតណាម[៣៨]។ ប្រទេសថៃហាមឃាត់ការ

នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតែបន្តធ្លាក់ចុះ ហើយឥទ្ធិពលនៃ

សេចក្តីប្រកាសទីក្រុងបាលីវិធានការស្រដៀងគ្នាដើម្បីទប់

ទៅនឹងបញ្ហទា
ា ង
ំ នះេ តួនាទីរបស់សភាក្នង
ុ ការធានាឲយ្ បាន

ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី និង ហ្វ៊ីលីពីន [៤០]។

ព័នគ
្ធ រឺ ត
ឹ តែមានសារៈសំខាន់។ជាមួយនឹងមុខងារតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្

ធនធានព្រៃឈើ[៤១]។ កម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្តាប្រទេស

កំណត់ពកា
ី របឈ
្រ មនានាក្នង
ុ ការអនុវត្តនង
ិ ពងង
ឹ្រ ការអនុវត្ត

គ្របជ
់ ង
ុ្រ ជយ
្រោ សម្រប
ា កា
់ រគ្របគ
់ ង
្រ ពស
្រៃ ម្បទាន[៣៧]។

និងគំនត
ិ ឲ្យបានទាន់ពល
េ វេលាមុននឹងសមច
្រេ អនុមត
័ ច្បាប់

កាប់ព្រៃឈើចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៨៨។ ដោយអនុវត្តតាម

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏កាន់តែកើនឡើង។ ប្រឈម

ស្កាត់ការលួចកាប់និងជួញដូរឈើខុសច្បាប់ត្រូវបានអនុវត្ត

នូវបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពក្នង
ុ ការអនុវត្តចបា
្ ប់នង
ិ គោលនយោបាយពាក់

ប្រទេសឥណ្ឌូនេសីបា
៊ នអនុម័តច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីការពារ

សភាអាចកោះប្រជជា
ំុ ប្រចាជា
ំ មួយនឹងក្រសង
ួ ពាក់ពន
័ ដ
្ធ ម
ើ ប្ ី

អាស៊ន
ា ជិតខាងបានរៀបចំគោលការណ៍ណនា
ែ ស
ំ ព
ី្ត ជ
ី វី ចម្រះុ

ច្បាប់។ សភាអាចយកឱកាសនេះសម្រាប់ផ្តល់ជាយោបល់

ជាការឆ្លើយតបទៅនឹង UNFCCC និងពិធីសារក្យូតូ

បណ្តាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបង្ហាញនូវការប្តេជាច
្ញ ិត្ត

ឬការធ្វើវិភាជថវិកា។

សភាអាចពិចារណាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ និងគោល

ខ្ពស់ក្នុងទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ តាមរយៈការ

នយោបាយគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ តាមរយៈការផ្តល់នូវធាតុចូល

ធំនក
ៃ ម្មវធ
ិ ន
ី ះេ គឺផត
ោ្ត ទៅលើការអភិរក្សពឈ
្រៃ
ន
ើ ង
ិ ការលើក

ឲ្យបានថា ការអនុវត្តច្បាប់ទាំងនោះនឹងចូលរួមដោះស្រាយ

៤៤]។ នៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្ត REDD+ ថ្នាក់ជាតិ ជា

ពីកស
្រ ង
ួ ពាក់ពន
័ ក
្ធ អា
៏ ចផ្តលន
់ វូ ព័តមា
៌ នសំខាន់ៗទាក់ទន
ិ ទៅ

ដាក់នវូ យន្តការការពារពឈ
្រៃ
នៅ
ើ ទូទាង
ំ តំបន់ការពារ។ កម្ម

នូវធាតុចល
ូ និងបទពិសោធន៍លៗ
្អ បន្ថម
ែ ទាក់ទងទៅនឹងការ

ប្រទស
េ បើទោះជាវាបានកាត់ផច
ា្ត ប
់ ជា
្រ ពលរដ្ឋនៅក្នង
ុ តំបន់

ធាតុពីបណ្តាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្ទាល់ និងពី

គ្នន
ា ះេ តវូ្រ បានមើលឃើញពីការអនុវត្តគមង
្រោ ការពារពឈ
្រៃ
ើ

ស្រាវជ្រាវ។ ការដាក់បញ្ចូលនូវធាតុចូលទាំងនេះអាចធានា

ឥណ្ឌូនេស៊ីបានជះផលវិជ្ជមានយ៉ាងច្រើនទាំងក្នុងការកាត់

ជត
ួ្រ ជប
ា្រ ដល់ និងទទួលបានអន្តរាគមន៍ពស
ី ភា។ ក្នង
ុ ន័យ

ជីវភាពរស់នៅរបស់បជា
្រ ពលរដ្ឋមល
ូ ដ្ឋន
ា ។ នះេ ក៏ដោយសារ

ដែលខ្លួនទទួលបានទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាតិ។ សភាអាច

ត្រូវបានផ្តល់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់វិញ[៤៤] ។

ការចុះមូលដ្ឋន
ា និងរៀបចំវទ
េ កា
ិ ពិគះ្រោ យោបល់សាធារណៈ

ព្រៃឈើរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា [៤៥] ។ ប្រទេសឡាវបាន

ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

តាមរយៈការកាត់បន្ថយការរានដីព្រៃដើម្បីកសិកម្ម និង

រំលក
ែ បទពិសោធន៍នង
ិ មរ
េ ៀនល្អៗទាក់ទងទៅនឹងវិធសា
ី ស្ត្រ

គម្រោង REDD ថ្នាក់ជាតិតាំងពីឆ្នាំ២០១១ ក្នុងគោល

ការប្រឈមធំៗមួយចំនួនដូចជា ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ

រៀបចំ និងអនុវត្តកម្មវិធី REDD និង REDD+ មួយចំនួន

សំខាន់ៗក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំវិសោធនកម្ម ដើម្បីធានា

កម្ពស់ការប្រើប្រាស់ដីប្រកបដោយនិរន្តរភាព [៤២,៤៣,

បញ្ហព
ា ត
ិ ប្រក
ា ដមែន។ ការត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ របាយការណ៍វឌ្ឈនភាព

ឧទាហរណ៍ ប្រទស
េ ហ្វល
ី៊ ព
ី ន
ី បានអនុវត្តដោយយកចិតទ
្ត ក
ុ

នឹងនិនកា
ា្ន រអភិវឌឍ្ ន៍កង
ុ្ន វិសយ
័ នីមយ
ួ ៗ។ សភាអាចបម
្រ ល
ូ

វិធន
ី ះេ មានឥទ្ធព
ិ លយ៉ង
ា ខ្លង
ំា ក្នង
ុ ការជំរញ
ុ សន្នធ
ិ កា
ិ បូនរបស់

អភិវឌ្ឍ វិស័យកសិកម្មនិងព្រៃឈើនិងការប្រែប្រួលអាកាស

ពីប្រភពចំណូលរបស់ពួកគេក៏ដោយ។ លក្ខណៈស្រដៀង

របកគំហើញដែលបានមកពីការស្រាវជ្រាវថ្មីៗរបស់ស្ថាប័ន

នៅក្នុងប្រទេសថៃ [៤៤]។ គម្រោងការពារព្រៃឈើនៅ

បានថា បញ្ហដ
ា ល
ែ បានកើតឡើងនៅតំបន់មល
ូ ដ្ឋន
ា តវូ្រ បាន

បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ន និងការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់

នេះ សមាជិកសភាអាចបន្តពាំនាំនិងចែករំលែកនូវព័ត៌មាន

អត្ថប្រយោជន៍នានាដែលបានមកពីការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ

បើប
្រ ាស
្រ ់មុខងារជាតំណាងរបស់ខួន
្ល ដើម្បីពិចារណារៀបចំ

សហគមន៍ ព្រៃឈើ ជាផ្នែកសំខាន់ក្នុងកម្មវិធីគ្រប់គ្រង

ដើម្បីបង្កើន ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងទៅនឹង

អនុវត្តដោយជោគជ័យនូវកម្មវិធី គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ដី

បណ្តា ស ភាអាស៊ា ន អាចធ្វើ កា រជាមួ យ គ្នា ដើ ម្ បី ចែ ក

ការរក្សាព្រៃធម្មជាតិ[១៥]។ ប្រទេសកម្ពុជាបានអនុវត្ត

បំណងដើមប្ ជ
ី រំ ញ
ុ ការគប
្រ គ
់ ង
្រ ពឈ
្រៃ
ប
ើ ក
្រ បដោយនិរន្តរភាព

និងដើម្បីលក់ឥណទានកាបូន។ គម្រោងក៏មានគោលដៅ
ដើមប្ ទ
ី ទ
្រ ង
្រ ស
់ ហគមន៍ពឈ
្រៃ
ើ និងលើកកម្ពសកា
់ រគប
្រ គ
់ ង
្រ
តំបន់ព្រៃការពារ[៤៦]។

ក្នង
ុ ការទប់ទល់នង
ិ បនសា
្ ជា
ុំ មួយនឹងការបប
្រែ ល
ួ្រ អាកាសធាតុ។

រដូវប្រាំងដែលអូសបន្លាយយូរជាងមុន ទឹកជំនន់ ការកើន
ឡើងកំដៅ និងជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តនូវកម្មវិធី REDD

និង REDD+ ពិតជាធ្វើបានប្រសើរបំផុតជាមួយនឹងក្រប

ជំពូកទី

០៣
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការការពារតំបន់ព្រៃធម្មជាតិ៖ ទស្សនៈពីខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ក្នុងវិស័យព្រៃឈើត្រូវបានចាប់អនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៩

តួនាទីរបស់សភា

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

របស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ២០០៩[៣៧]។ កំណែទម្រង់ចម្បងៗ

ខ័ណ្ឌពហុភាគី។

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា (PIC)។ អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានក្នុង
សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Atlas of Parliamentary Diplomacy ដែលអាចទាញយកពីគេហទំព័រ ៖ https://www.pcasia.org ។
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៣.៤ ប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហា

ប្រឈមដែលបណ្តល
ា មកពីបម្រប
ែ ម្រល
ួ អាកាសធាតុ

ការអនុវត្តច្បាប់បរិស្ថាននៅអាស៊ី
ជាពិសេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើទឹក

ស្បៀង និងថាមពល មានភាពខុសគ្នរា វាងតំបន់ និងបទ
្រ ស
េ
ដោយហេតុផលភូមិសាស្ត្រអាកាសធាតុ (geoclimatic

reasons) ក៏ដូចជា ហេតុផលប្រជាសាស្ត្រ និងហេតុ
ផលសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។

ជំពូកទី
ប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហា ប្រឈមដែលបណ្តាលមកពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

០៣

គោលបំណងផ្តល់ជាឯកសារណែនាំសម្រាប់អាស៊ានដើម្បី

ជំរញ
ុ កិចស
្ច ហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ របរិសន
ា្ថ ក្នង
ុ ចំណោមរដ្ឋជាសមាជិក

របស់ខ្លួនរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៥។ ទោះយ៉ាងណាគួរកត់

សម្គាល់ថា ខណៈដែលអង្គការសហប្រជាជាតិអះអាងថា

ការតភ្ជាប់រវាងទឹក ស្បៀង និងថាមពល គឺជាស្នូលនៃការ
អភិវឌឍ្ បក
្រ បដោយចីរភាព[៥២] ហើយអង្គការសប្ ៀងអាហារ

និងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (FAO) បាន

យោងតាមអង្គការសហបជា
្រ ជាតិ តំបន់អាសជា
ី៊ ពិសស
េ

ណែនាំថា ការតភ្ជាប់ទឹក ស្បៀង និងថាមពលជាចំណុច

ខ្លង
ំា បំផត
ុ ពីការបប
្រែ ល
ួ្រ អាកាសធាតុ។ ទោះយ៉ង
ា ណាហាក់

វិធានការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលបណ្តាលមកពី

តំបន់នៅអាស៊ីច្រើននៅឡើយទេ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង

ជាមិនទាន់បានឃើញជាផ្នែកច្បាស់លាស់នៅក្នុងចំណោម

អនុតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រជាជនជាង ៦២០លាន

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះទេ [៥៤]។ សម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុប

អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងសន្តស
ិ ខ
ុ បជា
្រ ជន ដោយសារ

ធនធានតាមអុិនធឺណេត ដែលនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់

ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពកា
ី របប
្រែ ល
ួ្រ អាកាសធាតុចន
ើ្រ ជាង

ពិតណាស់ ការបប
្រែ ល
ួ្រ អាកាសធាតុតវូ្រ តដោ
ែ ះស្រយ
ា

តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាតំបន់ដែលទទួលការគំរាមកំហែង

ដល
ែ តវូ្រ តយ
ែ កមកពិចារណាជានិច្ច នៅពល
េ គិតពីជមស
ើ្រ

ដូចជាមិនទាន់ឃើញមានគំនិតផ្តួចផ្តើមបញ្ចូលគ្នានៅថ្នាក់

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ[៥៣]។ ការតភ្ជាប់នេះហាក់ដូច

ការគំរាមកំហែងនេះ ជាពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន។

ចំណុចអាទិភាពទាំង៧ ដែលត្រូវបញ្ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃ

នាក់ ដឹងច្បាស់ពីទំនាក់ទំនងរវាងវិបត្តិអាកាសធាតុ ការ

វិញដោយមានកិចស
្ច ហការជាមួយដៃគដ
ូ ទៃទៀត បានបង្កត
ើ

តែប្រទេសចំនួន៤ ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន១០ ដែល

នូវគោលការណ៍តភ្ជប
ា ទ
់ ក
ឹ សប្ ៀង និងថាមពលនះេ [៥៥]។

គេនៅលើពិភពលោក គឺជារដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាន (ប្រទេស

នៅកម្រិតពហុភាគី។ [B] ទោះយ៉ាងណា ខណៈដែលកិច្ច

បណាប
្ត ្រទេសទាំងនេះដូចជាបណ្តាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ខ្លាំងនោះក៏ដោយក៏កិច្ចព្រមព្រៀងថ្នាក់តំបន់ និងអនុតំបន់

ឥណ្ឌូនេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា ហ៊្វីលីពីន និងវៀតណាម) [៤៧]។

ទាំងមូល តែងប្រឈមមុខជានិច្ចជាមួយព្យុះស៊ីក្លូននិងទឹក

ជំនន់។ យោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រជាជនចំនួន

៧០% នៃចន
ំ ន
ួ បជា
្រ ជនពិភពលោកដល
ែ នឹងរងផលប៉ះពាល់

ខ្លាំងបំផុតពីការកើនឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រ គឺជាប្រជាជន
ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន [៤៨]។

ព្រមព្រៀងពហុភាគីជាសកលទទួលបានការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់

នៅមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លំង
ា ឡើងៗជាពិសេសលើបញ្ហា
បរិស្ថានសំខាន់ៗ ព្រោះចំណេះដឹងក្នុងតំបន់បានអនុញ្ញាត

ឲយ្ រកជមស
ើ្រ ដំណោះសយ
ា្រ ជាក់លាក់បាន និងពីពះ្រោ កិច្ច
ព្រមព្រៀងថ្នាក់តំបន់និងអនុតំបន់នោះបានពង្រឹងកិច្ចសហ

ប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាងជាមិនខានទៀតផង។

អាស៊ានបានសម្តែងការព្រួយបារម្ភជារួម អំពីការប្រែ

[៥៤ ទំ.៣៥] ក្នុងករណីខ្លះដូចជាការជួញដូរកាកសំណល់

អនុមត
័ ផន
ែ ការសកម្មភាពជាក់លាក់តាមវិសយ
័ និងធ្វស
ើ ច
េ ក្តី

ផលសត្វព្រៃ ការអនុវត្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរ

[៤៩] និងការការពារជីវចម្រុះ [៥០]។ ទោះយ៉ាងណា

គ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ ឬអនុតំបន់ ឬជាកិច្ច

ទាន់មានការឯកភាពគ្នាដោយសមាគមអាស៊ាននៅឡើយ

ទៅមក [៥៦]។

យុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ាននេះ នៅកំពុងរៀបចំឡើងដោយមាន

កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើទក
ឹ ដី សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច និងប្រជាជន

Strategic Environmental Plan) [A] [៥១]។

អនុម័តក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិបរិស្ថាន ១៥០ប្រទេសបានដាក់

ប្រល
ួ អាកាសធាតុនៅក្នង
ុ សច
េ ក្តប
ី កា
្រ សជាចន
ើ្រ ហើយបាន

(សំរាម) គ្រោះថ្នាក់និងការនាំចូលដោយគេចពន្ធនូវផលិត

សម្រេចចិត្តកុ្នងតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយការបំពុលឆ្លងព្រំដែន

និងការនាំចល
ូ ដោយគច
េ ពន្ធនោះមានការលំបាក បស
្រ ន
ិ បើ

ផែនការតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានទាំងមូលមិន

សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងការចែករំលែកព័ត៌មានទៅវិញ

ទេ។ ទោះយ៉ង
ា ណាក៏ដោយ អាស៊ន
ា បានបកា
្រ សថាផន
ែ ការ

ទោះយ៉ង
ា ណារដ្ឋនម
ី យ
ួ ៗនៅតអា
ែ ចអនុវត្តយទ
ុ សា
្ធ ស្ត្រ

ឈ្មោះថា ផែនការបរិស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ាន (ASEAN
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ផែ ន ការសកម្ម ភា ពលម្អិ ត បន្ថែ ម នេះ រៀបចំ ឡើ ង ក្នុ ង

របស់ខ្លួន។ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៧ ប្រទេសចំនួន១៧៦ បាន

ការការពារបរិស្ថាន ឬសិទ្ធិទទួលបានបរិស្ថានល្អនៅក្នុងរដ្ឋ

ប្រ ឈ មមុ ខ នឹ ង ការលំ បា កជាច្រើ ន ដែ ល ធ្វើ ឲ្ យ ការអនុ វ ត្ត

រដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវចំពោះការការពារបរិស្ថាន (សូម

ចុងបញ្ចប់ការបង្កើតសារពើភ័ណ្ឌពេញលេញនៃច្បាប់

យុត្តបរិស្ថានក្នុងឆ្នាំ១៩៧២ ១៩៩២ និង២០១៧”)។

[១៣] សិទ្ធិ ច្បាប់ និងស្ថាប័នបរិស្ថានទាំងនេះបានចូល
រួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៃការបំផ្លាញ

បរិស្ថាន ហើយក្នុងករណីខ្លះបានចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើ

អោយការបំផ្លាញនោះថយចុះតែម្ដង។ សិទ្ធិ ច្បាប់ និង
ស្ថា ប័ ន បរិ ស្ថា ន ទាំ ង នោះក៏ បា នចូ ល រួ ម ចំ ណែ ក ក្នុ ង ការ

នាំ ប្រ យោ ជន៍ ដ ល់ ប្រ ជា ជនឲ្ យ ទទួ ល បានផលសុ ខ ភាព

សាធារណៈ សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងសិទ្ធិមនុស្សល្អៗ ដែល
តែងតែរួមចំណែកការពារបរិស្ថាន [៥៧ ទំ.៨]។

ទោះយ៉ាងណា ការអនុវត្តច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិបរិស្ថាន

ច្រើនតែមិនគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម
បរិស្ថាន។ ពេលខ្លះច្បាប់ខ្វះស្តង់ដារច្បាស់លាស់ឬអាណត្តិ

អំណាចចាំបាច់។ ច្បាប់ខ្លះទៀតមិនសមស្របនឹងបរិបទ
ជាតិ និងមូលដ្ឋាន ដូច្នេះប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលមិនបាន
មើលឃើញទុកជាមុន។ ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើន

ផ្តល់អាទិភាពដល់ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
នៅពេលបែងចែកមូលនិធសាធា
ិ
រណៈ និងកំណត់អាទិភាព
សម្រាប់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល។

[C]

ដោយ

មូលហេតុនេះ ក្រសួងបរិស្ថានខ្វះធនធាន និងជាស្ថាប័ន
ខ្សោយផ្នែកនយោបាយ បើប្រៀបធៀបទៅនឹង ក្រសួង

ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងគ្រប់គ្រង
ធនធានធម្មជាតិ។ [៥៧ ទំ.៨] ខណៈជំនយ
ួ បច្ចក
េ ទេស និង
ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិបានជួយប្រទេសជាច្រើនក្នុងការបង្កើត

ក្របខ័ណគ
្ឌ តិយត
ុ ស
ិ្ត ព
ី្ត ប
ី រិសន
ា្ថ ប៉ន
ុ ទា
ែ្ត ង
ំ ថវិកាជាតិនង
ិ ជំនយ
ួ
អន្ដរជាតិមន
ិ មានភាពគប
្រ គ
់ ន
ា្រ ដ
់ ម
ើ ប្ ប
ី ង្កត
ើ ភ្នក
ា ងា
់ របរិសន
ា្ថ
រឹងមាំដល
ែ ចាំបាច់ដម
ើ ប្ ព
ី ងង
ឹ្រ ឲយ្ បានគប
្រ គ
់ ន
ា្រ ន
់ វូ សមត្ថភាព

របស់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ ស្ថប
ា ន
័ បរិសន
ា្ថ ផ្សង
េ ៗដូចជា សមត្ថភាពរបស់

ចៅក្រមជាតិផងដែរ ក្នុងការងារពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់បរិស្ថាន
ឬដើម្បីរៀបចំឡើងនូវការអប់រំអំពីច្បាប់ និងការអនុវត្តច្បាប់
នោះប្រកបដោយចីរភាព [៥៧ ទំ.៣]។

កង្វះខាតក្នង
ុ ការអនុវត្តចបា
្ ប់បរិសន
ា្ថ មិនត្រវូ បានឃើញ

តែក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍តែប៉ុណ្ណោះទេ។ យោងតាម
លទ្ធផលនៃការពិនិត្យឡើងវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំ របស់ប្រទេស

សមាជិកសហភាពអឺរប
ុ៉ ដែលបានចេញផ្សាយនៅឆ្ន២
ំា ០១៧

ដោយគណៈកម្មការអឺរ៉ុប បណ្តាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើន

បានអនុម័តច្បាប់ស្តីពី បរិស្ថានយ៉ាងតឹងរឹង (គឃ្លើន) និង
គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដែលឆ្លើយតបគ្រប់បញ្ហាបរិស្ថាន ប៉ុន្តែ

និងបទបញ្ជាជាតិ គឺជាកិច្ចការដែលមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះ
ទេ ព្រោះបរិស្ថានជាបញ្ហាអន្តរវិស័យដែលគ្របដណ្តប់លើ

វិស័យជាច្រើន (កសិកម្ម នគរូបនីយកម្ម ការដឹកជញ្ជូន
ថាមពល ការបប
ើ្រ ស
ា្រ ស
់ ប្ ៀង បព
្រ ន
័ ធា
្ធ រាសាស្ត្រ ឧសសា
្ ហ
កម្ម ការបណ្តុះបណ្តាល។ល។) ច្បាប់ស្តីពី បរិស្ថានក៏រួម
បញ្ចូលគ្នាជាមួយទម្រង់ និងបទដ្ឋានច្បាប់ផ្សេងៗ ជាច្រើន

ផងដែរ (រាប់ពីបទដ្ឋានភូមិ និងសង្គមតាមបែបប្រពៃណី
រហូតដល់ចបា
្ ប់របស់បទ
្រ ស
េ នានា និងបទដ្ឋន
ា ដល
ែ តវូ្រ បាន
អនុមត
័ ដោយក្រម
ុ ហ៊ន
ុ និងអង្គការផ្សង
េ ៗដោយស្មគ
័ ច
្រ ត
ិ )
្ត ។

ច្បាប់ស្តីពីបរិស្ថានក៏គ្របដណ្តប់ លើកម្រិតអភិបាលកិច្ច
ជាច្រើន (រាប់ពីអភិបាលកិច្ចទំនៀមទម្លាប់ ក្នុងចំណោម

ប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិច និងជនបទ រហូតដល់អភិ

បាលកិច្ចថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងអភិបាលកិច្ចជាតិ រួមទាំង
បទបញ្ញតរ្តិ ដ្ឋភ
ា បា
ិ លក្នង
ុ តំបន់ និងអន្តរជាតិ)។ លើសពីនេះ

ទៀត ការអនុវត្តច្បាប់បរិស្ថាន ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់
ក្រសួងស្ថាប័ន ភ្នាក់ងារ ឬមន្ទីរមួយចំនួននៅកម្រិតរដ្ឋា
ភិបាលជាច្រើន។

អាស៊ីជាតំបន់ដែលប្រឈមបំផុតនឹង
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

បញ្ជីនៃហានិភ័យអាកាសធាតុដែលបណ្តាប្រទេសអាស៊ី

ត្រវូ បានប្រឈមមុខគឺមានហានិភយ
័ អាកាសធាតុនោះជាច្រន
ើ ។
អង្គការមិនមែនរដ្ឋភ
ា បា
ិ លអន្តរជាតិអាល្លម
ឺ ង
៉ ដ
់ ល
ែ មានឈ្មះោ

ថា Germanwatch Global Climate Risk Index

បានបង្ហាញថា ប្រទេសចំនួន៦ ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន

១០ ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេល ១០ឆ្នាំ

ចុងក្រោយនេះ គឺនៅអាស៊ី (ភូមា ហ៊្វីលីពីន បង់ក្លាដែស
ប៉ាគីស្ថាន វៀតណាម និងថៃ)។ ជាងនេះទៅទៀត ទីក្រុង

អាស៊ីជាច្រើន គឺជាទីក្រុង នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ ដូចជាបុមបៃ

ម៉ន
ា ល
ី ហសា
្ ការតា សៀងហៃ បាងកក ឬសិងប
្ហ រុ ។
ី រដ្ឋធានី

ខ្លះដូចជា រដ្ឋធានីឥណ្ឌូណេស៊ី ស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតទឹក
សមុទ្ររួចទៅហើយ។ យោងតាមធនាគារពិភពលោក ការ

កើនឡើងទឹកសមុទ្រនៅអាស៊ីខាងកើត និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍

នឹងប៉ះពាល់ប្រជាជនពី ៣៧ ទៅ ៩០លាននាក់ (អាស្រ័យ

លើកំរិតនៃការកើនឡើងនេះ៖ ពី១ទៅ៣ម៉ែត្រ) ជាពិសេស

ជំពូកទី

០៣
ប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលបណ្តាលមកពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

មើលតារាង “បណ្តាប្រទេសអាស៊ីដែលមានក្របខ័ណ្ឌគតិ

នេះមានការរារាំង [D] [៥៧ ទំ.១៣]។

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួន ហើយ ១៦៤ ប្រទេសបានបង្កើតស្ថាប័ន

នៅប្រទេសវៀតណាម ចិន និងឥណ្ឌូនេស៊ី។ អាស៊ីខាង

ត្បូងកាន់តែរងផលប៉ះពាល់ ជាពិសេសប្រទេសបង់ក្លាដែស
និងឥណ្ឌា។

ការអនុវត្តច្បាប់ទាំងនោះរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះ
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ចំណែកការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាព ការកើនឡើង

ដើម្បីបញ្ជៀសនិន្នាការនេះ។ សកម្មភាពបន្ថែម ដូចជាការ

ប្រជាជនឥណ្ឌម
ា យ
ួ ភាគបី អាចរងនូវសីតណ
ុ ភា
្ហ ពយ៉ង
ា ខ្លង
ំា

នៅអាស៊ី ជាពិសស
េ នៅឥណ្ឌណ
ូ
ស
េ ី៊ ក៏មានសារៈសំខាន់ផង

នេះនឹងប៉ះពាល់ជាពិសស
េ អាសខា
ី៊ ងតប្ ង
ូ ។ នៅឆ្ន២
ំា ០៥០

(លើសពី ៣៥ អង្សាសេ) យ៉ាងហោចណាស់បីខែក្នុងមួយ

ឆ្ន។
ំា ការឡើងកម្តផ
ៅ ន
ែ ដីតវូ្រ បានគេរព
ំ ង
ឹ ថានឹងជះឥទ្ធព
ិ ល

ដល់ទន
ិ ផ
្ន លដំណាក
ំ ង
ុ្ន សមាមាតគ
្រ រួ ឲយ្ កត់សម្គល
ា ់ ជាពិសស
េ
នៅឧបទ្វប
ី ឥណ្ឌា(ក្នង
ុ ចន្លះោ ពី៨-១០%អាសយ
័្រ លើបភ
្រ ទ
េ

ពូជ)។ បញ្ហស
ា ប្ ៀងគប
្រ គ
់ ន
ា្រ ស
់ មប
ា្រ ផ
់ ត
្គ ផ
់ ង
្គ ខ
់ ន
ួ្ល ឯង (food

self-sufficiency) កំពង
ុ ក្លយ
ា ជាកង្វលដ
់ ធ
៏ នៅ
ំ ក្នង
ុ តំបន់
នេះ ដែលកំណើនប្រជាជននៅតែខ្ពស់បំផុតនៅអាស៊ី។

ប្រភទ
េ គះ្រោ មហន្តរាយអាកាសធាតុដសា
៏ ហាវមួយទៀត

(ព្យុះទីហ្វុង) កំពុងបោកបក់ដល់ឆ្នេរសមុទ្រអាស៊ីជាមួយ

នឹងការកើនឡើងនូវទំហំ (magnitude)គួរឲយ្ កត់សម្គល
ា ់
ជាពិសស
េ នៅក្នង
ុ ប្រទស
េ ហ៊ល
ី្វ ព
ី ន
ី ជប៉ន
ុ ចិន និងឥណ្ឌន
ូ ស
េ ។
ី៊
ការយល់ដង
ឹ អំពី ហានិភយ
័ ចន
ើ្រ បភ
្រ ទ
េ ពីបជា
្រ ជននិងមតិ
សាធារណៈ កំពុងកើនឡើង និងអាចនាំឲ្យមានការសម្រេច
ចិត្តនយោបាយថ្មីនិងសកម្មជាងមុន [៥៩]។

ក្នង
ុ ចំណោមតំបន់នានាក្នង
ុ ពិភពលោកដែលទទួលរង

ជំពូកទី
ប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលបណ្តាលមកពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

០៣
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កាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ និងការបំផ្លាញព្រៃឈើ

ដែរ ក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នក្នុងពិភពលោក
[៦១]។
ការផ្ទុះឡើងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័ន បណ្តាលភាគច្រើន

មកពីដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងនៅអាស៊ីដើម្បី

តាមឲ្យទាន់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងរយៈពេល៥០ឆ្នាំ កន្លង

មកនេះ ដែលផ្អែកលើឧស្សាហកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង
ការនាំចេញ ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថាមពលហួសកំរិត។

ទោះបីជា អត្រានៃការបញ្ចេញឧស្ម័ននោះក្នុងមនុស្សម្នាក់

នៅក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ អាសម
ី៊ យ
ួ ចំនន
ួ ដូចជាឥណ្ឌា និងឥណ្ឌន
ូ ស
េ ី៊
នៅតទា
ែ បជាងមធយ្ មភាគពិភពលោកក៏ដោយ ក៏ការបញ្ចញ
េ

ឧស្មន
័ នោះនៅតខ
ែ ស
្ព ជា
់ ងមធយ្ មភាគនៅក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ អភិវឌឍ្ ន៍
នៅក្នង
ុ តំបន់អាស៊ដ
ី ច
ូ ជា ប្រទស
េ ចិន និងម៉ឡ
ា ស
េ ី៊ [៦៣]។

សូមមើលតារាង “ការវិវឌ្ឍន៍នៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិច
ក្នុងមនុស្សម្នាក់ចន្លោះពីឆ្នាំ១៩៧០-២០១៤”)។ ទោះ
យ៉ាងណាអាស៊ីក៏ជាទ្វីបដែលងាយទទួលរងផលប៉ះពាល់

នូវការខ្វះខាតទឹក អាស៊ីកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះ ធនធាន

ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលអាចបង្កអន្តរាយដល់ចក្ខុ

ទោះបីជាតំបន់នេះមានធនធានធម្មជាតិសម្បូរបែបយ៉ាងក៏

លើសពីនេះទៀត ត្រឹមឆ្នាំ២១០០ កំដៅអាចធ្វើឲ្យ

មនុស្ស ស្ថាប័ន និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលរឹតត្បិតការទទួលបានទឹក
ដោយ។ ការទទួលបានទឹកដល
ែ មានកំរត
ិ នះេ មានផលវិបាក

ធ្ងន់ធ្ងរដល់ផលិតកម្មកសិកម្ម [៦០ ទំ.៣៦]។ ទឹកទន្លេ
តិចក្រោម ២៥% នៃទឹកទន្លេសរុបត្រូវបានដកយកទៅប្រើ

ដើមប្ ប
ី ព
ំ ញ
េ តម្រវូ ការរបស់បជា
្រ ជន ហើយអាហារូបត្ថមមា
្ភ ន
ការខ្វះខាតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។ ផ្ទុយទៅវិញ មានការកើនឡើង
នូវការទទួលបានធនធានទឹកនៅអឺរ៉ុបខាងជើង នៅប្រទេស

រុស្ស៊ី និងនៅអាម៉េរិកខាងជើង ដែលធ្វើឲ្យអាចមានការកើន
ឡើងនូវផលិតកម្មកសិកម្មនៅឯទីនោះ [៦០ ទំ.៣៦]។

អាស៊ីជាប្រភពពាក់កណ្តាលនៃ

ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុង
ពិភពលោក

វិស័យសម្រាប់កំណើននាពេលអនាគត។

មនុសស្ មិនអាចរស់នៅបាននៅអាសខា
ី៊ ងតប្ ង
ូ ។ នះេ បើយោង
តាមការស្រាវជ្រាវថ្មីៗនេះដោយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាម៉ាសា

ឈូសេត (MIT) ដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី
វិទ្យាសាស្ត្រ Sciences Advances។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ

ព្រមានថា ប្រសិនបើមិនមានវិធានការណាមួយដើម្បីកាត់
បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទេនោះ "ការកើនឡើង
សីតណ
ុ ភា
្ហ ព និងសំណម
ើ នៅរដូវក្តអា
ៅ ចឈានដល់កមត
ិ្រ
មួយដែលហួសពីសមត្ថភាពរបស់រាងកាយមនុស្សក្នុងការ
រស់រាន ដោយគ្មានការការពារ"។

តំបន់ជនបទមានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងទីក្រុង បើ

ទោះបីជាទីកង
ុ្រ (ដល
ែ មានចំនន
ួ បជា
្រ ជនខ្ពស)
់ នះេ ហើយ

ដែលផលិតការបំពុលភាគច្រើន។ ហានិភ័យខ្លាំងបំផុតនៃ

នៅឆ្នាំ២០១៨ ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅទ្វីប

អំឡង
ុ ពល
េ អនាគតនក
ៃ ដៅ
ំ ខ្លង
ំា តវូ្រ បានបម
្រ ល
ូ ផ្តនៅ
ំុ ជុវំ ញ
ិ

កញ្ចក់នៅក្នុងពិភពលោក និងស្មើនឹង២ភាគ៣នៃការកើន

(The Ganges Basin) និងអាង Indus។ អាស៊ីខាង

សមាមាត្រមយ
ួ ដែលអាចនៅបន្តកង
ុ្ន រយៈពេលមួយទសវតស្ រ៍

៥ នៃចំនួនប្រជាជនពិភពលោក ប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យ

កើតឡើងវិញ (renewable_energy) និងក្នុងថាមពល

ដោយសារតកា
ែ ររួមផស្ គ
ំ ដ
ា្ន ល
ែ មិនធ្លប
ា មា
់ នពីមន
ុ មកនៃគះ្រោ

ប្តេជ្ញា ចិ ត្ត ប ច្ចុ ប្ ប ន្ន រ បស់ ពួ ក គេ នៅ តែ មិ ន ទាន់ គ្រ ប់ គ្រា ន់

[៦២]។

អាសីស
៊ ើន
្ម ឹងចំនួនជិតពាក់កណ្តាលនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះ

តំបន់កសិកម្មដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតនៅអាងគង្គាន

ឡើងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ដែលជា

ត្បូងដែលជាតំបន់មួយដែលមានប្រជាជនប្រមាណ ១ភាគ

ទៀត។ ជនជាតិអាសបា
ី៊ នវិនយោ
ិ
គយ៉ង
ា ចន
ើ្រ ក្នង
ុ ថាមពលក

នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលមិនមានការកត់សំគាល់

ដែលមានប្រសិទ្ធភាព (energy_efficiency) ប៉ុន្តែការ

មហន្តរាយធម្មជាតិធន
្ង ធ
់ រ្ង និងភាពងាយរងគះ្រោ ខ្លង
ំា បំផត
ុ

០

៦៩

*២៨៨

��

*៤១

៥.៧

*៦១៥

២៦៧

សិង�បុរ�

ឥណ����សុី

៣១.៦

*១០

១៦

*២០៧

�ៀត�ម

៩៥.៥

កម���

�����សុី

*២៥៥

៧

*១៩

�វ

ប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលបណ្តាលមកពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

៤០០ គ.ម

០.៤៣

ឥណ����សុី

�����សុី

*៨

��ុយ��

០៣

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

៥៣.៧

*២៦

ឥណ����សុី

១០៦.៦

*១៣៥

ហ៊�ីលីពីន

១៥.៣៣%

សហរដ���៉�រ�ក

ចិន

១.១៩%

ជប៉ុន

ឥ���

៧.៥១%

៤.៨៤%

សហព័ន�រុស��ី

����ន
៤.៥៤%

៣.២៩%

ឥណ����សុី

៩.៧៥%

����ស
សហ�ព
អឺរ�ុប២៨

៣៥,៣៣២
�ន�ន
�� CO2
ក��ង���ំ២០១៩

៦
.៨
១

%

ចំនួន���ជនគិត� �ន�ក់ (២០១៧)

២៨.៤៩%

១៦
១.៣ ឺរ�ុប����ង
�ៀត
១%

អូ��លី
���
�សអ

មី��ន់��

MtCO2 �មតំបន់(២០១៩)

�រប���ញឥន�នៈផូសុីលក��ងទ��ង់�

���ង

*១០

កំណត់ស���ល់

ងត
កូ�
��

ផែនទី ៣៖ ផូសល
ី៊ ឥន្ទនៈ និងការបញ្ចញ
េ ឧស្មន
័ CO2 តាមបទ
្រ ស
េ

ជំពូកទី
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អាស៊ីជាតំបន់ដែលមានតម្រូវ

ការស្បៀងអាហារច្រើនជាងគេ
បើយោងតាមការព្យាករណ៍ នៅឆ្ន២
ំា ០៥០ ពិភពលោក

នឹងមានប្រជាជនប្រមាណ៩ពាន់លាននាក់ ហើយស្បៀង
អាហារនឹ ង ក្លា យ ជាបញ្ហា ធំ មួ យ នៅទូ ទាំ ង ពិ ភ ពលោក។

បច្ចប
ុ ប្ ន្នបជា
្រ ជន៨៥០លាននាក់ មិនទាន់បានទទួលស្បៀង
អាហារគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការចាំបាច់របស់ពួកគេ
នៅឡើយទេ ដូច្នេះ ផលិតកម្មស្បៀងអាហារត្រូវតែកើន
ឡើងយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ពេលនោះ [E] [៦៣]។

នៅទ្វីបអាស៊ីមានតម្រូវការស្បៀងអាហារធំបំផុត និង

ច្រន
ើ ជាងនៅទ្វប
ី អាហ្វក
ិ្រ ទៅទៀត។ ដើមប្ ឲ
ី យ្ បជា
្រ ជនដល
ែ
មានការកើនឡើងនះេ អាចទទួលបាននូវសប្ ៀងអាហារដល
ែ

ពួកគេត្រូវការ ការធ្វើកសិកម្មត្រូវតែមានការកែលម្អជាច្រើន
ដើមប្ ប
ី ស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពនៃការធ្វក
ើ សិកម្មនោះឲ្យប្រសរើ ឡើង ទាំង
សម្រប
ា ក
់ សិកម្មអាស្រយ
័ ទឹកភ្លៀង (rain_fed_agricul-

ture) ក៏ដច
ូ ជាកសិកម្មដល
ែ អាស្រយ
័ លើបព
្រ ន
័ ធា
្ធ រាសាស្រ្ត
(irrigated_agriculture) ប៉ុន្តែនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ
ជំពូកទី
ប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលបណ្តាលមកពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

០៣

ពីព្រោះជីទំនងជាមានតម្លៃថ្លៃជាងមុន (តម្លៃនីត្រាតកំណត់
តាមតម្លប
ៃ ង
្រេ និងផូសត
ា្វ (phosphate)ហើយទុនបម្រង
ុ

អាចអស់)។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ហាក់ដូចជា (ដូច
ដែលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងតារាង៦និង៧) តំបន់
មួយចំនួនខ្លះមិនមានដីបង្កបង្កើនផល (arable_land)

គ្រប់គ្រាន់ទេ ជាពិសេសនៅអាស៊ី និងមជ្ឈឹម បូព៌ា/អាហ្វ្រិក
ខាងជើង (Middle_East/North_Africa) ដែលមាន
ចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងពាក់កណ្តាលនៃចំនួនប្រជាជន

សរុបក្នុងពិភពលោក។ នៅអាស៊ី ៧៥% នៃដីបង្កបង្កើន
ផល (arable_land) បានត្រូវគេធ្វើអាជីវកម្មរួចហើយ។
សេណារីយូ៉នះេ តមូ្រវឲ្យមានការផ្លាស់បូ្តរបច្ចេកវិជា្ជសំខាន់ៗ

ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព (+៥០% នៃកសិកម្មដែលផ្គត់ផ្គង់
ដោយទឹកភ្លៀង និងស្រោចស្រពនៅទ្វីបអាស៊ី) ជាមួយនឹង

ការវិនិយោគដែលមានការគ្រប់គ្រង និងការកំណត់ទៅលើ
ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ [៦០ ទំ.២០]។

ការវិភាគហិរញ្ញប្បទាននៃគម្រោង
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួល
អាកាសធាតុនៅអាស៊ី

ទិនន
្ន យ
័ ដកស្រងព
់ គ
ី ហ
េ ទំពរ័ របស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋា

ភិបាលអន្តរជាតិ (Climate_Fund_Update) បង្ហាញ

ថា សម្រាប់ប្រទេសចំនួន១៨ នៅអាស៊ី [៦៤] មានសរុប

ទឹកប្រាក់ចំនួន៤,៥ពាន់លានដុល្លារអាម៉េរិក ត្រូវបានផ្តល់
ដោយកម្មវធ
ិ ន
ី ង
ិ មូលនិធឆ
ិ យ
ើ្ល តបទៅនឹងការបប
្រែ ល
ួ្រ អាកាស
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ធាតុពហុភាគីចំនួន១៨សម្រាប់អនុវត្តគម្រោង និងកម្មវិធី

ចំនន
ួ ៤៥៣។ ទោះយ៉ង
ា ណាថវិកាយ៉ង
ា ចន
ើ្រ តវូ្រ បានផ្តល់
ដល់បណ្តាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ដូចជា

ឥណ្ឌានិងឥណ្ឌូនេស៊ី ជាពិសេសសម្រាប់ការកាត់បន្ថយ
ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (mitigation)

ប៉ុនែម
្ត ិនមែនសមាប
្រ ់ឆើយ
្ល តបទៅនឹងបញ្ហាផលប៉ះពាល់នះេ

ដោយចីរភាពទេ (adaptation)។ ម៉យា
្ ងវិញទៀត ប្រទស
េ
មួយចំនួនដែលមានហានិភ័យពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាបានទទួលថវិកាតិចតួច។

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ចំនួនទឹកប្រាក់ ៧៤៩លានដុល្លារ

អាម៉េរិកដែលត្រូវផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោង ចំនួន១០

ត្រូវបានអនុម័ត។ ហិរញ្ញប្បទាននេះភាគច្រើនបានមកពី
មូលនិធប
ិ ត
ៃ ងសមប
ា្រ អា
់ កាសធាតុ (Green_Climate_

Fund)[៦៥] ហើយជាងពាក់កណ្តាលនៃគម្រោងទាំង
នេះគឺជាគម្រោងសម្រាប់កា
 រកាត់បន្ថយ (mitigation)

ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ មូលនិធិបៃតង
សម្រាប់អាកាសធាតុ (Green_Climate_Fund) បាន

អនុមត
័ ផ្តលហ
់ រិ ញ្ញបប្ ទានក្នង
ុ តំបន់អាសឲ
ី៊ យ្ គមង
្រោ ចំនន
ួ មួយ
សម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួល

អាកាសធាតុដោយចីរភាព (adaptation) និងគម្រោង
ពហុ គ្រួ សា រចំ នួ ន បួ ន បន្ថែ ម លើ គ ម្រោ ង កាត់ ប ន្ថ យ ផល

ប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (mitigation)

ចំនួន៥ ដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៦១៩លាន
ដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០១៨ [E] [៦៦]។

ហិរញ្ញប្បទានលក្ខណៈទ្វេភាគីទៅទ្វីបអាស៊ីក៏បានបំពេញ

បន្ថែមលំហូរនៃហិរញ្ញប្បទានលក្ខណៈពហុភាគីផងដែរ។

នេះរួមបញ្ចូលទាំងមូលនិធិអាកាសធាតុទេភា
្វ គីមកពីប្រទេស

អូស្ត្រាលី អាល្លឺម៉ង់ និង ចក្រភពអង់គ្លេសដែលសកម្មនៅ

ក្នង
ុ តំបន់ [G] [៦៦]។ សន្ធស
ិ ញ្ញម
ា ត
ិ ភា
្ត ពនិងកិចស
្ច ហបត
្រ ប
ិ ត្តិ
ការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេស

អាល្លឺម៉ង់ និងអាស៊ាន នៅថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។

ចំណុចសំខាន់ក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តរួមគ្នានេះ គឺការប្តេជ្ញាចិត្ត
ក្នុ ង ការដោះស្រា យ បញ្ហា ប្រ ឈ មជាសកលរួ ម គ្នា - ដូ ច ជា

ការគ្របគ
់ ង
្រ សកលភាវូបនីយកម្ម ការប្រែបល
្រួ អាកាសធាតុ
និងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្ម [៦៦]។

លើសពីនះេ ទៀតដោយសារតែអាស៊ីជាតំបន់មានចំនួន

ប្រជាជនទីក្រុងធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក ហើយ

ទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននៅអាស៊ីកំពុងមានការអភិវឌ្ឍ និង

កំណន
ើ មិនធ្លប
ា មា
់ នពីមន
ុ មកធ្វឲ
ើ យ្ យល់ចបា
្ ស់ថា ហិរញ្ញវត្ថុ
ជាង៣០០លានដុល្លារ ត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់តំបន់នេះ
លើគម្រោងនានាដែលមានគោលបំណងគាំទ្រដល់ទិដ្ឋភាព
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ផែនទី ៤៖ កម្រត
ិ ហានិភយ
័ នៃការបប
្រែ ល
ួ្រ អាកាសធាតុ

០៣
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ជំពូកទី
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ផ្សេងៗនៃការអភិវឌ្ឍទីក្រុងដែលប្រើកាបូនទាប និងមាន

ពងង
ឹ្រ កិចព
្ច ម
្រ ពៀ្រ ងសាមគ្គភា
ី ពអន្តរតំបន់។ នៅក្នង
ុ បរិបទ

បញ្ហប
ា ឈ
្រ មហាក់ដច
ូ ជាមានពីរសមប
ា្រ អា
់ ស។
ី៊ ទីមយ
ួ

អឺរ៉ុបអាចជួយអាស៊ីទប់ទល់ នឹងឱនភាពផលិតកម្មកសិកម្ម

ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ។ [៣២]

ដើម្បីអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ឆ្នាំ២០១៥
ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅអាស៊ីត្រូវការឲ្យកាត់បន្ថយ

ដើមប្ ស
ី ហគមន៍អន្តរជាតិអាចទប់ទល់នង
ឹ ការកើនឡើងសីតណ
ុ ្ហ

ភាពបានយ៉ាងល្អក្រោម២អង្សាសេ។ ទីពីរបណ្តាប្រទេស
នៅអាសី៊ ត្រវូ ការបង្កត
ើ យុទសា
្ធ ស្ត្រ ដើមប្ ធា
ី នាបានវិបល
ុ ភាព
និងសន្តិសុខក្នុងតំបន់។

តើសភានិងសមាជិក សមាជិកាសភា
មានតួនាទីអ្វីខ្លះ?

សភានិងសមាជិក សមាជិកាសភាមានតួនាទីពីរ។

ដោយសារបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឆ្លងកាត់ព្រំដែន

បទ
្រ ស
េ គឺសភានិងសមាជិក សមាជិកាសភាអាចដាក់បញ្ហា
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះ នៅក្នុងរបៀបវារៈសម្រាប់
កិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិនិងការប្រជុំអន្តរសភា។ សភាត្រូវការ

រួមជាមួយអំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្សេងៗទៀត ដើម្បីផ្តល់ការ
ជំពូកទី
ប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលបណ្តាលមកពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

០៣

ឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាប្រឈមនៃ

ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ និងសន្តិសុខ ទឹក ស្បៀង ថាមពល
នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួន។

នៅថ្នាក់តំបន់
ទាក់ទងទៅនឹងការទូតសភានៅថ្នក
ា ត
់ ប
ំ ន់ និងសមាជិក

សមាជិកាសភាអាស៊ានអាចបង្កើតផែនការក្នុងតំបន់ ដើម្បី
ដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានទាំងមូល។

បន្ទាប់មក សមាជិក សមាជិកាសភាអាស៊ាននឹងអាច

ពង្រីកវិធីសាស្រ្តរបស់ខ្លូនបន្ថែមទៀត ដើម្បីពិចារណាលើ
បណ្តាញភ្ជាប់ទឹក ស្បៀង ថាមពល នៅពេលបង្កើតទស្សន

វិស័យយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អាស៊ាន។ អត្ថប្រយោជន៍នៃការ

មានផែនការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺជាក់ស្តែង ព្រោះ
អាស៊ី គឺជាតំបន់ដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលបណ្តាល
មកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុច្រើនជាងគេ។

ទាំងនេះ ដំណោះស្រាយថ្មីអាចលេចឡើង។ ឧទាហរណ៍
និងតម្រូវការស្បៀងអាហាររបស់ខ្លួនដោយផ្តល់នូវការគាំទ្រ

ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យកសិអាហារ (agro_food_

sector) ហើយអាស៊ីក៏អាចឆ្លើយតបទៅវិញដោយការ

បញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តិច ដោយសារតែការកាត់បន្ថយ
ការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅអាស៊ីនេះ គឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់
សហភាពអឺរ៉ុបតែម្ដង។

នៅថ្នាក់ជាតិ
ទោះបីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពិតជាបញ្ហាប្រឈម

ពិភពលោកក៏ដោយ វិធីសាស្រ្តដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ

សភានៃប្រទេសនីមួយៗ មិនចាំបាច់ដូចគ្នាទេ។ បច្ចុប្បន្ន
មូលនិធអ
ិ រឺ ប
ុ៉ សមប
ា្រ អា
់ សី៊ មាននិនកា
ា្ន រគាំទក
្រ ច
ិ ខ
្ច ត
ិ ខំបង
ឹ្រ
ប្រែងកាត់បន្ថយ (mitigation) ជាជាងការខិតខំដើម្បី
ដោះសយ
ា្រ បញ្ហតា
ា មរបៀបបក
្រ បដោយចីរភាព (adapta-

tion)។ សភាអាស៊ី អាចពិចារណា លើជម្រើសគោល

នយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ដែលកើតឡើងពីការ
ប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រកបដោយចីរភាពនិងដោយគិតពី
កាលៈទេសៈជាក់លាក់នៅប្រទេសនីមួយៗ។

បច្ចុប្បន្ននេះ ច្បាប់ខ្លះខ្វះស្តង់ដារច្បាស់លាស់ ឬ

អាណត្តិ និងសិទអ
ិ្ធ ណា
ំ
ចចាំបាច់ ឬមិនសមប
្រ ក្នង
ុ ការឆ្លយ
ើ
តបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមជាក់ស្តែងនានា។ បញ្ហានេះអាច

មានផលវិបាកធំធេងណាស់ព្រោះបរិស្ថាន គឺជាបញ្ហាអន្តរ

វិស័យដែលគ្របដណ្តប់លើវិស័យជាច្រើន (កសិកម្ម នគ

រូបនីយកម្ម ការដឹកជញ្ជូន ថាមពល ស្បៀង ប្រព័ន្ធធារា

សាស្រ្ត ឧស្សាហកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាល។ល។)។ ផល
ប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ គឺធំធេង ដូច្នេះការ

អនុវត្តចបា
្ ប់នង
ិ បទបញ្ជប
ា រិសន
ា្ថ នោះ ចន
ើ្រ តម
ែ ន
ិ គប
្រ គ
់ ន
ា្រ ់
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។

លើសពីនេះទៅទៀត ដោយសារតែឧបសគ្គថវិកាតែងតែ

មានជានិច្ច ការសម្របសម្រួលគ្នាមានភាពចាំបាច់។ នេះ
ជាមូលហេតុដែលសមាជិក សមាជិកាសភាក្នុងមុខងារជា

នៅកម្រិតអន្តរតំបន់ ការសន្ទនារវាងអង្គការក្នុងតំបន់

តំណាង មុខងារនីតិកម្ម (ធ្វើការអនុម័តច្បាប់ថ្មីបន្ទាប់ពី

អង្គការអន្តរសភាក្នង
ុ តំបន់ (ដូចជា AIPA, សភាអឺរប
ុ៉ ។ល។)

មុខងារត្រួតពិនិត្យ ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានាថា

កិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់អន្តរតំបន់ (ដូចជា ASEP) គឺជា

ប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពដើមប្ នា
ី ម
ំ កនូវផលប្រយោជន៍ដល់បជា
្រ ជនដែល

(ដូចជាអាស៊ាន សហភាពអឺរ៉ុប។ល។) ជាពិសេសរវាង

ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ ឬការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់) និង

ក៏ដូចជាការប្រជុំអន្តរសភាដែលរៀបចំឡើងសម្រាប់ត្រៀម

ដំណោះស្រាយត្រូវបានរៀបចំឡើងនិងអនុវត្តប្រកបដោយ

ឱកាសផ្លាស់ប្តូរយោបល់និងជំហរដ៏សំខាន់ ដើម្បីជំរុញនិង

ត្រូវរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា (PIC)។ អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានក្នុង

សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Atlas of Parliamentary Diplomacy ដែលអាចទាញយកពីគេហទំព័រ ៖ https://www.pcasia.org ។
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៣.៥ សន្តិសុខថាមពលអឺរ៉ុប៖ បញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើ
ពិពិធកម្ម និងការបំបែកកាបូនឌីអ៊ុកស៊ីតចេញ
ពីរបាយឥន្ធនៈ

ជាច្រើន។ បញ្ហាទាំងនោះរួមមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ពិភពលោក លក្ខណៈធម្មជាតិនៃឥន្ធនៈផូសស៊ីលដែលមិន
អាចកកើតឡើងវិញបាន និងការពយ
ួ្រ បារម្ភជវំុ ញ
ិ ការផលិត
ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ។ បញ្ហាប្រឈមបន្ថែមកើតចេញពីការ

រំខានដល់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ជាពិសេសការប្រើថាមពល

ទាំងនោះជាអាវុធ និងតម្លៃខ្ពស់ក្នុងការនាំចូលថាមពល។
ជាទូទៅគេតែងតែឃើញមានការយកចិត្តទុកដាក់តែទៅលើ

ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល តែពេលនេះគេក៏គួរតែគិតគូរផងដែរ
ពីបញ្ហត
ា ម្រវូ ការថាមពល ជាពិសស
េ កយ
្រោ ពេលដែលមាន
ការលេចចេញនូវ "Prosumer" នៃថាមពល ដែលមាន
ន័យថាបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ផង និងផលិតផង។

បន្ទាប់ពីប្រទេសចិន និងសហរដ្ឋអាម៉េរិក សហភាព

អឺរុប
៉ មានការប្រើបាស
្រ ់ថាមពលសរុបក្នុងស្រុកធំជាងគេកុង
្ន

លេខរៀងទីបនៅ
ី លើពភ
ិ ពលោក។ សហភាពអឺរប
ុ៉ ជួបបទ
្រ ះ
នឹងការប្រឈមលើបញ្ហាគោលនយោបាយជាច្រើនទាក់ទង

ទៅនឹ ង ការផ្គ ត់ ផ្គ ង់ ថា មពលនាពេ ល អនាគតរបស់ ខ្លួ ន ។
គោលនយោបាយទាំងនោះរួមមានការផ្លស
ា ប
់ រូ្ត ទីផសា
្ រថាមពល

និងរចនាសម្ព័ន្ធតម្រូវការថាមពល ក៏ដូចជាការធ្វើពិពិធកម្ម

និងការបំបក
ែ កាបូនឌីអក
ុ៊ ស៊ត
ី ចេញពីរបាយឥន្ធនៈដើមប្ ឆ
ី ះោ្ព
ទៅកាន់ប្រព័ន្ធថាមពលស្អាត និងមាននិរន្តរភាពជាងមុន។

ដើមប្ ជ
ី យ
ួ ដោះស្រយ
ា ការផ្លស
ា ប
់ រូ្ត នៅក្នង
ុ ការអភិវឌឍ្ សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច
សង្គម និងប្រជាសាស្ត្រ គឺទាមទារចាំបាច់នូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មី
ដល
ែ ការដោះសយ
ា្រ នះេ ជាវិធដ
ី ល
ែ ឈានទៅកំរត
ិ ការបញ្ចញ
េ

ឧស្មន
័ ផ្ទះកញ្ចក(
់ GHG) និងការបញ្ចញ
េ ចោលកាកសំណល់
នុយក្លេអ៊ែរ។

ថាមពលចមះុ្រ ដែលប្រនៅ
ើ ក្នង
ុ ប្រទស
េ ទាំង ២៨ របស់

អឺរប
ុ៉ ភាគច្រន
ើ លើសលប់ គឺបង
្រេ និងឧស្មន
័ ។ ចាប់តាង
ំ ពី

ឆ្ន១
ំា ៩៨០មក អឺរប
ុ៉ មិនមានសមត្ថភាពក្នង
ុ ការផ្គតផ
់ ង
្គ ប
់ ង
្រេ
ឆៅដោយខ្លន
ួ ឯងទ។
េ ស្ថន
ា ភាពបហ
្រ ល
ែ គ្នន
ា ះេ ក៏ចាប់ផម
ើ្ត

ក៏មានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ប៉ុន្តែប្រទេស
រុស្ស៊ីនៅតែរក្សាបាននូវទីតាំងរបស់ខ្លួនជាអ្នកនាំមុខក្នុងការ

ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅ និងឧស្ម័នធម្មជាតិ ហើយពេលនេះក៏ជា

ក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឥន្ធនៈរឹង (ធ្យូងថ្ម) ដ៏សំខាន់ផងដែរ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៤ មក ប្រទេស

ដៃគូនាំចូលថ្មីៗបានលេចរូបរាងឡើង ឧទាហរណ៍ដូចជា
ប្រទេសមកពីតំបន់កាសព្យែន (Caspian) ជាដើម។

បញ្ហាសន្តិសុខនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរបស់សហភាព

អឺរប
ុ៉ បានក្លយ
ា ជាបញ្ហភ
ា ម
ូ សា
ិ ស្តន
្រ យោបាយ និងភូមសា
ិ ស្រ្ត
សេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំ។ អ្វីដែលសំខាន់ចំពោះសន្តិសុខក្នុងការផ្គត់
ផ្គង់ថាមពលអឺរ៉ុបដែរនោះគឺថា តួអង្គខាងក្រៅ មានដូចជា

រុស្ស៊ី ចិន និងសហរដ្ឋអាម៉េរិកកំពុងតែសម្លឹងមើលតំបន់
នេះក្នុងក្រសែភ្នែកដើម្បីសែ្វងរកផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រ
នយោបាយ។ សក្តានុពលនៃតំបន់នេះគឺធំខ្លាំងណាស់ នៅ

ពេលដែលតំបន់មយ
ួ នេះត្រវូ បានធ្វស
ើ មាហរណកម្មទៅក្នង
ុ

ទីផសា
្ រពិភពលោក ប៉ន
ុ គ
ែ្ត ន្លងបវ្រ ត្តសា
ិ ស្តរ្រ បស់តប
ំ ន់នះេ បាន
រារាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណើរការប្រែប្រួលដ៏ងាយមួយនេះ។

សហភាពអឺរប
ុ៉ បានឯកភាពលើការធ្វប
ើ ច្ចប
ុ ប្ ន្នភាពគប
្រ ់

ជ្រង
ុ ជយ
្រោ ទៅលើកប
្រ ខ័ណគោ
្ឌ លនយោបាយថាមពលរបស់
ខ្លន
ួ ដើមប្ ស
ី មល
ួ្រ ដល់ការផ្លស
ា ប
់ រូ្ត ពីការបឥ
ើ្រ ន្ធនៈផូសសល
ី៊

ឆ្ពោះទៅរកការប្រើថាមពលស្អាតជាងមុន និងដើម្បីគោរព
តាមការប្តេជ្ញារបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស
ក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។

ផលិតកម្មថាមពលបឋម ឬថាមពលក្នង
ុ ទមង
្រ ធ
់ ម្មជាតិ

និងទម្រងម
់ ន
ិ ទាន់កច
ែ នៅ
ៃ្ន ក្នង
ុ សហភាពអឺរប
ុ៉ មានចំនន
ួ សរុប

ចំនួន ៧៥៨ Mtoe ក្នុងឆ្នាំ [I] ២០១៧។ បើយើងសង្កេត

មើលពីរយៈពេលជាយូរកន្លងទៅ ផលិតកម្មក្នុងឆ្នាំ២០១៧
មានកម្រិតទាបជាងកាលពីរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មុនចំនួន

១២,១%។ ប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែលមាន

ផលិតកម្មថាមពលបឋមកំរិតខ្ពស់ជាងគេ គឺមានប្រទេស

កើតមានក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិដែរ ចាប់តាំងពីពាក់

បារាំង (១៧,៤%) បន្ទប
ា ម
់ កចកភ
្រ ពអង់គស
េ្ល (១៥,៦%)

ផ្អែកលើការនាំចូលថាមពលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានឈាន

ផលិតកម្មថាមពលបឋមក្នង
ុ EU-28 បានមកពីបភ
្រ ព

កណ្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ដែរ។ នៅឆ្នាំ២០១៧ ការពឹង

និងអាល្លឺម៉ង់ (១៥,៣%) ។

ដល់ ៥៥,១% (ឧស្ម័នធម្មជាតិ ធ្យូងថ្ម និងប្រេងរួមបញ្ចូល

ថាមពលផស្ ង
េ ៗគ្នជា
ា ចន
ើ្រ ។ បើយង
ើ មើលពីទហ
ំ ន
ំ កា
ៃ ររួម

ជំពូកទី

០៣
សន្តិសុខថាមពលអឺរ៉ុប៖ បញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើ ពិពិធកម្ម និងការបំបែកកាបូនឌីអ៊ុកស៊ីតចេញ ពីរបាយឥន្ធនៈ

ពាក្យថា “សន្តិសុខថាមពល” រួមបញ្ចូលនូវបញ្ហា

គ្នា)។ បណ្តាប្រទេសដែលជាប្រភពនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ថាមពលចម្រុះ
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ចំណែកនៃប្រភពថាមពល គឺប្រភពដែលសំខាន់ជាងគេ

ប្រទេសនាំចូលឈានមុខគេក្នុងឆ្នាំ២០១៧ គឺ ប្រទេស

២៩,៩% នផ
ៃ លិតកម្មសរុបរបស់ EU-២៨ ក្នង
ុ ឆ្ន២
ំា ០១៧។

តែទោះជាយ៉ង
ា ណាប្រភពចម្បងនៃការនាំចល
ូ ថាមពល

គឺបានមកពីប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញដែលមានចំនួន

កម្ដព
ៅ ប
ី ភ
្រ ពនុយក្លអ
េ រែ៊ ស្ថត
ិ នៅលំដាប់ទី ២ ក្នង
ុ អតា្រ

របស់សហភាពអឺរ៉ុបពិតជាមានការផ្លាស់ប្តូរ។ ប្រទេសរុស្ស៊ី

បារាំង កម្ដៅបានមកពីនុយក្លេអ៊ែរមានអត្រា ៧៩% នៃ

ភាពអឺរ៉ុប ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០០៧-២០១៧ ហើយប្រទេស

២៧,៨% នៃផលិតកម្មថាមពលបឋមសរុប។ នៅប្រទេស

ផលិតកម្មថាមពលជាតិបឋម។ នៅបែលហ្ស៊ិក និងស្លូវ៉ាគី
មានចំណក
ែ ចន
ើ្រ ជាងពាក់កណល
ា្ត នផ
ៃ លិតកម្មកម្ដបា
ៅ ន

ពីនុយក្លេអ៊ែរនេះ ហើយប្រទេសសមាជិក ១១ ដទៃទៀត
មានផលិតកម្មកម្តបា
ៅ នមកពីនយ
ុ ក្លអ
េ រែ៊ តិចជាងពាក់កណល
ា្ត

នៃផលិតកម្មកម្តៅដែលបានមកពីថាមពលដំបូងសរុប។
ប្រទេសជាសមាជិកចំនួន ១៤ ទៀតរបស់ EU មិនមានការ
ផលិតថាមពលពីនុយក្លេអ៊ែរទេ។

ចំណែកនៃធ្យូងថ្ម (Solid fossil fuel) ក្នុងឆ្នាំ

២០១៧ មានអត្រច
ា ន
ំ ន
ួ ១៦,៤% ហើយចំណក
ែ នឧ
ៃ ស្មន
័

ធម្មជាតិមានអត្រាចំនួន ១៣,៦%។ ចំណែកនៃប្រេងឆៅ

មានក្នង
ុ អតា្រ ៨,៨%។ បភ
្រ ពថាមពលកកើតឡើងវិញមាន
អត្រាកំណើនប្រហែលគ្នាក្នុងអំឡុងពីឆ្នាំ២០០៧-២០១៧
ជំពូកទី
សន្តិសុខថាមពលអឺរ៉ុប៖ បញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើ ពិពិធកម្ម និងការបំបែកកាបូនឌីអ៊ុកស៊ីតចេញ ពីរបាយឥន្ធនៈ

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

០៣

ហើយបានកើនលើសពីអត្រក
ា ណ
ំ
ន
ើ នៃបភ
្រ ទ
េ ថាមពលដទៃ
ទៀតដែលរួមបញ្ចូលគ្នា។ ផលិតកម្មនៃថាមពលចេញពី
ប្រភពដែលកកើតឡើងវិញបានកើនឡើងចំនួន ៦៥,៦%

ក្នង
ុ អំឡង
ុ ពល
េ នះេ ។ កមត
ិ្រ ផលិតកម្មចញ
េ ពីបភ
្រ ពថាមពល
ដំបូងផ្សេងៗទៀតបានធ្លាក់ចុះ។ ឧទាហរណ៍៖ ផលិតកម្ម
ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរបានធ្លាក់ចុះចំនួន ១២,៨%។

ភាពពឹងផ្អែកផ្នែកថាមពល
ការធ្លក
ា ច
់ ះុ នផ
ៃ លិតកម្មបានមកពីបភ
្រ ពថាមពលដំបង
ូ

បានបង្កឲ្យមានស្ថានភាពមួយ ដែលសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវពឹង
ផ្អក
ែ កាន់តែខ្លង
ំា ឡើងៗលើការនាំចល
ូ បភ
្រ ពថាមពលបឋម

និងផលិតផលបន្ទាប់បន្សំសម្រាប់ផលិត ថាមពល (ឧ.
ឧស្ម័ន/ប្រេងម៉ាស៊ូត)។ ការនាំចូលថាមពលរបស់ EU២៨ មានកំរិតលើសពីការនាំចេញក្នុងចំនួន ៩៤៨ Mtoe

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧។ ប្រទេសនាំចូលសុទ្ធសាធ និងធំបំផុត

បានរក្សាតំណង
ែ ជាអ្នកផ្គតផ
់ ង
្គ ថា
់ មពលឈានមុខដល់សហ
នោះ គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅដ៏ចម្បងក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ក្នុង
ចំណែក ៣០,៣%។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំជាងគេទី២ គឺ ប្រទេស

ន័រវែស (១១,៤%)។ ប្រេងឆៅដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយប្រទេស

អុរ
ី ក
ា៉ ់ និងកាហសា
្ ក់សន
ា្ថ មានការកើនឡើងគួរឲយ្ កត់សម្គល
ា ់
ដែលមានចំនួនឈានដល់ ៨,២% និង ៧,៤% ដែលធ្វើ

ឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំទី៣ និងទី៤
របស់សហភាពអឺរ៉ុប ដែលនាំមុខប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត។

ការនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុប គឺមកពី

បទ
្រ ស
េ រុសស្ ី៊ (៣៨,៧%ភាគរយ) និងន័រវស
ែ (២៥,៣%)។

ចំណក
ែ នអ
ៃ ក
្ន ផ្គតផ
់ ង
្គ ធ
់ ជា
ំ ងគទ
េ ប
ី ី គឺអាល់ហស្ រេ (
ី ១០,៦%)
ដែលបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៧ មក ខណៈដែល
ចំណែកមកពីប្រទេសកាតាបានកើនឡើងលើសពីទ្វេដង
(៥,២%) ។

នៅឆ្នាំ២០១៧ ចំណែកចម្បងនៃការនាំចូលធ្យូងថ្មរឹង

របស់សហភាពអឺរ៉ុប គឺមកពីប្រទេសរុស្ស៊ី (៣៨,៩%)។
ប្រទេសផ្គត់ផ្គង់ធំជាងគេទី២ គឺកូឡុំប៊ី (១៦,៩%)។ សហ

រដ្ឋអាម៉េរិកបានក្លាយជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់ធំជាងគេទី៣ ក្នុង
ឆ្នាំ២០១៧ ដែលក្នុងអត្រា ១៦,៩%។

សន្តិសុខនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដំបូងរបស់សហភាព

អឺរ៉ុបកំពុងតែមានហានិភ័យ ដោយសារការនាំចូលរបស់ខ្លួន

បានមកតែពីដៃគូមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ ចំនួនជិត ៣/៤
(៧៤,៦%) នៃការនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់ EU-២៨
គឺបានមកពីប្រទេសរុស្ស៊ី ន័រវែស និងអាល់ហ្សេរី ហើយ

៧២,៧% នៃការនាំចូលធ្យូងថ្មរឹងមានប្រភពមកពីប្រទេស
រុស្ស៊ី កូឡុំប៊ី និងសហរដ្ឋអាម៉េរិក។ ការនាំចូលប្រេងឆៅ

ពុស
ំ វូ បម
្រ ល
ូ ផ្តក
ំុ ង
ុ្ន ចំណោមបទ
្រ ស
េ ផ្គតផ
់ ង
្គ ធ
់ ៗ
ំ ដូចជា រុសស្ ី៊

គឺ អាល្លឺម៉ង់ អុីតាលី បារាំង និងអេស្ប៉ាញ។ កាលពីមុន

ន័រវែស និងអុីរ៉ាក់ (៤៩,៩%) ទេ។

នាំចញ
េ សុទសា
្ធ ធនូវថាមពល ប៉ន
ុ ស
ែ្ត ព្វថន
ៃ្ង ះេ គ្មន
ា ប្រទស
េ

ថាមពលបានកើនឡើងពី ៤៤% ក្នុងឆ្នាំ១៩៩០ ដល់

នេះបានទៀតទេ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៣ នៅពេលដែល

ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៤ ការនាំចូល

ប្រទេសដាណឺម៉ាក និងចក្រភពអង់គ្លេស គឺជាប្រទេសដែល
ជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបណាមួយអាចទទួលនូវឈ្មោះ

ការនាំចូលថាមពលរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកបានផ្តើមកើន

លើសពីការអត្រានៃការនាំចេញ គ្រប់ប្រទេសជាសមាជិក

សហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់បានក្លាយជាអ្នកនាំចូលថាមពល

សុទ្ធសាធទាំងអស់គ្នា។ បើធៀបទៅនឹងទំហំប្រជាជន

126

លុចសំបួ ម៉ាល់តា និងបែលហ្ស៊ិក។

ការពឹ ង ផ្អែ ក របស់ ស ហភាពអឺ រ៉ុ ប ទៅលើ កា រនាំ ចូ ល

៥៥,១% ក្នង
ុ ឆ្ន២
ំា ០១៧ ដល
ែ នះេ ជាកមត
ិ្រ មួយខ្ពសប
់ ផ
ំ ត
ុ
ថាមពលសុទសា
្ធ ធមានទំហធ
ំ ជា
ំ ងផលិតកម្មថាមពលបឋម

របស់សហភាពអឺរ៉ុប។ បើយើងមើលឲ្យបានលម្អិត យើង
ឃើញថា ក្នុងតាំងពីឆ្នាំ២០១៧ តាមការកត់ត្រា គឺមាន

អត្រាខ្ពស់បំផុតក្នុងការនាំចូលប្រេងឆៅ (៨៦,៧%) និង

ឧស្ម័នធម្មជាតិ (៧៤,៣%)។ អត្រានាំចូលធ្យូងថ្មបាន

នៅខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានចេញនូវ

ការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម

ធានាឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ឲ្យបានគ្រប់

ផ្គតផ
់ ង
្គ ម
់ កពីបទ
្រ ស
េ កព
្រៅ ស
ី ហភាពអឺរប
ុ៉ ចំណក
ែ នេះបាន
បន្តកើនឡើងក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ។
ដោយសារតែរុស្ស៊ីមានជម្លោះជាមួយនឹងប្រទេសឆ្លងកាត់

បញ្ហានេះបាននាំឲ្យមានការរំខានដល់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
ពីរុស្សីដែលជាប្រភពនាំចូលចម្បងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំ

ថ្មីៗនេះ។ ការព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
មានកាន់តែខ្លាំងឡើង ដោយសារជម្លោះរវាងប្រទេសរុស្ស៊ី

និងប្រទេសអ៊ុយក្រែន។ បំពង់បង្ហូរថ្មីដើម្បីធានាដល់ការ
ផ្គត់ផ្គង់បន្ថែម គឺមាន Nord Stream ១ និង Nord

គ្រាន់។

ក្រៅពីទស្សនៈដែលផ្តោតលើផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីធានា

សន្តិសុខថាមពល វិធានការខាងតម្រូវការ ឧទាហរណ៍

ដូចជា ការសន្សំថាមពល និងការប្រើថាមពលដែលប្រកប
ដោយបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពនិងការសនស្ ស
ំ ច
ំ ក
ៃ ដ
៏ រើ តួនាទីយង
ា៉ ចបា
្ ស់

ប្រាកដនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខថាមពលរបស់សហភាព
អឺរ៉ុបដែរ។

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ប្រសិទ្ធភាពដោយការសន្សំសំចៃ

ថាមពលឆ្នាំ២០១២ (២០១២/២៧/EU) បានបង្កើតនូវ
វិធានការចងជាកាតព្វកិច្ចដើម្បីជួយសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការ

Stream ២។ បំពង់បង្ហូរ Nord Stream ឆ្លងកាត់ពី

សម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅនៃប្រសិទ្ធភាពដោយការសន្សំ

ប្រទេសដទៃ)ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប។ បំពង់បង្ហូរ Trans

នេះមានន័យថា ការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់សហភាពអឺរ៉ុប

ក្រិក និងប្រទេសអាល់បានី ដែលបង្ហូរឧស្ម័នមកពីតំបន់

ឬ ១.០៨៦ Mtoe នៃថាមពលចុងក្រោយឡើយ។ ក្រោម

ថ្មីសម្រាប់ទីផ្សារប្រេង និងឧស្ម័នត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បី

ទាំងអស់ត្រូវប្រើប្រាស់ថាមពលឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព

ប្រទេសរុស្ស៊ីតាមរយៈសមុទ្របាល់តិច (ដោយមិនបាច់ឆ្លង

សំចៃនូវថាមពលឲ្យបាន ២០% របស់ខ្លួន ត្រឹមឆ្នាំ២០២០។

Adriatic ភ្ជប
ា ព
់ ត
ី ក
ួ គីទៅប្រទស
េ អុតា
ី លី ឆ្លងកាត់បទ
្រ ស
េ 

ទាំងមូលមិនគួរលើសពី ១៤៨៣ Mtoe នៃថាមពលដំបូង

សមុទ្រកាសព្យែនទៅសហភាពអឺរ៉ុប។ ហើយវិធានការណ៍

ការណែនាំនេះ រាល់ប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប

បង្ការកុំឲ្យមានភាពរំខានដល់ការផ្គត់ផ្គង់។

ដោយការសន្សំសំចៃនៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ក្នុង

ភាពស្មុគស្មាញខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់

ដែលបណ្តាលមកពីការប្រកួតប្រជែងផលប្រយោជន៍រវាង

តួអង្គទាង
ំ អស់ បានរារាំងការធ្វស
ើ មាហរណកម្មដោយរលូន

ចង្វាក់ថាមពល ក្នុងនោះរួមមានការផលិតថាមពល ការ
បញ្ជូន ការចែកចាយ និងការប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។

ក្នុងបរិបទនៃសេចក្តីណែនាំឆ្នាំ២០១២ នេះដដែល

នៃតំបន់កូកាស៊ីសខាងត្បូង និងតំបន់កាសព្យែនទៅក្នុង

វិធានការសំខាន់ៗជាច្រន
ើ ត្រវូ បានអនុមត
័ នៅទូទាង
ំ សហភាព

ឆ្លងកាត់សម្រាប់ការធ្វើទីផ្សារផលិតកម្មអុីដ្រូកាបូនបាននាំ

ការប្រើថាមពលនៅអឺរ៉ុបក្នុងនោះរួមមាន៖

ទីផ្សារពិភពលោក។ ការពឹងផ្អែករបស់តំបន់ទៅលើប្រទេស

អឺរ៉ុប ដើម្បីបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពដោយការសន្សំសំចៃនៃ

ឲ្យមានចម្ងល់ថា តើកត្តានយោបាយអនុញ្ញាតឲ្យមានការ

yy ការកាត់ ប ន្ថ យ ការលក់ ថា មពលជាតិ ប្រ ចាំ ឆ្នាំ ឲ្ យ បាន

ធ្វព
ើ ព
ិ ធ
ិ កម្មផវូ្ល ដឹកជញ្ជន
ូ ក្នង
ុ ខណៈដល
ែ មានការកើនឡើង
នៃផលិតកម្មឬទេ? នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ ប្រទេស

រុស្ស៊ី កាហ្សាក់ស្ថាន តួកម៉េនីស្ថាន អាស៊ែបៃហ្សង់ និង

អ៊ូសបេគីស្ថានបានយល់ឃើញថា ទុនអុីដ្រូកាបូនដ៏ច្រើន
ដែលពួកគេមានអាចក្លយ
ា ជាមូលដ្ឋន
ា ដ៏លស
្អ ម្រប
ា កា
់ រប្រកត
ួ

ប្រជង
ែ នាពេលអនាគតរបស់ពក
ួ គនៅ
េ ក្នង
ុ ពិភពលោក ដល
ែ
ការអភិវឌ្ឍនៅតែពឹងផ្អែកលើការផ្គត់ផ្គង់ឥន្ធនៈផូសស៊ីល។

សហគមន៍ថាមពល (Energy Community)

បានដាក់សណ
ំ
នៅ
ើ ក្នង
ុ ខែតលា
ុ
ឆ្ន២
ំា ០០៥ ដើមប្ ស
ី ស
ើ្ន ឲ
ំុ យ្
ប្រទេសជិតខាងធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងទីផ្សារថាមពល
ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន ។ បភ
្រ ពនថា
ៃ មពលចមះុ្រ ដ៏ទល
ូ ទ
ំ លា
ូ យ និងពិពធ
ិ កម្ម

នៃអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ផ្លូវដឹកជញ្ជូន និងយន្តការនានាបានដើរ
តួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានានូវការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។

នៅត្រឹម ១.៥%

yy ការកែលម្អឡង
ើ វិញឲ្យមានប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពប្រកបដោយការ
សន្សំសំចៃលើការប្រើថាមពលក្នុងចំណោមប្រទេសនៃ

សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យបាននៅត្រឹមអត្រាយ៉ាងហោច ៣%

ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់អគារដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ និង
កាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលកណ្តាល

yy ការរៀបចំ យុ ទ្ធ សា ស្រ្ត កែ ល ម្អ ឡើ ង វិ ញ រយៈពេ ល វែ ង

ថ្នាក់ជាតិ អំពីការប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអគារ

ជំពូកទី

០៣
សន្តិសុខថាមពលអឺរ៉ុប៖ បញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើ ពិពិធកម្ម និងការបំបែកកាបូនឌីអ៊ុកស៊ីតចេញ ពីរបាយឥន្ធនៈ

ថាមពលជាងពាក់កណ្តាលរបស់ EU-២៨ បានការ

យុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខថាមពលរបស់ខ្លួន ក្នុងគោលបំណង

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ឈានដល់ចំនួន ៤៣,៩% ។

ទាំងអស់នៅគ្រប់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុប

yy ការបង្កើតឲ្យមានវិញ្ញាបនបត្រចាំបាច់បញ្ជាក់ពីការប្រើ

ថាមពលដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសន្សំសំចៃ ដែលត្រូវ
ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរាល់ការលក់ និងជួលអគារ
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yy ការរៀបចំផែនការសកម្មភាព ស្តីពីការប្រើថាមពល

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការសន្សំសំចៃថាមពល
ថ្នាក់ជាតិ (NEEAP) រៀងរាល់បីឆ្នាំម្តង

ជាច្រើន ដូចជា ម៉ាស៊ីនដាំទឹក គ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ

នៅក្នង
ុ អគារ (EPBD) បានបង្ហញ
ា ពីវធា
ិ នការណ៍ជាក់លាក់

ដោយបញ្ចល
ូ នូវលក្ខណៈវិនច
ិ យ
័្ឆ សម្រប
ា កា
់ រពារបរិសន
ា្ថ

ប្រឈម ផ្តល់នូវព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាព និងការធ្វើវិសោធន

ប្រប
ើ ស
ា្រ ថា
់ មពលអបប្ បរមា និងបិទស្លក
ា លើផលិតផល

ធាតុ។ សេចក្តណ
ី
នា
ែ ស
ំ ព
ី្ត កា
ី រគ្របគ
់ ង
្រ ការប្រប
ើ ស
ា្រ ថា
់ មពល

អំពូលភ្លើង និងទូរទស្សន៍ (ស្លាកថាមពល និងការរចនា

សម្រាប់វិស័យគ្រប់គ្រងអគារ ដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហា

[eco design])

កម្មទៅលើបទបញ្ញតិជា
្ត ចើន
្រ ទៅលើសេចក្តីណែនាំដែលចេញ

ត្រឹមឆ្នាំ២០២០

ការសនស្ ថា
ំ មពល គឺជាមធ្យោបាយងាយសល
ួ្រ បំផត
ុ សម្រប
ា ់

ត្រូវតែសន្សំឲ្យបានថាមពលប្រចាំឆ្នាំនូវអត្រា១,៥% នៃ
ការលក់ប្រចាំឆ្នាំដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ

សន្តិសុខថាមពលអឺរ៉ុប៖ បញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើ ពិពិធកម្ម និងការបំបែកកាបូនឌីអ៊ុកស៊ីតចេញ ពីរបាយឥន្ធនៈ

ការដាក់បស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពប្រកបដោយការសន្សស
ំ ច
ំ នៅ
ៃ ក្នង
ុ

ការប្រើប្រាស់ថាមពលជាអាទិភាពមុនគេ គឺជាគោលដៅ

yy កម្មវិធីកាតព្វកិច្ចដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតថាមពល

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

កាលពីឆ្នាំ២០១០។

២០០លាន សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍អគ្គិសនី និង

៤៥លាន សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍ប្រើឧស្ម័ននៅ

yy សវនកម្ម ថា មពលចំ ពោះក្រុ ម ហ៊ុ ន ធំ ៗ ត្រូ វ តែ ធ្វើ ឡើ ង
យ៉ាងតិចណាស់រៀងរាល់បួនឆ្នាំម្តង

yy ការពារសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យប្រើ

ប្រាស់ថាមពលក្នុងពេលភ្លាមៗ (Real-time) និង
ពីពេលមុនៗដោយងាយស្រួល និងឥតគិតថ្លៃ។

គណៈកម្ម កា រនេះ ក៏ បា នផ្ ស ព្វ ផ្ សា យនូ វ គោលការណ៍

ណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តល្អនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រកប

ដោយប្រសទ
ិ ភា
ិ្ធ ពដោយការសនស្ ស
ំ ច
ំ ។
ៃ ការបញ្ចបន
់ វូ គមង
្រោ
សៀវភៅអំពី វិធានថាមពល ដែលមានឈ្មោះថា “កញ្ចប់

ថាមពលស្អាតសម្រាប់ជនជាតិអឺរ៉ុបគ្រប់រូប” គឺជាជំហានដ៏
សំខាន់ឆះោ្ព ទៅរកការអនុវត្តយុទសា
្ធ ស្ត្រសហភាពថាមពល
ដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងឆ្នាំ២០១៥។

ការផ្លស
ា ប
់ រូ្ត នេះនឹងនាំមកនូវផលប្រយោជន៍យង
ា៉ ចន
ើ្រ

បើយោងតាមទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ អ្នកបរិស្ថាន និង

សេដ្ឋកិច្ច។ នេះក៏ជាការបញ្ជាក់ពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់
EU ក្នុងការដោះស្រាយការកើនឡើងនៃកម្តៅផែនដី និង
ជាការផ្តលន
់ វូ ការចូលរួមដ៏សខា
ំ ន់ដល់យទ
ុ សា
្ធ ស្តរ្រ យៈពេល

វែងរបស់សហភាពអឺរប
ុ៉ ក្នង
ុ ការសមច
្រេ ឲ្យបាននូវអពយា
្ កត
ឹ្រ
កាបូន នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៥០។

សំណង់អគារមានការបប
ើ្រ ស
ា្រ ថា
់ មពលបហ
្រ ល
ែ ៤០%

និង មានការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចប្រមាណ ៣៦% នៃ
នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យសំណង់អគារជា
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ថាមពលនៅក្នង
ុ អគារ សហភាពអឺរប
ុ៉ អាចតៀ្រ មខ្លន
ួ ជាសច
្រេ
ក្នុងការឈានទៅសម្រេចនូវគោលដៅថាមពល និងអាកាស

meters) សមប
ា្រ ក
់ ត់តថា
ា្រ មពលដល
ែ បប
ើ្រ ស
ា្រ ់ ចំនន
ួ

០៣

ដោយការគ្រប់គ្រងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវការប្រើប្រាស់

yy ការបង្កើតស្តង់ដារប្រសិទ្ធភាព និងការសន្សំសំចៃនៃការ

yy ការដាក់ចេញនូវផែនការបង្កើតកុងទ័រវ័យឆ្លាត (smart

ជំពូកទី

ផ្នែកដែលប្រើប្រាស់ថាមពលធំជាងគេតែឯងនៅអឺរ៉ុប។

គន្លឹះនៅក្នុងកញ្ចប់យុទ្ធសាស្រ្តនៃថាមពលស្អាត ព្រោះថា
អ្នកបប
ើ្រ ស
ា្រ ក
់ ង
ុ្ន ការសនស្ ប
ំ ក
ា្រ ់ និងកាត់បន្ថយការបញ្ចញ
េ

ឧស្មន
័ ផ្ទះកញ្ចក។
់ ដូចះេ្ន សហភាពអឺរប
ុ៉ បានកំណត់គោលដៅ
ដល
ែ ចងជាកាតព្វកច
ិ ក
្ច ង
ុ្ន ការគប
្រ គ
់ ង
្រ ការបប
ើ្រ ស
ា្រ ថា
់ មពល

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការសន្សំសំចៃឲ្យបានយ៉ាងតិច
៣២,៥% នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ ទៅតាមសេណារីយ៉ូ "តាម

ទម្លាប់ធម្មតា"។ សេចក្តីណែនាំពីប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយ
ការសន្សស
ំ ច
ំ ន
ៃ កា
ៃ រប្រប
ើ ស
ា្រ ថា
់ មពលដែលបានធ្វវើ សោ
ិ
ន

កម្មតវូ្រ បានដាក់ឲយ្ អនុវត្តចាប់តាង
ំ ពីខធ
ែ ឆ
ូ្ន ២
ំា្ន ០១៨មកម៉ះេ្ល ។
ដើមប្ ស
ី មច
្រេ តាមគោលដៅថាមពល និងអាកាសធាតុ

របស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ឆ្នាំ២០៣០ ប្រទេសសមាជិក

សហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវបង្កើតផែនការ ១០ឆ្នាំ
ដោយធ្វស
ើ មាហរណកម្មផន
ែ ការថាមពលជាតិ និងអាកាស
ធាតុថក
ា្ន ជា
់ តិ (NECP) សមប
ា្រ ឆ
់ ២
ំា្ន ០២១ ដល់ឆ២
ំា្ន ០៣០។

NECP បានដាក់ចេញដោយបទបញ្ញត្តិ ស្តីពីអភិបាលកិច្ច
លើសកម្មភាពនៃសហភាពថាមពល និងអាកាសធាតុ (EU/

២០១៨/១៩៩៩)។ ផែនការថ្នាក់ជាតិនេះគូសបញ្ជាក់ពី
វិធីទាក់ទងនឹងអ្វីដែលប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមាន
បំណងដោះស្រាយ៖

yy ប្រសិទ្ធភាពដោយការសន្សំសំចៃនៃថាមពល
yy ការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ
yy ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់
yy អន្តរទំនាក់ទំនង
yy ការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍។
អភិកម
្រ នេះទាមទារឲ្យមានការសម្របសម្រល
ួ នូវគ្រប់

គោលដៅទាំងអស់របស់ក្រសួងស្ថាប័ននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល។

អភិក្រមនេះក៏ផ្តល់នូវកម្រិតផែនការមួយដែលនឹងអាចជួយ

នូវបញ្ហដ
ា ល
ែ យើងកំពង
ុ ប្រឈមគឺ ការបប
្រែ ល
ួ្រ អាកាសធាតុ។

ការណ៍ដល
ែ ប្រទស
េ ជាសមាជិកសហភាពអឺរប
ុ៉ ទាំងអស់កព
ំ ង
ុ

និងអាកាសធាតុសម្រាប់ឆ្នាំ២០៣០ ធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុប

សម្រល
ួ ដល់ការវិនយោ
ិ
គសាធារណៈ និងឯកជន។ ការពិត
តប
ែ ប
ើ្រ ស
ា្រ គ
់ រំ ស
ូ ដ
្រ ៀងគ្នប
ា ប
ែ នេះ មានន័យថា ពួកគេអាច
ធ្វកា
ើ រជាមួយគ្នដ
ា ម
ើ ប្ ទ
ី ទួលបាននូវប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពប្រកបដោយ

ការសន្សំសំចៃនូវការប្រើប្រាស់ថាមពល ដែលពួកគេអាច

សម្រេចបានច្រើនជាង ពេលដែលប្រទេសនីមួយៗធ្វើការ
តែឯង។

ការកំណត់នវូ គោលដៅដល
ែ បក
្រ បដោយមហិចតា
្ឆ លើថាមពល

មានទិសដៅដ៏ចបា
្ ស់លាស់។ បន្ថម
ែ ពីលគោ
ើ លដៅទាំងនេះ
វាក៏ផល
្ត ផ
់ ងដែរនូវក្របខ័ណច
្ឌ បា
្ ប់ដល
ែ ប្រកបដោយស្ថរិ ភាព

សមប
ា្រ ជ
់ រំ ញ
ុ ការវិនយោ
ិ
គដល
ែ ចាំបាច់។ ប៉ន
ុ គោ
ែ្ត លដៅនះេ
ពុំមែនជាចុងបញ្ចប់នៃផ្លូវរបស់ EU ឡើយ៖ ជាមួយនឹង

យុទ្ធសាស្រ្តអព្យាក្រឹតអាកាសធាតុឆ្នាំ២០៥០ រយៈពេល

នៅពេ ល ប្រ ឈ មទៅនឹ ង បញ្ហា លំ បា កផ្នែ ក ថាមពល

យូរអង្វែងរបស់ខ្លួន (យុទ្ធសាស្រ្តគ្មានការបញ្ចេញឧស្ម័ន

នូវការផ្លាស់ប្តូរទៅរកថាមពលស្អាត កំពុងខិតខំធ្វើឲ្យមាន

ឆ្ពោះទៅមុខ លើសពីឆ្នាំ២០៣០ទៅទៀត និងកំពុងកំណត់

មាននិរន្តភាពជាងមុន ដែលនេះនឹងអាចដោះស្រាយបាន

ពាក់កណ្តាលសតវត្សរ៍នេះ និងបន្តទៅមុខទៀត។

ជាសកលនៃសតវត្សរ៍ទី២១ សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែនាំមុខ

ផ្ទះកញ្ចក់ត្រឹមឆ្នាំ២០៥០) សហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងសម្លឹង

ប្រព័ន្ធថាមពលដែលមានសន្តិសុខ ការប្រកួតប្រជែង និង

នូវមូលដ្ឋន
ា គះឹ្រ នអ
ៃ ដ
ី្វ ល
ែ ថា ជាភពផន
ែ ដីសត
ា្អ ឲយ្ បានតម
ឹ្រ

ជំពូកទី
សន្តិសុខថាមពលអឺរ៉ុប៖ បញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើ ពិពិធកម្ម និងការបំបែកកាបូនឌីអ៊ុកស៊ីតចេញ ពីរបាយឥន្ធនៈ

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

០៣

រោងចក្រថាមពលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងនុយក្លេអ៊ែរ Dukovany នៅសាធារណរដ្ឋឆែក
Martin Lisner
បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ វិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (NIDIR) ។

អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Atlas of Parliamentary Diplomacy ដែលអាចទាញយកពីគេហទំព័រ៖
https://www.pcasia.org ។

129

៣.៦ សហភាពអឺរប
ុ៉ និងបញ្ហប
ា ឈ
្រ មទៅនឹងការបប
ែ្រ ល
ួ្រ
អាកាសធាតុ៖ អំណាចកំពូលក្នុងការចេញ
បទបញ្ញត្តិ

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនមានមន្ទិលសង្ស័យទៀតឡើយទៅ

នៅ ទីក្រុង Bonn (អាល្លឺម៉ង់ ឆ្នាំ២០១៧) COP ២៤

ដើម្បីទប់ទៅនឹងការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពពិភពលោកក្នុង

នៅ ម៉ាឌ្រីត (អេស្ប៉ាញ ឆ្នាំ២០១៩) និង COP ២៦

លើបញ្ហអា
ា កាសធាតុរបស់ពភ
ិ ពលោកដល
ែ កំពង
ុ ផ្លស
ា ប
់ រូ្ត ។

សតវត្សរ៍នេះក្រោមកម្រិត ២0C ពីកំរិតមុនពេលមាន

ឧស្សាហកម្ម ការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនក្នុងពិភពលោកត្រូវ
តែធ្លាក់ចុះ ២៥% នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៣០។ តួលេខដ៏គួរឲ្យ
ព្រួយបារម្ភបានបង្ហាញថា ការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនបាន
កើនឡើង ១.៥% ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ និង២០១៨ [៦៧]

៧៧។ ដូច្នេះសកម្មភាពសម្របសម្រួលជាសកល គឺមាន
ភាពចាំបាច់ណាស់។

កំណត់តតា
្រា មដានរបស់សហភាពអឺរប
ុ៉
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ សហភាពអឺរ៉ុប

ជំពូកទី
សហភាពអឺរ៉ុប និងបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ៖ អំណាចកំពូលក្នុងការចេញបទបញ្ញត្តិ

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

០៣

បានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំសកលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង

ការបប
្រែ ល
ួ្រ អាកាសធាតុ។ សកម្មភាពធំថៗ
ី្ម ទាំងនោះរួមមាន៖
yy កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងសន្និ

សីទស្តីពី ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហ
ប្រជាជាតិ (COP) លើកទី ២១ ជាជំហាននយោបាយ

ដ៏សំខាន់មួយ ដែលប្រទេសចូលរួមបានធ្វើការប្តេជ្ញា
កាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នដើម្បីប្រឹងប្រែងរក្សាកំរិត
ក្រោម ២0C នៃការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពពិភពលោក

yy សន្និសីទ ស្តីពី ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការ
សហប្រជាជាតិ ឬសន្និសីទរបស់ភាគី (COP ២៣)

នៅ Glasgow (ចក្រភពអង់គ្លេស ឆ្នាំ២០២០)។

ជាលទ្ធផល សហភាពអឺរ៉ុបបានទទួលភាពជោគជ័យ

ក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ខណៈរក្សា
បាននូវអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អ [៦៨]។

សហភាពអឺរ៉ុបដឹងថា ការដោះស្រាយការប្រែប្រួល

អាកាសធាតុតមវូ្រ ឲយ្ មានការខិតខំបង
ឹ្រ បង
្រែ ផ្នក
ែ នយោបាយ

និងមានលក្ខណៈជាសមូហភាព ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុន
មក៖ ការវិនយោ
ិ
គតវូ្រ តគ
ែ ត
ិ គូរដល់កមត
ិ្រ នកា
ៃ រកើនឡើង
សីតុណ្ហភាព ២0C។ ក្នុងផ្នែកនេះសហភាពអឺរ៉ុបមាន
សមត្ថភាពក្នង
ុ ធ្វឲ
ើ យ្ គមង
្រោ ពាណិជក
្ជ ម្មនកា
ៃ របញ្ចញ
េ ឧស្មន
័

(Emissions Trading Scheme) មានដំណើរការម្តង

ទៀត បន្ទប
ា ព
់ អ
ី ស់រយៈពល
េ មួយទសវតស្ រ៍ដល
ែ ឧស្មន
័ កាបូន
មានតម្លៃទាប។ បន្ថែមពីនេះទៀតសហភាពអឺរ៉ុបក៏ទទួល
បានជោគជ័យផងដែរក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ន

ពីការផលិតថាមពលអគ្គស
ិ នី។ ប៉ន
ុ កា
ែ្ត រកាត់បន្ថយការបញ្ចញ
េ

ឧស្ម័នកាបូនពីការដឹកជញ្ជូន សំណង់អគារ និងកសិកម្ម
មានការលំបាកកាន់តែខ្លាំង ដែលមនុស្សជាច្រើនជឿថា
កិ ច្ច កា រនេះ អាចធ្វើ ទៅ បានលុះ ត្រា តែមានការគិ ត ពន្ធ លើ
កាបូន និងដាក់ពិន័យរាល់ទម្រង់នៃការបញ្ចេញឧស្ម័នទាំង
អស់។ ការឯកភាពផ្នែកនយោបាយអាចធ្វើទៅបាន ប្រសិន

រូបភាព ១៖ រវាងឆ្នាំ១៩៩០ និង២០១៨ ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បានថយចុះ ២៣% ខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចមាន
ការកើនឡើងដល់ ៦១%
160
140

[សន�ស��ន៍ ១៩៩០=១០០]
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ភាព និងយុត្តិធម៌។ អ្នកចូលរួមខ្លះជឿថា សហភាពអឺរ៉ុប

តាមការមូលមតិគ្នារួមតែមួយ ដែលកិច្ចការនេះធ្វើឲ្យកាន់

អស់ពីពិភពលោក ដើម្បីបង្ខំឲ្យមានការចាត់វិធានការជា

ការកើនឡើងនូវការប្រឆាំងរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក។ ឆ្លើយ

គួរតែដាក់ពិន័យលើរាល់ការនាំចូលកាបូនទ្រង់ទ្រាយធំទាំង
សកល។

បញ្ហាប្រឈមនៃការមូលមតិគ្នា
រួមតែមួយ

តែសគ
្មុ ស្មញ
ា ដោយសារការងាកចេញពីពហុភាគីនយ
ិ ម និង

តបនឹងការលំបាកទាំងនេះ លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការ
សហប្រជាជាតិ António Guterres បានធ្វើការកត់

សម្គល
ា នៅ
់ ក្នង
ុ ពិធប
ី ទ
ិ COP ២៥ ថា «សហគមន៍អន្តរជាតិ

បានបាត់បង់ឱកាសដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្ហាញមហិច្ឆតារបស់

ដូចបានសង្កត
េ ឃើញនៅក្នង
ុ សន្នស
ិ ទ
ី ស្តព
ី ី ការបប
្រែ ល
ួ្រ

ខ្លួនលើការកាត់បន្ថយ ការបន្សាំុ និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន

ប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រឈមនឹងការគំរាម

អឺរ៉ុបបាននិយាយថា ខ្លួនពិតជាខកចិត្តចំពោះកង្វះការព្រម

ក្នុងការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស នៅឆ្នាំ

យ៉ាងខ្លាំង» ដែលគោលដៅពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុនៃ

កាន់ ដំ ណោះស្រា យ គ្រ ប់ ជ្រុ ង ជ្រោ យ នូ វ វិ ប ត្តិ អា កាសធាតុ

ឈានដល់ការសមច
្រេ គោលដៅនក
ៃ ច
ិ ព
្ច ម
្រ ពៀ្រ ងទីកង
ុ្រ ប៉រា ស
ី

អភិបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្មកាបូន។ ឧបសគ្គក្នុងកិច្ចការនេះ

កិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងអឺរ៉ុប

អាកាសធាតុ COP ២៥ នៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីត ការប្រយុទ្ធ

ដើមប្ ដោ
ី ះស្រយ
ា វិបត្តអា
ិ កាសធាតុ»។ គណៈប្រតភ
ិ ស
ូ ហភាព

កំហង
ែ ដ៏ធម
ំ យ
ួ ដោយសារការតាំងចិតរ្ត បស់សហរដ្ឋអាម៉រេ ក
ិ

ព្រៀងទៅលើទីផ្សារកាបូន ហើយខ្លួនមាន «ការព្រួយបារម្ភ

២០២០។ បញ្ហាចម្បងមួយទៀត ចំពោះដំណើរឆ្ពោះទៅ

ប្រទេសនីមួយៗ មិនត្រូវបានអនុវត្តតាមផែនការក្នុងការ

គឺការមិនទទួលបាននូវការមូលមតិគ្នារួមតែមួយ លើបញ្ហា

[៦៩]។

រួមមាន ការមិនយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់របស់ចន
ិ និងសហរដ្ឋអាម៉រេ ក
ិ
និងភាពមានះរបស់បណ្តាប្រទេសដូចជា ប្រេស៊ីល និង
អូស្រ្តាលី ចំពោះលទ្ធផលដែលគេយល់ថា មានមហិច្ឆិតា
ខ្លាំងហួសហេតុពេក។

កិចព
្ច ម
្រ ពៀ្រ ងបត
ៃ ងអឺរប
ុ៉ (EGD) បានបង្ហញ
ា វត្តមាន

របស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីក្រុង

ជំពូកទី

០៣
សហភាពអឺរ៉ុប និងបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៖ អំណាចកំពូលក្នុងការចេញបទបញ្ញត្តិ

កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសធ្វើប្រតិបត្តិការដោយផ្អែក

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

បើបក
ា្រ ច
់ ណ
ំ ល
ូ ពីពន្ធកាបូនតវូ្រ បានចក
ែ ចាយដោយប្រសទ
ិ ្ធ

ព្រុចស៊ែល ដោយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំ
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COP ២៥[៦៨]។ ផែនការនេះមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ និង

ចំនួនសរុបចន្លោះពី ១៨០ ប៊ីលានទៅ ៣០០ ប៊ីលានអឺរ៉ូ

គេ ក្នុ ង ការប្រ យុ ទ្ធ ប្រឆាំ ង ជាបន្ទា ន់ ទៅ នឹ ង ការប្រែ ប្រួ ល

មូលនិធិមួយដែលមានចំនួន ១០០ ប៊ីលានអឺរ៉ូ ក្នុងរយៈ

ចាំបាច់ណាស់។ ជាមួយផែនការនេះ អឺរ៉ុបដើរតួឈានមុខ

អាកាសធាតុ ដែលនេះជាជំហានមួយដ៏លឿន ដើម្បីឆ្លើយ
តបនឹងគោលដៅក្នុងការបំបាត់ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

ទាំងស្រុងត្រឹមឆ្នាំ២០៥០ [៦៩]។ រហូតមកដល់ពេលនេះ
មិ ន មានប្រ ទេ ស សេ ដ្ឋ កិ ច្ច ជឿនលឿនណាមួ យ បានធ្វើ ស

កម្មភាពដ៏អង់អាចតាមរបៀបនេះទេ ក្នង
ុ ការប្រឈមមុខនឹង
បញ្ហាអាកាសធាតុនេះ។ Ursula von der Leyen

ប្រធានគណៈកម្មការអឺរប
ុ៉ បានបៀ្រ បធៀបបស
េ កកម្មនះេ ទៅ
នឹងពាក្យថា «មនុស្សអឺរ៉ុបនៅឋានព្រះចន្ទ» [៦៩]។

គោលបំ ណ ងចម្ ប ងរបស់ កិ ច្ច ព្រ ម ព្រៀ ងបៃ ត ងអឺ រ៉ុ ប

រដ្ឋឆែក ដែលជាទូទៅមានការគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតង
នេះ ត្រូវបានគេនិយាយថា ប្រទេសទាំងនេះត្រូវការមើល
ទៅលើផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតដែលបានមកពីកញ្ចប់

ថវិកាជាច្រើនឆ្នាំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាមុនសិន មុននឹង
ផ្តល់ការគាំទ្រពេញលេញលើគម្រោងនេះ។

បើក្រឡេកមើលឲ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីការចង់បានរបស់

ជាងមុនលើប្រភេទជាច្រើន រាប់ចាប់ពីការបញ្ចេញឧស្ម័ន

គោលនយោបាយដែលមានទាំងអស់ចាបា
ំ ច់តវូ្រ ដាក់ឲយ្ អនុវត្ត

សហភាពអឺរ៉ុប និងបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៖ អំណាចកំពូលក្នុងការចេញបទបញ្ញត្តិ

សម្របខ្លួន ប៉ុន្តែប្រទេសប៉ូឡូញ ហុងគ្រី និងសាធារណ

មានន័យថា យើងត្រវូ គិតឡើងវិញនូវគោលនយោបាយស្តព
ី ី
ជញ្ជូនស្បៀងអាហារនិងកសិកម្ម [៦៩]។ រាល់ឧបករណ៍

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

មានឧស្សាហកម្មធន់ធ្ងន់ពឹងផ្អែកលើធ្យូងថ្ម ដើម្បីធ្វើការ

កិច្ចព្រមព្រៀងបៃតង ដែលត្រូវសម្រេចបាន សហភាពអឺរ៉ុប

ថាមពលស្អាត ឧស្សាហកម្ម ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការដឹក

០៣

ពេលជាច្រើនឆ្នាំ ដើម្បីជួយអតីតប្រទេសកុម្មុយនីស្ត ដែល

(EGD) គឺដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅធ្វើឲ្យមាន

អព្យាក្រឹតកាបូនក្នុងរយៈពេលបីទសវត្សរ៍ខាងមុខ។ នេះ

ជំពូកទី

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ[៦៩]។ សហភាពអឺរ៉ុបនឹងរួមគ្នាបញ្ចូលនូវ

ហើយត្រូវប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងឯកជនដើម្បី

«ផ្លា ស់ ប្តូ រ ទៅជាគំ រូ មួ យ ដែ ល ធ្វើ ឲ្ យ មានកំ ណើ ន សេ ដ្ឋ កិ ច្ច
ដោយកាត់ផច
ា្ត ព
់ កា
ី រប្រប
ើ ស
ា្រ ធ
់ នធានដែលមានផលប៉ះពាល់

បរិស្ថាន»[៦៩]។ ព័ត៌មានលម្អិតពីកាលបរិច្ឆេទកំណត់

និងគោលនយោបាយមិនទាន់តវូ្រ បានគស
េ មច
្រេ ចិតនៅ
្ត ឡើយ

ទេ ទោះបីជាទីកង
ុ្រ ព្រច
ុ ស៊ល
ែ គង
្រោ នឹងដាក់ចញ
េ ចបា
្ ប់កង
ុ្ន
ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅឆ្នាំ

២០៥០[៦៩]ក៏ដោយ។ EGD នឹងត្រូវបានផ្តល់ហិរញ្ញ

ប្បទានដោយការបប
ើ្រ ស
ា្រ ម
់ ល
ូ និធច
ិ មះុ្រ សាធារណៈ ការចូល
រួមចំណែករបស់វិស័យឯកជន ក៏ដូចជាប្រាក់កម្ចី ដែលមាន

ទំនងជាចាំបាច់ត្រូវកំណត់ស្តង់ដារបរិស្ថានឲ្យបានតឹងរឹង

ពីយានយន្ត អាគុយរថយន្ត និងការវេចខ្ចប់ដែលអាចកែច្នៃ
ប្រើឡើងវិញ រហូតដល់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ[៦៩]។ ប៉ុន្តែ
ការពិតដែលបន្ទុកនៃការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នត្រូវ

ធ្លក
ា ល
់ ដ
ើ គ
ៃ ពា
ូ ណិជក
្ជ ម្មរបស់សហភាពអឺរប
ុ៉ នោះ ដល
ែ អាច
នឹងបង្កជាការលំបាកក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ន

ផងដែរ។ ទីក្រុងព្រុចសែលកំពុងពង្រីកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ពាណិជ្ជកម្មលើការបញ្ចេញឧស្ម័នរបស់ខ្លួនក្នុងប្រព័ន្ធដឹក

ជញ្ជន
ូ និងអាកាសចរណ៍ ដោយរៀបចំផន
ែ ការនៅឆ្ន២
ំា ០២១
សម្រាប់ «យន្តការកែតម្រូវលើកាបូន ដើម្បីធានាថាថ្លៃនាំ
ចូលសមស្របចំពោះធាតុចូលនៃកាបូនរបស់ពួកគេ» ដែល

បន្ថម
ែ បន្ទក
ុ ចំពោះការប្រមល
ូ ពន្ធទៅលើការនាំចល
ូ ពីបទ
្រ ស
េ
ដែលមិនអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនបាន[៦៩]។

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ វិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (NIDIR) ។

អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Atlas of Parliamentary Diplomacy ដែលអាចទាញយកពីគេហទំព័រ៖
https://www.pcasia.org ។
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៣.៧ CLIMATE LEGISLATION FROM ASIA AND
EUROPE: EU FIT-FOR-55 AND CHINA’S CARBON
MARKET

1.

THE EU “FIT FOR 55”
PACKAGE

Two years after the presentation of
the European Green Deal (EGD) by the

[J] [70]

The legislative plan is a milestone towards
the EU’s carbon neutrality 2050 goal.
The European Commission aims for a net
emissions cut of at least 55% by 2030. The
package explains “the transformational
change needed across [the European]
economy, society and industry” [71] required
to do so. Knowing that this goal has been
revised upward (previous goal: 40%) shows
Europe’s increased ambition towards the
matter. It also updates the “Renewable
Energy Directive [which] proposes to
increase the overall binding target from the
current 32% up to a 40% of renewables in
the EU energy mix”.

ជំពូកទី

០៣

ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្ដរកម្មនៃសន្តិសុខទឹក ថាមពល និងស្បៀងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

These proactive decisions were taken in a
context that we now understand is more
than alarming. Even more so after reading
the first part of IPCC Sixth Assessment
Report which reveals the Paris agreement’s
goal of not exceeding +1.5°C by the end
of the century is now nearly unreachable
without substantial cuts in global emissions.
The worst scenario could lead up to a +5.7°C
increase by the end of the century.

European Commission (December 11, 2019),
the latest concrete and detailed plans to
realize its ambitious goals were made public
on July 14, 2021 with the launch of the “Fit
for 55” package which includes revisions
and proposals of legislation and regulations.
As European Commission President Ursula
von der Leyen explained on Twitter, “Now
Europe is the 1st continent to present a
comprehensive architecture to meet our
climate ambitions [and] the Climate Law
makes our climate targets legal obligations”.

CLIMATE LEGISLATION FROM ASIA AND EUROPE: EU FIT-FOR-55 AND CHINA’S CARBON MARKET

Ahead of the 26th United Nations Climate
Change Conference of the Parties (‘COP26’)
in Glasgow, November 2021, two major
milestones for environmental protection and
worldwide carbon neutrality were brought
forward: the “Fit for 55” package proposal,
the world’s biggest and most detailed plan
to reach carbon neutrality, and the launch
of the Chinese Carbon market, the biggest
national market of its kind.
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Even though Europe has already reduced up
to 24% of its global emissions [71] through
2019 (mainly due to the cut of coal power),
the biggest and most dramatic transition is
still ahead for the continent. We should also
remember that Europe is still one of the top
resource consumers in the world.

Details and challenges
Of course, the “Fit for 55” package still needs
the approval of the 27 member states and the
European parliament. This is a challenging
task. The proposals are ambitious and are
already facing criticism, not only from the
decision makers but also by influencing
parties such as powerful lobbies, green
activists, the European population itself,
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and countries all around the world. A twoyear-negotiation is estimated, and could be
even more challenging with the increase
of national disasters, the socio-economic
crisis, the rise of extremist parties, and in
the context of presidential/federal elections
and France assuming the European Council
presidency in January 2022. It also has to
align with the European Recovery Plan
from the pandemic crisis with the EGD. The
Commission has already advised countries
to use the EU COVID-19 recovery fund for the
EGD plan (insulating homes, creating new
and innovative jobs, etc.) [72]. The EGD is
also financed by one third of the €1.8 trillion
from the NextGenerationEU Recovery Plan,
and a significant portion of the EU’s sevenyear budget [73].

•

most

The revision of the long-criticized and
biggest carbon market worldwide,
the European Emissions Trading
System (EU ETS): Changes aim
to influence industrial innovation,
cleaner mobility and fuel, and reduce
energy consumption.

First the pace of annual emissions cap
reduction will be increased (from 2.2% to
4.2%) to accelerate decarbonization. The
current sectors covered by the ETS [K] will
pay more and more, and the ETS will extend
to other fields, including marine transports
and a separate fuel ETS for transports (naval
and land) and buildings by 2026 [74]. This
will result mainly in burdens placed on
producers, but on consumers too, through
higher bills and/or investments such as better
home isolation. While some are skeptical
of the actual results of such expansions
against the cost to society, others believe
it will encourage major emission cuts,
knowing that the current sectors covered
by the EU ETS account for only 40% of the
EU’s greenhouse gas emissions [75] and
that transport “represents almost a quarter
of the EU’s greenhouse gas emissions and is
the main cause of air pollution in cities” and
that “a 90% reduction in overall transport
emissions by 2050 will be required to reach
climate neutrality” [71]. Member states
are already setting renovation subsidies,
recognizing that the EU target for energy
efficiency will be binding.
A new instrument will also be implemented
to address carbon leakage - the Carbon
Border Adjustment Mechanism (CBAM).
Making companies which import polluting
goods [L] from economies with lower
environmental standards pay a carbon

•

Aiming for cleaner transport and fuel
through not only carbon pricing, but
other measures, such as a ban of internal
combustion engines for cars by 2035. In
addition to this, there will also be new
requirements for ships and planes, and
new taxes to increase fairness among
industries (e.g. aviation polluting fuels
tax, the ReFuelEU Aviation/Maritime to
promote sustainable aviation/maritime
fuel, etc.).

This worries eastern member states which
have limited access to alternative energy
and are afraid the cost will place a heavy
burden on its population and economy.
More developed countries are also hesitant
because of the costly transition process.
France, among others, is already asking to
postpone the limit to 2040. Each member
wants to protect its industries, but also its
international relations. Europe represented
21% of the global importation of crude
oil in 2019 [76]. Changing the legislation
affecting, for example burning fuel in cars,
will impact the demand, the price, and thus
the countries whose economies rely highly
on fuel consumed in Europe (Russia, Iraq,
Saudi Arabia, Norway, Kazakhstan...), and
even other producers.
•

The promotion of natural carbon sinks
through forests and grasslands: The
updated Land Use Land Use Change and
Forestry (LULUCF) Regulation aims to
set higher ambitions, by increasing the
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Among
the
proposals,
the
consequential and debated are:

price for those goods will help prevent any
carbon leakage and unfair advantages for
non-European exporters (e.g. USA, Russia,
China). While European rivals scream
against protectionism, the “Fit-for-55”
package plans, in compensation, to phase
out (from 2026 to 2036) the free emission
allowances that were given to European
heavy industry and aviation to adapt to the
ETS [71]. On the other hand, postponing the
ending of the allowance implies the EU will
still allow polluters to postpone their green
transition.
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The Fit for 55 package covers several fields
such as renewables, energy efficiency,
building, land use and emissions trading
schemes.
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quality and quantity of natural carbon
sinks, with a ”target of net greenhouse
gas removals in the LULUCF sector of
310 million tons of CO2 equivalent by
2030” [71]. Environmentalists are afraid
this decision will only slow or even
substitute the shift to cleaner energy.
This could also be an obstacle to the
EGD goal to decouple growth from
resource exploitation. On the other
hand, the plan will take into account
by 2035 the non-CO2 agricultural
emissions (e.g. from cattle or fertilizers)
which also highly impact the climate.

The Commission’s Case
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Europe is currently responsible for only “8%
of the global emissions [but] recognizes its
responsibility for a higher share of cumulative
emissions” [71] (previous emissions,
production outside of the EU, importation,
etc.). With the “Fit-for-55” package, it
presents the most ambitious plans for any
continent and wants to be seen as a leader
in the meeting of the Paris Agreement.
The critics of “Fit for 55” are thus being
countered and reluctant parties reassured
that the goal of this project is “ensuring a
fair, competitive and green transition by
2030 and beyond” [71]. For instance, the
revised Effort Sharing Regulation (ESR)
aims to set new emission reduction national
targets [ ] while taking the differences of
“GDP per capita, [...] national circumstances
and cost efficiency into account” [71].
Europe insists that the reasons behind the
CBAM aren’t financial but to encourage
their neighbors to speed up their shifting
to cleaner energy as the +1.5-2°C goal can
only be achieved through global climate
action, especially with the effort of the
top-two emitters, China and the US. This
is why approximately 25% of expected
revenue from the emission trading covering

buildings and roads [71] will be dedicated to
a new Social Climate Fund (starting in 2025)
in order to support vulnerable populations
and micro-enterprises into investing and/or
having access to low-emissions alternatives
and tackle energy poverty.
Proponents also insist that ETS can be an
effective tool to encourage both industries
and individuals to shift to cleaner alternatives
and innovations. Even though the costs of
innovation will be high at first, it will also allow
European industries to be more competitive
in the international arena. Several funding
programs will be used to support innovation,
such as the EU ETS new “Innovation Fund”.
The Commission will provide higher carbon
prices to industrial innovators with “carbon
contracts for difference”, meaning they will
earn more money when selling their ETS
allowance and will be able to invest more
in decarbonization [71]. Another new fund
linked to the ETS is the “Modernization
Fund [which will] support investments in
modernizing energy systems and improving
energy efficiency”.

Conclusion
In order for the “Fit for 55” to be an
efficient means to achieve a green inclusive
transition, decision makers need to set
realistic goals ; low enough for them to not
burden the economy, especially during the
current health and socio-economic crisis,
but still high enough to positively affect our
climate.
The European Commission needs to respond
to criticism which is mostly driven by the cost
of transition. As it has explained, “the cost of
non-action is clearly higher than the cost of
fulfilling our climate ambitions” [71]. It must
create an environment that encourages
low-carbon innovations, especially through
enhanced multilateral cooperation.

2. CHINA’S CARBON MARKET
China is facing international and internal
pressure as we approach the increasingly

China’s climate policy
The new carbon market is consistent with
China’s rising awareness and the nation’s
”much more prominent role in global climate
governance” [77]. China’s government
publically puts climate and environment as
one of its top priorities, especially with the
signing of the Paris agreement and during
the 75th Session of The United Nations
General Assembly (October 22, 2020) when
President Xi Jinping made the largest single
national commitment ever made on climate,
through which “China aim(s) to have CO2
emissions peak before 2030 and achieve
carbon neutrality before 2060” [78].
Even though the CO2 emissions peak more
or less matches the nation’s expected peak
of economic growth, and that the Chinese
government hasn’t provided much detail
on how it is going to reach its goals, this
shift of policy is good news for the climate.
Without China’s cooperation the possibility
of reaching the Paris agreement goal of
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Finally, it will be interesting to test the public
opinion on such an ambitious climate plan
and see how much individuals are willing to
contribute for the future of our planet and
future generations. It is also a chance to see
for the first time if a continent is truly able
to put in place cross-cutting legislation that
will mobilize actors with divided interests
towards the same goal - carbon neutrality.

dire consequences of climate change.
As a consequence, just days after the
announcement of the European “Fit-for-55”
package, China launched its carbon market.
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However, it also must not forget that
vulnerable populations and businesses
cannot share the same costs for the plan
to be socially fair. They are, and will be,
affected in fundamentally different ways
by climate change and by environmental
policy. Further discussions must take place
on how to distribute both the costs and
the impacts of Europe’s green transition in
order to integrate aspects of social justice.
Moreover, the ETS should be more stable
and predictable, now that it will directly
affect the population, a concern factored
into the Market Stability Reserve (MSR)
reform proposal.
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+1.5-2°C would be even more difficult than
it already is. Because China has been the
world’s largest emitter of greenhouse gases
since 2006 [79], an improvement in its
climate policy can significantly help reduce
global emission, and thus global warming.

Emission trading systems (ETS), a tool
to reach China’s pledge/goal
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On July 16 2021, its carbon market opened
up after a decade of ETS pilot programs in
several provinces and cities, and is now the
world’s largest market (based on the amount
of greenhouse gas emissions covered).
A carbon market aims to reduce carbon
emission by each year setting a lower limit
of carbon dioxide emission per company,
and allowing them to sell their pollution
allowance to other firms if they don’t use or
exceed them. In the case of China, the trades
take place on the Shanghai Environment
and Energy Exchange. Managing the
national carbon emission through trading
allows the central government to motivate
every level of its nation in being more
energy efficient, important in China where
subnational authorities often have local
priorities that don’t align with the national
strategy. Policymakers thus see the ETS
as a tool to reach China’s climate goals
and be recognized as an environmentally
responsible actor on the international scene.

China’s ETS specificity & criticism
China’s ETS is different on several levels
from the EU ETS (which opened more than
15 years ago). First of all, the emissions are
rated depending on their “intensity (the
amount of emissions per unit of energy
generated) rather than absolute emissions”
[82], meaning that the energy efficiency
may improve but the absolute emissions can
still increase. This decision allows companies
to adapt to the system, and helps to ensure
that the carbon market won’t interfere with
the economic growth which, according to
the economist Yan Qin, is still “expected to

grow by 4–5% per year [which requires] a
significant increase in power consumption,
and therefore emissions” [82].
An ETS’s effectiveness depends on the
capacity to monitor, report and verify
(MRV) the system (i.e. the companies and
their emission data), how non-compliance is
dealt with, and the prices of carbon credits.
The opening of China’s ETS was delayed
several times because of concerns over
the accuracy and transparency of emission
data [83]. China is aware of the difficulties
behind monitoring its still-rising-industry
and decided, among other reasons such as
economic growth and lobbying, to narrow
the program to the coal and gas power
sector where data is more easily accessible.
The market currently covers 2,225 power
plant operators “that account for 40 percent
of China’s total annual CO2 emissions”,
and will expand to “petroleum refining,
chemicals, non-ferrous metal processing,
building materials, iron and steel, pulp and
paper, and aviation” in the future (no official
timeline has been set) [81]. “Zhang Xiliang,
chief designer of the scheme, said [...]”the
goal is to expand the market to cover as
many as 10,000 emitters responsible for
about another 5 billion tons of carbon a
year” [84].
Some experts claim that China’s ETS still
needs to evolve in order to contribute
significantly to the country’s emission
reduction. Their concerns are related to
the low initial allowances and their low
prices, but also that the penalties for failing
to comply are not severe enough. At the
opening, the carbon price was around “USD
8 a ton, (...) far below the average EU price
of USD 49.40 per ton” [84]. According to
The International Monetary Fund, the price
of carbon credits should reach around USD
50/CO2 ton to “effectively drive down
carbon emissions in China” [81], while it is
now estimated to reach only USD 30 by the
end of the decade [85].

Conclusion
Despite the current limited impacts of
China’s carbon market, the system can and will be - expanded and improved in the
future. We cannot forget that China’s ETS
is still in the trial phase and needs time for
its companies to adjust. The EU ETS faced
some of the same critiques during its early
stage (such as the oversupply of allowance).
Hopes are that the market will quickly open
to other key polluting sectors, such as steel,
and move away from free allocations in
order to raise the prices and truly motivate
companies to shift to more efficient and
cleaner technologies. Meanwhile and less

encouraging, China’s priorities of continued
economic-growth (boosted after the
pandemic) and its plans to develop a new Silk
Road have slowed down the government’s
ambitions towards reducing its emission,
and increased the uncertainties about the
future of our planet. China’s strategies can
have a big impact on our environment, but
to continue its progress it is important that
China intensifies its efforts, including with a
focus beyond the development of its carbon
market. For instance, it can take steps to
better manage the country’s different flows
(energy, information, resources) while also
reducing its reliance on coal (as the world’s
top producer), for its strategy to be more
consistent with the Paris Agreement.
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៣.៨ ON BIODIVERSITY: UPDATES ON THE UN
BIODIVERSITY CONFERENCE (COP15)
With the twenty-sixth Conference of the
Parties (COP26) of the United Nations
Framework
Convention
on
Climate
Change (UNFCCC), which will be held
in Glasgow in November 2021, the other
major environmental event of the year is
the fifteenth meeting of the Conference of
the Parties (COP15) to the Convention on
Biological Diversity (CBD). This meeting will
take place one month before the COP26
on climate change and will consider the
progress and results of the implementation
of the Strategic Plan 2011-2020 for biological
diversity.
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WHAT IS BIOLOGICAL
DIVERSITY?
The 1992 Earth Summit in Rio adopted the
Convention on Biological Diversity (CBD),
which defines biological diversity - or
biodiversity - in the following terms:
“[Biodiversity] means the variability among
living organisms from all sources including,
inter alia, terrestrial, marine and other
aquatic ecosystems and the ecological
complexes of which they are part: this
includes diversity within species, between
species and of ecosystems.
For decades, human activity has contributed
to the degradation of biodiversity, even
though biodiversity provides humanity with
countless goods and services. States and
other international actors have therefore
deemed it important to adopt texts and
progressively take concrete multilateral
steps to stop its degradation, conserve it
and restore it.
The 1992 CBD represents one important step
forward on a global scale for the protection
and conservation of biodiversity. The text of
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the Convention recognizes for the first time
in international law that the conservation
of biodiversity is a common concern for
all humanity and is consubstantial with the
development process.

CONVENTION ON BIOLOGICAL
DIVERSITY OF JUNE 5, 1992
After being opened for signature at the
Earth Summit in Rio in 1992, the Convention
on Biological Diversity (CBD) entered into
force on 29 December 1993. To date, it
has 196 Parties. This Convention has three
objectives:
(1) The conservation of biological diversity
(2) The sustainable use of the components
of biological diversity
(3) The fair and equitable sharing of the
benefits arising out of the utilization of
genetic resources.
China, as well as all ASEAN Member States,
are Parties to the Convention. While the
European Union as such is also a party,
ASEAN is not. The United States of America,
which signed the Convention on June 4,
1993, has not yet ratified it and is therefore
not a Party.
To implement the CBD, the Conference of the
Parties (COP), the governing and decisionmaking body of the Convention, meets

For decades, human activity has
contributed to the degradation
of biodiversity, even though
biodiversity provides humanity
with countless goods and
services.

PROTOCOLS TO THE
CONVENTION
Two protocols have been agreed under
the Convention. The Cartagena Protocol
on Biosafety governs the transboundary
movement of living modified organisms
resulting from modern biotechnology. The
second is the Nagoya Protocol on Access
and Benefit Sharing.
The Cartagena Protocol on Biosafety:
The Cartagena Protocol on Biosafety,
which entered into force on 11 September
2003 and has 173 ratifications, is the first
international environmental agreement
on genetically modified organisms
(GMOs) [86]. It aims to provide States
with legal means on a global scale to
prevent “biotechnological risks”, proven
or potential, induced by biotechnology
or its products or by-products. Within the
WTO framework, this is one of the few ways
for a State to limit the introduction into a
country of genetically modified species
likely to pose ecological, invasiveness,
genetic pollution, ecotoxicological or
human health problems.
The Nagoya Protocol on Access to
Genetic Resources and the Fair and
Equitable Sharing of the Benefits Arising
out of their Utilization:
Entering into force on 12 October 2014
and with 132 ratifications to date, its

THE CHALLENGES OF COP15
The stakes of the next COP15 are based in
particular on the adoption of the new global
biodiversity framework for the post-2020
period, a roadmap for the 200 members
of the CBD to better protect ecosystems
over the next decade. Indeed, as a new
decade begins, the 2011-2020 strategic
plan has come to an end without concrete
results, with most of the “Aichi Targets” for
conservation still not being achieved. This
year will therefore be an opportunity to take
stock of what has been done and what has
not been done in order to better prepare
for the coming decade to achieve the SDGs
while reversing the loss of biodiversity in the
world.
Finally,
efforts
towards
sustainable
biodiversity will be represented in two new
“decades” for the period 2021-2030: the UN
Decade of Ocean Sciences for Sustainable
Development and the UN Decade of
Ecosystem Restoration.

THE NEGOTIATIONS
Negotiations to develop the post-2020
global biodiversity framework, prior to its
adoption at COP15, have already begun and
are being conducted by an open-ended
intersessional working group of CBD parties
and a range of stakeholders, under the
leadership of its two co-chairs, Mr. Francis
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The CBD establishes a number of
international obligations for biodiversity
conservation,
as
well
as
providing
guidance to decision-makers based on the
precautionary principle not to postpone
necessary measures needed to avoid or
reduce significant threats to biological
diversity.

objectives include [86]:
(1) improved access to genetic resources
and more equitable sharing of the
benefits arising from their use
(2) the adoption of a strategic plan 20112020, with twenty quantified subtargets (Aichi Targets)
(3) agreement to establish the Intergovernmental Science-Policy Platform
on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)
(4) mobilization of financial resources to
implement this strategy
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every two years. COP15 will take place in
Kunming, China, from 11 to 24 October 2021.
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Ogwal (Uganda) and Mr. Basile van Havre
(Canada), and under the oversight of the
COP Bureau. They are structured around
two key documents, which highlight the
opportunities needed for biodiversity
conservation:
•
The updated zero draft of the post2020 global biodiversity framework
•
The fifth edition of the Global
Biodiversity Outlook.

EXAMPLES OF REGIONAL AND
NATIONAL STRATEGIC PLANS
Many signatory countries have already
established national action plans to
implement the convention.
•
•

RECOMMENDATIONS
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Both of the above documents call for an
integrated approach using “nature-based
solutions” to ensure that action is taken
to reverse biodiversity loss and its impact
on ecosystems, species and people. Key
actions to support this approach include
protecting critical habitats, improving water
quality, and controlling invasive species.
Specifically, the draft post-2020 global
biodiversity framework includes:
•

•

“protect sites of particular importance
for biodiversity through protected
areas and other effective area-based
conservation measures” covering “at
least 30% of terrestrial and marine areas
with at least 10% under strict protection”
by 2030, with these percentages to be
negotiated.”
“reduce pollution from excess nutrients,
biocides, plastic waste and other
sources of pollution by at least 50% by
the end of the decade.”

•

•

Europe has created the “Natura 2000”
network of protected natural sites
France adopted in 2004 and revised
in 2011 its National Strategy for
Biodiversity
The United Kingdom, New Zealand and
Tanzania have developed responses to
conserve specific species and habitats
Australia has established a climate
corridor, the conditions of which should
help ensure the survival of wildlife
species by allowing their natural
migration to escape the effects of
global warming.

These national plans will probably have
to be reviewed and updated with the new
recommendations and provisions of the new
post-2020 global biodiversity framework.
Some countries have still not ratified all the
protocols, such as the United States, because
of its opposition to the provisions regulating
intellectual property rights, particularly on
biotechnology and GMOs. The experts plead
for a global, concerted and multilateral
response in order to successfully face the
environmental crisis in the making.

FOOTNOTES
A.

At the last ASEAN summit in Bangkok (November 2019), only a few sessions and a lunch were dedicated
to the fight against global warming, in the shadow of discussions around the Free Trade Treaty (RCEP).
Announcements were made, but deemed insufficient by environmental protection associations.

B.

Il existe aujourd’hui, à l’échelle mondiale, de nombreux accords internationaux sur l’environnement : plus de 1
100 accords multilatéraux et plus de 1 500 accords bilatéraux.

C.

There is often a perception that environmental rules will slow down or impede development, with too little
consideration of the ways in which environmental rules contribute to sustainable development over the long
term. As a result, environmental ministries are often marginalized and underfunded.

D.

In particular, the review found that Member States suffered from: ineffective coordination between local,
regional and national authorities; a lack of administrative capacity and funding; a lack of knowledge and data;
insufficient compliance assurance mechanisms; and a lack of policy integration and coherence.

E.

Le tableau 6 donne l’augmentation nécessaire de la production alimentaire en tenant compte des changements
anticipés des régimes alimentaires (voir Tableau 10) et de la distribution des âges dans la population.

F.

India, Indonesia, Vietnam and China have received 58% of approved funding for Asia since 2003 (Chart 2).
There are also 15 regional and multi-country projects that account for 2.2% of total approved funds. Most
of the mitigation funds support large-scale projects in the areas of renewable energy, energy efficiency and
transport. The CTF, Green Fund, GEF and SREP are the largest donors for mitigation in the region. They have
approved USD 2.8 billion for mitigation projects since 2003. While adaptation projects and programs in the
region receive only about one-third of the amount of mitigation funding, the largest amounts for adaptation
projects are provided by the Pilot Program on Climate Resilience (PPCR) to support programs in Bangladesh,
Cambodia and Nepal with a total approved amount of USD 269 million and the Least Developed Countries
Fund with a total approved amount of USD 204 million.
En 2014, la dernière année durant laquelle le CFU a été en mesure de suivre les fonds climatiques bilatéraux,
ces flux bilatéraux cumulés vers l’Asie depuis 2008 comprenaient 263 millions US$ de l’Initiative climatique
Internationale de l’Allemagne, 130 millions US$ de l’Initiative internationale climatique et forestière de l’Australie
et 109 millions de USD du Fonds internationale climatique du Royaume-Uni.

H.

Because this article (chapter 4.5) primarily relies on data from 2019 and earlier, the United Kingdom is included
in figures when discussing the European Union.

I.

Millions of tonnes of oil equivalent (Mtoe) is a unit of energy used to describe the energy content of all fuels,
typically on a very large scale. It is equal to 4.1868x1016 Joules, or 41.868 petajoules which is a tremendous
amount of energy.

J.

the very low, low, intermediate, high, very high GHG emissions scenario (SSP1-1.9 ; SSP1-2.6 ; SSP2-4.5 ; SSP24.5 ; SSP3-7.0 ; SSP5-8.5)

K.

Electricity and heat generation ; energy-intensive industry sectors including oil refineries, steel works, and
production of iron, aluminium, metals, cement, lime, glass, ceramics, pulp, paper, cardboard, acids and bulk
organic chemicals ; commercial aviation within the European Economic Area

L.

cement, iron and steel, aluminum, electricity and fertilizers

M.

40% emission reduction by 2030 (compared to 2005) in the buildings, transport, agriculture, waste and small
industry sectors
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4IR

Fourth Industrial Revolution

ACAP

ASEAN Competition Action Plan

ADB

Asia Development Bank

ADMM

ASEAN Defense Minister’s Meeting

ADSOM

ASEAN Defense Senior Officials’ Meetings

AFPPD

Asian Forum for Parliamentarians on Population and Development

AFTA

ASEAN Free Trade Area

AI

artificial intelligence

AIIB

Asian Infrastructure Investment Bank

AIPA

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly

AIPO

ASEAN Inter-Parliamentary Organization

AIPR

ASEAN Institute for Peace and Reconciliation

ALDE

Alliance of Liberals and Democrats for Europe

AMECS

Ayeyawady - Chao Pharaya – Mekong Economic Cooperation Strategy

AMS

ASEAN Member States

APA

Asian Parliamentary Assembly

APF

Asia Pacific Forum

APPF

Asia Pacific Parliamentary Forum

APSC

ASEAN Political-Security Community

APF

Assemblée Parlementaire de la Francophonie

APT

ASEAN Plus Three

ARF

ASEAN Regional Forum

ASCC

ASEAN Socio-Cultural Community

ASCF

ASEAN Smart City Framework

ASCN

ASEAN Smart Cities Network

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

ASEM

Asia-Europe Meeting

ASEP

Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting

AVI

Asian Vision Institute

AWGNCB

ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity

AWGWRM

ASEAN Working Group on Water Resources Management

AWPR

ASEAN Women for Peace Registry

BRI

Belt and Road Initiative

BRIC

Brazil, Russia, India and China

CBD

Convention on Biological Diversity

CEDAW

Convention on the Elimination of Discrimination against Women

CEMAC

Economic and Monetary Community of Central Africa

Cambodia, Lao PDR and Myanmar

CLMV

Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam

COMESA

Common Market for Eastern and Southern Africa

COP

code of practice

COP

Conference of the Parties (UN Climate Change Conference)

CPA

Commonwealth Parliamentary Association

CPC

Commonwealth Parliamentary Conference

CPTPP

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership

CWPC

Cambodian Women Parliamentarians Caucus

DDA

Doha Development Agenda

DSS

World Trade Organization Dispute Settlement System

EAS

East Asia Summit

EBA

Everything but Arms

ECOWAS

Economic Community of West African States

EE&C

energy efficiency and conservation

EEC

European Economic Community

EEZ

Exclusive Economic Zone

EGD

European Green Deal

EU

European Union

EP

European Parliament

EPBD

Energy Performance in Buildings Directive

EWG

Expert Working Group

FACT

PIC Fiscal Analysis Capacity Training

FAO

United Nations Food and Agriculture Organization

FDI

foreign direct investment

FTA

free trade agreement

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade

GDP

gross domestic product

GEI

Global Entrepreneurship Index

GEM

Global Entrepreneurship Monitor

GHG

greenhouse gas

GIEC

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

GII

Gender Equality Index

GMO

genetically modified organism

GMV

gross merchandise value

GSP

General System of Preferences

HLPF

High Level Political Forum for Sustainable Development

HDI

Human Development Index

ICAO

International Civil Aviation Organization
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ICPD PoA

Programme of Action of the International Conference on Population and
Development

ICT

information and communications technology

IoT

Internet of Things

IMD

International Institute for Management Development

IMF

International Monetary Fund

IORA

Indian Ocean Rim Association

IPBES

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services

IPCC

International Panel on Climate Change

IPU

Inter-Parliamentary Union

IRASEC

Institute for Research on Contemporary Southeast Asia

ITTO

International Tropical Timber Organization

KIT

Kirirom Institute of Technology

MBps

megabytes per second

MEP

Member of the European Parliament

MEP

marine environmental protection

MERCOSUR

Southern Common Market, a South American trade bloc with Argentina, Brazil,
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Paraguay and Uruguay as full members
MEWR

Singapore Ministry of the Environment and Water Resources

MFF

Multiannual Financial Framework

MIT

Massachusetts Institute of Technology

MoWA

Cambodian Ministry of Women’s Affairs

MPAC

Master Plan on ASEAN Connectivity

MTJA

Malaysia-Thailand Joint Authority

NAFTA/USMCA

North American Free Trade Agreement / United States–Mexico–Canada
Agreement
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NAP

National Action Plan

NCOP

Thailand National Council for Peace and Order

NECP

National Energy and Climate Plan

NEEAP

National Energy Efficiency Action Plan

NGO

Non-Governmental Organization

OECD

Organization for Economic Cooperation and Development

PAF

Parliamentary Assembly of la Francophonie

PAP

Pan-African Parliament

PCAsia

Parliamentary Centre of Asia

PIC

Parliamentary Institute of Cambodia

PISA

Programme for International Student Assessment

RAP

Regional Action Plan

RCEP

Regional Comprehensive Economic Partnership

renewable energy

PRC

People’s Republic of China

SADC

Southern African Development Community

SBF

Singapore Business Federation

SCW

Save Cambodia’s Wildlife

SDC

Swiss Agency for Development and Cooperation

SDGs

United Nations Sustainable Development Goals

SFA

Singapore Food Agency

SFM

Sustainable Forest Management

Sida

Swedish International Development Cooperation Agency

SKRL

Singapore-Kunming Rail Link

SME

small and medium enterprise

SOP

standard operating procedures

TPP

Trans-Pacific Partnership

TTIP

Transatlantic Trade and Investment Partnership

UN

United Nations

UNCLOS

United Nations Convention of the Law of the Sea

UNDRR

United Nations Office for Disaster Risk Reduction

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

UNDP

United Nations Development Programme

UNEP

United Nations Environment Programme

UNSC

United Nations Security Council

UNSDGs

United Nations Sustainable Development Goals

UPR

Universal Periodic Report

USD

United States Dollar

VNR

voluntary national review

WAEMU

West African Economic and Monetary Union

WAIPA

Women Parliamentarians of AIPA

WEF

World Economic Forum

WPFSD

World Parliamentary Forum on Sustainable Development

WB

World Bank

WHO

World Health Organization

WLB

Women’s League of Burma

WPS

women, peace and security

WTO

World Trade Organization
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និពន្ធនាយក
សាស្ត្រាចារ្យ មីហ្សែល ហ្វូសហ្សេ
អ្នកភូមិសាស្រ្ត អ្នកការទូត អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងថ្មីៗនេះជាទីប្រឹក្សាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកសមាហរណកម្ម

តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងបច្ចុប្បន្នលោកកាន់តំណែងជាប្រធានផ្នែកភូមិសាស្រ្តនយោបាយអនុវត្ត នៅមហា

វិទ្យាល័យការសិក្សាសកល (College of World Studies) (FMSH, ទីក្រុងប៉ារីស) និងជានាយកកម្មវិធីការទូតសភា
នៅវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា។

អ្នករួមចំណែក
អត្ថបទ
លោក ហឺរីយូណូ អាឌី អាំងគូរូ
អ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរសភា ច្បាប់ និងអភិបាលកិច្ច និងកំពុងបម្រើការងារជាមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់

របស់អង្គការពិភពលោកនៃសមាជិកសភាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ និងជាមួយគណៈកម្មាធិការសភាឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរសភា។
លោក ស្កុត ខេមឺរូន
ទីប្រឹក្សា-អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ច នៅការិយាល័យថវិកាសភានៃសភាកាណាដា និងពីមុនលោកជាគ្រូបណ្តុះបណ្តាលជាន់

អ្នករួមចំណែក

ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពវិភាគសារពើពន្ធនៃវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា ដែលផ្តល់ការហ្វឹកហ្វឺនលើ
ប្រធានបទជាច្រើនទាក់ទងនឹងថវិកានិងសារពើពន្ធ។
កញ្ញា ជា សិរីរតន៍
បម្រើការងារជាមន្រ្តីនៅនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវថវិកានៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា។
បណ្ឌិត ឈាង វណ្ណរិទ្ធិ
អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយ ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ និងគោលនយោបាយសាធារណៈ ដែលបច្ចុប្បន្នកាន់តំណែង

ជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី (Asian Vision Institute) ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជា

ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យ
(Kirirom Institute of Technology) និងជាសាស្រ្តាចារ្យក្រៅម៉ោងនៅសាលាវិទ្យាសាស្រ្តសង្គមនៃសាកលវិទ្យាល័យ
បច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាង (Nanyang Technological University)។
បណ្ឌិត ឈីវ យីស៊ាង
អតីតអនុព័ន្ធសារព័ត៌មាននិងជាអ្នកបកប្រែផ្ទាល់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជា និងក្រោយមកឯកឧត្តមជា

អនុប្រធានខុទកា
្ទ ល័យនាយករដ្ឋមន្តី្រ ហើយបច្ចប
ុ ប្ ន្នជាប្រធានវិទយា
្ ស្ថន
ា ជាតិការទូតនិងទំនាក់ទន
ំ ងអន្តរជាតិ នក
ៃ ស
្រ ង
ួ ការ
បរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។
លោក ឈន ហាំ
បម្រើការងារជាមន្ត្រីនៅនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវថវិកានៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា។
បណ្ឌិត ឈួ ស្រុីនាថ
គ្រូបណ្តុះបណ្តាលនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា ហើយលោកស្រីបណ្ឌិតបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកល

វិទ្យាល័យណាកូយ៉ា (Nagoya University) ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ ជំនាញគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និង
ការគ្រប់គ្រង។
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លោក ហ្វ្រេដេរីក ហ្គ្រារេ
សហការីអនិវាសនជនជាន់ខ្ពស់ក្នុងកម្មវិធី Carnegie’s South Asia ដែលការងាររបស់លោកផ្តោតលើបញ្ហា

សន្តិសុខតំបន់អាស៊ីខាងត្បូង។ លោកក៏កាន់តំណែងជាប្រធានការិយាល័យអាស៊ីនៅនាយកដ្ឋានសម្រាប់កិច្ចការយុទ្ធសាស្រ្ត
ក្នុងក្រសួងការពារជាតិបារាំង ក្នុងស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅប៉ាគីស្ថាន ហើយចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៩ ដល់ឆ្នាំ២០០៣ ជានាយក
នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់វិទ្យាសាស្រ្តសង្គមនិងមនុស្សសាស្រ្តនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលី។
បណ្ឌិត លីស្យុង ហ្គីញ៉ាដ
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្មជាច្រើន (សាកលវិទ្យាល័យប៉ារីស៨ វិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ មេធាវីគ្មានព្រំដែន

ស្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិ សាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ច និងសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ) ថ្មីៗនេះ
គាត់បានបម្រើការជាមួយ PCAsia ជាប្រធានកម្មវិធីសមភាពយេនឌ័រ និងសិទ្ធិមនុស្ស។
លោក ហេង សន្យា
មុនបម្រើការងារនៅវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា លោកជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិនៅ

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ហើយលោកបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ជាមួយនឹងជំនាញ
សន្តិសុខតំបន់និងអន្តរកម្មរវាងមហាអំណាចធំៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក។
បណ្ឌិត កឹម សុធន
អតីតគប
ូ្រ ណ្តះុ បណល
ា្ត សវា្រ ជវា្រ ជាន់ខស
្ព នៅ
់ វិទយា
្ ស្ថន
ា សភាកម្ពជា
ុ និងអតីតអ្នកស្រវា ជ្រវា នៅវិទយា
្ ស្ថន
ា បណ្តះុ បណ្តល
ា

លោកផ្តោតលើការផ្លាស់ប្តូរកសិកម្ម ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងភាពក្រីក្រ។
កញ្ញា ឡូរ៉ា គឹម យាត

ដោយទទួលបានសញ្ញាប័ត្រវិស្វកម្មផ្នែកក្សេត្រសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិស្វកម្មនៃ

អ្នករួមចំណែក

និងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (Cambodia Development Resources Institute)។ កិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់

គម្រោងនិងគោលនយោបាយសាធារណៈ។ គាត់ក៏បានកំពុងបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងបរិស្ថានអន្តរជាតិ
នៅ MINES ParisTech និង INSA lyon នៅប្រទេសបារាំង និងសាកលវិទ្យាល័យស៊ីងហួប្រទេសចិន។ នាងក៏ជា

វាគ្មិនកិត្តិយសស្តីអំពីអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ថាមពលចម្អិនម្ហូបអាហារ នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអឺរ៉ុបនិងអន្តរជាតិនៅ
ទីក្រុងនីស ប្រទេសបារាំង។
លោកស្រី កឹម កែវធីតា
គ្រូបណ្តុះបណ្តាលស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា និងជាអ្នកជំនាញផ្នែកវិភាគយេនឌ័រ ហើយពីមុន

លោកស្រី បា នធ្វើ កា រនៅក្រ សួ ង កិ ច្ច កា រនារី ជា មួ យ នឹ ង បទពិ សោ ធន៍ ធ្វើ កា រលើ គ ម្រោ ង ជាច្រើ ន ទាក់ ទ ងនឹ ង ការអភិ វ ឌ្ ឍ
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។
លោកស្រី គង់ គន្ធា

ជាមួយនឹងសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យហ្វ្លីនដឺ (Flinders University)

និងបន្ទាប់ពីមានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយនឹងសភាកម្ពុជាអស់រយៈពេល ១២ឆ្នាំ លោកស្រីបានចូលបម្រើការងារនៅ
វិទយា
្ ស្ថន
ា សភាកម្ពជា
ុ ដែលលោកស្រមា
ី នតួនាទីសម្របសមល
ួ្រ ជាមួយនឹងសភាជាសមាជិករបស់អន្តរសភាអាស៊ន
ា (AIPA)
និងទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការទំនាក់ទំនងសភា។
បណ្ឌិត លន់ ពេជ្រតារា
ប្រធានផ្នែកបរិស្ថាននៅវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា លោកបានទទួលសញ្ញាប័ត្រ

បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យឃ្យូស៊ូ (Kyushu University) ដែលនៅទីនោះ លោកបានសិក្សាផ្នែកព្រៃឈើ និងការ
គ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើ។
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បណ្ឌិត លី យ៉ាសាក់
ជាអ្នកវិភាគស្ថិតិដែលមានបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់ការវិភាគបែបស្ថិតិលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច និងថវិកាសម្រាប់វិទ្យាស្ថាន

សភាកម្ពុជា លោកក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យមុខវិជ្ជាអភិបាលកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។
បណ្ឌិត ស្រុីនីវាសា ម៉ាឌូ

បច្ចុប្បន្នជាសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ក្រៅម៉ោងនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ហើយ

លោកជាអតីតនាយកជាន់ខ្ពស់នៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីល និង ជាអតីតនាយកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន
បណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ។
បណ្ឌិត ឡុតហ្ស ម៉េហ្ស៍

ជំ នួ យ ការសាស្រ្តា ចារ្ យ ជាន់ ខ្ព ស់ ក្នុ ង ដេប៉ា តឺ ម៉ ង់ វិ ទ្ យា សាស្រ្ត ស ង្គ ម និ ង នយោបាយនៅសាកលវិ ទ្ យា ល័ យ ប៊ែ ក ឡាំ ង

(Freie Universität Berlin) បានទទួលពានរង្វាន់ German Federal Cross of Merit ក្នុងឆ្នាំ២០១៦

សម្រាប់ភាពជោគជ័យផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តរបស់លោកទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរថាមពល និងការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយ
ថាមពលប្រកបដោយចីរភាពនៅថ្នាក់សហព័ន្ធ តំបន់ និងសហភាពអឺរ៉ុប។
បណ្ឌិត ម៉ាគឹស មូហ៍លីន
បច្ចុប្បន្នជាជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យក្នុងការសិក្សាពីសង្គ្រាមនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកភូមិន្ទស៊ុយអ៊ែត (Royal

Swedish Navy)។ អតីតមន្ត្រីនាវាមុជទឹករូបនេះបានចំណាយពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក្នុងការបំពេញការងារ

អ្នករួមចំណែក

មួយទៀតនៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិស៊ុយអ៊ែត (Swedish Defense University) ជាសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នក

ស្រាវជ្រាវផ្នែកការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ។ បណ្ឌិត Mohlin ក៏បានធ្វើការងារជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេស
អង់ហ្គោឡា និងជាមួយអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិចខាងជើងក្នុងរដ្ឋបាល់កង់។
លោក មូសារ អុីស្សាម
បច្ចុប្បន្ន លោកជាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវសភានៃវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា និងជាសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកច្បាប់ ជាមួយនឹងបទ

សោធន៍បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីនិងអ្នកកាសែតលើប្រធានបទច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនិងការយល់ដឹងពីឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ។
លោក ហ៊្សាវីយ៉េ នូទីន

ការីជាន់ខស
្ព ់ និងជាសមាជិកកម
ុ្រ បក
ឹ្រ សា
្ ភិបាលនវៃ ទ
ិ យា
្ ស្ថន
ា អឺរប
ុ៉ សមប
ា្រ កា
់ រសិកសា
្ អាសី៊ ដល
ែ លោកមានបទពិសោធន៍

ជាមន្ត្រីនៃសភាអឺរ៉ុបដោយធ្វើការក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការខាងក្រៅ (Directorate General for External Affairs)

នៃសភាអឺរ៉ុប ដែលគ្របដណ្តប់លើទ្វីបអាស៊ីក្នុងនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ និងផ្តល់ប្រឹក្សាដល់អង្គសភាដូចជាគណៈ
កម្មាធិការកិច្ចការបរទេស។

បណ្ឌិត រតនា ពៅ នូប៊ឺត មុនហ្ស៍
អ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Utrecht និងជាអ្នករៀបរៀងវគ្គសិក្សាដំបូងគេបង្អស់ស្តីពីផល

ប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគោលនយោបាយ នៅវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជាជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ថ្មីៗស្តីពី
ការទូតសភាទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុនិងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន។
លោក អូថារាំ ភឺរីយ៉ូសាមី
ត្រូវបានស្គាល់ថា P O Ram ដែលពីមុនលោកបានបម្រើការងារជាអគ្គលេខាធិការនៃសភាសិង្ហបុរីនិងជាលេខានៃ

ក្រុមប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីសម្រាប់សិទ្ធិជនជាតិភាគតិច (Presidential Council for Minority Rights) ហើយ
ក្រោយមកត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គលេខានៃអន្តរសភាអាស៊ាន។
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លោក អង់ទាន់ ភឺរីឡាត ឆាលឡាហ្ស៍
លោកបានសិក្សាផ្នែកនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងប្រវត្តិសាស្រ្តនៅវិទ្យាស្ថានការសិក្សានយោបាយ (Science Po)

នៃទីក្រុង Aix-en-Provence និងច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ La Sorbonne Paris 1 និងកំពុងសរសេរសារណា
ទាក់ទងនឹងអាស៊ានដែលជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សារបស់លោកនិងការចុះកម្មសិក្សារយៈពេលបួនខែជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថាន
សភាកម្ពុជា។

ឯកអគ្គរាជទូត ពូ សុធីរៈ
បច្ចុប្បន្នជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព និងជាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ហើយពីមុនលោកកាន់តំណែងជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ហើយក៏ជាឯកអគ្គ
រាជទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុន និងបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាកម្ពុជាចំនួនពីរអាណត្តិ ព្រមទាំងជាអតីតរដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល។
លោក សូ សុវណ្ណារិទ្ធិ
ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពស្រាវជ្រាវសភានៅវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាច្រើន

លើការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ និងបានសរសេរប្រធានបទផ្សេងៗជាច្រើនដែល
រួមមានការអភិវឌ្ឍជនបទ ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត តាំង យុក ចូរ
តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសរបស់លោកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវ និងជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍រ បស់

សិង្ហបុរីនៅទីភ្នាក់ងារថាមពលអាតូមិកអន្តរជាតិ ក្នុងទីក្រុងវីយែន។ មុននេះទៀតលោកបានធ្វើការនៅក្រសួងការពារជាតិ
និងក្រសួងការបរទេសរបស់សិង្ហបុរី។

អ្នករួមចំណែក

អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណៈរដ្ឋសិង្ហបុរីប្រចាំនៅសាធារណៈរដ្ឋបារាំងនិងព័រទុយហ្គាល់ លោកកាន់តំណែងជា

លោក វត្ថាវង្ស វឌ្ឍនៈ
មន្ត្រីនៅនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវថវិកានៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា។
លោកស្រី ដេវី អាមឺលៀ ត្រេស្នា វីចាយ៉ានទី
ជាមួយនឹងសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសិក្សាការអភិវឌ្ឍពីសាកលវិទ្យាល័យមែលប៊ន លោកស្រីធ្វើការស្រាវជ្រាវ

ពីទំនាក់ទំនងអន្តរសភា និងបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក្នុងតួនាទីរបស់លោកស្រីជាទីប្រឹក្សារបស់
គណៈកម្មាធិការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរសភា នៃសភាតំណាងឥណ្ឌូនេស៊ី។
បណ្ឌិត ម៉ូរីហ្ស៍ វុន វីស្ស៍
ប្រធានផ្នែកសេវាសភានៃក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងហ៊្សូរិចចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ ហើយលោកបណ្ឌិតបានសិក្សាច្បាប់នៅសាកល

វិទ្យាល័យហ៊្សូរិច ដែលនៅទីនោះលោកបានបម្រើការងារជាជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យ មុនពេលចូលបម្រើការងារក្នុងសេវាសភា

របស់សភាសហព័ន្ធនៅក្នុងលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលក្រោយមកនៅក្នុងគណៈកម្មការនយោបាយ
រដ្ឋ ហើយបន្ទាប់មកទៀតបានទទួលតួនាទីជាអនុប្រធានផ្នែកសេវាច្បាប់។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៧ ដល់ឆ្នាំ២០១៤ លោកបណ្ឌិត
ក៏បានបម្រើការងារជាលេខារបស់អង្គការសង្គមស៊ុយអ៊ែតសម្រាប់បញ្ហាសភា (Swiss Society for Parliamentary
Issues)។
លោក ហ្វ្រូរិន ហ្ស្វីយើស្ស៍
ទីប្រឹក្សាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សានិងគរុកោសល្យសម្រាប់វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា ជាមួយនឹងសញ្ញាបត្រថ្នាក់

អនុបណ្ឌិតជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិ លោកមានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំនិងផ្តោតលើគោលនយោ
បាយអប់រំនិងគោលនយោបាយសង្គម។
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ផែនទី
លោក ញៀប សិលា
អ្នកជំនាញភូគព្ភសាស្ត្រជាមួយនឹងឯកទេសក្នុងផ្នែកពិនិត្យមើលបម្លាស់ប្តូរការប្រើប្រាស់ដី និងគំរូកំណើនទីក្រុង។

លោកបានរៀបចំផន
ែ ទីសម្រប
ា វ់ ទ
ិ យា
្ ស្ថន
ា សភាកម្ពជា
ុ អង្គការសងោ្គ្រ ះសត្វពក
្រៃ ម្ពជា
ុ (Save Cambodia’s Wildlife) និង
ផែនទីអន្តរកម្មសម្រាប់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (Open Development Cambodia) សម្រាប់ការប្រើប្រាស់
ជាសាធារណៈ។

អ្នករៀបរៀងនិងសម្របសម្រួល
អ្នកកែសម្រួលនិងសម្របសម្រួលគម្រោង
លោក ចេសហ្រ្វី កូល
អ្នកគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីរបស់ PCAsia ។ គាត់ក៏ជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការរៀបចំសេចក្តីព្រាង និងបោះពុម្ព

សៀវភៅផែនទីរបស់ PCAsia ដែរ។
អ្នកកែសម្រួល
បណ្ឌិត ជែន ថាយល័រ

អ្នកកែសម្រួលប្រកបដោយបទពិសោធន៍ ទីប្រឹក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងការតែងនិពន្ធ និងជាគ្រូបណ្តុះបណ្តាលនៃ

អ្នករួមចំណែក

វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា ហើយលោកស្រីមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតនិងអនុបណ្ឌិតជំនាញសារព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនង
អន្តរជាតិ។

អ្នករៀបរៀងនិងសម្របសម្រួលការផ្សព្វផ្សាយ
លោក អែម សូរ៉ានី
លោកមានសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ពីសាកលវិទ្យាល័យហ៊្វីលីពីនឡូសបាណូស

និងមានបទពិសោធន៍២០ឆ្នាំក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនង បោះពុម្ពផ្សាយ និងសម្ភារៈអប់រំឌីជីថល។ បច្ចុប្បន្ន លោកបម្រើការងារ

ជាអ្នកជំនាញការទំនាក់ទំនងសម្រាប់វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា ដែលលោកមានឯកទេសផ្នែកទំនាក់ទំនងសភានិងទំនាក់ទំនង
សាធារណៈ។

ការរចនាប្លង់ឌីហ្សាញនិងបោះពុម្ព

ក្រុមហ៊ុនក្រាហ្វិករូត (Graphic Roots)

ទូស័ព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 210 712 | (0) 92 979 295
គេហទំព័រ៖ www.graphicroots.net
បោះពុម្ព ខែតុលា ឆ្នំា២០២១
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