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 ដើម្បីពង្ឹងទំនាក់ទំនងអន្តរតំបន់។ អាសុី និង អឺរ៉ុបត្ូវការទាំងការ ពឹង ពក់ គ្ន្  និង ការ ភា្ជ្ប់ ទំនាក់ 
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កិច្ចប្ជំុកំពូល ASEM លើកទី ១៣ (ASEM ១៣) គឺជាពឹ្ត្តកិារណ៍  ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នងុរយៈ 

ព្ល២៥ឆ្ន្ន្ំអត្ថ ិភាព របស់ ខ្លនួ ខណៈ ដ្ល ប្ទ្សជាដ្គូបានត្ៀមខ្លនួរួច  ជាស្្ចក្នងុការនំាយក  

ភាពជោគជ័យផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និង សង្គមវប្បធម៌កើត ច្ញ ពី វ្ទិកាន្ះ ទៅក្នងុ ផ្នការ 

គោលន្កិច្ចសហប្តិបត្តកិារ និង ការភា្ជប់្ទំនាក់ទំនងរវាងអាសីុ និង អឺរុ៉ប ដ្លតូ្វបានតម្ង់ទិស 

សម្្ប់ព្លអនាគត។ ផលប៉ះពល់ន្ជំងឺរាតត្បាតសកល កូវីដ-១៩ បានកើតឡើង នៅគ្ប ់

ប្ទ្សទាំងអស់ក្នុងពិភពលោក។ ទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុបបាន និង កំពុងទប់ទល់ទៅនឹង ផល 

ប៉ះពល់ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច និង សង្គមន្ជំងឺរាតត្បាតសកលន្ះ ដោយភាពអត់ធ្មត់ និង ស្ចក្តី 

កា្ល្ហាន។ ការចាកច្ញពីជំងឺរាតត្បាតសកលន្ះ នឹង កា្ល្យ ទៅ ជាដំណើរការដ្ល ចំណាយ ព្ល 

យូរនិង ពិបាក  មួយ។ ដូច្ន្ះ ការធ្វើជាមា្ច្ស់ផ្ទះន្កិច្ចប្ជុំ ASEM ១៣ នៅក្នុង ប្ទ្សកមុ្ពជា ពិត 

ជា មាន សរ សំខាន់ ខា្ល្ំង ណាស់ ។ ក្នុងនាមជាប្ធានកិច្ចប្ជុំ ASEM ១៣ កម្ពុជាបាននាំមកនូវ 

មាគ៌្កំណើនប្កបដោយបរិយប័ន្ន និង វិបុលភាព សម្្ប់តំបន់អាសុី-អឺរ៉ុប តាមរយៈកិច្ចសហ 

ប្តិបត្តិការពហុភាគី និង ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព។
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ស្អិតរមួត មានលក្ខណៈប្កួតប្ជ្ង មានភាពធន់ និងមានចីរភាព សម្្ប់ប្ជាជនអាសុី និង 

អឺរ៉ុប។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ពិភពលោកដ្ល ASEM ត្ូវដោះស្្យនៅក្នុងទសវត្សរ ៍

បនា្ទ្ប់ នឹងមានភាពខុសប្ល្កគ្ន្យ៉្ងខា្ល្ំងពីពិភពលោកដ្ល ASEM បានអនុវត្តកិច្ច 

សហប្តិបត្តិការ និង សកម្មភាពភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងនាព្លកន្លងមក។ មានការ វិវឌ្ឍជាច្ើន ពក់ 

ព័ន្ធនឹង ការភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងនានា ការប្្ប្ួលន្ពហុភាគីនិយម និង អភិបាលកិច្ចពិភពលោក 



ការផ្ល្ស់ប្តូរផ្ន្កឌីជីថល និង បដិវត្តន៍ផ្ន្កឧស្សាហកម្មជំនាន់ទីបួន។  កំណើនន្ តួនាទីរបស់ស្្តី 

និង យុវជននៅក្នុងវិស័យស្ដ្ឋកិច្ច គឺជាបញ្ហ្ដ្លត្ូវត្មានអន្តរទំនាក់ទំនងជាមួយវឌ្ឍនភាព 

ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច និង សង្គម។ ទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប ក៏នឹងត្ូវគ្ប់គ្ងហានិភ័យន្ការប្្ប្ួលផ្ន្ក

ស្ដ្ឋកិច្ចបច្ច្កវិទ្យា សុខាភិបាលសធារណៈ និង សង្គមផងដ្រ។ ផ្នត់គំនិត និង អភិក្មដ្លតម្ង ់

ទិសសម្្ប់ព្លអនាគត និង សមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្្យការប្្ប្ួល និងការរំខាន 

នានា នឹងធ្វើឲ្យ ASEM ត្ៀមខ្លួនបានកាន់ត្ល្អប្សើរឡើងសម្្ប់ព្លអនាគត និងធានា 

បាននូវចីរភាពន្សមិទ្ធផលដ្ល ASEM សម្្ចបាននា ទសវត្សរ៍កន្លង មក ។

ខ្ញុំសូមអបអរសទរដល់ វិទ្យាស្ថ្នស្្វជ្្វស្ដ្ឋកិច្ច សម្្ប់អាស៊្ន និងអាសុីបូព៌្ (ERIA) 

ដ្ល បានបង្កើតការសិក្សាគ្ប់ជ្ុងជ្្យន្ះឡើង សម្្ប់កិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី ១៣ 

នៅប្ទ្សកម្ពុជា។ ការសិក្សាន្ះបាននាំមកនូវការត្ៀមខ្លួនជាស្្ចក្នុងតំបន់របស់ ASEM 

ដើម្បីឆ្ព្ះ ទៅ ចាប់ យក ឱកាស និងដោះស្្យ បញ្ហ្ ប្ឈមរួម គ្ន្ នៅក្នុងវិស័យអាទិភាព  របស់ 

ASEM ព្ម ទាំង បាន ស្នើ ឡើង នូវ វិធីសស្ត្នានា  ក្នុង ការ  ប្ើប្្ស់ យន្តការន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការ 

និងការត  ភា្ជ្ប់របស់ ASEM ដើម្បីសម្្ចបាននូវតំបន់ ASEM ដ្លមានបរិយប័ន្នមានចីរភាព 

និងត្ៀមខ្លួនជាស្្ចសម្្ប់ អនាគត។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ប្ទ្សដ្គូរបស់ ASEM នឹងប្ើប្្ស់ 

ការសិក្សាន្ះឱ្យបានទូលំទូលាយ ដើម្បីតភា្ជ្ប់ឡើងវិញន្វិស័យស្ដ្ឋកិច្ច និង សង្គមនៅក្នុងពិភព 

លោកក្្យព្លមានជំងឺរាតត្បាតសកល និង នៅក្នុងការរួបរួមគ្ន្រវាងទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប សំដៅ 

ឆ្ព្ះទៅកាន់អនាគតដ្លមានការតភា្ជ្ប់ មានចីរភាព និង មានបរិយប័ន្ន។

ឯ.ឧ. ប្្ក់ ស៊ខ៊ន
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និងសហប្តិបត្តិការអន្តរជាត ិ

រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា



ប៊ព្វកថា
វិទ្យាស្ថនស្្វជ្្វស្ដ្ឋកិច្ច សម្្ប់អាស៊្ន និងអាសុីបូព៌្ 

(ERIA) មានមោទនភាពដ្លបានចូលរួមសហការ នៅក្នុង 
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ការត ភា្ជ្ប់អាសុី-អឺរ៉ុប ឆំ្ន២០២៥” ដ្លត្ូវបានបង្ហ្ញទៅកាន់ថា្ន្ក់ដឹកនាំរបស់ ASEM នៅក្នុង 

កិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី១១ នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៦។ ចាប់តាំងពីព្លនោះមក ERIA បានផ្តល់

ការគំទ្ដល់កិច្ចការនានារបស់ក្ុមការងរស្វ្ងរកមាគ៌្ របស់ ASEM ស្តីពីការតភា្ជ្ប់ (APGC) 
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ខ្ញុំមានស្ចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉្ងខា្ល្ំងនៅក្នុងការច្ករំល្កការសិក្សាស្តីពី “កិច្ចប្ជុំកំពូល 

អាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣៖ កិច្ចសហប្តិបត្តិការពហុភាគីដើម្បីអនាគតដ្លមានភាព 

ធន់ មានចីរភាព និង ផ្អក្លើច្បាប់សម្ប់្ ASEM“។ ការសក្ិសាន្ះ បានរួមបញ្ចលូគ្នរ្វាងចក្ខវិុសយ័ 

របស់ ប្ទ្សកម្ពុជាចំពោះ ASEM និង សកម្មភាពជាអាទិភាព ដ្លចាំបាច់ត្ូវអនុវត្តនៅក្នុង 

វិស័យអាទិភាព របស់ ASEM ដើម្បីគំទ្ដល់បណា្ត្ ប្ទ្សដ្គូ ASEM ក្នុង ការរួម គ្ន្  ដោះស្្យ 

បញ្ហ្ប្ឈមសកល និងតំបន់នានា ។

ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថា ការសិក្សាន្ះនឹងបង្ហ្ញទិសដៅឆ្ព្ះទៅកាន់អនាគតន្ទំនាក់ទំនងរវាង 

អាសុី-អឺរ៉ុប និង ធ្វើឲ្យប្ជាជននៅក្នុងទ្វីបអាសុី និង ទ្វីបអឺរ៉ុបមានទំនាក់ទំនងកាន់ត្ជិតស្និទ្ធថ្ម

ទៀត។ ERIA នឹងបន្តប្ត្ជា្ញ្ចិត្តផ្តល់ការគំទ្ និងជំនាញ តាមលទ្ធភាព ដ្ល អាចធ្វើបានទាំងអស់ 

ដ្ល ប្ហ្លជាចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យ ASEM កា្ល្យជាវ្ទិកាមួយប្កប ដោយ ការ ឆ្លើយតប 

និង ភាពច្ន្ប្ឌិត សម្្ប់ការត  ភា្ជ្ប់ រវាង អាសុី និងអឺរ៉ុប។

ខ្ញុំជឿជាក់ថា សៀវភៅន្ះនឹងរួមចំណ្កដល់ភាពជោគជ័យរបស់កិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី 

១៣ (ASEM ១៣) នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។

សស្្តាចារ្យ Hidetoshi Nishimura
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IXស្ចក្តីផ្តើម

ស្ចក្តីផ្តើម

កិច្ចប្ជុំអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការដ៏ពិស្សមួយដ្ល 

នាំមកនូវវិសលភាពសម្្ប់កិច្ចសហប្តិបតិ្តការឆ្លងដ្ន រវាងប្ទ្សនានា តាមរយៈសកម្មភាព 

នៅថា្ន្ក់តំបន់ និង ថា្ន្ក់អនុតំបន់។ ចាប់តាំងពីព្លដ្លកិច្ចប្ជុំន្ះត្ូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង 

ឆ្ន្ំ ១៩៩៦ ASEM បាន និង កំពុង ដើរ តួនាទី ជា វ្ទិកាដ៏សំខាន់  មួយសម្្ប់  កិច្ចសន្ទនា និង 

កិច្ចសហប្តិបត្តិការក្នុងការត ភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងរវាងអាសុី និងអឺរ៉ុប។ ASEM គឺជាកិច្ចខិតខំ  

ប្ឹង ប្្ងរួមគ្ន្ដើម្បីឆ្ព្ះទៅរក ការ ដោះស្្យតម្ូវការន្ការត ភា្ជ្ប់កាន់ ត្ ទូលំទូលាយ  ក្នុង 

ចំណម បណា្ត្ភូមិសស្្ត ស្ដ្ឋកិច្ច និង ប្ជាជនន្  ទ្វីបអាសុី និងអឺរ៉ុប។ ASEM មានភាព  

ទូលំទូលាយគ្ប់គ្្ន់សម្្ប់គ្បដណ្តប់លើអាទិភាពន្ការអភិវឌ្ឍនៅថា្ន្ក់សកល និង ថា្ន្ក់ 

អន្តរទ្វីប។ ប៉ុន្ត្ វាផ្ត្តលើការភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្ទ្សដ្គូសម្្ប់ភាព ជា ដ្គូ ដើម្បី កំណើន 

ស្ដ្ឋកិច្ច ពណិជ្ជកម្ម និង ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធប្កបដោយ គុណភាពការអភិវឌ្ឍជំនាញ ការអប់រំ 

ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព និង ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ។ខណៈព្ល ដ្ល ស្ប្អន្ធការន្  

ជំងឺរាតត្បាតសកលបង្កដោយវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) កំពុង ជះឥទ្ធិពលយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្ ទាំងនៅ 

ទ្វីបអឺរ៉ុប និង ទ្វីបអាសុី ការធ្វើជាមា្ច្ស់ផ្ទះន្កិច្ចប្ជុំកំពូល អាសុី-អឺរ៉ុប លើ កទី១៣របស់កម្ពុជា ពិត 

ជា មាន សរសំខាន់កាន់ត្ខា្ល្ំង ព្្ះ វាប្មើលឃើញនូវ  មាគ៌្ កំណើនប្កបដោយបរិយប័ន្ន 

និង វិបុលភាពមួយ សម្្ប់តំបន់អាសុី-អឺរ៉ុប តាមរយៈកិច្ចសហប្តិបត្តិការពហុភាគី និង ការ 

អភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព។ កិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី ១៣ (ASEM ១៣) មានប្សកកម្ម 

ធ្វើការកំណត់មាគ៌្នាព្លអនាគតសម្្ប់ ASEM ដោយផ្អ្កលើគោលការណ៍ន្ភាពរីកចម្ើន

ទៅវិញទៅមក ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព និង ពហុភាគីនិយមដ្លផ្អ្កលើច្បាប់។

ASEM បានលើកកម្ពស់សមាហរណកម្មរបស់ទ្វីបអាសុីជាមួយទ្វីបអឺរ៉ុប តាមរយៈការ 

តភា្ជ្ប់ផ្ន្ករូបវ័ន្ត ផ្ន្កស្ថ្ប័ន និង សង្គម ដ្លនៅក្នុងនោះ ពហុភាគីនិយម និង ការគំទ្ចំពោះ

អភិបាលកិច្ចពិភពលោក បានដើរតួនាទីយ៉្ងសំខាន់។ ផ្ន្កខុសៗគ្ន្ន្សៀវភៅន្ះផ្តល់មាគ៌្ 

សម្ប់្ចក្ខវិុសយ័របស ់ASEM អំពីទំនាក់ទំនងរវាងអាសុ-ីអឺរុ៉ប ដល្មានបរិយប័ន្ន និង វិបុលភាព។ 

ផ្នការថា្ន្ក់តំបន់ និង អនុតំបន់សម្្ប់ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្ករូបវ័ន្ត ការធ្វើជំនួញ និង ការវិនិយោគទុន 

ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កស្ថ្ប័ន និង និយ័តកម្ម សមត្ថភាព និង ជំនាញ ដ្លខា្ល្ំងកា្ល្ជាងមុន អភិក្មរួម 

មួយដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព (SDGs) និង ការចូលរួមនៅក្នុង 

ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល គឺជាសសរស្តម្ភសំខាន់ៗនៅលើមាគ៌្ន្ះ។ មូលដ្ឋ្នគ្ឹះផ្ន្កទ្ឹស្តីសម្្ប់គ្ប់ 



X
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ជំពូកទាំងអស់ ផ្អ្កយ៉្ងខា្ល្ំងលើបទពិសោធន៍នៅតាមប្ទ្សជាក់ស្ត្ង និង/ឬ នៅក្នុងតំបន់ 

ក្នុងវិស័យផ្ស្ងៗគ្ន្។ ចាប់តាំងពីឆ្ន្ំ២០១៦ មក វិទ្យាស្ថ្នស្្វជ្្វស្ដ្ឋកិច្ច សម្្ប់អាស៊្ន 

និងអាសុីបូព៌្ (ERIA) បានព្យាយមបញ្ចូលអភិក្មរួម និង អភិក្មន្ការប្មូលផ្តុំកមា្ល្ំង 

នៅក្នុងកិច្ចសហប្តិបត្តិការ និង ការតភា្ជ្ប់រវាងអាសុី-អឺរ៉ុប តាមរយៈការសិក្សាជាបន្តបនា្ទ្ប ់

របស់ខ្លួនស្តីពីការតភា្ជ្ប់របស់ ASEM។ ការសិក្សាន្ះបានចាប់យកបទពិសោធន៍ដ៏សម្បូរប្បនៅ

ក្នុងចំណមប្ទ្សជាដ្គូ ដ្លមានផលិតភាព និង អាច អនុវត្តឡើងវិញបាន និង បង្ហ្ញបទ 

ពិសោធន៍ទាំងនោះទៅកាន់ប្ធាន ASEM ១៣ ដើម្បីធ្វើការពង្ឹង និង ពង្ីកទិសដៅរបស់ប្ធាន 

ចំពោះ ASEM។ សៀវភៅន្ះបំព្ញគោលបំណងន្ះ និង បង្កើតមាគ៌្សម្្ប់ធ្វើឲ្យ ASEM 

កា្លយជាវ្ទិកាពហុភាគីមួយដ្លមានភាពសកម្ម មានប្សិទ្ធផល និង ឥទ្ធិពល សម្្ប់ កិច្ច 

សហប្តិបត្តិការ និង ការតភា្ជ្ប់រវាងអាសុី និង អឺរ៉ុប។

ផ្ន្កទី ១ ពណ៌នាអំពីទស្សនាទាន លក្ខណៈពិស្ស និង ផ្នការដ្លពក់ព័ន្ធនឹងការភា្ជ្ប ់

ទំនាក់ទំនងរវាងអាសុី-អឺរ៉ុប។ ក្្ពីគ្បដណ្តប់លើសរសំខាន់របស់ ASEM នៅក្នុងនាមជា 

ដ្គូន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការពហុភាគីហើយនោះ ជំពូកទាំងពីរបង្ហ្ញពីទិដ្ឋភាពផ្ន្ករូបវ័ន្ត ផ្ន្ក 

ស្ថ្ប័ន និង ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ន្ការភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងរវាងអាសុី-អឺរ៉ុប។ ស្បព្ល  ដ្ល  

ជំ ពូកទី ១ គ្បដណ្តប់លើលក្ខណៈពហុទិដ្ឋភាព ន្ កិច្ច ប្ជុំ  ASEM និង  វិសលភាពដ្ល បាន  បន្ត 

ជា ថ្មីសម្្ប់  កិច្ចសហប្តិបត្តិការនៅ ក្នុង ដំណាក់ កាល កំណើន ក្្យជំងឺ កូវីដ-១៩ ជំពូកទី ២ 

គូសបញ្ជក់្អំពីគោលនយោបាយន្ការតភា្ជប់្ និង ផ្នការផ្នក្ហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធដ្ល តំណាង ឲ្យ 

ការតភា្ជ្ប់រវាងអាសុី-អឺរ៉ុប នៅក្នុងដំណើរការន្ការអភិវឌ្ឍ។ ជំពូកទាំង ពីរគឺជាក្បខណ្ឌ ប្តិបត្តិ 

មួយ សម្្ប់អនុវត្តការតភា្ជ្ប់រវាងអាសុី-អឺរ៉ុប។

ផ្ន្កទី ២ ពណ៌នាអំពីទំនាក់ទំនងដ្លសំខាន់បំផុត និង ទំនាក់ទំនងជាក់ស្ត្ងរវាងអាសុី-

អឺរ៉ុប រួមមាន ពណិជ្ជកម្ម  ការវិនិយោគទុន និង ស្ដ្ឋកិច្ច។ ការ សម្ួល ពណិជ្ជកម្ម  និង 

កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្មស្រី គឺជាសសរស្តម្ភដ្លទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុបបានមើលឃើញដោយ 

ផ្ទ្ល់នូវ ភាពរីកចមើ្នយ៉្ង ខាំ្លងនៅក្នុង ការ ធ្វើ  ពណិជ្ជកម្ម ទំនិញ និង ការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស 

(FDI)។ ដោយសរត្សសរស្តម្ភន្ភាពរីកចម្ើនទាំងពីរតម្ូវឲ្យមានកំណ្ទម្ង់នីតិវិធីនៅ 

ក្នុងព្ំដ្ន និង នៅក្្ព្ំដ្នរបស់ប្ទ្ស និង ការក្លម្អហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ និង មជ្ឈដ្ឋ្ន 

ន្ការធ្វើនិយ័តកម្មនោះ ជំពូកដំបូងទាំង ពីរ នៅក្នុងផ្ន្កន្ះ គូសបញ្ជ្ក់អំពីបទពិសោធន៍ប្ទ្ស 

ដើម្បី បង្ហ្ញ ពីរបៀប ដ្ល ការ សម្ួល ពណិជ្ជកម្ម និង  កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្មស្រី អាចជួយ 

កាត់ បន្ថយបន្ទុក ចំណាយ ពណិជ្ជកម្មឱ្យ នៅ កម្ិត អប្បបរមា និង ជំរុញ ឱ្យ មាន លំហូរ ពណិជ្ជកម្ម 



XIស្ចក្តីផ្តើម

កាន់ត្ ច្ើន ឡើង ថ្ម ទៀត ហើយក៏អាច ជា ប្ភពមួយ  ន្ ឧត្តមភាពប្កួត ប្ជ្ងនៅ ក្នុង មជ្ឈដ្ឋ្ន    

ដ្លកំពុង ប្្ប្ួល ផងដ្រ។

ជាពិស្ស ផ្ន្កទី ២ បង្ហ្ញអំពីការត្ៀមខ្លួនជាស្្ចរបស់តំបន់អាសុី-អឺរ៉ុបសម្្ប់ស្ដ្ឋកិច្ច 

ឌីជីថល ដោយផ្អ្កលើទស្សនវិស័យផ្ន្កស្ថ្ប័ន ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ និង គោលនយោបាយ 

ន្ ការធ្វើនិយ័តកម្ម។ ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលមានភាពអចិន្ត្្យ៍។ ប្ទ្សជាដ្គូ ASEM មាន 

ឱកាស នៅក្នុង ASEM ដ្លអាចកា្ល្យជាវ្ទិកាន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការសម្្ប់ ការ ចូលរួម កាន់ត្ 

ទូលំទូលាយ នៅ ក្នុង ខ្ស្ចង្វ្ក់ តម្្លសកលន្ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និង ជំរុញឲ្យមានសង្គមឌីជីថល 

ដ្លប្កបដោយបរិយប័ន្ន។

ផ្ន្កទី ៣ ផ្ត្តលើបញ្ហ្ការអភិវឌ្ឍមនុស្ស ដូចជា យ្នឌ័រ យុវជន និង ការប្មូលផ្តុំកមា្ល្ំង 

ពលកម្ម។ កម្ពុជាក្នុង នាម ជាប្ធាន ន្ កិច្ច ប្ជុំ កំពូល ន្ះ បានផ្ត្តជាពិស្សលើការអភិវឌ្ឍ 

ប្កបដោយបរិយប័ន្ននៅក្នុងតំបន់ ASEM។ ផ្ន្ក ន្ះ បង្ហ្ញ ពី ការ ចូលរួម កាន់ត្ច្ើន របស់ ស្ត្ី 

និង យុវជននៅក្នុង ស្ដ្ឋកិច្ច ASEM និង ការ បញ្ជ្្ប បញ្ហ្ នានាពក់ ព័ន្ធនឹង ការ ប្មូលផ្តុំ កមាំ្លង 

ពលកម្ម ផងដ្រ។

ផ្ន្កទី ៤ គ្បដណ្តប់លើបទពិសោធន៍ន្ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាពនៅទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប  

ដោយផ្ត្តការយកចិត្តទុកដក់ជាពិស្សលើផ្ន្កថាមពល ការគ្ប់គ្ងទឹក និង ចីរភាពន្ផ្ន 

ការតភា្ជ្ប់។

ផ្ន្កទី ៥ ទាញស្ចក្តីសន្និដ្ឋ្នអំពីការសិក្សាន្ះ និង គូសបញ្ជ្ក់អំពីតួនាទីរបស់ ASEM នៅ 

ក្នុងការគំទ្សណា្ត្ប់ ធា្ន្ប់ ពហុភាគី និង ដំណើរ ឆ្ព្ះ ទៅ សម្្ច បាន នូវ តំបន់ អាសុី-អឺរ៉ុប ប្កប 

ដោយ ចីរភាព បរិយប័ន្ន និង វិបុលភាព។ វាបញ្ជ្ក់អំពីតួនាទី និងទស្សនវិស័យ របស់កម្ពុជាក្នុង 

នាមជាមា្ច្ស់ផ្ទះកិច្ច ប្ជុំ កំពូល ASEM13 ក៏ដូច ជាតម្ូវការដក់ បញ្ចូល  ចំណុចទាំងនោះ ទៅក្នុង 

កិច្ច ប្ជុំ កំពូល ASEM14 នៅ អឺរ៉ុប ផងដ្រ។

ការសិក្សាន្ះបានរួមបញ្ចូលអ្នកប្្ជ្ញ និង អ្នកប្កបវិជា្ជ្ជីវៈទាំងឡាយមកពីទ្វីបអាសុី និង 

អឺរ៉ុប ដ្លបានរួមបញ្ចូលចំណ្ះដឹងដ្លទទួលបានពីការសិក្សា និង ការអនុវត្តជាក់ស្ត្ង 

របស់ពួកគ្នៅក្នុងជំពូកផ្ស្ងៗគ្ន្របស់ពួកគ្ ហើយ ERIA មានមោទនភាពនៅក្នុងការប្មូល 

ផ្តុំសំណ្ររបស់ពួកគ្ដោយមានការគំទ្ពីការសិក្សាន្ះ។ ការសិក្សាន្ះសូមថ្ល្ងអំណរគុណ 

ជាពិស្ស ចំពោះឥទ្ធិពល ន្កិច្ច ការ ស្្វជ្្វដំបូងគ្បង្អស់របស់សស្្តាចារ្យ FUKUNARI  

KIMURA ប្ធានផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចន្ ERIA អំពីវិស័យនានាន្ការតភា្ជ្ប់ និង សមាហរណកម្ម 



XII
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ស្ដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊្ន និង អាសុីបូព៌្។ ការសិក្សាន្ះឆ្លុះបញ្ច្ំងអំពីទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពក្នុង

ការស្្វជ្្វរបស់ ERIA ដ្លបានត្ួសត្្យការស្្វជ្្វជាច្ើនស្តីពីសហគមន៍អាស៊្ន 

តំបន់អាសុីបូព៌្ និង ការតភា្ជ្ប់ ដ្លជាគំរូន្ការអភិវឌ្ឍនៅអាសុី និង រវាងអាសុី-អឺរ៉ុប និង អាសុី-

អាហ្្វិក។

ERIA សូមថ្ល្ង អំណរគុណ ចំពោះសម្ត្ចអគ្គមហាស្នាបតីត្ជោ ហ៊ុន ស្ន នាយក រដ្ឋមន្ត្ី 

ន្ព្ះរាជាណាចក្ កម្ពុជា  ដ្លបានអញ្ជើញជាអធិបតីន្កិច្ចប្ជុំកំពូលASEM13 ន្ះ។ ERIA 

សូមថ្ល្ងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តម ប្្ក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្ី និង ជារដ្ឋមន្ត្ីក្សួងការបរទ្ស 

និង សហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិ ន្រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ដ្ល បាន ចូលរួម ជា សរ លិខិតសម្្ប់ 

កិច្ច ប្ជុំ កំពូល  ASEM13 តាមរយៈសៀវភៅន្ះ។ ERIA សូមថ្ល្ងអំណរគុណយ៉្ងជ្្លជ្្ 

សម្្ប់ឱកាស ដ្លរាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់ជូនឲ្យធ្វើការរៀបចំ និង ធ្វើបទបង្ហ្ញអំពីការ 

សិក្សាគ្ប់ជ្ុងជ្្យន្ះ ទៅកាន់ថា្ន្ក់ដឹកនាំ និង ប្មុខរដ្ឋ្ភិបាលន្ប្ទ្សដ្គូ នៅក្នុង 

កិច្ចប្ជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣។ ERIA សូមថ្ល្ងអំណរគុណចំពោះការរួម 

ចំណ្ក និង ការគំទ្ដ៏ខា្ល្ំងកា្ល្របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សុខ សុីផន់ណា ទីប្ឹក្សាជាន់ខ្ពស់ន្រាជ 

រដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា និង ជា ឧត្តម មន្ត្ី កម្ពុជា ទទួល បន្ទុក កិច្ច ប្ជុំ  ASEM ក្នុងការតម្ង់ទិសសៀវភៅ 

ន្ះ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើម ការអភិវឌ្ឍ និង ការបញ្ចប់សៀវភៅន្ះ។

ការសិក្សាន្ះបន្តជាមួយនឹង  តួនាទីដ៏ពិស្សរបស់ ERIA នៅក្នុងការផ្តល់ការគំទ្ផ្ន្ក 

ការ  សិក្សាស្្វ ជ្្វ និង សមត្ថភាពដល់ដំណើរការរបស់ ASEM និង ប្ធាន ASEM។ 

យើងខ្ញុសំង្ឃឹមយ៉ង្មុតមាថំា សៀវភៅន្ះនឹងផ្តលគំ់និត និង ទិសដៅន្គោលនយោបាយសខំាន់ៗ 

ដល់កិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី ១៣ (ASEM ១៣) និងកិច្ចប្ជុំពក់ព័ន្ធនានា នៅកម្ពុជា។

ERIA សូមឆ្លៀតឱកាសន្ះ ជូនពរដល់រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុង 

ការធ្វើជាមា្ច្ស់ផ្ទះន្កិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី ១៣ (ASEM ១៣) ន្ះ។

Anita Prakash

ទីប្ឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្ន្កគោលនយោបាយ (IEC) ការិយល័យប្ធាន ERIA
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នយោបាយ និង 

រូបវ័ន្ត

អាស៊ី និង អឺរ៉៊ប នៅក្នុងពិភពលោកដ្ល

មានការប្្ប្ួល៖ ធានាបាននូវអនាគត 

ដ្លមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្ក 

លើច្បាប់

ANITA PRAKASH

វិទ្យាស្ថន្ស្្វជ្្វស្ដ្ឋកិច្ច សម្្ប់ 

អាស៊្ន និងអាសុីបូព៌្ ទីក្ុងចាកាតា

ផ្នការតភ្ជប់្សម្្ប់អាសី៊ និង អឺរ៊៉ប៖  

កំណើនទំនិញសធារណៈ និង កំណើន 

ជារួម
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អាសី៊និងអឺរ៊៉ប នៅក្នងុពិភពលោក ដ្ល កំព៊ង ប្្បួ្ល

ធានាបាននូវអនាគតដ្លមានភពធន់ មានចីរភព និង ផ្អ្កលើច្បាប់
ANITA PRAKASH

គិតត្ឹមឆ្ន្ំ២០២១ កិច្ចប្ជុំអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) បានដំណើរការអស់រយៈព្ល ២៥ ឆ្ន្ំ 

មកហើយ ដ្លក្នុងអំឡុងន្ះ ទំនាក់ទំនងអាសុី-អឺរ៉ុប បានជួបប្ទះ នូវ ការផ្ល្ស់ ប្តូរ ជា សកល  

យ៉្ងឆប់ រហ័ស ។ គោលការណ៍ស្នូលរបស់ ASEM ពោលគឺ ការសន្ទនា ភាពមិនផ្លូវការ ភាព អាច 

បត់ប្នបាន សមភាព និង ការគោរពគ្ន្ទៅវិញទៅមក ស្ម្រតីន្ការព្មព្ៀងជាឯកច្ឆន្ទ និង 

ការផ្តល់អត្ថប្យោជន៍ទៅវិញទៅមក បានជួយឲ្យអាសុី-អ៊ឺរ៉ុបមានភាពរីកចម្ើនជាបន្តបនា្ទ្ប់ នៅ

ក្នុងសម័យកាលដ្លមានទាំងវិបុលភាព និង ហ្តុការណ៍អាក្ក់ៗកើតឡើងស្ពព្លគ្ន្។ 

ASEM តំណាងឲ្យផ្ន្កដ៏ធំមួយន្សហគមន៍សកល។ ចាប់តាំងពីព្លចាប់កំណើតរបស់ខ្លួន 

នៅក្នុងឆ្ន្ំ១៩៩៦ ASEM បានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងនាមជាវ្ទិកាមួយសម្្ប់ការសន្ទនា  

និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការ ក្នុងការតភា្ជ្ប់គ្ន្រវាងអាសុី និង អឺរ៉ុប។ ASEM ត្ូវបានរៀបចំឱ្យមាន 

 ដំណើរការជាពិស្សដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងអន្តរតំបន់។ នៅក្នុងរយៈព្ល ២៤ ឆ្ន្ំកន្លងមក 

ដំណើរការរបស់ ASEM បញ្ជ្ក់ឱ្យ ឃើញ ពីភាពស្វ្ហាប់ និង ការជាប់ពក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួន តាមរយៈ 

កំណើនសមាជិកភាពជាបន្តបនា្ទ្ប់ និង បានពង្ឹងកិច្ចសហប្តិបត្តិការរវាងតំបន់ទាំងពីរដើម្បី 

អត្ថប្យោជន៍របស់ប្ជាជននៅអាសុី និងអឺរ៉ុប។ បច្ចុប្បន្នកិច្ចប្ជុំន្ះមានប្ទ្សជាដ្គូចំនួន 

៥១ ប្ទ្ស (ប្ទ្សនៅអឺរ៉ុបចំនួន ៣០ និង ប្ទ្សនៅទ្វីបអាសុីចំនួន ២១) និង ដ្គូ 

ស្ថ្ប័នចំនួនពីរ៖ សហភាពអឺរ៉ុប (EU) និង ល្ខាធិការដ្ឋ្នន្សមាគមប្ជាជាតិអាសុីអាគ្ន្យ៍  

(អាស៊្ន)។ ដោយ រួម បញ្ចូល ដ្គូ ទាំង អស់ កិច្ច ប្ជុំ ASEM តំណាងឲ្យប្មាណ ៦២%  

ន្ប្ជាជននៅលើសកលលោក ៥៥% ន្ពណិជ្ជកម្មសកល ៦៥% ន្ស្ដ្ឋកិច្ចសកលលោក  

និង ៧៥%ន្វិស័យទ្សចរណ៍នៅលើសកលលោក។ នៅក្នុងនាមជាវ្ទិកាពហុភាគីដ៏សំខាន់

មួយ នៅក្នុងការភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងរវាងអាសុី និង អឺរ៉ុប ASEM តំណាងឲ្យកមា្ល្ំងជាសកលដ៏សំខាន់

មួយ។ វាបង្ហ្ញពីចំណុចខា្ល្ំងរួមរបស់ទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប ក្នុងការបង្កើតឲ្យមានឥទ្ធិពលមួយ ដ្ល  
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

មានអំណយផលលើដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅថា្ន្ក់តំបន់ និង ថា្ន្ក់សកល និងជាសម្ល្ងដ៏សំខាន ់

មួយនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចសកល។

ទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុបបានបង្ហ្ញអំពីគំរូន្ការអភិវឌ្ឍដ្លមានលក្ខណៈពិស្សទៅតាមតំបន់ 

នីមួយៗ ប៉ុន្ត្ មានទស្សនៈដូចគ្ន្នៅក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មស្ដ្ឋកិច្ច។ ទ្វីបអឺរ៉ុបគឺជាអ្នកនាំផ្លូវ 

ន្ការតភា្ជ្ប់ផ្ទ្ក្នុងតំបន់ របស់ ខ្លួននៅក្នុងរយៈព្លប៉ុនា្ម្នទសវត្សរ៍ចុងក្្យន្ះ។ តាមរយៈការ 

បង្កើតទីផ្សារត្មួយ  EU បានអនុញ្ញ្តឲ្យមានលំហូរន្ប្ជាជន ទំនិញ ស្វាកម្ម និង មូលធន 

ដោយស្រី។ វិធានដ៏ទូលំទូលាយរបស់ EU ដូចជា វិធានគ្ប់គ្ងជំនួយ  និង វិធានលទ្ធកម្មរបស់ រដ្ឋ 

ជាសមាជិក EU ជាដើម ធានាបាននូវការប្កួតប្ជ្ងដ្លមានភាពសុក្ឹត្យ និង មានតមា្ល្ភាព 

នៅខណៈព្លដ្ល គោលនយោបាយរបស់ EU ធានាបាននូវកិច្ចការពរបរិស្ថ្ន សុវត្ថិភាព 

សន្តិសុខ ព្មទាំង សិទ្ធិផ្ន្កសង្គម និង សិទ្ធិរបស់បុគ្គល (គណៈកម្មការអឺរ៉ុប ឆ្ន្ំ២០១៨)។ គោល 

នយោបាយតភា្ជ្ប់របស់ EU មានបំណងលើកកម្ពស់ប្សិទ្ធភាពនៅក្នុងទីផ្សារត្មួយរបស់ EU 

និង ពង្ឹងការតភា្ជ្ប់នៅកម្ិតសកល ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើអត្ថប្យោជន៍ និង សិទ្ធិរបស់ប្ជាជន។ 

ម៉្យាងវិញទៀត ទ្វីបអាសុីបានឆ្លងកាត់ការអភិវឌ្ឍជាច្ើនកម្ិតខុសៗគ្ន្នៅថា្ន្ក់អនុតំបន់។ អាសុី 

បូព៌្ និង អាសុីអាគ្ន្យ៍មានភាពឈានមុខគ្លើផ្ន្កសមាហរណកម្មស្ដ្ឋកិច្ច ដ្លជាដំបូង 

ត្ូវផ្អ្កលើការវិនិយោគ និង ទីតាំងប្តិបត្តិការ។ ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចទាំងន្ះបានបង្កើត 

មជ្ឈមណ្ឌលផលិតមួយ ដ្លបង្កើតបានជាពក្យ “រោងចក្របស់ពិភពលោក”។ ការតភា្ជ្ប ់

ផ្ន្ក ស្ថ្ប័ន រវាងអាជីវកម្ម រដ្ឋ្ភិបាល និង ទីផ្សារ បានជួយដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មស្ដ្ឋកិច្ច

នៅក្នុងតំបន់ន្ះ។

រួមជាមួយការតភា្ជ្ប់ដ្លមានភាពល្អប្សើរឡើង និង ការរីកសយភាយន្ការវិនិយោគ គំរ ូ

ន្ភាពរីកចម្ើនន្ះ នៅព្លន្ះ ក៏បាន កើត ឡើង នៅអាសុីខាងត្បូង និង ខាងលិចផងដ្រ ដ្ល 

នាំមក នូវ កំណើនប្្ក់ចំណូល និង សូចនាករន្ការអភិវឌ្ឍកាន់ត្ ល្អប្សើរនៅក្នុងអនុតំបន់ទាំង

ន្ះ។

ទ្វីបអាសុី និងអឺរ៉ុបបានបង្កើតវឌ្ឍនភាពស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់នៅក្នុងរយៈព្ល

២៥ឆ្ន្ំ ចុងក្្យ ន្ះ។ រដ្ឋ សមាជិក ជាច្ើន បាន ធ្វើ កំណ្ទំរង់ រចនា សម្ព័ន្ធស្ដ្ឋកិច្ច  ទីផ្សារ របស់ 

ខ្លួនក្នុង អំឡុង ព្ល ន្ះ ។ រដ្ឋជាសមាជិកថ្មី ៗ  មួយចំនួនបានពងី្កឥទ្ធិពលស្ដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ 

របសE់U។ ទ្វីបអាសុី គឺជាជម្ករបស់ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និង ប្ទ្សមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច 

បំផុតជាច្ើន ដ្លបានមើលឃើញនូវកំ ណើនប្្ក់ចំណូលយ៉្ង ច្ើន របស់ពួកគ្ និង កំណើន 

ផលិតភាពនៅក្នុងអំឡុងព្លដូចគ្ន្ន្ះ។ ទាំង ទ្វីបអាសុី និងអឺរ៉ុប បាន និង កំពុងធ្វើជាអ្នកតម្ង ់



5អាស៊ីនិងអឺរ៉៊ប នៅក្នុងពិភពលោកដ្លកំព៊ងប្្ប្ួល
ធានាបាននូវអនាគតដ្លមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្កលើច្បាប់ 

ទិសទាំងនៅក្នុងការភា្ជ្ប់តំបន់ របស់ ខ្លួន និង ការ តភា្ជ្ប់ អន្តរតំបន់  ផងដ្រ  ដ្លធ្វើឱ្យមាន លំហូរ ន្ 

ប្ជាជន ទំនិញ ស្វា និងមូលធនកាន់ត្ស្រីជាងមុន។

ជាពិស្ស EU បានលើកកម្ពស់អភិក្មន្ការតភា្ជ្ប់មួយដ្លមានចីរភាព មានភាពគ្ប់ជ្ុង 

ជ្្យ និង ផ្អ្កលើច្បាប់ និង មានបំណងលើកកម្ពស់ប្សិទ្ធផលនៅក្នុងទីផ្សារត្មួយរបស់ EU 

និង ពង្ឹងការតភា្ជ្ប់នៅកម្ិតសកល ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើអត្ថប្យោជន៍ និង សិទ្ធិរបស់ប្ជាជន។ 

ម៉្យាងវិញទៀត ទ្វីបអាសុីបានលើកកម្ពស់ការតភា្ជ្ប់អន្តរតំបន់តាមរយៈផ្នការហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ

ដ្លគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់ ដូចជា ផ្នការម្ស្តីពីការតភា្ជ្ប់អាស៊្ន គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្ស្ក្វា៉្ត់ និង ផ្លូវ 

បណា្ត្ញផ្លូវល្បឿនលឿនអាសុី បណា្ត្ញផ្លូវហាយវ្អាសុី ផ្លូវហាយវ្ត្ីភាគីឥណា្ឌ្-មីយ៉្ន់មា៉្-ថ្ 

និង របៀងស្ដ្ឋកិច្ចភាគខាងកើត-ខាងលិច។ ទ្វីបអាសុីបានប្ើប្្ស់កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្ម 

ស្រី ដើម្បីធ្វើការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច និង ស្ថ្ប័ន តាមរយៈកិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្មស្រ ី

អាស្៊ន-១ កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្មស្រីអាសីុខាងត្បូង និង ភាពជាដ្គូស្ដ្ឋកិច្ចគ្ប់ជុ្ងជ្្យ 

នៅក្នុងតំបន់ដ្លនឹងត្ូវបញ្ចប់ក្នុងព្លឆប់ៗន្ះ។

សមាជិក ASEM នៅទ្វីបអឺរ៉ុប រួមមាន គ្ប់ប្ទ្សជា សមាជិក  EU ទាំងអស់  ប្ទ្សន័រវ៉្ និង 

ប្ទ្សស្វីស។ សមាជិក EU មានកម្ិតខុសៗគ្ន្នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច វឌ្ឍនភាព ន្ 

សូចនាករសង្គម និង ស្ថ្ប័ននៅក្នុងប្ទ្ស ប៉ុន្ត្ត្ូវបានចងភា្ជ្ប់ដោយវិធាន និង គុណតម្ល ្រួម 

នានា ទីផ្សារត្មួយ និង ស្ថ្ប័នរួម។ ទ្វីបអាសុីត្ូវបានតំណាងដោយសមាជិកដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ច 

អភិបាលកិច្ច និង យន្តការស្ថ្ប័នខុសៗគ្ន្។ សមាជិកជាច្ើនន្ទ្វីបអាសុីបានបង្កើតក្ុម 

និង សមាគមនៅក្នុងតំបន់ ដ្លមានប្បបទ និង គណន្យ្យភាពនៅកម្ិតខុសៗគ្ន្។

អាស៊្នគឺជាសហគមន៍ដ្លមានភាពល្ចធ្ល្ខា្ល្ំងជាងគ្បំផុតនៅអាសុី ទោះបីជាក្ុមដទ្ 

ទៀតនៅក្នុងតំបន់ ដូចជា សមាគមអាសុីខាងត្បូងដើម្បីកិច្ចសហប្តិបត្តិការតំបន់ (SAARC) 

និង គំនិតផ្តួចផ្តើមន្ឈូងសមុទ្ប្ងហា្គ្ល់ សម្្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការ បច្ច្កទ្ស និង 

ស្ដ្ឋកិច្ចពហុវិស័យ (BIMSTEC) មានបំណងធ្វើការតភា្ជ្ប់នៅថា្ន្ក់អនុតំបន់ តាមរយៈកិច្ច 

ព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្ម និង វិនិយោគ និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការស្ដ្ឋកិច្ច និង បច្ច្កទ្សនៅក្នុង 

ចំណាមប្ទ្សសមាជិកក្តី។

ប្ទ្សម៉ុងហ្គ្លី  ក្នុងនាមជាប្ធាន ASEM ១១ នៅឆ្ន្ំ២០១៦ បានលើកកម្ពស់ចក្ខុវិស័យ 

ន្ការតភា្ជ្ប់រវាងអាសុី-អឺរ៉ុបនៅក្នុងទសវត្សរ៍ក្្យ ដើម្បីធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈផ្លូវការ និង ពង្ីក 

សកម្មភាពនានាន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការ និង ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កស្ថ្ប័នរវាងអាសុី និង អឺរ៉ុប។ ការតភា្ជប់ 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ន្ះ បានឈានដល់ការ អភិវឌ្ឍន៍ និង អនុម័ត គោលការណ៍ ASEM ស្តី ពី ការ តភា្ជ្ប់ នៅក្នុងកិច្ច ប្ជុំ 

កំពូល ASEM លើកទី ១២ នៅទីក្ុងប្៊ុសហ្ស្ល នៅឆ្ន្ំ២០១៨។ នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំកំពូលនោះ 

EU បានបង្ហ្ញអំពីវិស័យនានាដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់ការតភា្ជ្ប់រវាង EU-អាសុី (គណៈកម្មការអឺរ៉ុប 

ឆ្ន្ំ២០១៨) ដោយផ្អ្កលើបទពិសោធន៍របស់ EU នៅក្នុងការតភា្ជ្ប់ និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការ។ 

យុទ្ធសស្្តរបស់ EU ធ្វើឲ្យ ASEM អាចលើកកម្ពស់អភិក្មមួយចំពោះការតភា្ជ្ប់រវាងអឺរ៉ុប និង 

អាសុី ដ្លមានចីរភាព មានភាពគ្ប់ជ្ុងជ្្យ និង ផ្អ្កលើច្បាប់។ ស្ដៀងគ្ន្ន្ះដ្រ បទ  

ពិសោធន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់អាសុីតាមរយៈការតភា្ជ្ប់ផ្ន្ករូបវ័ន្ត ស្ដ្ឋកិច្ច និង ស្ថ្ប័ន និង កិច្ច 

សហប្តិបត្តិការផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច និង បច្ច្កទ្ស គឺជាគំរូដ៏ល្អមួយសម្្ប់ ASEM នៅក្នុងការកាត់

បន្ថយគមា្ល្តន្ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងចំណមអនុតំបន់នានា និង ដ្គូរបស់ ASEM។ តាម រយៈ 

ការរួមបញ្ចូលគ្ន្ មាគ៌្ទាំងពីរន្ះនឹងនាំទៅរកភាពជាដ្គូរវាងអាសុី-អឺរ៉ុប សម្្ប់តំបន់ ASEM 

មួយដ្លមានបរិយប័ន្ន និង ត្ៀមខ្លួនរួចជាស្្ចសម្្ប់ថ្ង្អនាគត ដោយទទួលបានការគំទ្ 

ពីគោលនយោបាយស្តីពីការតភា្ជ្ប់ ពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព  

ឌីជីថលនីយកម្ម ធនធានមនុស្ស និង ជំនាញ និង ការការពរពហុភាគីនិយម។

លក្ខណៈពហុសមាសភាគន្ការតភា្ជ្ប់រវាងអាសុី-អឺរ៉ុប មានន័យថា វាមិនអាចត្ូវបានគ្ប 

ដណ្តប់ដោយសូចនាករត្មួយបាននោះទ្ (Becker et al. ឆ្ន្ំ២០១៨)។ ASEM រួមបញ្ចូល 

គ្ន្នូវសមិទ្ធផល និង សកា្ត្នុពលរបស់តំបន់ទាំងពីរ និង ផ្តល់ក្បខណ្ឌមួយសម្្ប់កិច្ច 

សហប្តិបត្តិការ និង តភា្ជ្ប់នៅក្នុងវិស័យស្ដ្ឋកិច្ច និង សង្គមសំខាន់ៗ។ ក្បខណ្ឌមួយន ្

សូចនាករ និង ទិន្នន័យដ្លពក់ព័ន្ធ អាចផ្តល់ជូននូវរូបភាពដ៏ធំមួយន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការ 

នាព្លបច្ចុប្បន្ន និង អភិក្មដើម្បីភាពរីកចម្ើននាព្លអនាគត។ ក្បខណ្ឌន្ះផ្អ្កលើ 

ការយល់ដឹងជារួមមួយថា វឌ្ឍនភាពស្ដ្ឋកិច្ចត្ូវបានបកស្្យថាជាវឌ្ឍនភាពសង្គម ដ្ល 

វឌ្ឍនភាពសង្គមន្ះត្ូវបានបញ្ជ្ក់អះអាងបានយ៉្ងល្អបំផុត តាមរយៈកំណើនប្្ក់ចំណូល 

ដ្លគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់ ការកាត់បន្ថយគមា្ល្តន្ភាពក្ីក្ និង លទ្ធផលដទ្ទៀតនៅក្នុងសង្គម 

ដូចជា សុខភាព និង អក្ខរកម្ម ជាដើម។ ចំណុចដ្លសំខាន់គឺ តំបន់ទាំងពីរអាចធ្វើការជាមួយគ្ន្

ដោយមានផ្នការរួមមួយដើម្បីស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ និង ការសម្្ចបាន

នូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព (SDGs)។

កិច្ចសហប្តិបត្តិការរវាងប្ទ្សនានាន្ ASEM នៅក្នុងវិស័យខុសៗគ្ន្ ដូចជា ការអប់រំ 

ការស្្វជ្្វ នវានុវត្តន៍ ទ្សន្តរប្វ្សន៍ ស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ តំណាងឲ្យការភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនង 

ជាអន្តរជាតិរបស់ប្ទ្សជាងពក់កណា្ត្លន្ ASEM (រូបភាពទី ១)។ ការជួញដូរទំនិញនៅ



7អាស៊ីនិងអឺរ៉៊ប នៅក្នុងពិភពលោកដ្លកំព៊ងប្្ប្ួល
ធានាបាននូវអនាគតដ្លមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្កលើច្បាប់ 

ក្នុងប្ទ្សនានាន្ ASEM ប្ហ្ល ៧០% ត្ូវបានធ្វើឡើងជាមួយប្ទ្សដទ្ទៀតន្ 

ASEM វិនិយោគិននៅ ASEM ជាង ៦០% ជ្ើសរីសធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្ទ្ស ASEM  

មួយផ្ស្ងទៀត ជាង ៦០% ន្ចលនារបស់សិស្សជាអន្តរជាតិនៅក្នុងវិស័យអប់រំជាន់ខ្ពស់ បាន 

ផ្ល្ស់ទីទៅកាន់ប្ទ្ស ASEM មួយផ្ស្ងទៀត និង ៨០% ន្ការប្ើប្្ស់ប័ណ្ណបា៉្តង់រួមគ្ន្ 

លក្ខណៈអន្តរជាតិនៅ ASEM គឺជាលទ្ធផលន្កិច្ចសហការរវាងបណា្ត្ប្ទ្សនៅ ASEM។ 

តម្ល្ទំាងន្ះចង្អុលបង្ហ្ញអំពីលទ្ធផលជាវិជ្ជមានយ្៉ងពិតប្្កដន្ការតភា្ជ្ប់រវាងអាសីុ-អឺរុ៉ប។  

តម្ល្ទាំងន្ះក៏ផ្តល់គំនិតអំពីទំហំន្សកា្ត្នុពលដ្លមិនទាន់ ទាញ ប្យោជន៍ នៅឡើយ នៅក្នុង 

ការជំរុញ កិច្ចសហប្តិបត្តិការជាក់ស្ត្ងរវាងតំបន់ទាំងពីរ។ សូចនាករសំខាន់ៗផ្ស្ងទៀតដ្ល 

ត្ូវបានពិភាក្សានៅខាងក្្មនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ និង ភាគីពក់ព័ន្ធ ដទ្ទៀត 

អាចធ្វើការបា៉្ន់ប្មាណអំពីសមិទ្ធផល និង សកា្ត្នុពលរបស់ ASEM និង អនុញ្ញ្តឲ្យក្បខណ្ឌ

ន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការមានការវិវឌ្ឍន៍ និង មានភាពល្អប្សើរឡើង ដោយផ្អ្កលើតម្ូវការរបស់ 

ASEM។

 ពណិជ្ជកម្ម ទីផ្សារ និង ស្ដ្ឋកិច្ច

ពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគគឺជាឆ្អឹងខ្នងន្វិបុលភាព និង ភាពរីកចម្ើននាព្ល 

អនាគតរបស់តំបន់ ASEM។ ទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុបត្ូវត្មានផ្នការ និង គោលនយោបាយដើម្បី

ប្ើប្្ស់សកា្ត្នុពលន្ទីផ្សារមួយដ្លមានប្ជាជនជិត ៥ ប៊ីលាននាក់ ជាពិស្ស នៅក្នុងកិច្ច 

សហប្តិបត្តិការផ្ន្កពណិជ្ជកម្ម និង បច្ច្កវិទ្យា។ ពណិជ្ជកម្មអន្តរតំបន់បានធ្វើជាសក្សីន ្

44% 
64% 
65% 
79% 
66% 

54% 
71% 
56% 
33% 

30% 
28% 
26% 
25% 
24% 

21% 
20% 
20% 
7%  

រូប�ពទី១៖ ចំណង�ក��ង ASEM �ន�ពរ�ង�ំ�ងចំណង�មួយ����សដ���ៀតក��ងពិភព�ក

លទ�ផល���រ���វ���វរួម�មួយកិច�សហ�រ�អន�រ�តិ

�រវ�និ�គ���ល់ពីបរ��ស

�រជួញដូរទំនិញ��ល�នត������កវប��ធម៌

�រចុះប��ីប័ណ��តង់រួម����មួយសហ���បនិក��ល�ជនបរ��ស

ប���ស់ទីរបស់សិស��អន�រ�តិ�ក��ងវ�ស័យអប់រ�ឧត�មសិក��

�រ��រ���ក់���ល់ខ��ន

�រជួញដូរទំនិញ

ចំនួនជន��សន�រ����សន៍

សមត��ពទទួលអ�កដំ�ើរអន�រ�តិ�ម�ើង�ះ�ើរ�យ���ល់

ASEM = កិច���ជុំ�សុី-អឺរ�ុប
��ភព៖ Becker et al. (២០១៨)

ASEM–ពិភពេ�កអន�រ ASEM�សុី - អឺរ�ុបអន�រទ�ីប
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ភាពរីកចម្ើនជាបន្តបនា្ទ្ប់នៅក្នុងទសវត្សរ៍កន្លងទៅ (រូបភាពទី ២)។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ 

អាសុី និង អឺរ៉ុបតូ្វត្ដោះស្្យផលប៉ះពល់ជាអវិជ្ជមានន្ភាពតានតឹងន្ពណិជ្ជកម្មជាសកល 

ដ្លមានសភាពកាន់ត្ខា្ល្ំងកា្ល្ឡើងដោយសរភាពតក់ស្លុតដ្លបង្កឡើងដោយជំងឺរាត ត្បាត 

សកលខ្ស្ចង្វ្ក់ផ្គត់ផ្គង់ ការរំខានដល់ផលិតកម្ម និង ទិដ្ឋភាពន្ការថយចុះផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចជា 

សកល។

សកម្មភាពន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការដើម្បីលើកកម្ពស់ការវិនិយោគ និង ការលុបចោលរបាំង 

មិន ម្ន ជា ពន្ធគយ គឺជាវិធានការសំខាន់ៗបំផុតចំនួនពីរនៅចំពោះមុខ ASEM។ ការរាតត្បាត 

យ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្ន្ជំងឺដ្លកើតពីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) ចាប់តាំងពីចុងឆ្ន្ំ២០១៩ មក បានដក់ 

សមា្ព្ធយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរលើវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចនៅទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប។ ដោយមានការគ្ប់គ្ងព្ំដ្ន 

យ៉្ងតឹងរុឹង ការរំខានដល់ផលិតកម្ម និង ភាពតក់ស្លុតចំពោះខ្ស្ចង្វ្ក់តម្ល្សកល (GVCs) 

ការធ្វើពណិជ្ជកម្មរវាងទ្វីបអាសុី-អឺរ៉ុបនឹងមានការថយចុះនៅក្នុងរយៈព្លខ្លី។ សហគ្្សធុន 

    

 

 

 

    

 

 

GDP  

រូប�ពទី២៖ GDP និង ទំហំ�ណិជ�កម�របស់����ស��គូ ASEM �ៀបនឹង���ក
                  ដ���ៀត��ពិភព�ក ���ំ២០១៨
       (ប៊��នដុ���រ)

�ណិជ�កម�សរុប

អឺរ�ុប �សុី ២១ ���កដ���ៀត��ពិភព�ក

ASEM = កិច���ជុំ�សុី-អឺរ�ុប GDP = ផលិតផលក��ង��ុកសរុប

��ភព៖ ទិន�ន័យរបស់ធ��រពិភព�ក (២០២០b ២០២០c ២០២០d)

�រ�ំ��ញ �រ�ំចូល

(ប
៊��

នដ
ុ�

��រ)

៣៦.០៣៥

៩០.០០០

៨០.០០០

៧០.០០០

៦០.០០០

៥០.០០០

៤០.០០០

៣០.០០០

២០.០០០

១០.០០០

០

១៥.០៣៨

១៧.៩១០

១៦.៨២១

៨.១១១ ៨.៧០៤

៧.៣៤៣

៨.៥៩៣

៧.៦៩៥

៩.៣១៧

២៩.៩៦៨

១៩.៩០៧



9អាស៊ីនិងអឺរ៉៊ប នៅក្នុងពិភពលោកដ្លកំព៊ងប្្ប្ួល
ធានាបាននូវអនាគតដ្លមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្កលើច្បាប់ 

តូចបំផុត សហគ្្សធុនតូច និង មធ្យម (MSMEs) ពណិជ្ជកម្មផ្ន្កស្វាកម្ម និង វិស័យ 

ទ្សចរណ៍នឹងរងផលប៉ះពល់ ខា្ល្ំងបំផុត។ ការដក់បញ្ចូលសច់ប្្ក់ទំន្រក្នុង បរិមាណដ៏ច្ើន   

ទៅ ក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននឹងបណា្ត្លឱ្យទំនោរ អវិជ្ជមានន្លំហូរមូលធនហិរញ្ញវត្ថុចូលទៅ 

ក្នុងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ (OECD ឆ្ន្ំ២០២០)។ វិស័យស្វាកម្មទទួលរងផលប៉ះពល់យ៉្ង 

ខា្ល្ំងពីជំងឺរាតត្បាតសកលដ្លកំពុងត្កើតឡើងន្ះ។ ពណិជ្ជកម្មទំនិញ ដ្លមានការថយចុះ 

ដោយភាពតានតឹងផ្ន្កពណិជ្ជកម្ម នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៩ ត្ូវការធាតុចូលផ្ន្កស្វាកម្មយ៉្ង 

ខា្ល្ំងកា្ល្។ ASEM ត្ូវត្មានកិច្ចសហប្តិបត្តិការតាមវិធីថ្មីស្ឡាងមួយ ដ្លទំនុកចិត្ត និង 

ការផ្តល់អត្ថប្យោជន៍ទៅវិញទៅមកនឹងធ្វើឲ្យពណិជ្ជកម្មទំនិញ និង ស្វាកម្មត្ឡប់ទៅរក 

កម្ិតដ្លមានស្ថ្រភាពឡើងវិញ។

នៅទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប ពណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ គឺជាកតា្ត្ដ៏សំខាន់មួយដ្លនាំឲ្យមានកំណើន 

ស្ដ្ឋកិច្ច បង្ហញ្ថាតើ GVCs នៅក្នងុតំបន់ទំាងពីរ ភាគច្ើនមានលក្ខណៈប្ចំាតំបន់ខា្ល្ងំដល់ កមិ្ត 

ណា។ ទំនិញដ្លត្ូវបានផលិតរួចហើយ តំណាងឲ្យភាគហ៊ុនធំជាងគ្បំផុតរបស់ពណិជ្ជកម្ម 

រវាង អាសុី និង អឺរ៉ុប។ នាព្លបច្ចុប្បន្ន ប្ទ្សចិនគឺជាប្ភពន្ការនាំចូលធំជាងបំផុត របស់ EU 

និង ជាទីផ្សារនាំច្ញធំជាងគ្បំផុតលំដប់ទីពីររបស់ EU។ EU គឺជាដ្គូពណិជ្ជកម្មធំជាងគ្ 

បង្អស់លំដប់ទីពីររបស់អាស្៊ន បនា្ទប់្ពីចិន ដោយមានពណិជ្ជកម្មប្ហ្ល ១៣% របស់ អាស្៊ន។ 

មានសូចនាករដ៏រឹងមាំ ដ្លបង្ហ្ញឱ្យឃើញថា ភាពតក់ស្លុតចំពោះតម្ូវការដ្លមានរយៈព្ល 

វ្ង អាចធ្វើឲ្យសង្វ្ក់ផ្គត់ផ្គង់រវាងអាសុី និង អឺរ៉ុប ចុះទន់ខ្សាយ ឬ ថ្មទាំងអាចមានភាពដុនដប 

ផងដ្រ។ កំណើនផលិតផលក្នុងស្ុកសរុប (GDP) នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២១ ត្ូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយភាព

មិនច្បាស់លាស់ ដោយសរត្វិវឌ្ឍន៍ន្ជំងឺរាតត្បាតសកល។ ការលំបាកក្នុង រយៈព្លខ្លីនឹងកា្ល្យ  

ជារឿងធម្មតា និង មិនអាចជៀសវាងបាននៅគ្ប់ផ្នការទាំងអស់។ ការលំបាកទាំងន្ះ មិនគួរ 

រារាំង ASEM ពីកិច្ចសហប្តិបត្តិការលើយុទ្ធសស្្តរយៈព្លវ្ង ដ្លមានភាពមោះមុត គ្ប់ 

ជ្ុងជ្្យ និង មានផ្នការសម្្ប់ថ្ង្អនាគតនោះទ្។

 ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

នៅក្នុងទសវត្សរ៍ន្ះ បម្្បម្ួលផ្ន្កឌីជីថលនឹងបង្កើនផលប៉ះពល់បន្ថ្មទៀត និង កាន់ត្   

ខា្ល្ំងកា្ល្ឡើង លើវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចនៅទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប។ ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនឹងមានផលប៉ះពល់ 

លើលំនាំគំរូ  និង ទីតាំងភូមិសស្្តរបស់ឧស្សាហកម្ម ការងរ ពណិជ្ជកម្ម និង កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច  

(Prakash ឆ្ន្ំ២០១៩)។ តំបន់ ASEM ត្ូវត្ទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ពីវឌ្ឍនភាពន្ះ 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ប៉ុន្ត្ក៏ត្ូវត្ធានាថាឌីជីថលនីយកម្មលើកកម្ពស់បរិយប័ន្នផងដ្រ ជាពិស្ស សម្្ប់យុវជន និង 

ស្្តី។ ទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុបមានសមត្ថភាពផ្ន្កហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល និង ការតភា្ជ្ប់នៅកម្ិត 

ខុសៗគ្ន្។ ការអភិវឌ្ឍផ្ន្កស្វាកម្ម បទប្បញ្ញតិ្តសម្្ប់ការការពរទិន្នន័យ និង ផ្ន្កពន្ធដរ 

តម្ូវឲ្យមានកិច្ចសហប្តិបត្តិការខា្ល្ំងកា្ល្ជាងន្ះ និង ត្ូវបានពន្យល់កាន់ត្លម្អិតបន្ថ្មទៀត 

នៅក្នុងជំពូកបន្តបនា្ទ្ប់ទៀត។

ការក្ប្្រចនាសម្ពន័្ធ និង ការបង្កើតការងរនៅទ្វបីអាសីុ និង អឺរុ៉បតូ្វត្ត្ៀមជាស្្ចសម្្ប់ 

និង ឆ្លើយតបទៅនឹងស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលថ្មី ពីព្្ះស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលថ្មីន្ះនឹងមានផល ប៉ះពល់ លើ 

លំនាំគំរូ និង ទីតាំងភូមិសស្្តរបស់ឧស្សាហកម្ម ការងរ ពណិជ្ជកម្ម និង កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច។  

ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលថ្មន្ីះបានកើតឡើងកាន់ត្ឆប់រហ័សជាងន្ះទៀតនៅក្នងុប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ 

នៅអាសុី ជាពិស្សផ្ន្កដ្លមិនបានធ្វើសមាហរណកម្មយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្នៅក្នុងបណា្ត្ញផលិតកម្ម

ប្ចាំតំបន់។

ការចូលរួមនៅក្នុង GVCs មានសរសំខាន់ចំពោះភាពរីកចម្ើន និង ការបង្កើតការងរ។ តំបន់ 

ទំាងន្ះ តូ្វការធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នងុស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល កាន់ត្ខា្ល្ងំកា្លជ្ាងន្ះទៀត ពីព្្ះ 

តម្ូវការជាសកលចំពោះឧស្សាហកម្មនានាត្ូវបានកំណត់ទិសដៅដោយបច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ ជំនាញ 

ថ្មីៗ និង បណ្តុំស្ថ្នប្ព័ន្ធន្អាជីវកម្មដ្លមានលក្ខណៈថ្មីទំាងស្ុង (Prakash ឆ្ន្ំ២០១៩)។ 

ទ្វបីអាសីុ និង អឺរុ៉បមានឱកាសដ៏មហិមានៅក្នងុការរីកចម្ើនជាមួយគ្ន ្តាមរយៈកិច្ចសហប្តិបត្តកិារ 

និង ការវិនិយោគលើហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល ការអប់រំ និង ការបណ្តុះជំនាញ និង ការវិនិយោគ

លើការតភា្ជ្ប់ផ្ន្ករូបវ័ន្ត និង ផ្ន្កស្ថ្ប័ន។ គម្្ងសកល្បងសម្្ប់ការ បោះជំហាន ទៅមុខ 

ផ្ន្ក បច្ច្ក វិទ្យានៅក្នុងប្ទ្សមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុត ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍ 

និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការន្ការធ្វើនិយ័តកម្មលើស្រីភាវូបនីយកម្ម និង ការជួយសម្ួលផ្ន្ក 

ពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ ជាពិស្សផ្ន្កស្វាកម្ម និង ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិក គួរត្កំណត់ 

នូវ ភាព ត្ៀម ខ្លួន ជាស្្ច សម្្ប់ ព្ល អនាគតរបស់  ASEM។ លើសពីន្ះទៀត ASEM ត្ូវត្

ស្ត្រឡើងវិញនូវវិធានការគោលនយោបាយ ដើម្បីជួយសម្ួលដល់ផ្ន្កពណិជ្ជកម្ម និង ការផ្ល្ស់

ទីរបស់កម្មករជំនាញដើម្បីស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។ គោលនយោបាយការពរអ្នកប្ើប្្ស់ និង ឯកជន 

ភាព គោលនយោបាយប្កួតប្ជ្ង ពន្ធដរ និង សន្តិសុខព័ត៌មាន ក៏ត្ូវការការយកចិត្តទុកដក់

កាន់ត្ខា្ល្ំង និង ការថ្លឹងថ្ល្ងជាសកល។

សមាជិករបស់ ASEM មានយុទ្ធសស្្តជាតិរបស់ពួកគ្រៀងៗខ្លួន និង សម្្ចបានភាពជោគ

ជ័យនៅកម្ិតខុសៗគ្ន្ នៅក្នុងការបង្កើតស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរបស់ពួកគ្ (Prakash ឆ្ន្ំ២០១៦)។ 



11អាស៊ីនិងអឺរ៉៊ប នៅក្នុងពិភពលោកដ្លកំព៊ងប្្ប្ួល
ធានាបាននូវអនាគតដ្លមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្កលើច្បាប់ 

ដ្គូរបស់ ASEM ក៏ចូលរួមនៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅក្នុងតំបន់ផងដ្រ។  

“ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដ្លអាចប្ើប្្ស់ មានបរិយប័ន្ន និង មានតម្ល្សមរម្យ” គឺជាលទ្ធផលដ ៏

សំខាន់មួយន្ផ្នការម្ ICT ឆ្ន្ំ២០២០ របស់អាស៊្ន (អាស៊្ន ២០១៥:១២)។ យុទ្ធសស្្ត

ទីផ្សារឌីជីថលត្មួយរបស់អឺរ៉ុបមានបំណងបើកឱកាសផ្ន្កឌីជីថលដល់ប្ជាជន និង អាជីវកម្ម 

និង ពង្ីកមុខតំណ្ងរបស់ខ្លួននៅក្នុងនាមជាតំបន់ឈានមុខគ្នៅលើពិភពលោកផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច 

ឌីជីថល។ EU មានបំណងធ្វើឲ្យគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនរួមបញ្ចូលគុណតម្ល្ន្សង្គម និង 

លើកកម្ពស់បរិយប័ន្ន។ ក្ុមការងរស្វ្ងរកមាគ៌្របស់ ASEM ស្តីពីការតភា្ជ្ប់ បានអនុម័តផ្ន 

ការតភា្ជ្ប់មួយនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ ដ្លរាយនាមវិស័យសំខាន់ៗន្ការតភា្ជ្ប់។ ពណិជ្ជកម្ម 

អ្ឡិចត្ូនិកឆ្លងព្ំដ្ន រួមបញ្ចូលទាំងការជាប់ពក់ព័ន្ធរបស់ MSMES ផងដ្រនោះ ត្ូវបាន 

រាយនាមថាជាវិស័យដ៏សំខាន់មួយសម្្ប់ដ្គូ ASEM នៅក្នុងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូល 

រួមរបស់ MSME នៅក្នុងឱកាសធ្វើអាជីវកម្ម និង សមាហរណកម្មពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិកឆ្លង 

ព្ំដ្ន ចូលទៅក្នុងខ្ស្ចង្វ្ក់ផ្គត់ផ្គង់សកល។ សន្ទស្សន៍ន្ការធ្វើពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិក

ដ្ល ត្ូវបានបង្កើតឡើងដោយសន្និសីទអង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីពណិជ្ជកម្ម និង ការអភិវឌ្ឍ 

(UNCTAD) បង្ហ្ញអំពីគមា្ល្តរវាងអាសុី និង អឺរ៉ុបនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួន ដ្លពក់ព័ន្ធនឹង 

ការចូលរួមនៅក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលប្កបដោយភាពជោគជ័យ។ សន្ទស្សន៍ន្ការធ្វើពណិជ្ជកម្ម 

អ្ឡិចត្ូនិក ជាមធ្យម មានសូចនាករចំនួនបួន៖ (i) ចំនួនអ្នកប្ើប្្ស់អីុនធឺណិត (ii) ចំនួន 

បុគ្គលដ្លមានគណនី (iii) អីុនធឺណិតសឺវឺដ្លមានសុវត្ថិភាព និង (iv) ពិន្ទុន្ការជឿជាក់លើ 

ការអភិវឌ្ឍស្វាប្្សណីយ៍ (រូបភាពទី៣)។ បញ្ហ្ប្ឈមផ្ន្កគោលនយោបាយដ្លទ្វីប 

អាសុី និង អឺរ៉ុបតូ្វប្ឈមមុខគឺ ការធានាថា ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលមិនបានលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍដ្ល 

មិនស្មើភាពគ្ន្នោះទ្ និងថា វាជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគនៅក្នុងក្ុមហ៊ុន តំបន់ និង ប្ទ្សដ្ល

មិនសូវអភិវឌ្ឍន៍កាន់ត្ច្ើនឡើង។

ទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុបបានទទួលអត្ថប្យោជន៍ពីស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដ្លកំពុងត្រីកលូតលាស់  

រួមបញ្ចូលទាំង ឧបសគ្គចំពោះការចូលតិចជាងមុន បន្ទុកចំណាយប្តិបត្តិការទាបជាងមុន និង 

ផលិតភាពល្អប្សើរជាងមុនផងដ្រ។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ពួកគ្ក៏ប្ឈមមុខនឹងបញ្ហ្

ប្ឈមនានាទាក់ទងនឹងពន្ធដរអន្តរជាតិ និង ការប្មូលផ្តុំធនធាននៅក្នុងប្ទ្សផងដ្រ។

នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី ១២ ថា្ន្ក់ដឹកនាំបានទទួលស្គ្ល់អំពីភាពចាំបាច់ក្នុង 

ការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗចំនួនពីរន្ក្បខណ្ឌពន្ធដរដ្លមានស្្ប់ ការល្ 

លកប្្ក់ចំណ្ញ និង វិធានទំនាក់ទំនងក្នុងការហូតពន្ធ សំដៅធ្វើឲ្យការហូតពន្ធមានភាពស្បគ្ន្
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

នឹងការបង្កើតតម្ល្ (ASEM ឆ្ន្ំ២០១៨)។ ដំណះស្្យរបស់ ASEM នឹងរួមចំណ្កដល់កិច្ច 

ពិភាក្សាជាសកលនៅក្នុងអង្គការសហប្ជាជាតិ (UN) ក្ុមប្ទ្ស G20 និង អង្គការសម្្ប់

កិច្ចសហប្តិបត្តិការ និង អភិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋកិច្ច (OECD) និង ផ្តល់ដំណះស្្យដ្លផ្អ្កលើ

ការព្មព្ៀងជាឯកច្ឆន្ទ ដើម្បីដោះស្្យផលប៉ះពល់នានាន្ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មន្វិស័យ 

ស្ដ្ឋកិច្ច លើប្ព័ន្ធពន្ធដរអន្តរជាតិ។
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 កិច្ចសហប្តិបត្តិការលើមូលធនមន៊ស្ស

មូលធនមនុស្សគឺជាចំណុចសំខាន់ន្កំណើនរបស់ស្ថ្នប្ព័ន្ធ ជាពិស្ស នៅក្នុងយុគសម័យ 

ឌីជីថល។ ពិភពការងរកំពុងត្មានការប្្ប្ួលដោយសរភាពជឿនលឿនផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យា 

នវានុវត្តន៍ ស្វ័យប្វត្តិកម្ម បច្ច្កវិទ្យាផលិតមនុស្សយន្ត វ្ទិកាឌីជីថល និង ការតភា្ជ្ប់ដ្លកាន់

ត្ខា្ល្ំងកា្ល្ជាងមុន។ ឥទ្ធិពលន្ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលមានភាពជឿនលឿនខា្ល្ំងជាងគ្បំផុតនៅក្នុង 

កម្មវិធីសជីវកម្ម និង ប្ព័ន្ធឧស្សាហកម្ម ដូច្ន្ះ វាជះឥទ្ធិពលលើការជួល ការបណ្តុះបណា្ត្លជំនាញ 

និង គោលនយោបាយសម្បសម្ួលការងរ (Prakash ២០១៩)។

រូបភពទី៣៖ សន្ទស្សន៍ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិក ឆ្ន្ំ២០១៩

ប្ភព៖ UNCTAD (២០១៩)



13អាស៊ីនិងអឺរ៉៊ប នៅក្នុងពិភពលោកដ្លកំព៊ងប្្ប្ួល
ធានាបាននូវអនាគតដ្លមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្កលើច្បាប់ 

ទ្វីបអាសុីមានប្ជាជនវ័យក្ម្ង និង មានកំណើនកមា្ល្ំងពលកម្ម ដ្លជាទ្ព្យសកម្មមានតម្ល្

ខ្ពស់នៅក្នុងពិភពលោកដ្លមានវ័យចំណាស់ន្ះ។ ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅអាសុីមានកមា្ល្ំង 

ពលកម្មប្ចាំតំបន់ច្ើនជាងគ្បំផុតនៅលើពិភពលោក ដោយមានអ្នកធ្វើការជិត ២ ប៊ីលាន 

នាក់។ កមា្ល្ំងពលកម្មនៅអាសុី ត្ូវបានគ្ប្មើលមើលថាមានកំណើនប្ចាំឆ្ន្ំត្ឹម ០,៥% ពី 

១,៩ ប៊ីលាននាក់ នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៥ រហូតដល់ ២,១ ប៊ីលាននាក់នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០៣០ និង ២,២ 

ប៊ីលាននាក់នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០៥០ (ADB ២០១៨)។ ប្ទ្សឥណា្ឌ្ត្ូវបានគ្ប្មើលមើលថា 

មានកមា្ល្ំងពលកម្មចំនួន ៣០% ន្កមា្ល្ំងពលកម្មប្ចាំតំបន់ គិតត្ឹមឆ្ន្ំ២០៣០ ហើយប្ទ្ស 

ដ្លមានប្ជាជនវ័យក្ម្ងជាង នឹងមានកំណើនកមា្ល្ំងពលកម្មខា្ល្ំងជាង និង ចាំបាច់ត្ូវមាន 

គោលនយោបាយដើម្បីធានាថាមានចំនួនការងរផ្ន្កផលិតកម្មគ្ប់គ្្ន់។ 

ដូច្ន្ះ សកម្មភាពរបស ់ASEM ដល្លើកកម្ពសក់ារសក្ិសានៅក្នងុសលារៀន សកលវិទ្យាលយ័ 

និង ស្ថ្ប័នបណ្តុះបណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈ នឹងមានសរសំខាន់នៅក្នុងការផ្តល់ជូនប្ជាជននូវជំនាញ 

នានាដ្លចាំបាច់ដើម្បីមានផលិតភាពកាន់ត្ខា្ល្ំងឡើង។ កម្មវិធីកិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់ 

ASEM ដើម្បីលើកកម្ពស់មុខវិទ្យាវិទ្យាសស្្ត បច្ច្កវិទ្យា វិស្វកម្ម ភាពជាសហគ្ិន និង គណិត 

វិទ្យានៅក្នុងការអប់រំក្នុងប្ព័ន្ធ គឺជាការចាំបាច់ ពីព្្ះកម្មវិធីទាំងន្ះនឹងជួយអភិវឌ្ឍភាពងយ 

បត់ប្ន ផលិតភាព និងសមត្ថភាពផ្ន្កនវានុវត្តន៍របស់តំបន់។ កម្មវិធីទាំងន្ះរួមបញ្ចូលការកសង 

សមត្ថភាពសម្្ប់ភាពជាសហគ្ិន និង ការធ្វើការឲ្យខ្លួនឯង តាមរយៈការបណ្តុះបណា្ត្លអំព ី

អាជីវកម្ម ការបង្កើនកម្ិតជំនាញ ការបណ្តុះបណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈ និង ការបណ្តុះបណា្ត្លក្នុង 

ព្លធ្វើការ។ វិនិយោគិន ផ្តល់តម្ល្ដល់ជំនាញ និង សមត្ថភាពក្នុងការផលិតរបស់ក្ុមហ៊ុន។ ការ 

ផ្តល់ជំនាញគឺជាការពិចារណាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការសម្្ចចិត្តធ្វើការវិនិយោគ ដោយសរត្ 

កមា្ល្ំងពលកម្មដ្លបានទទួលការបណ្តុះបណា្ត្ល (ឬអាចបណ្តុះបណា្ត្លបាន) ជួយបង្កើន 

ផលិតភាព និង ប្តិបត្តិការដ៏រលូន។

ការបោះជំហានការវិនិយោគលើជំនាញ និង ការអប់រំរបស់ប្ជាជន គឺជាចំណុចសំខាន់ដើម្ប ី

ភាពរីកចម្ើននាថ្ង្អនាគត ដ្លមានទាំងបរិយប័ន្ន និង ភាពធន់។ គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ 

ASEM នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និង ជំរុញឲ្យមាននវានុវត្តន៍ និង កិច្ចប្ឹងប្្ងក្នុង

ការស្្វជ្្វរួមគ្ន្ នៅត្ជាគំរូចាស់មួយ និង កំពុងត្បញ្ជ្ក់ថា វាមិនគ្ប់គ្្ន់សម្្ប់ការ

បំព្ញតាមបញ្ហ្ប្ឈម និង កាលានុវត្តភាពនាព្លខាងមុខនោះទ្។ កម្មវិធីអប់រំ ASEM−

DUO ដ្លមានស្្ប់ ការបណ្តុះបណា្ត្លអ្នកការទូត និង សកម្មភាពរបស់មូលនិធិអាសុី-

អឺរ៉ុប (ASEF) ដទ្ទៀត ឆ្លុះបញ្ច្ំងអំពីស្ថ្នភាពន្ះ។ ឧទាហរណ៍៖ ASEM−DUO គឺ
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ជាកម្មវិធីម្ដ្លមានកម្មវិធីនៅក្នុងប្ទ្សផ្ស្ងៗគ្ន្ចំនួន ៦ ដ្លមកពីសធារណរដ្ឋកូរ៉្ 

ប្ទ្សសិង្ហបុរី ប្ទ្សថ្ ប្ទ្សស៊ុយអ្ត ប្ទ្សប៊្លហ្សុិក និង ប្ទ្សឥណា្ឌ្ 

ជាប្ទ្សសមាជិកដ្លបានរួមចំណ្ក។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកម្មវិធីទាំងន្ះត្ូវបានបញ្ញត្តិដោយ 

សមាជិកដ្លរួមចំណ្ក។ នៅឆ្ន្ំ២០១៧ សស្្តាចារ្យចំនួនប្្ំមួយនាក់ និង សិស្សចំនួន  

២០៥ នាក់បានចូលរួមកម្មវិធីផ្ល្ស់ប្តូរការសិក្សាអប់រំរបស់ប្ទ្សទាំងប្្ំមួយ (ល្ខាធិការដ្ឋ្ន 

អាហារូបករណ៍ ASEM−DUO ឆ្ន្ំ២០១៧)។ ស្ដៀងគ្ន្ន្ះដ្រ សន្និសីទបណា្ត្ញថា្ន្ក់រៀន 

ASEF ដ្លស្ថិតនៅក្្មការអប់រំអំពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព គ្បដណ្តប់លើការ 

បង្ៀនដ្លមានបទពិសោធន៍ ការរៀនសូត្ និង ការកសងសមត្ថភាព។ កម្មវិធីទាំងន្ះ

មានអ្នកចូលរួមដ្លមានចំនួនកំណត់ នៅក្នុងរយៈព្លខ្លី ចំនួន ១ ឬ ២ សបា្ត្ហ៍ (ASEF 

ឆ្ន្ំ២០១៩)។ កម្មវិធីអប់រំដទ្ទៀតដ្លត្ូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំរបស់  

ASEF បានបង្ហ្ញយ៉្ងច្បាស់ថា អាសុី និង អឺរ៉ុបត្ូវការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដ្លមាន 

ភាពស្វ្ហាប់ និង មានពហុសមាសភាគ ដ្លជះឥទ្ធិពលនៅកម្ិតមូលដ្ឋ្ន ដើម្បីដោះស្្យ 

បញ្ហ្ការងរ នវានុវត្តន៍ ប្្ក់ចំណូល និង ផលិតភាពដ្លមានការកើនឡើង។

ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ វ្ទិកា ASEM សម្្ប់ការអប់រំ និង ការអភិវឌ្ឍជំនាញ ដ្ល 

មានស្្ប់ អាចត្ូវបានធ្វើស្ចក្តីព្្ងឡើងវិញ និង ផ្តល់ថាមពលជូន ដើម្បីដោះស្្យតម្ូវ

ការជាក់ស្ត្ងផ្ន្កជំនាញ និង ការអប់រំ រួមបញ្ចូលទាំងការស្្វជ្្វរួមគ្ន្នៅក្នុងចំណមយុវជន 

ន្តំបន់ ASEM ផងដ្រ។ ឥទ្ធិពលន្ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលមានភាពជឿនលឿនខា្ល្ំងជាងគ្បំផុត

នៅក្នុងកម្មវិធីសជីវកម្ម និង ប្ព័ន្ធឧស្សាហកម្ម ដូច្ន្ះ វាមានឥទ្ធិពលលើការវិនិយោគ ការជួល 

ការបណ្តុះបណា្ត្លជំនាញ និង ការអប់រំ។ ASEM ត្ូវត្ផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់កម្មវិធីបណ្តុះ 

បណា្ត្ល និង កម្មវិធីជំនាញ និង សកម្មភាពអប់រំ និង ស្្វជ្្វរួមគ្ន្ នៅក្នុងចំណម 

សកលវិទ្យាល័យ និង មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណា្ត្លនានានៅអាសុី និង អឺរ៉ុប។

ជាផ្ន្កមួយន្កិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងដើម្បីសម្្ចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព  

ទី ៨ ពោលគឺលើកកម្ពស់កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចប្កបដោយចីរភាព និង បរិយប័ន្ន មានមុខរបរព្ញ 

ល្ញ និង មានផលិតភាព និង មានការងរសមរម្យសម្្ប់ប្ជាជនគ្ប់រូប” សហគមន៍អន្តរជាត ិ

ត្ូវត្កាត់បន្ថយឱ្យបានខា្ល្ំងកា្ល្នូវសមាមាត្របស់យុវជនដ្លមិនបំព្ញការងរ មិនទទួលការ 

អប់រំ ឬ ការបណ្តុះបណា្ត្ល (NEET) និង អភិវឌ្ឍ និង ធ្វើប្តិបត្តិការយុទ្ធសស្្តសកលដើម្បីការ 

ងររបស់យុវជន។ អង្គការអន្តរជាតិខាងការងរ (ឆ្ន្ំ ២០២០) បានបង្ហ្ញថា គោលដៅអនុវត្ត 

ទាំងន្ះនឹងមានការខកខាន (តារាងទី១)។ ទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុបត្ូវត្ខិតខំប្ឹងប្្ងទ្វ្ដង 



15អាស៊ីនិងអឺរ៉៊ប នៅក្នុងពិភពលោកដ្លកំព៊ងប្្ប្ួល
ធានាបាននូវអនាគតដ្លមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្កលើច្បាប់ 

ដើម្បីកំណើនបរិយប័ន្ន ដ្លបង្កើតការងរសមរម្យសម្្ប់អ្នកធ្វើការជំនាន់ក្្យ។ ទីផ្សារការ 

ងរយុវជននៅទូទាំងពិភពលោកនឹងទទួលរងផលជះជាពិស្ស តាមរយៈភាពយឺតយ៉្វន្  

សកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ចដ្លបណា្ត្លពីជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ-១៩។ កម្មវិធីអប់រំ និង កម្មវិធីបណ្តុះ 

បណា្ត្លជំនាញរបស់ ASEM ត្ូវត្ដោះស្្យបញ្ហ្អនាគតរបស់យុវជននៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរ។ 

កម្មវិធីកិច្ចសហប្តិបត្តិការដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់ ASEM ត្ូវត្ធានាបាននូវសមភាព

រវាងស្្តី និង បុរស ព្មទាំងសិទ្ធិ និង ឱកាសស្មើភាពគ្ន្របស់មនុស្សគ្ប់រូបផងដ្រ។

ចំណុចន្ះមានភាពចាំបាច់ចំពោះសង្គម និង ជាទ្ព្យសកម្មផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចសម្្ប់មនុស្សគ្ប់

រូបផងដ្រ។

តារាងទី I ៖ អត្្ន្ការចូលរួមរបស់កមា្ល្ំងពលកម្មយ៊វវ័យ (%) និង គមា្ល្តយ្នឌ័រ 

(ការចង្អុលបង្ហ្ញជាភគរយ)៖ ទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប ឆ្ន្ំ១៩៩៩ និង ឆ្ន្ំ២០១៩

តំបន់ អន៊តំបន់ LFPR  ឆ្ន្ំ១៩៩៩ LFPR  ឆ្ន្ំ២០១៩

គមា្ល្តយ្នឌ័រ
(ប៊រស/ស្្តី)  ការចង្អុល

បង្ហ្ញជាភគរយ

សរុប បុរស ស្្តី សរុប បុរស ស្្តី ១៩៩៩ ២០១៩

អាសុី 
និង 
បា៉្សុីហ្វិក

អាសុីបូព៌្ ៦៧,០ ៦៧,៣ ៦៦,៦ ៤៥,២ ៤៦,៥ ៤៣,៨ ០,៧ ២,៧

អាសុីអាគ្ន្យ៍ 
និង បា៉្សុីហ្វិក ៥៧,៦ ៦៤,៧ ៥០,៤ ៤៧,៤ ៥៤,៥ ៣៩,៩ ១៤,៣ ១៤,៦

អាសុីខាងត្បូង
៤៤,៩ ៦៥,០ ២៣,១ ៣១,៦ ៤៧,៤ ១៤,២ ៤១,៩ ៣៣,២

អឺរ៉ុប

អឺរ៉ុបខាងជើង 
ខាងត្បូង និង 

ខាងលិច
៤៧,៩ ៥១,៦ ៤៤,១ ៤៣,៨ ៤៦,១ ៤១,៤ ៧,៥ ៤,៧

អឺរ៉ុបខាងកើត ៤១,៩ ៤៥,៩ ៣៧,៧ ៣២,២ ៣៥,៩ ២៨,៣ ៨,២ ៧,៥

ពិភពលោក ៥៣,១ ៦២,២ ៤៣,៧ ៤១,២ ៤៩,១ ៣២,៨ ១៨,៥ ១៦,២

LFPR = អត្្ការចូលរួមរបស់កមា្ល្ំងពលកម្ម

ប្ភព៖ អង្គការអន្តរជាតិខាងការងរ (ឆ្ន្ំ២០១៩)
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

 ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភព និង កំណើនប្កបដោយបរិយប័ន្ន

ទ្វបីអាសុ ីនិង អឺរុ៉បត្វូលើកកម្ពសប់រិយប័ន្ន និង ចីរភាព នៅពល្ដោះស្យ្ផលប៉ះពលន់ក្ារ 

វិវឌ្ឍន៍ផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យា និង ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ។ ផលប៉ះពល់ន្ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ 

អាចមើលឃើញកាន់ត្ច្បាស់ និង រីករាលដលកាន់ត្ខា្ល្ំង ដ្លស្នើឲ្យមានកិច្ចសហប្តិបត្តិការ

អន្តរជាតិ និង ចំណាត់ការពហុភាគីកាន់ត្រឹងមាំជាងន្ះ។ ខណៈព្លដ្លទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងត្ឈាន 

មុខគ្ផ្ន្កវិធីក្ប្្ស្ដ្ឋកិច្ច និង សង្គមរបស់ខ្លួនផ្ទ្ល់ ដើម្បីសម្្ចបាននូវការមិនបញ្ច្ញ 

ឧស្ម័នទៅក្នុងបរិយកាសនោះ ប្ទ្សនានានៅអាសុីកំពុងត្បង្កើតវឌ្ឍនភាពតាមវិធីមួយ ដ្ល 

ពិចារណាអំពីស្ថ្នភាពរបស់ប្ទ្ស និង ថ្ល្ដើមផ្ន្កសង្គម និង ស្ដ្ឋកិច្ច។ ទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប 

អាចប្ឈមនឹងការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ ស្បព្លដំណាលគ្ន្ទៅនឹងកិច្ចព្មព្ៀងទីក្ុង 

បា៉្រីស។

ASEM ស្ថិតនៅទីតាំងដ្លស័ក្តិសមសម្្ប់ការកំណត់វិធានការនានាដើម្បីធ្វើឲ្យបរិស្ថ្ននៅ

ក្នុងទីក្ុង និង នៅតាមទីជនបទមានភាពល្អប្សើរឡើង ពង្ឹងគុណភាពខ្យល់ និង ទឹក និង លើក

កម្ពស់ការធ្វើកសិកម្មប្កបដោយចីរភាព ដ្លមានភាពចាំបាច់ដើម្បីធានាចំពោះសុវត្ថិភាពចំណី

អាហារ និង ជំរុញផលិតផលដ្លមានគុណភាពល្អ។ ប្ទ្សនានាន្ ASEM ត្ូវត្ឈានមុខគ ្

នៅក្នុងការខិតខំប្ឹងប្្ងប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងការបាត់បង់ជីវចម្ុះ និង ការថ្រក្សាប្ព័ន្ធបរិស្ថ្ន រួម 

បញ្ចូលទាំងមហាសមុទ្ផងដ្រ។ ASEM បានទទួលស្គ្ល់អំណាចជាសកលចំពោះការអភិវឌ្ឍ 

ប្កបដោយចីរភាពនៅក្នុងស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍ន្កិច្ចប្ជុំកំពូលរបស់ខ្លួន នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៦ និង 

២០១៨ ជាកន្ល្ងដ្លថា្ន្ក់ដឹកនាំរបស់ ASEM បានណ្នាំឲ្យមានការចូលរួមកាន់ត្ខា្ល្ំងកា្ល្ថ្ម

ទៀតជាមួយអង្គការ Global Compact ន្អង្គការសហប្ជាជាតិនៅលើរបៀបវារៈ ឆ្ន្ំ២០៣០។ 

វឌ្ឍនភាពរបស់ដ្គូ ASEM ដើម្បីឆ្ព្ះទៅសម្្ចបាន SDGs (រូបភាពទី ៤ និង ទី ៥) គូស 

បញ្ជ្ក់អំពីគុណសម្បត្តិន្យន្តការកិច្ចសនា្ទ្នរបស់ ASEM ដើម្បីគំទ្ដល់ការបន្តការអភិវឌ្ឍន ៍

ប្កបដោយចីរភាពនៅទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប រួមបញ្ចូលទាំង តាមរយៈរបៀបវារៈន្ការតភា្ជ្ប់របស ់

ខ្លួនផងដ្រ។



17អាស៊ីនិងអឺរ៉៊ប នៅក្នុងពិភពលោកដ្លកំព៊ងប្្ប្ួល
ធានាបាននូវអនាគតដ្លមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្កលើច្បាប់ 

EU = សហ�ពអឺរ�ុប SDG = �ល�អភិវឌ��ន៍សហសវត��រ�
ស���ល់៖ ទិន�ន័យសំ��ចម��ង�ើ���ំ២០១៣-២០១៨ ឬ ២០១៤-២០១៩
��ភព៖  Eurostat ២០២០ 
(���វ�ន��ស���លបន�ិចបន��ច�យអ�កនិពន�ក��ង�លបំណង�������ង់���យ��ឯក�រ)។

�ល���លនិ����រ
មិន�ចគណ��ន (*)

វឌ��ន�ព���ំង���វឌ��ន�ពក��ិតមធ��ម
�រ�ក��ញ
ក��ិតមធ��ម

(*)�យ�រកង�ះ�តក��ង��ល
���ស���ប់សូច�ករ�ង ២៥%

រូប�ពទី៤៖ ទិដ��ពទូ���វឌ��ន�ពរបស ់EU ២៧ 

���ះ��ន់ SDGs �លពី�ង ៥ ���ំមុន ���ំ២០២០
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ASEM បានបង្ហ្ញការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តជាពិស្សចំពោះសមភាពយ្នឌ័រ និង ការផ្តល់ភាពអង់អាច 

ដល់ស្្តី និង កុមារី ដ្លមានសរសំខាន់ចំពោះការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព។ កិច្ចខិតខ ំ

ប្ឹងប្្ងរបស់ ASEM ត្ូវត្មានការក្សម្ួលដើម្បីបញ្ជ្ៀបសមភាពយ្នឌ័រនៅក្នុងសសរ 

ស្តម្ភទាំងបីរបស ់ASEM - នយោបាយ ស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង វប្បធម៌សង្គម។ ភាពអង់អាច 

របស់ស្្តីធ្វើឲ្យមានភាពរីកចម្ើន និង ផលិតភាព និង នាំទៅរកសង្គមដ្លមានបរិយប័ន្ន។ 

នៅព្លដ្ល ASEM គំទ្ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្្តី ទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុបអាចធានាបាននូវការ 

ចូលរួមយ៉្ងព្ញល្ញរបស់ស្្តីនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយ និង ស្ដ្ឋកិច្ច និង ទទួលស្គ្ល់ជា

ផ្លូវការអំពីការរួមចំណ្ករបស់ពួកគ្នៅក្នុងសង្គម។ 

រូបភពទី៥៖ វឌ្ឍនភពរបស់ SDG នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៩ – តំបន់អាស៊ីបា៉្ស៊ីហ្វិក

SDG = គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព

ប្ភព៖ UNESCAP (២០២០)
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19អាស៊ីនិងអឺរ៉៊ប នៅក្នុងពិភពលោកដ្លកំព៊ងប្្ប្ួល
ធានាបាននូវអនាគតដ្លមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្កលើច្បាប់ 

 ពហ៊ភគីនិយម និង បទបញ្ជ្អន្តរជាតិដ្លផ្អ្កលើច្បាប់

ASEM ត្ងត្បង្ហ្ញអំពីការត្ៀមខ្លួនជាស្្ចនៅក្នុងការធ្វើការរួមគ្ន្ ដើម្បីសន្តិភាព និង  

សន្តិសុខ ការអភិវឌ្ឍ និង កំណើនប្កបដោយចីរភាព និង បរិយប័ន្ន និង ការលើកកម្ពស់ 

និង ការពរសិទ្ធិមនុស្ស ដោយផ្អ្កលើធម្មនុញ្ញរបស់ UN និង អនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិ។ 

នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី ១១ នៅប្ទ្សម៉ុងហ្គ្ល កាលពីខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៦ 

ថា្ន្ក់ដឹកនាំ ASEM បានកត់សមា្គ្ល់ និង ជូនដំណឹងជាមុន ប្ឆំងនឹងវិបត្តិពិភពលោក ដ្លជា 

គោលនយោបាយប្កួតប្ជ្ង ដ្លមានបំណងលើកកម្ពស់ការបើកចំហរ និង កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច 

ពិភពលោក។ ថា្ន្ក់ដឹកនាំទាំងឡាយបានទទួលស្គ្ល់ថា ហានិភ័យន្ការសម្លឹងមើលទៅផ្ន្កដទ្ 

ទៀតន្ពិភពលោកនៅត្បន្តកើតឡើងនៅក្នុងបរិបទន្ភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច និង 

និយោបាយភូមិសស្្ត ភាពឆប់ប្្ប្ួលផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុនៅត្បន្ត សមត្ថភាពផលិតច្ើនជាងតម្ូវ 

ការជាសកល នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម បញ្ហ្ប្ឈមនានាដ្លប្ឈមមុខដោយអ្នកនាំច្ញ 

ទំនិញ និង អតិផរណាកម្ិតទាបនៅត្បន្តកើតឡើង។

បញ្ហ្ប្ឈមកំពុងដ្លទីភា្ន្ក់ងរពហុភាគីជួបប្ទះ កំពុងត្ធ្វើឲ្យយន្តការឆ្លើយតបរបស ់

ប្ទ្សដ្គូមានភាពយឺតយ៉្វ។ ថា្ន្ក់ដឹកនាំ ASEM បានបញ្ជ្ក់ឡើងវិញថា ពួកគ្ត្ៀមខ្លួន

ជាស្្ចនៅក្នុងការប្ើប្្ស់គ្ប់ឧបករណ៍គោលនយោបាយទាំងអស់ រូបិយវត្ថុ សរពើពន្ធ និង 

រចនាសម្ព័ន្ធ រៀងខ្លួន និង រួមគ្ន្ តាមភាពចាំបាច់ ដើម្បីជំរុញទំនុកចិត្ត និងសម្្ចបាននូវកំណើន 

ស្ដ្ឋកិច្ចដ្លមានភាពរឹងមាំ មានចីរភាព និង មានតុល្យភាព។ ដើម្បីសម្្ចគោលបំណងន្ះ កិច្ច 

សហប្តិបត្តិការនៅក្នុងចំណមស្ថ្ប័នពហុភាគីរវាងអាសុី និង អឺរ៉ុប មានសរសំខាន់។

ភាពមិនច្បាស់លាស់ដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើងដោយ Brexit នៅអឺរ៉ុប និង ការដកសហរដ្ឋ 

អាម្រិកច្ញពីកិច្ចព្មព្ៀងគ្ប់ជ្ុងជ្្យ និង វឌ្ឍនភាពសម្្ប់ភាពជាដ្គូឆ្លងតំបន ់

បា៉្សុីហ្វិក កពំងុត្ត្ូវគ្ធ្វើការបា៉្នប់្មាណអពំផីលប៉ះពលន់្បញ្ហ្ទាងំន្ះទៅលើការវនិយិោគ  

និង ពណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់។ បញ្ហ្ទាំងន្ះមានសភាពកាន់ត្ស្មុគស្ម្ញថ្មទៀត ដោយសរ 

របាំងពន្ធគយដ្លត្ូវបានដក់ច្ញដោយប្ទ្សជាច្ើននៅជុំវិញពិភពលោក។ កំណើនន្

ការគំទ្លើការរឹតត្បិតផ្ន្កពណិជ្ជកម្មមានសភាពកាន់ត្ធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសរកំណើនន្ការ 

គ្ប់គ្ងនៅតាមព្ំដ្នចំពោះការផ្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជន។ នៅក្នុងសុីណារីយ៉ូដ្លសកល 

ភាវូបនីយកម្ម និង អត្ថប្យោជន៍របស់សកលភាវូបនីយកម្មកំពុងត្មានភាពមិនច្បាស់លាស់

នោះ អភិបាលកិច្ចជាសកល និង ប្ព័ន្ធពហុភាគីក៏កំពុងត្មានបញ្ហ្ផងដ្រ។ នាព្លបច្ចុប្បន្ន 

ប្ព័ន្ធពហុភាគីន្អភិបាលកិច្ច និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការផ្ន្កពណិជ្ជកម្មដើម្បីកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

កំពុងត្មានភាពតានតឹង ដ្លបណា្ត្លមកពីស្ដ្ឋកិច្ចខា្ន្តធំភាគច្ើន។ គោលជំហរផ្ទ្ល់ខ្លួន

ចំពោះអាជីវកម្ម ពន្ធគយ ទំនាស់ និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការ កំពុងត្លុបពីលើប្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច 

ពហុភាគី។ វិធីសស្្តសម្បសម្ួលផ្ន្កពណិជ្ជកម្ម ដ្លត្ូវបានចាត់ទុកថាជាមាគ៌្សម្្ប់

វិបុលភាពជាយូរមកហើយនោះ មានហានិភ័យចំពោះភាពយឺតយ៉្វ ឬ ត្ូវបានគ្មើលរំលង។ 

 ចំណុចន្ះអាចមានភាពអន្តរាយចំពោះប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និង ប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ ដូចគ្ន្នឹងនៅ 

ទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុបដ្រ។ ប្ទ្សតូចជាង និង ងយរងគ្្ះផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចខា្ល្ំងជាង មានហានិភ័យ

ន្ការមិនអើពើកាន់ត្ខា្ល្ំង។

អង្គភាពពហុភាគី ដូចជា អង្គការពណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ជាដើម និង វ្ទិកាអន្តរ 

រដ្ឋ្ភិបាល និង វ្ទិកាមិនសូវផ្លូវការ ដូចជា G20 ជាដើម កំពុងត្ដឹកនាំប្ទ្សសមាជិក និង 

តំបន់របស់ពួកគ្ ចូលរួមនៅក្នុងសមាហរណកម្មផ្ន្កពណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ និង ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច។ 

នៅខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៩ ស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍អំពីកិច្ចប្ជុំរដ្ឋមន្ត្ីការបរទ្សន្ ASEM បានបញ្ជ្ក់អំពី

ភាពចាំបាច់ក្នុងការដោះស្្យបញ្ហ្ប្ឈមចម្បងៗ ដូចៗគ្ន្ជាសកល ដោយផ្អ្កលើការប្ត្ជា្ញ្

ចិត្តដ៏រឹងមាំចំពោះពហុភាគីនិយម។

នៅព្លដ្លបទបញ្ជ្ជាអន្តរជាតិ ដ្លផ្អ្កលើនីតិរដ្ឋ និង ច្បាប់អន្តរជាតិកំពុងត្មានការ 

លំបាកនោះ ដ្គូរបស់ ASEM បានធ្វើការអះអាងឡើងវិញអំពីការតាំងចិត្តរបស់ពួកគ្ចំពោះ 

ការ ប្កាន់ខា្ជ្ប់ និង ពង្ឹងអភិក្មន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការ ពហុភាគី និង ពហុប្ទ្ស។ រដ្ឋមន្ត្ ី

ទាំងឡាយបានផ្តល់អាទិភាពលើកិច្ចសហប្តិបត្តិការដ្លមានប្ពលភាពរបស់ ASEM ចំពោះ 

វិធានការអាកាសធាតុដ៏ខា្ល្ំងកា្ល្ និង បានស្នើសុំឲ្យមានសកម្មភាពបន្ថ្មទៀតដើម្បីអនុវត្តរបៀប 

វារៈ ឆ្ន្ំ២០៣០ ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព។ ASEM បានអះអាងឡើងវិញថា 

តម្ូវការក្នុងការប្កាន់ខា្ជ្ប់ ពង្ឹង និង ធ្វើកំណ្ទម្ង់ប្ព័ន្ធពណិជ្ជកម្មពហុភាគីដ្លផ្អ្កលើ 

ច្បាប់ ជាមួយ WTO គឺជាចំណុចសំខាន់ (ASEM ឆ្ន្ំ២០១៩)។ ASEM គួរត្ឆ្លុះបញ្ច្ំង 

អំពីយុទ្ធសស្្តដ្លមានបរិយប័ន្នន្ះនៅក្នុងការងររបស់ខ្លួន ជាពិស្សនៅក្នុងយន្តការន្ 

ការតភា្ជ្ប់។ ការតភា្ជ្ប់រវាងអាសុី អឺរ៉ុប អាចផ្តល់ការគំទ្ដល់កម្មវិធីអភិបាលកិច្ច និងកិច្ច 

សហប្តិបត្តិការជាសកល និង ពហុភាគីនិយមដោយផ្ទ្ល់ ដើម្បីជួយដល់ប្ទ្សនានាឲ្យមាន 

បរិយប័ន្នកាន់ត្ខា្ល្ំងឡើង នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ត្ង។ សកម្មភាពរបស់ ASEM អាចរួមចំណ្ក 

ដោយផ្ទ្ល់ដល់ការងររបស់ WTO និង G20 និង យន្តការគំទ្ដើម្បីការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច 

ដ្លកាន់ត្សុីជម្្ជាងន្ះទៀត និង GVCs រវាងអាសុី និង អឺរ៉ុប។
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ធានាបាននូវអនាគតដ្លមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្កលើច្បាប់ 

 បញ្ហ្ប្ឈមន្ការតភ្ជ្ប់ និង សន្តិស៊ខរបស់ ASEM

ASEM ត្ងត្បញ្ជ្ក់អំពីការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការថ្រក្សាសន្តិភាព និង ស្ថ្រភាព និង 

ធានាបាននូវសន្តិសុខ និង សុវត្ថិភាពផ្លូវសមុទ្។ មានកាលានុវត្តភាព និង បញ្ហ្ប្ឈមជាច្ើន 

ដ្លអាសុី និង អឺរ៉ុបប្ឈមមុខ នៅក្នុងពិភពលោកដ្លមានការប្្ប្ួលកាន់ត្ខា្ល្ំងឡើងន្ះ។ 

កិច្ចសហប្តិបត្តិការដំបូងគ្បង្អស់របស ់ ASEM គឺស្រីភាពក្នុងការចង្អុលបង្ហ្ញទិសដៅ និង 

សកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ចដ្លគ្ម្នការរារាំង ដ្លមានការចាប់ អារម្មណ៍ពីសំណាក់ប្ទ្សដ្គូទាំង 

អស់។ ការប្តជ្ា្ញចិ្ត្តរបស់ ASEM ចំពោះការដោះស្្យវិវាទដោយសន្តវិិធី ស្បតាមច្បាប់អន្តរជាតិ 

និង គោរពដំណើរការការទូត គឺជាមូលដ្ឋ្នគ្ឹះដើម្បីលើកកម្ពស់វិធីសស្្តបង្កើនទំនុកចិត្តនៅក្នុង

តំបន់។

ASEM បានរួមបញ្ចូលការគ្ប់គ្ងជំងឺឆ្លងជាចំណុចគោលដ៏សំខាន់មួយសម្្ប់ដ្គូរបស់ 

ASEM នៅក្នុងការផ្ល្ស់ប្តូរម្រៀនដ្លទទួលបាន និង ឧត្តមា្ម្នុវត្តស្តីពីវិធីប្យុទ្ធប្ឆំង 

នឹងហានិភ័យន្ជំងឺរាតត្បាតសកលដ្លកំពុងត្មានការកើនឡើង និង វិធីធានាបាននូវកិច្ច 

សហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិដ្លល្អប្សើរជាងមុន។

ជំងឺរាតត្បាតសកលនាព្លបច្ចុប្បន្នបានធ្វើឲ្យតំបន់ន្ះមានត្ូវការជាចាំបាច់នូវកិច្ចសហប្តិ

បត្តិការរបស់ ASEM ផ្ន្កស្វាកម្មនានាដ្លទាក់ទងនឹងសុខភាព ការវិនិយោគលើផលិកម្ម និង 

ពណិជ្ជកម្មផ្ន្កឱសថ និង បរិកា្ខ្រព្ទ្យ។ ចំណុចន្ះក៏រួមបញ្ចូលកិច្ចសហប្តិបត្តិការក្នុងការ 

ស្្វជ្្វអំពីការប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងជំងឺផងដ្រ។ ជាពិស្ស ជំងឺរាតត្បាតសកល កូវីដ-១៩ គួរត ្

ជំរុញឲ្យ ASEM ផ្តួចផ្តើមគំនិតរៀបចំផ្នការសកម្មភាពដ្លមានព្លវ្លាកំណត់ សម្្ប់ការ 

អភិវឌ្ឍ និង ការច្កចាយថា្ន្ំបង្ក្រតាមរយៈកិច្ចព្មព្ៀងទ្វ្ភាគី និង ពហុភាគីរវាងអាសុី និង 

អឺរ៉ុប។

ជំងឺរាតត្បាតសកល កូវីដ-១៩ ក៏បានគូសបញ្ជ្ក់អំពីសរសំខាន់ន្សន្តិសុខស្បៀងផង

ដ្រ។ ដ្គូរបស់ ASEM ត្ូវត្បង្កើតយន្តការនានាដើម្បីធានាបាននូវសន្តិសុខស្បៀងសម្្ប់ 

មនុស្សជំនាន់ក្្យៗទៀត រួមបញ្ចូលទាំងការស្្វជ្្វ និង ការអភិវឌ្ឍផលិតភាពកសិកម្ម 

ទមា្ល្ប់អនុវត្តផ្ន្កកសិកម្ម ការអភិរក្សកសិជីវចម្ុះ និង ការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាទំនើបដើម្បីកាត ់

បន្ថយផលប៉ះពល់ន្ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ។

កិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់ ASEM ចំពោះផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ (ICT) និង 

ការតភា្ជ្ប់តាមប្បឌីជីថលដើម្បីមជ្ឈដ្ឋ្ន ICT ជាសកលដ្លប្កបដោយសន្តិភាព ភាពបើក 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ចំហរ ស្ថ្រភាព និង សន្តិសុខ ត្ូវបានចាត់ទុកថាមានសរសំខាន់ចំពោះការការពរសិទ្ធិមនុស្ស  

និង ស្រីភាពអនឡាញ និង គោរពក្បខណ្ឌច្បាប់ជាតិ និង អន្តរជាតិដ្លពក់ព័ន្ធ។ តម្ូវការ 

ស្ថ្រភាព និង សន្តិសុខនៅក្នុងលំហអីុនធឺណិតដោយផ្អ្កលើច្បាប់អន្តរជាតិ បទដ្ឋ្នសកល  

និង វិធានា និង គោលការណ៍នានាដ្លពក់ព័ន្ធ ចំពោះអាកប្បកិរិយរបស់រដ្ឋដ្លមានទំនួល 

ខុសត្ូវ គឺមានភាពចាំបាច់សម្្ប់ ASEM ដ្លត្ៀមខ្លួនជាស្្ចសម្្ប់ថ្ង្អនាគត។

នៅព្លដ្លឌីជីថលនីយកម្មកំពុងត្ផ្ល្ស់ប្តូរគ្ប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ន្ស្ដ្ឋកិច្ច និង សង្គម 

របស់យើងនោះ ទនិ្ននយ័កក៏ា្ល្យជាប្ភពដ្លមានសរសំខានក់ានត់្ខា្ល្ងំចពំោះកណំើនសដ្្ឋកិច្ច  

និង សុខមាលភាពសង្គម ហើយការប្ើប្្ស់ទិន្នន័យយ៉្ងមានប្សិទ្ធភាពគួរត្រួមចំណ្កដល ់

ការតភា្ជ្ប់រវាងអាសុី-អឺរ៉ុប និង ភាពរីកចម្ើនទៅវិញទៅមក។ ឧទាហរណ៍៖ ASEM គឺជាកន្ល្ង 

ដ្លមានឧទាហរណ៍ល្អប្សើរន្ការការពរទិន្នន័យ និង សន្តិសុខអីុនធឺណិត នៅ EU ចក្ភព 

អង់គ្ល្ស ប្ទ្សឥណា្ឌ្ ប្ទ្សអូស្្តាលី និង ប្ទ្សជប៉ុន។ ការតភា្ជ្ប់ ASEM អាច និង 

ត្ូវត្ជាវ្ទិកាប្ចាំតំបន់ដ្លមានសរប្យោជន៍ ដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខទិន្នន័យ និង លំហូរ 

ទិន្នន័យដោយស្រី និង គួរឲ្យទុកចិត្ត ដោយគោរពក្បខណ្ឌច្បាប់ជាតិ និង អន្តរជាតិដ្លពក់ព័ន្ធ 

ចំពោះឯកជនភាព និង ការការពរទិន្នន័យ។

ការតភា្ជ្ប់ន្ះនឹងកាត់បន្ថយជាអប្បបរមានូវហានិភ័យដ្លបណា្ត្លមកពីការប្ើប្្ស់ ITC។

 ចក្ខុវិស័យផ្ន្កយ៊ទ្ធសស្្តចំពោះសហគមន៍ ASEM៖ ការតភ្ជ្ប់គ្ប ់
ជ្៊ងជ្្យ មានចីរភព និង ផ្អ្កលើច្បាប់

នៅខណៈព្លដ្លកិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM ត្ូវរៀបចំឡើងនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២១ នោះ ជំង ឺ

រាតត្បាតសកល កូវីដ-១៩ នឹងរាតត្បាតប្ជាជនជាច្ើននាក់ និង មានផលប៉ះពល់អវិជ្ជមាន 

ចំពោះកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងផ្ន្កភាគច្ើនន្ពិភពលោក។ ដូច្ន្ះ ទ្វីបអាសុី និងអឺរ៉ុបត្ូវត ្

រៀបចំផ្នការសម្្ប់ថ្ង្អនាគតដ្លមានបញ្ហ្ប្ឈមផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យា សន្តិសុខ និង ចីរភាព 

និង ភាពតក់ស្លុតដ្លបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាតសកល កូវីដ-១៩ ដ្លត្ូវបានដោះស្្យ 

តាមរយៈសកម្មភាពសមូហភាព។ ដើម្បីបន្តអនុវត្តតាមមូលដ្ឋ្នន្កំណើនប្កបដោយចីរភាព 

និង បរិយប័ន្ននៅក្នុងរយៈព្លវ្ង និង ពង្ឹងការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងចំណមដ្គូនោះ 

ASEM តម្ូវឲ្យមានការឆ្ព្ះទៅកាន់គោលដៅរួមមួយនៅក្នុងវិស័យស្ដ្ឋកិច្ច ដើម្បីដោះស្្យ 

បញ្ហ្ប្ឈមដូចគ្ន្ តាមរយៈការតភា្ជ្ប់ដ្លមានភាពគ្ប់ជ្ុងជ្្យ និង ផ្អ្កលើច្បាប់។ 

តម្ូវឲ្យមាន វិធាន និង បទប្បញ្ញត្តិនានាដើម្បីធ្វើឲ្យប្ជាជន ទំនិញ ស្វាកម្ម និង មូលធន 



23អាស៊ីនិងអឺរ៉៊ប នៅក្នុងពិភពលោកដ្លកំព៊ងប្្ប្ួល
ធានាបាននូវអនាគតដ្លមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្កលើច្បាប់ 

ផ្ល្ស់ទីបានយ៉្ងមានប្សិទ្ធភាព ស្មើភាព និង រលូន។ ទមា្ល្ប់អនុវត្ត វិធាន អនុសញ្ញ្ និង 

បទដ្ឋ្នបច្ច្កទ្សដ្លបានព្មព្ៀងជាអន្តរជាតិ ដ្លបានទទួលការគំទ្ពីអង្គការ និង 

ស្ថ្ប័នអន្តរជាតិ អនុញ្ញ្តឲ្យមានអន្តរប្តិបត្តិការរវាងបណា្ត្ញនានា និង ការធ្វើពណិជ្ជកម្ម 

ឆ្លងព្ំដ្ន។ ការមិនរីសអើង និង ទីធា្ល្ប្កួតប្ជ្ងនៅកម្ិតមួយសម្្ប់សហគ្្ស និង  

មជ្ឈដ្ឋ្នន្ការវិនិយោគដ្លមានភាពបើកចំហរ និង មានតមា្ល្ភាព គឺជាផ្ន្កមួយន្ស្ថ្នប្ព័ន្ធ 

ដ្លផ្អ្កលើច្បាប់។ ទ្វីបអឺរ៉ុប និង អាសុីត្ូវត្បង្កើតភាពជាដ្គូដើម្បីការតភា្ជ្ប់ដ្លផ្អ្កលើ

វិធាន និង បទដ្ឋ្នដ្លមានការព្មព្ៀងរួមគ្ន្ ដើម្បីធ្វើឲ្យមានអភិបាលកិច្ចដ្លកាន់ត្ល្អ 

ប្សើរឡើងសម្្ប់លំហូរន្ទំនិញ ប្ជាជន មូលធន និង ស្វាកម្ម។ ចំណុចន្ះអាចនឹងរួម 

បញ្ចូលការប្មូលផ្តុំធនធានបានល្អប្សើរជាងមុន និង ភាពជាដ្គូអន្តរជាតិដ្លមានអានុភាព 

និង មានភាពរឹងមាំជាងមុនផងដ្រ (គណៈកម្មការអឺរ៉ុប ឆ្ន្ំ២០១៨)។

ASEM អាចជំរុញឲ្យមានគុណតម្ល្រួម ដ្លផ្តល់ការគំទ្ដល់គំរូនានាន្ប្ជាធិបត្យ្យ 

និង សង្គម ដ្លជាមូលដ្ឋ្នគ្ឹះន្ស្រីភាព សន្តិភាព និង វិបុលសុខរបស់ប្ជាជនអឺរ៉ុប និង 

អាសុី។ នីតិរដ្ឋគឺជាការធានាដ៏សំខាន់មួយសម្្ប់កិច្ចការពរ និង ការថ្ទាំគុណតម្ល្ទាំងន្ះ។ 

ទស្សនវិស័យរបស់អឺរ៉ុប និង អាសុីចំពោះសមាហរណកម្ម មានលក្ខណៈខុសគ្ន្ ប៉ុន្ត្តំបន់ទាំងពីរ

ប្ត្ជា្ញ្ចិត្តលើកកម្ពស់ និង ការពរសិទ្ធមនុស្ស ប្ជាធិបត្យ្យ និង នីតិរដ្ឋ។ EU ជាពិស្ស បាន 

ប្ត្ជា្ញ្ចិត្តការពរសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈភាពជាដ្គូដ៏សកម្មជាមួយប្ទ្សជាដ្គូ និង អង្គការ 

អន្តរជាតិ និង អង្គការនៅក្នុងតំបន់។ ASEM មានឱកាសកា្ល្យជាវ្ទិកាមួយសម្្ប់ការលើក 

កម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស ជាពិស្ស សិទ្ធិរបស់ស្្តី កុមារ ជនជាតិដើមភាគតិច និង ជនភៀសខ្លួន ដ្ល

ជាចំណុចសំខាន់ន្ទំនាក់ទំនងរវាង EU ជាមួយប្ទ្ស និង តំបន់ដទ្ទៀត (EU ឆ្ន្ំ២០២០)។ 

ASEM ក៏អាចដើរតួជាវ្ទិកាមួយ ដើម្បីសម្្ចបាននូវគោលដៅអនុវត្តន្គោលដៅទី ១៦ 

(សន្តិភាព យុត្តិធម៌ និង ស្ថ្ប័នរឹងមាំ) និង គោលដៅទី ១៧ (ភាពជាដ្គូដើម្បីការអភិវឌ្ឍ) ន្ 

SDGs នៅតំបន់អាសុី និង អឺរ៉ុបផងដ្រ។

 ASEM នៅឆ្ន្ំ២០២១ និង ឆ្ន្ំបន្តបនា្ទ្ប់ទៀត

កិច្ចសហប្តិបត្តិការ និង ភាពជាដ្គូដើម្បីពហុភាគីនិយមដ៏រឹងមាំ និង មានប្សិទ្ធភាព 

និង បទបញ្ជ្អន្តរជាតិដ្លផ្អ្កលើច្បាប់ គឺជាស្ម្រតីន្មគ្គុទ្ទ្សក៍ណ្នាំរបស់ ASEM។ 

សសរស្តម្ភទាំងបីន្ការភា្ជ្ប់របស់ ASEM ៖ រូបវ័ន្ត ស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង វប្បធម៌សង្គម 

បានជួយដល់ ASEM នៅក្នុងការសម្្ចបាននូវវត្ថុបំណងផ្ន្កសន្តិភាព និង សន្តិសុខ ការ អភិវឌ្ឍ 

និង កំណើនប្កបដោយបរិយប័ន្ន និង ចីរភាព និង ការលើកកម្ពស់ និង ការពរសិទ្ធិមនុស្ស 



24
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ដោយអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិ។ នៅព្លដ្លប្ទ្សទាំងឡាយងើបច្ញពីជំងឺរាតត្បាត 

សកល កូវីដ-១៩ វិញនោះ ស្ដ្ឋកិច្ច និង ប្ជាជនរបស់ពួកគ្នឹងត្ូវការអភិក្មដ្លមាន 

បរិយប័ន្ន និងមាន ការ ប្ង ច្ក ដើម្បីភាពរីកចម្ើននាព្លអនាគត សុខភាព និង សុវត្ថិភាព 

ការងរ និង ការថ្ទាំមនុស្សចាស់ និង កិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងបន្តទៀតដើម្បីពង្ឹង និង ធ្វើកំណ្

ទម្ង់ប្ព័ន្ធពណិជ្ជកម្មពហុភាគីដ្លផ្អ្កលើច្បាប់។ ភាពជាដ្គូដ៏សំខាន់មួយសម្្ប់ការ 

ស្្វ ជ្្វ និង ការអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលសធារណៈ ផលិតកម្ម និង ការច្កចាយ 

ថា ្ន្ំបង្ក្រ និង បរិកា្ខ្រព្ទ្យ និង ការបង្កើតខ្ស្សង្វ្ក់ផ្គត់ផ្គង់ដ្លមានភាពធន់ រវាងអាសុី និង 

អឺរ៉ុប នឹងកា្ល្យជាសកម្មភាពចម្បងៗរបស់ ASEM នៅក្នុងឆ្ន្ំក្្យៗទៀត។ ការងើបច្ញពីជំង ឺ

រាតត្បាតសកល ទំនាក់ទំនងរវាងអាសុ-ីអឺរុ៉ប និង សកម្មភាពរបស ់ASEM ត្វូតព្ង្ងឹភាពធន់របស ់

ខ្លួន និង បង្កលក្ខណៈឱ្យ មាន ការ ចូលរួម ពីស្ត្ី និង យុវជនដ្ល មិន ទាន់ បានពក់ ព័ន្ធ នៅ ក្នុងកិច្ច 

សហប្តិបត្តិការ និង  សកម្មភាពជា ដ្គូនានា របស់  ASEM។

មុនព្លមានជំងឺរាតត្បាតសកល កូវីដ-១៩ ពណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និង ការផ្ល្ស់ទីឆ្លងព្ំដ្ន 

របស់ប្ជាជនគឺជាប្ព័ន្ធន្ការតភា្ជ្ប់ជាសកល។ នៅព្លន្ះ គ្ប់តំបន់ទាំងអស់នៅលើពិភព
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តភា្ជ្ប់រវាងអាសុី-អឺរ៉ុប នៅក្នុងបរិបទ ASEM។ ក្បខណ្ឌន្ះបានសមា្គ្ល់ឃើញវិស័យអាទិភាព 

ចំនួនបីសម្្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់ ASEM៖ នយោបាយ ស្ដ្ឋកិច្ច និង វប្បធម៌សង្គម។ 

 ក្បខណ្ឌន្ះបានបញ្ជ្ក់អំពីយន្តការលម្អិតសម្្ប់ការសម្បសម្ួល ការផ្ត្ត និង ការគ្ប់គ្ង 

សកម្មភាពរបស់ ASEM។ កិច្ចប្ជុំរដ្ឋមន្ត្ី និង កិច្ចប្ជុំមន្ត្ីជាន់ខ្ពស់របស់ ASEM នាព្លបច្ចុប្បន្ន 

ដ្លសម្បសម្ួលលទ្ធផលន្ការតភា្ជ្ប់របស់ ASEM ភាគច្ើន ត្ូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុង 

AECF ឆ្ន្ំ២០២០។

ដោយត្ូវបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទីបីនៅសធារណរដ្ឋកូរ៉្ (ចាប់តាំង 

ពីព្លនោះមក ប្ទ្សកូរ៉្) AECF បានទទួលស្គ្ល់ថា ASEM ត្ូវបានផ្តួចផ្តើមឡើង 

ដោយមានបំណងពង្ឹងទំនាក់ទំនងរវាងទ្វីបអាសុី និង ទ្វីបអឺរ៉ុប។ ដ្គូរបស់ ASEM បាន 

យល់ព្មធ្វើការរួមគ្ន្្នាដើម្បីលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌនានាដ្លអនុគ្្ះដល់ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច  

និង សង្គមប្កបដោយចីរភាព។ ថា្ន្ក់ដឹកនាំរបស់ ASEM បានចាត់ទុកទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុបជាកន្ល្ង 

អភិវឌ្ឍដោយសន្តិភាព និង ការច្ករំល្ក ដោយមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង ស្ចក្តីរំពឹងទុក 

ដូចគ្ន្ - ការប្កាន់ខា្ជ្ប់នូវគោលបំណង និង គោលការណ៍ន្ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្ជាជាតិ  

គោរពប្ជាធិបត្យ្យ នីតិរដ្ឋ សមធម៌ យុត្តិធម៌ និង សិទ្ធិមនុស្ស កង្វល់អំពីបរិស្ថ្ន និង បញ្ហ្ 

សកលដទ្ទៀត កាត់បន្ថយភាពក្ីក្ ការពរក្រ្តិ៍ដំណ្លវប្បធម៌ និង លើកកម្ពស់ការខិតខ ំ

ប្ឹងប្្ងផ្ន្កប្្ជា្ញ្ស្ម្រតី ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច និង សង្គម ចំណ្ះដឹង និង ធនធានន្ការអប់រំ  

វិទ្យាសស្្ត និង បច្ច្កវិទ្យា ពណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ និង សហគ្្ស។

ដើម្បីសម្្ចគោលបំណងន្ះ ASEM បានរៀបចំផ្នការលម្អិតមួយសម្្ប់ទ្វីបអាសុី និង  

អឺរ៉ុបដើម្បីបង្កើតភាពជាដ្គូគ្ប់ជ្ុងជ្្យ និង តម្ង់ទិសទៅថ្ង្អនាគត។ ទម្ង់សង្ខ្បអំពីកិច្ច 
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ទំនិញសធារណៈ និង កំណើនជាសមូហភាព 

សន្ទនា និង កិច្ចប្ឹងប្្ងរួមគ្ន្ ដ្លទាក់ទងនឹងបញ្ហ្នយោបាយ ស្ដ្ឋកិច្ច សង្គម វប្បធម៌  

និង ការអប់រំត្ូវបានបង្កើតឡើង។ ចំណុចសំខាន់ ដ្គូរបស់ ASEM បានទទួលស្គល់្អំពីភាព 

ចាំបាច់ក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្ន្ដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្ប្ឈមថ្មីៗដ្លបណា្ត្លមកពីនៅក្នុង 

ចំណមមូលហ្តុដទ្ទៀត សកលភាវូបនីយកម្ម បច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន ពណិជ្ជកម្ម អ្ឡិចត្ូនិក 

និង ស្ដ្ឋកិច្ចថ្មី នៅព្លត្ូវបានគ្ស្គ្ល់កាន់ត្ទូលំទូលាយជាងមុនថាជា ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

នៅក្នុងវិស័យនយោបាយ កិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងរបស់ ASEM បានផ្ត្តលើបញ្ហ្ផលប្យោជន ៍

រួម ប៉ុន្ត្ត្ូវបាននាំផ្លូវដោយដំណើរការន្ការបង្កើតការព្មព្ៀងជាឯកច្ឆន្ទ។ នៅក្នុងនាមជា 

វ្ទិកាមិនផ្លូវការ វត្ថុបំណងន្ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កនយោបាយរបស់ ASEM នឹងត្ូវគ្ទទួលស្គ្ល ់

តាមរយៈការយល់ដឹង និង ការយោគយល់ទៅវិញទៅមករបស់ដ្គូទាំងឡាយ។ គ្ប់បញ្ហ្ទាំង 

អស់ត្ូវបានលើកយកមកពិភាក្សា ប៉ុន្ត្មានការប្ើប្្ស់ សុភវិនិច្ឆ័យ និង វិចារណញ្ញ្ណនៅ 

ក្នុងការជ្ើសរីសប្ធានបទ ដើម្បីយកមកពិភាក្សា និង សហការគ្ន្។ កិច្ចសន្ទនាផ្ន្កនយោបាយ 

ដ្លត្ូវបានរៀបចំឡើងដោយដ្គូរបស់ ASEM នឹងត្ូវកំណត់តាមគោលការណ៍ន្ការគោរព

គ្ន្ទៅវិញទៅមក សមភាព ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមូលដ្ឋ្ន និង ស្បតាមវិធានន្ច្បាប់អន្តរជាតិ 

និង កាតព្វកិច្ចនានា ពុំមានការធ្វើអន្តរាគមន៍លើការងរផ្ទ្ក្នុងរបស់ដ្គូនីមួយៗនោះទ្ ទោះបីជា 

ដោយផ្ទ្ល់ ឬ ដោយប្យោលក្តី។

អាទិភាពសំខាន់ៗ រួមមាន (i) កិច្ចសន្ទនាផ្ន្កនយោបាយនៅកម្ិតខ្ពស់នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំឧត្តម   

មន្ត្ី (SOM) ស្តីពីបញ្ហ្ផលប្យោជន៍រួម ដ្លកើតឡើងនៅក្នុងបរិបទន្ស្ថ្ប័នអន្តរជាត ិ

ដ្លពក់ព័ន្ធ និង (ii) ការពង្ឹងកិច្ចសន្ទនាផ្ន្កនយោបាយមិនផ្លូវការស្តីពីបញ្ហ្ផលប្យោជន ៍

រួមនៅថា្ន្ក់តំបន់ និង អន្តរជាតិ នៅក្នុងសិកា្ខ្សលា និង កិច្ចប្ជុំផ្ល្ស់ប្តូរយោបល់របស់ ASEM 

ដ្លត្ូវបានស្នើឡើងដោយដ្គូនីមួយៗ និង ត្ូវបានអនុម័តដោយ SOM នៅក្នុងវិស័យ 

ទំនាក់ ទំនងអន្តរជាតិ នយោបាយ និង ស្ដ្ឋកិច្ច។ បញ្ហ្សកលដ្លជាកង្វល់រួម ចំពោះ ASEM 

មានដូចជា៖

• ពង្ឹងកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងនៅក្នុងបរិបទសកល និង បរិបទតំបន់ ចំពោះ ការគ្ប់គ្ងអាវុធ 

ការរំសយសព្វ្វុធ និង ការមិនរីកសយន្អាវុធធុនធ្ងន់

• លើកកម្ពស់សុខមាលភាពរបស់ស្្តី និង កុមារ

• ពង្ឹងកិច្ចសន្ទនា និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់ ASEM ចំពោះបញ្ហ្សកលដទ្ទៀត ដូចជា 

ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ការក្លម្អការថ្ទាំសុខភាពនៅតាមសហគមន៍ និង សន្តិសុខ 

ស្បៀង និង ការផ្គត់ផ្គង់
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

• ដោះស្្យបញ្ហ្បរិស្ថ្នជាសកល ដោយខិតខំប្ឹងប្្ងដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព 

និង គំទ្ការងររបស់មជ្ឈមណ្ឌលបច្ច្កវិទ្យាបរិស្ថ្នន្អាសុី-អឺរ៉ុប

• គ្ប់គ្ងលំហូរន្ទ្សន្តរប្វ្សន៍នៅក្នុងពិភពលោកដ្លមានសកលភាវូបនីយកម្ម

• ប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងឧក្ិដ្ឋកម្មឆ្លងដ្ន រួមមាន ការសមា្អ្តប្្ក់ ការរត់ពន្ធ និង ការក្ងប្វ័ញ្ច

លើជនទ្សន្តរប្វ្សន៍ ការជួញដូរមនុស្ស (ជាពិស្សស្្តី និង កុមារ) ភ្រវកម្មអន្តរជាតិ និង 

ចោរសមុទ្ និង ការប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងការជួញដូរគ្ឿងញៀន និង

• ប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងការរីសអើងជាតិសសន៍ និង ការស្អប់ជនបរទ្ស។

នៅក្នុងវិស័យស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ កិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងរបស់ ASEM បានផ្ត្តលើការ 

ពង្ឹងកិច្ចសន្ទនា និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការរវាងតំបន់ពីរ ដោយមានបំណងជួយសម្ួលដល់ 

កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចប្កបដោយចីរភាព រួមចំណ្កជាមួយគ្ន្ដល់កិច្ចសន្ទនាអំពីស្ដ្ឋកិច្ចជាសកល 

និង ដោះស្្យផលប៉ះពល់ន្សកលភាវូបនីយកម្ម។

នៅក្នុងបរិបទន្ះ អាទិភាពចម្បងៗ រួមមាន កិច្ចសន្ទនានៅក្នុងកិច្ចប្ជុំរដ្ឋមន្ត្ីស្ដ្ឋកិច្ច និង 

កិច្ច ប្ជុំមន្ត្ីជាន់ខ្ពស់ស្តីពីពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ (SOMTI) ដ្លពក់ព័ន្ធជាពិស្សនឹង

ការពង្ឹងការបើកចំហរ និង ប្ព័ន្ធពណិជ្ជកម្មពហុភាគីផ្អ្កលើច្បាប់ ដូច មាន ច្ង នៅ ក្នុងអង្គការ 

ពណិជ្ជកម្មពិភពលោក។ ការពង្ឹងលំហូរន្ពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគពីរផ្លូវ រវាងអាសុី និង 

អឺរ៉ុប គឺជាផ្នការសកម្មភាពដ៏សំខាន់ ដ្លត្ូវបានកត់សមា្គ្ល់តាមរយៈការអនុវត្ត និង ការ 

ពង្ឹងផ្នការសកម្មភាពន្ការសម្បសម្ួលផ្ន្កពណិជ្ជកម្ម និង ការលើកកម្ពស់ការវិនិយោគ។ 

តួនាទីរបស់វ្ទិកាពណិជ្ជកម្មអាសុី-អឺរ៉ុប និង សរសំខាន់របស់វ្ទិកាន្ះនៅក្នុងការសម្ប 

សម្ួលកិច្ចសន្ទនាពីរផ្លូវ រវាងរដ្ឋ្ភិបាលទាំងឡាយ និង វិស័យពណិជ្ជកម្ម/វិស័យឯកជន ត្ូវ 

បានគូសបញ្ជ្ក់ដោយ ASEM ជាពិស្សចំពោះការដោះស្្យបញ្ហ្នានាដ្លសហគ្្ស 

ខា្ន្តតូច និង មធ្យមត្ូវប្ឈមមុខ។ ការពង្ឹងកិច្ចសន្ទនា និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យ 

ឧស្សាហកម្មអាទិភាព ដោយផ្ត្តលើវិស័យបច្ច្កវិទ្យាកម្ិតខ្ពស់ដ្លផ្តល់ផលប្យោជន៍រួម - 

ឧ. កសិបច្ច្កវិទ្យា ការក្ច្ន្ចំណីអាហារ ជីវបច្ច្កវិទ្យា បច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន និង ទូរគមនាគមន៍ 

(រួមបញ្ចូលទាំង ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិក) ការដឹកជញ្ជូន ថាមពល និង វិស្វកម្មបរិស្ថ្នផងដ្រ 

ត្ូវបានគូសបញ្ជ្ក់ដោយសង្ខ្បសម្្ប់ ASEM។

ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចក៏បានព្យាយមធ្វើឲ្យកិច្ចសន្ទនាយ៉្ងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងកិច្ចប្ជំុរដ្ឋមន្ត្ី 

ហិរញ្ញវត្ថុ និង កិច្ចប្ជុំអនុរដ្ឋមន្ត្ីហិរញ្ញវត្ថុផងដ្រ ដ្លទាក់ទងជាពិស្សទៅនឹងការពង្ឹង 



31ផ្នការការតភ្ជ្ប់សម្្ប់អាស៊ី និង អឺរ៉៊ប
ទំនិញសធារណៈ និង កំណើនជាសមូហភាព 

កិច្ចសន្ទនាស្តីពីបញ្ហ្ហិរញ្ញវត្ថុសកល រួមបញ្ចូលទាំងស្ថ្បត្យកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិផងដ្រ ការ

ពង្ឹងកិច្ចសហប្តិបត្តិការស្តីពីជំនួយបច្ច្កទ្ស នៅក្នុងចំណមប្ធានបទផ្ស្ងទៀត ការ 

ពង្ឹងការពិគ្្ះយោបល់អំពីគោលនយោបាយមា៉្ក្ូស្ដ្ឋកិច្ច ការពង្ឹងកិច្ចសហប្តិបត្តិការ 

ផ្ន្កគយ កិច្ចសហប្តិបត្តិការដើម្បីប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងការសមា្អ្តប្្ក់ និង កិច្ចសន្ទនាយ៉្ង 

ទូលំទូលាយអំពីបញ្ហ្សំខាន់ៗដ្លទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាពរបស់តំបន់ទាំងពីរ 

និង ស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោក រួមបញ្ចូលទាំង បញ្ហ្សង្គមស្ដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗផងដ្រ។

នៅក្នុងវិស័យសង្គម វប្បធម៌ និង អប់រំ ASEM បានយល់ព្មផ្ត្តលើការលើកកម្ពស់ការ 

ទំនាក់ទំនងដ្លមានល្អប្សើរជាងមុន និង ការយល់ដឹងទៅវិញទៅមកដ្លមានភាពរឹងមាំ 

ជាងមុន រវាងប្ជាជនន្តំបន់ទំាងពីរ ក្នុងបំណងជួយដល់ប្ជាជននៅអឺរ៉ុប និង អាសុី ឲ្យមានការ 

យល់ដឹងច្ើនជាងមុន អំពីបញ្ហ្ដូចៗគ្ន្ដ្លមានផលជះដល់អនាគតរបស់ពួកគ្ និង យល់ពី

គ្ន្ទៅវិញទៅមកបានល្អប្សើរជាងមុន តាមរយៈការសន្ទនា។ នៅក្នុងបរិបទន្ះ ដ្គូ ASEM 

បានពង្ីកការគំទ្ដ៏រឹងមាំដល់មូលនិធិអាសុី-អឺរ៉ុប ដ្លជាយនដ៏សំខាន់មួយសម្្ប់លើក

កម្ពស់ និង ជំរុញឲ្យមានការផ្ល្ស់ប្តូរវប្បធម៌ ប្្ជា្ញ្ និង ការផ្ល្ស់ប្តូររវាងមនុស្ស និង មនុស្ស។ 

អាទិភាពសំខាន់ៗរួមមាន ការពង្ឹងទំនាក់ទំនង និង ការផ្ល្ស់ប្តូរគ្ន្ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវិស័យ 

អប់រំ កិច្ចសហការអន្តរមហាវិទ្យាល័យ និង ការបង្កើតការផ្ល្ស់ប្តូរសិស្សរវាងតំបន់ទាំងពីរ, កិច្ច 

សន្ទនា និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការនៅក្នុងការការពរ និង លើកកម្ពស់ក្រ្តិ៍ដំណ្លវប្បធម៌, លើក 

កម្ពស់ការបង្កើតបណា្ត្ញ និង ការច្ករំល្កបទពិសោធន៍ផ្ន្កវិទ្យាសស្្តសង្គម សិល្បៈ 

មនុស្សសស្្ត និង កីឡា, ជំរុញឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាដ៏ទូលំទូលាយ និង ការបង្កើតបណា្ត្ញ 

នៅគ្ប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុងសង្គម រួមបញ្ចូលទាំង សភាតំណាងរាស្្ត ផងដ្រ, និង ពង្ឹងការ 

ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពី ASEM នៅទីសធារណៈ និង អំពីសរសំខាន់ន្ទំនាក់ទំនងរវាង 

អាសុី-អឺរ៉ុបដ្លមានភាពជិតស្និទ្ធជាងមុន។ ជាចុងក្្យ វិស័យជាអាទិភាពន្កិច្ចសហប្តិបត្តិ 

ការទាំងន្ះត្ូវបានវិវឌ្ឍន៍នៅក្្មសសរស្តម្ភចំនួនបីន្ការតភា្ជ្ប់ ASEM (នយោបាយ 

ស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង វប្បធម៌សង្គម) ដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋ្នគ្ឹះន្កម្មវិធីការងររយៈព្ល 

២ឆ្ន្ំ ដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្ីការបរទ្សនៅក្នុងកិច្ចប្ជុំកំពូលនីមួយៗ និង បាន 

ត្ួតពិនិត្យឡើងវិញ និង បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងកិច្ចប្ជុំរដ្ឋមន្ត្ីការបរទ្សនៅចនោ្ល្ះព្លន្

កិច្ចប្ជុំកំពូលនានា។ ប្មុខរដ្ឋ និង រដ្ឋ្ភិបាល ទទួលបានបច្ចុប្បន្នភាពស្តីពីវឌ្ឍនភាពន្សកម្ម

ភាពតភា្ជ្ប់នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

 ២៤ឆ្ន្ំ ន្ការតភ្ជ្ប់អាស៊ី-អឺរ៉៊ប

ភាពចាំបាច់ន្ការពង្ឹងការតភា្ជ្ប់រវាងអាសុី និង អឺរ៉ុប ដ្លមានភាពរឹងមាំជាងមុន ត្ូវ បាន 

ទទួល ស្គ្ល់ដោយ ASEM ចាប់តាំងពីកិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី ១០ នៅឆ្ន្ំ២០១៤ នៅ 

ប្ទ្សអីុតាលី មកម៉្ល្ះ។ កិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី ១១ នៅឆ្ន្ំ២០១៦ នៅ Ulaanbaatar 

បានព្មព្ៀងគ្ន្ធ្វើឲ្យ ASEM មានការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្ូវការន្ការតភា្ជ្ប់ដ្លកំពុងត្ល្ច 

ឡើង នៅក្នុងក្បខណ្ឌន្វិបុលភាពស្ដ្ឋកិច្ច ការភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងរវាងស្ថ្ប័ន និង ការផ្ល្ស់ប្តូរ 

វប្បធម៌ សង្គម និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការ ហើយដើម្បីសម្្ចគោលបំណងន្ះ APGC ក៏ត្ូវបាន 

បង្កើតឡើង។

APGC ត្ូវបានចាត់តាំងឲ្យផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតយ៉្ងច្បាស់លាស់ស្តីពីការតភា្ជ្ប់ ASEM ដ្ល 

រួម បញ្ចូលទាំង និយមន័យន្ការតភា្ជ្ប់ដ្លត្ូវបានព្មព្ៀងគ្ន្ បញ្ជីសកម្មភាពដ្លបំព្ញ 

តាម និយមន័យន្ះ ការអនុវត្តសកម្មភាពតភា្ជ្ប់ជាក់លាក់ ការផ្តល់ធាតុសំខាន់ៗសម្្ប់ផ្នការ 

សកម្មភាពន្ការតភា្ជ្ប់ ASEM និង ផ្តល់ការវាយតម្ល្ជាក់លាក់អំពីអំណះអំណាង គុណតម្ល្ 

របស់់ ASEM ពក់ព័ន្ធនឹងការតភា្ជ្ប់។ APGC មានអាណត្តិ ២ ឆ្ន្ំ នៅក្នុងការផ្តល់វ្ទិកាសម្្ប់ 

ការសម្បសម្ួលការចូលរួម និង សកម្មភាពស្តីពីការតភា្ជ្ប់ និង ស្វ្ងរកតម្ល្បន្ថ្មរបស់ ASEM 

នៅក្នុងផ្ន្កន្ះ។

APGC បានព្មព្ៀងគ្ន្ចំពោះនិយមន័យន្ការតភា្ជ្ប់នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំរដ្ឋមន្ត្ីការបរទ្ស 

ASEM លើកទី ១៣ នៅប្ទ្សមីយ៉្ន់មា៉្ កាលពីខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ២០១៧។ អាស្័យហ្តុន្ះ 

ដូចមានច្ងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌយោងរបស់ APGC ដ្គូ ASEM បានស្វ្ងរកវិស័យអាទិភាព 

ដ្លមានសកា្ត្នុពល និង បានអភិវឌ្ឍក្បខណ្ឌរួមមួយសម្្ប់ “ចំណុចជាក់ស្ត្ងន្កិច្ចសហ

ប្តិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យតភា្ជ្ប”់ (TACC) ដ្លអាចធ្វើជាឧបករណ៍ណ្នាំសម្្ប់អង្គភាព 

នានារបស់ ASEM ដ្លមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការតភា្ជ្ប់រវាងអាសីុ-អឺរ៉ុប និង ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីទទួល

បានលទ្ធផលជាក់ស្ត្ងទៅតាមជំនាញរបស់ពួកគ្។

APGC  មាន សហប្ធានមក ពីមន្ទីរការ បរទ្ស សហភាពអឺរ៉ុប (EEAS) និង ប្ធាន សហភាព 

អឺរ៉ុប (EU) សម្្ប់ក្ុមអឺរ៉ុប និង ប្ទ្សចិន និង ជប៉ុន សម្្ប់ក្ុមអាសុី។

 ការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញលើការតភ្ជ្ប់ ASEM នៅឆ្ន្ំ២០១៨

EEAS បានផ្តល់អាណត្តិដល់ការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញលើសកម្មភាពតភា្ជ្ប់ និង កិច្ចសហប្តិបត្ត ិ
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ទំនិញសធារណៈ និង កំណើនជាសមូហភាព 

ការនៅក្នុង ASEM កាលពីឆ្ន្ំ២០១៨ ដើម្បីគំទ្ដល់កិច្ចការរបស់ APGC និង កំណត់ផ្នទីបង្ហ្ញ 

ផ្លូវសម្្ប់សកម្មភាពរបស់ ASEM នៅក្នុងទសវត្សរ៍ទីបីរបស់ខ្លួន។ វិទ្យាស្ថ្នស្្វជ្្វស្ដ្ឋកិច្ច 

សម្្ប់អាស៊្ន និង អាសុីបូព៌្ (ERIA) និង វិទ្យាស្ថ្ន Clingendael បានធ្វើការត្ួត ពិនិត្យ 

ឡើងវិញជូន EEAS។ ការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញបានបង្ហ្ញអំពីចនោ្ល្ះប្ហងនានានៅក្នុងស្ថ្ន

ភាព ន្ផ្នការបច្ចុប្បន្ន និង ឱកាសជាច្ើនដ្លត្ូវបានណ្នាំ ដ្លអាចធ្វើឲ្យការតភា្ជ្ប់  

អាសុី-អឺរ៉ុបត្ៀមខ្លួនជាស្្ចសម្្ប់ថ្ង្អនាគត និង មានការឆ្លើយតប។ ដោយសរត្លក្ខណៈ 

ជាស្ថ្ប័នដ៏ពិស្សរបស់ ASEM និង ពិពិធភាពនៅក្នុងចំណុចនានាន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការ ការ 

អភិវឌ្ឍទិសដៅ និង ក្បខណ្ឌសម្្ប់ដំណើរការគោលនយោបាយន្សកម្មភាពតភា្ជប់្អាសីុ-អឺរុ៉ប 

របស់ ASEM ក៏ជាលទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយន្ការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញន្ះដ្រ។ គ្បានកត់សមា្គ្ល់ 

ថា ចំណុចខា្ល្ំងន្ផ្នការតភា្ជ្ប់របស់ ASEM គឺជាសកម្មភាពជាច្ើនរបស់ ASEMដ្លពក់ព័ន្ធ 

នឹង សសរស្តម្ភមួយ ឬច្ើនន្សសរស្តម្ភន្ការតភា្ជ្ប់ទាំងបី។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ពុំមាន  

ភ័ស្តតុាងដ្លបញ្ជក់្អះអាងយ្៉ងព្ញល្ញអំពីការជាប់ពក់ព័ន្ធ និង ការរួមចំណ្កន្ សកម្មភាព  

ទំាងន្ះចំពោះការធ្វើឲ្យការតភា្ជប់្ផ្នក្រូបវ័ន្ត ស្ថប័្ន ឬ មនុស្សទៅកាន់មនុស្ស នៅក្នងុប្ទ្សនានា  

មានភាពជឿនលឿនជាងមុននោះទ្។ ការប្ងច្កមិនស្មើគ្ន្ន្ព្ឹត្តិការណ៍នានាទៅតាមព្ល 

វ្លា  និង ប្ធានបទ ខ្វះ សកម្មភាព តាម ដន និង ការអនុវត្តលទ្ធផល មិនច្បាស់លាស់ ត្ូវ បាន 

មើល  ឃើញ កើត មាន ឡើង ជា ទូទៅ នៅ ក្នុង សកម្មភាព នានាដ្លស្ថិតនៅក្្មសសរស្តម្ភទាំងបី 

របស់  ASEM។ សកម្មភាពជាច្ើនដ្លស្ថតិនៅក្្មសសរស្តម្ភទំាងបីតូ្វបានបកស្្យថាជា 

ភ័ស្តតុាង ន្ការរួមចំណ្កយ្៉ងខា្ល្ងំកា្លរ្បស់ពួកគ្ចំពោះការតភា្ជប់្រវាងអាសុី និង អឺរ៉ុប។

ការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញបានរកឃើញថា រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវការរបស់ ASEM - ដូចជា កិច្ចប្ជុំរដ្ឋ 

មន្ត្ី និង កិច្ចប្ជុំកំពូលជាដើម ផ្ត្តលើលទ្ធផល។ រចនាសម្ព័ន្ធទាំងន្ះបង្កើតបានជាចំណុច 

ខា្ល្ំងរបស់ ASEM និង ផ្តល់មគ្គុទ្ទ្សក៍ណ្នាំ និង ទិសដៅយ៉្ងច្បាស់លាស់ដល់សកម្មភាពនានា

របស់ ASEM ជាពិស្សសម្្ប់ការតភា្ជ្ប់អាសុី-អឺរ៉ុប ការដឹកជញ្ជូន ស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្ល

ទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ជាពិស្សពីកិច្ចប្ជុំរដ្ឋមន្ត្ី និង SOMs។ ការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញបាន

ផ្តល់អនុសសន៍ដល់កិច្ចប្ជុំថា្ន្ក់រដ្ឋមន្ត្ី និង ដំណើរការ SOMs ចំពោះសកម្មភាពភាគច្ើនរបស់ 

ASEM ដើម្បីជួយធ្វើឲ្យផ្នការតភា្ជ្ប់សម្្ប់អាសុី និង អឺរុ៉ប កា្ល្យជាមានវិស័យអាទិភាព មាន 

ចីរភាព និង មានគុណភាពល្អជាងមុន។

សមត្ថភាពរបស់ ASEM ក្នុងការទាញយក សកម្មភាពជាក់ស្ត្ង ច្ញពីសកម្មភាពដ្លទាក់ 

ទងនឹងការតភា្ជ្ប់របស់ខ្លួន គឺមានកម្ិតខា្ល្ំងណាស់ នៅក្នុងរយៈព្លជាច្ើនឆ្ន្ំកន្លងមក។ 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ដោយហ្តុថា ASEM លាតសន្ធឹងផ្ន្កភូមិសស្្តពីមហាសមុទ្អាត្លង់ទិចទៅកាន់មហាសមុទ្

បា៉្សុីហ្វិក រដ្ឋ្ភិបាលនៅទូទាំងទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុបបានទទួលស្គ្ល់អំពីសរសំខាន់ន្ការតភា្ជ្ប់

កាន់ត្ខា្ល្ំងឡើង។ APGC ត្ូវបានគំទ្ដោយកមា្ល្ំងជំរុញផ្ន្កនយោបាយដ្លទទួលបានតាម 

រយៈកិច្ចប្ជុំរដ្ឋមន្ត្ី និង SOMs ផ្ន្កដឹកជញ្ជូន ស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីផ្តល់ផ្នទីបង្ហ្ញផ្លូវ 

ដល់ការតភា្ជ្ប់ ASEM នៅក្នុងទសវត្សរ៍ បច្ចុប្បន្ន។ អាស្័យហ្តុន្ះ ប្ធានបទន្ការតភា្ជ្ប់ត្ូវ 

បានពង្ីកដើម្បីរួមបញ្ចូល វិស័យនានា ដូចជា ពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ ថាមពល ស្ដ្ឋកិច្ច 

ឌីជីថល ការគ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការតាមរយៈដំណើរការដ្លមានលក្ខណៈ 

ផ្លូវការជាងន្ះ ដ្លរួមបញ្ចូលរដ្ឋ្ភិបាល និង ភាគីពក់ព័ន្ធដទ្ទៀត។ គោលដៅអភិវឌ្ឍន ៍

ប្កបដោយចីរភាព បានផ្តល់កមា្ល្ំងជំរុញថ្មីមួយដល់ការភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមក និង ការ 

តភា្ជ្ប់សកម្មភាពនានានៅក្នុងសសរស្តម្ភទាំងបីរបស់ ASEM។ កិច្ចសហប្តិបត្តិការពីធនាគរ 

អភិវឌ្ឍពហុភាគី (MDBs) និង ស្ថ្ប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFIs) គួរត្ត្ូវបានសំយោគសម្្ប់ 

ការប្ើប្្ស់ជាក់ស្ត្ងនៅក្នុងបរិបទន្ការតភា្ជ្ប់អាសុី-អឺរ៉ុប ពីព្្ះការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់

ផ្នការតភា្ជ្ប់ និង បំណុលកាន់ត្ច្ើន អាចបំផ្ល្ញដល់ការធ្វើផ្នការតភា្ជ្ប់រយៈព្លវ្ង។

នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី ១២ ដ្លបានប្្រព្វធ្វើឡើងកាលពីខ្តុលា 

ឆ្ន្ំ២០១៨ វិស័យអាទិភាពន្ការតភា្ជ្ប់ និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់ ASEM ត្ូវបានអនុម័ត 

ដោយផ្អ្កលើការចូលរួមដោយស្ម័គ្ចិត្ត។ វិស័យអាទិភាពចំនួនប្្ំមួយ រួមមាន (i) 

គោលនយោបាយន្ការតភា្ជ្ប់, (ii) ការតភា្ជ្ប់ប្កបដោយចីរភាព (ការលើកកម្ពស់ហ្ដ្ឋ ្

រចនាសម្ព័ន្ធដ្លមានគុណភាពល្អ ចីរភាពន្ហិរញ្ញប្បទាន ខ្ស្សង្វ្ក់ន្ការផ្គត់ផ្គង់ប្កបដោយ 

ចីរភាព ការដឹកជញ្ជនតាមផ្លូវសមុទ្ដោយស្រី ដោយបើកចំហរ និង ដោយសុវត្ថិភាព និង 

បច្ច្កវិទ្យាថាមពលស្អ្ត), (iii) ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ (ពណិជ្ជកម្ម និង 

ការវិនិយោគដោយស្រី ដោយបើកចំហរ និង យ៉្ងរស់រវីក, ការជួយសម្ួលដល់ការបញ្ច្ញ 

ទំនិញពីគយ និង ការលើកកម្ពស់ការតភា្ជ្ប់ការដឹកជញ្ជូន), (iv) ការតភា្ជ្ប់នាព្លអនាគត 

និង ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល (ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និង ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល និង ពណិជ្ជកម្ម

អ្ឡិចត្ូនិកឆ្លងដ្ន), (v) ការតភា្ជ្ប់រវាងមនុស្ស និង មនុស្ស (អន្តរជាតូបនីយកម្ម និង 

ការផ្ល្ស់ទីនៅក្នុងវិស័យអប់រំ ការជួយសម្ួលដល់ការធ្វើដំណើរជាអន្តរជាតិរបស់ភ្ញៀវទ្សចរណ៍  

និង វិស័យទ្សចរណ៍ប្កបដោយនិរន្តរភាព ការផ្ល្ស់ទីរបស់អ្នកប្កបវិជា្ជ្ជីវៈផ្ន្កវប្បធម៌ និង  

អ្នកសិល្បៈ ការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្្តី និង ការឆ្លើយតបដូចៗគ្ន្ទៅនឹងប្ជាជនវ័យចំណាស់

នៅទូទាំងសកលលោក) និង (vi) បញ្ហ្ប្ឈមផ្ន្កសន្តិសុខដ្លមានទំនាក់ទំនងនឹងការតភា្ជ្ប់ 

(ពង្ឹងសន្តិសុខប្ឆំងនឹងភាពជ្ុលនិយម ការប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងជំងឺឆ្លង និង សន្តិសុខស្បៀង)។
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ទំនិញសធារណៈ និង កំណើនជាសមូហភាព 

APGC បានកំណត់និយមន័យ និង បានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីវិស័យអាទិភាពន្ការតភា្ជ្ប ់

ដល់ ASEM។ AECF ឆ្ន្ំ២០០០ បានបញ្ជ្ក់អំពីគោលការណ៍ដ្លកាន់ត្ទូលំទូលាយន្កិច្ច 

សហប្តិបត្តិការ និង ការតភា្ជ្ប ់ ASEM។ បញ្ហ្ប្ឈមរបស់ ASEM នៅព្លន្ះ គឺ ធ្វើឲ្យ 

ការតភា្ជ្ប់ ASEM មានទំនាក់ទំនង និង មានសរប្យោជន៍ចំពោះរដ្ឋ្ភិបាល និង ប្ជាជន និង 

ធានាថាសកម្មភាពរបស់ ASEM រួមចំណ្កដល់ដំណើរការគោលនយោបាយនៅក្នងុប្ទ្សដ្គូ។

 តើការតភ្ជ្ប់ ASEM កំព៊ងត្បាត់បង់កមា្ល្ំងជំរ៊ញ ម្នដ្រឬទ្?

ដំណើរការន្ការតភា្ជ្ប់ ASEM បានឆ្លងកាត់ការវាយតម្ល្នៅក្នុងទ្ង់ទ្្យធំ និង បានបង្កើត 

រចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ ចាប់ពីឆ្ន្ំ២០១៦ រហូតដល់ ឆ្ន្ំ២០១៨។ ដោយមានការសម្្ចចិត្តជាលើក

ចុងក្្យលើ TACC និង អនុសសន៍ឲ្យដំណើរការ APGC នៅព្លបំព្ញអាណត្តិរបស់ខ្លួននោះ 

គ្បានរំពឹងទុកថា ការតភា្ជ្ប់ និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់ ASEM នឹងអាចរកឃើញទិសដៅ 

ដ្លត្ូវបានបញ្ជ្ក់ពីសំណាក់ប្ទ្សដ្គូ ដ្លពក់ព័ន្ធទាំងគុណភាព និង បរិមាណន្ 

សកម្មភាពនានា។ គ្ក៏រំពឹងទុកថា នឹងមានលទ្ធផលជាក់ស្ត្ង និង ការតាមដនលទ្ធផលផងដ្រ។

ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ចាប់តាំងពីកិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី ១២ មក មានភ័ស្តុតាង 

តិចតួចខា្ល្ំងណាស់ដ្លបញ្ជ្ក់អំពីសកម្មភាពនានា ដ្លត្ូវបានរៀបចំឡើងជុំវិញវិស័យផ្ត្ត 

យកចិត្តទុកដក់ន្ TACC។ ព្ឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដ្លត្ូវបានកត់ត្្ទុកនៅលើគ្ហទំព័រ 

ព័ត៌មានរ បស់ ASEM ជាប់ពក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហ្នានាផ្ន្កនវានុវត្តន៍ និង ការអភិវឌ្ឍ ឌីជីថលនីយកម្ម 

និង ការអប់រំ កិច្ចសហប្តិបត្តិការច្កច្ញចូលត្មួយស្តីពីគយ ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថលប្កប

ដោយចីរភាព ប្ជាជនវ័យចំណាស់នៅទូទាំងសកលលោក។ល។

ព្ឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ន្ះត្ូវបានរៀបចំឡើងតាមរបៀបសិកា្ខ្សលា ដោយមានការក្ប្្ 

បន្តិចបន្តួចចំពោះវិធីថ្ល្ងសន្ទរកថា ដ្លត្ូវបានគូសបញ្ជ្ក់នៅក្នុងការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញលើ 

សកម្មភាពរបស់ ASEM នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨។ ព្ឹត្តិការណ៍ភាគច្ើននៅត្គ្ម្នឯកសរស្តីពី

លទ្ធផលនោះទ្។ កម្មវិធី របៀបវារៈ និង ឯកសរចុះបញ្ជី គឺជាព័ត៌មានដ្លត្ូវបានបង្ហ្ញ 

ជាទូទៅ។ វ្ទិការស្តីពីនវានុវត្តន៍ និង ការអភិវឌ្ឍន៍ន្អាសុី-អឺរ៉ុប ត្ូវបានប្្រព្វធ្វើឡើងដោយ 

ប្ទ្សចិន នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៩ មានលទ្ធផលប្ហាក់ប្ហ្លគ្ន្។ ទោះបីជាមានឯកសរស្តីព ី

លទ្ធផលក៏ដោយ ក៏ឯកសរទាំងនោះមិនត្ូវបានច្ករំល្កជាមួយភាគីពក់ព័ន្ធរបស់ ASEM  

តាមរយៈគ្ហទំព័រព័ត៌មាននោះទ្។ ពក់ព័ន្ធនឹងប្សិទ្ធភាព ដំណើរការ និង លទ្ធផលន្ 

សកម្មភាពតភា្ជ្ប់របស់ ASEM នៅត្មានបញ្ហ្ចាស់ៗដដ្ល។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ស្ចក្តីសម្្ចសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ ASEM ដ្លត្ូវបានរំពឹងទុកថា នឹងធ្វើឲ្យចំណុច 

ស្នូលន្ការតភា្ជ្ប់អាសុី-អឺរ៉ុបមានភាពរឹងមាំឡើងវិញនោះ ត្ូវបានផ្អ្កជាបណ្ត្ះ អាសន្ន។ ដោយ 

សរត្ពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ គឺជាចំណុចស្នូលន្ការតភា្ជ្ប់អាសុី-អឺរ៉ុបនោះ SOMTI 

មានភាពរស់រវីកឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី ១១ នៅប្ទ្សម៉ុងហ្គ្ល 

កាលពីឆ្ន្ំ២០១៦ បនា្ទ្ប់ពីមានគមា្ល្តរយៈព្ល ១២ ឆ្ន្ំ និង ត្ូវបានប្្រព្វធ្វើឡើងនៅប្ទ្ស 

កូរ៉្ នៅឆ្ន្ំ២០១៧។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ មកទល់បច្ចុប្បន្ន ASEM មិនអាច កោះ  

ប្ជុំ SOMTI ណាមួយផ្ស្ងទៀតបាននោះទ្។ ដូច្ន្ះ ពុំមានសកម្មភាព ពិនិត្យ តាមដនទៅលើ  

ការ អនុវត្ត ស្ចក្តីសម្្ចនានា និង ផ្នទីបង្ហ្ញផ្លូវ ដ្លត្ូវបានកំណត់សម្្ប់ការតភា្ជ្ប់ 

ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាសុី-អឺរ៉ុប ដ្លរួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចការសំខាន់ៗសម្្ប់ការភា្ជ្ប់ផ្ន្ក 

ឌីជីថលផងដ្រនោះទ្។ កិច្ចប្ជុំរដ្ឋមន្ត្ីស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ ASEM មានវាសនាប្ហាក់ប្ហ្លគ្ន្។

ប្្កដណាស់ ការតភា្ជ្ប់របស់ ASEM មិនទាន់មានជំនាញគ្ប់គ្្ន់នៅក្នុងការដោះស្្យ 

ទិដ្ឋភាពពិបាកៗន្ការតភា្ជ្ប់អន្តរតំបន់នៅឡើយទ្ ហើយអភិក្មចំពោះបញ្ហ្សកលក៏ស្ថិតនៅ

ក្នុងតំបន់សកម្មភាពស្ម័គ្ចិត្តដ្រ ដូចជា កិច្ចពិភាក្សា និង សិកា្ខ្សលា ជាដើម ដោយមានធាតុចូល

បន្តិចបន្តួចនៅក្នុងការធ្វើឲ្យផ្នការតភា្ជ្ប់របស់ ASEM មានលក្ខណៈផ្លូវការ និង មានភាពរឹងមាំ។

ស្ម្រតីរបស់ AECF ២០០០ និង វត្ថុបំណងន្ការតភា្ជ្ប់របស់ ASEM ក៏ត្ូវបានត្ួតពិនិត្យ 

នៅក្នុងផ្នការតភា្ជ្ប់ខុសៗគ្ន្ នៅតំបន់អាសុី និង អឺរ៉ុបផងដ្រ នៅផ្ន្កបនា្ទ្ប់។ អភិក្មដើម្ប ី

ឆ្ព្ះទៅកាន់ការសិក្សាអំពីផ្នការតភា្ជ្ប់ គឺការបង្កើតទំនិញសមូហភាព និង ទំនិញសធារណៈ 

សម្្ប់តំបន់អាសុី និង អឺរ៉ុប ដោយអនុលោមតាម អាទិភាពន្ការអភិវឌ្ឍរបស់តំបន់ទាំងពីរ។

 យ៊ទ្ធសស្្តន្ការតភ្ជ្ប់ EU–អាស៊ី

រហូតមកដល់ឆ្ន្ំ ២០១៨ ការតភា្ជ្ប់របស់ ASEM គឺជាទស្សនាទានន្ការតភា្ជ្ប់រវាងតំបន ់

អាសុី និង អឺរ៉ុប ដ្លត្ូវបានប្ើប្្ស់កាន់ត្ទូលំទូលាយថ្មទៀត។ EU គឺជាប្ធានរួមរបស់ 

ASEM នៅប៉្កអឺរ៉ុប និង មានទំនាក់ទំនងផ្ន្កពណិជ្ជកម្ម និង ស្ដ្ឋកិច្ចយ៉្ងសុីជម្្ជាមួយ 

តំបន់អាសុី។ ក្នុងនាមជាដ្គូដ៏សំខាន់របស់អាសុី គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានដក់ច្ញនូវវិស័យនានា 

ដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់យុទ្ធសស្្តរបស់ EU ដ្លធ្វើការតភា្ជ្ប់តំបន់អឺរ៉ុប និង តំបន់អាសុី ដោយ 

មានសំណើផ្ន្កនយោបាយជាក់លាក់ និង គំនិតផ្តួចផ្តើមនានា ដ្លត្ូវបានលើកឡើងកាលពី 

ខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៨ ក្នុងព្លដំណាលគ្ន្នឹងកិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី ១២ នៅទីក្ុង 

ប្៊ូសស្ល (គណៈកម្មការអឺរ៉ុប ២០១៨a)។
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ទំនិញសធារណៈ និង កំណើនជាសមូហភាព 

ការណ្នាំអំពីយុទ្ធសស្្តរបស់ EU ដើម្បីតភា្ជ្ប់តំបន់អឺរ៉ុប និង តំបន់អាសុី គឺជាការទទួល 

ស្គ្ល់អំពីសរសំខាន់ជាសកលន្ការភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយតំបន់អាសុី ជាតំបន់ដ្លមានការនាំ 

ច្ញពី EU ចំនួន ៣៥% (៦១៨ ប៊ីលានអឺរ៉ូ) និង ការនាំចូលរបស់ EU ចំនួន ៤៥% (៧៧៤

 ប៊ីលានអឺរ៉ូ)។ សម្្ប់ទាំងតំបន់អឺរ៉ុប និង តំបន់អាសុី កំណើនន្ការពឹងផ្អ្កទៅវិញទៅមកជា

សកល គឺជាឱកាសមួយសម្្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការដ្លមានការកើនឡើង កិច្ចសហប្តិបត្ត ិ

ការផ្ន្កនយោបាយដោយសន្តិភាព ទំនាក់ទំនងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចដ្លមានភាពសុក្ឹត្យ និង កាន់ត្ 

រឹងមាំឡើង កិច្ចសន្ទនាអំពីសង្គមគ្ប់ជ្ុងជ្្យ និង កិច្ចសហការស្តីពីសន្តិសុខអន្តរជាតិ និង 

សន្តិសុខប្ចាំតំបន់។ ចំពោះ EU ការតភា្ជ្ប់ជាមួយតំបន់អាសុី ត្ូវបានគ្មើលឃើញថាជា

ភាពជាដ្គូមួយដ្លមានសរសំខាន់ជាសកល ដ្លតំបន់អឺរ៉ុប និង តំបន់អាសុី រួមបញ្ចូលគ្ន្  

អាចកា្ល្យជាមា៉្សុីនន្អភិក្មមួយដ្លមានកិច្ចសហប្តិបត្តិការកាន់ត្ច្ើនឡើង ចំពោះ 

នយោបាយពិភពលោក ស្ថ្រភាពសកល និង វិបុលភាពន្ស្ដ្ឋកិច្ចប្ចាំតំបន់។

យុទ្ធសស្្តតភា្ជ្ប់ រវាង EU-អាសុី ត្ូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អ្កលើជំនឿដ្លថា EU-អាសុី  

គួរត្ធានាចំពោះការតភា្ជ្ប់ប្កបដោយប្សិទ្ធភាព និង ចីរភាព ពីព្្ះការតភា្ជ្ប់ន្ះរួម 

ចំណ្កដល់កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច និង ការងរ, ភាពប្កួតប្ជ្ង និង ពណិជ្ជកម្មជាសកល និង 

បមា្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជន ទំនិញ និង ស្វាកម្មនៅទូទាំង និង រវាងតំបន់អឺរ៉ុប និង តំបន់អាសុី។ វា

បានបង្ហ្ញដោយសង្ខ្បអំពីសំណើគោលនយោបាយជាក់លាក់ និង គំនិតផ្តួចផ្តើមនានាដើម្ប ី

ពង្ឹងការតភា្ជ្ប់រវាងតំបន់អឺរ៉ុប និង តំបន់អាសុី រួមបញ្ចូលទាំង តាមរយៈបណា្ត្ញន្ការដឹកជញ្ជូន 

ថាមពល និង ឌីជីថល ដ្លអាចដំណើរការទៅវិញទៅមកបាន។ EU លើកកម្ពស់អភិក្មមួយ 

ចំពោះការតភា្ជ្ប់ជាមួយតំបន់អាសុី ដ្លមានចីរភាព គ្ប់ជ្ុងជ្្យ និង ផ្អ្កលើច្បាប់៖

• ការតភា្ជ្ប់ប្កបដោយចីរភាព ប្មើលមើលជាមុនថា ការតភា្ជ្ប់ត្ូវត្មានចីរភាពផ្ន្ក 

ស្ដ្ឋកិច្ច សរពើពន្ធ បរិស្ថ្ន និង សង្គម នៅក្នុងរយៈព្លវ្ង។

• ការតភា្ជ្ប់គ្ប់ជ្ុងជ្្យ និយយអំពីបណា្ត្ញ និង លំហូររបស់មនុស្ស ទំនិញ ស្វាកម្ម និង 

មូលធន ដ្លឆ្លងកាត់ពួកគ្។ វាបញ្ជ្ក់អំពីមុខងរដ៏សំខាន់របស់មនុស្ស និង ផលប្យោជន៍ 

និង សិទ្ធិរបស់ប្ជាជន ដ្លគួរត្ជាចំណុចស្នូលន្ការតភា្ជ្ប់។

• ការតភា្ជ្ប់ដ្លផ្អ្កលើច្បាប់អន្តរជាតិ គឺចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្ជាជន ទំនិញ ស្វាកម្ម និង មូល 

ធនផ្ល្ស់ទីបានយ៉្ងមានប្សិទ្ធភាព យ៉្ងស្មើភាព និង យ៉្ងរលូន។ ទមា្ល្ប់អនុវត្ត វិធាន 

អនុសញ្ញ្ និង បទដ្ឋ្នបច្ច្កទ្សដ្លត្ូវបានព្មព្ៀងគ្ន្ជាសកល ដ្លត្ូវបានគំទ្ 

ដោយអង្គការ និង ស្ថ្ប័នអន្តរជាតិ អនុញ្ញ្តឲ្យមានការដំណើរការទៅវិញទៅមកន្បណា្ត្ញ

នានា និង ពណិជ្ជកម្មឆ្លងព្ំដ្ន។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

លើសពីន្ះទៀត ច្ករបៀងន្ការដឹកជញ្ជូនជាអាទិភាព តំណភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល និង កិច្ច 

សហប្តិបត្តិការផ្ន្កថាមពល ដ្លត្ូវប្ើប្្ស់ដោយប្ជាជន និង ស្ដ្ឋកិច្ចរៀងៗខ្លួន ការ

បង្កើតភាពជាដ្គូសម្្ប់ការតភា្ជ្ប់ដោយផ្អ្កលើវិធាន និង បទដ្ឋ្នដ្លត្ូវបានព្មព្ៀង

រួមគ្ន្ និង ការរួមចំណ្កដល់ការដោះស្្យគមា្ល្តន្ការវិនិយោគដ៏ធំ តាមរយៈការប្មូលផ្តុំ

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុដ្លមានភាពល្អប្សើរជាងមុន និង ភាពជាដ្គូអន្តរជាតិដ្លរឹងមាំជាងមុន 

គឺជាចំណុចសំខាន់។

EU នឹងចូលរួមជាមួយដ្គូនៅតំបន់អាសុីរបស់ខ្លួនតាមរយៈផ្ន្កទាំងបី៖

(i)តាមរយៈការរួមចំណ្កដល់ការភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនង និង បណា្ត្ញយ៉្ងប្សិទ្ធភាពរវាងតំបន ់

អឺរ៉ុប និង តំបន់អាសុី តាមរយៈច្ករបៀងន្ការដឹកជញ្ជូនជាអាទិភាព តំណភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល 

និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការផ្ន្កថាមពល ដ្លត្ូវប្ើប្្ស់ដោយប្ជាជន និង ស្ដ្ឋកិច្ចរបស ់

ពួកគ្រៀងៗខ្លួន

(ii)តាមរយៈការបង្កើតភាពជាដ្គូសម្្ប់ការតភា្ជ្ប់ដោយផ្អ្កលើវិធាន និង បទដ្ឋ្នដ្លត្ូវ 

បានព្មព្ៀងរួមគ្ន ្ ធ្វើឲ្យមានអភិបាលកាន់ត្ល្អប្សើរឡើងចំពោះលំហូរន្ទំនិញ ប្ជាជន 

មូលធន និង ស្វាកម្ម និង 

(iii)តាមរយៈការរួមចំណ្កដល់ការដោះស្្យគមា្ល្តន្ការវិនិយោគដ៏ធំ តាមរយៈការប្មូលផ្តុំ

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុដ្លមានភាពល្អប្សើរជាងមុន ការលើកកម្ពស់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ EU 

ដ្លរឹងមាំជាងមុន និង ភាពជាដ្គូអន្តរជាតិដ្លរឹងមាំជាងមុន។

ចំពោះការបង្កើតការតភា្ជ្ប់ប្កបដោយប្សិទ្ធភាពរវាងតំបន់អឺរ៉ុប និង តំបន់អាសីុយុទ្ធសស្ត ្

តភា្ជ្ប់រវាង EU-អាសុី ប្មើលមើលជាមុនអំពីការតភា្ជ្ប់ផ្ន្ករូបវ័ន្ត (ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវ 

អាកាស ផ្លូវគោក និង តាមសមុទ្)។ EU នឹងធ្វើការដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់ការតភា្ជ្ប់ក្បខណ្ឌន ្

បណា្តញ្ដឹកជញ្ជនូឆ្លងអឺរុ៉ប (TEN-T) ដ្លតូ្វបានអភិវឌ្ឍឡើងបានយ្៉ងល្អ ជាមួយបណា្តញ្នានា 

នៅតំបន់អាសុី។ EU បានពង្ីក TEN–T ទៅកាន់ Balkans ភាគខាងលិច និង បានយល់ព្មលើ 

ការលាតសន្ធងឹរបស់ TEN–T ជាមួយប្ទ្សដ្គូនៅភាគខាងកើតចំនួនបំ្្មួយប្ទ្ស អាម្នី 

អាស្៊ប្ហ្សង់ ប្ឡារុស្ស ហ្សកហ្សីុ មុ៉លដវី និង អុ៊យក្្ន) (គណៈកម្មការអឺរុ៉ប ២០១៨b)។

ទាំងការតភា្ជ្ប់ផ្លូវរថភ្លើងរវាងភាគខាងជើង-ភាគខាងត្បូង និង រវាងភាគខាងកើត-ភាគខាងលិច 

អាចដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នាព្លអនាគត។ ជាពិស្ស ការតភា្ជ្ប់ផ្លូវរថភ្លើងរវាង EU-អាសុី បាន 

និង កំពុងត្មានកំណើនយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្។ EU កំពុងត្គំទ្ដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមន្ច្បាប់ស្តីពីផ្លូវ 
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ទំនិញសធារណៈ និង កំណើនជាសមូហភាព 

រថភ្លើងរួម ន្គណៈកម្មការស្ដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបន្អង្គការសហប្ជាជាតិ ដ្លកំពុងត្ព្យាយមធ្វើការ 

បង្ួបបង្ួមរបបច្បាប់សម្្ប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវរថភ្លើងឆ្លងកាត់ទ្វីបអឺរា៉្ស៊្ន។ EU នឹង 

ធ្វើការជាមួយអង្គការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវរថភ្លើងដ្លពក់ព័ន្ធដើម្បីពងី្កការអនុវត្តយថាប្ភ្ទផ្ន្ក 

បច្ច្កទ្ស និង ក្បខណ្ឌគ្ប់គ្ងសុវត្ថិភាពរបស់ EU។

នៅខណៈព្លដ្លយុទ្ធសស្្ត EU-អាសុី គ្បដណ្តប់លើការតភា្ជ្ប់តាមផ្លូវអាកាស និង 

តាមសមុទ្ តាមវិធីសស្្តមួយចំនួននោះ ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកទទួលបានចំណាប់អារម្មណ ៍

ច្ើនជាង ពីព្្ះគ្ចាត់ទុកថា ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកមានភាពសមហ្តុផលច្ើនជាង នៅ 

ក្នុងរយៈចមា្ង្យកម្ិតមធ្យម (ដូចជា ទៅកាន់អាសុីកណា្ត្ល ជាដើម) និង ជាបណា្ត្ញដឹកជញ្ជូន 

បនា្ទ្ប់បន្សំសម្្ប់រួមបញ្ចូលជាមួយមធ្យាបាយដឹកជញ្ជូនដទ្ទៀត។ ការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាព 

ផ្លូវថ្នល់តាមរយៈការច្ករំល្កឧត្តមា្ម្នុវត្ត ជំរុញការផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មានរបស់អតិថិជន និង អភិវឌ្ឍ 

កិច្ចសហប្តិបត្តិការស្តីពីផ្លូវឆ្លងកាត់ (ទាំងទ្វ្ភាគី និង តាមរយៈអង្គការគយពិភពលោក) គឺជាវិធី

សស្្តន្គោលនយោបាយដ្លមានសរសំខាន់ចំពោះការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក។

ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល និង ផ្ន្កថាមពល ក៏ត្ូវបានគ្ប្មើលមើលថាមានសរសំខាន់ចំពោះ 

ផ្នការន្ះដ្រ។ តំណភា្ជ្ប់បណា្ត្ញដ្លមានសមត្ថភាពខ្ពស់មានសរសំខាន់ខា្ល្ំងណាស់ចំពោះ 

ការគំទ្ដល់ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។ តំណភា្ជ្ប់បណា្ត្ញស្នូលជាមួយតំបន់អាសុី និង ប្ទ្សលោក 

ទីបីដទ្ទៀត នឹងរួមចំណ្កដល់បណា្ត្ញដ្លមានលក្ខណៈព្ញល្ញមួយ ដោយផ្តល់អត្្ 

បញ្ជូនទិន្នន័យជាអតិបរមា និង លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្ន្កគុណភាពដទ្ទៀតដ្លចាំបាច់សម្្ប់ 

ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់ន្ះ។ ដោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្ទ្សនានានៅតំបន់អាសុី  

យុទ្ធសស្្ត EU លើកកម្ពស់មជ្ឈដ្ឋ្នព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ប្កបដោយសន្តិភាព សន្តិសុខ 

និង បើកចំហរ ស្បព្លជាមួយគ្ន្ន្ះ ដោះស្្យការគំរាមកំហ្ងផ្ន្កសន្តិសុខ អីុនធឺណិត 

និង ការពរសិទ្ធិមនុស្ស និង ស្រីភាពអនឡាញ រួមបញ្ចូលទាំង ការការពរទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន 

ផងដ្រ។ ការតភា្ជ្ប់ EU-អាសុី បានផ្តល់អភិក្មន្និយ័តកម្មដ្លមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្ន ្

នៅក្នុងការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល ពីព្្ះវាមានសរសំខាន់ចំពោះការគំទ្ដល់ការវិនិយោគឯកជន 

និង សធារណៈលើហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធឌីជីថល។ យុទ្ធសស្តន្្ះក៏គូសបញ្ជក់្អំពីគោលនយោបាយ 

និង គ្ឿងលើកទឹកចិត្តដើម្បីតភា្ជ្ប់ការប្ងច្កផ្ន្កឌីជីថល ជាពិស្សនៅតាមតំបន់ដច ់

ស្យល ឬ នៅក្នុងប្ទ្សដ្លគ្ម្នព្ំដ្នជាប់សមុទ្។ យុទ្ធសស្្តឌីជីថលដើម្បីការអភិវឌ្ឍ 

(Digital4Development) នៅតំបន់អាសុីនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តដើម្បីលើកកម្ពស់បច្ច្កវិទ្យានិង 

ស្វាកម្មឌីជីថល ដើម្បីជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចសង្គម។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

EU បានស្នើឡើងនូវការលើកកម្ពស់វ្ទិកាន្ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កថាមពលប្ចាំតំបន់ ដ្លផ្ត្ត 

លើគោលការណ៍ទីផ្សារ ការជំរុញឲ្យមានទំនើបកម្មន្ប្ព័ន្ធថាមពល និងការអនុម័តលើដំណះ

ស្្យថាមពលស្អ្ត (ដ្លប្ងច្កទៅច្ើនស្ថ្នីយ៍) លើកកម្ពស់ប្សិទ្ធភាពន្ថាមពល និង 

គំទ្ដល់ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កថាមពលទាំងរវាង និង ជាមួយដ្គូនានានៅក្នុងតំបន់អាសុី។

លក្ខណៈពិស្សសំខាន់ៗមួយចំនួនផ្ស្ងទៀតរបស់យុទ្ធសស្្ត EU ចំពោះការតភា្ជ្ប់ជាមួយ 

តំបន់អាសុី រួមមាន សកម្មភាពដ្លពង្ឹងកម្មវិធីកិច្ចសហប្តិបត្តិការទ្វ្ភាគី ថា្ន្ក់តំបន់ និង 

អន្តរជាតិដ្លមានស្្ប់ និង សកម្មភាពនានានៅក្នុងតំបន់អាសុី។

កិច្ចសហប្តិបត្តិការទ្វ្ភគី៖ EU គឺជាដ្គូន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការលើការអភិវឌ្ឍ និង ការ 

វិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាសុី។ EU និង ដ្គូរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាសុី អាចធ្វើការជាមួយគ្ន្បាន

កាន់ត្ល្អប្សើរឡើង ដើម្បីពង្ឹងមជ្ឈដ្ឋ្នន្ការធ្វើនិយ័តកម្ម ការគ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសធារណៈ 

និង ការប្មូលផ្តុំធនធានក្នុងស្ុក។

ជំនួយបច្ច្កទ្សដើម្បីអភិវឌ្ឍ និង អនុវត្តគម្្ងតភា្ជ្ប់ប្កបដោយចីរភាព គោលនយោបាយ 

និង របបនិយ័តកម្ម មានសរសំខាន់ចំពោះភាពជាដ្គូន្ះ។ កិច្ចសហប្តិបត្តិការទ្វ្ភាគីជាមួយ

ប្ទ្សនីមួយៗនឹងត្ូវសម្បទៅតាមស្ថ្នភាពជាក់លាក់ន្ប្ទ្សទាំងនោះ។ មានការរៀបច ំ

ផ្នការពង្ីកកិច្ចសន្ទនាអំពីការដឹកជញ្ជូនដ្លមានស្្ប់ ជាមួយប្ទ្សចិន ប្ទ្សជប៉ុន និង 

ប្ទ្សសិង្ហបុរី។ EU ក៏មានផ្នការពង្ីកកិច្ចសន្ទនាស្តីពីការតភា្ជ្ប់ប្កបដោយចីរភាពជាមួយ

ដ្គូដទ្ទៀត ដ្លរួមមាន ប្ទ្សអាហា្គ្នីស្ថ្ន ប្ទ្សឥណា្ឌ្ ប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី ប្ទ្ស 

អៀររ៉ង់ បទ្ស្បា៉គី្ស្ថន្ បទ្ស្រុសសីុ្ ប្ទស្កូរ្៉ ប្ទស្ទួរគី និង ប្ទស្នានាន្អាសុកីណា្តល្ 

ព្មទាំង ប្ទ្សអូស្្តាលី និង សហរដ្ឋអាម្រិកផងដ្រ ពីព្្ះវានឹងផ្តល់ការបង្ួបបង្ួមកមា្ល្ំង

ដល់យុទ្ធសស្្តន្ការតភា្ជ្ប់ EU-អាសុី។

កិច្ចសហប្តិបត្តិការថា្ន្ក់តំបន់៖ តំបន់អាសុីមានអង្គការ និង យន្តការអន្តរជាតិជាច្ើន ដ្លមាន 

អំណាចពក់ព័ន្ធនឹងការតភា្ជ្ប់។ យុទ្ធសស្្តរបស់ EU ផ្តល់ការគំទ្ដល់ MPAC ២០២៥ និង 

សំដៅឆ្ព្ះទៅកាន់បទដ្ឋ្នន្ MPAC នោះ រួមទាំង តាមរយៈកិច្ចសន្ទនាស្តីពីការដឹកជញ្ជូនជាបន្ត

បនា្ទ្ប់ផងដ្រ។

នៅអាសុីកណា្ត្ល ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្តិបត្តិការនៅថា្ន្ក់តំបន់ស្តីពីការតភា្ជ្ប់ប្កបដោយ 

ចីរភាព អាចជាយុទ្ធសស្្តដ៏សំខាន់មួយ។ គំនិតផ្តួចផ្តើមន្ឈូងសមុទ្ប្ងហា្គ្ល់សម្្ប់កិច្ច 

សហប្តិបត្តិការផ្ន្កបច្ច្កទ្ស និង ស្ដ្ឋកិច្ចពហុវិស័យ, កិច្ចសហប្តិបត្តិការផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច 
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ទំនិញសធារណៈ និង កំណើនជាសមូហភាព 

ប្ចាំតំបន់អាសុីកណា្ត្ល, សមាគមអាសុីខាងត្បូងដើម្បីកិច្ចសហប្តិបត្តិការប្ចាំតំបន់, កិច្ច 

សហប្តិបត្តិការលើវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចនៅអនុតំបន់អាសុីអាគ្ន្យ៍ និង អង្គការកិច្ចសហប្តិបត្តិការ

សៀងហ្ គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមប្ចាំតំបន់មួយចំនួនផ្ស្ងទៀត ដ្លត្ូវបានសមា្គ្ល់ឃើញដោយ 

EU សម្្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការនៅតំបន់អាសុី។

កិច្ចសហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិ៖ គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានពង្ីកកិច្ចសហប្តិបត្តិការដើម្បីធ្វើការ 

ជាមួយអង្គការអន្តរជាតិ និង ឧស្សាហកម្មដ្លពក់ព័ន្ធ ដើម្បីត្ួតពិនិត្យឡើងវិញលើភាពចាំបាច ់

ន្បទដ្ឋ្ននានាដ្លទាក់ទងនឹងការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កប្្ប្ួលអាកាសធាតុ ភាពរិចរិលន្បរិស្ថ្ន 

ការចូលទៅកាន់ទីផ្សារ ការធ្វើពណិជ្ជកម្មដោយស្រី និង ស្មើភាព និង ភាពអាចដំណើរការ 

ទៅវិញទៅមកបានន្បណា្ត្ញនានា។ ការទទួលបានការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តពីសំណាក់ប្ទ្សលោកទីប ី

សំខាន់ៗ ចំពោះបទដ្ឋ្នទាំងនោះ និង ការអនុម័តយ៉្ងទូលំទូលាយរបស់ពួកគ្ គឺជាគោលដៅ 

អនុវត្តដ៏សំខាន់មួយ។

 ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការតភ្ជ្ប់ EU-អាស៊ី

យុទ្ធសស្្តន្ការតភា្ជ្ប់ EU-អាសុី ពុំមានបំណងបង្កើតផ្នការវិនិយោគនោះទ្ ទោះបីជា 

លិខិតូបករណ៍ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុដ្លមានស្្ប់ និង លិខិតូបករណ៍នាព្លអនាគត របស់ EU ទំនង 

ជាអាចគំទ្ដល់ការវិនិយោគជាលក្ខណៈឯកជនលើគម្្ងនានាដ្លទាក់ទងនឹងការតភា្ជ្ប់ក៏

ដោយ។ EU បានផ្តល់ការគំទ្ដល់ការតភា្ជ្ប់រួចរាល់ហើយ តាមរយៈកន្ល្ងវិនិយោគក្ប្រខាង 

កន្ល្ងវិនិយោគសម្្ប់តំបន់អាសុីកណា្ត្ល និង កន្ល្ងវិនិយោគនៅតំបន់អាសុី ដោយភាគច្ើន 

តាមរយៈការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និង ជំនួយបច្ច្កទ្សសម្្ប់ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ និង ការតភា្ជ្ប់។ 

កន្ល្ងវិនិយោគនៅតំបន់អាសុី និង កន្ល្ងវិនិយោគនៅតំបន់អាសុីកណា្ត្ល ត្មួយមុខ បានបង្កើត 

ទឹកប្្ក់វិនិយោគជាង ៤,២ ប៊ីលានអឺរ៉ូ ចាប់ពីឆ្ន្ំ២០១០ រហូតដល់ ពក់កណា្ត្លឆ្ន្ំ 

២០១៨ តាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្ន្ន្ប្្ក់ជំនួយ និង ប្្ក់កម្ចី។ ផ្នការវិនិយោគសម្្ប់ 

តំបន់អឺរុ៉បក៏បង្ហញ្អំពីឱកាសដ៏រឹងមំាសម្្ប់ការវិនិយោគរួមគ្នន្ៅក្នងុតំបន់អឺរុ៉បផងដ្រ។

ចំពោះក្បខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុរយៈព្លច្ើនឆ្ន្ំបនា្ទ្ប់ទៀត (២០២១-២០២៧) សំណើរបស់ 

គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានរួមបញ្ចូលក្បខណ្ឌវិនិយោគសម្្ប់សកម្មភាពខាងក្្ ដ្លបង្កើតឡើង 

ដោយផ្អ្កលើមូលនិធិអឺរ៉ុបសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាពនាព្លបច្ចុប្បន្ន។ នៅ EU  

បានណ្នាំឲ្យមានការសហការកាន់ត្ជិតស្និទ្ធនៅក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពនានា ជាមួយស្ថ្ប័ន 

ហិរញ្ញវត្ថុសធារណៈ និង ឯកជនរបស់ប្ទ្សដ្លជាសមាជិករបស់ EU រួមទាំង មូលនិធ ិ
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

អធិបត្យ្យភាព ផងដ្រ។ EU បានគូសបញ្ជ្ក់អំពីភាពចាំបាច់ន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការជាអន្តរជាត ិ

ដើម្បីប្មូលផ្តុំប្ភពមូលនិធិនានា ដ្លរួមបញ្ចូលទាំង កំណើនន្ការវិនិយោគជាលក្ខណៈ 

ឯកជន និង ការប្ើប្្ស់លិខិតូបករណ៍ដ្លមានស្្ប់បានយ៉្ងល្អបំផុតផងដ្រ ដូចជា មូលនិធិ

អឺរ៉ុបសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព ជាដើម។

ផ្នការសកម្មភាពសម្្ប់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់កំណើនប្កបដោយចីរភាពបានលើក 

កម្ពស់ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុប្កបដោយចីរភាព និង ការគ្ប់គ្ងប្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុប្កបដោយចីរភាព  

ហើយផ្នការន្ះក៏ជាផ្ន្កដ៏សំខាន់មួយន្យុទ្ធសស្្តតភា្ជ្ប់ផងដ្រ។

ផ្នការសកម្មភាពន្ះបានណ្នាំឲ្យ EU និង តំបន់អឺរ៉ុបផ្តល់កម្ចីដល់ស្ថ្ប័ននានា ដើម្ប ី

ពង្ឹងកិច្ចសន្ទនាជាមួយស្ថ្ប័នហិរញ្ញវត្ថុសធារណៈ និង ឯកជនន្ប្ទ្សលោកទីបី និង លើក 

ទឹកចិត្តដល់កិច្ចសហប្តិបត្តិការស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុប្កបដោយចីរភាព និង ការផ្ល្ស់ប្តូរឧត្តមា្ម្នុវត្ត 

រវាងធនាគរនានានៅតំបន់អឺរ៉ុប រួមបញ្ចូលទាំង ធនាគររដ្ឋ និង ធនាគរន្ប្ទ្ស ដទ្ 

ទៀតដ្លមិនម្នជាសមាជិក EU ផងដ្រ។ EU នឹងគំទ្ដល់ដំណើរការនានានៅក្នុងក្ុម 

ប្ទ្ស G7 ក្ុមប្ទ្ស G20 និង អង្គការសម្្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការ និង អភិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋកិច្ច 

(OECD) ដើម្បីធ្វើឲ្យទមា្ល្ប់អនុវត្តន្ការផ្តល់កម្ចីរបស់ស្ថ្ប័នហិរញ្ញវត្ថុសធារណៈមានលក្ខណៈ

ស្បគ្ន្នឹងគោលការណ៍នានាន្ការតភា្ជ្ប់ប្កបដោយចីរភាព។

យុទ្ធសស្្តន្ការតភា្ជ្ប់ EU–អាសុី ដ្លពឹងផ្អ្កលើភាពជាដ្គូអន្តរជាតិលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ  

ដូចជា IFIs និង MDBs ជាដើម គឺជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់មួយន្ស្ថ្បត្យកម្មសកលសម្្ប់ការ 

តភា្ជ្ប់ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ។

ធនាគរវិនិយោគរបស់អឺរ៉ុប និង ធនាគរអឺរ៉ុបដើម្បីការស្ថ្បនាឡើងវិញ និង ការអភិវឌ្ឍ ត្ូវ 

បានគ្សមា្គ្ល់ឃើញថាជាដ្គូវិនិយោគ។ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ និង ធនាគរពិភពលោក គឺ

ជាដ្គូដ៏សំខាន់សម្្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការផ្ន្កចីរភាពបំណុល និង ការតភា្ជ្ប់។ ចំណុចសំខាន ់

គឺ EU បានព្យាយមធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) 

និង ធនាគរវិនិយោគហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធអាសុី មានលក្ខណៈសុីជម្្ ស្បព្លជាមួយគ្ន្នោះ 

ធានាថា ចំណុចអាទិភាពរបស់ EU បានទទួលការគោរពយ៉្ងព្ញល្ញនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទាំង 

ន្ះ។ MDBs នឹងជួយដល់ការអនុវត្ត “ផ្នទីបង្ហ្ញផ្លូវទៅកាន់ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធក្នុងជាទ្ព្យ

សកម្មមួយក្ុម” របស់ G20 និង “គោលការណ៍របស់ G20 ចំពោះការវិនិយោគលើហ្ដ្ឋ្រចនា 

សម្ព័ន្ធដ្លមានគុណភាពល្អ”។



43ផ្នការការតភ្ជ្ប់សម្្ប់អាស៊ី និង អឺរ៉៊ប
ទំនិញសធារណៈ និង កំណើនជាសមូហភាព 

យុទ្ធសស្្តរបស់ EU ស្តីពីការតភា្ជ្ប់តំបន់អឺរ៉ុប និង តំបន់អាសុី មិនបានរួមបញ្ចូលផ្នការលម្អិត 

ឬ គម្្ងណាមួយនៅព្លន្ះនោះទ្។ យុទ្ធសស្្តន្ះពន្យល់យ៉្ងច្បាស់អំពីទិសដៅន ្

ផ្នការតភា្ជ្ប់របស់ EU ជាមួយតំបន់អាសុី និង រំឭកដល់សមភាគីអាសុីថា រាល់សកម្មភាព 

នាព្លអនាគតទាំងអស់នឹងត្ូវអនុវត្តក្្មគោលការណ៍ន្ការតភា្ជ្ប់ប្កបដោយចីរភាព គ្ប់ 

ជ្ុងជ្្យ និង ផ្អ្កលើច្បាប់អន្តរជាតិ។ ឯកសរន្យុទ្ធសស្្តន្ះបញ្ជ្ក់អំពីដ្គូ ទាំងទ្វ្ភាគី 

និង ប្ចាំតំបន់ និង កម្មវិធីផ្តួចផ្តើមនានាដ្លការតភា្ជ្ប់ជាមួយអាសុីនឹងត្ូវបានជំរុញ ស្បតាម 

កម្មវិធីនោះទ្។ យុទ្ធសស្្តន្ះបានទទួលរងការជះឥទ្ធិពលពីភាពចាំបាច់របស់ភាគីពក់ព័ន្ធនៅ

ក្នុងតំបន់អាសុីកាន់ត្ខា្ល្ំងឡើង ពោលគឺពង្ឹងភាពជាដ្គូរវាង EU និង ប្ទ្សលោកទីបី តំបន់ 

និង អង្គការអន្តរជាតិនៅអាសុី ដ្លរហូតមកព្លន្ះ មិនត្ូវបានលើកឡើងនៅក្នុងផ្នការ 

របស់ EU សម្្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិនោះទ្។ យុទ្ធសស្្តន្ះក៏អនុញ្ញ្តឲ្យ EU និង 

ប្ទ្សដ្លជាសមាជិករបស់ខ្លនួសម្្ចបាននូវការប្្ស័្យទាក់ទងបានល្អប្សើរជាងមុន ការ 

បង្កើតមា៉្កសញ្ញ្ និង ការធ្វើទីផ្សារតាមវិធីរបស់ពួកគ្ ដើម្បីសម្្ចបាននូវគម្្ង និង កម្មវិធីន្

ការតភា្ជ្ប់ជាមួយដ្គូអាសុី។ 

 គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅអាស៊ីសម្្ប់ការតភ្ជ្ប់អាស៊ី-អឺរ៉៊ប

ទ្វីបអាសុីគឺជាជម្កន្ផ្នការ និង គម្្ងតភា្ជ្ប់ជាច្ើន។ បនា្ទ្ប់ពីបានដក់ច្ញនូវ MPAC 

រួចមក សមាគមប្ជាជាតិអាសុីអាគ្ន្យ៍ (អាស៊្ន) ទទួលបានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការកំណត់ផ្នការ 

តភា្ជ្ប់ រួមជាមួយកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច និង ការកសងសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្ន្យ៍។ 

ផ្នការតភា្ជ្ប់នៅតាមតំបន់សំខាន់ៗផ្ស្ងទៀតនៅអាសុី រួមមាន ច្ករបៀងស្ដ្ឋកិច្ចមហាអន ុ

តំបន់ម្គង្គ, បណា្ត្ញផ្លូវហាយវ្អាសុី, ផ្លូវហាយវ្ត្ីភាគីរវាងប្ទ្សឥណា្ឌ្-ប្ទ្សមីយ៉្ន់មា៉្ - 

ប្ទ្សថ្, តំបន់ត្ីកោណអភិវឌ្ឍន៍រវាងប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី-ប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី-ប្ទ្សថ្, កម្មវិធ ី

កិច្ចសហប្តិបត្តិការលើវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាសុីកណា្ត្ល និង កម្មវិធីកិច្ចសហប្តិបត្តិការ

លើវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចនៅអនុតំបន់អាសុីខាងត្បូង។ 

EU សម្្ចបាននូវសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយដ្លមានការតភា្ជ្ប់យ៉្ងរលូន និង បានធ្វើសមា 

ហរណកម្មគ្ប់ជ្ុងជ្្យ។ កិច្ចសហប្តិបត្តិការណ៍លើវិស័យពណិជ្ជកម្ម និង ស្ដ្ឋកិច្ចជាច្ើន 

ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កស្ថ្ប័ន និង ផ្នការនានា មានអត្ថិភាព រវាងប្ទ្សនានាន្ EU និង ទ្វីបអាសុី។ 

ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ផ្នការតភា្ជ្ប់អន្តរទ្វីបដ្លតភា្ជ្ប់ទ្វីបអឺរ៉ុប និង ទ្វីបអាសុីមានចំនួន 

តិចតួច។ ចំណុចដ្លសំខាន់ មានត្គម្្ងនៅខាងទ្វបីអាសីុបុ៉ណ្ណះ្ដ្លមានភាពច្បាស់លាស់ 

និង កំពុងស្ថតិនៅក្្មការអនុវត្ត។ យុទ្ធសស្្តរបស់អឺរុ៉បចំពោះការតភា្ជប់្ EU–អាសីុ តូ្វបានរៀប 

រាប់លម្អតិនៅក្នងុអភិក្មន្យុទ្ធសស្្តនោះ បុ៉ន្តគ្ម្្ងជាក់លាក់មិនទាន់បានអនុវត្តនៅឡើយទ្។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

១. គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្រស្រក្រវាត់ និង ផ្លូវ

ប្ធានាធិបត្យ្យ Xi Jinping បានចាប់ផ្តើមប្ើប្្ស់ BRI ជាគំនិតផ្តួចផ្តើមន្គោល 

នយោបាយបរទ្សដ៏ពិស្សមួយនៅក្នុងអំឡុងព្លទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់លោកទៅកាន់ 

ប្ទ្សកាហ្សាស្ថ្ន កាលពីឆ្ន្ំ២០១៣។ BRI ត្ូវបានគ្រំពឹងទុកថានឹងកា្ល្យជាផ្នការអភិវឌ្ឍន ៍

ដ៏ធំមួយដើម្បីបង្កើតការតភា្ជ្ប់ជាសកល ដោយមានប្ទ្សចិនជាចំណុចកណា្ត្ល។ យោងតាម 

“ចក្ខុវិស័យដើម្បីកិច្ចសហប្តិបត្តិការតាមផ្លូវសមុទ្ ក្្មគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្ស្ក្វាត់ និង ផ្លូវ” ដ្ល 

ត្ូវបានដក់ច្ញដោយរដ្ឋ្ភិបាលន្ប្ទ្សចិនកាលពីឆ្ន្ំ ២០១៥ នោះ (Xinhua, 2017)៖

គម្្ងតភា្ជ្ប់ន្គំនិតផ្តួចផ្តើមន្ះនឹងជួយបន្សុី និង សម្បសម្ួលយុទ្ធសស្្តអភិវឌ្ឍន៍របស់

ប្ទ្សនានាឲ្យស្បគ្ននឹ្ងគំនិតផ្តចួផ្តើមខ្ស្ក្វាត់ និង ផ្លវូ, អាចប្ើប្្ស់សកា្តនុ្ពលន្ទីផ្សារ 

នៅក្នុងតំបន់ន្ះ, លើកកម្ពស់ការវិនិយោគ និង ការប្ើប្្ស់, បង្កើតតម្ូវការ និង ឱកាស 

ការងរ, ពង្ឹងការផ្ល្ស់ប្តូររវាងមនុស្ស និង មនុស្ស និង ការផ្ល្ស់ប្តូរវប្បធម៌ និង ការរៀនសូត្

ពីគ្ន្ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងចំណមប្ជាជនន្ប្ទ្សដ្លពក់ព័ន្ធ និង ធ្វើឲ្យពួកគ្មានការ 

យល់ដឹង មានទំនុកចិត្ត និង គោរពគ្ន្ទៅវិញមក និង រស់នៅប្កបដោយភាពសុខដុមរមនា 

មាន ស្ចក្តីសុខ និង វិបុលសុខ។

BRI = គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្ស្ក្វាត់ និង ផ្លូវ            US = ដុលា្ល្រអាម្រិក

ប្ភព៖ អ្នកនិពន្ធ

រូបភពទី ១៖ រូបភពដ្លបង្ហ្ញអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្ស្ក្វាត់ និងផ្លូវ

ឆ្ន្ំដ្ល BRI ត្ូវបានប្កាសជាលើកដំបូង

ឆ្ន្ំដ្ល BRI ត្ូវបានដក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្ទ្សចិនជាផ្លូវការ

ចំនួនប្ទ្សដ្លជាភាគីផ្លូវការន្ BRI

ចំនួនគម្្ងដ្លជាផ្ន្កន្ BRI (គិតត្ឹមខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៩)

ចំនួនទឹកប្្ក់ជាដុលា្លរ្អាម្រិកដ្លប្ទ្សចិនបានសន្យាថានឹងផ្តល់មូលនិធិដល់ BRI

ចំនួនទឹកប្្ក់ជាដុលា្លរ្អាម្រិកដ្លប្ទ្សចិនបានវិនិយោគដោយផ្ទល់្នៅក្នងុ BRI

២០១៣

២០១៧

១៣៨

៤៥១

១ ទ្ីលាន

៨០ប៊ីលាន
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ទំនិញសធារណៈ និង កំណើនជាសមូហភាព 

គោលបំណងពង្ឹងការតភា្ជ្ប់ អាសុី-អឺរ៉ុប គឺជាចំណុចសំខាន់ន្គំនិតផ្តួចផ្តើមន្ះ។

គម្្ង និង សកម្មភាព ដ្លស្ថិតនៅក្្ម BRI ភាគច្ើនផ្ត្តលើហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ

ន្ការដឹកជញ្ជូននៅក្នុង និង រវាងទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប។ ប៉ុន្ត្ គ្គួរត្កត់សមា្គ្ល់ផងដ្រថា 

វិសលភាពផ្ន្កភូមិសស្្តរបស់ BRI គឺក្ប្រសកល ពីព្្ះវាក៏គ្បដណ្តប់លើទ្វីបអាហ្្វិក 

ទ្វីបអូស្អានី និង ទ្វីបអាម្រិកឡាទីនផងដ្រ។ លើសពីន្ះទៀត ក្្ពីការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កដឹកជញ្ជូន 

ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធផ្ន្កថាមពល និង គមនាគមន៍ ក៏ជាវិស័យសំខាន់ៗន្ BRI ផងដ្រ។ BRI មាន 

អត្ថន័យសំខាន់ៗចំពោះសមាហរណកម្មស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ អភិបាលកិច្ចពហុភាគី និង 

ទំនាក់ទំនងរវាងប្ជាជន និង ប្ជាជននៅទូទាំងទ្វីបអាសុី-អឺរ៉ុប និង ទ្វីបដទ្ទៀតផងដ្រ។ 

ប្ទ្សជាច្ើន ទោះបីជាមិនម្នទាំងអស់ក៏ដោយ នៅក្នុងទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប បានចុះអនុស្ស 

រណៈន្ការយោគយល់គ្ន្ទ្វ្ភាគីជាមួយប្ទ្សចិន ដើម្បីកិច្ចសហប្តិបត្តិការកាន់ត្ជិតស្និទ្ធ 

លើសកម្មភាពនានាដ្លទាក់ទងនឹង BRI (មណ្ឌលគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្ស្ក្វាត់ និង ផ្លូវប្តង 

ឆ្ន្ំ២០២០)។

នៅខណៈព្លដ្ល BRI គឺជាផ្នការកម្ិតខ្ពស់ ពីព្្ះវាគឺជាគោលនយោបាយបរទ្សដ៏ 

ពិស្សរបស់ប្ធានាធិបតី Xi នោះ វាមិនម្នជាយុទ្ធសស្្តដ្លផ្អ្កលើការសម្្ចចិត្តរបស ់

ថា្ន្ក់ដឹកនាំត្មា្ន្ក់នោះទ្។ ផ្ទុយមកវិញ វាបង្ហ្ញអំពីល្បាយ (ដ្លព្លខ្លះមានភាពស្មុគស្ម្ញ) 

ន្អន្តរកម្មពីថា្ន្ក់លើមកថា្ន្ក់ក្្ម និង ពីថា្ន្ក់ក្្មទៅថា្ន្ក់លើ រវាងតួអង្គជាច្ើននាក់នៅក្នុង

ប្ទ្សចិន។ យុទ្ធសស្្តមានប្ភពដើមមកពីគំនិត និង ទមា្ល្ប់អនុវត្តនៅថា្ន្ក់ក្្មជាតិ ដ្ល 

BRI លើកកម្ពស់ឲ្យកា្ល្យជាថា្ន្ក់ជាតិ (Summers ឆ្ន្ំ២០១៦)។ កងកមា្ល្ំងដ៏ចម្បងមួយ ពោល 

គឺក្ុមការងរតូចដ្លឈានមុខគ្លើការជំរុញការស្ថ្បនាខ្ស្ក្វាត់ និង ផ្លូវ ត្ូវបានបង្កើត 

ឡើងនៅឆ្ន្ំ២០១៥ ដើម្បីពង្ឹងការសម្បសម្ួល BRI នៅក្នុងចំណមតួអង្គទាំងឡាយន្

ប្ទ្សចិន ដ្លជាប់ពក់ព័ន្ធនឹង BRI។ ប៉ុន្ត្ ទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងទាំងន្ះក្តី BRI 

នៅព្លន្ះ នៅត្បន្តរងគ្្ះដោយសរបញ្ហ្ការសម្បសម្ួលនានា ដ្លបណា្ត្លមកព ី

វិសលភាពរបស់ខ្លួនផ្ទ្ល់ និង ពហុភាពរបស់តួអង្គដ្លពក់ព័ន្ធ។

ការផ្តល់មូលនិធិដល់ BRI ត្ូវបានបំប្កជាច្ើនផ្ន្ក (Summers ឆ្ន្ំ២០២០) ហើយការ

បា៉្ន់ស្ម្នអំពីថវិកាមានការប្្ប្ួលយ៉្ងខា្ល្ំង។ មូលនិធិទទួលបានពីច្ើនប្ភព ដ្លក្នុងនោះ 

ធនាគររដ្ឋ ធនាគរន្គោលនយោបាយ មូលនិធិទ្ព្យសម្បត្តិអធិបត្យ្យភាព និង IFIs គឺជាអ្នក 

ផ្តល់វិភាគទានសំខាន់បំផុត។ ធនាគររដ្ឋ និង មូលនិធិអភិវឌ្ឍន្ប្ទ្សចិន មានចំណ្កធំជាងគ្

បង្អសន្់ការផ្តលមូ់លនិធិ (Dossani, Bouey និង Zhu ឆ្ន្២ំ០២០)។ ធនាគរអភិវឌ្ឍន្បទ្ស្ចិន 

ធនាគរអាហរ័ណ-នីហរ័ណន្ប្ទ្សចិន មូលនិធិផ្លូវសូត្ ធនាគរវិនិយោគហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

អាសុី និង ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី គឺជាអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសំខាន់ៗ (គណៈកម្មការត្ួតពិនិត្យ 

ឡើងវិញលើវិស័យស្ដ្ឋកិច្ច និង មូលបត្របស់អាម្រិក-ចិន ឆ្ន្ំ២០១៨)។ ព្លវ្លាកន្លងផុតទៅ 

តួនាទីផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្ទ្សចិនមានការក្ប្្មួយចំនួន ពីព្្ះធនាគរបរទ្សបានចូល 

រួមកាន់ត្ច្ើន។ លើសពីន្ះទៀត បទប្បញ្ញត្តិរបស់ប្ទ្សចិនចំពោះការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល ់

គម្្ងមានភាពតឹងរុឹងជាងមុន។

 ធាត៊សំខាន់ៗរបស់ BRI

ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធន្ការដឹកជញ្ជូនដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងអភិក្មន្ការតភា្ជ្ប់របស់ BRI។

សកម្មភាពនានាដ្លស្ថិតនៅក្្ម BRI ដ្លទាក់ទងនឹងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធន្ការដឹកជញ្ជូន 

អាចត្ូវបានបំប្កជាផ្ន្កតូចៗ រួមមាន ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និង ការសងសង់ ការដឹកជញ្ជូន 

តាមផ្លូវរថភ្លើង ការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្ និង ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស។ បន្ថ្មពីលើ 

ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធន្ការដឹកជញ្ជូនទៀតនោះ វិស័យឌីជីថលក៏ជាលក្ខណៈពិស្សន្ការតភា្ជ្ប់ដ ៏

សំខាន់មួយរបស់ BRI ផងដ្រ។

ក. ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និង ការសងសង់ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធន្ការដឹកជញ្ជូន

តួអង្គន្ប្ទ្សចិន តាមធម្មតា មានតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងគម្្ងនានាដ្លមានបំណង 

ធ្វើការស្ថ្បនាហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធន្ការដឹកជញ្ជូន និង ថាមពលនៅក្នុងក្បខណ្ឌរបស់ BRI។ 

នៅក្នុងចំណមភាគីចុះកិច្ចសន្យាសំខាន់ៗទាំង ១០ នៅទូទាំងសកលលោក កាលពីឆ្ន្ំ២០១៩ 

មានប្្ំពីរ គឺជាក្ុមហ៊ុនចិន (ENR ឆ្ន្ំ២០១៩)1 ៖

នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ ភាគីចិនដ្លចុះកិច្ចសន្យា ទទួលបានប្្ក់ចំណូលពីការសងសង់ជា

អន្តរជាតិ ចំនួន ២៤,៤% (Kurimoto ឆ្ន្ំ២០១៩)។ ទ្វីបអាសុី អាហ្្វិក និង មជ្ឈិមបូព៌្ គឺជា

តំបន់សំខាន់ៗដ្លមានជាប់ពក់ព័ន្ធនឹងភាគីចិនដ្លចុះកិច្ចសន្យា (Morris ឆ្ន្ំ២០២០)។ 

ទ្វីបអឺរ៉ុប និង អាម្រិកឡាទីន ត្ូវបានគ្មើលឃើញថា មិនសូវមានសកម្មភាពនៅក្នុងគម្្ង 

ន្ះទ្។ វិស័យអាទិភាពសម្្ប់ភាគីចិនដ្លចុះកិច្ចសន្យា នៅទ្វីបអាសុី-អឺរ៉ុប ដ្លនៅខាង 

1 ក្ុមហ៊ុនត្ូវបានចាត់ចំណាត់ថា្ន្ក់តាមប្្ក់ចំណូលន្ការសងសង់ដ្លទទួលបាននៅខាងក្្ប្ទ្សដើមកំណើតរបស់ 
ក្ុមហ៊ុននីមួយៗនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ ជាលានដុលា្ល្រអាម្រិក៖ (i) State Construction Engineering Corporation Ltd.; (ii) China 

Railway Group Ltd.; (iii) China Railway Construction Corporation Ltd.; (iv) China Communications Construction 

Group Ltd.; (v) Power Construction Corporation of China; (vi) China Metallurgical Group Corporation និង (vii) 

Shanghai Construction Group Co. Ltd.។
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ទំនិញសធារណៈ និង កំណើនជាសមូហភាព 

ក្្ប្ទ្សចិន រួមមាន អាសុីអាគ្ន្យ៍ អាសុីខាងត្បូង (ជាពិស្សប្ទ្សបា៉្គី-ស្ថ្ន) មជ្ឈិមបូព៌្ 

និង អឺរ៉ុប (Balkans ខាងលិច)។

ធនាគរអាហរ័ណ-នីហរ័ណន្ប្ទ្សចិន និង ធនាគរអភិវឌ្ឍន្ប្ទ្សចិន គឺជាអ្នកផ្តល ់

ហិរញ្ញប្បទានសំខាន់ៗន្គម្្ងសងសង់របស់ BRI ដ្លផ្តល់មូលនិធិប្ហ្ល ៣៣៤ 

ប៊ីលានដុលា្ល្រអាម្រិក នៅក្នុងគម្្ងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធនៅដំណាក់កាលខុសៗគ្ន្ន្ការអភិវឌ្ឍ  

(ផ្ន្កស្្វជ្្វ និង ទីផ្សារ ឆ្ន្ំ២០១៩)។ បន្ថ្មពីលើធនាគរទាំងពីរន្ះទៀត ធនាគរ 

ពណិជ្ជកម្មចិន និង ធនាគរពណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ជាញឹកញាប់ បានចូលរួមនៅក្នុងការផ្តល ់

ហិរញ្ញប្បទានផ្ន្កហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ។

វឌ្ឍនភាព៖ យោងតាមស្ចក្តីប្កាសព័ត៌មានរបស់ BRI ចាប់ពីខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៣ រហូត 

ដល់ ឆ្ន្ំ២០១៩ កិច្ចសន្យាសងសង់ន្ប្ទ្សចិនដ្លតម្ល្ជាង ៥០០ ប៊ីលានដុលា្ល្រ ត្ូវបាន 

ចុះហត្ថល្ខា (ឧ. កំពង់ផ្ ផ្លូវរថភ្លើង ផ្លូវល្បឿនលឿន អាកាសយនដ្ឋ្ន ស្ព្ន រោងចក្ 

អគ្គិសនី និង ទំនប់ទឹក) (AEI ២០២០)។ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្ចាំឆ្ន្ំបានឡើងដល់ចំណុច 

ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៤ ដ្លមានចំនួនប្ហ្ល ៩៥ ប៊ីលានដុលា្ល្រ បនា្ទ្ប់មកបានធា្ល្ក ់

ចុះរហូតដល់ ៧៦ ប៊ីលានដុលា្ល្រ នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨។ គម្្ងជាច្ើនចំណាយព្លដើម្ប ី

បញ្ចប់ យូរជាងការរំពឹងទុក។ និនា្ន្ការន្ះមានភ័ស្តុតាងបញ្ជ្ក់កាន់ត្ច្ើនបនា្ទ្ប់ពីមានជំងឺរាត 

ត្បាតសកល វីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩)។

ខ. ការគ្ប់គ្ង និង ការប្ើប្្ស់ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធន្ការដឹកជញ្ជូន៖ ផ្លូវរថភ្លើង សម៊ទ្ 
និង ផ្លូវអាកាស

ផ្លូវរថភ្លើងសម្្ប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញ BRI បានដក់ឲ្យដំណើរការរវាងទ្វីបអាសុី និង ទ្វីបអឺរ៉ុប 

ពោលគឺច្ករបៀងចម្បងធ្វើការតភា្ជ្ប់ទីក្ុងជាច្ើនន្ប្ទ្សចិន និង អឺរ៉ុប តាមរយៈ ប្ទ្ស 

កាហ្សាស្ថ្ន ម៉ុងហ្គ្ល រុស្សុី និង ប៊្លឡារ៊ូស។ ច្ករបៀបផ្ស្ងទៀតតភា្ជ្ប់ប្ទ្សចិន 

និង អឺរ៉ុប តាមរយៈតំបន់អាសុីកណា្ត្ល និង មជ្ឈិមបូព៌្។

ផ្លូវរថភ្លើងសម្្ប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញ BRI រវាងអឺរ៉ុប និង ប្ទ្សចិនបានទទួលឧបត្ថម្ភធនជា

ច្ើនពីរដ្ឋ្ភិបាលកណា្ត្ល រដ្ឋ្ភិបាលប្ចាំខ្ត្ត និង ស្ុកន្ប្ទ្សចិន ដ្លជួយឲ្យរថភ្លើង

ធ្វើប្តិបត្តិការបាន និង បង្កើតផ្លូវថ្មីៗ។ ក្ុមហ៊ុនផ្តល់ស្វារថភ្លើងទាំងជារបស់ប្ទ្សចិន និង 

មិនម្នជារបស់ប្ទ្សចិន មានសិទ្ធិទទួលបានឧបត្ថម្ភកធន។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ក្្ពីរដ្ឋ្ភិបាលកណា្ត្ល និង រដ្ឋ្ភិបាលប្ចាំខ្ត្តទៀតហើយនោះ ក្ុមហ៊ុន China State 

Railway Group Co� Ltd. និង ក្ុមហ៊ុនផ្តល់ស្វាផ្លូវរថភ្លើងជាអន្តរជាតិ គ្ប់គ្ងផ្លូវរថភ្លើង។ 

នៅឆ្ន្ំ២០២២ ឧបត្ថម្ភកធននឹងត្ូវលុបចោល ដោយសរចរាចរណ៍ន្ការដឹកជញ្ជូនទំនិញគួរត្

អាចធ្វើប្តិបត្តិការដោយគ្ម្នឧបត្ថម្ភកធនបាន (Leng ២០១៩)។

វឌ្ឍនភព នៅក្នុងត្ីមាសទីមួយន្ឆ្ន្ំ២០២០ រថភ្លើងដ្លដឹកជញ្ជូនទំនិញរវាងប្ទ្ស 

ចិន-អឺរ៉ុប បានធ្វើដំណើរចំនួន ១.៩៤១ លើក ដោយកត់សមា្គ្ល់ថាមានកំណើន ១៥% ពីមួយ 

ឆ្ន្ំទៅមួយឆ្ន្ំ ចាប់តាំងពីព្លដ្លស្វាផ្លូវរថភ្លើងចិន-អឺរ៉ុបត្ូវបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១១។  

មានទំនិញកាន់ត្ច្ើនត្ូវបានដឹកជញ្ជូនពីប្ទ្សចិន ទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប ហើយក៏មានទំនិញកាន់

ត្ច្ើនត្ូវបានដឹកជញ្ជូនពីទ្វីបអឺរ៉ុបទៅកាន់ប្ទ្សចិនវិញដ្រ។

ការអភិវឌ្ឍកំពង់ផ្ និង ការគ្ប់គ្ងចំណតនៅតាមបណ្ត្យផ្លូវសូត្សមុទ្ គឺជាទិដ្ឋភាព 

ដ្លសំខាន់ជាងគ្បំផុតន្គម្្ងផ្លូវសមុទ្នានានៅក្នុង BRI។ ប្តិបត្តិករចំណតសំខាន់ៗនៅ 

ក្នុង BRI មានមូលដ្ឋ្ននៅក្នុងប្ទ្សចិន (រួមទាំង ហុងកុង ផងដ្រ) (Duchâtel និង Duplaix 

២០១៨: ១៤) ទោះបីជាអាជា្ញ្ធរន្ប្ទ្សសិង្ហបុរី (ប្តិបត្តិករចំណតដ៏ធំជាងគ្បំផុតនៅទូទាំង 

ពិភពលោក), Dubai Ports World, AP Moller Terminals, CMA CGM, Evergreen, និង 

Eurogate មានភាពសកម្មក៏ដោយ។ ផ្លូវសូត្សមុទ្ កំពុងត្ត្ូវបានអនុវត្តទៅទូទាំងទ្វីបអាសុី 

មជ្ឈិមបូព៌្ និង តំបន់អាហ្្វិកខាងជើង អឺរ៉ុប និង អាហ្្វិកខាងកើត។

ដោយសរត្កង្វះខាតការវិនិយោគលើហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបំព្ញតាមតម្ូវការរបស់ 

ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍនៅទូទាំងតំបន់មហាសមុទ្ឥណា្ឌ្ ប្ទ្សភាគច្ើនបានស្វ្គមន៍ឱកាសធ្វើ 

ការដ្ញថ្ល្ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់មូលនិធិពីប្ទ្សចិន (Green ឆ្ន្ំ២០១៨)។ ប្តិបត្តិករ 

ចំណតធំៗ ដ្លកាន់កាប់ដោយរដ្ឋន្ប្ទ្សចិន ទទួលបានកម្ចីដ្លមានការប្្ក់ទាប ពី 

ធនាគររដ្ឋចិន និង ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ BRI ពីសំណាក់ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍ន្ប្ទ្សចិន 

(Johnson ឆ្ន្ំ២០១៨)។ ប្តិបត្តិករកំពង់ផ្ចិន បានធ្វើអន្តរជាតូបនីយកម្មយ៉្ងឆប់រហ័ស 

ចាប់ពីឆ្ន្ំ២០១០ មក ដើម្បីកា្ល្យជាដ្គូប្កួតប្ជ្ងដ៏រឹងមាំន្ប្តិបត្តិករចំណតធំៗនៅលើ 

សកលលោក។

ចាប់តាំងពី ឆ្ន្ំ២០១៥ មក អាកាសចរណ៍បានកា្ល្យជាផ្ន្កមួយន្ BRI ជាផ្លូវការ ទោះប ី

ជាគ្ម្នលក្ខណៈពិស្សក៏ដោយ (មជ្ឈមណ្ឌលសម្្ប់អាកាសចរណ៍ CAPA ឆ្ន្ំ២០១៨)។ 

ក្ុមហ៊ុនចិនមានភាពសកម្ម ប៉ុន្ត្មិនបានដើរយ៉្ងសំខាន់នៅក្នុងការតភា្ជ្ប់ស្វាតាមផ្លូវអាកាស 
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ទំនិញសធារណៈ និង កំណើនជាសមូហភាព 

នៅទូទាំងអាសុី-អឺរ៉ុបនោះទ្។ ក្ុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បានពង្ីកការគ្បដណ្តប់របស់ពួកគ្

យ៉្ងសន្សឹមៗត្ប៉ុណ្ណ្ះ។ នៅក្នុងប្ទ្សជាច្ើនន្ BRI ក្ុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China 

Southern Airlines គឺជាក្ុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ចិនត្មួយគត់ដ្លកំពុងប្តិបត្តិការ។

ចាប់ពីឆ្ន្ំ២០១៣ រហូតដល់ ឆ្ន្ំ២០១៩ ក្ុមហ៊ុនចិនបានវិនិយោគទឹកប្្ក់ចំនួន ២១,៥៧ 

ប៊ីលានដុលា្ល្រអាម្រិក លើវិស័យអាកាសចរណ៍សកល។ នៅព្លដំណាលគ្ន្នោះ កិច្ចសន្យា 

សងសង់របស់ប្ទ្សចិន នៅក្នុងវិស័យអាកាសចរណ៍សកល ដ្លមានទឹកប្្ក់ចំនួន ៩,៦៨ 

ប៊ីលានដុលា្ល្រ ត្ូវបានចុះហត្ថល្ខាជាមួយប្ទ្សដ្គូ (AEI ២០២០)។ ប្ទ្ស 

ចិនបានកា្ល្យជាប្ទ្សដើមកំណើត និង ទិសដៅដ៏សំខាន់មួយន្ចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាស។ អ្នកធ្វើ 

ដំណើរតាមផ្លូវអាកាសពីប្ទ្សចិន បានកើនឡើងពី ៣៥២,៧៩ លាននាក់ កាលពីឆ្ន្ំ២០១៣ 

រហូតដល់ ៦១១,៤៣ លាននាក់នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ (ធនាគរពិភពលោក ២០២០b)។ ជំង ឺ

រាតត្បាតសកល កូវីដ-១៩ បានរំខានដល់និនា្ន្ការកាលពីមុន ស្បព្លជាមួយគ្ន្នោះ ទំនិញតាម 

ផ្លូវអាកាសរវាងប្ទ្សចិន-អឺរ៉ុប មានការកើនឡើងដោយសរការដឹកជញ្ជូនបរិកា្ខ្រព្ទ្យ និង 

ឱសថ (Knowler ឆ្ន្ំ២០២០)។

គ. ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល

សមាសធាតុឌីជីថលរបស់ BRI ឬ ផ្លូវសូត្ឌីជីថល (DSR) ត្ូវបានប្កាសជាលើកដំបូងនៅ 

ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៥។ DSR មានបំណងពង្ឹងការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថលនៅលើសកលលោក ដោយមាន

ប្ទ្សចិនស្ថិតនៅចំណុចកណា្ត្ល តាមរយៈការកសងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល និង ពង្ីកការ 

ស្នើផ្តល់ការធ្វើពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិក នៅក្នុងចំណមផ្ន្កដទ្ទៀត។

ចិនដើរតួនាទីជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៅទីន្ះ - ក្នងុនាមជាអ្នកផលិតផលិតផលលក់តាមរយៈពណិជ្ជកម្ម 

អ្ឡិចត្ូនិក ក្នុងនាមជាវ្ទិកាពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិក និង ក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់ភ័ស្តុភារ និង 

ការដឹកជញ្ជូនដល់ប្ទ្សនានាន្ BRI។ តួអង្គសំខាន់ៗ រួមមាន ក្ុមហ៊ុនឯកជនខា្ន្តយក្ស 

ផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យាន្ប្ទ្សចិន ដូចជា Alibaba, Tencent, JD.com, Baidu, Huawei និង 

ZTE ដ្លជាផ្ន្កន្ DSR ដ្លលើកកម្ពស់ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិក និង ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ

ឌីជីថលនៅលើសកលលោក។ នៅខណៈព្លដ្លភាគច្ើនជាក្ុមហ៊ុនឯកជននោះ ពួកគ្ 

ជាញឹកញាប់ ទទួលបានការគំទ្ផ្ន្កនយោបាយពីរដ្ឋ្ភិបាលចំពោះប្តិបត្តិការជាអន្តរជាតិរបស ់

ពួកគ្។ ធនាគរចិនផ្តល់មូលនិធិសម្្ប់សកម្មភាពទាំងន្ះ (ក្ុមប្ឹក្សាប្ចាំរដ្ឋ ឆ្ន្ំ២០១៦; 

The Economist ឆ្ន្ំ២០២០; Triolo et al. ឆ្ន្ំ២០២០)។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ឃ. ផ្លូវឆ្ព្ះទៅកាន់ភពជោគជ័យសម្្ប់ BRI

នៅខណៈព្លដ្លប្ទ្សចិនបន្តអភិវឌ្ឍ BRI និង ធ្វើការក្សម្ួលគំនិតផ្តួចផ្តើម 

ន្ះ នៅព្លដ្លវាបន្តដំណើរទៅខាងមុខទៀតនោះ (Rolland ឆ្ន្ំ២០១៩) មានបញ្ហ ្

ប្ឈមពីរបានល្ចឡើង ដោយសរត្វាមានទំនាក់ទំនងយ៉្ងខា្ល្ំងនឹងការតភា្ជ្ប់អាសុី-អឺរ៉ុប។ 

ទីមួយ កិច្ចសហប្តិបត្តិការរវាងប្ទ្សចិន និង តួអង្គអន្តរជាតិដទ្ទៀតដ្លបានចូលរួមនៅក្នុង 

ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និង សងសង់ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ នៅត្មានកម្ិត។ គម្្ងជាច្ើន 

បានរួមបញ្ចូលតួនាទីដ៏សំខាន់មួយសម្្ប់តួអង្គចិន ឬ តួអង្គអន្តរជាតិដទ្ទៀត។ គម្្ងដ្ល 

អ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និង អ្នកចុះកិច្ចសន្យាន្ប្ទ្សចិនតំណាងឲ្យយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្នោះ ជាញឹក 

ញាប់មានទំនាក់ទំនងយ៉្ងជិតស្និទ្ធនឹងទំនាក់ទំនងទ្វ្ភាគីរវាងរដ្ឋ្ភិបាល និង រដ្ឋ្ភិបាល។ ដើម្ប ី

សម្្ចបានការធ្វើឲ្យរឹងមាំទៅវិញទៅមក នៅកម្ិតខ្ពស់ រវាង BRI និង គំនិតផ្តួចផ្តើមន្ការ 

តភា្ជ្ប់ដ្លមិនម្នជារបស់ប្ទ្សចិន ដ្លអាចនាំមកនូវគុណសម្បត្តិដល់ការបង្ួបបង្ួម 

កមា្ល្ំង និង ប្សិទ្ធភាពនោះ តម្ូវឲ្យមានការបង្ួបបង្ួមបទដ្ឋ្នដើម្បីតមា្ល្ភាព ការប្កួត 

ប្ជ្ងដោយយុត្តិធម៌ និង ទំនួលខុសត្ូវសង្គមរបស់សជីវកម្ម។ ចំណុចន្ះក៏អនុវត្តចំពោះហ្ដ្ឋ្ 

រចនាសម្ព័ន្ធន្ការដឹកជញ្ជូន ថាមពល និង ឌីជីថលផងដ្រ។

ទីពីរ កំណើនដ្លគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់ន្សមា្ព្ធផ្ន្កភូមិសស្្តនយោបាយនៅក្នុងចំណម 

ប្ទ្ស មហាអំណាច នំាឲ្យមានដំណើរការនយោបាយនីយកម្មន្ទំនាក់ទំនងស្ដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ។ 

ចំណុចន្ះ ធ្វើឲ្យ មានភាព ស្មុគស្ម្ញកាន់ត្ច្ើនឡើងចំពោះរដ្ឋ្ភិបាល និង ក្ុមហ៊ុន ចិន និង 

មិនម្នចិន នៅក្នុងការសហការជាមួយគ្ន្ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមន្ការតភា្ជ្ប់ក្នុង 

ទ្ង់ទ្្យធំ។ ការប្ងច្ករវាងនយោបាយ និង ស្ដ្ឋកិច្ច នៅកម្ិតជាក់លាក់មួយ គឺមាន ភាព ចាំ

បាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យទីភា្ន្ក់ងររដ្ឋ្ភិបាល ស្ថ្ប័នហិរញ្ញវត្ថុ ក្ុមហ៊ុន និង ភាគីពក់ព័ន្ធនៅក្នុងមូលដ្ឋ្ន

អាចផ្ត្តលើការពង្ឹងជាអតិបរមានូវកិច្ចសហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីការអភិវឌ្ឍ និង ការ 

តភា្ជ្ប់ផ្ន្កហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ។

ការតភា្ជ្ប់ អាសុី-អឺរ៉ុប ដ្លមានភាពល្អប្សើរឡើង រួមចំណ្កដល់គោលដៅន្កំណើនដ្ល

មានបរិយប័ន្ន និង ចីរភាពរបស់ ASEM។ BRI របស់ប្ទ្សចិន មិនត្ឹមត្ជាគំនិតផ្តួចផ្តើមន្

ការតភា្ជ្ប់ត្ប៉ុណ្ណ្ះទ្ ប៉ុន្ត្វាគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមដ្លមានវិសលភាពធំជាងគ្បំផុត។ ASEM 

អាចធ្វើការរួមចំណ្កដ៏សំខាន់មួយចំពោះការតភា្ជ្ប់អាសុី-អឺរ៉ុប តាមរយៈការសម្បសម្ួលការ 

ចូលរួមរវាង BRI និង គំនិតផ្តួចផ្តើមដទ្ទៀត។ វាអាចធ្វើប្បន្ះបានតាមរយៈការអភិវឌ្ឍ 

បទដ្ឋ្នន្ការតភា្ជ្ប់រួមមួយសម្្ប់ទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប និង តាមរយៈការផ្តល់វ្ទិកាមិនពក់ព័ន្ធ 

នឹងនយោបាយ ដល់កិច្ចសហប្តិបត្តិការពហុភាគីស្តីពីការតភា្ជ្ប់អាសុី-អឺរ៉ុប។



51ផ្នការការតភ្ជ្ប់សម្្ប់អាស៊ី និង អឺរ៉៊ប
ទំនិញសធារណៈ និង កំណើនជាសមូហភាព 

២. ភពជាដ្រគូរវាង EU–ជបុ៉ន ស្តពីីការតភ្ជ្រប់ប្រកបដោយចីរភព និង ហ្រដ្ឋ្រ 

រចនាសម្ព័ន្ធដ្រលមានគុណភពល្អ

ផ្នការរបស់ប្ទ្សជប៉ុនចំពោះហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដ្លមានគុណភាពល្អ និង ការអភិវឌ្ឍ 

ប្កបដោយចីរភាពគឺជាមូលដ្ឋ្នគ្ឹះន្ភាពជាដ្គូលើការតភា្ជ្ប់នៅក្នុងតំបន់។ ហ្ដ្ឋ្រចនា 

សម្ព័ន្ធដ្លមានគុណភាពល្អ គឺជាចំណុចសំខាន់ន្គំនិតផ្តួចផ្តើមហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ និង ការតភា្ជ្ប ់

ទាំងអស់របស់ប្ទ្សជប៉ុន។ កាលពីឆ្ន្ំ២០១៩ ប្ទ្សជប៉ុន និង EU បានបញ្ជ្ក់អំពីការប្ត្ជា្ញ្

ចិត្តរបស់ពួកគ្ ចំពោះការបង្កើតភាពជាដ្គូន្ការតភា្ជ្ប់មួយដ្លផ្អ្កលើចីរភាពដ្លជាគុណ

តម្ល្រួម ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដ្លមានគុណភាពល្អ និង ជំនឿរបស់ពួកគ្ចំពោះអត្ថប្យោជន៍ន ្

ទីធា្ល្ប្កួតប្ជ្ងនៅកម្ិតមួយ។

នៅក្នុងភាពជាដ្គូរវាង EU–ជប៉ុន ចំពោះការតភា្ជ្ប់ប្កបដោយចីរភាព និង ហ្ដ្ឋ្រចនា 

សម្ព័ន្ធដ្លមានគុណភាពល្អ EU និង ប្ទ្សជប៉ុនមានបំណងធ្វើការជាមួយគ្ន្ នៅគ្ប់កម្ិត

ទាំងអស់ន្ការតភា្ជ្ប់ ទាំងទ្វ្ភាគី និង ពហុភាគី ដ្លរួមបញ្ចូលទាំងការផ្ល្ស់ប្តូរផ្ន្កឌីជីថល 

ការដឹកជញ្ជូន ថាមពល និង ការផ្ល្ស់គ្ន្រវាងប្ជាជន និង ប្ជាជនផងដ្រ (ក្សួងការបរទ្ស 

ប្ទ្សជប៉ុន ឆ្ន្ំ២០១៩)។ ផ្នការតភា្ជ្ប់នឹងធ្វើការពិចារណាយ៉្ងព្ញល្ញអំពីភាពចាំ

បាច់ និង តម្ូវការរបស់ដ្គូ និង យកចិត្តទុកដក់ខា្ល្ំងបំផុតចំពោះសមត្ថភាពផ្ន្កសរពើពន្ធ  

និង ចីរភាពន្បំណុលរបស់ពួកគ្។ EU និង ប្ទ្សជប៉ុន នឹងសម្បសម្ួលកិច្ចសហ 

ប្តិបត្តិការលើការតភា្ជ្ប់ និង ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដ្លមានគុណភាពល្អ ផ្ស្ងៗគ្ន្ របស់ពួកគ្ 

ជាមួយប្ទ្សលោកទីបីដ្លជាដ្គូ ដូចដ្លអាចកត់សមា្គ្ល់ឃើញនៅតាមតំបន ់ Balkans 

ខាងលិច អឺរ៉ុបខាងកើត អាសុីកណា្ត្ល និង ឥណ្ឌូបា៉្សុីហ្វិក ព្មទាំង អាហ្្វិកផងដ្រ។

ក្នុងគោលបំណងន្ការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តលើកកម្ពស់ការតភា្ជ្ប់ដ្លផ្អ្កលើច្បាប់ជាសកល ភាគីទាំង

សងខាងមានបំណងសហការជាមួយអង្គភាពអន្តរជាតិ និង ប្ចាំតំបន់ រួមបញ្ចូលទាំងវ្ទិកាអន្តរ

ជាតិផងដ្រ ដូចជា G7, G20, OECD, ធនាគរពិភពលោក, មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ, ធនាគរ 

អឺរ៉ុបដើម្បីការស្ថ្បនាឡើងវិញ និង ការអភិវឌ្ឍ, និង ADB។ ជាមួយគ្ន្នឹងកិច្ចព្មព្ៀងភាព 

ជាដ្គូលើវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចរវាង ប្ទ្សជប៉ុន-EU ន្ះដ្រ ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្តិបត្តិការផ្ន្ក 

និយ័តកម្មដើម្បីពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគដោយស្រី ដោយបើកចំហរ ដោយផ្អ្កលើច្បាប់ 

និង ដោយស្មើភាព គឺជាសមាសធាតុន្ស្ថ្ប័នដ៏សំខាន់មួយសម្្ប់ភាពជាដ្គូន្ការតភា្ជ្ប់

ន្ះ។ ភាគីទាំងពីរបានគូសបញ្ជ្ក់អំពីការរួមចំណ្កជាវិជ្ជមានន្ការតភា្ជ្ប់ប្កបដោយចីរភាព 

ដល់ការអនុវត្តរបៀបវារៈ ឆ្ន្ំ២០៣០ សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព និង រំឭកឡើងវិញ 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

អំពីការត្ៀមខ្លួនជាស្្ចនៅក្នុងការគំទ្ដល់ប្ទ្សដ្គូ នៅក្នុងការបង្កើតមជ្ឈដ្ឋ្នដ្ល 

អនុគ្្ះដល់ការវិនិយោគ។

ទាំង EU និង ប្ទ្សជប៉ុនបានគូសបញ្ជ្ក់ថា ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថលគឺជាកតា្ត្ដ្លមាន 

ថាមពលនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានកំណើនប្កបដោយបរិយប័ន្ន និង ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព 

រួមបញ្ចូលទាំង តាមរយៈហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធផ្ន្កឌីជីថល និង ទិន្នន័យ ព្មទាំង ក្បខណ្ឌ 

គោលនយោបាយ និង ក្បខណ្ឌន្ការធ្វើនិយ័តកម្មផងដ្រ នៅក្នុងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍ។ 

ប្ទ្សជប៉ុន និង EU សង្កត់ធ្ងន់ថា ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលពឹងផ្អ្កលើលំហបច្ច្កវិទ្យា 

ដ្លមានភាពបើកចំហរ ដោយស្រី មានស្ថ្រភាព អាចចូលប្ើប្្ស់បាន អាចធ្វើប្តិបត្តិការទៅ

វិញទៅមកបាន អាចជឿជាក់បាន និង មានសុវត្ថិភាព និង ពឹងផ្អ្កលើ “លំហូរន្ទិន្នន័យដោយស្រី 

និង ប្កបដោយទំនុកចិត្ត” (ដូចដ្លបានប្កាសដោយថា្ន្ក់ដឹកនាំរបស់ G20 នៅអូសកា)។ 

ប្ទ្សជប៉ុន និង EU មានបំណងធ្វើការជាមួយគ្ន្ដើម្បីបកស្្យបន្ថ្មទៀត លើកកម្ពស់ និង 

ធ្វើប្តិបត្តិការទស្សនាទាន “លំហូរន្ទិន្នន័យដោយស្រី និង ប្កបដោយទំនុកចិត្ត” និង មាន 

បំណងពង្ឹងទំនុកចិត្តដ្លពក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខ និង ឯកជនភាពរបស់ទិន្នន័យផងដ្រ ស្បព្ល 

ជាមួយគ្ន្នោះ គោរពតាមក្បខណ្ឌន្ការធ្វើនិយ័តកម្មរបស់ពួកគ្រៀងៗខ្លួន ទៅវិញទៅមក។

ប្ទ្សជប៉ុន និង EU មានផ្នការប្ើប្្ស់កិច្ចសនា្ទ្នាស្តីពីការដឹកជញ្ជូនរវាងប្ទ្ស 

ជប៉ុន-EU ដ្លមានស្្ប់ ជាក្បខណ្ឌមួយសម្្ប់ការចូលរួម និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការលើ

គ្ប់មធ្យាបាយន្ការដឹកជញ្ជូន និង បញ្ហ្ដូចៗគ្ន្ទាំងអស់។ ការពង្ឹងការតភា្ជ្ប់ន្ការដឹក 

ជញ្ជូនប្កបដោយចីរភាព តាមរយៈកិច្ចសហប្តិបត្តិការកាន់ត្សុីជម្្ និង ការបង្ួបបង្ួម

កមា្ល្ំងន្ក្បខណ្ឌធ្វើនិយ័តកម្ម ការតភា្ជ្ប់ទៅវិញទៅមកន្ច្ករបៀងសម្្ប់ការដឹកជញ្ជូន និង 

ការពង្ឹងសុវត្ថិភាព និង សន្តិសុខន្ការដឹកជញ្ជូន នឹងកា្ល្យជាចំណុចសំខាន់ន្ភាពជាដ្គូន្ 

ការតភា្ជ្ប់ន្ះ។ ផ្នការ និង គម្្ងកិច្ចសហប្តិបត្តិការនៅក្នុងក្បខណ្ឌភាពជាដ្គូន្ការ 

តភា្ជ្ប់ នឹងត្ូវបានសមា្គ្ល់ឃើញតាមរយៈក្បខណ្ឌន្កិច្ចសន្ទនា និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការដ្ល 

មានស្្ប់ ជាពិស្ស នៅក្នុងកិច្ចព្មព្ៀងភាពជាដ្គូយុទ្ធសស្្ត និង កិច្ចព្មព្ៀងភាពជា

ដ្គូលើវិស័យស្ដ្ឋកិច្ច រវាងប្ទ្សជប៉ុន-EU។ គណៈកមា្ម្ធិការចម្ុះ ដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើង

ក្្មកិច្ចព្មព្ៀងភាពជាដ្គូយុទ្ធសស្្តរវាងប្ទ្សជប៉ុន-EU នឹងត្ួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពឡើង

វិញជាទៀងទាត់។

លើសពីន្ះទៀត កិច្ចសន្ទនាផ្ន្កឧស្សាហកម្ម ពណិជ្ជកម្ម និង ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ិតខ្ពស់ រវាង 

ប្ទ្សជប៉ុន-EU អាចបំព្ញមុខងរជាវ្ទិកាសម្្ប់កិច្ចពិភាក្សាផ្ន្កយុទ្ធសស្្ត នៅក្្ម 

ភាពដ្គូន្ការតភា្ជ្ប់។
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ទំនិញសធារណៈ និង កំណើនជាសមូហភាព 

៣. គំនិតផ្តួចផ្តើមមហាតំបន់ទន្ល្រទូមិន

គំនិតផ្តួចផ្តើមមហាតំបន់ទន្ល្ទូមិន (GTI) (ដើមឡើយ ហៅថា កម្មវិធីអភិវឌ្ឍតំបន់ទន្ល្ទូមិន) គឺ

ជាយន្តការន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការអន្តររដ្ឋ្ភិបាលមួយនៅក្នុងចំណមប្ទ្សចំនួនបួន៖ ប្ទ្ស 

ចិន ប្ទ្សម៉ុងហ្គ្ល ប្ទ្សកូរ៉្ និង ប្ទ្សរុស្សុី ដោយទទួលបានការគំទ្ពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍

សហប្ជាជាតិ (Dulambazar ឆ្ន្ំ២០១៥)។

កាលពីឆ្ន្ំ១៩៩៥ រដ្ឋ្ភិបាលសមាជិកបានចុះហត្ថល្ខាលើកិច្ចព្មព្ៀងបង្កើតយន្តការ 

GTI ដ្លមានបំណងពង្ឹងកិច្ចសហប្តិបត្តិការផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច និង បច្ច្កទ្ស និង សម្្ច 

បាននូវភាពរីកចម្ើនកាន់ត្ខា្ល្ំង និង ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាពនៅអាសុីឦសន្ត ជាពិស្ស 

មហាតំបន់ទន្ល្ទូមិន (GTR)។ GTI ផ្ត្តលើតំបន់អាទិភាពន្ការដឹកជញ្ជូន ពណិជ្ជកម្ម និង 

ការវិនិយោគ ទ្សចរណ៍ កសិកម្ម និង ថាមពល ដោយមានបរិស្ថ្នជាវិស័យន្ចំណុចប្សព្វ។

GTI បានកា្ល្យជាវ្ទិកាដ៏មានប្សិទ្ធភាពមួយសម្្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការលើវិស័យស្ដ្ឋ 

កិច្ចនៅក្នុងតំបន់ រវាងប្ទ្សជិតខាងនៅទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប ពោលគឺការពង្ីកកិច្ចសន្ទនាអំព ី

គោលនយោបាយ ការធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋ្នអាជីវកម្មមានភាពល្អប្សើរឡើង និង រួមចំណ្កដល ់

សន្តិភាព និង ស្ថ្រភាព (Dulambazar ឆ្ន្ំ២០១៦)។ លើសពីន្ះទៀត GTI ធ្វើការយ៉្ងជិតស្និទ្ធ 

ជាមួយដ្គូអន្តរជាតិសំខាន់ៗ ដើម្បីរួមគ្ន្លើកកម្ពស់តំបន់ និង ធ្វើជាមា្ច្ស់ផ្ទះន្សមាគម 

ធនាគរ EXIM ន្អាសុីឦសន្ត ដ្លជាយន្តការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់  

និង គណៈកមា្ម្ធិការកិច្ចសហប្តិបត្តិការនៅក្នុងមូលដ្ឋ្ន ដើម្បីគំទ្ដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមន្កិច្ច 

សហប្តិបត្តិការនានានៅក្នុងចំណមរដ្ឋ្ភិបាលមូលដ្ឋ្ននៅអាសុីឦសន្ត។

រដ្ឋ្ភិបាលដ្លជាសមាជិករបស់ GTI ផ្តល់អាទិភាពដល់ជម្ើសន្ការអភិវឌ្ឍសម្្ប់កិច្ច 

សហប្តិបត្តិការលើវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចនៅក្នុង GTR ដ្លមានបំណងអភិវឌ្ឍហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដឹក

ជញ្ជូនដ្លត្ឹមត្ូវ និង បណា្ត្ញភ័ស្តុភារ ដើម្បីគំទ្ដល់កិច្ចសហប្តិបត្តិការលើវិស័យស្ដ្ឋកិច្ច

នៅក្នុងប្ទ្ស GTI។ GTI បានរួមបញ្ចូលគ្ន្រវាង BRI ដ្លផ្តួចផ្តើមគំនិតដោយប្ទ្សចិន គំនិត 

ផ្តួចផ្តើមអឺរា៉្សុីដ្លស្នើឡើងដោយប្ទ្ស រុស្សុី និង ផ្លូវ Grassland ដោយប្ទ្សម៉ុងហ្គ្ល 

បានយ៉្ងមានប្សិទ្ធភាព នៅក្នុងការបង្កើតច្ករបៀងន្ការដឹកជញ្ជូនរវាងប្ទ្សចិន-រុស្សី-

ម៉ុងហ្គ្ល នៅក្នុង GTR។ នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០០១ អនុគណៈកមា្ម្ធិការផ្ន្កដឹកជញ្ជូនន្គណៈ 

កមា្ម្ធិការរៀបចំសន្និសីទផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចន្អាសុីឦសន្ត បានសមា្គ្ល់ឃើញច្ករបៀងន្ការដឹក 

ជញ្ជូននៅអាសុីឦសន្ត ចំនួនប្្ំបួន ដ្លប្ទ្សទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាចប្ើប្្ស់វាជា 

ច្ករបៀងអន្តរជាតិសំខាន់ៗបាន។ ក្នុងចំណមច្ករបៀងទំាងប្្ំបួនន្ះ មានច្ករបៀងចំនួន 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ប្្ំមួយត្ូវបានសមា្គ្ល់ឃើញថាជា ច្ករបៀងសម្្ប់ការដឹកជញ្ជូនឆ្លង GTR ដ្លរួមមាន 

ច្ករបៀងផ្លូវគោកទូមិន, ច្ករបៀងផ្លូវដ្កទូមិន, ច្ករបៀងសម្្ប់ការដឹកជញ្ជូន Suifenhe, 

ស្ព្នតភា្ជ្ប់តំបន់ Siberian, ច្ករបៀងសម្្ប់ការដឹកជញ្ជូន Dalian, ច្ករបៀងខាងលិច 

និង ច្ករបៀងខាងកើតន្ឧបទ្វីបកូរ៉្ និង ច្ករបៀងសម្្ប់ការដឹកជញ្ជូនតាមស្ព្នតភា្ជ្ប់

តំបន់នានាន្ប្ទ្សចិន ដ្លតភា្ជ្ប់ទ្វីបអាសុី និង ទ្វីបអឺរ៉ុបតាមរយៈប្ទ្សកាហ្សាស្ថ្ន។ 

នៅឆ្ន្ំ២០១៣ បណា្ត្ញដឹកជញ្ជូនចំនួនពីរបន្ថ្មទៀត រវាង Ulaanbaatar និង Bichigt ត្ូវបាន 

បន្ថ្មនៅក្នុងតំបន់ដឹកជញ្ជូនទូមិន។

ផ្នការសកម្មភាពយុទ្ធសស្្ត GTI ឆ្ន្ំ២០១៧–២០២០ បានរំពឹងទុកថានឹងលើកកម្ពស់ការ 

សងសង់ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធសម្្ប់ការដឹកជញ្ជូននៅកម្ិតមូលដ្ឋ្ន និង មណ្ឌលដឹកជញ្ជូន 

សំខាន់ៗ ដើម្បីគំទ្ដល់កិច្ចសហប្តិបត្តិការលើវិស័យស្ដ្ឋកិច្ច និង ការអភិវឌ្ឍ និង បមា្ល្ស់ទី 

ន្ទំនិញ និង ប្ជាជន។ ក្ុមប្ឹក្សា/គណៈកមា្ម្ធិការអន្តររដ្ឋ្ភិបាលនៅក្នុងវិស័យចំនួន 

ប្្ំមួយ (ក្ុមប្ឹក្សាលើវិស័យដឹកជញ្ជូន ក្ុមប្ឹក្សាលើវិស័យទ្សចរណ៍ គណៈកមា្ម្ធិការ

សម្បសម្ួលការធ្វើពណិជ្ជកម្ម ក្ុមប្ឹក្សាលើវិស័យថាមពល ក្ុមប្ឹក្សាលើវិស័យបរិស្ថ្ន 

និង គណៈកមា្ម្ធិការកសិកម្ម) ត្ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើស្ថ្ប័ននីយកម្មប្តិបត្តិការរបស់ 

GTI នៅក្នុងវិស័យទាំងន្ះ និង សម្បសម្ួលសកម្មភាព និង គម្្ងតាមវិស័យជាក់លាក់។ 

មូលនិធិរួម GTI ដ្លបរិចា្ច្គដោយប្ទ្សសមាជិក គឺជាមូលនិធិដ្លស្ថិតក្នុងភារៈគ្ប់គ្ង 

របស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្ជាជាតិ ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ប្តិបត្តិការរបស់ល្ខាធិការ 

ដ្ឋ្ន GTI។ សមាគមធនាគរ EXIM ន្ GTI ដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១២ គឺ

ជាអង្គភាពដ៏សំខាន់នៅក្នុងយន្តការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ ដើម្បីគំទ្ 

ដល់គម្្ងនាព្លអនាគត (វ្បសយត៍របស់កម្មវិធី GTI ឆ្ន្ំ២០២០)។

 ការតភ្ជ្ប់គំនិតផ្តួចផ្តើមខ៊សៗគ្ន្៖
ការបង្កើតទំនិញសមូហភពសម្្ប់ទ្វីបអឺរ៉៊ប និង ទ្វីបអាស៊ី

បញ្ហ្ប្ឈមគឺ វិធីធានាថានឹងមានការសម្បសម្ួលកាន់ត្ល្អប្សើរឡើងនៅក្នុងចំណម

គំនិតផ្តួចផ្តើមនានាន្ការតភា្ជ្ប់នៅក្នុងតំបន់។ ប្សិនបើមានការគ្ប់គ្ងបានយ៉្ងល្អ ចំណុច 

ន្ះអាចនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្កបដោយបរិយប័ន្ន និង ចីរភាព កំណើនសុខមាលភាពសង្គម 

សម្្ប់ប្ជាជន និង ទំនុកចិត្តយ៉្ងសុីជម្្នៅក្នុងចំណមដ្គូទាំងឡាយ។ ដូច្ន្ះ ផ្នទី 

បង្ហ្ញផ្លូវសម្្ប់ការប្មូលផ្តុំកមា្ល្ំងធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងចំណមផ្នការ និង វិធីសស្្តតភា្ជ្ប ់

នានា ត្ូវត្ជាចំណុចសំខាន់ន្របៀបវារៈផ្ន្កគោលនយោបាយ។
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ទំនិញសធារណៈ និង កំណើនជាសមូហភាព 

“ការតភា្ជ្ប”់ ត្ងត្មានអត្ថិភាព ក្នុងនាមជាគំនិតមួយ ប៉ុន្ត្ការយកគំនិតន្ះមកអនុវត្ត ជាក់

ស្ត្ងដើម្បីកំណត់យុទ្ធសស្្តអភិវឌ្ឍន៍ និង ជះឥទ្ធិពលលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ គឺជាបាតុភូតមួយ

ដ្លកើតឡើងនាព្លថ្មីៗន្ះ (Hawke និង Prakash ឆ្ន្ំ២០១៦)។ នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋ្នសកល ផ្ន 

ការតភា្ជ្ប់កំពុងត្ប្កួតប្ជ្ងដើម្បីដណ្តើមយកទីធា្ល្ ការជះឥទ្ធិពល និង លទ្ធផល (តាមធម្មតា 

ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីប្ទ្ស)។ ការក្ប្្ទិសដៅអភិបាលកិច្ចសកល ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ការ 

រំពឹងទុកអំពីប្ជាសស្្តជនវ័យក្ម្ង ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យា និង អនាគតន្ការងរ កំពុងត្នាំ

ឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីការតភា្ជ្ប់នាព្លបច្ចុប្បន្ន។ ដោយសរមូលហ្តុន្ះ ផ្នការតភា្ជ្ប់ឥណ្ឌូ-

បា៉្សុីហ្វិក អាស៊្ន-ឥណា្ឌ្ MPAC BRI និង EU-អាសុី កំពុងត្ព្យាយមសង្កត់ធ្ងន់កាន់ត្ខា្ល្ំងលើ

អភិបាលកិច្ច បទដ្ឋ្ន តមា្ល្ភាព និង គណន្យ្យភាព។ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ហ្ដ្ឋ្រចនា 

សម្ព័ន្ធនៅទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប មានការបា៉្ន់ស្ម្នខុសៗគ្ន្។ ក៏ចាំបាច់ត្ូវរួមបញ្ចូលបន្ទុកចំណាយ

លើការសម្ប និង ការកាត់បន្ថយការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ នៅក្នុងផ្នការតភា្ជ្ប់ផងដ្រ។

ការស្វង្រកចំណុចប្សព្វនៅក្នងុចំណមផ្នការតភា្ជប់្ដ្លមានលក្ខណៈប្កួតប្ជ្ង គឺផ្អក្ 

លើសញ្ញ្ណដ្លថា រាល់ផ្នការតភា្ជ្ប់ទាំងអស់មានវត្ថុបំណងដូចគ្ន្។ ភាពបត់ប្នរបស់ 

MPAC, BRI និង ផ្នការតភា្ជ្ប់ដទ្ទៀត នឹងបង្ហ្ញថា ន្ះមិនម្នជាករណីដ្លត្ងត្កើត 

ឡើងនោះទ្។ មានភាពខុសៗគ្ន្ដ្លនាំ មកជាមួយផ្នការនីមួយៗ ដោយសរប្ភពដើម 

ភាពជាដ្គូ ធនធាន និង អាទិភាពផ្ន្កនយោបាយ និង ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកផ្សព្វផ្សាយ។ ជាចម្បង  
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កិច្ចសហប្តិបត្តិការអាស៊ី-អឺរ៉៊បស្តីពីការសម្ួល 
ពណិជ្ជកម្ម

RASHESH SHRESTHA

 ស្ចក្តីផ្តើម

ពណិជ្ជកម្មគឺជាទិដ្ឋភាពដ៏សំខាន់មួយន្ការភា្ជប់្ទំនាក់ទំនងរវាងប្ទ្សនានានៅទ្វបីអាសីុ និង 

 អឺរ៉ុប។ ការជួញដូរទំនិញសរុបរវាងតំបន់ទាំងពីរបានឈានដល់ ១,៥ ទ្ីលានដុលា្ល្រអាម្រិកនៅក្នុង 

ឆ្ន្ំ២០១៨ គឺពក់កណា្ត្លន្ការជួញដូរទំនិញនៅលើពិភពលោក។2 ទោះបីជាប្ទ្សអាល្លឺម៉ង់ 

និង ប្ទ្សចិន កាន់កាប់មួយផ្ន្កធំន្ពណិជ្ជកម្មអន្តរតំបន់ក្តី ប្ទ្សជាច្ើនបានភា្ជ្ប់ទំនាក់

ទំនងនឹងលំហូរពណិជ្ជកម្មន្ះតាមរយៈបណា្ត្ញផលិតកម្មអន្តរជាតិដ្លជាចំណុចដ៏សំខាន់ន្ 

មណ្ឌលពណិជ្ជកម្មទាំងពីរ។

កាលពីជាង ២៥ ឆ្ន្ំមុន មានការប្្ប្ួលដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្ព័ន្ធពណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។ 

ទោះបីជាពន្ធគយបានធា្លក់្ចុះដល់កមិ្តទាបជាប្វត្តសិស្្តក៏ដោយ ក៏បន្ទកុ ចំណាយ ពណិជ្ជកម្ម 

ដ្លអាចជៀសវាងបាន មានការកើនឡើងនៅក្នុងអំឡុងព្លដំណើរការការដឹកជញ្ជូនទំនិញ ពី 

ប្ភព ដើមទៅកាន់គោលដៅ។ បន្ទុក ចំណាយទាំងន្ះជាប់ពក់ព័ន្ធនឹងការអនុលោមតាមវិធាន 

បទ ប្បញ្ញត្តិ និង នីតិវិធីនានាដ្លទាក់ទងនឹងការធ្វើពណិជ្ជកម្ម ដ្លបណា្ត្លឲ្យមានភាពយឺតយ៉្វ 

ហើយការចំណាយព្លវ្លា និង ការចំណាយប្្ក់មានការកើនឡើង។ នៅខណៈព្លដ្ល 

វិធាន និង បទប្បញ្ញត្តិជាច្ើនបម្ើដល់ផលប្យោជន៍ផ្ន្កច្បាប់នោះ វិធាន និង បទប្បញ្ញត្ត ិ

ទាំងនោះក៏អាចត្ូវបានបង្កើតឡើង និង អនុវត្តតាមវិធីដ្លកាត់បន្ថយជាអប្បបរមានូវចំណាយ 

លើអនុលោមភាពរបស់ពណិជ្ជករ បានដ្រ។ គ្បានបា៉្ន់ស្ម្នថា អត្ថប្យោជន៍ដ្លទទួល 

បានពីបន្ទុក ចំណាយ ពណិជ្ជកម្មមិន ម្ន ជា ពន្ធគយ គឺលើសពីការកាត់បន្ថយពន្ធគយ។ ការ 

2  https://www.weforum.org/agenda/2019/05/ways-asia-and-europe-together-connected/
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ជួយសម្ួលពណិជ្ជកម្មតម្ូវឲ្យមានកំណ្ទម្ង់នៅក្នុងប្ទ្ស ចំពោះនីតិវិធីនៅក្នុងព្ំដ្ន 

ព្មទាំង នីតិវិធីនៅខាងក្្ពំ្ដ្នផងដ្រ (Persson ឆ្ន្ំ២០០៨) ការទទួលបានភាពរីកចម្ើន 

ន្ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផ្ រដ្ឋបាលគយ ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធន្ស្វាកម្មនានា និង មជ្ឈដ្ឋ្នន្ការ 

ធ្វើនិយ័តកម្មនៅក្នងុប្ទ្ស។ តាមរយៈការបង្កើនប្សិទ្ធភាពន្សមាសធាតុផ្ស្ងៗគ្ន ្ដ្លបង្កើត 

បានជាដំណើរការពណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនោះ ការជួយសម្ួលពណិជ្ជកម្មអាចជួយកាត់បន្ថយ 

បន្ទុកចំណាយពណិជ្ជកម្មជាអប្បបរមា និង លើកទឹកចិត្តឲ្យមានលំហូរពណិជ្ជកម្មកាន់ត្ខា្ល្ំងកា្ល្  

ហើយវាក៏អាចជាប្ភពមួយន្គុណសម្បត្តិប្កួតប្ជ្ង នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋ្នដ្លមានការប្្ប្ួល

ផងដ្រ។

ទោះបីជាជំហាននានាដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់ការជួយសម្ួលពណិជ្ជកម្មត្ូវត្បានអនុវត្តដោយ 

ប្ទ្សនីមួយៗដោយផ្ទ្ល់ក្តី ក៏មានតំបន់ន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការជាច្ើន រវាងប្ទ្សនានានៅ

ក្នុងកិច្ចប្ជុំអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) ដ្រ។ អត្ថប្យោជន៍ន្ការធ្វើសកម្មភាពរៀងៗខ្លួននឹងកាន ់

ត្ខា្ល្ំងកា្ល្ ប្សិនបើស្បព្លជាមួយគ្ន្នោះ ដ្គូពណិជ្ជកម្មនានាបានស្ុះស្ួលគ្ន្ខិតខំប្ឹង 

ប្្ងពង្ឹងមជ្ឈដ្ឋ្នន្ការធ្វើពណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្ទ្សរបស់ពួកគ្ផងដ្រនោះ។ ដូចគ្ន្ន្ះដ្រ  

កមា្ល្ំងជំរុញសម្្ប់ការធ្វើកំណ្ទម្ង់កាន់ត្ឆប់រហ័ស អាចទទួលបានពីកិច្ចព្មព្ៀងប្ចា ំ

តំបន់ និង កិច្ចព្មព្ៀងសកល។ ដោយបានគិតដល់អត្ថប្យោជន៍ន្ការធ្វើពណិជ្ជកម្មដ្ល 

មានភាពរលូនជាងន្ះ អង្គការពណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) បានបញ្ចប់ការចរចាស្តីព ី

កិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្ម និង បានបន្ថ្មកិច្ចព្មព្ៀងសម្ួលពណិជ្ជកម្ម (TFA) ទៅក្នុងឯកសរ 

ស្ថ្បនារបស់ខ្លួន ជាផ្លូវការ ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៣ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្ទ្សសមាជិកមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្ត 

ការជួយសម្ួលពណិជ្ជកម្ម។

ការអនុវត្តកិច្ចព្មព្ៀងន្ះយ៉្ងមានប្សិទ្ធភាព និង ឆប់រហ័ស ដោយគ្ប់ប្ទ្សទាំងអស់ 

នៅត្ជាបញ្ហ្ប្ឈមដ៏ធំមួយ។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ វិធីសស្្តជាក់លាក់ និង អាចធ្វើ 

សកម្មភាពបាន ដ្លត្ូវបានសមា្គ្ល់ឃើញនៅក្នុង WTO-TFA មានលក្ខណៈអនុគ្្ះចំពោះការ

សម្បសម្ួល (ទាំងនៅក្នុងប្ទ្ស និង ជាអន្តរជាតិ) និង វិធីសស្្តន្វឌ្ឍនភាព។

សូចនាករមួយចំនួនដ្លទាក់ទងនឹងស្ថន្ភាពន្កិច្ចសមួ្លពណិជ្ជកម្មក្នងុប្ទ្សខុសៗគ្នប្ង្ហញ្ 

ថា ប្ទ្សន្ ASEM នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមានអត្្ន្ការអនុវត្តវិធីសស្្តជួយសម្ួលពណិជ្ជកម្ម 

ខ្ពស់ ប្សិនបើប្ៀបធៀបនឹងសមភាគីរបស់ពួកគ្ នៅអាសុី។ ផលិតផលក្នុងស្ុកសរុប (GDP) 

ក្នុងប្ជាជនមា្ន្ក់ គឺជាកតា្ត្ព្យាករណ៍ដ៏ខា្ល្ំងកា្ល្អំពីអត្្ន្ការអនុវត្តវិធីសស្្តជួយសម្ួល 

ពណិជ្ជកម្ម។ ប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលទាបមួយចំនួន នៅក្នុងសមាគមប្ជាជាតិអាសុី 
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អាគ្ន្យ៍ (អាស៊្ន) បានពន្លឿនការធ្វើកំណ្ទម្ង់នានា ដ្លត្ូវបានលើកទឹកចិត្តដោយកិច្ចព្ម

ព្ៀងប្ចាំតបំន់អាស៊្ន។ ផ្នការលម្អតិរបស់សហគមនស៍្ដ្ឋកចិ្ចអាស៊្ន (AEC) រួមបញ្ចូល ការ 

ជួយសម្ួលពណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់យ៉្ងរលូន ហើយអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយបានកំណត ់

ផ្នការដ៏ច្ើនលើសលុបសម្្ប់ការកាត់បន្ថយបន្ទុក ចំណាយ ពណិជ្ជកម្ម។ អត្ថប្យោជន ៍

មួយន្គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់អាស៊្នដ្លមានស្្ប់ន្ះ គឺថា រដ្ឋសមាជិកអាស៊្ន (AMS) បាន 

ចាប់ផ្តើមមុនប្ទ្សដ្លអាចប្ៀបធៀបគ្ន្បានផ្ស្ងៗទៀត នៅក្នុងស្ថ្នភាពន្គំនិតផ្តួចផ្តើម

ជួយសម្ួលពណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគ្។ UNESCAP និង ADB (២០១៩: ៩) នៅក្នុងរបាយការ

ណ៍របស់ពួកគ្ស្តីពីស្ថ្នភាពន្កិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ បានកត់សមា្គ្ល់ថា “ដំណើរ 

ការសមាហរណកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊្នត្ូវបានគ្មើលឃើញថាមានតួនាទីយ៉្ងសំខាន់ និង ជា

វិជ្ជមាននៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្ម”។

ថា្ន្ក់ដឹកនាំ ASEM “បានបញ្ជ្ក់ឡើងវិញអំពីការគំទ្យ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្ចំពោះការថ្រក្សា និង 

ពង្ឹងប្ព័ន្ធពណិជ្ជកម្មពហុភាគីដ្លផ្អក្លើច្បាប់ ដ្លមាន ច្ង នៅ ក្នងុអង្គការពណិជ្ជកម្ម 

ពិភពលោក” និង “បានគូសបញ្ជ្ក់អំពីសរសំខាន់ន្ការអនុវត្ត និង ការពង្ឹងកាតព្វកិច្ចដ្ល

ស្ថិតនៅក្្ម WTO ពីសំណាក់សមាជិករបស់ខ្លួន រួមបញ្ចូលទាំង ការធ្វើការជាបន្តបនា្ទ្ប់ដើម្ប ី

អនុវត្តកិច្ចព្មព្ៀងសម្ួលពណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនផងដ្រ”។3 ដំណើរការរបស់ ASEM អាចជួយ 

ពន្លឿនការអនុវត្តកិច្ចព្មព្ៀងសម្ួលពណិជ្ជកម្ម តាមរយៈការសម្បសម្ួលយុទ្ធសស្្ត ការ 

ច្ករំល្កចំណ្ះដឹង ការផ្តល់ជំនួយបច្ច្កទ្សដល់គ្ន្ទៅវិញទៅមក និង ការផ្តល់អាទិភាពដល់

កិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្មនៅក្នុងកិច្ចព្មព្ៀងទ្វ្ភាគី។

 ការជួយសម្ួលពណិជ្ជកម្មនៅទ្វីបអាស៊ី និង អឺរ៉៊ប

WTO-TFA មានវិធីសស្្ត/បញ្ញត្តិចំនួន ១២ ធំៗ សម្្ប់ “ការពន្លឿនចលនា ការបញ្ច្ញទំនិញ 

និង ការត្ួតពិនិត្យទំនិញ ដ្លរួមបញ្ចូលទាំង ទំនិញដ្លស្ថិតក្នុងការដឹកជញ្ជូន បូករួមនឹងកិច្ច 

សហប្តិបត្តិការរបស់គយផងដ្រ”។ វិធីសស្្តនានារួមមាន៖ 

(១) ការបោះពុម្ពផ្សាយ និង ការអាចទទួលបានព័ត៌មាន (២) ឱកាសក្នុងការបញ្ច្ញមតិ 

ព័ត៌មានមុនព្លចូលជាធរមាន និង ការពិគ្្ះយោបល់ (៣) ស្ចក្តីសម្្ចបុរ្ប្ទាន (៤)  

3 ស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍របស់ប្ធាន ASEM https://cdn.aseminfoboard.org/documents/ASEM12-Chairs-Statement.pdf 

(ចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី២៦ ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០២០)។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

នីតិវិធីសម្្ប់ការដក់បណ្តឹងតវា៉្ ឬ ការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញ (៥) វិធីសស្្តផ្ស្ងទៀតដើម្បីពង្ឹង 

ភាពមិនលម្អៀង មិនរីសអើង និង តមា្ល្ភាព (៦) វិធានស្តីពីថ្ល្ស្វា និង ថ្ល្បន្ទុកដ្លត្ូវដក់លើ 

ឬ ពក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូល ការនាំច្ញ និង ការពិន័យ (៧) ការបញ្ច្ញ និង ការត្ួតពិនិត្យទំនិញ 

(៨) កិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់ទីភា្ន្ក់ងរតាមបណ្ត្យព្ំដ្ន (៩) ការផ្ល្ស់ទីទំនិញដ្លមាន 

បំណងនាំចូល ក្្មការត្ួតពិនិត្យរបស់គយ (១០) ប្បបទដ្លពក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូល ការ 

នាំច្ញ និង ការឆ្លងកាត់ (១១) ស្រីភាពក្នុងការឆ្លងកាត់ និង (១២) កិច្ចសហប្តិបត្តិការ 

របស់គយ។ វិធីសស្្តទាំងន្ះពក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយជាក់លាក់ដ្លចាំបាច់ត្ូវត្អនុវត្ត 

ដោយប្ទ្សនីមួយៗ អាស្័យហ្តុន្ះ វានឹងនាំឲ្យមានការវាស់វ្ង និង ការពិនិត្យតាមដន 

វឌ្ឍនភាព។

រូបភពទី១៖ សមាមាត្ន្វិធីសស្្តកិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្មដ្លត្ូវបានអន៊វត្តយ៉្ងព្ញល្ញ  

នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៩ នៅក្នុងប្ទ្សនានាន្ ASEM ដ្លត្ូវបានជ្ើសរីស
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67កិច្ចសហប្តិបត្តិការអាសុី-អឺរ៉ុបស្តីពីការសម្ួលពណិជ្ជកម្ម 

បនា្ទ្ប់ពីមានកិច្ចព្មព្ៀងន្ះ ស្ថ្នភាពន្ការជួយសម្ួលពណិជ្ជកម្មកំពុងត្ត្ូវបានគ ្ 

វាយតម្លត្ាមរយៈការស្ទង់មតិអំពីការសមួ្លពណិជ្ជកម្មន្អង្គការសហប្ជាជាតិ (UNTF) ដ្ល 

ត្ូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៥ ២០១៧ និង ២០១៩។ ការស្ទង់មតិ UNTF មាន ៥២ សំណួរ 

ដ្លផ្គូរផ្គងធាតុនានាន្វិធីសស្្ត WTO-TFA យ៉្ងទូលំទូលាយ។ វិធីសស្្តនីមួយៗត្ូវបានគ្

វាយតម្ល្ថា បានអនុវត្តយ៉្ងព្ញល្ញ បានអនុវត្តមួយផ្ន្ក ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសកល្បង 

មិនបានអនុវត្ត ឬ មិនពក់ព័ន្ធ។ ការវាយតម្ល្ត្ូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញ និង ត្ូវបានផ្ទៀង

ផ្ទ្ត់ដោយប្ទ្សនានា។ នៅខណៈព្លដ្លគុណភាពន្វិធីសស្្តកិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្ម 

មិនអាចវាយតម្ល្បានទ្នោះ ការស្ទង់មតិ UNTF ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ បានផ្តល់រូបភាព 

មួយន្ទីតាំងរបស់ប្ទ្សនីមួយៗ ពក់ព័ន្ធនឹងការជួយសម្ួលពណិជ្ជកម្ម អាស្័យហ្តុន្ះ វា

នឹងផ្តល់ទិន្នន័យសម្្ប់ការប្ៀបធៀបយ៉្ងទូលំទូលាយ។

យោងតាមលទ្ធផលន្ការស្ទង់មតិ UNTF ស្ដ្ឋកិច្ចន្ទ្វីបអឺរ៉ុបឈានមុខស្ដ្ឋកិច្ចន្ទ្វីបអាសុី

យ៉្ងខា្ល្ំង នៅក្នុងការអនុវត្តវិធីសស្្តកិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្ម។ ប្ទ្សចំនួនប្្ំបី ក្នុងចំណម 
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ASEM = កិច្ចប្ជុំអាសុី-អឺរ៉ុប

សមា្គ្ល់៖ រួមបញ្ចូលត្ប្ទ្សដ្លមានទិន្នន័យនៅក្នុងការស្ទង់មតិ UNTF ត្ប៉ុណ្ណ្ះ។

ប្ភព៖ ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធ ពីការស្ទង់មតិ UNTF។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

២១ ប្ទ្ស នៅទ្វីបអាសុី បានអនុវត្តវិធីសស្្តន្ះ បានជាង ៦០% នៅខណៈព្លដ្ល ១៧ 

ក្នុងចំណម ២៤ ប្ទ្សនៅអឺរ៉ុបក៏បានអនុវត្តនៅកម្ិតន្ះដ្រ។ ប្ទ្សនៅទ្វីបអាសុីដ្ល

មានការអភិវឌ្ឍខា្ល្ំងជាង (ប្ទ្សអូស្្តាលី សធារណរដ្ឋកូរ៉្ [ក្្យមកហៅថា ប្ទ្សកូរ៉្] 

ប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី ប្ទ្សណូវ្លហ្សឺឡង់ សហព័ន្ធរុស្សុី និង ប្ទ្សសិង្ហបុរី) មានភាពឈាន 

មុនគ្នៅក្នុងការអនុវត្តន្ះ នៅខណៈព្លដ្លប្ទ្សដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍន៍  

(ប្ទ្សបង់កា្ល្ដ្ស ឡាវ ប្ទ្សម៉ុងហ្គ្ល ប្ទ្សមីយ៉្ន់មា៉្ ប្ទ្សបា៉្គីស្ថ្ន និង 

ប្ទ្សវៀតណាម) មានកិច្ចការជាច្ើនដ្លត្ូវធ្វើដើម្បីតាមឲ្យទាន់ប្ទ្សទាំងនោះ។ បម្្

ន្អត្្អនុវត្តនៅក្នុងទ្វីបអាសុីមានទំហំធំជាងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប។

រូបភាពទី ២ បង្ហ្ញទីតាំងរបស់ប្ទ្សនានាជាពីរទម្ង់៖ អត្្ន្ការអនុវត្តការជួយសម្ួល

ពណិជ្ជកម្មយ៉្ងព្ញល្ញ (ខ្ស្បនា្ទ្ត់ឈរ) និង GDP ក្នុងប្ជាជនមា្ន្ក់ នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៥ 

(បានបង្ហ្ញនៅក្នុងឡូការីត)។

ទីតាំងរបស់ប្ទ្ស ASEM នៅអាសុី នៅអឺរ៉ុប និង ប្ទ្សដទ្ទៀតដ្លមិនម្នជា ASEM 

ត្ូវបានគូសបញ្ជ្ក់ដច់ដោយឡ្កពីគ្ន្។ ទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានដ៏រឹងមាំមួយរវាងអត្្ន្ការអនុវត្ត  

និង គោលជំហរផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច គឺគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់ ពោលគឺប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ខា្ល្ំងជាង ត្ូវបានគ្

យល់ថាមានអត្្ន្ការអនុវត្តខ្ពស់ជាង។ កតា្ត្អន្តរាគមន៍មួយនៅក្នុងករណីន្ះគឺ សរសំខាន់ 

ន្ពណិជ្ជកម្មចំពោះស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្ស ដ្លតាមធម្មតា មានលក្ខណៈវិជ្ជមាន លើកល្ង 

ចំពោះប្ទ្សដ្លពឹងផ្អ្កលើធនធានធម្មជាតិ។ នៅក្នុងករណីន្ះ ប្ទ្ស ASEM ន្ទ្វីអឺរ៉ុប 

ភាគច្ើនមានទីតាំងនៅផ្ន្កខាងលើខាងស្ត្ំន្គំនូសតាង ដ្លមាន GDP ក្នុងប្ជាជនមា្ន្ក់ 

ខ្ពស់ និង មានអត្្ន្ការអនុវត្តខ្ពស់។

ទីតាំងរបស់ប្ទ្ស ASEM នៅអាសុីក៏គួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់ដ្រ។ ទីមួយ ពួកគ្មានទីតាំងល្អ 

នៅពីលើខ្ស្បនា្ទ្ត់ “តម្ល្កំណត់ជាមុន” ដ្លកត់សមា្គ្ល់ទំនាក់ទំនងជាមធ្យមរវាងអត្ ្

អនុវត្តការជួយសម្ួលពណិជ្ជកម្ម និង GDP ក្នុងប្ជាជនមា្ន្ក់ នៅគ្ប់ប្ទ្សទាំងអស់ដ្លមាន 

ទិន្នន័យ។ ចំណុចន្ះប្្ប់យើងថា ប្ទ្ស ASEM នៅអាសុី អនុវត្តបានល្អជាងអ្វីដ្លបាន 

រពំឹងទកុ ពកព់ន័្ធនងឹការជយួសម្ួលពណិជ្ជកម្ម បើប្ៀបធៀបនងឹកម្ិត GDP ក្នងុប្ជាជនមា្ន្ក។់ 

ចង្ក្មប្ទ្ស ASEM នៅអាសុី នៅផ្ន្កខាងក្្ម-ខាងឆ្វ្ងន្រូបភាពទី ២ គឺជាប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ 

ដ្លនៅក្ប្រកម្ិតអនុវត្តដ្លបានរំពឹងទុក។ កិច្ចសហប្តិបត្តិការរវាងអាសុី និង អឺរ៉ុប អាចផ្ត្ត 

លើការពន្លឿនកំណ្ទម្ង់នៅក្នុងបណ្តុំប្ទ្សទាំងន្ះ។



69កិច្ចសហប្តិបត្តិការអាសុី-អឺរ៉ុបស្តីពីការសម្ួលពណិជ្ជកម្ម 

តាមរយៈការសម្លឹងមើលគមា្ល្តន្ការអនុវត្ត តាមវិធីសស្្តជាក់លាក់ យើងមើលឃើញថា អឺរ៉ុប 

ឈានមុខអាសុីនៅក្នុងការជួយសម្ួលដល់ការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ (វិធីសស្្ត UNTF ចំនួន  

៣៦ ទៅ ៣៨ សូមមើល ស្ចក្តីបន្ថ្ម សម្្ប់ស្ចក្តីពណ៌នាអំពីវិធីសស្្តនានា) ដ្លអាច 

យល់បានថា បណា្ត្លមកពីទីផ្សារត្មួយនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប និង វត្តមានន្ប្ទ្សដីកោះជា

ច្ើននៅអាសុី។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ យើងក៏សង្ក្តឃើញវិធីសស្្តជាច្ើនដ្លអាច 

អនវុត្តបានចពំោះប្ទ្សភាគច្ើន ដ្លនៅត្មានគមា្ល្តធ។ំ នៅលើវធិសីស្្តទ ី៣២ “ទភីា្ន្កង់រ 

រដ្ឋ្ភិបាលធ្វើប្តិភូកម្មការគ្ប់គ្ងទៅកាន់អាជា្ញ្ធរគយ” ជាងបីភាគបួនន្ដ្គូ ASEM នៅអឺរ៉ុប 

បានអនុវត្តវិធីសស្្តន្ះ នៅខណៈព្លដ្លដ្គូ ASEM នៅអាសុីត្មួយភាគបួនប៉ុណ្ណ្ះ 

ដ្លបានអនុវត្តវិធីសស្្តន្ះ។ ដូចគ្ន្ន្ះដ្រ នៅខណៈព្លដ្លដ្គូ ASEM នៅអឺរ៉ុប 

នៅចំណមប្ទ្សគំរូ មានសំវិធានធនរបស់ប្តិបត្តិករស្ដ្ឋកិច្ចដ្លបានទទួលការអនុញ្ញ្ត 

ASEM = កិច្ចប្ជុំអាសុី-អឺរ៉ុប, GDP = ផលិតផលក្នុងស្ុកសរុប, TF = ការសម្ួលពណិជ្ជកម្ម

ប្ភព៖ ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធ ដោយប្ើប្្ស់ទិន្នន័យដ្លទទួលបានពីការស្ទង់មតិ UNTF 

និង សូចនាករន្ការអភិវឌ្ឍពិភពលោករបស់ធនាគរពិភពលោក។

រូបភពទី២៖ ទំនាក់ទំនងរវាងអត្្អន៊វត្តព្ញល្ញ នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៩ និង GDP  

ក្នុងប្ជាជនមា្ន្ក់នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៥
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ប្ទ្សនៅអាសុីជាងពក់កណា្ត្លបានអនុវត្តវិធីសស្្តន្ះ។ ចនោ្ល្ះប្ហងសំខាន់ៗផ្ស្ងៗ 

ទៀតបានល្ចឡើងនៅក្នុងការអនុវត្តការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ និង ការប្ើប្្ស់ឯកសរ 

អ្ឡិចត្ូនិក (ដូចជា ការដក់ជូនស្ចក្តីប្កាសពន្ធគយ ជាដើម)។

វិធីសស្្តមួយចំនួនដ្លពក់ព័ន្ធនឹងប្តិបត្តកិារតាម ប្ព័ន្ធអ្ឡិចតូ្និកឆ្លងព្ំដ្ន មានការអនុវត្ត 

នៅ កមិ្តទាប ទំាងនៅអាសីុ និង អឺរុ៉ប ដូច្នះ្វាផ្តល់ឱកាសខ្ពស់បំផុតសម្្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តកិារ។  

មានត្ប្ទ្សប៊្លហ្សិក ប្ទ្សណូវ្លហ្សឺឡង់ និង ចក្ភពអង់គ្ល្សប៉ុណ្ណ្ះ ដ្លអនុវត្ត 

ការផ្ល្ស់ប្តូរលិខិតបញ្ជ្ក់ប្ភពដើមតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិកបានយ៉្ងព្ញល្ញ នៅខណៈ 

ព្លដ្លមានត្ចក្ភពអង់គ្ល្សត្មួយបុ៉ណ្ណ្ះដ្លអនុវត្តការផ្ល្ស់ប្តូរលិខិតបញ្ជ្ក់អនាម័យ  

និង ភូតគមអនាម័យ តាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិកបានយ៉្ងព្ញល្ញ។ សម្្ប់លិខិតបញ្ជ្ក ់

ប្ភពដើម ប្ទ្សនៅអាសុីចំនួនប្្ំបួនប្ទ្ស អនុវត្តបានមួយផ្ន្ក និង ប្្ំមួយប្ទ្សទៀត

ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលន្ការធ្វើផ្នការ។

បន្ទុកចំណាយពាណិជ្ជកម្មនៅអាសុី និង អឺរ៉ុប 

ភាពខុសគ្ន្នៅក្នុងការអនុវត្តការជួយសម្ួលពណិជ្ជកម្ម ត្ូវបានបញ្ជ្ក់អះអាង នៅក្នុង សូច 

នាករន្បន្ទុកចំណាយពណិជ្ជកម្ម។ ដោយសរត្វត្ថុបំណងន្កិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្ម គឺដើម្បី   

កាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយពណិជ្ជកម្មនោះ យើងអាចត្ួតពិនិត្យរង្វ្ស់បន្ទុកចំណាយពណិជ្ជកម្ម

ដ្លអាចស្វ្ងរកបាន ដើម្បីធ្វើការបា៉្ន់ស្ម្នអំពីកម្ិតន្ការជួយសម្ួលពណិជ្ជកម្ម។ ជា 

លទ្ធផលបន្ទុកចំណាយពណិជ្ជកម្មធ្វើការព្យាករណ៍អំពីកម្ិតន្លំហូរពណិជ្ជកម្ម ហ្តុ ដូចន្ះ 

វាក៏ព្យាករណ៍អំពីសមាហរណកម្មស្ដ្ឋកិច្ចរវាងប្ទ្សនានាផងដ្រ៖ ប្ទ្សដ្លមានបន្ទុក 

ចំណាយពណិជ្ជកម្មទាបជាង ធ្វើពណិជ្ជកម្មច្ើនជាង ប្ទ្សដ្លមានបន្ទុកចំណាយពណិជ្ជ

កម្មខ្ពស់ជាង ទោះបីជាគ្ម្នទំនាក់ទំនងហ្តុ និង ផលក៏ដោយ (Persson ឆ្ន្ំ២០០៨)។ មាន  

សូចនាករន្បន្ទុកចំណាយពណិជ្ជកម្មជាច្ើនដ្លអាចស្វង្រកបាន ដ្លរួមមាន រង្វស់្បន្ទកុ 

ចំណាយពណិជ្ជកម្មទ្វភ្ាគីរបស់ UNESCAP, សំណុំឯកសរ និង ព្លវ្លាន្អនុលោមភាព 

ក្នុងការនាំចូល/នាំច្ញ ដ្លត្ូវបានវាយតម្ល្ដោយសូចនាករនានាន្ការធ្វើពណិជ្ជកម្មឆ្លង 

ព្ំដ្នរបស់ធនាគរពិភពលោក និងចំណាត់ថា្នក់្ដ្លផ្តល់ជូនដោយរបាយការណ៍ស្តពីីភាពប្កួត

ប្ជ្ងជាសកលរបស់វ្ទិកាស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (WEF)។

សហភាពអឺរ៉ុប (EU) ជាទូទៅត្ូវបានចាត់ទុកថាជាក្ុមប្ទ្សដ្លបានធ្វើសមាហរណកម្ម 

ច្ើនជាងគ្បំផុតនៅលើពិភពលោក។ ទិន្នន័យបន្ទកុចំណាយពណិជ្ជកម្មចុងក្្យគ្បង្អស់ដ្ល 
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ទទួលបានពី UNESCAP ដោយមូលដ្ឋ្នទិន្នន័យបន្ទុកចំណាយពណិជ្ជកម្មរបស់ធនាគរពិភព

លោក បង្ហ្ញថា បន្ទុកចំណាយសរុបលើការធ្វើពណិជ្ជកម្មទំនិញនានានៅក្នុងចំណមស្ដ្ឋកិច្ច 

EU ធំជាងគប្ង្អសចំ់នួនបី មានតម្លស្្មើនឹង ៤២% ន្ពន្ធគយជាមធ្យមចំនួន លើតម្លន្ទំ្និញដល្ 

បានធ្វើពណិជ្ជកម្ម។ ផ្ទុយមកវិញ សមាជិកអាស៊្នដ្លមានប្្ក់ចំណូលកម្ិតកណា្ត្ល ត្ូវ 

បានបា៉្ន់ស្ម្នថាមានបន្ទុកចំណាយពណិជ្ជកម្មស្មើនឹង៧៦% ន្ពន្ធគយជាមធ្យម។

សូចនាករន្ភាពប្កួតប្ជ្ងជាសកលរបស់ WEF តាមធម្មតា ប្មូលផ្តុំទិន្នន័យអំពីទិដ្ឋភាព

ន្ការអនុវត្តរបស់ប្ទ្សនានាដ្លទទួលរងផលជះពីការសម្ួលពណិជ្ជកម្ម។ សូចនាកររបស់ 

WEF គឺផ្ត្តលើការស្ទង់មតិអំពីទស្សនៈរបស់ក្ុមហ៊ុនឯកជន។ រូបភាពទី ៣ បង្ហ្ញអំពីពិន្ទុ

ជាមធ្យមន្បន្ទុករបស់នីតិវិធីគយ ដ្លពិន្ទុខ្ពស់ជាងចង្អុលបង្ហ្ញអំពីការអនុវត្តបានល្អជាង។ 

ប្ទ្ស ASEM ទាំងនៅអាសុី និង អឺរ៉ុប បានពង្ឹងការអនុវត្តរបស់ពួកគ្ ចាប់ពីឆ្ន្ំ២០០៧ 

រហូតដល់ឆ្ន្ំ២០១៧ ដូចដ្លបានឆ្លុះបញ្ច្ំងនៅក្នុងភាពល្អប្សើរឡើងន្ពិន្ទុនៅខ្ស្កណា្ត្ល 

(ចង្អុលបង្ហ្ញដោយខ្ស្ពណ៌ ស)។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ពិន្ទុនៅខ្ស្កណា្ត្លរបស់អាសុី 

ទាបជាងពិន្ទុនៅខ្ស្កណា្ត្លរបស់អឺរ៉ុប ដ្លចង្អុលបង្ហ្ញថា នីតិវិធីតាមព្ំដ្ននៅក្នុងប្ទ្ស

ដ្គូ ASEM ជាច្ើន នៅអាសុី ត្ូវបានចាត់ទុកមានបន្ទុកខ្ពស់ជាង។

 កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្ម និង កិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់

កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្មទ្វភ្ាគី និង ក្នងុតំបន់ អាចមានសរសំខាន់នៅក្នងុការកាត់បន្ថយរបំាង

ពណិជ្ជកម្ម តាមរយៈការដោះស្្យបញ្ហ្ដ្លលើសពីការកាត់បន្ថយពន្ធគយ ដើម្ប ីរួមបញ្ចូល  

កិច្ចព្មព្ៀងស្តីពីការជួយសម្ួល។ ជាពិស្ស កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្មរវាងដ្គូនៅដំណាក ់

កាលន្ការអនុវត្តខុសៗគ្ន្ អាចផ្តល់ការជំរុញជាពិស្សដល់ការធ្វើកំណ្ទម្ង់នៅក្នងុប្ទ្ស 

ដ្លខ្សាយជាង។ ភាពល្អប្សើរឡើងនៅក្នងុមជ្ឈដ្ឋន្ពណិជ្ជកម្មដ្លកើតច្ញពីកិច្ចព្មព្ៀង 

នៅក្នុងតំបន់ទាំងន្ះ នឹងផ្តល់អត្ថប្យោជន៍ដល់ប្ទ្ស ASEM ទាំងអស់។

Beverelli et al. (ឆ្ន្ំ២០១៤) បានកត់សមា្គ្ល់ថា គំនិតផ្តួចផ្តើមនានាន្ការជួយសម្ួល 

ពណិជ្ជកម្ម ដូចជា តមា្ល្ភាព និង ប្បបទនានា គួរត្គ្ម្នការរីសអើងនោះទ្ ដូច្ន្ះវានឹងផ្តល់ 

អត្ថប្យោជន៍ដល់ដ្គូពណិជ្ជកម្មទាំងអស់ស្មើៗគ្ន្។



72
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

គំនិតផ្តួចផ្តើមមួយចំនួនផ្ស្ងទៀត ដូចជា ការធ្វើសុខដុមនីយកម្មបទប្បញ្ញត្តិ និង ការជួយ 

សម្ួលដល់ការឆ្លងកាត់ អាចត្ូវបានផ្តល់ជូនត្នៅក្នុងបរិបទន្កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្ម នៅ 

ក្នុងតំបន់ត្ប៉ុណ្ណ្ះ ដូច្ន្ះវារីសអើងចំពោះប្ទ្សដ្លមិនម្នជាសមាជិក (Maur ឆ្ន្ំ 

២០១១)។ ការជួយសម្ួលដល់ការឆ្លងកាត់នៅត្មានអត្ថប្យោជន៍ទូលំទូលាយជាង ពីព្្ះ 

បណា្ត្ញផលិតកម្មអន្តរជាតិ ដ្លតាមធម្មតា ត្ូវបានបង្កើតឡើងនៅទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុបទទួល  

បានអត្ថប្យោជន៍ពីកិច្ចព្មព្ៀងអន្តរតំបន់ទាំងន្ះ និង លាតសន្ធឹងយ៉្ងទូលំទូលាយ នៅព្ល 

ដ្លអាសុី និង អឺរ៉ុបត្ូវបានតភា្ជ្ប់នឹងប្ទ្សដ្លនៅចំណុចកណា្ត្ល ដូចជា ប្ទ្សចិន និង 

ប្ទ្សអាល្លឺងម៉ង់ ជាដើម។

កិច្ចព្មព្ៀងទ្វ្ភាគីរបស់ EU តាមធម្មតា បានរួមបញ្ចូលកិច្ចព្មព្ៀងស្តីពីបណ្តុំបញ្ហ្ន្ការ

ជួយសម្ួលពណិជ្ជកម្មដ្លទូលំទូលាយជាងន្ះ។ នាព្លថ្មីៗន្ះ សហភាពអឺរ៉ុប និង ប្ទ្ស

វៀតណាមបានចុះហត្ថល្ខាលើកិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្ម និង កិច្ចព្មព្ៀងការពរការវិនិយោគ 

នៅថ្ង្ទី៣០ ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០១៩ ដ្លរួមបញ្ចូលការព្មព្ៀងកាត់បន្ថយឧបសគ្គផ្ន្ក 

WEF = វ្ទិកាស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

សមា្គ្ល់៖ ខ្ស្បនា្ទ្ត់ ស តំណាងឲ្យចំណុចកណា្ត្លន្ការប្ងច្ងផ្ស្ងៗគ្ន្។ បានរួមបញ្ចូល ប្ទ្ស 

ASEM មកពីអាសុី ត្ ១៨ ប្ទ្ស និង មកពីអឺរ៉ុប ត្ ២៤ ប្ទ្សប៉ុណ្ណ្ះ ដ្ល មានទិន្នន័យ។

ប្ភព៖ ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធ យោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីភាពប្កួតប្ជ្ងជាសកលន្ វ្ទិកា 

ស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។

រូបភពទី៣៖ ពិន្ទុន្បន្ទុកនីតិវិធីគយរបស់ WEF (១–៧)
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73កិច្ចសហប្តិបត្តិការអាសុី-អឺរ៉ុបស្តីពីការសម្ួលពណិជ្ជកម្ម 

បទប្បញ្ញត្តិ និង ការិយល័យធិបត្យ្យត្ួតគ្ន្ ឧទាហរណ៍៖ តាមរយៈការបង្កើនការប្ើប្្ស់  

បទដ្ឋ្នអន្តរជាតិនៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ខ្លួន។4

នៅខណៈព្លដ្លមានកិច្ចព្មព្ៀងជាច្ើននៅក្នុងប្ទ្សនានានៅអឺរ៉ុប និង អាសុីនោះ 

ការភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងរវាងអាសុី និង អឺរ៉ុប ដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈកិច្ចព្មព្ៀងភាពជា  

ដ្គូស្ដ្ឋកិច្ច មានចំនួនតិចតួចខា្ល្ំងណាស់។ កិច្ចព្មព្ៀងដ្លតភា្ជ្ប់អាសុី និង អឺរ៉ុប រួមមាន 

កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្មស្រី EU-កូរ៉្, កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្មស្រី EU-វៀតណាម, សមាគម 

ពណិជ្ជកម្មស្រីអឺរ៉ុប (EFTA) (ដ្លរួមបញ្ចូលប្ទ្សន័រវ៉្ និង ប្ទ្សស្វីសផងដ្រ) និង 

ប្ទ្សកូរ្៉, EFTA-សិង្ហបុរី, និង កិច្ចព្មព្ៀងទ្វភ្ាគីរវាងប្ទ្សស្វសី និង ប្ទ្សចិន, 

ប្ទ្សស្វសី និងប្ទ្សជប៉ុន, និង ប្ទ្សស្វីស និង ប្ទ្សសិង្ហបុរី។5 កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជ

កម្មថ្មីមួយរវាង EUនិង ប្ទ្សជប៉ុន និង EU និង ប្ទ្សសិង្ហបុរី បានចូលជាធរមាន នៅក្នុង 

ឆ្ន្ំ២០១៩។ កិច្ចព្មព្ៀងជាមួយជប៉ុន រួមបញ្ចូលបញ្ញត្តិមួយដ្ល ច្ងអំពីកិច្ច សហប្តិបត្តិការ

ផ្ន្កនិយ័តកម្មពក់ព័ន្ធនឹងការអនុម័តលើបទដ្ឋ្នអន្តរជាតិ និង ការ បង្កើតគណៈកមា្ម្ធិការកិច្ច 

សហប្តិបត្តិការផ្ន្កនិយ័តកម្មរួមគ្ន្មួយ ជាវិធីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយ បន្ទុកចំណាយពណិជ្ជកម្ម 

ដ្លមិនម្នជា ពន្ធគយ។6 គិតត្ឹមព្លសស្រសៀវភៅន្ះ EU ក៏ បាន ចាប់ផ្តើមការចរចា ដើម្បី

កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្មជាមួយប្ទ្សអូស្្តាលី និង ប្ទ្ស នូវ្លហ្សឺឡង់ ដច់ដោយ ឡ្ក 

ពីគ្ន្ ផងដ្រ។ ក្នុងនាមជាប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ កិច្ចសម្ួល ពណិជ្ជកម្ម ទាំងន្ះ មានភាពជឿនលឿន 

គួរសមរួចហើយ។

 កិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្មនៅអាស៊្ន

សមាជិកទាំង ១០ របស់អាស៊្ន ក៏បានប្ត្ជា្ញ្ចិត្តពន្លឿនកំណ្ទម្ង់នានាន្កិច្ចសម្ួល 

ពណិជ្ជកម្មផងដ្រ។ ផ្នការលម្អិត AEC ឆ្ន្ំ២០១៥ រួមបញ្ចូលការធ្វើពណិជ្ជកម្មដោយរលូន

នៅក្នុងតំបន់ ដោយមានការសម្ួលពណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិយ៉្ងសកម្មពីសំណាក់ប្ទ្សសមាជិក

ទាំង ១០ របស់ខ្លួន។ ដើម្បីសម្្ចគោលបំណងន្ះ អាស៊្នបានបញ្ជ្ក់អំពីវិធីសស្្តដ្លអាច 

អនុវត្តបានដោយប្ទ្សនានាជាឯកតោភាគី និង តាមរយៈការសម្បសម្ួលជាមួយគ្ន្ទៅវិញ 

ទៅមក។ វិធីសស្្តសម្ួលពណិជ្ជកម្មទាំងន្ះ ដ្លភាគច្ើនបានល្ចឡើងនៅក្នុងទាំងផ្ន

ការលម្អិតរបស់ AEC និង WTO-TFA មានទំនាក់ទំនងយ៉្ងទូលំទូលាយនឹងតមា្ល្ភាព (ឧ. ការ 

បោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីគ្ហទំព័រប្ើប្្ស់ផ្ត្ច់មុខមួយ ហៅថា ការរក្សាទុកព័ត៌មានអំព ី

4 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157444.pdf
5  https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112998/asem-report_online.pdf
6  https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155720.pdf
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ពណិជ្ជកម្មជាតិ) កិច្ចសម្ួលនីតិវិធីគយ (ឧ. ការបញ្ជ្ក់ដោយខ្លួនឯង កម្មវិធីប្តិបត្តិករផ្ន្ក 

ស្ដ្ឋកិច្ចដ្លមានការអនុញ្ញ្ត) ពណិជ្ជកម្មដ្លគ្ម្នឯកសរ (ឧ. ច្កច្ញចូលត្មួយថា្ន្ក់ 

ជាតិ) និង ការជួយសម្ួលដល់ការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់។ ការអនុវត្តវិធីសស្្តសម្ួលពណិជ្ជកម្ម 

ទាំងន្ះ ត្ូវបានរំពឹងទុកថានឹងបង្កើនពណិជ្ជកម្មអន្តរតំបន់។

កាលពីឆ្ន្ំ២០១៧ រដ្ឋមន្ត្ីស្ដ្ឋកិច្ចអាស៊្នបានកំណត់គោលដៅកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយ 

ពណិជ្ជកម្មនៅក្នុងអាស៊្ន ត្ឹម ១០%។ ដោយមានពន្ធគយក្ប្រសូន្យរួចទៅហើយនោះ ការ 

កាត់បន្ថយទាំងន្ះ ភាគច្ើនចាំបាច់ត្ូវត្ទទួលបានពីការកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយប្តិបត្តិការ

ពណិជ្ជកម្ម ពោលគឺបន្ទុកចំណាយលើការផ្ល្ស់ទីទំនិញឆ្លងកាត់ព្ំដ្ននានា ដ្លពក់ ព័ន្ធ នឹង 

ការ អនុលោមតាមរនាំងនិយ័តកម្ម។ មានភ័ស្តុតាងបង្ហ្ញថា បន្ទុកចំណាយទាំងនោះនៅត ្ខ្ពស់ 

គួរសមនៅក្នុងតំបន់ និង ចាំបាច់ត្ូវមានកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងរួមគ្ន្ដើម្បីសម្្ចគោលដៅន្ះ។ 

ចំពោះ AMS ជាច្ើន ការសមួ្លពណិជ្ជកម្មគឺជាចំណុចផ្តត្ដ៏សំខាន់បំផុតន្គោលនយោបាយ 

ដ្លជាញឹកញាប់ មានទំនាក់ទំនងនឹងការពង្ឹងការចាត់ចំណាត់ថា្ន្ក់ ភាពងយស្ួលក្នុងការធ្វើ

អាជីវកម្ម។ ចំពោះ AMS មួយចំនួនតូច ការពង្ឹងកិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្មជាទ្ង់ទ្្យធំ នឹងមាន

សរសំខាន់ចំពោះការធ្វើពណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ និង លទ្ធផលផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចនាព្លអនាគត។

ERIA ដោយបានសហការជាមួយគណៈកមា្ម្ធិការពិគ្្ះយោបល់រួមគ្ន្អំពីការសម្ួល 

ពណិជ្ជកម្មនៅអាស៊្ន បាន និង កំពុងត្ធ្វើការសិក្សាមួយនៅទូទាំងអាស៊្ន ដើម្បីស្វ្ងយល់

អំពីមជ្ឈដ្ឋ្នន្ការសម្ួលពណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់។ ការសិក្សាអំពីបនា្ទ្ត់គោលមួយត្ូវបានធ្វើ 

ឡើងនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ ដោយមានការសិក្សាតាមដននៅព្លក្្យមួយត្ូវបានរៀបចំផ្នការ 

អនុវត្តនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២០។ វត្ថុបំណងន្ការសិក្សាន្ះ គឺដើម្បីផ្តល់អនុសសន៍សម្្ប់ការកាត ់

បន្ថយបន្ទកុចំណាយលើប្តិបត្តកិារពណិជ្ជកម្មអន្តរអាស្៊ន តាមរយៈការវាយតម្លអំ្ពីគំនិតផ្តចួផ្តើម 

ន្ការសម្ួលពណិជ្ជកម្មខុសៗគ្ន្ ដ្លត្ូវបានអនុម័តដោយ AMS នីមួយៗ។ ដូច្ន្ះ លទ្ធផល 

ន្ការសិក្សាជួយបំភ្លផឺ្លវូដល់តំបន់នានា ដ្លកិច្ចសហប្តិបត្តកិារបន្ថម្លើការសមួ្លពណិជ្ជកម្ម 

អាចជួយកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយលើប្តិបត្តិការអាជីវកម្មនៅក្នុងអនុតំបន់។

បទពិសោធន៍របស់អាស៊្នផ្តល់ការយល់ដឹងយ៉្ងសីុជម្្មួយចំនួនអំពីចំណុចនានាន្កិច្ច 

សហបតិ្បត្តកិារអន្តរជាតិសម្ប់្ការសម្លួពណជិ្ជកម្ម។ ចំណចុទីមួយ គឺការចក្រំលក្ចំណ្ះ 

ដឹង ដ្ល AMS អាចរៀនសូត្ទៅវិញទៅមកអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់រដ្ឋទាំងនោះ។ AMS ដ្លស្ថិត

នៅដំណាក់កាលខុសៗគ្ន្ន្ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច និង កិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្ម កំពុងត្ធ្វើការរួមគ្ន្

ដើម្បីសម្្ចបាននូវការធ្វើពណិជ្ជកម្មដ៏រលូននៅក្នុងតំបន់។ តំបន់គឺជាអតិសុខុមលោកមួយរបស់

ពិភពលោក ដោយមានអ្នកអនុវត្តបានល្អបំផុតនៅលើពិភពលោក នៅក្នុងការសម្ួលពណិជ្ជកម្ម 
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ដ្លជាប្ទ្សសិង្ហបុរី និង រួមជាមួយប្ទ្សដ្លកំពុងត្ងើបឡើង ដូចជា ប្ទ្សកម្ពុជា 

ឡាវ និង ប្ទ្សមីយ៉្ន់មា៉្ជាដើម។ AMS ដ្លពឹងផ្អ្កលើពណិជ្ជកម្ម បាន និង កំពុង 

ត្ធ្វើការដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់ការសម្ួលពណិជ្ជកម្មដ៏រលូនក្នុងរយៈព្លវ្ង។ ច្កច្ញចូលត្ 

មួយនៅថា្ន្ក់ជាតិរបស់ប្ទ្សសិង្ហបុរីបានចាប់ផ្តើមនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ១៩៨០ និង បានដំឡើង 

កម្ិតជាបន្តបនា្ទ្ប់។ ប្ព័ន្ធគយ ៤.០ របស់ប្ទ្សថ្ និង uCustoms របស់ប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី ផ្តល់ 

លក្ខណៈពិស្សន្កិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្មថ្មីៗ និង ប្កបដោយនវានុវត្តន៍ជាច្ើន។ ប្ទ្ស 

ទាំងន្ះបានដក់ឲ្យអនុវត្តនូវវិធីសស្្តជួយសម្ួលនានា ដូចជា ស្ចក្តីសម្្ចបុរ្ប្ទាន 

ការ ដំណើរការមុនព្លមកដល់ និង ប្តិបត្តិករស្ដ្ឋកិច្ចដ្លមានការអនុញ្ញ្ត។ ករណីន្

ឧត្តមា្ម្នុវត្តមួយចំនួននៅក្នុង AMS មានតម្ល្សម្្ប់ AMS ដទ្ទៀតយកទៅអនុវត្តតាម។ 

ដំណើរការរបស់អាស៊្នអាចជួយប្ទ្សនានាឲ្យរៀនសូត្អំពីគ្ន្ទៅវិញទៅមក។

ឧទាហរណ៍ទីពីរន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការអាចត្ូវបានរកឃើញនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិធីសស្្តជាក់ 

លាក់របស់អាស្៊ន ចំពោះបន្ទកុចំណាយលើប្តិបត្តកិារពណិជ្ជកម្ម ដ្លជាជំហានដ៏សំខាន់មួយដើម្បី 

ឆ្ពះ្ទៅកាន់ការវាស់វ្ងអំពីភាពជោគជ័យន្គោលដៅរួមនៅក្នងុការកាត់បន្ថយបន្ទកុចំណាយលើប្តិបត្តិ 

ការពណិជ្ជកម្ម។ សំណើរបស់ ERIA ឲ្យប្ើប្្ស់ព្លវ្លាបញ្ច្ញទំនិញនៅតាមព្ំដ្នជា 

វិធីដ៏សមស្បមួយនៅក្នងុការគណនាបន្ទកុចំណាយលើប្តិបត្តកិារពណិជ្ជកម្មនោះ តូ្វបានទទួល 

យកដោយ AMS។ ជាផ្ន្កមួយន្កិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងន្ះ AMS បានធ្វើការសិក្សាស្តីពីរយៈព្ល 

បំព្ញប្បបទបញ្ច្ញទំនិញ (TRS) ក្នុងអំឡុងឆ្ន្ំ២០១៨–២០១៩ ដើម្បីវាយតម្ល្អំពីភាព 

រាំងស្ទះនៅក្នុងការនីតិវិធីនាំចូល និង ការច្ញនៅតាមព្ំដ្នរបស់ពួកគ្។ នៅខណៈព្ល 

ដ្លប្ទ្សនីមួយៗបានអនុវត្ត TRS ស្បតាមវិធីសស្្តដ្លត្ូវបានណ្នាំដោយអង្គការ 

គយពិភពលោករួចហើយនោះ ប្ទ្សទាំងនោះបានព្មព្ៀងគ្ន្ចំពោះវិសលភាពអប្បបរមា 

របស់ TRS ធ្វើដូច្ន្ះ ព័ត៌មានដ្លមានសង្គតភាពអាចត្ូវបានបង្កើតឡើង។ យោងតាមការយល់ 

ដឹងរបស់អ្នកនិពន្ធ ន្ះគឺជាលើកទីមួយដ្លប្ទ្សនានាបានសហការគ្ន្នៅក្នុងដំណើរការ 

សមា្គ្ល់ការរាំងស្ទះនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់ពួកគ្រៀងៗខ្លួន និង អាចជាជំហានទីមួយដើម្បីឆ្ព្ះទៅ 

កាន់កិច្ចសហការបន្ថ្មទៀតនៅក្នុងកិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្មផងដ្រ។

ទីបី កិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងរបស់អាស៊្នដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់ការធ្វើពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិកឆ្លង

កាត់ព្ំដ្ន នៅក្នុងទម្ង់ច្កច្ញចូលត្មួយរបស់អាស៊្ន (ASW) គឺគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់។ 

ចំណុចមួយអាចត្ូវបានរំឭកឡើងវិញថា ផ្អ្កតាមទិន្នន័យរបស់ UNTF ន្ះគឺជាតំបន់មួយ 

ដ្លការធ្វើពណិជ្ជកម្មមានភាពខ្វះខាត ទៅនៅអឺរ៉ុប និង នៅអាសុី។ នៅអាស៊្ន ច្កច្ញ 

ចូលត្មួយថា្ន្ក់ជាតិ និង ASW គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមន្ការពណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់បំផុត ចាប់ 
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កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

តាំងពីពក់កណា្ត្លទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ ២០០០ មក។ នៅខណៈព្លដ្ល ប្ទ្សសមាជិកនីមួយៗ 

នឹងអភិវឌ្ឍប្ព័ន្ធពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិក នៅក្នុងទម្ង់ NSW នោះ ASW នឹងជួយសម្ួល 

ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិកឆ្លងកាត់ព្ំដ្ន តាមរយៈការធ្វើឲ្យមានការផ្ល្ស់ប្តូរឯកសរពណិជ្ជកម្ម។

ទំហំន្ការអនុវត្តដើម្បីឆ្ពះ្ទៅកាន់ការធ្វើពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកមានការប្្បួ្លយ្៉ងខា្ល្ងំ។  

ចំពោះប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ នៅអាស៊្ន ការផ្ត្តកាន់ត្ខា្ល្ំង និង ការវិនិយោគលើការពង្ឹង 

NSWs គួរត្ជាចំណុចអាទិភាពន្គោលនយោបាយដ្លសំខាន់ជាងគ្បំផុត។ ការវិនិយោគលើ 

ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ ICT និង ការកសងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្ីទាំងឡាយនៅក្នុងការប្ើប្្ស់ 

ប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក មានភាពចាំបាច់ចំពោះការបញ្ច្ញសកា្ត្ពលយ៉្ងព្ញរបស់ NSWs។ ប៉ុន្ត្ 

ប្ទ្សថ្ ប្ទ្សវៀតណាម ប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី ប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី និង ប្ទ្សសិង្ហបុរីដ្ល 

NSWs មានភាពជឿនលឿនរួចហើយនោះ បាន និង កំពុងត្ចូលរួមនៅក្នុងគម្្ងសកល្បង 

ASW ចំពោះការផ្ល្ស់ប្តូរឯកសរអ្ឡិចត្ូនិក ដ្លចាំបាច់ចំពោះគម្្ងអនុគ្្ះពន្ធគយរួម 

របស់អាស៊្ន (ទម្ង់ D កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្មទំនិញរបស់អាស៊្ន) ដើម្បីជួយសម្ួលការ

ធ្វើពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិកឆ្លងដ្ន។

 វិស័យន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការ

កម្ិតដ្លកិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្មអាចធ្វើវិសោធនកម្មបាន ដើម្បីកិច្ចសហប្តិបត្តិការជា 

អន្តរជាតិ គឺជាចម្ងល់ដ៏សំខាន់មួយ។ ក្្យមក កិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្មគឺនិយយអំពីការវាយ 

តម្ល្អំពីការរាំងស្ទះនៅក្នុងនីតិវិធីដ្លទាក់ទងនឹងពណិជ្ជកម្មដ្លមានស្្ប់ និង ការកាត់បន្ថយ 

ឬ ធ្វើកំណ្ទម្ង់នីតិវិធីដ្លពិបាកខា្ល្ំងព្ក ដោយមិនបន្ធូរបន្ថយវត្ថុបំណងន្ការធ្វើនិយ័ត 

កម្មស្បច្បាប់នោះទ្។ នីតីវិធីនៅតាមព្ំដ្នមួយចំនួនមានលក្ខណៈបច្ច្កទ្សគួរសម (ឧ. ការ 

គ្ប់គ្ងហានិភ័យ) ដូច្ន្ះ តម្ូវឲ្យមានការបណ្តុះបណា្ត្ល និង ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់មន្ត្ ី

រដ្ឋបាលឲ្យបានល្អ។ ជាចុងក្្យ ការយល់ព្មចំពោះ និង ការប្កាន់ខា្ជ្ប់នូវទមា្ល្ប់អនុវត្តល្អ 

បំផុតជាអន្តរជាតិ នឹងអាចបង្កើនប្សិទ្ធភាពរបស់នីតិវិធីនៅតាមព្ំដ្នជាអតិបរមា។

នៅអាស៊្ន ជាកន្ល្ងដ្ល AMS បានព្យាយមពង្ឹងចំណុចខា្ល្ំងរបស់គ្ន្ទៅវិញទៅមក តាម 

រយៈការអនុវត្តតាមគោលដៅសមាហរណកម្មស្ដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយ ដើម្បីបង្កើតសហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ច

អាស៊្ននោះ ក៏មានវិសលភាពសម្្ប់ការច្ករំល្កចំណ្ះដឹង ការសម្បសម្ួលកិច្ចខិតខំ

ប្ឹងប្្ង និង កិច្ចព្មព្ៀងពិស្សៗស្តីពីកិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្មនៅក្នុងការធ្វើជំនួញនៅក្នុង

ចំណមប្ទ្សន្ ASEM។ ចំពោះប្ទ្សដ្លទន់ខ្សាយជាង កិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្មដ្ល

មានគុណភាពខ្ពស់នឹងតម្ូវឲ្យមានទាំងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធផ្ន្ករូបវ័ន្ត និង ការកសងសមត្ថភាព 
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ដ្លអាចទទួលបានការគំទ្ពីប្ទ្សសម្ួលពណិជ្ជកម្មដ្លមានបទពិសោធន៍ច្ើនជាង។ 

ការរៀបចំ/ការគំទ្ចំពោះកិច្ចប្ជុំពិភាក្សា សិកា្ខ្សលា ឬ វគ្គបណ្តុះបណា្ត្លស្តីពីធាតុនានាន្ 

កិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្មដ្លមានលក្ខណៈស្មុគស្ម្ញ ដូចជា ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យដ្លបានធ្វើ

សមាហរណកម្មរួចហើយ ជាដើមនោះ អាចជួយដល់ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងពន្លឿនការអនុវត្ត

របស់ពួកគ្។ 

ដោយសរត្បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល កិច្ចសម្ួលពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិកឆ្លងដ្ន អាចមានសរ

សំខាន់នៅក្នុងពង្ឹងការតភា្ជ្ប់នៅក្នុងចំណមប្ទ្សន្ ASEM។ សូម្បីត្នៅក្នុងប្ទ្សដ្ល

មានភាពជឿនលឿនជាងក៏ដោយ ក៏ការសម្ួលពណិជ្ជកម្មឆ្លងដ្ននៅត្ជាព្ំដ្នបនា្ទ្ប់ន្កិច្ច

សម្ួលពណិជ្ជកម្មដ្រ។

ដើម្បីធ្វើឲ្យពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិកមានភាពរលូន ចាំបាច់ត្ូវមានសុខដុមនីយកម្មផ្ន្កបច្ច្ក 

ទ្ស និង ផ្ន្កច្បាប់ ដើម្បីធានាចំពោះលទ្ធភាពក្នុងការដំណើរការទៅវិញទៅមក ការកសង 

សមត្ថភាព កិច្ចសហការ និង ការសម្បសម្ួលអន្តររដ្ឋ្ភិបាល។ ក្នុងករណីន្ះ មានវឌ្ឍនភាព 

មួយចំនួន។ ប្ទ្សជាច្ើននៅអាសុី បានអនុម័តកិច្ចព្មព្ៀងន្ក្បខណ្ឌមួយស្តីពីការសម្ួល 

ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិកឆ្លងព្ំដ្ន ដ្លរួមបញ្ចូលការផ្ល្ស់ប្តូរទិន្នន័យ និង ឯកសរដ្លទាក ់

ទងនឹងពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិក នៅក្នុងប្ព័ន្ធពណិជ្ជកម្មថា្ន្ក់ជាតិ។ ដំណើរការរបស់ ASEM 

អាចជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្តិបត្តិការកាន់ត្ជិតស្និទ្ធនៅក្នុងច្កច្ញចូលត្មួយ។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

 ស្រចក្តីបន្ថ្រម៖ បញ្ជីវិធីសាស្រ្តសម្រួលពាណិជ្ជកម្មដ្រលត្រូវបានបា៉្រន ់
ប្រមាណដោយការស្ទង់មតិ UNTF 

1. គណៈកមា្ម្ធិការសម្ួលពណិជ្ជកម្មថា្ន្ក់ជាតិ ឬ អង្គភាពប្ហាក់ប្ហ្លគ្ន្

2. ការបោះពុម្ពផ្សាយបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការនាំចូល-នាំច្ញដ្លមានស្្ប់នៅលើអីុនធឺណិត

3� ការពិគ្្ះយោបល់របស់ភាគីពក់ព័ន្ធអំពីស្ចក្តព្្ីងបទបញ្ញត្តថិ្មីៗ  (មុនព្លសម្្ចបញ្ចប់)

4. ការបោះពុម្ពផ្សាយ/ស្ចក្តីជូនដំណឹងជាមុនអំពីបទប្បញ្ញត្តិថ្មីៗដ្លទាក់ទងនឹងពណិជ្ជកម្ម 

មុនព្លអនុវត្ត

5. ស្ចក្តីសម្្ចជាមុន ស្តីពីការប្ងច្កប្ភ្ទពន្ធគយ និង ប្ភពដើមន្ទំនិញនាំចូល

6. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ

7. ការដំណើរការមុនព្លមកដល់

8. សវនកម្មក្្យព្លត្ួតពិនិត្យ

9. យន្តការបណ្តឹងតវា៉្ដោយឯករាជ្យ

10. ការបំប្កការបញ្ច្ញទំនិញពីគោលដៅចុងក្្យន្ពន្ធគយ ពន្ធដរ ថ្ល្ស្វា និង ថ្ល្ 

បន្ទុកនានា

11. ការបង្កើត និង ការបោះពុម្ពផ្សាយព្លវ្លាបញ្ច្ញទំនិញជាមធ្យម

12. វិធីសស្្តសម្ួលពណិជ្ជកម្មសម្្ប់ប្តិបត្តិករដ្លមានការអនុញ្ញ្ត

13. ការដឹកជញ្ជូនតាមកបា៉្ល់ឆប់រហ័ស

14� ការទទួលយកសំណៅចម្លងន្ឯកសរគំទ្ដ្លតូ្វបានតមូ្វសម្្ប់ទម្ង់ប្បបទន្ការ 

នាំចូល ការនាំច្ញ ឬ ការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់

15. ប្ព័ន្ធគយស្វ័យប្វត្តិ

16. ការភា្ជ្ប់ប្ព័ន្ធអីុនធឺណិត ដ្លមានសម្្ប់ទីភា្ន្ក់ងរគយ និង ទីភា្ន្ក់ងរគ្ប់គ្ង 

ពណិជ្ជកម្មដទ្ទៀត

17. ប្ព័ន្ធច្កច្ញត្មួយតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក

18. ការដក់ស្ចក្តីប្កាសពន្ធគយតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក

19. ពក្យស្នើសុំ និង ការច្ញលិខិតអនុញ្ញ្តនាំចូល និង នាំច្ញតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក



79កិច្ចសហប្តិបត្តិការអាស៊ី-អឺរ៉៊បស្តីពីការសម្ួលពណិជ្ជកម្ម 
ទំនិញសធារណៈ និង កំណើនជាសមូហភាព 

20. ការដក់បញ្ជីដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវសមុទ្តាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក

21. ការដក់បញ្ជីដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវអាកាសតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក

22. ពក្យស្នើសុំ និង ការច្ញលិខិតបញ្ជ្ក់ប្ភពដើមដ្លមានលក្ខណៈអនុគ្្ះតាមប្ព័ន្ធ

អ្ឡិចត្ូនិក

23. ការទូទាត់ពន្ធគយ និង ថ្ល្ស្វាតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក

24. ពក្យស្នើសុំបង្វិលប្្ក់ពន្ធគយវិញតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក

25. ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិសម្្ប់ចម្លងការតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចតូ្និក

26. អាជា្ញ្ធរបញ្ជ្ក់ដ្លមានការទទួលស្គ្ល់

27. ការផ្ល្ស់ប្តូរស្ចក្តីប្កាសពន្ធគយតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក

28. ការផ្ល្ស់ប្តូរលិខិតបញ្ជ្ក់ប្ភពដើមតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក

29. ការផ្ល្ស់ប្តូរលិខិតបញ្ជ្ក់អនាម័យ និង ភូតគមអនាម័យតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក

30. ការប្មូលប្្ក់ពីសំណុំឯកសរលិខិតឥណទានតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក

31. ក្បខណ្ឌច្បាប់ជាតិ និង/ឬ ការព្មព្ៀងរបស់ស្ថ្ប័នចំពោះកិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់ទី

ភា្ន្ក់ងរនៅតាមព្ំដ្ន

32. ទីភា្ន្ក់ងររដ្ឋ្ភិបាល ដ្លធ្វើប្តិភូកម្មការគ្ប់គ្ងទៅកាន់អាជា្ញ្ធរគយ

33. ការសម្បថ្ង្ធ្វើការ និង មោ៉្ងធ្វើការតាមប្ទ្សជិតខាងនៅព្លឆ្លងព្ំដ្ន

34. ការសម្បទម្ង់ប្បបទ និង នីតិវិធីតាមប្ទ្សជិតខាងនៅព្លឆ្លងព្ំដ្ន

35. កិច្ចព្មព្ៀងសម្ួលការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់

36. អាជា្ញ្ធរគយដក់កំហិតលើការត្ួតពិនិត្យផ្ន្ករូបវ័ន្តលើទំនិញឆ្លងកាត់ និង ប្ើប្្ស់ការ 

បា៉្ន់ប្មានអំពីហានិភ័យ

37. គំទ្ការដំណើរការមុនព្លមកដល់ ដើម្បីសម្ួលដល់ការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់

38. កិច្ចសហប្តិបត្តិការរវាងទីភា្ន្ក់ងររបស់ប្ទ្សនានាដ្លជាប់ពក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូន 

ឆ្លងកាត់។
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កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្មស្រីរវាងសហភពអឺរ៊៉ប 
និង ប្ទ្សវៀតណាម

ដំណើរការ ផល ប៉ះពល់  និង ម្រៀនសំខាន់ៗ
THANH TRI VO

 

 ១. ស្ចក្តីផ្តើម

កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្មទ្វ្ភាគី និង ប្ចាំតំបន់ ពង្ឹងការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច និង ធ្វើឲ្យ 

សមាហរណកម្មរបស់ស្ថ្ប័នមានលក្ខណៈសុីជម្្នៅក្នុង និង រវាងតំបន់នានា។ កិច្ចព្ម 

ព្ៀងពណិជ្ជកម្មរវាងប្ទ្សនានានៅអឺរ៉ុប និង អាសុី មានអត្ថប្យោជន៍ជាពិស្ស ពីព្្ះ 

កិច្ចព្មព្ៀងទាំងនោះពង្ឹងបណា្ត្ញផលិតកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុង និង រវាងទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប។ 

កំណើនសមាហរណកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU) រួមជាមួយខ្ស្សង្វ្ក់តម្ល្របស់អាសុីធ្វើឲ្យ 

មានកំណើនពណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច។ កិច្ចព្មព្ៀង 

ពណិជ្ជកម្មស្រី EU-វៀតណាមន្ះ គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏គួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់មួយ។ ប្ទ្សវៀតណាម 

បានចាប់ផ្តើមប្តិបត្តិការកំណ្ទម្ង់ស្ដ្ឋកិច្ចគ្ប់ជ្ុងជ្្យ ចាប់តាំងពីមានគំនិតផ្តួចផ្តើម 

Doi Moi (ការក្លម្អ) នៅឆ្ន្ំ១៩៨៦។ ទោះបីជាមានភាពខុសគ្ន្ចំពោះប្ភ្ទកំណ្ទម្ង ់

និង ការប្្ប្ួលជំហានន្ការអនុវត្តទៅតាមព្លវ្លាក៏ដោយ ក៏កំណ្ទម្ង់នោះស្ថិតនៅ 

លើសសរស្តម្ភដ្រ ដូចជា (i) កំណ្ទម្ង់ដ្លតម្ង់ទិសចំពោះទីផ្សារ (ii) ការធ្វើឲ្យមានស្ថ្រភាព 

ផ្ន្កមា៉្ក្ូស្ដ្ឋកិច្ច និង (iii) សមាហរណកម្មប្កបដោយប្តិសកម្ម។7 ចំណុចដ្លគួរឲ្យកត ់

សមា្គ្ល់គឺ ដំណើរការន្ការធ្វើសមាហរណកម្មមានអន្តរកម្មយ៉្ងជិតស្និទ្ធនឹងកំណ្ទម្ង់នៅក្នុង 

ប្ទ្ស ជាពិស្ស ពក់ព័ន្ធនឹងស្ថ្ប័ននានា ដើម្បីស្ដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ។ 

យោងតាមការសិក្សាខុសៗគ្ន្ (ឧ. Dinh et al. ២០០៩, CIEM ២០១៣) រយៈព្លខិតខំប្ឹង 

ប្្ងដ្លមានអត្ថន័យកាន់ត្ខា្ល្ំងចំពោះការធ្វើស្រីភាវូបនីយកម្មពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ 

7 សម្្ប់ព័ត៌មានបន្ថ្ម សូមមើល Dinh et al. (២០០៩)។
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ដំណើរការ ផលប៉ះពល់ និង ម្រៀនសំខាន់ៗ 

(ពោលគឺ ឆ្ន្ំ១៩៨៩–១៩៩៦ ឆ្ន្ំ២០០០–២០០៧ និង ឆ្ន្ំ២០១៤–២០១៩) ក៏ជារយៈព្លដ្ល 

មានកំណ្ទម្ង់ស្ថ្ប័នស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងប្ទ្សគ្ប់ជ្ុងជ្្យផងដ្រ។

ការធានាចំពោះការទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ប្កបដោយចីរភាពពីការធ្វើសមាហរណកម្ម 

ស្ដ្ឋកិច្ចបន្ថ្មទៀត នៅត្ជាអាទិភាពដ៏សំខាន់មួយសម្្ប់ប្ទ្សវៀតណាម។8 យោងតាម 

ទស្សនវិស័យរបស់ប្ទ្ស កម្ិតន្ការធ្វើសមាហរណកម្មជាអន្តរជាតិនៅត្មានកម្ិតទាបនៅ 

ក្នុងវិស័យជាច្ើន ជាពិស្សពក់ព័ន្ធនឹងសុខដុមនីយកម្មន្បទដ្ឋ្ន ការទទួលស្គ្ល់ទៅវិញ 

ទៅមក និង កំណ្ទម្ង់ស្ដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ។ល។ ដូច្ន្ះ ការធ្វើឲ្យសមាហរណកម្មនៅក្នុងវិស័យ 

ទាំងនោះមានភាពសុីជម្្ មានសរសំខាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យសមត្ថភាពនៅក្នុងប្ទ្សមានភាពល្អ 

ប្សើរឡើង។ យោងតាមទស្សនវិស័យនោះ កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្មស្រី (FTAs) ដ្ល 

មានបទដ្ឋ្នខ្ពស់ ជាពិស្ស ជាមួយដ្គូដ្លមានភាពជឿនលឿនជាង គឺមានសរសំខាន់ខា្ល្ំង 

ណាស់ចំពោះប្ទ្សវៀតណាម។

បរិបទសម្្ប់ស្រីភាវូបនីយកម្មពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ បានបញ្ជ្ក់អំពីកំណើនន្ភាព

មិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងអំឡុងឆ្ន្ំ២០១៦-២០២០ ហើយភាពមិនច្បាស់លាស់ន្ះនៅត្បន្តកើត

ឡើង។ ទោះបីជាវាមិនល្អឥតខ្ច្ះក៏ដោយ ក៏ FTAs ជំនាន់ថ្មី យ៉្ងហចណាស់បានកំណត់វិស័យ 

និង ភាពសុីជម្្ដ្លពក់ព័ន្ធ សម្្ប់ស្រីភាវូបនីយកម្មពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ 

ទោះបីជានៅកម្ិតក្្ព្ំដ្នក៏ដោយ នៅកន្ល្ងដ្លអាចមានការព្មព្ៀងគ្ន្។ បនា្ទ្ប់ពីមាន 

ការអនុវត្តកិច្ចព្មព្ៀងគ្ប់ជ្ុងជ្្យ និង មានវឌ្ឍនភាពសម្្ប់ភាពជាដ្គូឆ្លងបា៉្សុីហ្វិក 

(CPTPP) ហើយនោះ FTA រវាង សហភាពអឺរ៉ុប-វៀតណាម (EVFTA) ត្ូវបានគ្រំពឹងទុកថានឹង

បន្តពង្ឹងអភិក្មរបស់ប្ទ្សវៀតណាមចំពោះស្រីភាវូបនីយកម្មពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ 

ព្មទាំងកំណ្ទម្ង់ស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងប្ទ្សឲ្យកាន់ត្រឹងមាំថ្មទៀត។ នៅខណៈព្លដ្លស្រី 

ភាវូបនីយកម្មពណិជ្ជកម្មពហុភាគីនៅត្ពិបាកឈោងចាប់នោះ កមា្ល្ំងជំរុញចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើ 

ស្រីភាវូបនីយកម្មដ្លមានភាពទន់ខ្សាយនៅក្នុងទីផ្សារ និង តំបន់ខុសៗគ្ន្ បានបង្កប់អត្ថន័យថា 

វឌ្ឍនភាពណាមួយចំពោះការបន្តស្រីភាវូបនីយកម្មពណិជ្ជកម្មពហុភាគី និង នៅក្នុងតំបន់ ដូចជា 

តាមរយៈ EVFTA ជាដើម អាចបញ្ជ្ក់ថា នៅចុងបញ្ចប់ វាពិតជាមានអត្ថន័យខា្ល្ំងណាស់។ 

ស្បព្លជាមួយគ្ន្ន្ះ កិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងដ្លត្ូវបានសម្បសម្ួលនៅកម្ិតអន្តរជាតិ/

តំបន់ នឹងមិនគ្ប់គ្្ន់នោះទ្ ប្សិនបើគ្ម្នយុទ្ធសស្្តដ្លត្ូវបានក្សម្ួលយ៉្ងសមស្ប 

8 ចំណុចន្ះត្ូវបានបញ្ជ្ក់ឡើងវិញនៅក្នុងស្ចក្តីសម្្ច 06-NQ/TW ដោយគណៈកមា្ម្ធិការអចិន្ត្្យ៍របស់បក្សកុម្មុយនីស ន្ 
ប្ទ្សវៀតណាម កាលពីខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ២០១៦។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ដើម្បីធ្វើស្រីភាវូបនីយកម្ម និង លើកកម្ពស់ពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគនៅក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចនីមួយៗ 

និង អាចលើសពីន្ះទៀត ចំពោះស្ដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដូចជា ប្ទ្សវៀតណាម ជាដើម។

ជំពូកន្ះមានបំណងត្ួតពិនិត្យឡើងវិញលើដំណើរការ និង ផលប៉ះពល់ន្ EVFTA ចំពោះ 

ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សវៀតណាម។ នៅខណៈព្លត្ួតពិនិត្យឡើងវិញប្បនោះ វាពឹងផ្អ្កលើ

ការស្ទង់មតិលើអក្សរសស្្តស្តីពី EVFTA និង ផលប៉ះពល់របស់វា និង ដោយផ្អ្កលើមូលដ្ឋ្នន្ 

ការស្ទង់មតិនោះ សង្ខ្បអំពីម្រៀនសំខាន់ៗដ្លទទួលបានពី EVFTA។

ចំណុចផ្ស្ងៗទៀតន្ជំពូកន្ះមានរចនាសម្ព័ន្ធដូចតទៅ។ ផ្ន្កទី ២ ពណ៌នាដោយសង្ខ្ប 

អំពីដំណើរការ EVFTA។ បនា្ទ្ប់មក ផ្ន្កទី ៣ ធ្វើការស្ទង់មតិលើឯកសរស្តីពីផលប៉ះពល់ន្ 

EVFTA ចំពោះស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សវៀតណាម។ ផ្ន្កទី ៤ ពិភាក្សាអំពីម្រៀនសំខាន់ៗដ្ល 

ទទួលបានមកពី EVFTA។ ផ្ន្កទី ៥ ស្នើផ្តល់កំណត់សមា្គ្ល់ន្ការសន្និដ្ឋ្នមួយចំនួន។

 ២. ព្ឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់ EVFTA

កាលពីខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១០ ប្ទ្សវៀតណាម និង សហភាពអឺរ៉ុប (EU) បានព្មព្ៀងគ្ន្

ចាប់ផ្តើមចរចាអំពីជំនួញពណិជ្ជកម្ម។ នៅខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០១២ ការចរចាជុំដំបូងបានចាប់ផ្តើម។ 

រហូតមកដល់ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៥ ប្ទ្សវៀតណាម និង EU បានបញ្ចប់ការចរចាជាផ្លូវការចំនួន 

១៤ លើក និង ការចរចានៅដំណាក់កាលកណា្ត្លមួយចំនួន។

ប្ទ្សវៀតណាម និង EU បានប្កាសអំពីការបញ្ចប់ការចរចានៅថ្ងទី្០៤ ខ្សីហា ឆ្ន្២ំ០១៥  

ហើយការចរចានានាត្ូវបានទាញស្ចក្តីសន្និដ្ឋ្នជាផ្លូវការនៅថ្ង្ទី០១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៥។

ផ្អ្កតាមមូលដ្ឋ្នន្ការចរចាន្ះ ប្ទ្សវៀតណាម និង EU បានត្ៀមខ្លួនសម្្ប់

ការចុះហត្ថល្ខា និង ការផ្តល់សចា្ច្ប័នដល់ EVFTA។ នៅថ្ង្ទី០១ ខ្កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១៦ 

អត្ថបទផ្លូវការព្ញល្ញអំពី EVFTA ត្ូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ។ នៅថ្ង្ទី២៦ ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០១៨ 

EVFTA តូ្វបានបំប្កជាកិច្ចព្មព្ៀងចំនួនពីរ គឺ EVFTA និង កិច្ចព្មព្ៀងការពរការវិនិយោគ 

រវាង EU-វៀតណាម (EVIPA)។9 នៅក្នុងខ្ដូចគ្ន្នោះ ការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញតាមផ្លូវច្បាប់លើ 

9 ដូចដ្លបានកត់សមា្គ្ល់ដោយសភាអឺរ៉ុប (n.d.) “ FTA និង IPA ត្ូវបានចរចាជាលើកដំបូង ជាអត្ថបទត្មួយ ប៉ុន្ត្ នៅក្នុង 
ឆ្ន្ំ២០១៨ EU និង ប្ទ្សវៀតណាមបានសម្្ចចិត្តបំប្កកិច្ចព្មព្ៀងទាំងពីរន្ះ បនា្ទ្ប់ពីមានអភិក្មត្ូវបានជ្ើសរីស 
សម្្ប់កិច្ចព្មព្ៀងធ្វើពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគជាមួយប្ទ្សសិង្ហបុរី។ FTA គ្បដណ្តប់លើសមត្ថភាពផ្ត្ច់មុខរបស ់ 

EU អាស្័យហ្តុន្ះ មានត្ EU មួយ ប៉ុណ្ណ្ះដ្លអាចផ្តល់សចា្ច្ប័នដល់កិច្ចព្មព្ៀងន្ះបាន ដោយមិនជាប់ពក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋ
សមាជិកនោះទ្។ IPA គ្បដណ្តប់លើការវិនិយោគដោយប្យោល (“ជាមូលបត្”) និង យន្តការដោះស្្យទំនាស់នៅក្នុងរដ្ឋ 
របស់សហគ្ិន៖ ទាំងន្ះគឺជាសមត្ថភាពរួម ដ្ល EU ច្ករំល្កសមត្ថភាពក្នុងការសម្្ចចិត្តជាមួយរដ្ឋសមាជិក ដ្លមានន័យថា 
កិច្ចព្មព្ៀងត្ូវត្បានផ្តល់សចា្ច្ប័នដោយរដ្ឋសមាជិក។”
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ដំណើរការ ផលប៉ះពល់ និង ម្រៀនសំខាន់ៗ 

EVFTA ត្ូវបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការ និងមានការព្មព្ៀងគ្ន្លើ EVIPA។ នៅខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨ 

ការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញតាមផ្លូវច្បាប់លើ EVIPA ត្ូវបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការ។ នៅថ្ង្ទី១៧ ខ្តុលា 

ឆ្ន្ំ២០១៨ គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានអនុម័តជាផ្លូវការលើ EVFTA និង EVIPA។ នៅថ្ង្ទី២៥ 

ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០១៩ ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុបបានអនុម័តលើ EVFTA និង EVIPA និង បានទទួលយក 

ដើម្បីឲ្យ EU ចុះហត្ថល្ខាលើកិច្ចព្មព្ៀងជាមួយប្ទ្សវៀតណាម។ នៅថ្ង្ទី៣០ ខ្មិថុនា 

ឆ្ន្ំ២០១៩ EVFTA និង EVIPA ត្ូវបានចុះហត្ថល្ខាជាផ្លូវការ។

កាលពីខ្កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០២០ សភាអឺរ៉ុបបានផ្តល់សចា្ច្ប័នដល់ EVFTA និង EVIPA។ EVIPA ត្ូវ 

បានអនុម័តដោយមានសម្ល្ងឆ្ន្តគំទ្ចំពោះកិច្ចព្មព្ៀងចំនួន ៤០៧ សម្ល្ង សម្ល្ងឆ្ន្ត 

ប្ឆំងនឹងកិច្ចព្មព្ៀងចំនួន ១៨៨ សម្ល្ង និង អនុបវាទចំនួន ៥៣ សម្ល្ង ហើយ EVFTA 

មានសម្ល្ងឆ្ន្ត ៤០១ ១៩២ និង ៤០ ដោយឡ្កពីគ្ន្។ ដើម្បីទទួលបានសចា្ច្ប័នពីខាង 

EU EVIPA ត្ូវត្បានអនុម័តដោយគ្ប់សភាទាំងអស់ន្រដ្ឋសមាជិក EU។ នៅថ្ង្ទី៣០ 

ខ្មីនា ឆ្ន្ំ២០២០ ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុបបានអនុម័តលើស្ចក្តីសម្្ចចុះ EVFTA។ នៅខ្ឧសភា 

ឆ្ន្ំ២០២០ EVIPA និង EVFTA ត្ូវបានដក់ជូនរដ្ឋសភាន្ប្ទ្សវៀតណាមដើម្បីធ្វើការ  

ពិចារណា និង ផ្តល់សចា្ច្ប័ន។ កិច្ចព្មព្ៀងទាំងពីរន្ះត្ូវបានផ្តល់សចា្ច្ប័នដោយរដ្ឋសភា 

ន្ប្ទ្សវៀតណាម នៅខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០២០។ អាស្័យហ្តុន្ះ EVFTA នឹងចូលជា 

ធរមាននៅដើមខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០២០ នៅខណៈព្លដ្ល EVIPA នឹងចូលជាធរមានក្្យព្ល

ផ្តល់សចា្ច្ប័នដោយសភាន្រដ្ឋសមាជិក EU ទាំងអស់។

ជាការកត់សមា្គ្ត់ចុងក្្យ ការចរចារសម្្ប់ EVFTA បានចាប់ផ្តើមនៅ ប្ហ្លពីរឆ្ន្ំ 

បនា្ទ្ប់ពីប្ទ្សវៀតណាមបានចូលរួមនៅក្នុងការចរចាភាពជាដ្គូអន្តរបា៉្សុីហ្វិក (TPP)។ 

អាស្័យហ្តុន្ះ អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ និង សធារណជនមានភាពបើកចំហរ និង 

មានទមា្ល្ប់កាន់ត្ខា្ល្ំងឡើង នៅក្នុងការជជ្កវ្កញ្កអំពីការចងកាតព្វកិច្ច ការរឹតត្បិតជាងមុន 

ការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តស្បតាម FTAs ជំនាន់ថ្មី (រួមបញ្ចូលទាំង TPP ផងដ្រ)។ នៅក្នុងករណីន្ះ 

បទដ្ឋ្នខ្ពស់របស់ EVFTA នៅក្នុងវិស័យជាច្ើន ដូចជា ពក់ព័ន្ធនឹងសហគ្្សដ្លកាន់កាប់ 

ដោយរដ្ឋ ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព និង សិទ្ធិការងរ។ល។ ត្ូវបានគ្មើលឃើញថា 

មិនម្នមានបញ្ហ្នោះទ្។

ផ្ទុយមកវិញ អត្ថប្យោជន៍ដ្លអាចទទួលបានពី EVFTA ត្ូវបានបន្ថ្មទៅលើបទដ្ឋ្នរបស់ 

TPP ដ្លរួមបញ្ចូលគ្ន្ទាំងអស់ បានរួមចំណ្កដល់ការបញ្ជ្ក់អំពីការកំណត់របស់ប្ទ្ស 

វៀតណាម ដើម្បីរួមបញ្ចូលបទដ្ឋ្នខ្ពស់ៗនៅក្នុង FTAs។ ផ្ន្កបនា្ទ្ប់ទៀតនឹងធ្វើការស្ទង់មតិពីឯក

សរ នានាស្តីពីផលប៉ះពល់របស់ EVFTA ចំពោះស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សវៀតណាម។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

 ៣. ផលប៉ះពល់របស់ EVFTA ចំពោះស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សវៀតណាម៖ 
ការស្ទង់មតិពីឯកសរនានា

៣.១ ផល ប៉ះពល់ ទៅ លើ ផលិតផលក្នុងស្៊កសរ៊ប

ការសិក្សាផ្ន្កបរិមាណខុសៗគ្ន្ (ឧ. Baker et al� [២០១៤], Baker et al. [២០១៧], និង 

Ha [២០២០]) បង្ហ្ញថា ប្ទ្សវៀតណាមប្ហ្លជាអាចទទួលបានផលចំណ្ញជាច្ើន

ពី EVFTA។ យោងតាម Baker et al. (២០១៧) ប្សិនបើប្ៀបធៀបនឹងខ្ស្បនា្ទ្ត់គោលន ្

អាជីវកម្មធម្មតា ផលចំណ្ញដ្លបានរំពឹងទុកមានចំនួន ៣,២ ប៊ីលានដុលា្ល្រអាម្រិក នៅ 

ឆ្ន្ំ២០២០ ៦,៧ ប៊ីលានដុលា្ល្រអាម្រិក នៅឆ្ន្ំ២០២៥ និង ៧,២ ប៊ីលានដុលា្ល្រអាម្រិក 

នៅឆ្ន្ំ២០៣០។ ទាក់ទងនឹងប្្ក់ចំណូលជាត ិ EVFTA អាចជួយពង្ីកស្ដ្ឋកិច្ចវៀតណាម 

ត្ឹម ២,៥% ៤,៦% និង ៤,៣% នៅឆ្ន្ំ២០២០ ២០២៥ និង ២០៣០។ នៅក្នុងអំឡុង 

ឆ្ន្ំ២០១៧–២០៣០ EVFTA អាចជួយបង្កើនអត្្កំណើន GDP ប្ចាំឆ្ន្ំជាមធ្យមរបស់ប្ទ្ស 

វៀតណាម ពី ៤,២% ទៅ ៤,៦%។

ដោយប្ើប្្ស់បច្ចុប្បន្នភាពផ្ន្កបរិបទ រហូតមកដល់ខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៩10 ក្សួងផ្នការ និង 

វិនិយោគន្ប្ទ្សវៀតណាម (២០១៩ បានដកស្ង់ពី Ha [២០២០]) បា៉្ន់ស្ម្នថា ផលិតផល

ក្នុងស្ុកសរុបប្ចាំឆ្ន្ំរបស់ប្ទ្សវៀតណាម (GDP) អាចកើនឡើងត្ឹម ១,២៤%–២,០២% 

នៅក្នុងអំឡុងឆ្ន្ំ ២០២២–២០២៤ ត្ឹម ៣,៥៣%–៤,៣៧% នៅក្នុងអំឡុងឆ្ន្ំ២០២៥–២០៣០ 

និងត្ឹម ៤,៦៥%–៥,២៧% មុនឆ្ន្ំ២០៣០ អាស្័យលើសុីណារីយ៉ូ។ ការសិក្សាផ្ន្កបរិមាណក៏

មានបំណងពន្យល់អំពីផល ប៉ះពល់ នានាចំពោះ GDP របស់ប្ទ្សវៀតណាមផងដ្រ។

Baker et al. (២០១៧) អះអាងថា ប្ទ្សវៀតណាមមានផលធៀបពណិជ្ជកម្មខ្ពស់ ចំពោះ 

GDP ព្មទាំងមានទំហំពណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយជាមួយ EU ផងដ្រ ខណៈព្លដ្ល EU អនុវត្តកិច្ច 

ការពរកមិ្តខ្ពស់លើការនំាច្ញសំខាន់ៗរបស់ប្ទ្សវៀតណាម។ លើសពីន្ះទៀត EVFTA អាច 

រួមចំណ្កយ៉្ងសំខាន់ដល់ការលុបចោលកិច្ចការពរដ៏សំខាន់របស់ប្ទ្សវៀតណាមចំពោះ 

ឧស្សាហកម្មជាច្ើន។ ជាពិស្ស ប្ភពចំនួនបីសំខាន់ៗន្ផលចំណ្ញរបស់ប្ទ្សវៀតណាម 

រួមមាន៖ (i) ការចូលក្នុងទីផ្សារបានល្អប្សើរជាងមុន (ii) ការប្ើប្្ស់ធនធាននៅក្នុង 

ប្ទ្សបានល្អប្សើរជាងមុន និង (iii) ការប្ើប្្ស់ទាយជ្ជទានន្មូលធន និង ពលកម្ម 

10   រួមបញ្ចូលសង្្គាមពណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាម្រិក–ប្ទ្សចិន និង Brexit។ល។
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ដំណើរការ ផលប៉ះពល់ និង ម្រៀនសំខាន់ៗ 

លើការមានការងរធ្វើមិនគ្ប់គ្្ន់ កាលពីមុន (រួបភាពទី១)។ Ha (២០២០) បន្ថ្មថា ការ 

ដករបាំង មិន ម្ន ពន្ធគយច្ញសន្សឹមៗ និង កំណើនយ៉្ងឆប់រហ័សន្លំហូរវិនិយោគផ្ទ្ល់ពី 

បរទ្សចូលទៅក្នងុប្ទ្សវៀតណាម អាចមានផល ប៉ះពល់ យ្៉ងខា្ល្ងំកា្លចំ្ពោះ GDP នៅក្នងុរយៈ 

ព្លមធ្យមទៅរយៈព្លវ្ង នៅខណៈព្លដ្លផល ប៉ះពល់ នៅរយៈព្លវ្ងក៏អាចមើលឃើញ 

ការរួមចំណ្កចំពោះភាពល្អប្សើរឡើងន្ផលិតភាពផងដ្រ។

ការប្មើលមើលអំពីផល ប៉ះពល់ នានានៅខាងលើ ប្ហ្លជាមិនគួរឲ្យភា្ញក់្ផ្អើលនោះទ្ ចំពោះ 

ប្ទ្សវៀតណាម។ តាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងអង្គការពណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) សហ

គ្្សន្ប្ទ្សវៀតណាមមានការចំណាយទាបក្នុងការចូល និងការពង្ីកខ្លួន ទៅកាន់ទីផ្សារ 

អន្តរជាតិ ស្បព្លដ្លទទួលបានការប្ព្ឹត្ត ដោយស្មើភាពគ្ន្បន្ថ្មទៀតនៅក្នុងពណិជ្ជកម្ម 

និង ការដោះស្្យជមោ្ល្ះ។ បន្ទុកចំណាយទាបជាងមុនប្បនោះ ទទួលបានពីកំណ្ទម្ង់វិស័យ 

ស្ដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្ទ្ស ដ្លស្បនឹងការចរចានានា ដើម្បីចូលជាសមាជិករបស់ WTO ចាប់តាំង 

ពី ២០០០ មក។ លទ្ធផលន្ះតូ្វបានមើលឃើញជាមុន នៅក្នងុ Roland-Holst et al. (២០០២) 

ហើយក្្យមក ត្ូវបានបញ្ជ្ក់នៅក្នុង Vo និង Nguyen (២០០៩)។ ទីបី ប្ទ្សវៀតណាម 

រូបភពទី១៖ ចំណងនៅក្នុង ASEM មានភពរឹងមាំជាងចំណងជាមួយប្ទ្សដទ្ទៀត 

ក្នុងពិភពលោក

ប្ភព៖ Baker et al. (២០១៧).
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

បានបន្តទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទ្ស ដោយសរការរក្សាបាននូវស្ថ្រភាពផ្ន្កនយោបាយ និង 

ស្ដ្ឋកិច្ចសង្គម (CIEM ២០១០ ២០១៣)។

ការសិក្សាដ្លប្ើប្្ស់ការវិភាគមុន និង ក្្យព្លមានផលប៉ះពល់លើស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ 

ប្ទ្សវៀតណាម មានការដក់កម្ិតជាច្ើន។ ការវិភាគទាំងន្ះត្ូវធ្វើការសន្មតថា កិច្ចព្ម 

ព្ៀងណាមួយនឹងត្ូវបានអនុវត្តតាមការរៀបចំ។ ស្បព្លជាមួយគ្ន្នោះ វិធីសស្ត្មិនម្ន 

ពន្ធគយអាចរារាំងដល់ការធ្វើស្រីភាវូបនីយកម្ម ប្កបដោយអត្ថន័យបន្ថ្មទៀត តាមតម្ូវការ 

នៅក្នុងការអនុវត្ត FTAs ដ្លមានស្្ប់ និង នៅថ្ង្អនាគត (Nguyen et al. ២០១៥)។ អត្្

ពន្ធគយខ្ពស់បំផុតមួយចំនួនអាចត្ូវបានហាមឃាត់ ដ្លអាចបណា្ត្លឲ្យការអះអាងលើសពីការ 

ពិត អំពីប្្ក់ចំណ្ញដ្លបានរំពឹងទុកថានឹងទទួលបានពីកំណ្ទម្ង់ពន្ធគយ។ ជាចុងក្្យ 

ការសិក្សាក្្យមក ទៀត ទោះបីជាមានភាពប្្កដប្ជាលក្ខណៈបច្ច្កទ្សក៏ដោយ ក៏ មិន  

អាចញ្កផលប៉ះពល់ន្ពណិជ្ជកម្ម និង ស្រីភាវូបនីយកម្ម ច្ញពីផលប៉ះពល់ដ្ល 

បណា្ត្លមកពីគោលនយោបាយដទ្ទៀតនៅក្នុងប្ទ្សវៀតណាម ទាំងស្ុងបាននោះទ្។

Nguyen et al. (២០១៥) ក៏សមា្គ្ល់ឃើញការដក់កម្ិតជាច្ើនផងដ្រ ពក់ព័ន្ធនឹងប្ភ្ទ 

គំរូន្តុល្យភាពទូទៅដ្លអាចគណនាបាន ដ្លត្ូវបានប្ើប្្ស់នៅក្នុងការសិក្សាខុសៗគ្ន្  

(ដូចជា Nguyen et al. [២០១៥] ធនាគរពិភពលោក [២០១៨] និង Baker et al. 

[២០១៧])។ ទីមួយ ការប្្ប្ួលមួយចំនួនន្អាកប្បកិរិយផ្ន្កផលិត និង ប្ើប្្ស់ ត្ូវបាន 

គ្សន្មតថាកើតឡើងជាស្វ័យប្វត្តិ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបំរ្បម្ួល ពន្ធគយ (ដូច្ន្ះ និង 

បំរ្បម្ួលតម្ល្ប្ៀបធៀប) នៅខណៈព្លដ្លកតា្ត្អនុវត្តជាក់ស្ត្ងមួយចំនួនត្ូវបានគ្មិន

អើពើ ដ្លផ្ទុយមកវិញ វាអាចមានផលជះដល់ការប្ើប្្ស់ FTA។ ទីពីរ គំរូទាំងន្ះកម្អាចរួម 

បញ្ចូលផលប៉ះពល់ន្ការពង្ឹងស្ថ្ប័ន និង លំហូរមូលធនបរទ្សណាស់។ ទីបី សុីណារីយ៉ូម 

 ានសរប្យោជន៍គួរសមចំពោះទំហំដ្លពួកគ្ជួយផ្ត្តលើផលប៉ះពល់របស់ FTAs ខុសៗគ្ន្  

ប៉ុន្ត្ការកំណត់គោលនយោបាយមិនម្នជាពណិជ្ជកម្មជាក់ស្ត្ង ប្ហ្លជាពុំមានសង្គតភាព 

នឹងសុីណារីយ៉ូទាំងនោះ ទាំងស្ុងនោះទ្។

៣.២ ផលប៉ះពល់លើពណិជ្ជកម្ម

ការសិក្សាផ្ន្កបរិមាណពន្យល់អំពីភាពរីកចម្ើនន្ GDP របស់ប្ទ្សវៀតណាម តាម 

រយៈការពង្ីកពណិជ្ជកម្ម ដ្លកើតឡើងតាមរយៈ EVFTA។ យោងតាមការបា៉្ន់ស្ម្នដោយ 

Baker et al. (២០១៧) គិតត្ឹមឆ្ន្ំ២០៣០ ការនាំច្ញរបស់ប្ទ្សវៀតណាមទៅកាន់ 
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ដំណើរការ ផលប៉ះពល់ និង ម្រៀនសំខាន់ៗ 

EU ស្បតាម EVFTA អាចកើនឡើងត្ឹម ៤៤% ប្សិនបើប្ៀបធៀបនឹងខ្ស្បនា្ទ្ត់គោល 

នៅខណៈព្លដ្លការនាំច្ញពី EU ទៅកាន់ប្ទ្សវៀតណាមអាចមានការកើនឡើងត្ឹម 

៣៧% (រូបភាពទី ២)។ ចំណុចដ្លគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់គឺ ការកាត់បន្ថយពន្ធគយភាគច្ើននឹង 

ត្ូវអនុវត្តនៅមុនឆ្ន្ំ២០៣០។

ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ប្សិនបើប្ៀបធៀបនឹងខ្ស្បនា្ទ្ត់គោល EVFTA ក៏បង្ហ្ញ 

អំពីឥទ្ធិពលដោយប្យោលចំពោះការនាំច្ញផងដ្រ។ យោងតាម Baker et al. (២០១៧) 

ចំណុចន្ះត្ូវបានពន្យល់ដោយប្ទ្សវៀតណាម និង ធនធានរបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្ង់ទ្្យតូច 

ដ្លដក់កំហិតលើការផ្គត់ផ្គង់។ អាស្័យហ្តុន្ះ កំណើនន្ការនាំច្ញជាទូទៅរបស់ប្ទ្ស

វៀតណាមអាចមានភាពប្សើរឡើង តិចជាងកំណើនន្ការនាំច្ញទៅកាន ់EU។

យោងតាមការបា៉្ន់ស្ម្នរបស់ Baker et al. (២០១៧) ការនាំច្ញជាទូទៅដ្លស្ថិតនៅក្្ម 

EVFTA នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២០ ២០២៥ និង ២០៣០ នឹងមានការកើនឡើងត្ឹម ៣,១% ៥,៧% 

និង ៥,៦% ដោយឡ្កពីគ្ន្ ប្សិនបើប្ៀបធៀបនឹងខ្ស្បនា្ទ្ត់គោល (រូបភាពទី៣)។ 

ស្បព្លជាមួយគ្ន្នោះ ក្សួងផ្នការ និង វិនិយោគ (២០១៩ បានដកស្ង់ពី Ha [២០២០]) 

បា៉្ន់ស្ម្នថា កំណើនប្ចាំឆ្ន្ំជាមធ្យមលើការនាំច្ញទូទៅ ដ្លកើងឡើងដោយសរ EVFTA  

នឹងមានចនោ្ល្ះពី ៣,១៤៨% ទៅ ៥,១៣% សម្្ប់ឆ្ន្ំ ២០២២–២០២៤ និង មានចនោ្ល្ះពី 

១០,៥១៨% ទៅ ១៩,៧៤% សម្្ប់ឆ្ន្ំ២០២៥–២០៣០។

រូបភពទី២៖ ការនាំច្ញទ្វ្ភគីនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២០ ២០២៥ និង ២០៣០ (លានដ៊លា្ល្រអាម្រិក)

ប្ភព៖ Baker et al. (២០១៧).
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

រូបភពទី៣៖ ការនាំច្ញ និង ការនាំចូលជាទូទៅរបស់ប្ទ្សវៀតណាម 

នៅក្នុងឆ្ន្ំ ២០២០ ២០២៥ និង ២០៣០ (លានដ៊លា្ល្រអាម្រិក)

រចនាសម្ព័ន្ធន្ការនាំចូលរបស់ប្ទ្សវៀតណាមក៏អាចធ្វើជាសក្ខីភាពបញ្ជ្ក់អំពីការផ្ល្ស់ប្តូរ

ដោយសរផលប៉ះពល់របស់ EVFTA ផងដ្រ។ Baker et al. (២០១៧) បា៉្ន់ស្ម្នថាការនាំចូលជា 

ទូទៅរបស់ប្ទ្សវៀតណាម ក្្ម EVFTA នឹងកើនឡើងតឹ្ម ៣,២% នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២០ ៦,១% 

នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២៥ និង ៥,៩៤% នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០៣០ ដោយប្ៀបធៀបនឹងខ្ស្បនា្ទ្ត់គោល។ 

ការបា៉្ន់ស្ម្ននាព្លថ្មីៗន្ះ ដោយក្សួងផ្នការ និង វិនិយោគ (២០១៩ បានដកស្ង ់

ពី Ha [២០២០]) បង្ហ្ញថា កំណើនន្ការនាំចូលទូទៅ អាចស្ថិតនៅចនោ្ល្ះពី ២,៧២% 

ទៅ ៥,០២% សម្្ប់ឆ្ន្ំ ២០២២–២០២៤ និង មានចនោ្ល្ះពី ១០,០៨% ទៅ ១៤,៧% 

សម្្ប់ឆ្ន្ំ២០២៥–២០៣០។ នៅគ្ប់ឆ្ន្ំទាំងអស់ ការពង្ីកការនាំចូល ក្្ម EVFTA ភាគ

ច្ើនត្ូវបានរួមចំណ្កដោយកំណើនការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស ដ្លអាចមានចំនួនរហូតដល់ 

៧៦,៨% ន្ ការពង្ីកការនាំចូលទាំងនោះ។

គ្គួរត្កត់សមា្គ្ល់ផងដ្រថា កំណើនការនាំចូលជាក់ស្ត្ងរបស់ប្ទ្សវៀតណាម ពឹងផ្អ្ក 

លើកតា្ត្មួយចំនួន រួមបញ្ចូលទាំង សមត្ថភាពនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយពណិជ្ជកម្ម 

នៅក្នុងប្ទ្សផងដ្រ។ ជាក់ស្ត្ង នៅក្នុងចំណមមូលហ្តុសំខាន់ៗដ្លបណា្ត្លឲ្យមាន 

កំណើនការនាំចូលយឺតជាងមុន ចាប់តាំងពីឆ្ន្ំ២០១១ មក គឺការក្ប្្រចនាសម្ព័ន្ធស្ដ្ឋកិច្ច និង 

ការគ្ប់គ្ងការវិនិយោគសធារណៈ ដើម្បីជួយធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋ្នមា៉្ក្ូស្ដ្ឋកិច្ចមានស្ថ្រភាព ដ្ល 

ប្ភព៖ Bakeretal. (២០១៧)
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89កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្មស្រីរវាងសហភពអឺរ៉៊ប និងប្ទ្សវៀតណាម
ដំណើរការ ផលប៉ះពល់ និង ម្រៀនសំខាន់ៗ 

ជារួម បានកាត់បន្ថយតម្ូវការការនាំចូល (Nguyen et al. ២០១៧)។ លើសពីន្ះទៀត  

វៀតណាមបានពងឹ្ងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្ើប្្ស់វិធីសស្្តមិនគិតពន្ធគយបន្ថ្មទៀត  

ដ្លកាត់បន្ថយការនាំចូលបានយ៉្ងមានប្សិទ្ធភាព (Nguyen et al. ២០១៩)។

៣.៣ ផលប៉ះពល់តាមវិស័យ

ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ផលប៉ះពល់របស់ EVFTA មានការប្្ប្ួលទៅតាមវិស័យ។ 

Baker et al. (២០១៧) បា៉្ន់ស្ម្នថា ចំពោះវិស័យភាគច្ើន ការប្្ប្ួលន្លទ្ធផល 

ដោយប្ៀបធៀបនឹងខ្ស្បនា្ទ្ត់គោល នៅក្នុងប្ទ្សវៀតណាម គឺស្ថិតនៅចនោ្ល្ះពី ០,៥% ទៅ 

២% នៅក្នុងឆ្ន្ំជាក់លាក់ណាមួយ។ កំណើនលទ្ធផលមានសរសំខាន់បំផុតចំពោះឧស្សាហកម្ម 

វាយនភ័ណ្ឌ សម្លៀកបំពក់ និង ស្ប្កជើង (ស្ប្ក) នៅព្លដ្លពន្ធគយរបស់ EU 

ចំពោះសមា្ភ្រទាំងន្ះ ដ្លមានចំនួន ១២%–១៧% ត្ូវបានលុបចោល។ ផលប៉ះពល់ដ៏ធំបំផុត 

នឹងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២៥ ដ្លគិតត្ឹមព្លនោះ ពន្ធគយភាគច្ើននឹងត្ូវបានលុប

ចោល។ មានការថយចុះចំពោះ “ដំណាំដទ្ទៀត” ព្្ឈើ ធនធាន ឧបករណ៍អ្ឡិចត្ូនិក 

ផលិតផលឈើ គ្ឿងមា៉្សុីន និង បរិកា្ខ្រ និង ផលិតផលលោហធាតុ។ ការថយចុះន្ធាតុ 

ច្ញតាមវិស័យជាក់លាក់ ភាគច្ើនមានចំនួនតិចជាង ៣%។ Baker et al. (2017) បានណ្នាំ 

ផលប៉ះពល់ផ្ន្កពណិជ្ជកម្មទូទៅ នៅក្នុងវិស័យមួយចំនួន អាចចំនួនច្ើនជាងវិស័យដទ្ទៀត។ 

ការប្្ប្ួលខា្ល្ំងបំផុតអាចជាវិស័យសម្លៀកបំពក់ (៤,៣ ប៊ីលានដុលា្ល្រអាម្រិក) និង ស្ប្កជើង  

(២, ១ ប៊ីលានដុលា្ល្រអាម្រិក) ស្មើនឹង ១៥% និង ៣៣% ចាប់ពីឆ្ន្ំ២០២៥ ដ្លជាចំណុចគោល 

ន្វិស័យទាំងន្ះ។ វិស័យដទ្ទៀតដ្លមានការប្្ប្ួលខា្ល្ំងនៅក្នុងការធ្វើពណិជ្ជកម្ម រួមមាន  

វិស័យវាយនភ័ណ្ឌ (៣៤៩ លានដុលា្ល្រអាម្រិក) និង “ផលិតចំណីអាហារដទ្ទៀត”  

(១៦៩ លានដុលា្ល្រអាម្រិក)។ ស្បព្លជាមួយគ្ន្នោះ ពណិជ្ជកម្មផ្ន្កស្វាកម្មអាចមាន 

ការកើនឡើងយ៉្ងខា្ល្ំង ចំពោះស្វាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស និង ស្វាកម្មផ្ន្កអាជីវកម្ម ដ្ល 

មិនអាចចាត់ជាក្ុមនៅកន្ល្ងផ្ស្ងទៀតបាន (ពោលគឺ មិនរួមបញ្ចូលវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និង 

ធានារា៉្ប់រង)។

ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ការនាំច្ញរបស់ប្ទ្សវៀតណាមទៅកាន់ EU ត្ូវបានរំពឹងទុក 

ថានឹងមានការកើនឡើងយ៉្ងខា្ល្ំងចំពោះវិស័យមួយចំនួន (Baker et al. ២០១៧)។ ដោយមាន 

សង្គតភាពនឹងរចនាបថន្ការធ្វើពណិជ្ជកម្មទូទៅនៅគ្ប់វិស័យទំាងអស់ វិស័យដ្លមានកំណើន 

ការនាចំញ្ទៅកាន់ EU ខា្ល្ងំជាងគបំ្ផុតអាចជាវិសយ័វាយនភ័ណ្ឌ សម្លៀកបំពក់ និង សប្ក្ជើង។  

លើសពីន្ះទៀត ស្ូវ និង ផលិតផលត្ី អាចរួមចំណ្កដល់ការនាំច្ញទៅកាន់ EU 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

បានយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្ផងដ្រ ទាំងនៅក្នុងចំនួនប្ៀបធៀប និង ចំនួនដច់ខាត។ លំនាំកំណើនន្ការ 

នាំច្ញនឹងមិនឋិតឋ្រគ្ប់ព្លនោះទ្ ផ្ទុយមកវិញ កំណើនភាគច្ើន ត្ូវបានគ្រំពឹងទុកថា 

នឹងបង្គនៅក្នុងអំឡុងព្លប្្ំពីរឆ្ន្ំដំបូង នៅព្លដ្លដំណាក់កាល EU ស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើ 

កំណ្ទម្ង់របស់ខ្លួន។

ពក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលទូទៅ កំណើនដ្លឆប់រហ័សបំផុតអាចជា វិស័យវាយនភ័ណ្ឌ ដ្លផ្តល់ 

ធាតុចូលសម្្ប់ផលិតកម្មនាំច្ញ (Baker et al., 2017)។ ស្ដៀងគ្ន្ដ្រ កំណើនយ៉្ងខា្ល្ំងន្

ការនាំចូលស្ប្កសត្វ នឹងគំទ្ដល់ការផលិតស្ប្កជើង។ ការនាំចូលផលិតផលមួយចំនួនពី EU 

អាចមានការកើនឡើងយ៉្ងខា្ល្ំង ដោយសរត្ពន្ធគយដ៏ខ្ពស់ដ្លមានអត្ថិភាពនៅក្នុងប្ទ្ស 

វៀតណាម ត្ូវបានលុបចោល។ ពក់ព័ន្ធនឹងភាគរយ កំណើនជាងគ្ខា្ល្ំងបំផុតនៅក្នុងការនាំ

ចូល ត្ូវបានរំពឹងទុកថានឹងកើតឡើងចំពោះសច់ជ្ូក និង សច់មាន់ សច់គោ ដំណាំដទ្ទៀត 

ព្្ឈើ ផលិតផលផលិតពីទឹកដោះគោ ចំណីអាហារក្ច្ន្ផ្ស្ងៗ និង ស្ប្កសត្វ។ វិស័យ 

ស្វាកម្មដ្លមានកំណើនការនាំចូលយ៉្ងខា្ល្ំង គឺវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និង ធានារា៉្ប់រង និង ការដឹក 

ជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស និង តាមសមុទ្។

៣.៤ ប្្ក់ចំណូល និង វិស័យសង្គម

Baker et al. (២០១៧) គឺជាការសិក្សាត្មួយគត់ ដ្លចងក្ងឯកសរអំពីលទ្ធផលសន្មត 

ថាតើ EVFTA មានផលជះលើប្្ក់ចំណូលរបស់អ្នកធ្វើការដើម្បីប្្ក់ឈ្នួល នៅតាមវិស័យ និង 

យ្នឌ័រនានា យ៉្ងដូចម្ត្ចខ្លះ (តារាងទី១)។

អ្នកនិពន្ធចាត់ទុកប្្ក់ចំណូលដ្លទទួលបានពីសកម្មភាពជាច្ើន (ប្សិនបើមាន) ហាក់ប ី

ដូចជាប្្ក់ចំណូលទាំងន្ះទទួលបានពីសកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗដ្រ ដ្លចង្អុលបង្ហ្ញអំព ី

វិស័យ/មុខរបររបស់អ្នកធ្វើការផងដ្រ។11 ចំពោះវិស័យទាំងនោះ ដូចជា ឧបករណ៍អ្ឡិចត្ូនិក 

ផលិតផលឈើ គ្ឿងមា៉្សុីន និង បរិកា្ខ្រ ដ្លមិនអាចប្ងច្កក្ុមនៅកន្ល្ងផ្ស្ងទៀតបាន 

(n.e.c.) និង លោហធាតុ ប្្ក់ចំណូលសម្្ប់ពលកម្ម ត្ូវបានរំពឹងទុកថានឹងមានការថយចុះ  

ធៀបនឹងខ្ស្បនា្ទ្ត់គោល សម្្ប់ទាំងបុរស និង ស្្តី។ ផលប៉ះពល់អវិជ្ជមាន មានចំនួនតិចតួច 

បំផុតនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២០ ប្ហ្លមកពីការចាប់ផ្តើមមានការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តបន្តិចម្តងៗទៅតាមព្ល

វ្លា។ ការថយចុះន្ប្្ក់ចំណូលរបស់ស្្តីអាចមានចំនួនច្ើនជាងប្្ក់ចំណូលរបស់បុរស 

នៅក្នុងវិស័យអ្ឡិចត្ូនិក និង គ្ឿងមា៉្សុីន និង បរិកា្ខ្រនានា។

11 អ្នកធ្វើការមួយចំនួនអាចមានសកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ចលើសពីមួយ ហើយសកម្មភាពដ្លទទួលបានប្្ក់ចំណូលច្ើនជាងគ្ត្ូវបាន
ចាត់ទុកតាមផ្ន្កស្ថិតិថាជាសកម្មភាពចម្បង។
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ដំណើរការ ផលប៉ះពល់ និង ម្រៀនសំខាន់ៗ 

តារាងទី១៖ ការប្្បួ្លន្ប្្ក់ចំណូលរបស់អ្នកធ្វើការដើម្បីប្្ក់ឈ្នលួតាមយ្នឌ័រ និង តាមវិស័យ 

(% EVFTA ធៀបនឹងចំណុចគោល)

វិស័យ

២០២០ ២០២៥ ២០៣០

បុរស ស្្តី បុរស ស្្តី បុរស ស្្តី

ស្ូវ ១,៤០ ០,៤៨ ២,៦៥ ១,១៧ ២,៤៤ ១,០០

បន្ល្ ផ្ល្ឈើ សណ្ត្ក ២,៦៤ ១,៦៩ ៤,៦៨ ៣,៨៥ ៤,៦០ ៣,៦៨

ស្ករស -០,៤២ ៤,០៨ ០,៩០ ៥,៤៦ ០,៦៧ ៥,២២

ដំណាំផ្ស្ងទៀត ០,៩០ ៤,០១ ២,១០ ៥,១៣ ២,១២ ៥,០៥

ព្្ឈើ ១,៦២ ១,៤៦ ៣,១៤ ៣,០៦ ៣,១៧ ៣,០៥

ន្សទ ៣,៦៣ ១,៤៩ ៦,៨១ ៤,៦២ ៦,៥៩ ៤,២៤

ធនធាន ១,៧១ ១,៥៦ ៣,៣០ ២,៩៦ ៣,១២ ២,៧៧

ធនធានរ៉្ ២,៤៦ ២,៦០ ៤,៥៦ ៤,៩២ ៤,២០ ៤,៥៨

សច់គោ និង សច់កូនគោ ៦,៦៤ n.a. ៧,០២ n.a. ៥,៨៨ គ្ម្ន

សច់ជ្ូក និង សច់មាន់-ទា ៣,១២ ២,០៦ ៥,៨៥ ៣,៧៧ ៥,៥៣ ៣,៥១

ផលិតផលចំណីអាហារ n.e.c. ០,៧៦ ០,៧៦ ១,៨៦ ១,៨៦ ២,១០ ២,១១

ភ្សជ្ជៈ និង ថា្ន្ំជក់ ១,៨៦ ១,៩០ ៣,២០ ៣,២៧ ២,៨៦ ២,៩៤

វាយនភ័ណ្ឌ ៣,៧១ ៣,៧០ ៧,៣១ ៧,៣៤ ៧,៣៣ ៧,៣៦

សម្លៀកបំពក់ ៥,០៥ ៥,០៨ ១៤,៤៨ ១៤,៥៤ ១៤,៨៨ ១៤,៩៤

ស្ប្កសត្វ ២២,៩២ ២២,៩០ ៣២,៦៣ ៣២,៥៨ ៣១,៥៦ ៣១,៥៣

ឧបករណ៍អ្ឡិចត្ូនិក -០,៧១ -០,៧៩ -១,៣០ -១,៤៣ -១,១០ -១,២២

ត្លសិលា ផលិតផលធ្យូងថ្ម n.a. ២,២៤ n.a. ៤,៥២ n.a. ៤,១២

យនយន្ត និង បរិកា្ខ្រដឹកជញ្ជូន ១,២៤ ១,២៨ ២,៣១ ២,៤៣ ២,១៨ ២,៣២

ផលិតផលឈើ -០,៨៦ -០,៨៤ -១,៦១ -១,៦១ -១,៤៣ -១,៤២

ផលិតផលផលិតពីក្ដស
ការបោះពុម្ពផ្សាយ 

១,៦៣ ១,៥៧ ២,៧៨ ២,៦៦ ២,៧៦ ២,៦៤

សរធាតុគីមី ជ័រ និង បា្ល្ស្ទិក ១,៩១ ១,៩០ ២,៧៨ ២,៧៧ ២,៨៤ ២,៨៣

គ្ឿងមា៉្សុីន និង បរិកា្ខ្រ n.e.c. -០,៨៦ -០,៩០ -១,៥៨ -១,៦៣ -១,៣៧ -១,៤៣

ផលិតផលរ៉្ n.e.c. ១,៧២ ១,៧០ ៣,២២ ៣,១៨ ៣,១២ ៣,០៨

លោហធាតុ -១,២៤ -១,២២ -២,២៨ -២,២១ -២,០០ -១,៩៣

ការផលិត ០,៧៣ ០,៧៦ ០,៩៩ ១,០២ ១,១៦ ១,១៨

ស្វាសធារណៈ ១,៧៥ ១,៧៥ ៣,២៤ ៣,២២ ៣,០៨ ៣,០៧

ការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្ ២,០៦ n.a� ៦,៦១ n.a. ៣,៩៧ n.a.

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស ១,៦៥ ០,៨៩ ១១,៨៧ ១០,៣២ ៨,៤៩ ៧,១១
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00

ការដឹកជញ្ជូនផ្ស្ងទៀត ០,៧៩ ០,៧១ ៥,០៣ ៤,៨៥ ៣,៩១ ៣,៧៥

គមនាគមន៍ ២,៣០ ១,៩៦ ៦,៩៦ ៦,២៣ ៦,៦៦ ៥,៩៥

ពណិជ្ជកម្មលក់ដុំ និង លក់រាយ ៣,១៧ ៣,១៤ ៥,៧១ ៥,៦៧ ៥,៣២ ៥,២៨

ហរិញ្ញវត្ថុ និង ធានារា៉្ប់រង ១,៧៤ ១,៦៤ ៦,២៥ ៦,០៧ ៦,០៦ ៥,៨៨

ការលំហ្ និង ស្វាកម្មដទ្ទៀត ២,៣៥ ២,៣០ ៤,១៦ ៤,០៦ ៣,៧៩ ៣,៧០

ស្វាកម្មពណិជ្ជកម្ម n.e.c. ៣,១១ ៣,១០ ៥,៩០ ៥,៨៨ ៥,៦៤ ៥,៦២

ដោយមានសង្គតភាពនឹងកិច្ចពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពល់តាមវិស័យនៅខាងលើ កំណើនប្្ក់ចំណូល 

ច្ើនជាងគ្ ដោយសរ EVFTA តូ្វបានរំពឹងទុកសម្្ប់អ្នកធ្វើការទំាងបុរស និង ស្្តនីៅក្នងុ 

វិស័យស្ប្កសត្វ, វាយនភ័ណ្ឌ និង សម្លៀកបំពក់, ស្វាកម្មអាជីវកម្មដទ្ទៀត និង វិស័យដឹក 

ជញ្ជនូតាមផ្លវូអាកាស ដ្លទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ច្ើនបំផុតពីការអនុវត្ត EVFTA។ វិស័យដ្ល

ស្្តទីទួលបានផលចំណ្ញជាប្្ក់ចំណូលច្ើនជាងបុរសនោះ រួមមាន ផលិតផលចំណីអាហារ 

n.e.c., ការផលិត, វាយនភ័ណ្ឌ, សម្លៀកបំពក់, ភ្សជ្ជៈ និង ថា្ន្ជំក់, យនយន្ត និង បរិកា្ខរ្ដឹកជញ្ជនូ, 

ធនធានរ្៉, ដំណំាដទ្ទៀត និង ស្ករស (រូបភាពទី ៤)។

ផលិតផលចំណីអាហារ

ការផលិត

វាយនភ័ណ្ឌ       

សម្លៀកបំពក់

ភ្សជ្ជៈ និង ថា្ន្ជក់

យនជំនិះ និង បរិកា្ខ្រដឹកជញ្ជូន

ធនធានរ៉្

ដំណាំដទ្ទៀត

ស្ករស

(ដោយប្ៀបធៀបនឹងបុរសដ្លធ្វើការដើម្បីប្្ក់ឈ្នួល នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០៣០ ការប្្ប្ួលន្ EVFTA 
ជាភាគរយ ទល់នឹង ខ្ស្បនា្ទ្ត់គោល)

សមា្គ្ល់៖  វិស័យដ្លត្ូវបានរៀបរាប់ពីលើមកក្្ម រួមមាន៖ ផលិតផលចំណីអាហារដ្លមិនបានប្ង

ច្កក្ុមនៅកន្ល្ងផ្ស្ងទៀត ការផលិត វាយនភ័ណ្ឌ សម្លៀកបំពក់ ភ្សជ្ជៈ និង ថា្ន្ំជក់ 

យនយន្ត និង បរិកា្ខ្រដឹកជញ្ជូន ធនធានរ៉្ ដំណាំដទ្ទៀត និង ស្ករស។

ប្ភព៖ Baker et al. (២០១៧).

រូបភពទី៤៖ វិស័យដ្លមានអំណោយផលដល់ស្្តីដ្លធ្វើការដើម្បីប្្ក់ឈ្នួលច្ើនជាង

ស្្តី បុរស
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ដំណើរការ ផលប៉ះពល់ និង ម្រៀនសំខាន់ៗ 

Baker et al. (២០១៧) បង្ហញ្ថា អ្នកស្វង្រកប្្ក់ចំណូលនៅគ្ប់មុខរបរទំាងអស់ អាច

ទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ពីការអនុវត្ត EVFTA (តារាងទី ២)។ កម្មករនៅក្នងុវិស័យកសិកម្ម និង 

កម្មករគ្មន្ជំនាញ មានកំណើនប្្ក់ចំណូលខ្ពស់បំផុត ចំនួន ៥,៥% សម្្ប់កម្មករដ្លជាបុរស និង 

៤,៧% សម្្ប់កម្មករដ្លជាស្្ត ីនៅក្នងុឆ្ន្២ំ០៣០ (ស្បតាម EVFTA ទល់នឹង ខ្ស្បនា្ទត់្គោល)។ 

បុរសដ្លជាមន្ត្ ី និង អ្នកគ្ប់គ្ង កម្មករនៅក្នងុវិស័យកសិកម្ម និង កម្មករគ្មន្ជំនាញ តូ្វបាន 

រំពឹងទុកថានឹងទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ពី EVFTA ច្ើនជាងអ្នកធ្វើការដ្លជាស្្ត។ី ស្បព្ល 

ជាមួយគ្នន្ោះ ប្្ក់ចំណូលរបស់ស្្តដ្ីលបំព្ញការងរជាអ្នកបច្ចក្ទ្ស ស្មៀន និង អ្នកបម្ើ 

ស្វាកម្មនានា អាចកើនឡើងខ្ពស់ជាងសមភាគីរបស់ពួកគ្ ដ្លជាបុរស។

Baker et al. (២០១៧) ក៏បានចងក្ងឯកសរអំពីផលប៉ះពល់ជាសកា្តនុ្ពលរបស់ EVFTA 

ចំពោះប្្ក់ចំណូលរបស់ជនដ្លធ្វើការឲ្យខ្លនួឯង តាមវិស័យ និង តាមយ្នឌ័រ ផងដ្រ។ ដោយ 

ប្ៀបធៀបនឹងអ្នកធ្វើការដើម្បីប្្ក់ឈ្នលួ ជនដ្លធ្វើការឲ្យខ្លនួឯង តូ្វបានរំពឹងទុកថា មាន 

កំណើនប្្ក់ចំណូលទាបជាង នៅក្នងុសកម្មភាពកសិកម្ម និង ការរុករករ្៉ដទ្ទៀត និង មាន 

កំណើនប្្ក់ខ្ពស់នៅក្នងុវិស័យផ្ស្ងៗទៀត។ វិស័យដ្លស្្តធី្វើការឲ្យខ្លនួឯងមានកំណើនប្្ក់ 

ចំណូលខ្ពស់ជាងបុរស រួមមាន ផលិតផលរ្៉ n.e.c., ផលិតផលចំណីអាហារ n.e.c., ការផលិត, 

ផលិតផលធ្វើពីក្ដស និង ការបោះពុម្ពផ្សាយ និង ហិរញ្ញវត្ថ ុនិង ការធានារ្៉ាប់រង (រូបភាពទី ៥)។

តារាងទី២៖ ផលប៉ះពល់ន្ EVFTA ចំពោះប្្ក់ចំណូលរបស់អ្នកធ្វើការដើម្បីប្្ក់ឈ្នួល 

តាមយ្នឌ័ និង ម៊ខរបស់ (%)

ប្ភព៖ Baker et al. (២០១៧).

ម៊ខរបរ

២០២០ ២០២៥ ២០៣០

បុរស ស្្តី បុរស ស្្តី បុរស ស្្តី

មន្ត្ី និង អ្នកគ្ប់គ្ង ២,៣ ១,៤ ៥,១ ៤,១ ៤,៨ ៣,៦

អ្នកបច្ច្កទ្ស ២,៤ ៣,៦ ៤,៨ ៦,៥ ៤,៦ ៦,៤

ស្មៀន ១,៩ ៣,៣ ៤,៥ ៦,៣ ៤,៤ ៦,២

បុគ្គលិកបម្ើស្វាកម្ម ២,៥ ២,៦ ៤,៨ ៥,៣ ៤,៧ ៥,២

អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្ម និង 
កម្មករគ្ម្នជំនាញ

២,៩ ២,៥ ៦,០ ៤,៩ ៥,៥ ៤,៧
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

ផលិតផលរ៉្

ផលិតផលចំណីអាហារ 

កម្មន្តសល

ផលិតផលធ្វើពីក្ដស ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ហិរញ្ញវត្ថុ និង ធានារា៉្ប់រង

(ដោយប្ៀបធៀបនឹងបុរសដ្លធ្វើការឲ្យខ្លួនឯង នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០៣០ 
% ន្ការប្្ប្ួលន្ EVFTA ទល់នឹង ខ្ស្បនា្ទ្ត់គោល)

រូបភពទី៥៖ វិស័យដ្លមានអំណោយផលដល់ស្្តីដ្លធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងច្ើនជាង

ស្្តី បុរស

សមា្គ្ល់៖ វិស័យដ្លត្ូវបានរៀបរាប់ពីលើមកក្្ម រួមមាន៖ ផលិតផលរ៉្ដ្លមិនបានប្ង 

ច្កក្ុមនៅកន្ល្ងផ្ស្ងទៀត ផលិតផលចំណីអាហារដ្លមិនបានប្ងច្កក្ុមនៅកន្ល្ងផ្ស្ងទៀត 

ការផលិត ផលិតផលធ្វើពីក្ដស ការបោះពុម្ពផ្សាយ ហិរញ្ញវត្ថុ និង ធានារា៉្ប់រង។

ប្ភព៖ Baker et al. (២០១៧).

 ៤. ម្រៀនសំខាន់ដ្លទទួលបានពីដំណើរការ EVFTA 

ការចូលរួមរបស់ប្ទ្សវៀតណាមនៅក្នងុដំណើរការ EVFTA បង្ហញ្អំពីម្រៀនសំខាន់ៗមួយ 

ចំនួន។

ទីមួយ កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្មខា្នត្ធំណាមួយ ចំាបាច់តូ្វត្មានលក្ខណៈសមស្បនឹង 

យុទ្ធសស្្តធ្វើសមាហរណកម្មស្ដ្ឋកិច្ចនៅក្នងុប្ទ្សដ្លទូលំទូលាយជាងនោះ។

EVFTA មិនម្នជាការធ្វើសមាហរណកម្មត្មួយគត់របស់ប្ទ្សវៀតណាមនោះទ្។ ជាក់ស្តង្ 

ចាប់តំាងពីមាន Doi Moi (ការក្លម្អ) នៅឆ្ន្១ំ៩៨៦ មក ប្ទ្សវៀតណាមបានបើកចំហរ 

ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លនួទៅកាន់ពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគបរទ្សសន្សឹមៗ។ ដំណើរការន្ការធ្វើ 

សមាហរណកម្មស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សវៀតណាម ចាប់តំាងពីព្លនោះមក មានពឹ្ត្តកិារណ៍សំខាន់ៗ 

ចំនួនបួន។

ជាដំបូង ប្ទ្សវៀតណាមបានចូលរួមនៅក្នងុសមាគមប្ជាជាតិអាសីុអាគ្នយ៍្ (អាស្៊ន) 

នៅក្នងុឆ្ន្១ំ៩៩៥ និង តំបន់ពណិជ្ជកម្មស្រីអាស្៊ន នៅក្នងុឆ្ន្១ំ៩៩៦។ គិតតឹ្មខ្ឧសភា 

ឆ្ន្២ំ០២០ ប្ទ្សវៀតណាមបានកា្លយ្ជាហត្ថល្ខីន្ FTAs ជាច្ើន ដ្លស្ថតិនៅក្្ម 

ក្បខណ្ឌអាស្៊នបូក។ នៅចុងឆ្ន្២ំ០១៥ ប្ទ្សវៀតណាមបានចូលរួមនៅក្នងុសហគមន៍ 
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ដំណើរការ ផលប៉ះពល់ និង ម្រៀនសំខាន់ៗ 

អាស្៊ន។ គិតតឹ្មខ្ឧសភា ឆ្ន្២ំ០២០ ប្ទ្សន្ះកំពុងត្ធ្វើការជាមួយអាស្៊ន និង ដ្គូរបស់

ខ្លនួដើម្បីធ្វើស្ចក្តសីម្្ចលើភាពជាដ្គូស្ដ្ឋកិច្ចគ្ប់ជុ្ងជ្្យនៅក្នងុតំបន់ រវាង (RCEP)  

អាស្៊ន ប្ទ្សចិន សធារណរដ្ឋកូរ្៉ (ក្្យមកហៅថា ប្ទ្សកូរ្៉) ប្ទ្សជបុ៉ន 

ប្ទ្សអូស្្តាលី ប្ទ្សនូវ្លហ្សឺឡង់ និង ប្ទ្សឥណា្ឌ។្

ទីពីរ ប្ទ្សវៀតណាមបានចរចា និង ចុះហត្ថល្ខានៅលើកិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្មទ្វភ្ាគី

រវាងប្ទ្សវៀតណាម សហរដ្ឋអាម្រិក (US) នៅក្នងុឆ្ន្២ំ០០០ ដ្លធ្វើឲ្យប្ទ្សវៀតណាម

តូ្វត្ៀមខ្លនួសម្្ប់ការធ្វើសមាហរណកម្មដោយផ្អក្លើ FTA នៅក្នងុតំបន់ និង ដំណើរការរបស់ 

WTO និង បានផ្តល់ជូនប្ទ្សវៀតណាមនូវលទ្ធភាពក្នងុការចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាម្រិក ដ្លជា

ទីផ្សារនំាច្ញធំបំផុតរបស់ខ្លនួ បានកាន់ត្ល្អប្សើរឡើង ដ្លបង្កប់អត្ថន័យអំពីភាពប្កួតប្ជ្ង

ដ្លមានភាពល្អប្សើរឡើង ធៀបនឹងប្ទ្សនំាច្ញសំខាន់ៗដទ្ទៀត។

ទីបី ប្ទ្សវៀតណាមបានកា្លយ្ជាសមាជិករបស់ WTO នៅខ្មករា ឆ្ន្២ំ០០៧។ សមា្ពធ្ដ៏ធំ 

បំផុតនៅក្្ម WTO គឺទាក់ទងនឹងកំណ្ទម្ង់ស្ថប័្ន និង វិស័យស្វាកម្ម (CIEM ឆ្ន្២ំ០១៣)។ 

ដើម្បីបំព្ញតាមការប្តជ្ា្ញចិ្ត្តរបស់ខ្លនួចំពោះ WTO ប្ទ្សវៀតណាមតូ្វធ្វើវិសោធនកម្ម ឬ 

ប្កាសឲ្យប្ើប្្ស់ច្បាប់ បញ្ញត្ត ិ និង កឹ្ត្យជាច្ើន ទាក់ទងនឹងបទប្បញ្ញត្តរិបស់ស្ថប័្ននៅក្នងុ 

ប្ទ្ស។

ទីបួន ចាប់តំាងពីឆ្ន្២ំ០០៨ មក ប្ទ្សវៀតណាមបានផ្តត្លើ FTAs ទ្វភ្ាគី និង ពហុភាគី។ 

សូម្បីត្ការចូលជាសមាជិករបស់ WTO ក៏មិនម្នជាចំណុចបញ្ចប់ន្ដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្ម 

ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សន្ះដ្រ។ ប្ទ្សវៀតណាមបានធ្វើការចរចា និង/ឬ ចុះហត្ថល្ខានៅលើ 

នៅក្នងុចំណមកិច្ចព្មព្ៀងដទ្ទៀត កិច្ចព្មព្ៀងភាពជាដ្គូស្ដ្ឋកិច្ចជាមួយប្ទ្សជបុ៉ន  

និង FTAs ជាមួយ EU ប្ទ្សឈីល ប្ទ្សកូរ្៉ និង សហភាពស្ដ្ឋកិច្ចអឺរ្៉ាសីុ។ នៅខណៈ 

ព្លដ្ល TPP ដ្លបានចុះហត្ថល្ខានៅក្នងុឆ្ន្២ំ០១៦ មិនអាចដំណើរការបាន ដោយសរការ 

ដកខ្លនួច្ញរបស់ US នោះ ប្ទ្សវៀតណាមបានចុះហត្ថល្ខាលើ CPTPP នៅក្នងុខ្មីនា 

ឆ្ន្២ំ០១៨ និង បានផ្តល់សចា្ចប័្ននៅក្នងុខ្វិច្ឆកិា ឆ្ន្២ំ០១៨។

ដំណើរការ និង ការបុ៉នប៉ងធ្វើសមាហរណកម្មដូចខាងលើ បានធ្វើឲ្យប្ទ្សវៀតណាមធ្វើការ 

សម្បខ្លនួសន្សឹមៗទៅនឹងប្ព័ន្ធពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគដ្លផ្អក្លើច្បាប់ ស្បតាមកិច្ច 

ព្មព្ៀងអន្តរជាតិ។ ដោយសរត្មូលហ្តុទំាងន្ះ ការចូលរួមនៅក្នងុ EVFTA បង្ហញ្អំពីការ 

បុ៉នប៉ងដោយឯកឯង ដ្លស្បគ្ននឹ្ងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សវៀតណាម។  
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ប្សិនបើគ្មន្ដំណើរការរយៈព្លវ្ង និង មានសង្គតភាពប្បនោះទ្ វាអាចពិបាកនឹងស្មើស្ម្ 

អំពីការចូលរួមរបស់ប្ទ្សវៀតណាមនៅក្នងុ FTA ក៏ដូចជា EVFTA ដ្លមានគុណភាពខ្ពស់ប្បន្ះ។

ដូចបានកត់សមា្គល់្ខាងលើ អត្ថប្យោជន៍បន្ថម្ដ្លបានទទួលពីការសម្បសមួ្ល TPP និង 

ការចរចា EVFTA ដ្លកើតឡើងក្នងុព្លដំណាលគ្ន ្មានសរសំខាន់នៅក្នងុការជួយបញ្ចះុបញ្ចលូ

ភាគីពក់ព័ន្ធនៅក្នងុប្ទ្ស។

ស្បព្លជាមួយគ្នន្ោះ ការចូលរួមនៅក្នងុ FTA ជាមួយ EU មានសង្គតភាពនឹងសំណើខុសៗ

គ្នន្ៅក្នងុឯកសរ (ឧ. Truong et al. [២០១១] និង CIEM [២០១៣]) ដ្លថាការជ្ើសរីស

ដ្គូតូ្វត្ផ្អក្លើលក្ខណវិនិច្ឆយ័នានា ដូចជា អត្ថប្យោជន៍ជាយុទ្ធសស្្តនយោបាយទូទៅ និង 

អត្ថប្យោជន៍ស្ដ្ឋកិច្ចជាតិ។

ទីពីរ សមាហរណកម្មស្ដ្ឋកិច្ចដ្លផ្អក្លើ FTA ចំាបាច់តូ្វត្រួមចំណ្កដល់ការពងឹ្ងភាពជា

ដ្គូយុទ្ធសស្្តនៅក្នងុវិស័យស្ដ្ឋកិច្ច។

អស់រយៈព្លជាច្ើនទសវត្សរ៍មកហើយ ទំនាក់ទំនងរវាងប្ទ្សវៀតណាម និង EU មាន 

សភាពកាន់ត្រឹងមំាឡើង និង កាន់ត្មានសរសំខាន់។ ប្ទ្សវៀតណាម និង EU បានបង្កើត 

ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លវូការនៅថ្ងទី្២៨ ខ្វិច្ឆកិា ឆ្ន្១ំ៩៩០។ មានត្នៅក្នងុឆ្ន្១ំ៩៩៥ បុ៉ណ្ណះ្ ដ្

លភាគីទំាងពីរបានចុះហត្ថល្ខាលើកិច្ចព្មព្ៀងកិច្ចសហប្តិបត្តកិារលើក្បខណ្ឌមួយ ហើយនៅ 

ឆ្ន្ដំដ្លនោះ ប្ទ្សវៀតណាមបានចូលរួមជាមួយអាស្៊ន និងមានរយៈព្លមួយឆ្ន្ ំ បនា្ទប់្ 

ពីការដក់ទណ្ឌកម្មស្ដ្ឋកិច្ចដោយ US ទៅលើប្ទ្សវៀតណាម តូ្វបានលុបចោល។ នៅឆ្ន្ំ 

១៩៩៦ ការតំណាងផ្នក្ការទូតរបស់គណៈកម្មការអឺរុ៉បតូ្វបានបង្កើតឡើងនៅទីកុ្ងហាណូយ។  

នៅឆ្ន្២ំ០០៤ កិច្ចប្ជំុកំពូលលើកដំបូងរវាងប្ទ្សវៀតណាម និង EU តូ្វបានធ្វើឡើងនៅ 

ទីកុ្ងហាណូយ។ នៅឆ្ន្២ំ០០៥ ប្ទ្សវៀតណាមបានអនុម័តផ្នការម្ និង ផ្នការសកម្ម 

ភាពសម្្ប់អភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងជាមួយ EU ដើម្បីឆ្ពះ្ទៅកាន់ឆ្ន្២ំ០១០ និង ការតម្ង់ទិស 

ឆ្ពះ្ទៅកាន់ឆ្ន្២ំ០១៥។ នៅឆ្ន្២ំ០០៧ ប្ទ្សវៀតណាម និង EU បានប្កាសថា ពួកគ្នឹង 

ចាប់ផ្តើមធ្វើការចរចាអំពីភាពជាដ្គូគ្ប់ជុ្ងជ្្យ និង កិច្ចព្មព្ៀងសហប្តិបត្តកិារ (PCA)។ 

នៅថ្ងទី្០៤ ខ្តុលា ឆ្ន្២ំ០១០ PCA តូ្វបានចាប់ផ្តើមដោយនាយករដ្ឋមន្ត្ន្ីប្ទ្សវៀតណាម 

និង ប្ធានគណៈកម្មការអឺរុ៉ប។ PCA តូ្វបានចុះហត្ថល្ខាជាផ្លវូការនៅឆ្ន្២ំ០១២។

អាស័្យហ្តុន្ះ EVFTA រួមចំណ្កដល់ការពងឹ្ងភាពជាដ្គូយុទ្ធសស្្តរវាងប្ទ្ស 

វៀតណាម និង EU។ EU គឺជាទីផ្សារធំបំផុតទីពីរសម្្ប់ប្ទ្សវៀតណាម អស់រយៈព្ល 
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ដំណើរការ ផលប៉ះពល់ និង ម្រៀនសំខាន់ៗ 

ជាច្ើនឆ្ន្មំកហើយ ដ្លរ្៉ាប់រងប្ហ្ល ២០% ន្ការនំាច្ញរបស់ប្ទ្សវៀតណាម។ 

ការសិក្សាខុសៗគ្ន ្(ឧ. Truong et al. [២០១១]; Nguyen et al. [២០១៤]; Nguyen et al. 

[២០១៧] និង Dinh et al. [២០២០]) បង្ហញ្ថាប្ទ្សវៀតណាម និង EU សម្្ចបាននូវការ 

បំព្ញឲ្យគ្នទ្ៅវិញទៅមក ពក់ព័ន្ធនឹងពណិជ្ជកម្ម នៅកមិ្តខ្ពស់ និង មានការកើនឡើង។

EU ក៏មានចំណាត់ថា្នក់្ខ្ពស់ជាង ពក់ព័ន្ធនឹងបច្ចក្វិទ្យាផងដ្រ ដ្លអាចផ្គរូផ្គង់តមូ្វការរបស់ 

ប្ទ្សវៀតណាមនៅក្នងុការធ្វើនវានុវត្តន៍ និង ការលើកកម្ពស់ការផ្ទរ្បច្ចក្វិទ្យាពីភាគីបរទ្ស 

ដ្លពក់ព័ន្ធ។

ទីបី តមូ្វការ FTA ថ្មីៗ  ចំាបាច់តូ្វត្ប្កាន់ខា្ជប់្នូវនិយមអន្តរជាតិថ្មីៗ  ស្តពីីការអភិវឌ្ឍ 

ប្កបដោយចីរភាព។

ចាប់តំាងពីព្លបញ្ចប់វិបត្តហិិរញ្ញវត្ថសុកលមក ស្ដ្ឋកិច្ចសកលបានឆ្លងកាត់ដំណើរការន្ការ 

ងើបឡើងវិញយឺតៗ។ រចនាបថន្កំណើន មិនសូវអាចទស្សទាយន៍ទុកមុនបាននោះទ្ និង កាន់ត្ 

មិនស្មើភាពគ្នន្ៅក្នងុកុ្មស្ដ្ឋកិច្ចខុសៗគ្ន។្ គ្អាចមើលឃើញកាន់ត្ច្បាស់ថា ការគ្ប់គ្ង 

គោលនយោបាយម្៉ាកូ្ស្ដ្ឋកិច្ចដើម្បីសម្្ចបាននូវកំណើន ស្ទើរត្គ្មន្ប្សិទ្ធភាពនោះទ្ នៅ 

ក្នងុផ្នក្ខុសៗគ្នន្ៅលើពិភពលោក រួមបញ្ចលូទំាងនៅ EU និង ប្ទ្សវៀតណាមផងដ្រ។ ចនោ្លះ្ 

ទំន្រផ្នក្សរពើពន្ធប្្ជាកាន់ត្ចង្អៀត បនា្ទប់្ពីបានអនុវត្តកតា្តជំ្រុញការប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងការ 

ធា្លក់្ចុះន្ស្ដ្ចកិច្ចអស់រយៈព្លយ្៉ងយូរ។ នៅក្នងុបរិបទន្ះ បានល្ចឡើងនូវតមូ្វការន្កិច្ច 

ខិតខំបឹ្ងប្្ងនៅក្នងុការកំណត់ប្ភពន្កំណើនដ្លមានភាពទូលំទូលាយជាងន្ះ។ កិច្ចខិតខំ 

បឹ្ងប្្ងទំាងនោះគួរត្កំណត់គោលដៅអនុវត្ត មិនតឹ្មត្ចំពោះកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ និង ប្កប 

ដោយចីរភាពត្ប៉ុណ្ណ្ះទ្ ប៉ុន្ត្ ក៏គួរត្កំណត់គោលដៅអនុវត្តចំពោះការចូលរួមកាន់ត្ទូល ំ 

ទូលាយពីសំណាក់កុ្មប្ជាជនខុសៗគ្ន ្ ដូចជា ស្្ត ី ប្ជាជនវ័យក្មង្ មនុស្សវ័យចំណាស់ និង 

ជនជាតិភាគតិចផងដ្រ។ ចំណុចដ្លសំខាន់ជាងន្ះទៀតនោះ កិច្ចខិតខំបឹ្ងប្្ងទំាងនោះគួរត្

រួមបញ្ចលូកិច្ចសហការអន្តរជាតិដើម្បីជួយសមួ្លដល់ការច្ករំល្កបទពិសោធន៍ និង លើកកម្ពស់

សកម្មភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព។

EVFTA ជួយលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព ដ្លនៅក្នងុនោះ EVFTA បានច្ង 

អំពីជំពូក និង ការប្តជ្ា្ញចិ្ត្តខុសៗគ្ន ្ដ្លទាក់ទងនឹងពណិជ្ជកម្ម និង ចីរភាព ថាមពលកកើតឡើងវិញ 

និង សិទ្ធកិារងរ។ល។ បញ្ហមួ្យចំនួន ក្នងុចំណមបញ្ហទំ្ាងន្ះ នៅត្ជាបញ្ហថ្្ម ីនិង មិនទាន់មាន

ការយល់ដឹងយ្៉ងព្ញល្ញពីសំណាក់ប្ទ្សវៀតណាមនៅឡើយទ្។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ឧទាហរណ៍៖ បញ្ញត្តមួិយចំនួនដ្លស្ថតិនៅក្្មជំពូកស្តពីីពណិជ្ជកម្ម និង ការអភិវឌ្ឍប្កប 

ដោយចីរភាព ប្ហ្លជាមិនតូ្វបានបកស្្យដូចៗគ្នដ្ោយប្ទ្សវៀតណាម និង EU នោះទ្។ 

ទោះបីជា EVFTA តូ្វបានចុះហត្ថល្ខា ក្្យ CPTPP ក៏ដោយ ក៏គំនិតន្ការបង្កើតរបាយការណ៍ 

ស្តពីីការប្៉ាន់ប្មាណអំពីផលប៉ះពល់ប្កបដោយចីរភាព របស់ FTA តូ្វបានណ្នំាឲ្យអនុវត្ត នៅ 

ក្្មដំណើរការ EVFTA ដូចដ្លបានឆ្លះុបញ្ច្ងំដោយរបាយការណ៍របស់ Baker et al.  

(២០១៤) និង Baker et al. (២០១៧)។ នោះគឺ ការប្៉ាន់ប្មាណអំពីផលប៉ះពល់របស់ 

EVFTA មិនតូ្វបានរឹតត្បិតចំពោះទិដ្ឋភាពស្ដ្ឋកិច្ច និង ពណិជ្ជកម្មបន្តទៀតទ្ បុ៉ន្តវ្ារួមបញ្ចលូ 

វិស័យផ្ស្ងៗទៀតដ្លតូ្វបានជ្ើសរីស ដ្លទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព ដូចជា  

ការប្ងច្កប្្ក់ចំណូល និង បរិស្ថន្។ល។ នៅខណៈព្លដ្លលក្ខខណ្ឌតមូ្វថ្មីៗ  (និងតមូ្វ 

ការដ្លបានដឹង) ទំាងន្ះ អាចបង្កឲ្យមានការក្ប្្បន្ទកុចំណាយ និង ធ្វើឲ្យភាពប្កួតប្ជ្ងក្នងុ 

ការនំាច្ញរបស់ប្ទ្សវៀតណាមចុះទន់ខ្សាយ យ្៉ងហចណាស់ក៏នៅក្នងុរយៈព្លខ្លទីៅ 

មធ្យមដ្រ ពួកគ្អាចគំទ្ប្ទ្សឲ្យបន្តការប្តជ្ា្ញចិ្ត្តចំពោះគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្បកដោយចីរភាព  

នៅឆ្ន្២ំ០៣០។ ទោះបីជាយ្៉ងណាក៏ដោយ EVFTA មិនម្នគ្្ន់ត្រួមបញ្ចលូការប្តជ្ា្ញចិ្ត្ត 

របស់ប្ទ្សវៀតណាមនោះទ្។ កិច្ចព្មព្ៀងន្ះក៏រួមបញ្ចលូបញ្ញត្តសិ្តពីីកិច្ចសហប្តិបត្តកិារ 

និង ការកសងសមត្ថភាពផងដ្រ ដ្លប្ទ្សវៀតណាមអាចសម្្ចចិត្តប្ើប្្ស់បញ្ញត្តទំិាងន្ះ

នៅក្នងុការអនុវត្តការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាពរបស់ខ្លនួ។

ទីបួន ចំាបាច់តូ្វត្មានការថ្រក្សាគោលការណ៍សំខាន់ៗ របស់ EVFTA ដ្លមានគុណភាពខ្ពស់។

ការលើកកម្ពស់ FTA ដ្លមានគុណភាពខ្ពស់ ដូចជា EVFTA ជាដើម គឺមិនងយសួ្លនោះទ្។ 

ទោះបីជាយ្៉ងណាក៏ដោយ ផ្អក្តាមបទពិសោធន៍ កិច្ចខិតខំបឹ្ងប្្ងរបស់ប្ទ្សវៀតណាម (និង 

EU) នៅក្នងុដំណើរការចរចា និង ផ្តល់សចា្ចប័្ន មិនអាចបកស្្យបានយ្៉ងព្ញល្ញនោះទ្។  

ព្លវ្លាចាប់ពីមានស្ចក្តសីម្្ចលើការចរចា (ខ្ធ្ន ូ ឆ្ន្២ំ០១៥) រហូតដល់ការផ្តល់សចា្ចប័្ន 

ដោយ EU (ខ្កុម្ភៈ–មីនា ឆ្ន្២ំ០២០) និង ការបំប្កកិច្ចព្មព្ៀងទៅជា EVFTA និង EVIPA 

មិនអាចពណ៌នាយ្៉ងព្ញល្ញអំពីបញ្ហប្្ឈមនានាដ្លជួបប្ទះដោយភាគីទំាងពីរនៅក្នងុការ 

ផ្សព្វផ្សាយអំពីការធ្វើជំនួញ រួមបញ្ចលូទំាង គុណភាពដ៏ខ្ពស់របស់ខ្លនួបាននោះទ្។ ស្បព្លជាមួយ 

គ្នន្ោះ កតា្តទំ្ាងនោះច្ងអំពីភាពងយបត់ប្នដ្លចំាបាច់សម្្ប់ដំណើរការរបស់ EVFTA។ 

នៅក្នងុករណីន្ះ CPTPP ដ្លមានគុណភាពខ្ពស់អាចផ្តល់ចំណុចគោលមួយ និង ច្ករំល្ក 

បន្ទកុក្នងុការទទួលបានការព្មព្ៀងជាឯកច្ឆន័្ទនៅក្នងុប្ទ្សវៀតណាម សម្្ប់ដំណើរការ 

EVFTA។ ទោះបីជាយ្៉ងណាក៏ដោយ មនុស្សមា្នក់្មិនអាចមាក់ងយការបឹ្ងប្្ង និងការ 
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ដំណើរការ ផលប៉ះពល់ និង ម្រៀនសំខាន់ៗ 

ប្តជ្ា្ញចិ្ត្តរបស់ភាគីទំាងពីរនៅក្នងុការលើកម្ពស់កិច្ចព្មព្ៀងដ្មានគុណភាពខ្ពស់បាននោះទ្។

ទីបំ្្ FTAs ដ្លមានគុណភាពខ្ពស់តូ្វត្មានសង្គតភាពនឹងកំណ្ទម្ង់នៅក្នងុប្ទ្ស។

ដូចដ្លបានកត់សមា្គល់្នៅខាងលើ ដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មមានអន្តរកម្មយ្៉ងជិតស្នទិ្ធ 

នឹងកំណ្ទម្ង់នៅក្នងុប្ទ្ស ជាពិស្ស ពក់ព័ន្ធនឹងស្ថប័្ន ដើម្បីស្ដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ។ យោងតាម 

ការសិក្សាខុសៗគ្ន ្ រយៈព្លន្កិច្ចខិតខំបឹ្ងប្្ងដ្លមានអត្ថន័យជាងន្ះ នៅក្នងុការធ្វើស្រី 

ភាវូបនីយកម្មពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ (ពោលគឺ ឆ្ន្១ំ៩៨៩–១៩៩៦ ឆ្ន្២ំ០០០–២០០៧ និង 

ឆ្ន្២ំ០១៤–២០១៩) ក៏ជារយៈព្លដ្លមានកំណ្ទម្ង់គ្ប់ជុ្ងជ្្យន្ស្ថប័្នស្ដ្ឋកិច្ចនៅ

ក្នងុប្ទ្សផងដ្រ។ ជាផ្នក្មួយន្ការបុ៉នប៉ងធ្វើសមាហរណកម្មរបស់ប្ទ្សវៀតណាម EVFTA 

ក៏រួមបញ្ចលូសង្គតភាពន្កំណ្ទម្ង់នៅក្នងុប្ទ្សវៀតណាមផងដ្រ។

ខ្លមឹសរស្តពីីការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព ដូចបានបកស្្យនៅផ្នក្មុនៗ អាចគំទ្ដល់

ប្ទ្សវៀតណាមនៅក្នងុការអនុវត្តតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព នៅឆ្ន្២ំ០៣០។ 

លើសពីន្ះទៀត EVFTA គ្បដណ្តប់លើវិន័យរបស់សហគ្្សដ្លកាន់កាប់ដោយរដ្ឋ (SOEs) 

ហើយចំណុចន្ះបំព្ញបន្ថម្លើកំណ្ទម្ង់ និង ការក្ប្្រចនាសម្ពន័្ធឡើងវិញរបស់សហគ្្ស

ដ្លកាន់កាប់ដោយរដ្ឋនៅក្នងុប្ទ្សវៀតណាម។ ចំណុចមួយទៀត ពក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយ

ប្កួតប្ជ្ង ដ្លប្ទ្សវៀតណាមបាន និង កំពុងត្ពងឹ្ងស្ថប័្ន និង ទមា្លប់្អនុវត្តរបស់ខ្លនួ។

កាលពីទសវត្សរ៍មុន ប្ទ្សវៀតណាមបានពងឹ្ងសមត្ថភាពផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ចក្នងុប្ទ្ស និង ការ 

បង្កើតគោលនយោបាយបានយ្៉ងខា្ល្ងំកា្ល។្ គ្នៅត្បន្តប្កាន់ខា្ជប់្នូវកមា្ល្ងំជំរុញសម្្ប់កំណ្ 

ទម្ង់នានានៅក្នងុប្ទ្ស យ្៉ងហចណាស់ ចាប់តំាងពីឆ្ន្២ំ០១៤ មកម៉្លះ្ ដោយមានស្ចក្ត ី

ផ្តើមន្ស្ចក្តសីម្្ចល្ខ ១៩ (ក្នងុអំឡុងឆ្ន្២ំ០១៤–២០១៨) និង ស្ចក្តសីម្្ចទី ០២ (ក្នងុ 

អំឡុងឆ្ន្២ំ០១៩–២០២០) ស្តពីីកំណ្ទម្ង់មជ្ឈដ្ឋន្ធ្វើអាជីវកម្ម និង ការប្កួតប្ជ្ងថា្នក់្ជាតិ។

ជាពិស្ស ការកាត់បន្ថយលក្ខខណ្ឌសម្្ប់ការចូលទីផ្សារ និង បន្ទកុផ្នក្និយ័តកម្មដ្លមិន 

ចំាបាច់លើការធ្វើអាជីវកម្ម ក៏បានរួមចំណ្កដល់ការធ្វើឲ្យវិធីសស្្តមិនគិតពន្ធគយមានប្សិទ្ធភាព 

ផងដ្រ (Artuso និង Nguyen ២០១៩)។ សំណួរដ្លកើតឡើងដោយឯកឯងនៅក្នងុ 

បរិបទន្ះ គឺថាតើប្ទ្សវៀតណាមអាចលើកកម្ពស់កំណ្ទម្ង់ដោយខ្លនួឯងបានដ្រឬទ្ និង 

ថាតើទឹ្ស្តដ្ីលថា FTAs ជាសមា្ពធ្ខាងក្្ចំពោះកំណ្ទម្ង់នៅក្នងុប្ទ្សនៅត្អនុវត្ត 

ចំពោះប្ទ្សវៀតណាម ដ្រឬទ្។ ចម្លើយប្ហ្លជាមានទំាង អាច និង មិនអាច។ គឺថា 

ប្ទ្សវៀតណាម យោងតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លនួ អាចប្ើប្្ស់ឧត្តមា្មនុ្វត្តសម្្ប់ការធ្វើ 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

កំណ្ទម្ង់ស្ដ្ឋកិច្ច និង ដំណើរការបង្កើតគោលនយោបាយនៅក្នងុប្ទ្ស បុ៉ន្តវ្ាក៏តូ្វការ 

EVFTA ដ្លមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីធ្វើឲ្យកំណ្ទម្ង់មានលក្ខណៈសមស្បនឹងឧត្តមា្មនុ្វត្តជា 

អន្តរជាតិផងដ្រ។

ជាចុងក្្យ ការស្វង្រកមតិគំទ្សម្្ប់ EVFTA បានអមមកជាមួយនូវយុទ្ធសស្្តប្្ស័្យ

ទាក់ទងដ៏សមស្បមួយ ដ្លជួយធ្វើឲ្យការព្មព្ៀងជាឯកច្ឆន័្ទនៅក្នងុសង្គមមានភាពរឹងមំា។ 

ការពិគ្្ះយោបល់ជាមួយភាគីពក់ព័ន្ធ រួមទំាងសហគមន៍អាជីវកម្ម និង វិនិយោគិនបរទ្ស 

ផងដ្រនោះ គឺជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់មួយន្កំណ្ទម្ង់ស្ដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ។ ទោះបីជាមាន 

អភិក្មដ្លអនុវត្តពីថា្នក់្លើមកថា្នក់្ក្្ម ចំពោះការរៀបចំកំណ្ទម្ង់នានាកាលពីទសវត្សរ៍ 

មុនៗក៏ដោយ ក៏នាព្លថ្មីៗ ន្ះ ប្ទ្សវៀតណាមបានបឹ្ងប្្ងពិគ្្ះយោបល់ជាមួយភាគី 

ពក់ព័ន្ធកាន់ត្ច្ើន ដ្លជាផ្នក្មួយន្ដំណើរការអនុវត្តការប្តជ្ា្ញចិ្ត្តចំពោះសមាហរណកម្ម 

ស្ដ្ឋកិច្ចនៅក្នងុតំបន់ និង កំណ្ទម្ង់នៅក្នងុប្ទ្សរបស់ខ្លនួ។ វិសលភាពន្ការពិគ្្ះ 

យោបល់តូ្វបានពងី្កបន្តចិម្តងៗ។ សិកា្ខស្លា និង កិច្ចសន្ទនាខុសៗគ្នតូ្្វបានរៀបចំឡើង ដើម្បី 

ពិគ្្ះយោបល់ជាមួយសហគមន៍អាជីវកម្ម អំពីផ្នទីបង្ហញ្ផ្លវូន្ការធ្វើសមាហរណកម្មខុសៗគ្ន ្

និង បញ្ហដ្្លពក់ព័ន្ធដទ្ទៀត។ ទមា្លប់្អនុវត្តន្ការពិគ្្ះយោបល់ន្ះតូ្វបានបង្កើតឡើងនៅ

ក្នងុឆ្ន្២ំ០១០ បនា្ទប់្ពីនាយករដ្ឋមន្ត្បីានពិគ្្ះយោបល់ជាមួយភាគីពក់ព័ន្ធដ្លមានអំណាច 

តាមផ្លវូច្បាប់ នៅព្លរៀបចំកំណ្ទម្ង់ស្ដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ។

ពក់ព័ន្ធនឹង EVFTA ទស្សនៈរបស់ភាគីពក់ព័ន្ធចំពោះបញ្ហសំ្ខាន់ៗ ដូចជា ការកាត់បន្ថយ 

ពន្ធគយ វិធានរបស់ប្ទ្សប្ភពដើម ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព និង កម្មសិទ្ធបិញ្ញ។្ល។ 

តូ្វបានប្មូលផ្តុ។ំ កិច្ចប្ជំុពិគ្្ះយោបល់ខុសៗគ្ន ្ ស្តពីី EVFTA បានរួមចំណ្កដល់ការបង្កើន 

ការយល់ដឹងអំពីសហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ចអាស្៊ន មុនព្លមានការប្្បួ្លជាសកា្តនុ្ពលណាមួយ។ 

ចំណុចទំាងន្ះមានសង្គតភាពនឹងស្ចក្តណ្ីនំារបស់ Politburo និង រដ្ឋភិ្បាល ស្តពីីការ 

បង្កើន ការយល់ដឹងអំពីដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មស្ដ្ឋកិច្ច។ ប្ទ្សវៀតណាមមិនបានបដិស្ធ 

មិនចូលរួមនៅក្នងុការសន្ទនាដោយសោ្មះ្ត្ង់ និង ដោយបើកចំហរអំពីបញ្ហរ្សើបនោះទ្ ដូចជា 

យន្តការដោះស្្យវិវាទរវាងវិនិយោគិន-រដ្ឋ និង កម្មសិទ្ធបិញ្ញ។្ល។ នៅក្នងុករណីន្ះ ផល 

វិបាកចំពោះប្្ក់ចំណូលរបស់គួ្សរ និង ប្្ក់ចំណូលតាមយ្នឌ័រ ដ្លបានចងក្ងជាឯកសរ 

អាចមានសរប្យោជន៍។ តាមរយៈកិច្ចខិតខំបឹ្ងប្្ងទំាងនោះ EVFTA (ព្មទំាង CPTPP 

ផងដ្រ) មិនបានទទួលមតិយោបល់អវិជ្ជមាននៅក្នងុប្ទ្សវៀតណាម នៅក្នងុកមិ្តដ្លអាច 

ផ្លស់្ប្តរូទិសដៅន្ការដំណើរការនោះទ្។
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ដំណើរការ ផលប៉ះពល់ និង ម្រៀនសំខាន់ៗ 

 ៥. ចំណាប់អារម្មណ៍បញ្ចប់

ជំពូកន្ះមានបំណងតួ្តពិនិត្យឡើងវិញលើដំណើរការ និង ផលប៉ះពល់របស់ EVFTA 

ចំពោះស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សវៀតណាម ព្មទំាង ម្រៀនសំខាន់ៗដ្លទទួលបានពីដំណើរការ 

EVFTA ផងដ្រ។ បនា្ទប់្ពីបានធ្វើការចរចាអស់រយៈព្លជាច្ើនឆ្ន្ ំនិង  កិច្ចខិតខំបឹ្ងប្្ងជាបន្ត 

បនា្ទប់្ ដំណើរការផ្តល់សចា្ចប័្នដល់ EVFTA តូ្វបានបញ្ចប់នៅខ្មិថុនា ឆ្ន្២ំ០២០។ កិច្ចព្មព្ៀង 

ន្ះនឹងចូលជាធរមាននៅដើមខ្សីហា ឆ្ន្២ំ០២០ នៅខណៈព្លដ្ល EVIPA នឹងចូលជាធរមាន

បនា្ទប់្ពីមានការផ្តល់សចា្ចប័្នដោយសភាន្រដ្ឋសមាជិករបស់ EU ទំាងអស់។

ការចរចាអំពី EVFTA តូ្វបានធ្វើឡើងដោយស្បនឹងការចរចាអំពី TPP ដ្លបានជួយគ្ប់គ្ង

ការព្មព្ៀងជាឯកច្ឆន្ទនៅក្នងុប្ទ្ស និង ថ្រក្សាកិច្ចព្មព្ៀងដ្លមានគុណភាពខ្ពស់។

EVFTA តូ្វបានគ្រំពឹងទុកថា នឹងផ្តល់អត្ថប្យោជន៍ដល់ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សវៀតណាម 

ពក់ព័ន្ធនឹង GDP និង ពណិជ្ជកម្ម ទោះបីជាលទ្ធផលដោយប្យោលមួយចំនួននឹងកើតឡើងជា 

សកា្តនុ្ពលក៏ដោយ។ លទ្ធផលន្ការប្ងច្ករបស់ EVFTA អាចជាកង្វល់មួយចំពោះវិស័យមួយ 

ចំនួន និង/ឬ ចំពោះស្្ត។ី

ដំណើរការ EVFTA បង្ហញ្ម្រៀនសំខាន់ៗមួយចំនួន។ ទីមួយ កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្មគួរត្មាន 

លក្ខណៈសមស្បនឹងយុទ្ធសស្្តថា្នក់្ជាក់សម្្ប់ការធ្វើសមាហរណកម្មស្ដ្ឋកិច្ច។ ទីពីរ កិច្ចព្ម 

ព្ៀងន្ះចាំបាច់ត្ូវត្រួមចំណ្កដល់ការពងឹ្ងភាពជាដ្គូយុទ្ធសស្្តនៅក្នុងវិស័យស្ដ្ឋកិច្ច។ 

ទីបី EVFTA ចំាបាច់តូ្វត្រួមបញ្ចលូនិយមអន្តរជាតិថ្មីៗ ស្តពីីការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព។ ទីបួន 

កិច្ចព្មព្ៀងចំាបាច់តូ្វត្ថ្រក្សាឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់ ទោះបីជាអាចអនុញ្ញត្ឲ្យមានភាពបត់ប្ន 

មួយចំនួនក៏ដោយ។ ទីបំ្្ កិច្ចព្មព្ៀងតូ្វត្មានសង្គតភាពនឹងកំណ្ទម្ង់នៅក្នងុប្ទ្ស។ 

ជាចុងក្្យ ការគ្ប់គ្ងការព្មព្ៀងជាឯកច្ឆន័្ទ រួមបញ្ចលូទំាង តាមរយៈយុទ្ធសស្្តប្្ស័្យ

ទាក់ទងដ៏សមស្បមួយផងដ្រ មានតួនាទីយ្៉ងសំខាន់។

កិច្ចពិភាក្សាខាងលើមានអត្ថន័យមួយចំនួនចំពោះអាស្៊ន។ ទីមួយ រដ្ឋសមាជិកអាស្៊ន (AMS)  

នីមួយៗ ចំាបាច់តូ្វត្ខិតខំបឹ្ងប្្ងអនុវត្ត បញ្ចប់ ឬ ចាប់ផ្តើមធ្វើការចរចា ដើម្បីចុះ FTA 

ជាមួយ EU ដោយទទួលស្គល់្អំពីសរសំខាន់ន្ការព្មព្ៀងទំាងនោះ ពក់ព័ន្ធនឹងការពងឹ្ង 

លទ្ធភាពចូលក្នងុទីផ្សារ រួមជាមួយការបំព្ញបន្ថម្លើកំណ្ទម្ង់នៅក្នងុប្ទ្ស។ល។ ដំណើរ 

ការន្ះអាចចំណាយព្លតិច ឬ ច្ើន អាស័្យលើ AMS នីមួយៗ ស្បតាម “វិថីអាស្៊ន” 

បុ៉ន្តគួ្រត្តូ្វបានលើកកម្ពស់ ដើម្បីការភា្ជប់្ទំនាក់ទំនងផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ចនៅក្នងុតំបន់ដ្លមានភាព 
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រឹងមំាជាងមុន និង បើកចំហរតំបន់និយម ដ្លអាស្៊នផ្តល់ការគំទ្ជាធ្លងុមួយ។

ទីពីរ AMSs ចំាបាច់តូ្វត្បន្តលើកកម្ពស់កំណ្ទម្ង់នៅក្នងុប្ទ្ស ដើម្បីត្ៀមខ្លនួសម្្ប់ 

និង រួមបញ្ចលូ FTAs ដ្លមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយ EU។ ការពងឹ្ង FTAs ជាមួយ EU ក្នងុ 

នាមជាយនមួយសម្្ប់កំណ្ទម្ង់នៅក្នងុប្ទ្ស នៅត្ជាប់ពក់ព័ន្ធ បុ៉ន្តយ្នន្ះមិនគួរមាន

ត្មួយនោះទ្។ ដើម្បីបំព្ញបន្ថម្លើកិច្ចខិតខំបឹ្ងប្្ងន្ះ AMS តូ្វការទំាងការប្៉ាន់ប្មាណ

អំពីផលប៉ះពល់យ្៉ងហ្មត់ចត់ ព្មទំាងការពិគ្្ះយោបល់ជាមួយភាគីពក់ព័ន្ធផងដ្រ។

ទីបី AMS គួរត្តួ្តពិនិត្យឡើងវិញលើភាពចំាបាច់ន្កិច្ចសហប្តិបត្តកិារ និង ការកសង 

សមត្ថភាពសម្្ប់ការរៀបចំ និង ការអនុវត្ត FTAs ជាមួយ EU យ្៉ងមានប្សិទ្ធភាព។ ភាពចំា

បាច់នោះអាចតូ្វបានរួមបញ្ចលូទៅក្នងុ FTAs ជាមួយ EU ដោយផ្ទល់្។ លើសពីន្ះទៀត AMS 

អាចជំរុញឲ្យមានកម្មវិធី និង កិច្ចខិតខំបឹ្ងប្្ងដ្លពក់ព័ន្ធ ដើម្បីកិច្ចសហប្តិបត្តកិារ និង ការ 

កសងសមត្ថភាពនៅក្នងុចំណមពួកគ្។

ជាចុងក្្យ វានឹងជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្តិបត្តកិារនៅក្នងុដំណើរការរបស់អាស្៊ន ព្មទំាង

ស្មរ្តីរបស់សហគមន៍អាស្៊នផងដ្រ។
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តួនាទីរបស់កិច្ចប្ជំ៊អាសី៊ - អឺរ៊៉ប នៅក្នងុការលើក 
កម្ពស់ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិក

LURONG CHEN

 ប៊ព្វកថា

អាសីុ និង អឺរុ៉បមានសកា្តនុ្ពលខ្ពស់នៅក្នងុការអភិវឌ្ឍពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និក ហើយកិច្ច 

ប្ជំុអាសីុ-អឺរុ៉ប (AEM) មានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នងុការប្ើប្្ស់សកា្តនុ្ពលន្ះ។ ការលើក 

កម្ពស់ឌីជីថលនីយកម្ម និង ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និក មានអាទិភាពខ្ពស់បំផុតនៅក្នងុការបញ្ជក្ារ 

តភា្ជប់្ និង កិច្ចសហប្តិបត្តកិារបន្ថម្ទៀតរវាងអាសីុ និង អឺរុ៉ប។ លក្ខខណ្ឌតមូ្វជាមូលដ្ឋន្មួយ 

ដើម្បីសម្្ចបានភាពជោគជ័យផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ចនៅក្នងុយុគសម័យឌីជីថល គឺការតភា្ជប់្ផ្នក្ទិន្នន័យ។ 

ជាពិស្ស កិច្ចប្ជំុអាសីុ-អឺរុ៉បតូ្វត្ផ្តល់ការសហការនៅក្នងុការជួយសមួ្លដល់លំហូរទិន្នន័យ 

ដោយស្រី និង ដោយទំនុកចិត្ត។

 កិច្ចប្ជ៊ំអាស៊ី-អឺរ៉៊ប លើពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិកជាសកល

ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកគឺជាវិស័យមួយប្កបដោយថាមវ័ន្តខា្ល្ងំបំផុតនៅក្នងុស្ដ្ឋកិច្ចសកល។ 

ការលក់ដូរតាមរយៈពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកជាសកល មានការកើនឡើងជាបន្តបនា្ទប់្ ហើយគ្បាន 

មើលឃើញកំណើនប្កបដោយចីរភាព។ ការលក់រាយតាមរយៈការធ្វើពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និក 

នៅទូទំាងពិភពលោកមានអត្្កំណើនពីរខ្ទង់ ចាប់ពី ១,៥ ទី្លានដុលា្លរ្នៅក្នងុឆ្ន្២ំ០១៥ ទៅ 

៣,៥ ទី្លានដុលា្លរ្នៅក្នងុឆ្ន្២ំ០១៩ និង តូ្វបានព្យាករណ៍ទុកជាមុនថានឹងកើនឡើងបន្ថម្ទៀត 

រហូតដល់ ៦,៥ ទី្លានដុលា្លរ្តឹ្មឆ្ន្២ំ០២៣ ដ្លតំណាងឲ្យជិតមួយភាគបួនន្ការលក់រាយសរុប 

ជាសកល។
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កតា្តខុ្សៗគ្នជ្ាច្ើនបានបង្កើតមូលដ្ឋន្គឹ្ះដ៏រឹងមំាមួយសម្្ប់ភាពរីកចម្ើនយ្៉ងឆប់រហ័ស

ន្ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកឆ្លងដ្ន រួមមាន ការប្ើប្្ស់ទូរស័ព្ទឆ្លត្វ្ អុីនធឺណិតល្បឿនលឿន 

ភាពចាស់ទំុន្ប្ព័ន្ធទូទាត់ប្្ក់តាមអនឡាញ ភាពប្្បួ្លន្ឥរិយបទរបស់អ្នកប្ើប្្ស់ និង  

ស្រីភាវូបនីយកម្មផ្នក្ស្វាកម្ម។ តាមរយៈការណ្នំាអំពីឧបករណ៍ឌីជីថលថ្មីៗ  ដូចជា ប្្ជា្ញ ្

សិប្បនិម្មតិ, ការផ្ទកុទិន្នន័យតាមប្ព័ន្ធខ្ល ្(cloud computing), ទិន្នន័យខា្នត្ធំ, និង ការរៀនសូត្ 

របស់ម្៉ាសីុនអំពីទីផ្សារ, ឌីជីថលនីយកម្ម កំពុងត្រំខានដល់ការការធ្វើអាជីវកម្មតាមប្បប្ព្ណី  

តាមវិធីខុសៗគ្នជ្ាច្ើន (Chen និង Kimura ឆ្ន្២ំ០២០)។ ឧទាហរណ៍៖ នៅក្នងុទីផ្សារ 

ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និក ពីអាជីវកម្មទៅកាន់អ្នកប្ើប្្ស់ គណនីដ្លប្ើប្្ស់តាមប្ព័ន្ធទូរស័ព្ទ

ឆ្លត្វ្ ធ្វើឲ្យមានការចូលមើលវ្បសយត៍លក់រាយជាងពក់កណា្តល្នៅទូទំាងពិភពលោក និង ធ្វើ

ឲ្យមានប្្ក់ចំណូលន្ការលក់រាយតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចតូ្និកខ្ពស់បំផុត។ បំរ្បមួ្លមួយន្ការធ្វើ 

ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និក ដ្លហៅថា ការធ្វើពណិជ្ជកម្មចល័ត ឬ អឹម-ខមមើស បានទទួលការ 

គំទ្តាមរយៈការអភិវឌ្ឍ និង សមាហរណកម្មរបស់ទូរស័ព្ទឆ្លត្វ្ ការទូទាត់ប្្ក់តាមប្ព័ន្ធអ្ឡិច

តូ្និក និង បច្ចក្វិទ្យាអុីនធឺណិត ដ្លជួយសមួ្លដល់ការធ្វើទីផ្សារ និង ការទិញទំនិញអនឡាញ

បានយ្៉ងមានប្សិទ្ធភាព។

គិតតឹ្មចុងឆ្ន្២ំ០១៨ មានអ្នកប្ើប្្ស់ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និក ជាង ២,៤ បី៊លាននាក់ 

នៅតាមបណា្តប្្ទ្សនានាន្កិច្ចប្ជំុអាសីុ-អឺរុ៉ប (ASEM) ដ្លមានប្្ក់ចំណូលសរុបជាង 

១,២ ទី្លានដុលា្លរ្។ ប្ទ្សចិនគឺជាទីផ្សារពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកធំជាងគ្បំផុត ពក់ព័ន្ធនឹង 

ចំនួនអ្នកប្ើប្្ស់ និង ប្្ក់ចំណូលប្ចំាឆ្ន្ពីំពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និក។

ប្ទ្សជបុ៉ន ចក្ភពអង់គ្លស្ ប្ទ្សអាល្លម៉ឺង់ និង សធារណរដ្ឋកូរ្៉ ក៏ស្ថតិនៅលំដប់ខ្ពស់ 

បំផុតនៅក្នងុបញ្ជន្ីះដ្រ ពក់ព័ន្ធនឹងប្្ក់ចំណូលប្ចំាឆ្ន្ ំ ពីពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និក។ គ្បាន 

ព្យាករណ៍ទុកជាមុនថា ចំនួនអ្នកប្ើប្្ស់ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកសរុបនៅទូទំាងពិភពលោកនឹង

ឈានដល់ ៣,៤ បី៊លាននាក់ ហើយប្្ក់ចំណូលសរុបពីពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកនឹងឈានដល់ 

២,២ ទី្លានដុលា្លរ្ តឹ្មឆ្ន្២ំ០២៤ (រូបភាពទី ១)។
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a ទិន្នន័យព្យាករណ៍ទុកមុន

ប្ភព៖ អ្នកនិពន្ធ។ ទិន្នន័យឆៅត្ូវបានទាញច្ញពី Statista Digital Market Outlook 2019� 

www.statista.com (ចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី២៧ ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០២០)

ទីផ្សារពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកន្ ASEM ទំាងអស់ ជាពិស្សទីផ្សារន្ប្ទ្សចំនួនបីដ្ល

មាន ប្ជាជនច្ើនជាងគ្បំផុតនៅអាសីុ ដូចជាប្ទ្សចិន ប្ទ្សឥណា្ឌ ្ និង ប្ទ្សឥណ្ឌន្ូសីុ 

តូ្វបានរំពឹងទុកថានឹងមានកំណើនយ្៉ងឆប់រហ័ស។ ពក់ព័ន្ធនឹងប្្ក់ចំណូលជាមធ្យមពីពណិជ្ជ 

កម្មអ្ឡិចតូ្និកក្នងុអ្នកប្ើប្្ស់មា្នក់្ (ARPU) មានគមា្លត្រវាងបណា្តប្្ទ្សនៅអាសីុ និង 

នៅអឺរុ៉ប។ ក្នងុចំណមប្ទ្សទំាងបំ្្ពីរដ្លមាន ARPU លើស ១.០០០ ដុលា្លរ្ នៅឆ្ន្២ំ០១៨ 

មានបំ្្ប្ទ្សនៅអឺរុ៉ប។ ជាទូទៅ ការជ្ៀតចូលទីផ្សារ និង ការចំណាយជាមធ្យមលើពណិជ្ជកម្ម 

អ្ឡិចតូ្និកក្នងុប្ជាជនមា្នក់្ នៅក្នងុចំណមអ្នកប្ើប្្ស់នៅអាសីុ មានចំនួនទាបជាងអ្នកប្ើ 

ប្្ស់នៅអឺរុ៉ប។ ទោះបីជាយ្៉ងណាក៏ដោយ ទីផ្សារនៅអាសីុកំពុងត្ដ្ញតាមយ្៉ងឆប់រហ័ស។  

គ្បានប្៉ាន់ស្មន្ថា នៅក្នងុរយៈព្ល ៥-១០ ឆ្ន្បំនា្ទប់្ទៀត ទីផ្សារពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកដ្ល

មានកំណើនលឿនជាងគ្បំផុតចំនួនបំ្្ នៅលើពិភពលោក នឹងសុទ្ធត្ជា ទីផ្សារនៅអាសីុ។12 

12 តាមរយៈការវាស់វ្ងដោយអត្្កំណើនប្ចំាឆ្ន្នំៅក្នងុរយៈព្លជាក់លាក់មួយន្ការជ្ៀតចូលទីផ្សាររបស់ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និក 
ទីផ្សារដ្លមានកំណើនឆប់រហ័សជាងគ្បំផុតចំនួនប្្ំ រួមមាន ប្ទ្សបង់កា្ល្ដ្ស បា៉្គីស្ថ្ន ឡាវ ម៉ុងហ្គ្ល និង កម្ពុជា។

រូបភពទី១៖ ប្្ក់ចំណូល និង ចំនួនអ្នកប្ើប្្ស់ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិក 

នៅក្នុងកិច្ចប្ជ៊ំ អាស៊ី-អឺរ៉៊ប
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ប្ទ្សចំនួនបំ្្ដ្លមានប្្ក់ចំណូលជាមធ្យមក្នងុអ្នកប្ើប្្ស់មា្នក់្ ខ្ពស់ជាងគ្ ដ្លតូ្វ  

បានវាស់វ្ងដោយអត្្កំណើនប្ចំាឆ្ន្នំៅក្នងុរយៈព្លជាក់លាក់មួយ រួមមាន ប្ទ្សឥណ្ឌន្ូសីុ 

ប្ទ្សប្៉ាគីស្ថន្ ប្ទ្សបង់កា្លដ្្ស ប្ទ្សមីយ្៉ន់ម្៉ា និង ប្ទ្សឥណា្ឌ។្

ARPU = ប្្ក់ចំណូលជាមធ្យមពីពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកក្នងុអ្នកប្ើប្្ស់មា្នក់្, ប្ទ្សកូរ្៉ = 

សធារណរដ្ឋកូរ្៉, ឡាវ = សធារណរដ្ឋប្ជាធិបត្យ្យប្ជាមានិតឡាវ, UK = ចក្ភពអង់គ្លស្។
a ប្ទ្សចំនួនបំ្្ដ្លមានកំណើនការជ្ៀតចូលទីផ្សារពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកខ្ពស់ជាងគ្បំផុត
b ប្ទ្សចំនួនបំ្្ដ្លមានកំណើនប្្ក់ចំណូលជាមធ្យមក្នងុអ្នកប្ើប្្ស់មា្នក់្ ខ្ពស់ជាងគ្បំផុត

ប្ភព៖ អ្នកនិពន្ធ។ ទិន្នន័យឆៅត្ូវបានទាញច្ញពី Statista Digital Market Outlook 2019� www.

statista.com (ចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី២៧ ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០២០)

រូបភពទី២៖ ការជ្ៀតចូលទីផ្សារពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិក និង ប្្ក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុង 

អ្នកប្ើប្្ស់មា្ន្ក់នៅក្នុងកិច្ចប្ជ៊ំអាស៊ី-អឺរ៉៊ប
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ARPU (ដុ���រ���រ�ក) ARPU ((ដុ���រ�េមរ�ក)



109តួនាទីរបស់កិច្ចប្ជុំអាសុី - អឺរ៉ុប នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិក

គិតតឹ្មឆ្ន្២ំ០២៤ ទំាងការជ្ៀតចូលទីផ្សារពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និក និង ARPU នៅអាសីុ នឹង 

មានកំណើនយ្៉ងខា្ល្ងំកា្ល។្ ទោះបីជាការប្ងច្កប្ព័ន្ធឌីជីថលមិនទំនងជានឹងរលាយបាត់ក៏ដោយ  

ក៏គមា្លត្រវាងប្ទ្សដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចរីកចម្ើន និង ប្ទ្សដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ 

នៅអាសីុ កំពុងត្រួមតូច ជាពិស្សពក់ព័ន្ធនឹងការជ្ៀតចូលទីផ្សារពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និក 

(រូបភាពទី ២)។

ជារួម ការធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញ មានទំនាក់ទំនងអន្តរការីរវាងអ្នកលក់ និង អ្នកទិញតិចជាងមុន។ 

ដោយសរត្ការប្ើប្្ស់អុីនធឺណិត និង ស្វាកម្មពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និក បានកាន់ត្ងយសួ្ល 

(ឧ. ការស្វង្រក ការដឹកជញ្ជនូ ការធ្វើអត្តសញ្ញណ្កម្មឌីជីថល ការទូទាត់ប្្ក់ និង ការការពរ 

អ្នកប្ើប្្ស់) ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកបានកាត់បន្ថយរនំាងន្ការចូលទៅកាន់ទីផ្សារបានយ្៉ង 

មានប្សិទ្ធភាព និង អនុញ្ញត្ឲ្យបុគ្គល និង សហគ្្សធុនតូចបំផុត សហគ្្សធុនតូច និង 

មធ្យម (MSMEs) ចូលទៅកាន់ទីផ្សារបានកាន់ត្ច្ើនឡើង។ នៅកមិ្តអន្តរជាតិ វាជួយ 

សមួ្លដល់ពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ តាមរយៈការកាត់បន្ថយបន្ទកុចំណាយធ្វើប្តិបត្តកិារ និង 

ដឹកជញ្ជនូឆ្លងពំ្ដ្ន ហើយចំណុចដ្លសំខាន់ជាងន្ះទៀត វាលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន 

អន្តរជាតិ និង បង្កើនតមា្លភ្ាព ដ្លជួយកំណត់ទីផ្សារថ្មីៗ  និង ពងី្កខ្ស្សង្វក់្តម្លស្កល 

(GVCs) (Chen ឆ្ន្២ំ០១៧; ឆ្ន្២ំ០១៩)។ ចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ ការអភិវឌ្ឍបច្ចក្វិទ្យាព័ត៌មាន និង  

គមនាគមន៍ (ICT) មិនតឹ្មត្ពងឹ្ងសកលភាវូបនីយកម្ម (ដ្លតូ្វបានពណ៌នាជាចម្បង ដោយ 

ពណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និង GVCs) ដ្លមានស្្ប់ត្បុ៉ណ្ណះ្ទ្ បុ៉ន្តវ្ាក៏នំាទៅរករចនាបថថ្មមួីយ

ន្ការប្ងច្កការងរជាអន្តរជាតិផងដ្រ ដ្លជួយសមួ្លដល់បុគ្គល និង MSMEs ចំពោះការ 

ចូលរួមនៅក្នងុ GVCs (“ការបំប្កអាជីវកម្មលើកទីបី”) (Baldwin ឆ្ន្២ំ០១៦; Kimura 

ឆ្ន្២ំ០១៨; Kimura និង Chen ឆ្ន្២ំ០១៨)។ នៅកមិ្តមីកូ្ ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកអាច 

ផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ MSMEs នៅក្នងុការសម្្ចបាននូវកំណើនដ្លមានបរិយប័ន្ន តាមរយៈ 

ការបង្កើតឱកាសសម្្ប់ពួកគ្នៅក្នងុការចូលទៅកាន់ទីផ្សារបានកាន់ត្ទូលំទូលាយ ដ្លគ្មន្ 

ចំណាយប្តិបត្តកិារនោះទ្។ ចំពោះទំាងអាសីុ និង អឺរុ៉ប ការតភា្ជប់្ MSMEs ទៅនឹង GVCs 

តាមរយៈពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និក ទំនងជាទទួលបានការពងី្កទីផ្សារយ្៉ងខា្ល្ងំកា្ល ្ ហើយកាន់ត្ 

សំខាន់ជាងន្ះទៀត បង្កើតលទ្ធផលទ្វគុ្ណដ៏ធំមួយចំពោះផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ចផ្ស្ងៗទៀត។

ឌីជីថលនីយកម្មកំពុងត្មានផលប៉ះពល់យ្៉ងជ្្លជ្្ជំពោះស្ដ្ឋកិច្ចសកល ហើយការអភិវឌ្ឍ 

ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកគឺជាទំហំន្ការអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់មួយ។ ដើម្បីប្ើប្្ស់សកា្តនុ្ពលផ្នក្ 

ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និករបស់ ASEM គ្មិនអាចសម្លងឹមើលវិស័យន្ះដោយប្ើទស្សនវិស័យត្ 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

មួយនោះទ្។ ផ្ទយុមកវិញ ថា្នក់្ដឹកនំាដ្លមកពីទ្វបីអាសីុ និង អឺរុ៉បចំាបាច់តូ្វត្បំព្ញ ការងរដើម្បី 

ឆ្ពះ្ទៅគំទ្ដល់បណា្តញ្ខ្ស្សង្វក់្តម្លទំ្ាងមូល ដ្លគ្បដណ្តប់លើទ្វបីទំាងពីរ។

ន្ះមានន័យថា ផ្តល់ភាពអង់អាចដល់តួអង្គជាច្ើននៅក្នងុស្ថន្ប្ព័ន្ធពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និច  

ជួយសម្ួលដល់ការធ្វើពណិជ្ជកម្មឆ្លងព្ំដ្ន និង ពង្ឹងទំនុកចិត្តដល់អ្នកប្ើប្្ស់នៅក្នុង  

“ការគ្ប់គ្ងរលកឌីជីថល”។ ដោយមានបំណងសម្បសមួ្លការចូលរួម និង សកម្មភាព 

តភា្ជប់្រវាង អាសីុ-អឺរុ៉ប ASEM បានបង្កើតកុ្មការងរស្វង្រកមាគ្៌របស់ ASEM ស្តពីីការតភា្ជប់្ 

(APGC) ដ្លរួមបញ្ចលូ វិស័យអាទិភាពចំនួនបំ្្មួយ ហើយ “ការតភា្ជប់្ និង ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល  

នាព្លអនាគត” គឺជាវិស័យផ្តត្មួយក្នងុចំណមវិស័យអាទិភាពទំាងបំ្្មួយនោះ (“វិស័យផ្តត្ 

ទី ៤”)។

 កង្វល់ និង អាទិភពផ្ន្កគោលនយោបាយ

ការលើកកម្ពស់ឌីជីថលនីយកម្ម និង ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកតូ្វបានមើលឃើញថាជាយនមួយ

ន្ការតភា្ជប់្បន្តទៀត និង កិច្ចសហប្តិបត្តកិាររវាងអាសីុ និង អឺរុ៉ប។ ចំពោះរដ្ឋជាដ្គូរបស់ ASEM 

គោលដៅគឺដើម្បីបង្កើតឱកាសក្នងុការទទួលស្គល់្សកា្តនុ្ពលចំពោះកំណើនយ្៉ងឆប់រហ័ស តាម 

រយៈការពងឹ្ងជាសមូហភាពនូវការតភា្ជប់្ផ្នក្ឌីជីថល ការពន្លឿនការផ្ទរ្តាមប្ព័ន្ធឌីជីថល និង 

ជួយសមួ្លដល់ការអាជីវកម្មអនឡាញ ពីព្្ះចំណុចន្ះមានទំនាក់ទំនងនឹងសុខមាលភាពរបស់

ប្ជាជនជាង ៥៥% ន្ចំនួនប្ជាជនសរុបនៅលើពិភពលោក។ កិច្ចការដ្លទាក់ទងនឹងចំណុចន្ះ 

ភាគច្ើនស្ថតិនៅក្្មសសរស្តម្ភស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ ASEM បុ៉ន្តតូ្្វត្មានការគំទ្ពី 

វឌ្ឍនភាពដំណាលគ្ន ្ដ្លស្ថតិនៅក្្មសសរស្តម្ភនយោបាយ និង វប្បធម៌សង្គម។

បន្ថម្ពីលើសកម្មភាពទីផ្សារដ្លកំណត់ជំហានន្វឌ្ឍនភាពផ្នក្បច្ចក្វិទ្យា និង ដំណើរការន្ 

ការសម្្ចចិត្តលើការទិញ-លក់នៅលើទីផ្សារ យុទ្ធសស្្តអភិវឌ្ឍន៍ និង គោលនយោបាយស្ដ្ឋកិច្ច 

ជាតិរបស់ប្ទ្ស ក៏ដើរតួយ្៉ងសំខាន់នៅក្នងុពណិជ្ជកម្មអ្ឡិច តូ្និកផងដ្រ។ ជាពិស្សនៅក្នងុ 

វិស័យដ្លយន្តការទីផ្សារបាត់បង់ប្សិទ្ធភាព ឬ ប្សិទ្ធផលរបស់វា អន្តរាគមន៍ផ្នក្គោលនយោបាយ 

អាចជួយលុបបំបាត់ ឬ កាត់បន្ថយ បច្ចយ័ន្ការបរាជ័យផ្នក្ទីផ្សារ តាមរយៈការផ្តល់ជូននូវទំនិញជា

សធារណៈ។ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និក ការបង្កើតក្បខណ្ឌនិយ័តកម្មក៏

មានសរសំខាន់ដូចគ្ននឹ្ងហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធរបស់បណា្តញ្ដ្រ។

ទីមួយ កិច្ចខិតខំបឹ្ងប្្ងផ្នក្គោលនយោបាយជួយដល់ទីផ្សារនៅក្នងុការសន្សំសំច្ព្លវ្លា 

“ប្តិកម្ម” ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរលកន្បច្ចក្វិទ្យាថ្មីៗ  និង ចាប់យកឱកាសន្ការអភិវឌ្ឍជំហាន 
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គីង្គក់ដ្លអាចកើតឡើងបាន។ ការគំទ្របស់រដ្ឋភិ្បាលអាចជួយពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកឲ្យរក 

ឃើញមជ្ឈដ្ឋន្ទីផ្សារដ្លអំណយផលការអភិវឌ្ឍខា្ល្ងំជាងមុន (ពោលគឺ ទីផ្សារបើកចំហររួមជា 

មួយប្ព័ន្ធច្បាប់ដ្លបំព្ញមុខងរបានយ្៉ងល្អ) និង ជាលទ្ធផលមានកំណើនយ្៉ងឆប់រហ័ស។ 

ទីពីរ ការចូលរួមរបស់វិស័យសធារណៈនៅក្នងុផ្នក្ភ័ស្តភុារ និង ការកសងហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធ នឹងជួយ 

បំព្ញចនោ្លះ្ន្ការអភិវឌ្ឍ និង ពងឹ្ងការតភា្ជប់្ទំាងមូល។ ទីបី គោលនយោបាយដ្លអំណយ 

ផលដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យស្វាកម្ម នឹងមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានលើពណិជ្ជកម្ម អ្ឡិចត្ូនិក។ 

ឧទាហរណ៍៖ ប្សិទ្ធភាពផ្នក្ស្វាកម្មនឹងកាត់បន្ថយបន្ទកុចំណាយពណិជ្ជកម្ម បង្កើនទំនុកចិត្ត និង 

អាស័្យហ្តុន្ះ លើកកម្ពស់សកម្មភាពពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និក។ ទីបួនទីផ្សារអនឡាញតូ្វ 

ការវិធាន និង បទប្បញ្ញត្តនិានាដើម្បីធានាចំពោះភាពបើកចំហរ ការប្កួតប្ជ្ងដោយស្មើភាព 

សន្តសុិខ និង ប្សិទ្ធភាពរបស់ទីផ្សារន្ះ។ ជាចុងក្្យ ការគំទ្ផ្នក្គោលនយោបាយដើម្បី 

ពងឹ្ងមូលធនមនុស្ស និង ជំនាញការងរ នឹងរួមចំណ្កដល់ភាពជោគជ័យរបស់ពណិជ្ជកម្ម 

អ្ឡិចតូ្និកក្នងុរយៈព្លវ្ង (Chen ២០១៧; ២០១៩)។

ជារួម ប្ទ្សជាដ្គូរបស់់ ASEM ដ្លព្យាយមសហការនៅក្នងុការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ 

ពណិជ្ជ កម្មអ្ឡិចតូ្និក គួរត្ពងឹ្ងការតភា្ជប់្ផ្នក្ឌីជីថលរវាង និង នៅក្នងុចំណម ប្ទ្សនានា 

នៅ ទ្វបី អាសីុ និង អឺរុ៉ប។ ពួកគ្គួរត្ធ្វើប្បន្ះ តាមរយៈកិច្ចខិតខំបឹ្ងប្្ងរបស់ស្ថប័្នដ្លផ្តល់

ការ សហការ ដ្ល (i) លើកកម្ពស់ហ្ដ្ឋន្រចនាសម្ពន័្ធដ្លទាក់ទងនឹងឌីជីថល ទំាងនៅក្នងុពិភព 

រូបវ័ន្ត និង លំហបច្ចក្វិទ្យា (ii) ធ្វើសុខដុមនីយកម្មវិធាន និង បទប្បញ្ញត្តនិានា ដើម្បីធានាចំពោះ ការ 

ប្កួត ប្ជ្ងដោយស្មើភាពនៅលើទីផ្សារអនឡាញ (iii) ពងឹ្ងស្វាកម្មនានាដ្លទាញច្ញពីការ 

តភា្ជប់្ដើម្បីបង្កើតតម្លប្ន្ថម្ បន្ថម្ទៀត និង (iv) ពងឹ្ងភាពជាដ្គូរវាងរដ្ឋភិ្បាល និង រដ្ឋភិ្បាល 

រវាងវិស័យឯកជន និង វិស័យឯកជន និង រវាងវិស័យសធារណៈ និង វិស័យឯកជន (Chen 

២០២០a)។

ដើម្បីពងឹ្ងការតភា្ជប់្ទិន្នន័យ វាមានភាពចំាបាច់នៅក្នងុការបង្កើតហាតវ្ (ពោលគឺ ហ្ដ្ឋ្ 

រចនាសម្ពន័្ធ ICT និង ផ្នក្ភ័ស្តភុារ) និង សូហ្វវ្រ រួមបញ្ចលូទំាង ស្វាកម្ម និង បទប្បញ្ញត្តផិងដ្រ 

ដើម្បីអនុញ្ញត្ឲ្យមាន និង ផ្តល់ការគំទ្ដល់ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និក តាមរយៈការជួយសមួ្ល 

ដល់លំហូរន្ទិន្នន័យ មូលធន ទំនិញ និង ស្វាកម្ម និង/ឬ ប្ជាជន ដ្លហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធដ្ល  

ទាក់ទងនឹងទិន្នន័យគឺជាលក្ខខណ្ឌតមូ្វមូលដ្ឋន្។ ឧបសគ្គចំពោះការតភា្ជប់្ទិន្នន័យរវាងអាសីុ-អឺរុ៉ប 

គឺបណា្តល្មកពីអត្ថភិាពគមា្លត្ន្ការអភិវឌ្ឍ ទំាងឆ្លងកាត់ប្ទ្សខុសៗគ្ន ្ និង នៅក្នងុប្ទ្ស 

ត្មួយ រវាងទីកុ្ង និង តំបន់ជនបទដច់ស្យល។ នៅក្នងុប្ទ្សជាច្ើន ការអភិវឌ្ឍហ្ដ្ឋរ្ចនា 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

សម្ពន័្ធដ្លទាក់ទងនឹងទិន្នន័យមានការលំបាកយ្៉ងខា្ល្ងំ ដោយសរកង្វះខាតដើមទុន មូលធន 

មនុស្ស និង ចំណ្ះធ្វើផ្នក្បច្ចក្វិទ្យា។ ឧទាហរណ៍៖ ការបង្កើតបណា្តញ្ហ្វប៊្រគឺជាផ្នក្ដ៏សំខាន់

មួយន្ហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធដ្លចំាបាច់ចំពោះស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។ ទោះបីជាការប្ើប្្ស់ផ្កយ្រណប 

មានការកើនឡើងក៏ដោយ ក៏ខ្ស្កាបហ្វប៊្រអុបទិកនៅលើដី និង/ឬ នៅក្្មសមុទ្នៅត្ជាប្ព័ន្ធ 

ផ្សព្វផ្សាយចម្បងសម្្ប់ការ “បញ្ជនូ” ទិន្នន័យ។ ការបង្កើតបណា្តញ្ហ្វប៊្រតមូ្វឲ្យមានការវិនិយោគ 

មូលធនថ្រ និង បច្ចក្វិទ្យានៅកមិ្តខ្ពស់ ហើយការថ្រក្សា និង ការដំឡើងកមិ្តបណា្តញ្ 

តមូ្វឲ្យមានធាតុចូលសំខាន់ៗសម្្ប់ការអនុវត្តនៅព្លក្្យ ពីព្្ះបច្ចក្វិទ្យាហ្វប៊្រកំពុង 

ត្មានវឌ្ឍនភាពយ៉្ងឆប់រហ័ស ប្សិនបើប្ៀបធៀបនឹងវិស័យហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធតាមប្ប 

ប្ព្ណី។ លើសពីន្ះទៀត ការធ្វើប្តិបត្តកិារ និង ការតួ្តពិនិត្យបណា្តញ្តូ្វការមូលធនមនុស្ស

ដ្លមានជំនាញបច្ចក្ទ្ស និង ជំនាញគ្ប់គ្ងកមិ្តខ្ពស់ ព្មទំាង មានសមត្ថភាពក្នងុការរៀន 

សូត្ អំពីបច្ចក្វិទ្យា និង គំរូអាជីវកម្មថ្មីៗ  បានយ្៉ងឆប់រហ័សផងដ្រ។

បញ្ហ្ប្ឈមដ្លកាន់ត្ខា្ល្ំងកា្ល្ជាងន្ះទៀត គឺវិធីទទួលបានការព្មព្ៀងជាឯកច្ឆន្ទជា 

សកល ដើម្បីទទួលស្គល់្លំហូរទិន្នន័យដោយស្រី និង ដោយមានទំនុកចិត្ត។ បញ្ហទិ្ន្នន័យមានសរ 

សំខាន់ខា្ល្ងំណាស់ចំពោះគ្ប់ទិដ្ឋភាពទំាងអស់ន្បរិវត្តកម្មឌីជីថល និង អាចមានផលជះទៅលើ

ចីរភាពន្ការអភិវឌ្ឍពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកដោយផ្ទល់្។ ការធានាបាននូវលំហូរទិន្នន័យដោយ 

ស្រី និង ដោយមានទំនុកចិត្ត នឹងលើកកម្ពស់ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកនៅក្នងុទិដ្ឋភាពជាច្ើន។ 

ទីមួយ លំហូរទិន្នន័យដោយស្រី បង្កើតភាពទាន់ព្លវ្លា តមា្លភ្ាព និង អាស័្យហ្តុន្ះ បង្កើន 

ភាពតឹ្មតូ្វរបស់ទិន្នន័យ។ ទីពីរ លំហូរទិន្នន័យឆ្លងកាត់ពំ្ដ្នដោយស្រី អនុញ្ញត្ឲ្យអ្នក 

ប្ើប្្ស់ទំាងនៅក្នងុប្ទ្ស និង នៅបរទ្ស ទទួលបានទិន្នន័យដោយគ្មន្ការរីសអើង បង្កើន 

ភាពសុកឹ្ត និង ការប្កួតប្ជ្ងនៅលើទីផ្សារ។ ទីបី ចំណុចន្ះនឹងជួយបញ្ចញ្សកា្តនុ្ពល 

របស់ទីផ្សារដើម្បីបង្កើតតម្ល្បន្ថ្មរបស់ទិន្នន័យតាមរយៈការកំណត់ពំ្ដ្នច្បាប់យ្៉ងច្បាស់លាស់ 

ពក់ព័ន្ធនឹងការប្ើប្្ស់ និង រក្សាទុកទិន្នន័យ។

និយយដោយសមញ្ញ លំហូរទិន្នន័យដោយស្រី និង ដោយមានទំនុកចិត្តមានន័យពីរ។ នៅ 

មា្ខង្ “ដោយស្រី” មានន័យថា អនុញ្ញត្ឲ្យមានលំហូរន្ទិន្នន័យដោយស្រី តាមតមូ្វការ ពក់ព័ន្ធ 

នឹងល្បឿន ទម្ង់ ទិសដៅ។ល។ នៅក្នងុន័យប្ៀបធៀប រនំាងផ្នក្បច្ចក្វិទ្យាចំពោះលំហូរ 

ទិន្នន័យតូ្វបានកាត់បន្ថយបានយ្៉ងមានប្សិទ្ធភាព ជាពិស្សតាមរយៈការប្ើប្្ស់យ្៉ងទូលំ

ទូលាយនូវទូរស័ព្ទឆ្លត្វ្ បណា្តញ្ 4G និង បណា្តញ្ 5G ដ្លនឹងមកដល់នាព្លខាងមុខ ដោយ

បានទទួលការគំទ្ពីភាពជឿនលឿនផ្នក្ បច្ចក្វិទ្យានៅក្នងុការប្មូល ដំណើរការ រក្សាទុក និង 
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ច្កចាយទិន្នន័យ។ ទិន្នន័យ និង ព័ត៌មានបច្ចប្ុបន្ន ភាគច្ើនមានលក្ខណៈឌីជីថលជាប់មកជាមួយ 

រួចហើយ ពោលគឺទិន្នន័យ និង ព័ត៌មានទំាងនោះតូ្វបានបង្កើតឡើងដោយគ្មន្ពំ្ដ្ននោះទ្ 

ហើយ វដ្តន្ជីវិតរបស់ពួកគ្ មានអត្ថភិាពនៅក្នងុលំហបច្ចក្វិទ្យា។

ម្៉យាងវិញទៀត “ទំនុកចិត្ត” គូសបញ្ជក់្អំពីការកើនឡើងន្កង្វល់អំពីភាពតឹ្មតូ្វ និង សុវត្ថភិាព 

និង ការការពរឯកជនភាពរបស់ទិន្នន័យ។ បច្ចក្វិទ្យា ICT គឺជាកំាបិតមុខពីរ៖ នៅខណៈព្លដ្ល

វាជួយសមួ្លដល់លំហូរទិន្នន័យ វាក៏បង្កើនភាពងយរងគ្្ះដ្លទិន្នន័យអាចនឹងតូ្វល្ចធា្លយ្ 

លួច ឬ ប្ើប្្ស់មិនបានតឹ្មតូ្វផងដ្រ។ របៀបរក្សាតុល្យភាពរវាងលំហូរទិន្នន័យដោយស្រី និង 

ការការពរឯកជនភាពតូ្វត្ស្ថតិនៅក្នងុការជជ្កវ្កញ្ក។

យោងតាមទស្សនវិស័យអំពីការអភិវឌ្ឍពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និក រដ្ឋភិ្បាលតូ្វត្មានការបុ្ង 

ប្យ័ត្នជាពិស្សចំពោះវិធីសស្្តនានា ដូចជា ការធ្វើមូលដ្ឋនូ្បនីយកម្មលើលក្ខខណ្ឌតមូ្វការ  

ការរឹតត្បិត ការចម្្ះ និង ការរំាងស្ទះដល់លំហូរទិន្នន័យ និង ភាព អព្យាកឹ្ត្យចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ 

អុីនធឺណិត ដ្លតាមធម្មតា បញ្ជក់្អត្ថន័យអំពីរនំាងចំពោះលំហូរទិន្នន័យដោយស្រី នៅក្នងុនាម 

ន្ការដោះស្្យឯកជនភាព ឬ សន្តសុិខដ្លពក់ព័ន្ធ។

នៅកមិ្តអន្តរជាតិ គោលនយោបាយគំពរនិយមនៅក្នងុទិន្នន័យ ទំនងជាបង្កភាពអន្តរាយដល់ 

ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកឆ្លងដ្ន ប្ហាក់ប្ហ្លគ្ននឹ្ងវិធីដ្លគោលនយោបាយគំពរនិយម

នៅក្នងុពណិជ្ជកម្មបង្កភាពអន្តរាយដល់ពណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដ្រ។ ដូច្នះ្ ចំាបាច់តូ្វត្បង្កើតការ 

ព្មព្ៀងជាឯកច្ឆន្ទមួយ ដ្លច្ងអំពីលំហូរទិន្នន័យដោយស្រី ឆ្លងកាត់ពំ្ដ្ននានានៅក្នងុ ASEM 

ស្បព្លជាមួយគ្នន្ោះ ដោះស្្យកង្វល់ផ្នក្ឯកជនភាព និង សន្តសុិខដ្លសមហ្តុផល។ 

សកម្មភាពន្ះនឹងតូ្វបានស្វគ្មន៍ដោយថា្នក់្ដឹកនំាទីផ្សារនៅទ្វបីអាសីុ និង អឺរុ៉ប ទំាងនៅក្នងុវិស័យ 

សធារណៈ និង វិស័យឯកជនផងដ្រ ដ្លកំពុងត្ធ្វើការជាមួយគ្នដ្ើម្បីពន្លឿនដំណើរការន្ះ 

ដោយប្ើប្្ស់ ASEM ជាវ្ទិកាមួយ ដើម្បីពងឹ្ងការប្្ស័្យទាក់ទង និង ការស្វង្យល់នៅ 

ក្នងុចំណមប្ទ្សជាដ្គូ។

 លំហរូទនិ្ននយ័ដោយស្រ ីនងិ មានទនំក៊ចតិ្ត នងិ គោលនយោបាយគំទ្

វិធាន និង បទប្បញ្ញត្តមិានភាពចំាបាច់ ដើម្បីធានាថា អុីនធឺណិតគឺជាបណា្តញ្បើកចំហរដ្ល 

ទិន្នន័យអាចហូរចូលបានដោយស្រី និង មានសុវត្ថភិាព។ ទោះបីជាយ្៉ងណាក៏ដោយ ការបង្កើត 

វិធានគឺជាកិច្ចការមួយដ្លតូ្វធ្វើដោយបុ្ងប្យ័ត្ន។ ការធ្វើនិយ័តកម្មហួសហ្តុ (ពោលគឺ ការផ្តត្ 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

លើផ្នក្សន្តសុិខខា្ល្ងំព្ក) អាចបង្អក់្លំហូរទិន្នន័យ និង រារំាងកំណើនរបស់ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល 

នៅខណៈព្លដ្លការធ្វើនិយ័តកម្មមិនគ្ប់គ្្ន់ (មិនយកចិត្តទុកដក់ចំពោះសន្តសុិខ និង 

ឯកជនភាព) អាចបំផ្លញ្ថាមវ័ន្តរបស់ទីផ្សារ ក្នងុរយៈព្លវ្ង ឬ ថ្មទំាងអាចនំាឱ្យឈានទៅរក 

តំបន់អនឡាញពណ៌ប្ផ្ះ ថ្មទៀតផង (Chen ឆ្ន្២ំ០១៧)។

លំហូរទិន្នន័យដោយស្រី និង មានទំនុកចិត្តមិនម្នជាបញ្ហដ្្លកើតឡើងត្មា្នក់្ឯងនោះទ្  

បុ៉ន្ត្វាមានទំនាក់ទំនងយ៉្ងជិតស្និទ្ធនឹងកង្វល់ផ្ន្កគោលនយោបាយដទ្ទៀតដ្លទាក់ទងនឹង 

ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ដូចជា ឯកជនភាព ការការពរអតិថិជន ការប្កួតប្ជ្ង ពន្ធដរ និង  

សន្តសុិខតាមប្ព័ន្ធអុីនធឺណិត។ វាក៏ជាចំណុចសំខាន់ន្របបគោលនយោបាយដ្លទូលំទូលាយ 

ជាងមុនសម្្ប់ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលផងដ្រ និង ស្នើសំុឲ្យមានអភិក្មជាប្ព័ន្ធដើម្បីកំណត់វិធាន 

ស្តពីីលំហូរន្ទិន្នន័យ និង អាជីវកម្មដ្លទាក់ទងនឹងទិន្នន័យ។ ទោះបីជាយ្៉ងណាក៏ដោយ របៀប 

ដ្លប្ទ្សនានាអនុវត្តចំពោះទិន្នន័យ និង ធ្វើអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យមានលក្ខណៈខុសប្លក្ពីគ្ន។្ 

 ពក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហការរវាងអាសីុ-អឺរុ៉បនៅក្នងុការបង្កើតវិធានថ្មសី្តពីីអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យ ជំនួសឲ្យ 

ការព្យាយមបង្កើតគំរូដូចៗគ្នក្្នងុព្លត្មួយនោះ វាកាន់ត្ជាក់ស្តង្ថ្មទៀត នៅក្នងុការបុ៉នប៉ង 

ទទួលបានការព្មព្ៀងជាឯកច្ឆន្ទលើក្បខណ្ឌ pan-Asia–Europe ឬ អភិបាលកិច្ចទិន្នន័យ 

ជាមុនសិន ដ្លតូ្វបានទទួលស្គល់្យ្៉ងទូលំទូលាយដោយរដ្ឋដ្គូរបស់ ASEM និង អាចតូ្វបាន 

ប្ើប្្ស់ជាឯកសរយោងរួម ដោយរបបគោលនយោបាយឌីជីថលនីមួយៗ។ ចំណុចសំខាន់ ក្ប 

ខណ្ឌន្គោលនយោបាយន្ះនឹងតូ្វបង្កើតឡើងដោយផ្អក្លើភាពសមហ្តុផលផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ច ដើម្បី 

ឲ្យទីផ្សារទទួលយក និង អនុវត្តវិធានន្ការប្កួតប្ជ្ងថ្មីៗ នៅក្នងុការធ្វើអាជីវកម្ម។

ដោយសរត្លក្ខណៈដ៏ទូលំទូលាយន្ទិន្នន័យស្តពីីស្ដ្ឋកិច្ច និង សង្គម អ្នកបង្កើតគោល 

នយោបាយចំាបាច់តូ្វត្ធ្វើការពិចារណាយ្៉ងបុ្ងប្យ័ត្នអំពីគោលនយោបាយបមុ្ងល្ៗអ  ដ្លនឹង 

អាចសម្្ចបាននូវលំហូរទិន្នន័យដោយស្រី។ Kimura et al. (២០១៩) បានស្នើឡើងនូវ 

ក្បខណ្ឌមួយសម្្ប់លំហូរទិន្នន័យដោយស្រីសម្្ប់ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ដ្លអាចជាឯកសរយោង 

ដ៏មានប្យោជន៍សម្្ប់រដ្ឋដ្គូ ASEM នៅក្នងុការស្វង្រកការព្មព្ៀងជាឯកច្ឆន្ទ ដើម្បីគំទ្

ដល់លទ្ធភាពក្នងុការធ្វើប្តិបត្តកិារទៅវិញទៅមក នៅក្នងុរបបន្គោលនយោបាយខុសៗគ្ន ្ និង 

ជួយសមួ្លដល់លំហូរទិន្នន័យ និង ការច្ករំល្កទិន្នន័យ។

មានគោលនយោបាយបមុ្ងទុកយ្៉ងតិចបំ្្ប្ភ្ទ ដ្លផ្អក្លើគំរូមីកូ្ស្ដ្ឋកិច្ច។ ប្ភ្ទ 

ទីមួយរួមមាន គោលនយោបាយដ្លលើកកម្ពស់ការធ្វើស្រីភាវូបនីយកម្មស្ដ្ឋកិច្ច និង ការសមួ្ល 

ពណិជ្ជកម្ម ដ្លផ្តល់អត្ថប្យោជន៍ដល់លំហូរទិន្នន័យដោយស្រីផងដ្រ ពីព្្ះខ្ស្សង្វក់្តម្ល្ 
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របស់ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និករួមបញ្ចលូលំហូរទំនិញ ព្មទំាង លំហូរទិន្នន័យផងដ្រ។ ដូច្នះ្ 

គោលនយោបាយដ្លមានផលជះដល់លំហូរទំនិញដោយស្រីអាចមានផលជះដល់លំហូរទិន្នន័យ 

ហើយគោលនយោបាយដ្លមានផលជះដល់លំហូរទិន្នន័យក៏អាចមានផលជះដល់លំហូរទំនិញដ្រ។  

ឧទាហរណ៍៖ គ្បានផ្តល់អនុសសន៍ឲ្យថ្រក្សាទមា្លប់្អនុវត្តន្ការបញ្ជនូតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចតូ្និក 

ដោយមិនគិតអាករ និង អនុវត្តគោលការណ៍មិនរីសអើស ដូចជា ជាតិដ្លមានភាពអនុគ្្ះ 

ខា្ល្ងំជាងគ្បំផុត និង ការប្ពឹ្ត្តនិៅថា្នក់្ជាតិពីសំណាក់អង្គការពណិជ្ជកម្មពិភពលោក ចំពោះការ

ធ្វើពណិជ្ជកម្មផលិតផលដ្លមានខ្លមឹសរឌីជីថល ជាអន្តរជាតិ។ សកម្មភាពនានា ដូចជា ការទទួល 

យកហត្ថល្ខាតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចតូ្និក និង ការបញ្ជក់្យថាភាពតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចតូ្និកជួយ 

សមួ្លដល់ពណិជ្ជកម្ម និង បង្កើតឥទ្ធពិលន្មតិត្ឡប់លើការលើកកម្ពស់លំហូរទិន្នន័យដោយ

ស្រី និង មានទំនុកចិត្ត។

ប្ភ្ទទីពីរ រួមមាន គោលនយោបាយដើម្បីក្តមូ្វ និង កាត់បន្ថយភាពបរាជ័យរបស់ទីផ្សារ ដ្ល 

បណា្តល្មកពីលក្ខណៈពិស្សរបស់ស្ដ្ឋកិច្ចដ្លបញ្ជដ្ោយទិន្នន័យ ដូចជា សភាពខាងក្្ 

របស់បណា្តញ្ ស្ដ្ឋកិច្ចមាត្ដ្ឋន្ ភាពអសីុម្ទី្ន្ព័ត៌មាន ឬ ការរួមបញ្ចលូគ្នន្្លក្ខខណ្ឌទំាងន្ះ។ 

គោលនយោបាយដ្លស្ថតិនៅក្្មប្ភ្ទន្ះ តាមធម្មតា មានទំនាក់ទំនងនឹងការប្កួតប្ជ្ង 

ការការពរអ្នកប្ើប្្ស់ និង ការការពរកម្មសិទ្ធបិញ្ញ។្ នៅក្នងុការអនុវត្តជាក់ស្តង្ វានឹងមាន 

ប្សិទ្ធភាពជាងន្ះនៅក្នុងការកំណត់កញ្ចប់គោលនយោបាយដ្លលុបចោលការបកស្្យខុស 

ដ្លមានទំនាក់ទំនង និង មានប្សិទ្ធភាពជាសកល ច្ើនជាងការបណ្តយ្ឲ្យរដ្ឋភិ្បាលនីមួយៗ

មានប្តិកម្មទៅនឹងហ្តុការណ៍ជាក់លាក់នានា ដោយឧបាស័្យផ្នក្គោលនយោបាយ។

ទីបី វានឹងមានភាពចំាបាច់នៅក្នងុការធ្វើឲ្យគោលនយោបាយនានា មានភាពសីុគ្ននឹ្ង គុណតម្ល ្

សង្គម និង ប្សិទ្ធភាពផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ច ជាពិស្ស ចំពោះបញ្ហ ្ ដូចជា ការការពរឯកជនភាព 

ជាដើម ដ្លប្ទ្ស និង តំបន់នានា (ពោលគឺ សហរដ្ឋអាម្រិក សហភាពអឺរុ៉ប និង 

ប្ទ្សចិន) បានកំណត់របបនិយ័តកម្មបីប្ភ្ទខុសៗគ្ន។្ យោងតាមទស្សន វិស័យជាសកល 

ហានិភ័យន្ភាពខុសគ្នទំ្ាងន្ះ ដ្លបង្កើតពិភពឌីជីថលដ្លមានការប្ងច្កគ្នត្ាមផ្នក្ លើក

ល្ងត្មានកិច្ចខិតខំបឹ្ងប្្ងតាមស្ថប័្នយ្៉ងខា្ល្ងំកា្ល ្ និង មានការសម្បសមួ្លនោះ តូ្វបាន

ធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើតនិយមអន្តរជាតិ និង ធ្វើសុខុដុមនីយកម្មអភិក្មនីមួយៗ។ ស្ដៀងគ្នន្្ះដ្រ 

គោលនយោបាយស្តីពីសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតគួរតែមានបំណងទទួលបានការសហការជា 

អន្តរជាតិ ដើម្បីត្ៀម និង អនុវត្តវិធីសស្្តប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងការវាយប្ហារតាមប្ព័ន្ធអុីនធឺណិត 

ឆ្លងពំ្ដ្ន។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ប្ភ្ទទីបួនរួមបញ្ចលូគោលនយោបាយដ្លមានបំណងផ្តល់ជូននូវលំហូរទិន្នន័យ និង អាជីវកម្ម 

ដ្លទាក់ទងនឹងទិន្នន័យនៅក្នងុរបបគោលនយោបាយជាតិ។ កង្វល់ជាចម្បងរបស់គោលនយោបាយ 

ទំាងនោះគឺ វិធីរួមបញ្ចលូបច្ចក្វិទ្យាឌីជីថលថ្មីៗ  គំរូអាជីវកម្មថ្មីៗ  និង ស្វាកម្មថ្មីៗ ចូលទៅក្នងុ 

ប្ព័ន្ធនិយ័តកម្ម។ ចំណុចន្ះតមូ្វឲ្យមានវិធានការដើម្បីដោះស្្យជាមួយបញ្ហច្មូ្ងចម្្ស 

នានា ដូចជា ពន្ធដរ ជាដើម ដើម្បីធានាបាននូវធុរកិច្ចអនឡាញ និង អហ្វឡាញយ្៉ងសុកឹ្ត ព្មទំាង 

ការប្ពឹ្ត្តដិោយស្មើភាពគ្នរ្វាងតួអង្គន្ទីផ្សារក្នងុប្ទ្ស និង ទីផ្សារអន្តរជាតិផងដ្រ។

ប្ភ្ទទីបំ្្ រួមបញ្ចលូ វិធានការការពរ ចំពោះវិធានការលំហូរទិន្នន័យ ដ្លស្ដៀងគ្ន្ 

នឹងវិធានការការពរឧស្សហកម្មដ្លទើបនឹងបង្កើតថ្មដ្ីរ។ ប្ទ្សនានាមានបំណងទទួលបាន 

អត្ថប្យោជន៍ពីគុណសម្បត្តន្ិការប្កួតប្ជ្ង និង អត្ថប្យោជន៍ផ្នក្សង្គមដ្លបង្កើតឡើង 

ដោយអាជីវកម្មដ្លទាក់ទងនឹងទិន្នន័យថ្មីៗ  ហើយប្ទ្សមួយចំនួនប្ហ្លជាមានបំណងថ្រក្សា 

អាជីវកម្មរបស់ពួកគ្ដោយផ្ទល់្ ដោយប្ើគោលនយោបាយយុទ្ធសស្្តជាតិ។ នៅក្នងុករណី 

ន្ះ ប្ព័ន្ធនិយ័តកម្មសកលតូ្វត្រួមបញ្ចលូភាពបត់ប្នមួយចំនួន ដរាបណាគោលនយោបាយ 

យុទ្ធសស្្តដ្លពក់ព័ន្ធនោះមានភាពសមហ្តុផលតាមផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ច។ នៅក្នងុស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល 

គោលនយោបាយ និង ទឡ្ហកីរណ៍អំពីការការពរឧស្សាហកម្មដ្លទើបនឹងបង្កើតថ្ម ី គួរត្អាចទាញ

យកមកវិញបានតាមរយៈប្ព័ន្ធដ្លជួយសមួ្លដល់លំហូរទិន្នន័យ។

 អត្ថន័យផ្ន្កគោលនយោបាយ

នៅក្នងុន័យទូលំទូលាយ ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលមិនម្នរួមបញ្ចលូត្ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកត្ 

បុ៉ណ្ណះ្ទ្ បុ៉ន្តក៏្រួមបញ្ចលូអាជីវកម្មដ្លប្ើប្្ស់បច្ចក្វិទ្យាឌីជីថល ការប្្ស័្យទាក់ទង និង  

ស្វាកម្មដ្លពក់ព័ន្ធនៅក្នងុផ្នក្នានាន្ការផលិត ការលក់រាយ ការអប់រំ ការថ្ទំាសុខភាព 

ការដឹកជញ្ជនូ ហិរញ្ញវត្ថ ុទ្សចរន៍ ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង ការកម្សាន្តផងដ្រ។ សច់រឿងជោគជ័យផ្នក្

ស្ដ្ឋកិច្ចនៅអាសីុ និង អឺរុ៉បហាក់បីដូចជាមានកតា្តដូ្ចគ្នមួ្យចំនួន រួមបញ្ចលូទំាង ការធ្វើសមាហរណ

កម្មនៅក្នងុស្ដ្ឋកិច្ចសកល តាមរយៈការចូលរួមនៅក្នងុ GVCs ផងដ្រ។ ដូច្នះ្ ការអភិវឌ្ឍពណិជ្ជក

ម្មអ្ឡិចតូ្និក និង ការចូលរួមរបស់ស្ដ្ឋកិច្ចមួយនៅក្នងុ GVC អាចផ្តល់ភាពរឹងមំាទៅវិញទៅមក។

បន្ថម្ពីលើកិច្ចខិតខំបឹ្ងប្្ងដើម្បីធ្វើឲ្យសមាហរណកម្មទីផ្សារ និង កិច្ចសហប្តិបត្តកិារអន្តរ 

តំបន់មានសីុជម្្ទៀតនោះ នៅត្មានចនោ្លះ្សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍគោលការណ៍ណ្នំាអំពីគោល 

នយោបាយ និង យន្តការដើម្បីធ្វើឲ្យការធ្វើសុខដុមវូបនីយកម្មន្បទប្បញ្ញត្តរិវាងអាសីុ-អឺរុ៉ប និង ការ

ធ្វើស្រីភាវូបនីយកម្មស្វាកម្មឆ្លងដ្នឲ្យមានភាពល្អប្សើរឡើងនៅទូទំាង ASEM។
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កិច្ចខិតខំបឹ្ងប្្ងផ្ន្កគោលនយោបាយទំាងន្ះនឹងជួយសមួ្លដល់អាជីវកម្មអនឡាញបាន 

យ្៉ងមានប្សិទ្ធភាព ជាពិស្សសកម្មភាពពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកឆ្លងដ្ន នៅក្នងុចំណមរដ្ឋ 

ដ្គូរបស់ ASEM។

នៅក្នងុការដំណើរការរយៈព្លវ្ង ការអភិវឌ្ឍពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកស្នើសំុឲ្យមានក្បខណ្ឌ 

និយ័តកម្មដ្លមានភាពទូលំទូលាយជាងន្ះ ដ្លរួមបញ្ចលូបញ្ហដ្្លពក់ព័ន្ធជាច្ើន ចាប់ពីការ 

ការពរអតិថិជនរហូតដល់ការប្កួតប្ជ្ង។ ទោះបីជាបញ្ហ្ភាគច្ើនមិនម្នជាបញ្ហ្ថ្មី និងធា្ល្ប ់

បានធ្វើនិយ័តកម្មពីមុនមកហើយក៏ដោយ ឌីជីថល នីយកម្ម បានណ្នាំខ្លឹមសរ និង បញ្ហ្ប្ឈម 

ថ្មីៗ។ ឧទាហរណ៍៖ ឯកាធិភាពន្ទិន្នន័យអាចបកស្្យទៅជាអំណាចឯកាធិភាពបានយ៉្ង 

ងយសួ្ល ហើយពន្ធដរន្ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលក៏តូ្វត្ពិចារណាអំពីវិធីដោះស្្យការធ្វើពណិជ្ជកម្ម 

ឌីជីថល ការផ្លស់្ទីន្ទិន្នន័យ និង ការច្ករំល្កព័ត៌មានផងដ្រ។ អាស័្យហ្តុន្ះ ដំណះ 

ស្្យចំពោះបញ្ហ្ទាំងន្ះត្ូវត្រួមបញ្ចូលការពិចារណាអំពីធាតុដ្លមានបណា្ត្លឲ្យមាន 

បច្ចក្វិទ្យាថ្មីៗ  ដោយមានការយល់ដឹងយ្៉ងជ្្ជ្ះ ព្មទំាងដំណះស្្យចំពោះលទ្ធផលន្ 

គោលនយោបាយជាសកា្តនុ្ពល ដូចដ្លតូ្វបានបង្ហញ្តាមរយៈអក្សរសិល្ប៍ផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ច ច្បាប់ 

និង សង្គមវិទ្យា។

ឧទាហរណ៍៖ ការការពរអតិថិជនបានយ្៉ងមានប្សិទ្ធភិាព នៅក្នងុពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និច 

នឹងជួយការពរផលប្យោជន៍ និង សុខមាលភាពរបស់អ្នកប្ើប្្ស់ តាមរយៈការធានាបាននូវ 

ឧបាស័្យដ្លអាចស្វង្រកបាន នៅក្នងុករណីមានវិវាទណាមួយ និង ពងឹ្ងការផ្តល់រង្វន់្ដ្ល 

តូ្វផ្តល់ជូនអតិថិជន។ ឌីជីថលនីយកម្មធ្វើឲ្យមានការផ្តល់ព័ត៌មានដ្លតឹ្មតូ្វអំពីផលិតផល និង 

ស្វាកម្មនានាដ្លតូ្វបានធ្វើពណិជ្ជកម្ម និង បង្កើនតមា្លភ្ាពន្ការការពរដ្លតូ្វបានជូនដោយ 

យុតា្តធិ្ការរបស់អ្នកលក់។ ការការពរអតិថិជនសម្្ប់ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកឆ្លងដ្ន ក៏នឹង 

តមូ្វឲ្យមានការបង្កើតប្ព័ន្ធដោះស្្យវិវាទអនឡាញជាអន្តរជាតិ ព្មទំាងអង្គភាពប្៉ាន់ប្មាណ

អំពីអនុលោមភាពថា្នក់្ជាតិផងដ្រ ដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទត់្អំពីបទដ្ឋន្ដ្លតូ្វបានតមូ្វ និង បទ 

ប្បញ្ញត្តផិ្នក្បច្ចក្ទ្សន្ផលិតផល និង ស្វាកម្មដ្លបានធ្វើពណិជ្ជកម្ម។

នៅអាសីុ សមាគមប្ជាជាតិអាសីុអាគ្នយ៍្ (អាស្៊ន) កំពុងត្ធ្វើផ្នការបង្កើតក្បខណ្ឌដោះស្្យ 

វិវាទអនឡាញ នៅមុនឆ្ន្២ំ០២១ ដ្លជាផ្នក្មួយន្ការអនុវត្តផ្នការលម្អតិរបស់សហគមន៍ 

ស្ដ្ឋកិច្ចអាស្៊ន ឆ្ន្២ំ០២៥។ រដ្ឋសមាជិកអាស្៊ន ក៏កំពុងត្អនុម័ត “ការប្ពឹ្ត្តថិា្នក់្ជាតិ” នៅ 

ក្នងុការប្៉ាន់ប្មាណអំពីអនុលោមភាព ដើម្បីជួយសមួ្លសង្គតភាព និង ការទទួលស្គល់្ទៅវិញ

ទៅមកលើការធ្វើត្ស្ត និង ការបញ្ជក់្ដោយអង្គភាពប្៉ាន់ប្មាណអំពីអនុលោមភាពដ្លមាន 

គុណវុឌ្ឍិ នៅក្នងុប្ទ្សខុសៗគ្នផ្ងដ្រ។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

រដ្ឋសមាជិកអាស៊្នបានអនុម័តក្បខណ្ឌអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យឌីជីថលរបស់អាស៊្ន នៅឆ្ន្ ំ

២០១៨ ហើយយន្តការលំហូរទិន្នន័យឆ្លងព្ំដ្នអាស៊្ន កំពុងត្ត្ូវបានរៀបចំឡើងនាព្ល 

បច្ចប្ុបន្ន។ 

នៅអឺរុ៉ប សិទ្ធមូិលដ្ឋន្ន្ឯកជនភាព និង ការការពរទិន្នន័យ តូ្វបានដក់បញ្ចលូនៅក្នងុច្បាប់

របស់ EU។13 នៅឆ្ន្២ំ០១២ គណៈកម្មការអឺរុ៉បបានអនុវត្តកញ្ចប់កំណ្ទម្ង់ការការពរទិន្នន័យ 

ដើម្បីពង្ឹងសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល។ បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការការពរ 

ទិន្នន័យទូទៅ (GDPR) បានចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ ដ្លជាផ្ន្កមួយន្របប 

ការពរទិន្នន័យថ្មរីបស់ EU ដ្លផ្តត្លើការការពរ ការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទល់្ខ្លនួ និង ការ 

ផ្លស់្ទីន្ទិន្នន័យទំាងនោះដោយស្រី។ GDPR តូ្វបានយកមកអនុវត្តយ្៉ងទូលំទូលាយ ចំពោះ 

ការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទល់្ខ្លនួ ទោះបីជានៅខាងក្នងុ ឬ នៅខាងក្្ EU ក៏ដោយ និង មានផល 

ជះលើសកម្មភាពពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកស្ទើរត្ទំាងអស់ ដ្លជាប់ពក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្ម ស្ថប័្ន 

ឬ អង្គភាពណាមួយផ្ស្ងទៀតរបស់ EU។

លក្ខខណ្ឌតមូ្វន្លំហូរទិន្នន័យឆ្លងពំ្ដ្នអាស្៊ន ពក់ព័ន្ធនឹងការការពរទិន្នន័យ នឹងមិនដូច

គ្ននឹ្ងលក្ខខណ្ឌតមូ្វរបស់ EU GDPR នោះទ្ ពីព្្ះមានភាពខុសគ្នជ្ាច្ើនរវាងតំបន់ទំាងន្ះ

នៅក្នងុវិស័យមួយចំនួន។ ដើម្បីលើកកម្ពស់ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និក រវាងអាស្៊ន-EU ភាគីទំាង

ពីរតូ្វត្សម្្ចបាននូវលទ្ធភាពក្នងុការដំណើរការទៅវិញទៅមកន្របបទិន្នន័យទំាងពីរ។ ក្្ពី 

អាស្៊ន និង EU រដ្ឋដ្គូរបស់ ASEM ដទ្ទៀត ក៏មានច្បាប់ការពរទិន្នន័យក្នងុមូលដ្ឋន្ 

ដ្លបានចូលជាធរមានរួចហើយ ឬ ស្ថតិនៅក្នងុដំណើរការន្ការអនុវត្ត និងមានកុ្មហុ៊នពហុជាតិ 

ជាច្ើនបានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចផ្ន្កឯកជនភាពជាសកល និង កាតព្វកិច្ចផ្ន្កសន្តិសុខផងដ្រ។ 

អាស្័យហ្តុន្ះ ការសម្្ចបាននូវលទ្ធភាពក្នុងការដំណើរការទៅវិញទៅមក អាចជាបញ្ហ្ 

ប្ឈមមួយនៅក្នងុការបង្កើតគោលនយោបាយសម្្ប់ ASEM។

សម្្ប់ថា្នក់្ដឹកនំារបស់ ASEM ការស្វង្រកដំណះស្្យដើម្បីសម្្ចបានលទ្ធភាពក្នងុការ 

ដំណើរការទៅវិញទៅមករវាង pan-ASEM មានប្សិទ្ធភាពជាង អាស័្យហ្តុន្ះ ពួកគ្មាន

បំណងជ្ើសរីសជម្ើសផ្ស្ងទៀត ដោយទុកឲ្យប្ទ្សរហូតដល់ជាង ៥០ ប្ទ្សផ្ស្ងទៀត 

ដោះស្្យបញ្ហន្្ះជាទ្វភ្ាគី។ នៅក្នងុករណីន្ះ តួនាទីរបស់ ASEM ក្នងុនាមជាវ្ទិកាមួយ 

សម្្ប់កិច្ចសន្ទនាអាសីុ-អឺរុ៉ប នឹងមានសរសំខាន់យ្៉ងខា្ល្ងំដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហ ្“ចាក់ស្្ះ” ដ្ល

អាចបណា្តល្មកពីអភិក្មទ្វភ្ាគី។

13 ធម្មនុញ្ញន្សិទ្ធិមូលដ្ឋ្នរបស់ EU រួមបញ្ចូលសិទ្ធិទទួលបានឯកជនភាព (មាត្្ ៧) និង សិទ្ធិទទួលបានការការពរទិន្នន័យ 
(មាត្្ ៨)។
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ស្ដៀងគ្ន្ន្ះដ្រ វាមានតម្ល្នៅក្នុងការកត់សមា្គ្ល់អំពីសរសំខាន់ន្ការទទួលយករបស ់

ទីផ្សារ។ ប្ព័ន្ធនិយ័តកម្មណាមួយដ្លតូ្វបានស្នើឡើង តូ្វត្បានទទួលយកដោយទីផ្សារ និង តូ្វ 

បានអនុម័តយ្៉ងទូលំទូលាយដោយវិស័យឯកជននៅក្នងុអាជីវកម្មប្ចំាថ្ង ្បើមិនដូចោ្នះ្ទ្វាអាចនឹង 

បរាជ័យនៅក្នងុការសម្្ចគោលដៅដើមរបស់ខ្លនួ នៅក្នងុការលើកកម្ពស់ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និង 

ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និក។ ការការពរមតិយោបល់របស់វិស័យឯកជននៅក្នងុវដ្តន្ការរៀបចំគោល 

នយោបាយ និង ការបង្កើតវិធាន នឹងមានសរប្យោជន៍ ហើយវាមានភាពចំាបាច់នៅក្នងុការ 

ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងគំនិតរបស់កុ្មហុ៊នយក្សផ្នក្ឌីជីថល និង គំនិតរបស់ MSMEs។ (Chen 

២០២១)

ជាចុងក្្យ វាមានតម្លន្ៅក្នងុការកត់សមា្គល់្ថា ភាពងយបត់ប្នន្ការអនុវត្តនឹងជួយសមួ្ល 

ដល់ការសន្នដិ្ឋន្អំពីកិច្ចព្មព្ៀងដ្លពក់ព័ន្ធ។ ASEM រួមបញ្ចលូ ប្ទ្សមួយចំនួនដ្លមាន 

ស្ដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនបំផុតនៅលើពិភពលោក ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដ្លមានកំណើន 

ស្ដ្ឋកិច្ចឆប់រហ័សបំផុត និង ប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបំផុតមួយចំនួន។ ការកំណត់វិធានជាអន្តរ 

ជាតិស្តពីីពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចតូ្និកតូ្វត្ពិចារណាអំពីចំណុចន្ះដើម្បីពងឹ្ងបរិយប័ន្ន។ គ្មិន 

ចំាបាច់កាត់បន្ថយលក្ខខណ្ឌតមូ្វសម្្ប់ប្ទ្សដ្លមានការអភិវឌ្ឍទាបជាងនោះទ្ បុ៉ន្តពួ្កគ្

អាចអនុញ្ញត្ឲ្យមានរយៈព្លវ្ងជាងនៅក្នងុការអនុវត្តកិច្ចព្មព្ៀង និង អនុម័តវិធានថ្មីៗ ។

 ស្ចក្តីបញ្ចប់
ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលផ្តល់ជូនប្ទ្សនានានូវឱកាសថ្មីៗ សម្្ប់ភាពរីកចម្ើន និង ពំុមានករណី 

លើកល្ងចំពោះប្ទ្សនានាន្ ASEM នោះទ្។ របបគោលនយោបាយដ្លពក់ព័ន្ធតូ្វត្ 

គំទ្ដល់ទីផ្សារ ក្នងុការទទួលស្គល់្អំពីសកា្តនុ្ពលសម្្ប់កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចយ្៉ងឆប់រហ័ស។ 

 មានតមូ្វការន្ស្ថន្ប្ព័ន្ធដ្លអំណយផលដល់ផ្នក្ ឌីជីថល ដ្លរួមបញ្ចលូគោលនយោបាយ 

គំទ្នានា ជាពិស្សគោលនយោបាយដ្លពងឹ្ងការតភា្ជប់្ទំាងនៅក្នងុពិភពរូបវ័ន្ត និង លំហ 

បច្ចក្វិទ្យា ដើម្បីតួ្សត្្យផ្លវូសម្្ប់បរិវត្តកម្មឌីជីថល និង ការលើកកម្ពស់អាជីវកម្មអនឡាញ។

ការតភា្ជប់្ផ្នក្ទិន្នន័យ គឺជាលក្ខខណ្ឌតមូ្វមូលដ្ឋន្ដើម្បីសម្្ចបាននូវភាពជោគជ័យផ្នក្ 

ស្ដ្ឋកិច្ចនៅក្នងុយុគសម័យឌីជីថល។ ASEM តូ្វត្ធ្វើការជាមួយគ្នដ្ើម្បីជួយសមួ្លដល់លំហូរ 

ទិន្នន័យដោយស្រី និង មានទំនុកចិត្ត ដ្លទទួលបានការគំទ្ពីគោលនយោបាយគំទ្ ដ្ល 

(i) លើកកម្ពស់ការធ្វើស្រីភាវូបនីយកម្មស្ដ្ឋកិច្ច និង ការសមួ្លពណិជ្ជកម្ម (ii) ក្តមូ្វ និង 

កាត់បន្ថយភាពបរាជ័យរបស់ទីផ្សារ (iii) ធ្វើឲ្យគុណតម្លស្ង្គម មានភាពសីុសង្វក់្គ្នទ្ៅនឹង 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ប្សិទ្ធភាពផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ច (iv) ផ្តល់ជូននូវលំហូរទិន្នន័យ និង អាជីវកម្មដ្លទាក់ទងនឹងទិន្នន័យនៅ 

ក្នងុរបបគោលនយោបាយជាតិ និង (v) គំទ្ដល់ពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគលក្ខណៈយុទ្ធសស្្ត។

ក្្ពីកិច្ចខិតខំបឹ្ងប្្ងផ្នក្គោលនយោបាយពក់ព័ន្ធនឹងការតភា្ជប់្ទិន្នន័យហើយនោះ រដ្ឋភិ្បាល

គួរត្ពិចារណាអំពីវិធីបង្កើតមជ្ឈដ្ឋ្នទីផ្សារដ្លមានអំណយផលដល់ការអភិវឌ្ឍ ដើម្បីគំទ្ 

ពណិជ្ជកម្ម អ្ឡិចតូ្និក ពន្លឿនដំណើរការន្ការអនុម័តលើវិស័យឌីជីថល វិនិយោគ លើផ្នក្ 

ភ័ស្តភុារ និង ហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធ លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យស្វាកម្ម និង ផ្តល់ទំនិញសធារណៈ 

ដើម្បីពងឹ្ងមូលធនមនុស្ស និង ជំនាញការងរ។

ឯកសរយោង
Baldwin, R. (2016), The Great Convergence: Information Technology and the New 
Globalization. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.

Chen, L. (2017), ‘Developing Asia in the Era of Cross-Border E-commerce’, 
Economic Research Institute for ASEAN and Southest Asia (ERIA) Discussion 
Papers, DP-2017-11, ERIA: Jakarta.

Chen, L. (2019), ‘ASEAN in the Digital Era: Enabling Cross-Border E-commerce’, in 
L. Chen and F. Kimura (eds.) Developing the Digital Economy in ASEAN. Abingdon; 
New York, NY: Routledge, pp. 259–275.

Chen, L. (2020a), ‘Improving Digital Connectivity for E-Commerce: A Policy 
Framework and Empirical Note for ASEAN’, ERIA Discussion Papers, DP-2020-1, 
ERIA: Jakarta.

Chen, L. (2021), ‘ASEM’s Role in Promoting Asia– Europe E-Commerce’, ERIA 
Policy Brief, ERIA: Jakarta. Forthcoming.

Kimura, F. (2018), ‘‘Unbundlings’ and Development Strategies in ASEAN: Old 
Issues and New Challenges’, Journal of Southeast Asian Economies, 35(1), pp. 
13–21.

Kimura, F. and L. Chen (2018), ‘Value Chain Connectivity in Indonesia: The Evolution 
of Unbundlings’, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 54(2), pp. 165–192.

Kimura, F. et al. (2019), ‘The Digital Economy for Economic Development: Free 
Flow of Data and Supporting Policies’, Policy Brief for T20 Summit 2019.



6

គំរូន្កិច្ចសហប្តិបត្តកិារផ្នក្ពន្ធដរន្ស្ដ្ឋកិច្ច 
ឌីជីថល របស់កិច្ចប្ជ៊ំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉៊ប

ឌីជីថលនីយកម្ម និង បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ
IRMA MOSQUERA VALDERRAMA

 ស្ចក្តីផ្តើម
គោលបំណងទូទៅរបស់ជំពូកន្ះគឺ ដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្ប្ឈមដ្លទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប 

ត្ូវប្ឈមមុខនៅក្នុងការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល នៅក្នុងវិស័យពន្ធដរ និង ជួយសម្ួលដល់ការ

ផ្ល្ស់ប្តូរទមា្ល្ប់អនុវត្តល្អៗនៅក្នុងក្បខណ្ឌន្កិច្ចប្ជុំអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) ស្តីពីការតភា្ជ្ប់ និង 

កិច្ចសហប្តិបត្តិការ។

ជំពូកន្ះអនុវត្តតាមស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍របស់ប្ធាននៅក្នុងកិច្ចប្ជុំ ASEM ឆ្ន្ំ២០១៨ និង  

កថាខណ្ឌទី ១៥ ជាចម្បង ដើម្បីដោះស្្យតម្ូវការការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល តាមរយៈទំនុក 

ចិត្ត និង ភាពជឿជាក់លើមជ្ឈដ្ឋ្នបច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ (ICT)។ ជំពូកន្ះ 

ក៏អនុវត្តតាមកថាខណ្ឌទី ២៦ ដ្លច្ងអំពីកំណើនន្អត្ថប្យោជន៍ដ្លទទួលបានពីស្ដ្ឋកិច្ច 

ឌីជីថល និង តម្ូវការក្នុងការស្វ្ងរកដំណះស្្យ ដើម្បីដោះស្្យផលប៉ះពល់ន្ឌីជីថល 

នីយកម្មលើប្ព័ន្ធពន្ធដរអន្តរជាតិផងដ្រ។ វត្ថុបំណងទាំងន្ះក៏ស្ប គ្ន្នឹងរបៀបវារៈឆ្ន្ំ២០៣០ 

ស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព ផងដ្រ ជាពិស្ស គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព 

(SDG) ១៧.១ ស្តីពីការប្មូលផ្តុំធនធាននៅក្នុងប្ទ្ស និង SDG ១៧.១៦ ស្តីពីភាពជាដ្គូ

សកលដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព។

ឌីជីថលនីយកម្ម និង បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗផ្តល់ឱកាសថ្មីៗសម្្ប់ផ្ន្ករដ្ឋបាលពន្ធដរ “នៅក្នុងការ 

គ្ប់គ្ងអនុលោមភាព ដោះស្្យបដិលោមភាព និង ការពរមូលដ្ឋ្នពន្ធរបស់ពួកគ្បាន 

កាន់ត្ល្អប្សើរឡើង” (OECD ២០១៩a:២២)។ តាមរយៈឌីជីថលនីកម្ម រដ្ឋបាលពន្ធដរអាច 

ទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ពីបច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ថ្មីៗ (ឧ. ប្្ជា្ញ្សិប្បនិម្មិត និង 

វិធីសស្្តវិភាគទិន្នន័យ) ដើម្បីដំណើរការទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន និង ទិន្នន័យអាជីវកម្ម។ បច្ច្កវិទ្យា
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ទាំងន្ះអាចបង្កើនតមា្ល្ភាព និង ពង្ឹងការប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងការគ្ចពន្ធ និង ការក្ល្ងបន្លំពន្ធ។ 

កំណើនន្តមា្ល្ភាពន្ះអាចអនុញ្ញ្តឲ្យបណា្ត្ប្ទ្សនានាបង្កើនការ ប្មូលផ្តុំ ធនធាន ក្នុង ប្ទ្ស 

(SDG ១៧.១)។

របាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថ្នន្ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ស្តីពីពន្ធដរ និង ការអភិវឌ្ឍ (Araki 

និង Nakabayashi ២០១៨:១២៨) បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្ូវការន្ការផ្ល្ស់ប្តូរទស្សនៈ និង បទ

ពិសោធន៍ពីមន្ត្ីរដ្ឋបាលពន្ធដរដទ្ទៀត ដ្លមានបញ្ហ្ប្ឈម និង បញ្ហ្ប្ហាក់ប្ហ្លគ្ន្។ 

អាស្័យហ្តុន្ះ ការផ្ល្ស់ប្តូរឧត្តមា្ម្នុវត្តរវាងប្ទ្សនានានៅក្នុងតំបន់ និង នៅក្នុង 

ចំណមតំបន់នានា (អឺរ៉ុប និង អាសុី) អាចរួមចំណ្កដល់ការកសងភាពជាដ្គូសកលសម្្ប់

ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព (SDG ១៧.១៦)។

ជំពូកន្ះត្ូវបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដូចខាងក្្ម។ ផ្ន្កទីមួយនឹងលើកឡើងអំពី ឌីជីថល 

នីយកម្ម និង ការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗដោយផ្ន្ករដ្ឋបាលពន្ធដរ រួមបញ្ចូលទាំងការប្មូល 

ព័ត៌មានពន្ធដរ ប្ភពប្បប្ព្ណី និង ប្ភពឌីជីថលផងដ្រ។ ផ្ន្កទីពីរនឹងលើកឡើងអំព ី

លិខិតូបករណ៍ដ្លត្ូវបានប្ើប្្ស់ដោយផ្ន្ករដ្ឋបាលពន្ធដរ ដើម្បីការពរការដំណើរការ 

ទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនដោយស្វ័យប្វត្តិ និង ការការពរសិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ។ ផ្ន្កទីបីនឹងទាញស្ចក្ត ី

សន្និដ្ឋ្នអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ និង អនុសសន៍ចុងក្្យសម្្ប់បណា្ត្ញ ASEM Network។

 ឌីជីថលនីយកម្ម និង ការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗដោយផ្ន្ករដ្ឋបាល 
ពន្ធដរ

ឌីជីថលនីយកម្ម និង ការប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗ

ដោយសរត្មានវិធីថ្មីៗនៅក្នុងការប្មូលព័ត៌មានពន្ធដរ (ពោលគឺ ប្ភពឌីជីថល) នៅព្ល 

ន្ះ អាជា្ញ្ធរពន្ធដរអាចទទួលបានទិន្នន័យកាន់ត្ច្ើន រួមបញ្ចូលទាំង “ប្តិបត្តិការ និង ទិន្នន័យ 

ប្្ក់ចំណូល, ទិន្នន័យអាកប្បកិរិយដ្លបង្កើតឡើងតាមរយៈអន្តរកម្មរវាងអ្នកជាប់ពន្ធ និង  

រដ្ឋបាលពន្ធដរ, ទិន្នន័យប្តិបត្តិការស្តីពីភាពជាកម្មសិទ្ធិ អត្តសញ្ញ្ណ និង ទីតាំង, និង 

ទិន្នន័យន្ប្ភពបើកចំហរ ដូចជា ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និង ការផ្សាយពណិជ្ជកម្ម ជាដើម។ 

ទិន្នន័យអាចត្ូវបានប្ើប្្ស់ជាប្ភពនីមួយៗ ឬ ប្ភពជាច្ើនរួមបញ្ចូលគ្ន្ ដើម្បីអនុញ្ញ្តឲ្យ

មានការរាយការណ៍មួយផ្ន្ក ឬ ទាំងស្ុងអំពីប្្ក់ចំណូលជាប់ពន្ធ និង បើកចំហរការរាយការណ៍

មិនគ្ប់ជ្ុងជ្្យ ការគ្ចពន្ធ ឬ ការក្ល្ងបន្លំពន្ធ។ វាក៏អាចត្ូវបានប្ើប្្ស់ដើម្បីស្វ្ងយល់ 
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ឌីជីថលនីយកម្ម និង បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ 

កាន់ត្ច្បាស់អំពីអាកប្បកិរិយរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ ដើម្បីវាស់វ្ងផលប៉ះពល់ន្សកម្មភាពនានា និង 

ដើម្បីសមា្គ្ល់អន្តរាគមន៍ដ្លមានប្សិទ្ធភាពខា្ល្ំងជាងគ្បំផុត ទាំងអន្តរាគមន៍ប្បប្តិសកម្ម 

និង ប្បប្តិកម្មផងដ្រ” (OECD ២០១៩b:៧)។

ដំណើរការឌីជីថលនីយកម្មន្ះ “កំពុងត្ក្ប្្វិធីដ្លរដ្ឋ្ភិបាលអាចប្មូល ដំណើរការ 

និង ធ្វើសកម្មភាពលើព័ត៌មានបាន” (Gupta et al. ២០១៧:១) អាស្័យហ្តុន្ះ រដ្ឋ្ភិបាល 

គួរត្បង្កើត និង អនុវត្តគោលនយោបាយថ្មីៗដើម្បីដោះស្្យលើឌីជីថលនីយកម្ម និង ផ្ន្ក 

ពន្ធដរ។ ដើម្បីវិភាគទិន្នន័យដ្លប្មូលបាន ផ្ន្ករដ្ឋបាលពន្ធដរកំពុងត្ប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យា 

ព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ថ្មីៗ (ឧ. ប្្ជា្ញ្សិប្បនិម្មិត និង វិធីសស្្តវិភាគទិន្នន័យ) ដើម្បីដំណើរ 

ការទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន និង ទិន្នន័យអាជីវកម្ម។ បច្ច្កវិទ្យាទាំងន្ះអាចបង្កើនតមា្ល្ភាព និង ពង្ឹង

ការប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងការគ្ចពន្ធ និង ការក្ល្ងបន្លំពន្ធ។14 

ដូចដ្លបានគូសបញ្ជ្ក់ដោយវិទ្យាស្ថ្នធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (Araki និង Nakabayashi  

២០១៨:១៣) រដ្ឋបាលពន្ធដរដ្លមានប្សិទ្ធភាពនៅក្នុងតំបន់អាសុី និង បា៉្សុីហ្វិក តម្ូវ 

ឲ្យមាន “ការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មានយ៉្ងទូលំទូលាយដើម្បីប្មូល និង ដំណើរការព័ត៌មាន 

របស់អ្នកជាប់ពន្ធ ធ្វើការត្ួតពិនិត្យយ៉្ងប្ុងប្យ័ត្ន ផ្អ្កតាមការវិភាគអំពីហានិភ័យ ការផ្ល្ស់ 

ប្តូរព័ត៌មានដោយស្វ័យប្វត្តិរវាងទីភា្ន្ក់ងររដ្ឋ្ភិបាល និង ការផ្តល់ព័ត៌មានបានទាន់ព្លវ្លា  

ដើម្បីគំទ្ដល់ការសម្្ចចិត្តលើការគ្ប់គ្ង និង ការបង្កើតគោលនយោបាយពន្ធដរ”។ 

អាស័្យហ្តុន្ះ អង្គការក្នងុតំបន់ និងអង្គការអន្តរជាតិ និង ប្ទ្សនានាដ្លស្ថតិនៅក្នងុបណា្តញ្  

ASEM គួរត្ដឹងអំពីបញ្ហ្ប្ឈមដ្លរដ្ឋបាលពន្ធដរត្ូវប្ឈមមុខ ដើម្បីជួយសម្ួលដល់ការ 

ប្មូលព័ត៌មានពន្ធដរតាមរយៈប្ភពប្បប្ព្ណី និង ប្ភពឌីជីថល ព្មទាំង ភាពចាំបាច់របស ់

14 ឧទាហរណ៍៖ Microsoft និង PwC (២០១៨) លើកឧទាហរណ៍ដូចខាងក្្ម ពក់ព័ន្ធនឹងវិធីដ្លបច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន និង 
គមនាគមន៍ថ្មីៗ រួមទាំង ការវិភាគកម្ិតខ្ពស់ផងដ្រ អាចត្ូវបានប្ើប្្ស់ដើម្បី៖

• “កំណត់វិធានដើម្បីសមា្គ្ល់ និង កំណត់ប្ភ្ទចម្លងការក្ល្ងបន្លំ

• ស្វ្ងរកមូលដ្ឋ្នទិន្នន័យរបស់អ្នកក្ល្ងបន្លំដ្លបានដឹង ឬ ជាប់សង្ស័យ ដោយប្ើអាល់កូរីតសម្្ប់ ផ្គូរផ្គងទិន្នន័យ

• ប្ើប្្ស់ការវិភាគស្ថិតិដើម្បីរកឃើញករណីដ្លរចនាបថផ្ន្កអាកប្បកិរិយមានលក្ខណៈខុសគ្ន្ពីវិធាន

• សមា្គ្ល់អាកប្បកិរិយន្ការក្ល្ងបន្លំដ្លមានភាពស្មុគស្ម្ញ និង លាក់បាំងបានយ៉្ងល្អ ដូចជា បណា្ត្ញប្សទ ដើមឈើ 
ន្ការសម្្ច, ការសន្និដ្ឋ្នផ្អ្កលើពហុប្ភព។ល។

• គិតអំពីលក្ខណៈន្ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គភាពនីមួយៗ

• សមា្គ្ល់ឃើញរចនាបថ និង អសង្គតភាពដ្លត្ូវបានលាក់បាំងនៅក្នុងទិន្នន័យដ្លគ្ម្នរចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជា ទម្ង់ទាមទារប្្ក់ 
ឬ វិក្កយបត្អ្ឡិចត្ូនិក ជាដើម”។ (Microsoft និង PwC, 2018: 25)
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

រដ្ឋបាលពន្ធដរនៅក្នុងការពង្ឹងយុទ្ធសស្្តគ្ប់គ្ងទិន្នន័យ និង ក្លម្អហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ 

ឌីជីថលរបស់ពួកគ្ផងដ្រ។ ធាតុទាំងពីរន្ះនឹងត្ូវលើកឡើងដូចមាននៅខាងក្្ម។

ការប្រមូលព័ត៌មានពន្ធដរ៖ ប្រភពប្របប្រព្រណី និង ប្រភពឌីជីថល

រដ្ឋបាលពន្ធដរមានបំណងបង្កើនតមា្ល្ភាព និង ដោះស្្យការក្ល្ងបន្លំពន្ធ និង ការគ្ចពន្ធ 

តាមរយៈការប្ើប្្ស់ប្ភពប្បប្ព្ណី និង ប្ភពឌីជីថល ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ។ 

ឧទាហរណ៍មួយចំនួនរួមមាន ការប្ើប្្ស់កិច្ចព្មព្ៀងទ្វ្ភាគី និង ពហុភាគីដើម្បីផ្ល្ស់ប្តូរ 

ព័ត៌មានពន្ធដរ ការជួយសម្ួលដល់ការផ្ល្ស់ប្តូរទិន្នន័យអំពីប្តិបត្តិការតាមរយៈវ្ទិកាអនឡាញ  

ទិន្នន័យដ្លទទួលបានពីការទូទាត់ប្្ក់ឌីជីល និង វិក្កយបត្អ្ឡិចត្ូនិក និង ទិន្នន័យពន្ធដរ 

ដ្លទទួលបានប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ អីុនធឺណិត និង តតិយជន នៅក្នុងចំណមប្ភពដទ្ទៀត។

ប្ភពប្បប្ព្ណីដើម្បីប្មូលព័ត៌មានពន្ធដរ

នៅកម្ិតអន្តរជាតិ បទដ្ឋ្នន្ការផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មាន និង ចាប់តាំងពីឆ្ន្ំ២០១៣ មក បទដ្ឋ្នន ្

ការផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មានដោយស្វ័យប្វត្តិបានជួយសម្ួលដល់ការប្មូលព័ត៌មាន តាមរយៈរដ្ឋបាល 

ពន្ធដរ។ ការផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មានបានលាតសន្ធឹងទៅទូទាំងពិភពលោក ដ្លជាចម្បង បណា្ត្លមក 

ពីការចូលរួមរបស់ប្ទ្សនានានៅក្នុងវ្ទិកាតមា្ល្ភាពសកល15 និង ចុះហត្ថល្ខាលើកិច្ចព្ម 

ព្ៀងទ្វ្ភាគី (ឧ. សន្ធិសញ្ញ្ស្តីពីពន្ធដរ និង កិច្ចព្មព្ៀងផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មានពន្ធដរ) និង 

លិខិតូបករណ៍ពហុភាគី (ឧ. អនុសញ្ញ្ពហុភាគីស្តីពីជំនួយផ្ន្ករដ្ឋបាលទៅវិញទៅមកចំពោះ 

បញ្ហ្ពន្ធដរ និង កិច្ចព្មព្ៀងស្តីពីអាជា្ញ្ធរមានសមត្ថកិច្ចពហុភាគីចំពោះបទដ្ឋ្នសកលស្តីព ី

ការផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មានដោយស្វ័យប្វត្តិ)។

ការអភិវឌ្ឍជាអន្តរជាតិចំនួនពីរ ដ្លបង្កើនចំនួនព័ត៌មានដ្លត្ូវបានផ្ល្ស់ប្តូរ រួមមាន៖ 

(i) ស្ចក្តីណ្នាំដោយសហរដ្ឋអាម្រិក (US) អំពីច្បាប់ស្តីពីអនុលោមភាពពន្ធចំពោះគណន ី

15 នៅព្លសរស្រ (ថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០២០ វ្ទិកាតមា្ល្ភាពសកល មានសមាជិកចំនួន ១៦១ និង អ្នកសង្ក្តការណ៍ចំនួន 
១៩ (អង្គការប្ចាំតំបន់ និង អង្គការអន្តរជាតិ)។ នៅក្នុងចំណមប្ទ្សសមាជិក ASEM ទាំង ២១ នៅទ្វីបអាសុី មានត្បួន  
ប្ទ្សប៉ុណ្ណ្ះដ្លមិនបានចូលរួមនៅក្នុងវ្ទិកាន្ះ (ពោលគឺ ប្ទ្សបង់កា្ល្ដ្ស ប្ទ្សប្៊ុយណ្ដរូសឡឹម ប្ទ្សឡាវ 
និង ប្ទ្សមីយ៉្ន់មា៉្)។ គ្ប់ប្ទ្សនៅអឺរ៉ុបទាំងអស់កំពុងត្ចូលរួមនៅក្នុងវ្ទិកាតមា្ល្ភាពសកលន្ះ។
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ឌីជីថលនីយកម្ម និង បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ 

បរទ្ស (FATCA) ដើម្បីផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មានស្តីពីគណនីហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជាប់ពន្ធន្ US16   

និង (ii) ស្ចក្តីណ្នាំអំពីគម្្ងលុបបំបាត់មូលដ្ឋ្នពន្ធ និងការផ្ទ្រអត្ថប្យោជន៍ BEPS17   

រួមបញ្ចូលទាំងសកម្មភាពចំនួនបីដ្លជួយសម្ួលដល់ការប្មូល និង ការផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មាននៅ 

ក្នុងចំណមប្ទ្សនានាផងដ្រ៖ សកម្មភាពទី ៥ លើកឡើងអំពី ទមា្ល្ប់អនុវត្តពន្ធដរដ្ល 

បង្កក្តីអន្តរាយ និង ការផ្ល្ស់ប្តូរស្ចក្តីសម្្ចនានា, សកម្មភាពទី ១២ លើកឡើងអំពីការ 

បើកចំហរជាចាំបាច់ ចំពោះគ្្ងការណ៍រៀបចំផ្នការពន្ធដរដច់ខាត, និង សកម្មភាពទី ១៣

 លើកឡើងអំពីឯកសរកំណត់តម្ល្ផ្ទ្រ និង ការរាយការណ៍តាមប្ទ្ស។18 ការផ្ល្ស់ប្តូររបាយ

ការណ៍រវាងប្ទ្ស នៅព្លន្ះ អាចធ្វើឡើងបាននៅក្នុងប្ទ្សនានាដ្លបានធ្វើឲ្យទំនាក់ 

ទំនងន្ការផ្ល្ស់ប្តូរមានភាពសកម្ម តាមរយៈការចុះហត្ថល្ខាលើកិច្ចព្មព្ៀងស្តីពីអាជា្ញ្ធរ 

មានសមត្ថកិច្ចពហុភាគី (MCAA)។19 

16 FATCA ត្ូវបានអនុវត្តចំពោះរបាយការណ៍របស់ស្ថ្ប័នហិរញ្ញវត្ថុ (ពោលគឺ ធនាគរ) នៅទូទាំងពិភពលោក ដ្លត្ូវដក់ជូនផ្ន្ក 
ស្វាប្្ក់ចំណូលផ្ទ្ក្នុងសម្្ប់គណនីបរទ្ស ដ្លកាន់កាប់ដោយអ្នកជាប់ពន្ធន្ US។ FATCA មានបំណងដោះស្្យការ 
គ្ចពន្ធនៅក្្ប្ទ្ស និង បដិលោមភាពដោយអ្នកជាប់ពន្ធន្ US ចំពោះគណនីបរទ្ស។ សូមមើល https://www.irs.

gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca (ចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ 
ឆ្ន្ំ២០២០)។

17 គម្្ង BEPS ត្ូវបានផ្តួចផ្តើមគំនិតដោយ OECD ដ្លមានអំណាចផ្ន្កនយោបាយរបស់ G20 ដោយមានបំណង
ដោះស្្យការលុបបំបាត់មូលដ្ឋ្នពន្ធ និងការផ្ទ្រអត្ថប្យោជន៍ដោយពហុជាតិ។ គម្្ង BEPS មានសកម្មភាពចំនួន 
១៥ ហើយសកម្មភាពចំនួន ៤ ក្នុងចំណមនោះ (សកម្មភាពទី៥ ទី៦ ទី១៣ និង ទី១៤) គឺជាបទដ្ឋ្នអប្បបរមា។ 
ប្ទ្សដ្លមិនម្នជា OECD ប្ទ្សដ្លមិនម្នជា G20 អាចចូលរួមជាសមាជិកន្ក្បខណ្ឌបរិយប័ន្ន BEPS និង ប្ត្ជា្ញ្ 
ចិត្តអនុវត្តបទដ្ឋ្នអប្បបរមា BEPS។ នៅព្លសរស្រន្ះ ក្បខណ្ឌបរិយប័ន្ន BEPS មានយុតា្ត្ធិការពន្ធដរចំនួន ១៣៧ 
កន្ល្ង។ ក្នុងចំណមប្ទ្សដ្គូទាំង ២១ ប្ទ្សនៅអាសុី នៅក្នុង ASEM មានត្ប្្ំប្ទ្សប៉ុណ្ណ្ះដ្លមិនបានចូលរួម
នៅក្នុងក្បខណ្ឌបរិយប័ន្ន (ពោលគឺ ប្ទ្សបង់កា្ល្ដ្ស ប្ទ្សកម្ពុជា ប្ទ្សឡាវ ប្ទ្សមីយ៉្ន់មា៉្ និង ប្ទ្សហ្វីលីពីន)។ 
គ្ប់ប្ទ្សទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបកំពុងត្ចូលរួមនៅក្នុងក្បខណ្ឌបរិយប័ន្ន BEPS។

18 ការអនុម័តលើវិធាន និង បទដ្ឋ្នពន្ធដរអន្តរជាតិ ដ្លលើកឡើងអំពីការផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មានទាំងន្ះ និង គម្្ង BEPS ក៏ត្ូវបាន
លើកឡើងក្នុងនាមជាការអភិវឌ្ឍដ្លអំណយផលដល់ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅអាសុី និង បា៉្សុីហ្វិកផងដ្រ ដោយ Highfield 

(២០១៧) នៅក្នុងស្ចក្តីសង្ខ្បត្ួសៗអំពីអភិបាលកិច្ចរបស់ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។

19 នៅព្លសរស្រន្ះ ក្នុងចំណមប្ទ្សដ្គូទាំង ២១ ប្ទ្សនៅអាសុី នៅក្នុង ASEM មានត្ប្្ំពីរប្ទ្សប៉ុណ្ណ្ះដ្ល
មិនបានចុះហត្ថល្ខាលើ MCAA (ពោលគឺ ប្ទ្សបង់កា្ល្ដ្ស ប្ទ្សប្៊ុយណ្ដរូសឡឹម ប្ទ្សកម្ពុជា ប្ទ្សឡាវ 
ប្ទ្សម៉ុងហ្គ្ល ប្ទ្សមីយ៉្ន់មា៉្ ប្ទ្សហ្វីលីពីន ប្ទ្សថ្ និង ប្ទ្សវៀតណាម) និង ប្ទ្សនៅទ្វីបអឺរ៉ុប 
(ពោលគឺ Bulgaria)។ https://www.oecd.org/tax/beps/country-by- country-exchange-relationships.htm  

(បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០២០)។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

នៅកម្ិតអឺរ៉ុប លិខិតូបករណ៍សំខាន់បំផុតសម្្ប់ការជួយសម្ួលដល់ការផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មាន

ស្តីពីពន្ធដរ គឺស្ចក្តីណ្នាំអំពីកិច្ចសហប្តិបត្តិការផ្ន្ករដ្ឋបាល (២០១១/១៦/EU)។ ស្ចក្តី

ណ្នាំន្ះត្ូវបានធ្វើវិសោធនកម្មចំនួនប្្ំលើកមកហើយ ដើម្បីធ្វើឲ្យ (i) ការផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មាន 

គណន្យ្យហិរញ្ញវត្ថុដោយស្វ័យប្វត្តិ (២០១៤/១៧/EU) (ii) ការផ្ល្ស់ប្តូរស្ចក្តីសម្្ចអំព ី

ពន្ធដរដោយស្វ័យប្វត្តិ និង កិច្ចព្មព្ៀងកំណត់តម្ល្ជាមុន (២០១៥/២៣៧៦/EU); (iii)  

ការផ្ល្ស់ប្តូររបាយការណ៍រវាងប្ទ្សដោយស្វ័យប្វត្តិ (២០១៦/៨៨១/EU); (iv) ការធានាថា 

អាជា្ញធ្រពន្ធដរទទួលបានព័ត៌មានអំពីភាពជាកម្មសិទ្ធដ្ិលមានអត្ថប្យោជន៍ ដ្លតូ្វបានប្មូល 

ដោយយោងតាមច្បាប់ស្តីពីការប្ឆំងការសមា្អ្តប្្ក់ (២០១៦/២២៥៨/EU); និង (v) ការផ្ល្ស់

ប្តូរកិច្ចព្មព្ៀងឆ្លងព្ំដ្នដ្លអាចរាយការណ៍បានដោយស្វ័យប្វត្តិ ដោយអន្តរការីពន្ធដរ 

(២០១៨/៨២២/EU) ដ្លអាចរាយការណ៍បាន។

លើសពីន្ះទៀត រដ្ឋបាលពន្ធដរកំពុងត្ទទួលបានទិន្នន័យ ឧទាហរណ៍ បនា្ទ្ប់ពីមានការផ្ល្ស់ 

ប្តូរទិន្នន័យនៅក្នុងសវនកម្មរួមគ្ន្រវាងមន្ត្ីដ្លមកពីរដ្ឋបាលពន្ធដរ (ន្ប្ទ្ស) ចំនួនពីរ20 ឬ 

នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំរួមក្្ផ្លូវការ ដើម្បីវិភាគអំពីទិន្នន័យរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ ដ្លកើតឡើងនៅតាម 

ទីតាំងរបស់រដ្ឋបាលពន្ធដរណាមួយ។21 

ទម្ង់ថ្មីន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការ (ឧ. អនុលោមភាពន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការ [OECD, ២០១៣

 ២០១៦a] និងកម្មវិធីបញ្ជ្ក់អំពីអនុលោមភាពអន្តរជាតិ ICAP22) រវាងរដ្ឋបាលពន្ធដរនានា 

កំពុងត្ស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សា បនា្ទ្ប់ពីមានឌីជីថលនីយកម្មផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្ និង ការ

ល្ចឡើងនូវគំរូអាជីវកម្មថ្មីៗ។23 

20 សូមមើល OECD (2017) Burgers and Criclivaia (2016), and ČiČin-Šain, Ehrke-Rabel, and Englisch (2018).

21 ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងករណីរបស់ប្ទ្សហូឡង់ ន្ះគឺជាកន្ល្ងដ្លរដ្ឋបាលពន្ធដរន្ប្ទ្សជាច្ើនប្មូលផ្តុំគ្ន្នៅក្នុងបន្ទប់ 
មួយដើម្បីវិភាគអំពីទិន្នន័យដ្លត្ូវបានប្មូល ឬ ត្ូវបានទទួលពី Panama Papers, Paradise Papers ឬ LuxLeaks 

នៅក្នុងចំណមប្ភពដទ្ទៀត។

22 សូមមើល កម្មវិធីបញ្ជ្ក់អំពីអនុលោមភាពអន្តរជាតិ (ICAP) របស់ OECD។ https://www.oecd.org/tax/forum-on- tax-

administration/international-compliance-assurance-programme.htm (បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ 
ឆ្ន្ំ២០២០)។

23 ទម្ង់ថ្មីៗន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការទាំងន្ះ ត្ូវបានលើកឡើងនៅទិវាភាពច្បាស់លាស់ន្ពន្ធដរ (Tax Certainty Day) របស់ 
OECD ដ្លត្ូវបានប្្រព្វធ្វើឡើងនៅថ្ង្ទី១៦ ខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៩។ កម្មវិធីន្ះមាននៅ https://www.oecd.org/tax/forum-

on-tax-administration/events/Tax-certainty-Day-2019-Agenda.pdf (បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ 
២០២០)។
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ឌីជីថលនីយកម្ម និង បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ 

ប្ភពឌីជីថលសម្្ប់ប្មូលព័ត៌មានពន្ធដរ

បន្ថ្មពីលើវិធីសស្្តបុរាណនៅក្នុងការប្មូលព័ត៌មានទៀតនោះ រដ្ឋបាលពន្ធដរកំពុងត ្

ប្ើប្្ស់ប្ភពឌីជីថលដើម្បីទទួលបានព័ត៌មារបស់អ្នកជាប់ពន្ធ។ ឧទាហរណ៍មួយដ្លត្ូវបាន 

លើកឡើងដោយ OECD (2019b:5) គឺជាការប្ើប្្ស់វ្ទិកាអនឡាញពហុផ្ន្ក។24 

ប្ភពឌីជីថលដទ្ទៀតដ្លត្ូវបានលើកឡើងដោយ Microsoft and PwC (2018) រួមមាន៖ 

‘(i) ការទូទាត់ប្្ក់តាមប្ព័ន្ធឌីជីថល ការច្ញវិក្កយបត្តាមប្ព័ន្ធ អ្ឡិចត្ូនិក និង ឧបករណ ៍

ដ្លត្ូវបានតភា្ជ្ប់ (ឧ. ដំណះស្្យន្មា៉្សុីនគិតប្្ក់ និង ទីកន្ល្ងលក់អនឡាញ)’; 

(ii) ‘ទិន្នន័យពន្ធដរពីប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ អីុនធឺណិត និង ប្ភពរបស់តតិយជន (ឧ. ធនាគរ 

សភាពណិជ្ជកម្ម និង គណៈកម្មការមូលបត្) (iii) បណា្ត្ញឌីជីថល និង គំរូអាជីវកម្មថ្មីៗ (ឧ. 

វ្ទិកាចល័ត កម្មវិធីផ្ញើសរ IoT ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និង bitcoins)’។ (Microsoft and 

PwC 2018:4–5)

នៅកម្ិតក្នុងប្ទ្ស អ្នកបង្កើតច្បាប់ ឬ រដ្ឋបាលពន្ធដរអាចណ្នាំអំពីវិធាននានាដើម្បីផ្តល់

ការទទួលបានព័ត៌មានឌីជីថល និង ធានាថា ព័ត៌មានដ្លទទួលបានពីប្ភពឌីជីថល ត្ូវបាន

ច្ករំល្កជាមួយរដ្ឋបាលពន្ធដរ។25 នៅកម្ិតអន្តរជាតិ ព័ត៌មានអាចត្ូវបានផ្ល្ស់ប្តូរនៅក្នុង 

ចំណមរដ្ឋបាលពន្ធដរនានា នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ្លមានលិខិតូបករណ៍ដើម្បីផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មាន 

(ឧ. សន្ធិសញ្ញ្ កិច្ចព្មព្ៀងផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មានស្តីពីពន្ធដរ ឬ MCAA)។ ដើម្បីផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មានន្ះ 

វ្ទិកាស្តីពីរដ្ឋបាលពន្ធដរ របស់ OECD បានកំណត់ប្ព័ន្ធផ្ទ្រព័ត៌មានទូទៅមួយ26 ដើម្បីជួយ

សម្ួលដល់ការផ្ល្ស់ប្តូរដោយស្វ័យប្វត្តិរវាងរដ្ឋបាលពន្ធដរនានា ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន 

គណនីហិរញ្ញវត្ថុ (បទដ្ឋ្នរាយការណ៍រួម CRS) ការផ្ល្ស់ប្តូររបាយការណ៍រវាងប្ទ្ស និង 

ការផ្ល្ស់ប្តូរដទ្ទៀត។

24 វ្ទិកាទាំងន្ះ “ជាញឹកញាប់ ជួយសម្ួលដល់ចម្លងការរវាងអ្នកលក់ទំនិញ និង ស្វាកម្មនីមួយ ទៅឲ្យអ្នកប្ើប្្ស់មា្ន្ក់ៗ ដ្ល  
កើតឡើងនៅខាងក្្រចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មតាមប្បប្ព្ណី ឧ. នៅក្នុងករណីទីផ្សារ)” (OECD, 2019b)។

25 ឧទាហរណ៍មួយគឺគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ចក្ភពអង់គ្ល្ស នៅក្នុងការបង្កើតពន្ធដរឌីជីថលសម្្ប់ VAT និង ពន្ធលើប្្ក់ចំណូល 
ដ្លត្ូវបានណ្នាំនៅក្នុង ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ (ល្ខ ២) ឆ្ន្ំ២០១៧។ https://www.gov.uk/government/publications/

making-tax-digital/overview-of-making-tax-digital (បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០២០)។

26 ប្ព័ន្ធន្ះត្ូវបានព្មព្ៀងគ្ន្ដោយប្ធានសមាជិករដ្ឋបាលពន្ធដរចំនួន ៤៤ ន្វ្ទិកាស្តីពីរដ្ឋបាលពន្ធដររបស់ OECD 
នៅទីក្ុងប៉្កាំង ថ្ង្ទី១៣ ខ្ឧសភា ឆ្ន្ំ២០១៦។ ដូចដ្លបានបញ្ជ្ក់នៅក្នុងស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍ជាផ្លូវការ៖ “ចំណុចមូលដ្ឋ្នរបស់ 
CTS គឺសន្តិសុខទិន្នន័យ ដ្លមានបទដ្ឋ្នឧស្សាហកម្មឈានមុខនៅក្នុងការសរស្រកូដ ដ្លត្ូវបានប្ើប្្ស់នៅក្នុងការបញ្ជូន
ព័ត៌មាននីមួយ” (OECD, 2016b)។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ប្សិនបើព័ត៌មានស្ថិតនៅខាងក្្ដ្នកំណត់យុតា្ត្ធិការនោះ 

(ឧ. ព័ត៌មានតូ្វបានកាន់កាប់ដោយតតិយជននៅក្នុងវ្ទិកាអនឡាញ) ឬ ពុំមានវិធានដើម្បីជួយ

សម្ួលដល់ការទទួលបានព័ត៌មានទាំងនោះ (ឧ. Facebook, Instagram និង Twitter27) ការ 

ចូលប្ើប្្ស់ប្ភពឌីជីថលន្ព័ត៌មានទំាងន្ះ ដោយរដ្ឋបាលពន្ធដរ នឹងប្្ជាមានការលំបាក។28 

ដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្មួយចំនួនក្នុងចំណមបញ្ហ្ទាំងន្ះ OECD (២០១៩) នៅក្នុង 

ឯកសរមួយដ្លលើកឡើងអំពីពន្ធដរ និង ឌីជីថលនីយកម្ម បានបញ្ជ្ក់អំពីតម្ូវការន្គំនិត 

ផ្តួចផ្តើមជាឯកតោភាគី និង ពហុភាគី ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យពន្ធដរស្តីពីចម្លងការដ្លត្ូវ

បានជួយសម្ួលតាមរយៈវ្ទិកាអនឡាញ។ នៅថា្ន្ក់ជាតិ OECD ស្នើឲ្យមានការណ្នាំអំពី 

“វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ ដ្លតម្ូវឲ្យមានវ្ទិកា ឬ តតិយជនដទ្ទៀត នៅក្នុងការរាយការណ៍

អំពីការទូទាត់ប្្ក់ និង ទិន្នន័យធ្វើអត្តសញ្ញ្ណកម្មអ្នកប្ើប្្ស់ និង/ឬ ដ្លអនុញ្ញ្តឲ្យមាន

ការស្នើសុំព័ត៌មាន អំពីព័ត៌មានជាក្ុម អាចផ្តល់ជូនរដ្ឋបាលពន្ធដរ នូវព័ត៌មានដ្លចាំបាច់ដើម្បី

ធ្វើឲ្យអនុលោមភាពមានភាពល្អប្សើរឡើង ឬ ពង្ឹងការជ្ើសរីសករណីសម្្ប់ធ្វើសវនកម្ម” 

(OECD 2019b:6)។

នៅក្នុងករណីដ្លទិន្នន័យស្ថិតនៅក្នុងយុតា្ត្ធិការណាមួយ ដ្លនៅក្្យុតា្ត្ធិការន្វ្ទិកា 

របស់អ្នកលក់នោះ OECD ស្នើឲ្យមានការស្វង្រកលទ្ធភាពដ្លកិច្ចព្មព្ៀង ពហុភាគីអាចជួយ 

សម្ួលដល់ការទទួលបាន និង ការផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មានទាំងនោះ ស្បតាមបទដ្ឋ្នរាយការណ៍រួម  

27 កាលពីអតីតកាល ការប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយ IRS ត្ូវបានលើកឡើងដោយអ្នកប្្ជ្ញនានា។ សូមមើល Houser 

and Sanders (2017)។ នៅខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៨ ការិយល័យលទ្ធកម្មជាតិន្ IRS បានធ្វើសំណើមួយទៅកាន់ Facebook, 

Instagram និង Twitter ដើម្បីចូលប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ពួកគ្ ដើម្បីសមា្គ្ល់អំពីអ្នកបោកប្្ស់ ពន្ធដរ។ 
https://qz.com/1507962/the-irs-wants-to-use-facebook-and-instagram-to-catch-tax-evaders/ (បានចូលប្ើ 
ប្្ស់ នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០២០)។

28 នៅអាសុី លើកល្ងចំពោះប្ទ្សសិង្ហបុរី ដោយសរត្រដ្ឋបាលពន្ធដរ (អាជា្ញ្ធរប្្ក់ចំណូលនៅក្នុងប្ទ្ស) ប្ើប្្ស់បណា្ត្ញ 
សង្គមដើម្បីសមា្គ្ល់ឃើញហានិភ័យ និង ជ្ើសរីសករណីសម្្ប់ធ្វើសវនកម្ម។ សូមមើល OECD (២០១៧:៧៥–៧៦)។ 
នៅអឺរ៉ុប មានប្ទ្សចំនួនពីរដ្លត្ូវបានលើកល្ង គឺ ប្ទ្សបារាំង និង ប្ទ្សហូឡង់ ដ្លបានណ្នាំអំពីវិធាន ដ្លផ្តល់
អំណាចដល់អាជា្ញ្ធរពន្ធដរនៅក្នុងការប្មូលទិន្នន័យរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ តាមរយៈឧបករណ៍ប្្ជា្ញ្សិប្បនិម្មិត ដ្ល ធ្វើប្តិបត្តិការ
ដោយស្វ័យប្វត្តិ៖ នៅប្ទ្សបារាំង មាត្្ (ម.) ២៥៤ ២០២០ Budget Bill និង នៅប្ទ្សហូឡង ម. ៧:៤ និង ៨:៤២ 
ន្ច្បាប់ស្តីពីរដ្ឋបាលទូទៅ។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ចំណុចទាំងន្ះមានជមោ្ល្ះនៅតុលាការ៖ សូមមើល នៅប្ទ្សបារាំង 
ស្ចក្តីសម្្ចរបស់ក្ុមប្ឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញ ចុះថ្ង្ទី២៧ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៩ ស្ចក្តីសម្្ចល្ខ ២០១៩-៧៩៦ DC, និង 
នៅប្ទ្សហូឡង់ ស្ចក្តីសម្្ចរបស់តុលាការកំពូល ចុះថ្ង្ទី០៤ ខ្ ឧសភា ឆ្ន្ំ២០១៨ (BNB ២០១៨/១៦៤) និង ចុះថ្ង្ទី១៧ 
ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨ (BNB ២០១៨/១៨២)។ សូមមើល Offermans (២០២០) និង Calderon និង Ribeiro (២០២០)។
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ឌីជីថលនីយកម្ម និង បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ 

សម្្ប់ការផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មានអំពីគណនីហិរញ្ញវត្ថុដោយស្វ័យប្វត្តិ។ កិច្ចព្មព្ៀងប្បន្ះ 

“អាច ត្ូវការគ្ប់វ្ទិកាទាំងអស់ដ្ល អនុវត្តសកម្មភាពជាក់លាក់ ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាននៅក្នុង 

ទម្ង់ស្តង់ដរ អំពីអ្នកប្ើប្្ស់វ្ទិកា ប្តិបត្តិការ និង ប្្ក់ចំណូល ទៅកាន់អាជា្ញ្ធរពន្ធដរ 

នៅក្នុងយុតា្ត្ធិការន្ទីលំនៅសម្្ប់ការផ្ល្ស់ប្តូររបស់ពួកគ្ តាមរយៈផ្លូវច្បាប់ដ្លសមស្ប 

ទៅកាន់យុតា្ត្ធិការន្ ទីលំនៅសម្្ប់ការគណនាពន្ធរបស់អ្នកប្ើប្្ស់” (OECD, 2019b:6)។

បញ្ហ្រប្រឈមសម្រ្រប់រដ្ឋបាលពន្ធដរ

កម្ិតអន្តរជាតិ

របាយការណ៍រដ្ឋបាលពន្ធដរ OECD ប្ចាំឆ្ន្ំ២០១៩ បានច្ងថា “រដ្ឋបាលពន្ធដរ 

ដូចជា អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយពន្ធដរ ជាដើម ប្ឈមមុខនឹងការប្្ប្ួលយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្  

តាមរយៈឌីជីថលនីយកម្មស្ដ្ឋកិច្ច និង ការល្ចឡើងន្គំរូអាជីវកម្ម និង វិធីធ្វើការថ្មីៗ។ 

ស្បតាមព្លជាមួយគ្ន្នោះ លទ្ធភាពន្ការទទួលបានបច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ ប្ភពទិន្នន័យថ្មីៗ 

ឧបករណ៍វិភាគ និង កំណើនន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិ និង ការផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មាន ក៏កំពុងត្

ផ្តល់ឱកាសថ្មីៗដល់រដ្ឋបាលពន្ធដរនៅក្នុងការគ្ប់គ្ងអនុលោមភាព ដោះស្្យបដិលោមភាព 

និង ការពរមូលដ្ឋ្នពន្ធដររបស់ពួកគ្ឲ្យកាន់ត្ល្អប្សើរឡើង” (OECD, 2019a:22)។ 

កិច្ចប្ជុំកំពូល ឆ្ន្ំ២០១៨ របស់បណា្ត្ញរដ្ឋបាលពន្ធដរនៅក្នុងតំបន់ (មជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាល 

ពន្ធដរអន្តរទ្វីបអាម្រិក [‘CIAT’] និង អង្គការរដ្ឋបាលពន្ធដរអន្តរទ្វីបអឺរ៉ុប [‘IOTA’]) ក៏បានលើក

ឡើងអំពីបញ្ហ្ប្ឈមមួយចំនួនដ្លប្ឈមមុខដោយរដ្ឋបាលពន្ធដរផងដ្រ ជាពិស្ស តម្ូវ 

ការក្នុងការពង្ឹងតមា្ល្ភាពពន្ធដរនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល តម្ូវការនៅក្នុងការប្ើប្្ស ់

បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗដើម្បីពង្ឹងអនុលោមភាពពន្ធដរ និង ការប្មូលពន្ធ និង តម្ូវការនៅក្នុងការផ្ល្ស់

ប្តូរឧត្តមា្ម្នុវត្ត។

ឧទាហរណ៍ន្ឧត្តមា្ម្នុវត្ត រួមមាន (i) ការប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ឌីជីថលដើម្បីធ្វើឲ្យការ 

ផ្ល្ស់ប្តូរទិន្នន័យមានភាពសមញ្ញ និង ការប្ើប្្ស់វិធីសស្្តវិភាគថ្មីៗ ដូចជា ការវិភាគ 

ស្ថិតិដើម្បីសមា្គ្ល់ហានិភ័យពន្ធដរ (ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងការរបាយការណ៍រវាងប្ទ្ស នៅ 

ប្ទ្សអាល្លឺម៉ង់) (ii) ការអភិវឌ្ឍការក្ប្្ជាច្ើនចំពោះការផ្ទ្រទិន្នន័យ (ឧ. ប្ទ្សស្វីស បាន 

 យោងដល់ការប្ើប្្ស់ ការអាប់ឡូត XML នៅលើ Portal Suisse Tax ន្រដ្ឋបាល 

ពន្ធដរសហព័ន្ធ [FTA]) អនឡាញ និង តាមរយៈស្វាកម្មគ្ហទំព័រ (ការប្្ស្័យ 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ទាក់ទង M2M); និង (iii) ការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាដើម្បីពង្ឹងការគ្ប់គ្ងពន្ធដរ (ឧ. ការ 

អភិវឌ្ឍឧបករណ៍ប្ើប្្ស់ទិន្នន័យធំនៅក្នុងប្ទ្សអ្ស្បា៉្ញ)។29 កាលពីថ្មីៗន្ះ នៅខ្តុលា 

ឆ្ន្ំ២០១៩ បទពិសោធន៍របស់ប្ទ្សនានានៅក្នុងការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថលថ្មីៗ និង 

ទិន្នន័យធំ (ប្ទ្សឈីល និង ប្ទ្សមុិចសុីកូ) និង ប្្ជា្ញ្សិប្បនិម្មិត (ប្ទ្សកាណាដ) 

បានធ្វើបទបង្ហ្ញនៅក្នុងសន្និសីទបច្ច្កទ្ស CIAT។30 

ការផ្ល្ស់ប្តូរឧត្តមា្ម្នុវត្តនៅក្នុងកិច្ចប្ជុំកំពូងឆ្ន្ំ២០១៨ ត្ូវបានសម្បសម្ួលដោយ CIAT 

និង IOTA រវាងប្ទ្សនានានៅតំបន់អាម្រិកខាងជើង អាម្រិកកណា្ត្ល អាម្រិកខាងត្បូង 

អាសុី និង អឺរ៉ុប។ នៅក្នុងចំណមប្ទ្សដ្គូនៅទ្វីបអាសុី នៅក្នុង ASEM ទាំង ២១ 

ប្ទ្ស មានត្ប្ទ្សឥណា្ឌ្ និង ប្ទ្សរុស្សុីប៉ុណ្ណ្ះ ដ្លបានធ្វើបទបង្ហ្ញអំពីឧត្តមា្ម្នុវត្ត 

មួយចំនួន (ពោលគឺ ប្ទ្សឥណា្ឌ្បានធ្វើបទបង្ហ្ញអំពីការប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធប្មូលព័ត៌មាន 

ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទ្ក្នុង និង ប្ទ្សរុស្សុីបានធ្វើបទបង្ហ្ញអំពីកំណ្ទម្ង់មា៉្សុីនគិតប្្ក់ដោយប្ើ

ប្្ស់ការវិភាគទិន្នន័យ) (CIAT និង IOTA ២០១៨)។ នៅឆ្ន្ំ ២០១៩ សន្និសីទបច្ច្កទ្ស 

CIAT នៅក្នុងចំណមប្ទ្សដ្គូនៅទ្វីបអាសុី នៅក្នុង ASEM ទាំង ២១ ប្ទ្ស មានត្ 

ប្ទ្សឥណា្ឌ្ប៉ុណ្ណ្ះដ្លបានធ្វើបទបង្ហ្ញ ដោយលើកឡើងជាចម្បងអំពីការប្ើប្្ស់ការ 

វិភាគទិន្នន័យ និង ប្្ជា្ញ្នៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម ដើម្បីកំណត់គោលដៅន្កង្វះខាតការរាយការ

ណ៍នៅក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចមិនផ្លូវការ។31 

អាស័្យហ្តុន្ះ គ្បានផ្តល់អនុសសន៍ឲ្យប្ទ្សនានានៅអាសីុចូលរួមយ្៉ងសកម្មផងដ្រ 

នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំប្ភ្ទន្ះ ឬ រៀបចំកិច្ចប្ជុំរបស់ពួកគ្ផ្ទ្ល់ នៅអាសុី។ ឧទាហរណ៍៖ នៅក្នុង 

សន្នសីិទន្វ្ទិកាស្តពីីកិច្ចសហប្តិបត្តកិាររវាងរដ្ឋបាលពន្ធដរលើគំនិតផ្តចួផ្តើម ខ្ស្ក្វាត់ និង ផ្លវូ  

(BRITACOF) ដ្លបានគ្្ងនឹងរៀបចំនៅខ្ឧសភា ឆ្ន្ំ២០២០ (បានពន្យារព្លរហូតដល ់

ខ្ឧសភា ឆ្ន្ំ២០២១32) នៅប្ទ្សកាហ្សាស្ថ្ន នៅក្នុងក្បខណ្ឌយន្តការន្កិច្ចសហប្តិបត្តិ

29 បញ្ហ្ប្ឈមមួយចំនួនត្ូវបានលើកឡើងដោយ កិច្ចប្ជំុកំពូលស្តីពីពន្ធដរ CIAT–IOTA (CIAT និង IOTA ២០១៨)។ 
នៅអាសុី

30 ផ្ន្ក ៣.២ បទបង្ហ្ញនៅថ្ង្ទី១០ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៩ មាននៅ https://www.ciat.org/ciat-2019-technical-

conference/?lang=en (បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០២០)។

31 បទបង្ហ្ញនៅថ្ង្ទី០៨ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៩ មាននៅ https://www.ciat.org/ciat-2019-technical-conference/?lang=en.

32 សន្និសិទ្ធន្ះត្ូវបានពន្យារព្លដោយសរកូវីដ-១៩។ http://www.chinatax.gov.cn/eng/n4260854/ c5149476/content.

html (បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០២០)។
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ឌីជីថលនីយកម្ម និង បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ 

ការរវាងរដ្ឋបាលពន្ធដរលើគំនិតផ្តួចផ្តើម ខ្ស្ក្វាត់ និង ផ្លូវ (BRITACOM33) ប្ធានបទមួយ 

ដ្លនឹងត្ូវលើកឡើងគឺឌីជីថល នីយកម្មរដ្ឋបាលពន្ធដរ។

ក្នុងគោលបំណងន្ះ សភាពណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ (ICC ឆ្ន្ំ២០២០) បានធ្វើស្ចក្តីព្្ង 

របាយការណ៍មួយដើម្បីផ្តល់ទស្សនវិស័យអំពីអាជីវកម្ម ស្តីពីឌីជីថលនីយកម្មរដ្ឋបាលពន្ធដរ។  

របាយការណ៍ន្ះបានណ្នាំអំពីគោលការណ៍មួយចំនួនសម្្ប់ឌីជីថលនីយកម្ម ដើម្បីធានាថា 

ប្ព័ន្ធឌីជីថលត្ូវបានរៀបចំឡើង និង ធ្វើប្តិបត្តិការតាមវិធីដ្លពិចារណាអំពីតម្ូវការន ្

សមតុល្យរវាងផលប្យោជន៍តាមផ្លូវច្បាប់របស់រដ្ឋ្ភិបាល និង អាជីវកម្ម (ICC ២០២០:២–

៣)។ លើសពីន្ះទៀត របាយការណ៍ន្ះលើកឡើងអំពីលក្ខខណ្ឌតម្ូវជាមុនសម្្ប់បរិវត្តកម្ម

ឌីជីថលបានយ៉្ងជោគជ័យ យោងតាមទស្សនវិស័យផ្ន្កអាជីវកម្ម (ពោលគឺ សន្តិសុខទិន្នន័យ 

លក្ខខណ្ឌតម្ូវរបស់ប្ព័ន្ធ ភាពអាចស្វ្ងរកបានន្ទិន្នន័យ ការប្ើប្្ស់ទិន្នន័យយ៉្ងសម 

ហ្តុផល តមា្ល្ភាព អត្តសញ្ញ្ណរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ និង សង្គតភាព) (ICC ២០២០: ៥–៧)។

ក្បខណ្ឌមួយទៀតដ្លអាចត្ូវបានប្ើប្្ស់ដ្រនោះ គឺក្បខណ្ឌន្កិច្ចប្ជុំប្ចាំឆ្ន្ំរបស ់

ក្ុមអ្នកសិក្សាស្តីពីរដ្ឋបាលពន្ធដរនៅអាសុី និង ការស្្វជ្្វ (SGATAR)។34 ឧទាហរណ៍៖ 

កិច្ចប្ជុំប្ចាំឆ្ន្ំលើកទី ៤៩ របស់ SGATAR (ឆ្ន្ំ២០១៩) បានលើកឡើងអំពីបញ្ហ្ប្ឈមន ្

ឌីជីថលនីយកម្មសម្្ប់រដ្ឋបាលពន្ធដរនៅក្នុងប្ទ្សនានាន្តំបន់អាសុី។35 អនុសសន៍មួយ 

ក្នុងចំណមអនុសសន៍នានាន្កិច្ចប្ជុំន្ះ ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋបាលពន្ធដរពង្ឹងទំនើបកម្មរបស ់

ពួកគ្ “រួមបញ្ចូលទាំងការគ្ប់គ្ងវប្បធម៌ និង ការប្្ប្ួល ការគ្ប់គ្ង និង ទទួលខុសត្ូវ 

លើទិន្នន័យធំ ផ្ត្តលើការគ្ប់គ្ងអត្តសញ្ញ្ណ ការធ្វើការជាមួយដ្គូដើម្បីផ្តល់ផ្ន្កទន់ដល់ 

33 ប្ទ្សចិនបានសមោ្ភ្ធ BRITACOM ដើម្បីដោះស្្យជាមួយបញ្ហ្ប្ឈមមួយចំនួន ក្នុងចំណមបញ្ហ្ប្ឈមទាំងន្ះ 
និង បានលើកឡើងអំពីការអនុគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្ស្ក្វាត់ និង ផ្លូវ ផងដ្រ។ BRITACOM មានសមាជិកចំនួន ៣៤ ប្ទ្ស និង 
មាន ១១ ប្ទ្ស ជាអ្នកសង្ក្តការណ៍ ដ្លមកពីតំបន់ខុសៗគ្ន្ (ឧ. អាសុី អាហ្្វិក អឺរ៉ុប) បូក អង្គការ (ន្ការសិក្សា) 
មិនស្វ្ងរកប្្ក់ចំណ្ញចំនួនមួយ។ http://www.chinatax.gov.cn/eng/n4260869/c5112279/content.html (បានចូល 
ប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០២០)។ ចំពោះតួនាទីរបស់ BRITACOM សូមមើល Sampson, Wang និង Mosquera 

Valderrama (ក្នុងព្លឆប់ៗខាងមុខ)។

34 SGATAR គឺជាអង្គការរដ្ឋបាលពន្ធដរមួយនៅក្នុងតំបន់អាសុី-បា៉្សុីហ្វិក ដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្ន្ំ១៩៧០។ សមាជិក 
បច្ចុប្បន្ន រួមមាន ប្ទ្សអូស្្តាលី ប្ទ្សចិន ហុងកុង ប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី ប្ទ្សជប៉ុន សធារណរដ្ឋកូរ៉្ មា៉្កាវ ប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី 
ប្ទ្សម៉ុងហ្គ្ល ប្ទ្សនូវ្លហ្សឺឡង់ ប្ទ្ស Papua New Guinea ប្ទ្សហ្វីលីពីន ប្ទ្សសិង្ហបុរី ត្វា៉្ន់ ប្ទ្សថ្ 
និង ប្ទ្សវៀតណាម (http://sgatar.org/category/focus/)។

35 បន្ថ្មពីលើប្ទ្សសមាជិកទៀតនោះ អង្គការអន្តរជាតិ (ឧ. OECD ធនាគរពិភពលោក និង IMF) និង បណា្ត្ញរដ្ឋបាល 
ពន្ធដរប្ចាំតំបន់ (ឧ. CIAT) ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្ជុំប្ចាំឆ្ន្ំន្ះដ្រ។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

អ្នកជាប់ពន្ធ ការរៀបចំបញ្ជូនកមា្ល្ំងពលកម្ម ដ្លស្បនឹងការអភិវឌ្ឍផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យា” 

(SGATAR ២០១៩)។

កម្ិតអឺរ៉៊ប

នៅកម្ិតអឺរ៉ុប នៅខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៨ ប្ទ្សនានាន្សហភាពអឺរ៉ុប (EU) បានបង្កើត 

កិច្ចប្ជុំកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបស្តីពីរដ្ឋបាលពន្ធដរ (TADEUS)។ TADEUS គឺជាកិច្ចប្ជុំប្ចា ំ

ឆ្ន្ំ ដោយប្ធានផ្ន្ករដ្ឋបាលពន្ធដរន្ប្ទ្សនានាន្ EU និង គណៈកម្មការ EU អគ្គនាយក 

ដ្ឋ្នសហភាពពន្ធដរ និង គយ (DG TAXUD) ដើម្បីលើកឡើងអំពីបញ្ហ្ប្ឈមទូទៅន្ឌីជីថល 

នីយកម្ម និង សកលភាវូបនីយកម្ម។ គោលបំណងគឺ ដើម្បីពង្ឹងកិច្ចសហប្តិបត្តិការនៅក្នុង 

តំបន់ជាច្ើន រួមទាំងការលើកឡើងអំពីស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និង ឌីជីថលនីយកម្មន្អាជា្ញ្ធរពន្ធដរ 

និង ការគ្ប់គ្ងប្ព័ន្ធ IT និង ធនធាននានា (ស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍ន្កិច្ចប្ជុំព្ញអង្គ TADEUS 

ថ្ង្ទី១៧–១៨ ខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៩)។ នៅក្នុងគោលបំណងន្ះ មានគម្្ងជាច្ើនត្ូវបាន

ផ្តួចផ្តើមគំនិតឡើង។ ឧទាហរណ៍៖ ពក់ព័ន្ធនឹងបច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ គម្្ងមួយគឺ គម្្ងឌីជីថល 

និង ទិន្នន័យ ដ្លដឹកនាំដោយប្ទ្សហា្វ្ំងឡង់ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌតម្ូវន្ការរាយការណ៍ 

សម្ប់្ការចក្រំលក្ និង ទីផ្សារការងររយៈពល្ខ្ល ី(gig economy) (ស្ចក្តថី្លង្ការណន៍កិ្ច្ច 

ប្ជុំព្ញអង្គ TADEUS ថ្ង្ទី១៧–១៨ ខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៩:២,៣)។

នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំ ថ្ង្ទី១៧–១៨ ខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៩ ប្ធានផ្ន្ករដ្ឋបាលពន្ធដរបានទទួល 

ស្គ្ល់អំពីការក្ប្្តាមផ្លូវច្បាប់ និង កម្ិតន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការផ្ន្ករដ្ឋបាល ដ្លនឹងតម្ូវ 

ឲ្យការអភិវឌ្ឍផ្ន្ក IT ថ្មីៗ និង ការវិនិយោគលើប្ព័ន្ធអ្ឡិចតូ្និកឆ្លងអឺរ៉ុប។

អាស្័យហ្តុន្ះ លទ្ធផលមួយន្កិច្ចប្ជុំន្ះគឺ តម្ូវការក្នុងការធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍប្ព័ន្ធ 

បច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មានទូទៅ ឬ អាចធ្វើប្តិបត្តិការទៅវិញទៅមកបាន របស់ EU មានភាពស្បគ្ន្ 

និង បង្កើត “ដំណើរការសម្បសម្ួលដោយផ្អ្កលើការព្មព្ៀងជាឯកច្ឆ័ន្ធ នៅក្នុងទម្ង់ជា 

ផ្នការរយៈព្លច្ើនឆ្ន្ំ ក្្មការសម្បសម្ួលរបស់ TADEUS”។ (ស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍ន្

កិច្ចប្ជុំព្ញអង្គ TADEUS ថ្ង្ទី១៧–១៨ ខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៩:៣)។

ជាចុងក្្យ ប្ទ្សនានាកំពុងត្ស្វ្ងរកវិធីផ្ស្ងទៀតដើម្បីសហការ។ ឧទាហរណ៍មួយគឺ 

ប្ទ្សប៊្លហ្សុិក ប្ទ្សហូឡង់ និង ប្ទ្សលុចហ្សំប៊ួរ (BENELUX) បានធ្វើការសម្្ច 

ចិត្តកាលពីឆ្ន្ំ២០០១ លើការណ្នាំអំពីប្ព័ន្ធថ្មីមួយ គឺការវិភាគអំពីបណា្ត្ញចម្លងការ ដើម្បី 
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ឌីជីថលនីយកម្ម និង បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ 

ដោះស្្យការក្ល្ងបន្លំអាករលើតម្ល្បន្ថ្មដោយស្វ័យប្វត្តិ នៅក្នុងតំបន់ Benelux។36 ការវិភាគ 

អំពីបណា្ត្ញចម្លងការន្ះ ត្ូវបានអនុម័តដោយគណៈកម្មការ EU នាព្លថ្មីៗន្ះ ថាជាប្ព័ន្ធ

ថ្មីដើម្បីដោះស្្យការក្ល្ងបន្លំ អតប. នៅ EU។ (ស្ចក្តីប្កាសព័ត៌មាន ថ្ង្ទី១៥ ខ្ឧសភា 

ឆ្ន្ំ២០១៩)

នាព្លថ្មីៗន្ះ និង ដើម្បីដោះស្្យការគ្ចពន្ធ និង ការក្ល្ងបន្លំពន្ធ ប្ទ្សនានាន្ 

BENELUX បានចុះហត្ថល្ខាលើកិច្ចព្មព្ៀងថ្មីមួយ (អនុស្សរណៈន្ការយោគយល់គ្ន្) 

នៅថ្ង្ទី១០ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៩37 ដ្លសម្បសម្ួលការផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មានដោយស្វ័យប្វត្តិ 

រវាងប្ទ្សនានា មិនត្ឹមត្រួមបញ្ចូលប្ភពប្បប្ព្ណីនោះទ្ ប៉ុន្ត្វាក៏រួមបញ្ចូលប្ភព 

ឌីជីថល និង គម្្ងឌីជីថលផងដ្រ ដូចជា FIC.net38 ជាដើម (MOU Benelux ថ្ង្ទី១០ 

ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៩:៣)។

នៅក្នុងដំណើរការឌីជីថលនីយកម្មន្ះ រដ្ឋបាលពន្ធដរចាំបាច់ត្ូវត្មានយុទ្ធសស្្តគ្ប់គ្ង

ទិន្នន័យ និង ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលត្ឹមត្ូវ។ ធាតុទាំងពីរន្ះនឹងត្ូវពន្យល់នៅខាងក្្ម។

យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និង ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល

យ៊ទ្ធសស្្តគ្ប់គ្ងទិន្នន័យ

យុទ្ធសស្្តគ្ប់គ្ងទិន្នន័យគួរត្ជាយុទ្ធសស្្តរយៈព្លវ្ង ដ្លមិនត្ឹមត្ផ្ត្តលើការ 

វិភាគប្បពណ៌នា (សម្្ប់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យ) ត្ប៉ុណ្ណ្ះទ្ ប៉ុន្ត្វាក៏ផ្ត្តលើការវិភាគប្ប 

ទស្សន៍ទាយទុកមុន និង ប្បបញ្ញត្តិផងដ្រ (Microsoft និង PwC ឆ្ន្ំ២០១៨)។ ការវិភាគ 

ប្បទស្សន៍ទាយទុកមុន (“ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអ្វីដ្លទំនងជាលទ្ធផលនាព្លអនាគត ឬ គម្្ង 

ថ្រក្សាធនធាន” នៅខណៈព្លដ្លការវិភាគប្បបញ្ញត្តិ “គណនាលទ្ធផលដ្លត្ូវបាន 

36 ការវិភាគន្ះនឹងប្ើប្្ស់ “សូហ្វវ្ស្វ្ងរកទិន្នន័យរួមជាមួយអាល់កូរីតឆ្ល្តវ្ដ្លអាចបើកចំហរចម្លងការដ្លជាប់សង្ស័យបាន
យ៉្ងឆប់រហ័ស ដ្លចង្អុលបង្ហ្ញអំពីការក្ល្ងបន្លំ អតប.” (បច្ចុប្បន្នភាពន្ អតប. ឆ្ន្ំ២០១៩)។

37 https://www.benelux.int/files/6015/8098/4521/MoU_fraude_fiscale_10.10.2019-NL.pdf

38 FCInet គឺជាប្ព័ន្ធកុំព្យូទ័រវិមជ្ឈការដ្លមិនធ្វើពណិជ្ជកម្ម (ត្ូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋ្ភិបាល) ដ្លអនុញ្ញ្តឲ្យ FCISs 
(ស្វាសុើបអង្ក្តផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ និង/ឬ ផ្ន្កព្ហ្មទណ្ឌ) ដ្លមកពីយុតា្ត្ធិការខុសៗគ្ន្ធ្វើការជាមួយគ្ន្បាន ស្បព្លជាមួយ 
គ្ន្នោះ គោរពស្វ័យភាពរបស់គ្ន្ទៅវិញទៅមក។ https://www.fcinet.org/index.php/what-is-fcinet/ (បានចូលប្ើប្្ស់ 
នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០២០)។



134
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

រំពឹងទុក និង ជួយផ្តល់អនុសសន៍អំពីសកម្មភាពល្អបំផុតសម្្ប់ការសម្្ចចិត្តនានា ដូចជា 

ការក្ប្្បទប្បញ្ញត្តិពន្ធដរ ជាដើម។ ទម្ង់ន្ការយល់ដឹងយ៉្ងជ្្ជះន្ះ ជាញឹកញាប់ 

រួមបញ្ចូលការប្ើប្្ស់ប្្ជា្ញ្សិប្បនិម្មិត (ឧ. សតិបញ្ញ្ ការយល់ដឹងអំពីបរិបទ) និង ការវិភាគ 

ដោយស្វ័យប្វត្តិ និង ការវិភាគឲ្យបានល្អបំផុត (ឧ. ការជ្្បចូលទៅគ្ប់ផ្ន្ក ស្វ័យប្វត្តិកម្ម)”។ 

(Microsoft និង PwC ២០១៨:៩)

ពក់ព័ន្ធនឹងប្្ជា្ញ្សិប្បនិម្មិត ទីភា្ន្ក់ងរប្្ក់ចំណូលន្ប្ទ្សកាណាដបានច្ករំល្ក 

បទពិសោធន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងបទបង្ហ្ញ ឆ្ន្ំ២០១៩ ដ្លត្ូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងក្បខណ្ឌន្ 

សន្និសីទបច្ច្កទ្ស CIAT។

ចំពោះទីភា្នក់្ងរប្្ក់ចំណូលន្ប្ទ្សកាណាដ ប្្ជា្ញសិ្ប្បនិម្មតិជាលទ្ធផលធ្វើឱ្យមាន  (i) 

ការយល់ដឹងជ្្ជ្ះកម្ិតខ្ពស់ពីទិន្នន័យធំ សម្្ប់ការវិភាគអំពីបណា្ត្ញ ការវិភាគអំពីសមាគម 

និង ការវិភាគដ្លមានការប្ងច្កក្ុម (ii) ប្ព័ន្ធន្ការទស្សន៍ទាយទុកមុន រួមមាន អាល់កូរីត 

ដើមឈើ បណា្ត្ញប្សទ និង អាល់កូរីតថយក្្យ (iii) ការចាប់យកទិន្នន័យ ខុសពី ធម្មតា 

រួមមាន អាល់កូរីតន្ការចាប់បាននៅក្្ប្ព័ន្ធ និង (iv) ការយល់ដឹងអំពីភាសធម្មជាតិសម្្ប់

ការយល់ដឹងអំពីតួអក្សរ-សម្ល្ង និង ការទទួលបានទិន្នន័យដ្លគ្ម្នរចនាសម្ព័ន្ធ។39

ទីភា្ន្ក់ងរប្្ក់ចំណូលន្ប្ទ្សកាណាដបានលើកឡើងអំពីវិធីមួយចំនួនដ្លប្្ជា្ញ្ 

សិប្បនិម្មិតត្ូវបានប្ើប្្ស់ដោយពួកគ្៖ chatbots ដើម្បីពង្ឹងស្វាកម្ម, បណា្ត្ញប្សទ 

ដើម្បីបង្កើតពិន្ទុហានិភ័យសម្្ប់សហគ្្សធុនតូច និង មធ្យម, ប្ព័ន្ធទស្សន៍ទាយទុកមុន 

ដើម្បីរកឃើញបដិលោមភាពនៅក្្ប្ទ្ស, គំរូទស្សន៍ទាយទុកមុន ដើម្បីធ្វើឲ្យដំណះស្្យ 

បំណុលមានភាពល្អបំផុត, ការប្ងច្កក្ុមដ្លគ្ម្នការគ្ប់គ្ង ដើម្បីវាស់វ្ងអំពីសកា្ត្នុពល 

ន្បដិលោភាពពន្ធលើប្្ក់ចំណូលរបស់សជីវកម្ម និង វិស្វកម្មទិន្នន័យដើម្បីសម្្ចបាននូវ 

ទស្សនៈ ៣៦០ ដឺក្្របស់អ្នកជាប់ពន្ធ (ការវិភាគអំពីបណា្ត្ញ)។

ដោយពិចារណាអំពីចំណុចនានានៅខាងលើ គ្អាចផ្តល់ទឡ្ហីករណ៍បានថា ការចូលប្ើប្្ស់ 

ប្ភពឌីជីថល និង ការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ រួមបញ្ចូលទាំង យុទ្ធសស្្តគ្ប់គ្ងទិន្នន័យ 

ផងដ្រនោះ អាចផ្តល់ឧបករណ៍នានាដល់រដ្ឋបាលពន្ធដរនៅក្នុងការបង្កើនតមា្ល្ភាព និង ប្យុទ្ធ 

ប្ឆំងនឹងការគ្ចពន្ធ និង ការក្ល្ងបន្លំពន្ធ តាមរយៈការរកឃើញហានិភ័យ ការទស្សន៍ទាយ 

39 បទបង្ហ្ញមាននៅផ្ន្ក ៣.២ https://www.ciat.org/ciat-2019-technical-conference/?lang=en (បានចូលប្ើប្្ស់ 
នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០២០)។



135គំរូន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការផ្ន្កពន្ធដរន្ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល របស់កិច្ចប្ជ៊ំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉៊ប 
ឌីជីថលនីយកម្ម និង បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ 

អំពីអាកប្បកិរិយ និង ការធ្វើសវនកម្មឆ្ល្តវ្។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ បញ្ហ្ប្ឈមមួយ 

សម្្ប់ប្ទ្សនានា ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ពីយុទ្ធសស្្តគ្ប់គ្ងទិន្នន័យទាំងន្ះគឺ  

ការណ្នាំអំពីការក្ប្្ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋបាលពន្ធដរ ដូចបានពន្យល់នៅខាងក្្ម។

ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ

ឌីជីថលនីយកម្មពន្ធដរតម្ូវឲ្យមានការក្ប្្ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ ដ្លអាចនឹងពិបាកសម្្ច 

បានដោយប្ទ្សដ្លមានធនធាន (ផ្ទ្ល់ខ្លួន ឬ ថវិកា) មានកម្ិត ជាពិស្សប្ទ្សកំពុង 

អភិវឌ្ឍន៍ (Debelva និង Mosquera Valderrama ឆ្ន្ំ២០១៧)។ ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ 

អាចមានវិស័យមិនគិតពន្ធ មិនផ្លូវការក្នុងទ្ង់ទ្្យធំ អាស្័យហ្តុន្ះ វាប្្ជាមានការពិបាក 

នៅក្នុងការទទួលបាន (និង/ឬ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព) ព័ត៌មានពីបុគ្គល និង/ឬ អាជីវកម្ម។40 

ចំណាប់អារម្មណ៍វិជ្ជមានមួយ ដូចបានលើកឡើងដោយ Krishna, Fleming និង Assefa 

(២០១៧) គឺថា នៅក្នុងយុគសម័យបច្ច្កវិទ្យាថ្មីន្ះ ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍អាចកសងហ្ដ្ឋ ្

រចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលរបស់ពួកគ្ពីចំណុចដំបូងបំផុត និង មិនត្ូវបានដក់កំហិតដោយប្ព័ន្ធដ្ល

ជា“ក្រ្តិ៍ដំណ្លរបស់មនុស្សជំនាន់មុន” នៅប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍។

ហ្តុដូចន្ះ ពួកគ្អាច “ជ្ើសរីសកសងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធទំនើប ដោយប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធ 

blockchain និង ដំណើរការការគិតរបស់មនុស្ស (cognitive computing) ជាមូលដ្ឋ្ន ជាជាង 

40 ដូចបានលើកឡើងដោយ Kanbur (២០១៧)៖ “ចំណុចចាប់ផ្តើមដ្លច្បាស់លាស់ និង ប្្កដប្ជាបំផុត គឺជា សកា្ត្នុពល 
ន្បដិវត្តន៍ឌីជីថល ដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយព័ត៌មាននៅក្នុងការកំណត់គោលដៅអនុវត្ត។ ប្ព័ន្ធទិន្នន័យជីវសស្ត្ និង 
ការធ្វើ អត្តសញ្ញ្ណកម្មបុគ្គល ជាញឹកញាប់ ត្ូវបានយល់ឃើញថាជាដំណះស្្យចំពោះបញ្ហ្ព័ត៌មាននៅក្នុងការកំណត់គោ

លដៅអនុវត្ត។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ អ្វីដ្លការកំណត់គោលដៅអនុវត្តត្ូវការ មិនម្នត្ឹមត្ការកំណត់អត្តសញ្ញ្ណរប
ស់ បុគ្គលនោះទ្ ប៉ុន្ត្ក៏ជាព័ត៌មានលម្អិតដ្លឲ្យអនុញ្ញ្តឲ្យមានការគណនាប្្ក់ចំណូល ឬ ការប្ើប្្ស់ផងដ្រ ហ្តុដូចន្ះ 
រួមទាំងការធ្វើអត្តសញ្ញ្ណកម្មជនក្ីក្ផងដ្រ។ លើសពីន្ះទៀត ការគណនាន្ះចាំបាច់ត្ូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្ន្ ំ
ប្សិនបើកម្មវិធីនៅត្បន្តត្ូវបានគ្កំណត់គោលដៅអនុវត្តយ៉្ងលម្អិត។ នៅក្នុងប្ទ្សដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចខា្ន្តតូច អភិវឌ្ឍន៍ 
និង មានលក្ខណៈផ្លូវការខា្ល្ំង ដូចជា ប្ទ្សហា្វ្ំងឡង់ ជាដើម ព័ត៌មានអំពីប្្ក់ចំណូលទាំងនោះត្ូវបានធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម និង 
ត្ូវបានភា្ជ្ប់ទៅកាន់មូលដ្ឋ្នទិន្នន័យថា្ន្ក់ជាតិដទ្ទៀតរួចហើយ ហើយការប្ើប្្ស់ព័ត៌មានទាំងនោះមិនម្នជាបញ្ហ្នោះទ្។ 
ប៉ុន្ត្នៅក្នុងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដ្លមានវិស័យមិនគិតពន្ធក្្ផ្លូវការក្នុងទ្ង់ទ្្យធំ វាមានភាពមិនច្បាស់លាស់នោះទ្ ថា 
តើឌីជីថលនីយកម្មអាចជួយបានយ៉្ងពិតប្្កដដល់កម្ិតណា យ៉្ងហចណាស់ មិនម្ននៅក្នុងរយៈព្លជាច្ើនឆ្ន្ំបនា្ទ្ប់   
ទៀតនោះទ្។ ហើយភាពមិនផ្លូវការហាក់បីដូចជាមិនបានចុះអន់ថយយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្ ឬ ទាំងស្ុងនោះទ្ នៅក្នុងប្ទ្សកំពុង 
អភិវឌ្ឍន៍ជាច្ើន”។



136
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ការប្ើប្្ស់បរិកា្ខ្រដ្លអាចមានអាយុច្ើនទសវត្សរ៍មកហើយ” (Krishna, Fleming និង 

Assefa ២០១៧:១៨២)។

លើសពីន្ះទៀត រដ្ឋបាលពន្ធដរមួយចំនួន ទោះបីជាមានធនធានក៏ដោយ អាចមានការ 

ប្ុងប្យ័ត្នចំពោះឌីជីថលនីយកម្មដ្លមានភាពជឿនលឿន “ដោយសរតម្ល្ន្កំហុសឆ្គងជា 

សកា្ត្នុពល។ តម្ល្ន្កំហុសឆ្គងខ្ពស់បំផុត រួមមាន ហានិភ័យចំពោះប្្ក់ចំណូល ការខូចក្រ្តិ៍ឈោ្ម្ះ 

និង ការកាត់បន្ថយសីលធម៌ពន្ធដរជាសកា្ត្នុពល។ ឌីជីថលនីយកម្ម រដ្ឋបាលពន្ធដរ មានភាព 

ស្មុគស្ម្ញផ្ន្កបច្ច្កទ្ស ដោយសរត្ទំហំន្សកម្មភាពដ្លប្ព័ន្ធនឹងត្ូវផ្តល់ជូន និង 

សរសំខាន់ផ្ន្កសន្តិសុខ និង អវត្តមានន្កំហុសឆ្គង។ បទដ្ឋ្នគុណភាពដ្លត្ូវបានតម្ូវ នឹង 

សម្្ចបានត្តាមរយៈបច្ច្កទ្សខាងក្្ និង ការធ្វើត្ស្តមុខងរត្ប៉ុណ្ណ្ះ។ ប្ព័ន្ធណា  

មួយដ្លត្ូវបានសកល្បងមិនគ្ប់គ្្ន់នឹងធា្ល្ក់ចុះយ៉្ងឆប់រហ័សជាមួយនឹងការខាតបង់ខាង

ហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រ្តិ៍ឈោ្ម្ះ” (Chen, Grimshaw និង Myles ២០១៧:១១៤)។

សរុបមក ទិន្នន័យតូ្វបានប្មូលច្ញពីប្ភពប្បប្ព្ណី និង ប្ភពឌីជីថល ហើយទិន្នន័យន្ះ 

អាចត្ូវបានប្ើប្្ស់ដោយរដ្ឋបាលពន្ធដរដើម្បីបង្កើនតមា្ល្ភាព និង ដោះស្្យការគ្ចពន្ធ 

និង ការក្ល្ងបន្លំពន្ធ។

ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ប្ទ្សនានាគួរត្ណ្នាំលិខិតូបករណ៍ថ្មីៗ (វិធានក្នុងប្ទ្ស 

និង កិច្ចព្មព្ៀងអន្តរជាតិ) ដើម្បីផ្តល់ការចូលទៅប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធឌីជីថល និង ការផ្ល្ស់ប្តូរ 

ទិន្នន័យឌីជីថល។

ការចូលទៅប្ើប្្ស់ទិន្នន័យពន្ធដរ និង ការប្ើប្្ស់ទិន្នន័យខា្ន្តធ4ំ1 អាចជួយរកឃើញ 

ហានិភ័យបានល្អបំផុត និង អនុវត្តសវនកម្មឆ្ល្តវ្ ដោយប្ើប្្ស់ការវិភាគទិន្នន័យ។ ដើម្បី 

សម្្ចបានវត្ថុបំណងទាំងន្ះ រដ្ឋបាលពន្ធដរគួរត្មានយុទ្ធសស្្តរយៈព្លវ្ងសម្្ប់ការ 

វិភាគទិន្នន័យ និង ប្ើប្្ស់ការវិភាគប្បវិនិច្ឆ័យ ប្បទស្សន៍ទាយទុកមុន និង ប្បបញ្ញត្តិ។ 

ផ្ន្កបនា្ទ្ប់នឹងលើកឡើងអំពីលិខិតូបករណ៍ដើម្បីការពរសិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ពន្ធនៅក្នុងយុគសម័យ

ឌីជីថលនីយកម្មថ្មីន្ះ។

41 ពក្យទិន្នន័យខា្ន្តធំ “តាមធម្មតា សមា្គ្ល់បណ្តុំទិន្នន័យដ្លមានទំហំធំខា្ល្ំងណាស់ ដ្លប្ហ្លជាត្ូវបានវិភាគតាមប្ព័ន្ធ
កុំព្យូទ័រដើម្បីទាញយកការបញ្ជ្ក់យ៉្ងជាក់លាក់អំពីទិន្នន័យ រចនាបថ និនា្ន្ការ និង ទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមក” (Mantelero 

២០១៧)។
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ឌីជីថលនីយកម្ម និង បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ 

 លិខិតូបករណ៍ដើម្បីការពរការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនដោយ 
ស្វ័យប្វត្តិ និង ការការពរសិទ្ធិអ្នកជាប់ពន្ធ

ការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទ្រល់ខ្លួន និង ទិន្នន័យអាជីវកម្ម

ជាទូទៅ ទិន្នន័យដ្លប្មូលបាន រួមបញ្ចូលទាំង ទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនផងដ្រ (ពោលគឺ ព័ត៌មាន 

ដ្លទាក់ទងនឹងបុគ្គលដ្លត្ូវបានសមា្គ្ល់ឃើញ ឬ អាចសមា្គ្ល់ឃើញ រួមទាំងព័ត៌មាន 

ស្ន្ទិច និង ព័ត៌មានជីវសស្ត្ ផងដ្រ42) និង ទិន្នន័យអាជីវកម្ម (ពោលគឺ ព័ត៌មានដ្លទាក ់

ទងនឹងប្តិបត្តិការអាជីវកម្ម រួមទាំង អាថ៌កំបាំងពណិជ្ជកម្ម ផងដ្រ43)។

ទិន្នន័យទាំងន្ះអាចត្ូវបានចាត់ទុកថាជាទិន្នន័យរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ អាស្័យហ្តុន្ះ ត្ូវ

បានការពរស្បតាមវិធានស្តីពីការសមា្ង្ត់ និង ការរក្សាការសមា្ង្ត់ ដ្លមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ 

និង/ឬ ច្បាប់ស្តីពីពន្ធដរន្ប្ទ្សណាមួយ។44 

នៅក្នុងយុគសម័យរដ្ឋបាលពន្ធដរឌីជីថលថ្មីន្ះ45 ប្ទ្សនានាគួរត្ធានាចំពោះនីតិរដ្ឋ នៅ

ក្នុងការដំណើរការព័ត៌មានផ្ទ្ល់ខ្លួន និង ព័ត៌មានអាជីវកម្ម។ ដូច្ន្ះ សំណួរនានាដូចតទៅ គួរត្

ត្ូវបានលើកឡើងដោយរដ្ឋបាលពន្ធដរ ដ្លប្មូល និង ដំណើរការទិន្នន័យ៖ (i) តើអ្នកណា

មានទិន្នន័យរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ? (ii) តើទិន្នន័យរបស់អ្នកជាប់ពន្ធត្ូវបានប្មូល រក្សាទុក និង 

ត្ួតពិនិត្យបានយ៉្ងត្ឹមត្ូវដ្រឬទ្? (iii) តើមានការអនុញ្ញ្តឲ្យដំណើរការទិន្នន័យរបស ់

អ្នកជាប់ពន្ធដ្រឬទ្? (iv) តើអ្នកណាជាអ្នកកាន់កាប់ព័ត៌មានរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ? (Mosquera 

Valderrama ឆ្ន្ំ២០១៩)។

42 ឧទាហរណ៍ន្ទិន្នន័យជីវសស្ត្រួមមានស្ន្មម្្មដ្, ការស្គ្នប្ស្ីភ្ន្ក, និង DNA។ ទិន្នន័យទាំងន្ះបានទទួលការការពរជា
ប្ភ្ទដ៏ពិស្សមួយន្ទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន នៅក្នុង មាត្្ ៩ បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការការពរទិន្នន័យទូទៅ (GDPR) មាត្្ ៩ ច្ងថា 
“ការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនបង្ហ្ញអំពីដើមកំណើតន្ជាតិសសន៍ ឬ ជាតិពន្ធុ គំនិតផ្ន្កនយោបាយ ជំនឿផ្ន្កសសនា ឬ 
ទស្សនវិទ្យា ឬ សមាជិកភាពន្សហជីពពណិជ្ជកម្ម ហើយ ចំពោះការដំណើរការទិន្នន័យស្ន្ទិច ទិន្នន័យជីវសស្ត្ ក្នុងគោល 
បំណងកំណត់រូបវ័ន្តបុគ្គលត្មួយគត់ ទិន្នន័យដ្លពក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព ឬ ទិន្នន័យដ្លពក់ព័ន្ធជីវិតផ្លូវភ្ទ ឬ ទំនោរផ្លូវភ្ទរបស់
រូបវ័ន្តបុគ្គលនោះនឹងត្ូវបានហាមឃាត”់។

43 ចំពោះការសមា្ង្ត់ពណិជ្ជកម្ម សូមមើល D’souza (២០១៩)។

44 សូមមើល Mosquera Valderrama et al. (២០១៧)។ សូមមើល Debelva និង Mosquera Valderrama (២០១៧)។

45 ធាតុមួយផ្ស្ងទៀតនៅក្នុងយុគសម័យរដ្ឋបាលពន្ធដរឌីជីថលន្ះគឺ ការបង្កើតបច្ច្កវិទ្យាឌីជីថលនៅក្នុងអន្តរកម្មរវាងរដ្ឋបាល 
ពន្ធដរ និង អ្នកជាប់ពន្ធ ឧ. អាករលើផលរបរដ្លបំព្ញទុកមុន ការបំព្ញទម្ង់ប្បបទតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក និង ស្វាកម្ម 
តាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក។ល។ សូមមើល Microsoft និង PwC (២០១៨)។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ដូចបានលើកឡើងយ៉្ងត្ឹមត្ូវនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថ្នន្ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី 

ស្តីពីរដ្ឋបាលពន្ធដរនោះ ដើម្បីពង្ឹងអនុលោមភាពដោយស្ម័គ្ចិត្ត “អង្គភាពប្្ក់ចំណូលត្ូវត្

បង្ហ្ញថាបានធ្វើប្តិបត្តិការនៅក្នុងលក្ខណៈដ្លបណ្តុះគំនិតន្ទំនុកចិត្ត ការគោរព និង ការជឿ

ជាក់លើគ្ន្ទៅវិញទៅមកនៅកម្ិតខ្ពស់ នៅក្នុងចំណមអ្នកជាប់ពន្ធរបស់ខ្លួន។ ចំណុចន្ះអាច

សម្្ចបានលុះត្្ត្មានការទទួលស្គ្ល់ និង ការទទួលយកពីសំណាក់បណ្តុំសិទ្ធិ និង កាតព្វ

កិច្ចមូលដ្ឋ្នរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ” (ADB ២០១៨:២៦)។ អាស្័យហ្តុន្ះ ប្ទ្សនានាគួរត្ 

ពិចារណាអំពីលិខិតូបរណ៍ដើម្បីការពរសិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ ក្នុងការប្មូលផ្តុំ ការផ្ល្ស់ប្តូរ និង  

ការដំណើរការព័ត៌មានដោយរដ្ឋបាលពន្ធដរ។

ដើម្បីពង្ឹងអនុលោមភាពពន្ធដរដោយស្ម័គ្ចិត្ត អ្នកជាប់ពន្ធចាំបាច់ត្ូវត្ដឹងថា ពន្ធដរ

នឹងត្ូវទូទាត់ដោយមនុស្សគ្ប់រូប រួមបញ្ចូលទាំង បុគ្គល និង ពហុជាតិដ្លមានពន្ធលើទ្ព្យ 

សម្បត្តិច្ើនផងដ្រ និងថា ទិន្នន័យដ្លប្មូលបាននឹងត្ូវបានប្ើប្្ស់យ៉្ងស្បច្បាប់ 

(សម្្ប់គោលបំណងពន្ធដរ) និង ស្បតាមនីតិរដ្ឋ។ អាស្័យហ្តុន្ះ កំណើនន្តមា្ល្ភាព 

និង ការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ ចាំបាច់ត្ូវត្ពិចារណាអំពី (i) ការការពរសុវត្ថិភាពសម្្ប់ 

ការដំណើរការទិន្នន័យដោយស្វ័យប្វត្តិ រួមបញ្ចូលទាំង ទិន្នន័យខា្ន្តធំ ផងដ្រ (Van Hout 

២០១៩) និង (ii) សិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ រួមបញ្ចូលទាំង សិទ្ធិក្នុងការរក្សាការសមា្ង្ត់ ភាពសមា្ង្ត់ 

និង ឯកជនភាព ផងដ្រ។

ការការពរសុវត្ថិភាពមួយចំនួន ចំពោះកិច្ចការពរទិន្នន័យនៅក្នុងការដំណើរការទិន្នន័យដោយ

ស្វ័យប្វត្តិ ត្ូវបានលើកឡើងរួចរាល់ហើយ។46 

សិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ពន្ធនៅអាសុី

សិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ពន្ធនៅអាសុី (ឧ. សិទ្ធិឯកជនភាព សិទ្ធិរក្សាការសមា្ង្ត់ និង ភាពសមា្ង្ត់) 

46 យោងតាម Debelva និង Mosquera Valderrama (២០១៧) ការការពរដូចតទៅ គួរត្បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តចំពោះ
ការផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មាន រួមបញ្ចូលទាំង ការផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មានដោយស្វ័យប្វត្តិផងដ្រ៖ (១) ទិន្នន័យប្ហាក់ប្ហ្លគ្ន្ អាច 
ទទួលបានពីបដិភាពរបស់រដ្ឋទទួល (២) រដ្ឋទទួល ធានាចំពោះការការពរភាពគ្ប់គ្្ន់ន្ការរក្សាការសមា្ង្ត់ និង ឯកជនភាព 
របស់ទិន្នន័យ ដ្លត្ូវបានធានាដោយការតាមដនរបស់រដ្ឋផ្គត់ផ្គង់ ដើម្បីធានាចំពោះការគោរពការរក្សាការ សមា្ង្ត់ទាំងនោះ នៅក្នុង 
រដ្ឋទទួល (៣) ការផ្ល្ស់ប្តូរមានភាពគ្ប់គ្្ន់ ពក់ព័ន្ធ និង ច្ើនហួសហ្តុព្ក ពក់ព័ន្ធនឹងគោល បំណងក្នុងការ 
ដំណើរការទិន្នន័យទាំងនោះ (៤) ការបញ្ជូនទិន្នន័យមិនបង្កើតបន្ទុកខា្ល្ំងហួសហ្តុព្កចំពោះរដ្ឋបាលពន្ធដរដ្លខ្វះខាត 
សមត្ថភាពផ្ន្ករដ្ឋបាល ឬ ចំណ្ះដឹងបច្ច្កទ្សនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិកដ្លមានសុវត្ថិភាព សម្្ប់ការផ្ល្ស់ប្តូរ 
ទិន្នន័យ និង (៥) គោលការណ៍ន្ភាពត្ឹមត្ូវ ការច្ងថា អ្នកគ្ប់គ្ងទិន្នន័យមានភារកិច្ចធ្វើការត្ួតពិនិត្យជាទៀងទាត់លើ 
គុណភាពទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន (Debelva និង Mosquera Valderrama ២០១៧)។
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ឌីជីថលនីយកម្ម និង បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ 

ត្ូវបានលើកឡើងខ្លីៗ និង ច្បាស់ ដោយអង្គការអន្តរជាតិ និង អង្គការប្ចាំតំបន់។ សិទ្ធិ 

ទាំងន្ះត្ូវអាស្័យលើវិធានប្ចាំប្ទ្ស ដ្លអាចសម្្ចចិត្តធ្វើការណ្នាំ ឬ មិនណ្នា ំ

អំពីច្បាប់ឯកជនភាព ឬ សិទ្ធិជាក់លាក់របស់អ្នកជាប់ពន្ធនៅក្នុងច្បាប់ ឬ បទប្បញ្ញត្តិផ្ន្ករដ្ឋបាល។

ឧទាហរណ៍មួយចំនួនដ្លអាចបង្ហ្ញអំពីចំណុចន្ះបានគឺ របាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថ្ន

ន្ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB ២០១៨ និង ADB ២០២០) ដ្លបង្ហ្ញអំពីការសិក្សាតាម

ប្បប្ៀបធៀប អំពីរដ្ឋបាលពន្ធដរនៅអាសុី និង បា៉្សុីហ្វិក។ របាយការណ៍ទាំងន្ះមិនបាន

បញ្ជ្ក់អំពីបញ្ហ្ប្ឈមនានាដ្លត្ូវបានប្ឈមមុខដោយប្ទ្សនានា នៅក្នុងការការពរ 

សិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ និង ការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល និង ការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទ្ល់

ខ្លួនដោយស្វ័យប្វត្តិ។ ផ្ទុយមកវិញ មានការយោងដល់ឯកសរនានា ត្ូវបានធ្វើឡើងដោយ 

OECD និង អង្គការអន្តរជាតិដទ្ទៀត។ តាមអ្វីដ្លយើងដឹង ការសិក្សាតាមប្បប្ៀបធៀប

លើសិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ពន្ធនៅអាសុី ចំពោះការផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មាន និង ឌីជីថលនីយកម្ម មិនបាន 

ធ្វើឡើងនៅឡើយទ្។47 

នៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្ន្ំ២០១៨ មានការយោងដល់ឯកសររបស់ OECD ស្តីពីសិទ្ធិ និង  

កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ ឆ្ន្ំ២០០៣ (OECD ២០០៣)។ លើសពីន្ះទៀត របាយការណ៍ 

ឆ្ន្ំ២០១៨ ផ្ត្តជាពិស្សលើការស្ទង់មតិរបស់អង្គការអន្តរជាតិ (មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ 

IMF ២០០៧; OECD ២០១៧) ផ្តល់ការប្ៀបធៀបដ៏ខ្លីមួយអំពីវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ ឬ វិធាន 

ផ្ន្ករដ្ឋបាលដ្លណ្នាំអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ (ADB ២០១៨:៣៨-៣៩)។ យោងតាម 

ការប្ៀបធៀបន្ះ ក្នុងចំណមប្ទ្សទាំង ២៨ នៅអាសុី និង បា៉្សុីហ្វិកដ្លត្ូវបាន 

វិភាគកាលពីឆ្ន្ំ២០១៨ មានត្ប្្ំប្ទ្សប៉ុណ្ណ្ះ ដ្លគ្ម្នសិទ្ធិបង្កើតច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ ឬ 

បង្កើតអង្គភាពប្្ក់ចំណូល (ពោលគឺ ហុងកុង ប្ទ្សជប៉ុន ប្ទ្ស Papua New Guinea 

ប្ទ្សមីយ៉្ន់មា៉្ និង ប្ទ្សសិង្ហបុរី) (ADB ២០១៨:៣៩)។

របាយការណ៍ឆ្ន្ំ២០២០ មិនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហ្ប្ឈម ដ្លត្ូវបានលើកឡើងនៅ 

ខាងលើនោះទ្ ហើយរបាយការណ៍នោះក៏មិនបានផ្តល់បច្ចុប្បន្នភាពន្ទិដ្ឋភាពរបស់ប្ទ្សទាំង 

២៨ នៅអាសុី និង បា៉្សុីហ្វិក ដ្លបានលើកឡើងនៅខាងលើដ្រ។ 

47 ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ប្ទ្សនៅអាសុីមួយចំនួន ឧ. ប្ទ្សចិន ប្ទ្សឥណា្ឌ្ សធារណរដ្ឋកូរ៉្ និង ត្វា៉្ន់ ត្ូវបានលើកឡើង 
នៅក្នុងការសង្ក្តការណ៍របស់ IBFD ចំពោះការការពរសិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ។ ការសង្ក្តការណ៍ន្ះពិនិត្យតាមដនការអភិវឌ្ឍ 
នានាដ្លពក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពរសិទ្ធិមូលដ្ឋ្នរបស់អ្នកជាប់ពន្ធបានយ៉្ងមានប្សិទ្ធភាព។ ព័ត៌មានអំពីការសង្ក្តការណ៍មាននៅ

 https://www.ibfd.org/Academic/Observatory-Protection-Taxpayers-Rights (បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី០៧ 
ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០២០)។ 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

របាយការណ៍ឆ្ន្ំ២០២០ យោងតាមធាតុទូទៅនៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ ដ្លមាននៅ 

ក្នុងប្ទ្សនានានៅអាសុី និង បា៉្សុីហ្វិក (ដោយផ្អ្កលើរបាយការណ៍ដ្លអ្នកនិពន្ធបានចង 

ក្ងដោយផ្ទ្ល់ [Highfield និង Chooi]) (ADB ២០២០:១០៥)។48 របាយការណ៍ 

ឆ្ន្ំ២០២០ ក៏យោងដល់គម្្ងសមូហភាពរវាងទីប្ឹក្សាពន្ធដរនៅអាសុី អឺរ៉ុប49 និង សង្គមអ្នក 

អនុវត្តបរធនបាលកិច្ច និង ភោគទ្ព្យ ដើម្បិអភិវឌ្ឍគំរូធម្មនុញ្ញអ្នកជាប់ពន្ធ (Cadesky, 

Hayes និង Russell ឆ្ន្ំ២០១៥)។ ជាចុងក្្យ របាយការណ៍ឆ្ន្ំ២០២០ ផ្ត្តលើការ 

ទទួលបានស្ចក្តីសម្្ច និង សិទ្ធិធ្វើការជំទាស់ នៅអាសុី និង បា៉្សុីហ្វិក (ADB 

២០២០:១០៣)។

លិខិតូបករណ៍សម្រ្រប់ការការពារទិន្នន័យ និង ឯកជនភព

នៅកម្ិតអន្តរជាតិ ទិន្នន័យរបស់អ្នកជាប់ពន្ធអាចត្ូវបានការពរដោយអនុសញ្ញ្ស្តីពីការ 

ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនដោយស្វ័យប្វត្តិ របស់ក្ុមប្ឹក្សាអ៊ឺរ៉ុប ឆ្ន្ំ១៩៨១ (និង ពិធីសរន ្

អនុសញ្ញ្ន្ះ ឆ្ន្ំ២០០១ និង ២០១៨) បើកចំហរសម្្ប់ការផ្តល់សចា្ច្ប័នដល់ប្ទ្សដ្លជា 

សមាជិករបស់ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុប និង ប្ទ្សលោកទីបី (ខាងក្្ក្ុមប្ឹក្សា) ដ្លអាចអនុវត្ត 

ចំពោះផ្ន្កពន្ធដរ។50 ប្ទ្សមួយចំនួនក៏បានចុះហត្ថល្ខាលើកកិច្ចព្មព្ៀងទ្វ្ភាគីផងដ្រ 

(ឧ. របាំងការពរឯកជនភាពរវាង EU–US51)។

48 ធាតុនានាន្ធម្មនុញ្ញដ្លបានលើកឡើង រួមមាន ស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍អំពីច្តនា ស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍អំពីកាតព្វកិច្ចទៅវិញទៅមក 
សិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ និង ព័ត៌មានលម្អិតអំពីសិទ្ធិ និង កាតព្វកិច្ចនានា។ ធាតុទាំងន្ះមិនបានពិចារណា
អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ពន្ធនៅក្នុងឌីជីថលនីយកម្មនោះទ្។

49 នៅអឺរ៉ុប Confédération Fiscale Européenne (CFE); នៅអាសុី សមាគមទីប្ឹក្សាពន្ធដរនៅអាសុី និង អូស្អានី 
(AOTCA)។ អត្ថបទអំពីធម្មនុញ្ញមាននៅ http://www.taxpayercharter.com/index.asp 

 (បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០២០)

50 ចំពោះប្វត្តិសស្្តរបស់អនុសញ្ញ្ សូមមើល Greenleaf (២០១៤a)។

51 ស្ចក្តីសម្្ចរបស់របាំងការពរឯកជនភាព រវាង EU–US ត្ូវបានអនុម័តនៅថ្ង្ទី១២ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៦ (គណៈកម្មការ EU 

ឆ្ន្ំ២០១៦) និង ក្បខណ្ឌន្របាំងការពរឯកជនភាព បានចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅថ្ង្ទី០១ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៦។ ក្បខណ្ឌ 
ន្ះការពរសិទ្ធិមូលដ្ឋ្នរបស់មនុស្សគ្ប់រូបនៅ EU ដ្លទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនរបស់ពួកគ្ត្ូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សហរដ្ឋអាម្រិក 
ក្នុងគោលបំណងពណិជ្ជកម្ម។ ព័ត៌មានន្ះមាននៅលើគ្ហទំព័ររបស់គណៈកម្មការ EU។ https://ec.europa.eu/info/law/

law-topic/data- protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en (បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី០៧ 
ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០២០)។
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ឌីជីថលនីយកម្ម និង បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ 

នៅកម្ិតតំបន់ គួរត្មានការលើកឡើងអំពីលិខិតូបករណ៍ទំាងពីរបស់ EU៖ ស្ចក្តីណ្នា ំ

ឆ្ន្២ំ០១៦ (EU ២០១៦a) និង បទប្បញ្ញត្តសិ្តពីីការការពរទិន្នន័យ (ចូលជាធរមានតាងំពីខ្ឧសភា 

ឆ្ន្ំ២០១៨) (EU ២០១៦b)។ ស្ចក្តីណ្នាំឆ្ន្ំ២០១៦ បានជំនួសស្ចក្តីណ្នាំស្តីពីកិច្ច 

ការពរទិន្នន័យ ឆ្ន្ំ១៩៩៥។ កិច្ចព្មព្ៀងប្ចាំតំបន់ដទ្ទៀត រួមមាន (i) ក្បខណ្ឌន្កិច្ច 

សហប្តិបត្តិការផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច អាសុី-បា៉្សុីហ្វិក (APEC) ឆ្ន្ំ២០០៥ ដ្លបានណ្នាំអំពីគោល

ការណ៍ឯកជនភាពន្ព័ត៌មាន52 និង (ii) ច្បាប់បំព្ញបន្ថ្ម ឆ្ន្ំ២០១០ ស្តីពីកិច្ចការពរទិន្នន័យ

ផ្ទ្ល់ខ្លួននៅក្នុងសហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋនានានៅអាហ្្វិកខាងលិច (ECOWAS)។53 

យោងតាមលខិិតូបករណដ្៍លបានលើកឡើងនៅខាងលើ ការស្្វជ្វ្ដល្បានអនុវត្តដោយ 

Greenleaf បង្ហ្ញថា ស្ចក្តីណ្នាំស្តីពីកិច្ចការពរទិន្នន័យ ឆ្ន្ំ១៩៩៥ ត្ូវបានប្ើប្្ស់ 

យ៉្ងទូលំទូលាយដោយប្ទ្សនានានៅខាងក្្អឺរ៉ុប រួមបញ្ចូលទាំងប្ទ្សនានានៅអាសុី 

និង បា៉្សុីហ្វិក ផងដ្រ។54 យោងតាម Greenleaf ក្បខណ្ឌ APEC មិនត្ូវបានប្ើប្្ស់យ៉្ង 

ទូលំទូលាយដោយប្ទ្សដ្លមិនម្នជា EU នោះទ្ ដូចជា សហរដ្ឋអាម្រិក ប្ទ្សអូស្្តាលី 

ប្ទ្សកាណាដ និង ប្ទ្សមុិចសុិក ជាដើម ទោះបីជាវាត្ូវបានគ្ធ្វើបទបង្ហ្ញថាជាក្ប 

ខណ្ឌមួយដ្លជំនួសឲ្យបទដ្ឋ្នរបស់ EU ក៏ដោយ (Greenleaf ២០១២:៧៥)។ មូលហ្ត ុ

មួយចំនួនដ្លត្ូវបានលើកឡើងដោយ Greenleaf រួមមាន ឧទាហរណ៍ “ស្ទើរត្គ្ម្នភ័ស្តុតាង 

ដ្លបង្ហ្ញអំពីការអនុម័តគោលការណ៍ន្ះនៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិប្ចាំតំបន់ ទាល់ត្សោះ, មាន 

កំណើនបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពីការធ្វើនិយ័តកម្មដោយខ្លួនឯង (មានត្្ឯកជនភាព

នៅក្នុងប្ទ្សមុិចសុិក ប្ទ្សវៀតណាម និង ប្ទ្សជប៉ុន ប៉ុន្ត្ត្្ទាំងនោះមានតម្ល្ដ្ល 

កំពុងស្ថិតក្នុងការពិភាក្សា)” (Greenleaf ២០១២:៧៥) នៅក្នុងមូលហ្តុដទ្ទៀត។

52 ក្បខណ្ឌន្ះក៏ផ្តល់ “គោលការណ៍ឯកជនភាពន្ព័ត៌មាន ដ្ល (១) បង្ក្រក្តីអន្តរាយ (២) ផ្តល់ស្ចក្តីជូនដំណឹង (៣) 
ដក់កម្ិតលើការប្មូល (៤) ប្ើប្្ស់ព័ត៌មានផ្ទ្ល់ខ្លួន (៥) យន្តការដើម្បីអនុវត្តជម្ើស (៦) សុចរិតភាពន្ព័ត៌មានផ្ទ្ល់ខ្លួន 
(៧) ការការពរសន្តិសុខ (៨) ការចូលប្ើប្្ស់ និង ការក្តម្ូវ (៩) គណន្យ្យភាព” (Debelva និង Mosquera 

Valderrama (២០១៧:៣៦៩)។ ខ្លឹមសររបស់ក្បខណ្ឌឯកជនភាព APEC មាននៅ http:// www.apec.org/Groups/

Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/05_ecsg_ privacyframewk.ashx (បាន 
ចូល ប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០២០)។

53 សូមមើលគ្ហទំព័រ ECOWAS ៖ https://ccdcoe.org/organisations/ecowas/ (បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ 
ឆ្ន្ំ២០២០)។ អត្ថបទន្កិច្ចព្មព្ៀង មាននៅ http://www.tit.comm.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/11/

SIGNED-Data- Protection-Act.pdf (បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០២០)។ 

54 ឧទាហរណ៍មួយចំនួន រួមមាន មា៉្កាវ សធារណរដ្ឋកូរ៉្ ត្វា៉្ន់ ប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី ហុងកុង ប្ទ្សអូស្្តាលី ប្ទ្សនូវ្លហ្សឺឡង់ 
ប្ទ្សឥណា្ឌ្ ប្ទ្សជប៉ុន និង ប្ទ្សវៀតណាម។ សូមមើល Greenleaf (២០១២)។ សូមមើល Greenleaf 

(២០១៤b:៦២៤) ផងដ្រ សម្្ប់ការវិភាគអំពីច្បាប់ស្តីពីឯកជនភាពន្ទិន្នន័យចំនួន ២៦ នៅអាសុី។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ដោយសរត្ស្ចក្តីណ្នាំ និង បទប្បញ្ញត្តិឆ្ន្ំ២០១៦ គឺថ្មី គួរត្មានការស្្វជ្្វបន្ថ្មថាតើ 

បញ្ញត្តិនានាន្ស្ចក្តីណ្នាំ និង បទប្បញ្ញត្តិទាំងនោះអាចត្ូវបានប្ើប្្ស់ដោយរបៀបណា 

ដើម្បីពង្ឹងកិច្ចការពរទិន្នន័យ និង ដើម្បីការពរសិទ្ធិឯកជនភាព។ កាលពីមុន Mosquera 

Valderrama et al. (២០១៧) បានផ្តល់ទឡ្ហីករណ៍នៅក្នុងការសិក្សាតាមប្បប្ៀបធៀបមួយ 

ថា “ពក់ព័ន្ធនឹងស្ចក្តីណ្នំាអំពីកិច្ចការពរទិន្នន័យថ្មី របស់ EU និយមន័យជាក់លាក់របស ់

ពក្យទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន ទិន្នន័យស្ន្ទិច និង ទិន្នន័យបាអូម្ទ្ិច (មាត្្ ៣) និង កិច្ចការពរ 

ការដំណើរការទិន្នន័យទាំងន្ះ ជាប្ភ្ទពិស្សៗន្ទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន (ទិន្នន័យរសើប) 

(មាត្្ ១០) អាចតំណាងឲ្យភាពរឹងមាំ ចាប់តាំងពីមានស្ចក្តីណ្នាំឆ្ន្ំ១៩៩៥ មក”។

ពក់ព័ន្ធនឹងអនុសញ្ញ្របស់ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុប ការជះឥទ្ធិពលនៅខាងក្្ប្ទ្សសមាជិក នៅ 

មានកម្ិត ដោយសរត្នៅព្លសរស្រន្ះ មានប្ទ្សមិនម្នសមាជិកត្ប្្ំបីប្ទ្ស 

ប៉ុណ្ណ្ះដ្លបានផ្តល់សចា្ច្នុម័តនៅលើអនុសញ្ញ្ន្ះ។ ដោយសរន្ះគឺជាកិច្ចព្មព្ៀងចង 

កាតព្វកិច្ចពហុភាគីត្មួយគត់ដ្លអាចមានការដក់ពក្យស្នើសំុទូទំាងពិភពលោក55 តាមការយល់ 

ឃើញរបស់យើង នៅមានកិច្ចការជាច្ើនទៀតដ្លក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុបគួរត្អនុវត្ត ដើម្បីលើក 

កម្ពស់ការអនុម័តលើអនុសញ្ញ្ន្ះ ដោយប្ទ្សមិនម្នសមាជិក។56 ចំណុចខ្សាយមួយរបស ់

អនុសញ្ញ្ន្ះ គឺថា វាអាចអនុវត្តបានត្ចំពោះទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនត្ប៉ុណ្ណ្ះ។ អាស្័យហ្តុន្ះ គ្

បានផ្តល់អនុសសន៍ឲ្យកុ្មប្ឹក្សាអឺរុ៉បធ្វើការលាតសន្ធឹងកិច្ចការពររបស់អនុសញ្ញ្ន្ះទៅកាន់ 

ទិន្នន័យពណិជ្ជកម្ម ដ្លរួមបញ្ចូលទាំង ការសមា្ង្ត់ពណិជ្ជកម្មផងដ្រ។ ធាតុសំខាន់ៗរបស ់

អនុសញ្ញ្ន្ះត្ូវបានបង្ហ្ញន្ះខាងក្្ម។

អន៊សញ្ញ្ស្តីពីការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនដោយស្វ័យប្វត្តិ របស់ក្៊មប្ឹក្សាអ៊ឺរ៉៊ប 

នៅឆ្ន្ំ១៩៨១ ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុបបានអនុម័តអនុសញ្ញ្ ១០៨ ដើម្បីការពរបុគ្គលទាំងឡាយ 

ពក់ព័ន្ធនឹងការដំណើរការទិន្នន័យដោយស្វ័យប្វត្តិ។ អនុសញ្ញ្ន្ះការពរបុគ្គលទាំងនោះ 

ប្ឆំងនឹងការបំពនដ្លអាចកើតឡើងស្បព្លជាមួយគ្ន្នឹងការប្មូល និង ការដំណើរការ 

ទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន និង ស្បព្លជាមួយគ្ន្នោះ ធ្វើនិយ័តកម្មលំហូរទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនឆ្លងព្ំដ្ន  

55 ការប្ើប្្ស់អនុសញ្ញ្នៅកម្ិតសកល ត្ូវបានលើកឡើងដោយ Greenleaf (២០១២:៦៨–៩២)។

56 មូលហ្តុមួយដ្លប្ទ្សនានាមិនចូលរួមនៅក្នុងអនុសញ្ញ្ន្ះ ត្ូវបានលើកឡើងដោយ Greenleaf (២០១២) ដ្លបាន  
សំដៅដល់កង្វះខាតតមា្ល្ភាពលើការទទួលបានអនុសញ្ញ្។
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ឌីជីថលនីយកម្ម និង បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ 

(Mosquera Valderrama ២០១៩)។ អនុសញ្ញ្ន្ះត្ូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយពិធីសរ 

ចំនួនពីរ។57 

ពិធីសរទីមួយត្ូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០០១ និង បានលាតសន្ធឹងអនុសញ្ញ្ន្ះសម្្ប ់

ការអនុម័តដោយប្ទ្សមិនម្នសមាជិក (ប្ទ្សដ្លនៅខាងក្្ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុប)។ 

អនុសញ្ញ្ន្ះត្ូវបានផ្តល់សចា្ច្ប័នដោយសមាជិករបស់ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុប ចំនួន ៤៧ ប្ទ្ស 

និង ប្ទ្សមិនម្នសមាជិកចំនួន ៨ ប្ទ្ស ពោលគឺ ប្ទ្សអាហ្សង់ទីន, ប្ទ្ស  

Cabo Verde, ប្ទ្ស Mauritius, ប្ទ្សមុិកសុិក, ប្ទ្សម៉ូរ៉ូកូ, ប្ទ្សស្ន្ហា្គ្ល់ និង 

ប្ទ្សអ៊ុយរា៉្ហា្គ្យ។

ពិធីសរទីពីរត្ូវបានអនុម័តនៅខ្ឧសភា ឆ្ន្ំ២០១៨ និង ត្ូវបានបើកចំហរសម្្ប់ចុះ 

ហត្ថល្ខាត្ឹមថ្ង្ទី២៥ ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០១៨។58 ពិធីសរន្ះមានវត្ថុបំណងពីរសំខាន់ៗ៖ ដោះ

ស្្យបញ្ហ្ប្ឈមដ្លបណា្ត្លមកពីការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ថ្មីៗ និង 

ពង្ឹងការអនុវត្តយ៉្ងមានប្សិទ្ធភាពរបស់អនុសញ្ញ្ន្ះ។ ពិធីសរន្ះត្ូវបានចុះហត្ថល្ខា 

ដោយ ៣៨ ប្ទ្ស ក្នុងចំណមសមាជិករបស់ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុបទាំង ៤៧ ប្ទ្ស និង ដោយ ៣ 

ក្នុងចំណម ៨ ប្ទ្សដ្លមិនម្នជាសមាជិក (ប្ទ្សអាហ្សង់ទីន ប្ទ្សទុយណ្ហ្សុី និង 

ប្ទ្សអ៊ុយរា៉្ហា្គ្យ) សរុបមានចំនួន ៤១ ប្ទ្ស។

យោងតាមប្ទ្សដ្គូអាសុី នៅក្នុង ASEM មានត្ប្ទ្សរុស្សុីប៉ុណ្ណ្ះដ្លបានចុះ 

ហត្ថល្ខា និង បានផ្តល់សចា្ច្ប័នលើអនុសញ្ញ្ ១០៨ និង បានចុះហត្ថល្ខាលើពិធីសរ 

ឆ្ន្ំ២០១៨ (រង់ចាំការផ្តល់សចា្ច្ប័ន)។ ប្ទ្ស ASEM មួយចំនួន មានឋានៈជាអ្នកសង្ក្ត

ការណ៍ចំពោះអនុសញ្ញ្ ១០៨ (ប្ទ្សនូវ្លហ្សឺឡង់ ប្ទ្សអូស្្តាលី ប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី 

ប្ទ្សហ្វីលីពីន ប្ទ្សជប៉ុន និង សធារណរដ្ឋកូរ៉្)។

ប្ទ្សអឺរ៉ុបបានចុះហត្ថល្ខា និង បានផ្តល់សចា្ច្ប័នដល់អនុសញ្ញ្ ១០៨។ គិតត្ឹមខ្កក្កដ 

ឆ្ន្ំ២០២០ ពិធីសរ ២០១៨ ត្ូវបានចុះហត្ថល្ខាដោយប្ទ្សន្ EU ស្ទើរត្ទាំងអស់ 

57 ធាតុមួយចំនួនដ្លត្ូវបានវិភាគនៅក្នុងផ្ន្កន្ះ ត្ូវបានលើកឡើងកាលពីមុន ដោយ Mosquera Valderrama, Affuso និង 
Coco (២០១៩)។

58 ព័ត៌មានលម្អិតអំពីសន្ធិសញ្ញ្ល្ខ ២២៣ ថ្ង្ទី១០ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៨។ https://www.coe.int/en/web/conventions/full-

list/-/ conventions/treaty/223 (បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០២០)។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

(លើកល្ងប្ទ្សដណឺមា៉្ក) ហើយអនុសញ្ញ្ន្ះត្ូវបានផ្តល់សចា្ច្ប័នដោយប្ទ្សចំនួន

បួន (ប្ទ្សប៊ុលហា្គ្រី ប្ទ្សក្ូអាត ប្ទ្សប៉ូឡូញ និង ប្ទ្សលីទូអានី)។59 

អន៊សញ្ញ្

អនុសញ្ញ្អាចអនុវត្តបានចំពោះបណ្តុំទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនដ្លដំណើរការដោយស្វ័យប្វត្តិ និង  

ការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនដោយស្វ័យប្វត្តិនៅក្នុងវិស័យសធារណៈ និង វិស័យឯកជន  

(មាត្្ ៣)។60 មាត្្ចំនួនបួនន្អនុសញ្ញ្ន្ះ ដ្លអាចជាពក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋបាលពន្ធដរនៅក្នុង 

យុគសម័យរដ្ឋបាលឌីជីថលន្ះ គឺ មាត្្ ៥ ៦ ៧ និង ៨។ មាត្្ ៥ លើកឡើងអំពីគុណភាព 

របស់ទិន្នន័យ ដ្លអះអាងថា “ទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនដ្លឆ្លងកាត់ដំណើរការដោយស្វ័យប្វត្តិ  

នឹងត្ូវទទួលបាន និង ដំណើរការដោយសុក្ឹត និង ត្ឹមត្ូវតាមច្បាប់ នឹងត្ូវរក្សាទុកសម្្ប់

គោលបំណងដ្លបានបញ្ជ្ក់ និង ដ្លស្បច្បាប់ និង មិនត្ូវប្ើប្្ស់តាមវិធីណាមួយដ្ល

មិនស្បតាមគោលបំណងទាំងនោះទ្ មានភាពគ្ប់គ្្ន់ មានទំនាក់ទំនង និង មិនច្ើនព្ក  

ពក់ព័ន្ធនឹងគោលបំណងក្នុងការរក្សាទុកទិន្នន័យទាំងនោះ មានភាពត្ឹមត្ូវ និង ប្សិនបើចាំបាច់ 

ត្ូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ត្ូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងទម្ង់ដ្លអនុញ្ញ្តឲ្យមានការធ្វើអត្តសញ្ញ្ណ 

កម្មកម្មវត្ថុន្ទិន្នន័យទាំងនោះ ក្នុងរយៈព្លមិនលើសពីរយៈព្លដ្លចាំបាច់សម្្ប់គោល 

បំណងក្នុងការរក្សាទុកទិន្នន័យទាំងនោះទ្។61

59 តារាងចុះហត្ថល្ខា និង ផ្តល់សចា្ច្ប័នដល់សន្ធិសញ្ញ្ ២២៣ គិតត្ឹមថ្ង្ទី០៦ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០២០។ https://www.coe.

int/en/web/ conventions/full-list/-/conventions/treaty/223/signatures (បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ 
ឆ្ន្ំ២០២០)។

60 យោងតាមមាត្្ ២ “ទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន” មានន័យថា ព័ត៌មានណាមួយដ្លទាក់ទងនឹងបុគ្គលត្ូវបានសមា្គ្ល់ឃើញ ឬ អាច 
ត្ូវបានសមា្គ្ល់ឃើញ (“កម្មវត្ថុរបស់ទិន្នន័យ”)។ “បណ្តុំទិន្នន័យស្វ័យប្វត្ត”ិ មានន័យថាបណ្តុះទិន្នន័យណាមួយដ្លឆ្លងកាត ់
ការដំណើរការដោយស្វ័យប្វត្តិ។ “ការដំណើរការដោយស្វ័យប្វត្តិ” រួមបញ្ចូលប្តិបត្តិការនានាដូចតទៅ ប្សិនបើត្ូវបាន 
អនុវត្តទាំងស្ុង ឬ មួយផ្ន្កតាមវិធីស្វ័យប្វត្តិ៖ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការធ្វើប្តិបត្តិការសមស្ប និង/ឬ ប្តិបត្តិការគណនាតួល្ខ 
នៅលើទិន្នន័យទាំងនោះ ក្ប្្ លុបចោល ទាញយក ឬ ច្កចាយទិន្នន័យទាំងនោះ និង “អ្នកគ្ប់គ្ងបណ្តុំទិន្នន័យ” 

មានន័យថាជារូបវ័ន្តបុគ្គល ឬ នីតិបុគ្គល អាជា្ញ្ធរសធារណៈ ទីភា្ន្ក់ងរ ឬ អង្គភាពណាមួយផ្ស្ងទៀត ដ្លមានសមត្ថកិច្ច 
យោងតាមច្បាប់ជាតិ នៅក្នុងការសម្្ចចិត្ត ថាតើអ្វីខ្លះដ្លគួរត្ជាគោលបំណងរបស់បណ្តុំទិន្នន័យដ្លដំណើរការដោយស្វ័យ
ប្វត្តិ ថាតើទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនប្ភ្ទណាខ្លះដ្លគួរត្រក្សាទុក និង ថាតើប្តិបត្តិការអ្វីខ្លះដ្លគួរត្អនុវត្តចំពោះបណ្តុំទិន្នន័យទាំង 
នោះ (https://rm.coe.int/1680078b37 បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០២០)។

61 មាត្្ ៥ ន្អនុសញ្ញ្។
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ឌីជីថលនីយកម្ម និង បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ 

លើសពីន្ះទៀត មាត្្ ៦ លើកឡើងអំពីកិច្ចការពរប្ភ្ទទិន្នន័យពិស្សៗ ដ្លអះអាងថា 

“ទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនដ្លលាតត្ដងអំពីដើមកំណើតន្ជាតិសសន៍ គំនិតផ្ន្កនយោបាយ ឬ  

ជំនឿសសនា ឬ ជំនឿដទ្ទៀត ព្មទាំង ព័ត៌មានផ្ទ្ល់ខ្លួនដ្លពក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព ឬ 

ជីវិតផ្លូវភ្ទផងដ្រ ប្ហ្លជាមិនត្ូវបានដំណើរការដោយស្វ័យប្វត្តិនោះទ្ លើកល្ងត្ 

ច្បាប់ក្នុងប្ទ្សបានច្ងអំពីការការពរយ៉្ងសមស្ប។ ការលើកឡើងន្ះក៏អនុវត្តចំពោះ 

ទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនដ្លទាក់ទងនឹងការផ្តនា្ទ្ទោសផងដ្រ”។62

មាត្្ ៧ ណ្នាំអំពីលក្ខខណ្ឌតម្ូវផ្ន្កសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ ដ្លអះអាងថា “វិធីសស្្ត 

សុវត្ថិភាពដ្លសមស្ប នឹងត្ូវអនុវត្តចំពោះការការពរទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនដ្លត្ូវបានរក្សាទុក

នៅក្នុងបណ្តុំទិន្នន័យស្វ័យប្វត្តិ ប្ឆំងនឹងការបំផ្ល្ញដោយអច្តនា ឬ ដោយគ្ម្នការអនុញ្ញ្ត 

ឬ ការបាត់បង់ដោយអច្តនា ព្មទាំង ប្ឆំងនឹងការចូលប្ើប្្ស់ ការក្ប្្ ឬ ការច្កចាយ

ដោយគ្ម្នការអនុញ្ញ្តផងដ្រ”។63

មាត្្ ៨ ច្ងអំពីការការពរសុវត្ថិភាពបន្ថ្មទៀតចំពោះរូបវ័ន្តបុគ្គលដ្លត្ូវបានសមា្គ្ល់

ឃើញ ឬ អាចត្ូវបានសមា្គ្ល់ឃើញ (កម្មវត្ថុរបស់ទិន្នន័យ)។ អាស្័យហ្តុន្ះ “មនុស្សមា្ន្ក់

នឹងត្ូវបានអនុញ្ញ្តឲ្យ៖

• បង្កើតអត្ថិភាពន្បណ្តុំទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនស្វ័យប្វត្តិ គោលបំណងចម្បងរបស់ខ្លួន ព្មទាំង 

អត្តសញ្ញ្ណ និង ទីលំនៅជាប់លាប់ ឬ ទីតាំងគោលន្ការធ្វើអាជីកម្ម របស់អ្នកគ្ប់គ្ងបណ្តុំ

ទិន្នន័យនោះ

• ទទួលបានទិន្នន័យនៅចនោ្ល្ះព្លដ្លសមហ្តុផល និង ដោយគ្ម្នភាពយឺតយ៉្វខា្ល្ំងព្ក 

ឬ មានការបញ្ជ្ក់អំពីចំណាយ ថាតើទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនដ្លទាក់ទងនឹងគត់ត្ូវបានរក្សាទុក

នៅក្នុងបណ្តុំទិន្នន័យស្វ័យប្វត្តិដ្រឬទ្ ព្មទាំង ជូនដំណឹងអំពីទិន្នន័យទាំងនោះទៅកាន់អ្នក

ប្ើប្្ស់ក្នុងទម្ង់ដ្លអាចយល់បាន

• ទទួលបាន តាមករណីដ្លអាចកើតឡើង ការក្តម្ូវ ឬ ការលុបចោលទិន្នន័យទាំងនោះ  

ប្សិនបើទិន្នន័យទំាងនោះតូ្វបានដំណើរការផ្ទយុពីបញ្ញត្តនិានាន្ច្បាប់ក្នងុប្ទ្ស ដ្លផ្តល់ 

62 មាត្្ ៦ ន្អនុសញ្ញ្។

63 មាត្្ ៧ ន្អនុសញ្ញ្។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ប្សិទ្ធភាពអនុវត្តដល់គោលការណ៍មូលដ្ឋ្នដ្លមានច្ងនៅក្នុងមាត្្ ៥ និង ៦ ន្ 

អនុសញ្ញ្ន្ះ

• មានឧបាស្័យ ប្សិនបើការស្នើសុំបញ្ជ្ក់ ឬ តាមករណីដ្លអាចកើតឡើង ការស្នើសុំព័ត៌មាន 

ការក្តម្ូវ ឬ ការលុបចោល ដូចបានយោងដល់នៅក្នុងកថាខណ្ឌ ខ និង គ ន្មាត្្ន្ះ 

មិនត្ូវបានអនុលោមតាម។64 

គោលការណ៍ណ្នាំ ឆ្ន្ំ២០១៧ និង ពិធីសរ ឆ្ន្ំ២០១៨

អនុសញ្ញ្ន្ះត្ូវបានដក់ឲ្យអនុវត្តចាប់តាំងពីឆ្ន្ំ១៩៨១ មក (ជាង ៣០ ឆ្ន្ំ)។ អាស្័យ 

ហ្តុន្ះ កាលពីឆ្ន្ំ ២០១២ ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុបបានសម្ចចិត្តធ្វើទំនើបកម្មអនុសញ្ញ្ន្ះ “ដើម្ប ី

ដោះស្្យបញ្ហ្ប្ឈមផ្ន្កឯកជនភាពដ្លកំពុងត្ល្ចឡើង ដ្លបណា្ត្លមកពីកំណើន 

ន្ការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ថ្មីៗ (IT), សកលភាវូបនីយកម្មន ្

ការដំណើរការប្តិបត្តិការនានាឲ្យបានល្អប្សើរជាងមុន និង លំហូរទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនបានកាន់ត្

ល្អថ្មទៀត” (ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុប ២០១៨a)។

ដោយសរមូលហ្តុន្ះ ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុបបានផ្តល់អាណត្តិដល់ការសិក្សាអំពីគោលការណ៍

ណ្នាំថ្មីមួយ (ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុប ឆ្ន្ំ២០១៧) ស្តីពីកិច្ចការពរបុគ្គល ពក់ព័ន្ធនឹងការដំណើរការ

ទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួននៅក្នុងពិភពទិន្នន័យខា្ន្តធំ។ គោលការណ៍ណ្នាំទាំងន្ះ (ត្ូវបានបោះពុម្ព 

ផ្សាយនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៧) ត្ូវបានយកមកពិភាក្សានៅក្នុងគណៈកមា្ម្ធិការពិគ្្ះយោបល់ន ្

អនុសញ្ញស្ម្្ប់កិច្ចការពរបុគ្គល ពក់ព័ន្ធនឹងការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទល់្ខ្លនួដោយស្វយ័ប្វត្ត។ិ65  

នាព្លថ្មីៗន្ះ គោលការណ៍ណ្នាំថ្មីៗត្ូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៩ ស្តីពីប្្ជា្ញ្ 

សិប្បនិម្មិត (AI) និង កិច្ចការពរទិន្នន័យ (ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុប ឆ្ន្ំ២០១៩)។

64 មាត្្ ៨ ន្អនុសញ្ញ្។

65 គោលការណ៍ណ្នាំទាំងន្ះមិនត្ូវបានទទួលស្គ្ល់ដោយសមាជិករបស់ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុបទាំងអស់នោះទ្។ ក្នុងចំណមសមាជិក 
ដ្លមានសម្ល្ងឆ្ន្តចំនួន ៥០ ប្ទ្ស ដ្លបានទទួលការពិគ្្ះយោបល់តាមរយៈនីតិវិធីជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ប្ទ្ស 
ដណឺមា៉្ក ប្ទ្សលិចទ្នស្ត្ន និង ប្ទ្សលុចហ្សំប៊ួរ បានធ្វើអនុប្បវាទ ហើយប្ទ្សអាល្លឺម៉ង់ និង ប្ទ្សអៀរឡង់ 
បានបដិស្ធ។

66 យោងតាមស្ចក្តីណ្នាំបឋម គោលការណ៍ណ្នាំទាំងន្ះច្ងអំពីបណ្តុំវិធីសស្្តមូលដ្ឋ្នដ្លរដ្ឋ្ភិបាល, អ្នកអភិវឌ្ឍ AI, 

អ្នកផលិត និង អ្នកផ្តល់ស្វាកម្ម គួរត្អនុវត្តតាម ដើម្បីធានាថា កម្មវិធី AI មិនបានបំផ្ល្ញកិត្តិយសរបស់មនុស្ស និង សិទ្ធិមនុស្ស 
និង ស្រីភាពមូលដ្ឋ្នរបស់បុគ្គលមា្ន្ក់នោះទ្ ជាពិស្ស ពក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិការពរទិន្នន័យ។
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ឌីជីថលនីយកម្ម និង បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ 

គោលការណ៍ណ្នាំទាំងន្ះមិនទាន់ត្ូវបានប្ើប្្ស់នៅក្នុងអនុសញ្ញ្របស់ក្ុមប្ឹក្សាអឺរុ៉ប

នៅឡើយទ្ អាស្័យហ្តុន្ះ វាស្ថិតនៅក្្វិសលភាពន្ការវិភាគន្ះ។66

គោលការណ៍ណ្នាំឆ្ន្ំ២០១៧ ស្តីពីការការពរបុគ្គល សម្្ប់ការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទ្ល់

ខ្លួន ត្ូវបានអនុវត្តចំពោះទិន្នន័យខា្ន្តធំ និង ការវិភាគអំពីទិន្នន័យខា្ន្តធំ។ នៅក្នុងបរិបទន្ះ 

គោលការណ៍ច្ងថា “ពក់ព័ន្ធនឹងការការពរទិន្នន័យ បញ្ហ្ចម្បងមិនពក់ព័ន្ធត្នឹងទំហំ ល្បឿន 

និង ភាពចម្ុះន្ទិន្នន័យដ្លត្ូវបានដំណើរការត្ប៉ុណ្ណ្ះ ប៉ុន្ត្ក៏ពក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគទិន្នន័យ

ដោយប្ើប្្ស់សូហ្វវ្រ ដើម្បីទាញយកចំណ្ះដឹងថ្មីៗ និង ចំណ្ះដឹងអំពីការទស្សន៍ទាយទុកមុន 

ក្នុងគោលបំណងធ្វើការសម្្ចចិត្ត ដ្លទាក់ទងនឹងបុគ្គល និង ក្ុមនានាផងដ្រ” (ក្ុមប្ឹក្សា 

អឺរ៉ុប ២០១៧:២)។ អាស្័យហ្តុន្ះ គោលការណ៍ណ្នាំទាំងន្ះ ផ្តល់ការណ្នាំអំពីអភិក្ម 

ប្ុងប្យ័ត្នជាមុន នៅក្នុងការធ្វើនិយ័តកម្មកិច្ចការពរទិន្នន័យ និង ការណ្នាំអំពីការវាយតម្ល ្

ហានិភ័យ ដោយពិចារណាអំពីផលប៉ះពល់ផ្ន្កច្បាប់ សង្គម និង សីលធម៌ ន្ការប្ើប្្ស់ទិន្នន័យ 

ខា្ន្តធំផងដ្រ។

លើសពីន្ះទៀត អ្នកគ្ប់គ្ងគួរត្អនុម័តគោលនយោបាយបង្ក្រ ដើម្បីធានាចំពោះការ

ការពរបុគ្គលដ្លពក់ព័ន្ធនឹងការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន និង ណ្នាំវិធានការសមស្ប 

ដើម្បីកំណត់ និង កាត់បន្ថយហានិភ័យន្ការដំណើរការទិន្នន័យតាមរយៈការណ្នាំអំពីវិធីសស្្ត

នានា ដូចជា ដំណះស្្យ “តាមការរចនា” និង “តាមការកំណត់ដោយស្វ័យប្វត្តិ”។67 

ដោយអនុវត្តតាមកម្ិតមួយចំនួនន្គោលការណ៍ណ្នាំឆ្ន្ំ២០១៧68 ពិធីសរឆ្ន្ំ២០១៨  

ច្ងអំពីតមា្ល្ភាព និង កិច្ចការពរកាន់ត្ខា្ល្ំងនៅក្នុងការដំណើរការទិន្នន័យ និង ណ្នាំអំព ី

គណន្យ្យភាពកាន់ត្ខា្ល្ំង សម្្ប់អ្នកគ្ប់គ្ងទិន្នន័យ និង កាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការប្កាសអំពី 

ការបំពនលើទិន្នន័យទាំងនោះ។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ចំណុចពិស្សដ៏សំខាន់មួយគឺ  

67 “តាមការរចនា” សំដៅលើ មានការពិចារណាអំពីវិធានការបច្ច្កទ្ស និង វិធានការរៀបចំដ៏សមស្ប នៅក្នុងដំណើរការទាំងមូល
ន្ការគ្ប់គ្ងទិន្នន័យ ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលរចនាដំបូងគ្បង្អស់ រហូតដល់ការអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់យ៉្ងមានប្សិទ្ធភាព 
និង ការបង្កើតការការពរទិន្នន័យនៅក្នុងផលិតផល និង ស្វាកម្មនានា។ យោងតាមអភិក្ម “តាមការកំណត់ដោយស្វ័យប្វត្តិ” 

ចំពោះការការពរទិន្នន័យ វិធានការ នានាដ្លការពរសិទ្ធិទទួលបានការការពរទិន្នន័យ គឺជាការកំណត់ដោយស្វ័យប្វត្តិ ហើយ 
ចំណុចដ្លគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់គឺ ពួកគ្ធានាថាមានត្ព័ត៌មានផ្ទ្ល់ខ្លួនដ្លចាំបាច់ចំពោះការដំណើរការប៉ុណ្ណ្ះ ដ្លនឹងត្ូវ 
ដំណើរការ” (ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុប ២០១៧:២)។

68 ឧទាហរណ៍៖ ពក់ព័ន្ធនឹងដំណះស្្យ “តាមការរចនា” និង “ដោយស្វ័យប្វត្តិ” ចំពោះការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៅក្នុងការ 
ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន សូមមើលកថាខណ្ឌ ២.៥.(២) ន្ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុប (២០១៧) និង មាត្្ ១០ ន្ពិធីសរឆ្ន្ំ២០១៨ 
និង កថាខណ្ឌ ៨៩ ន្ស្ចក្តីអធិប្បាយ (ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុប ២០១៨b)។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

វាមិនដូចគ្ន្ទៅនឹងគោលការណ៍ណ្នាំឆ្ន្ំ២០១៧ នោះទ្ និង ពុំមានស្ចក្តីយោងជាក់លាក់

ណាមួយត្ូវបានធ្វើឡើងចំពោះទិន្នន័យខា្ន្តធំ នៅក្នុងពិធីសរ ឆ្ន្ំ២០១៨ ឡើយ។69

ពិធីសរ ឆ្ន្ំ២០១៨ ក៏ណ្នាំអំពីភាពស្បច្បាប់ន្ការដំណើរការទិន្នន័យ (មាត្្ ៥ ន្ 

អនុសញ្ញ្) ផងដ្រ ដ្លអះអាងថា “ការដំណើរការត្ូវមានសមាមាត្ ពក់ព័ន្ធនឹងគោល 

បំណងស្បច្បាប់ និង ឆ្លុះបញ្ច្ំងអំពីគ្ប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ន្ការដំណើរការ ដោយមានតុល្យ

ភាពដ៏សុក្ឹតមួយរវាងផលប្យោជន៍ដ្លពក់ព័ន្ធទាំងអស់ ទោះបីជាផលប្យោជន៍សធារណៈ 

ឬ ឯកជនក្តី និង សិទ្ធិ និង ស្រីភាព ដ្លត្ូវលើកយកមកពិភាក្សា”។70 

លើសពីន្ះទៀត មាត្្ ៦ ច្ងថា កិច្ចការពរដំណើរការទិន្នន័យគួរត្រួមបញ្ចូលទិន្នន័យ 

ស្ន្ទិច ទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន (រួមទាំង ទិន្នន័យរសើប ផងដ្រ) និង ទិន្នន័យជីវសស្ត្។ អ្នក 

គ្ប់គ្ងក៏ត្ូវត្ជូនដំណឹងអំពីការបំពនលើទិន្នន័យផងដ្រ។

ទោះបីជាទិន្នន័យខា្ន្តធំមិនតូ្វបានលើកឡើងយ្៉ងជាក់លាក់នៅក្នុងអត្ថបទន្ពិធីសរក៏ដោយ  

ក៏វាបានណ្នំាអំពីសិទ្ធថិ្មីៗ សម្្ប់បុគ្គលទំាងឡាយ នៅក្នងុបរិបទន្ការសម្្ចផ្នក្អាល់កូរីត។  

សិទ្ធិទាំងន្ះមានទំនាក់ទំនងជាពិស្សនឹងការអភិវឌ្ឍការវិភាគទិន្នន័យ និង ប្្ជា្ញ្សិប្បនិម្មិត។ 

អាស្័យហ្តុន្ះ មាត្្ ៩ (១[ក] និង [គ]) ន្ពិធីសរ ឆ្ន្ំ២០១៨ ដោយឡ្កពីគ្ន្ បាន 

អះអាងថា កម្មវត្ថុរបស់ទិន្នន័យមានសិទ្ធិ (i) “មិនអាស្័យលើការសម្្ចចិត្តណាមួយដ្លមាន 

ផលជះយ៉្ងខា្ល្ំងចំពោះបុគ្គលទាំងនោះ ដោយផ្អ្កលើការដំណើរការទិន្នន័យដោយស្វ័យប្វត្តិ  

ត្មួយមុខ ដោយមិនបានពិចារណាអំពី ទស្សនៈរបស់ពួកគ្នោះទ្” និង (ii) “ទទួលបាន  

តាមការស្នើសុំ ការដឹងអំពីមូលហ្តុដ្លជាមូលដ្ឋ្នន្ការដំណើរការនោះ ប្សិនបើលទ្ធផលន្

ការដំណើរការប្បនោះ ត្ូវអនុវត្តចំពោះពួកគ”្។71

លើសពីន្ះទៀត ពិធីសរ ឆ្ន្ំ២០១៨ រួមបញ្ចូលកាព្វកិច្ចរបស់អ្នកគ្ប់គ្ង និង អ្នកដំណើរ 

ការទិន្នន័យ នៅក្នុងការណ្នាំអំពីឯកជនភាព តាមការរចនា, គោលការណ៍ និង ឯកជនភាព 

69 ឧទាហរណ៍៖ នៅក្នុងការស្វ្ងរកពក្យ “ទិន្នន័យខា្ន្តធ”ំ នៅក្នុងគោលការណ៍ណ្នាំ ឆ្ន្ំ២០១៧ “ទិន្នន័យខា្ន្តធ”ំ ត្ូវបាន 
លើកឡើងចំនួន ៣៣ ដង នៅខណៈព្លដ្ល នៅក្នុងពិធីសរ ឆ្ន្ំ២០១៨ រកមិនឃើញនោះទ្។ ប្្កដណាស់ គោលការណ៍ 
ណ្នាំមានបំណងផ្តល់បញ្ញត្តិជាក់លាក់ ដើម្បីធ្វើនិយ័តកម្មទិន្នន័យខា្ន្តធំ ដើម្បីលើកឡើងអំពីផលប៉ះពល់ន្ការដំណើរការ ទិន្នន័យ 
ធំ និង អត្ថន័យផ្ន្កជាតិពន្ធុ និង ផ្ន្កសង្គមរបស់ទិន្នន័យទាំងនោះឲ្យបានកាន់ត្ទូលំទូលាយ ដើម្បីការពរសិទ្ធិមនុស្ស និង ស្រីភាព 
មូលដ្ឋ្ន។

70 សូមមើល មាត្ ៧ ន្ពិធីសរ ឆ្ន្ំ២០១៨។

71 សូមមើលកថាខណ្ឌទី ៧៥ និង ៧៧ ន្ស្ចក្តីអធិប្បាយ (ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុប ២០១៨b) ផងដ្រ។
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ឌីជីថលនីយកម្ម និង បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ 

តាមការកំណត់ដោយស្វ័យប្វត្តិ (មាត្្ ១០ ពិធីសរ ឆ្ន្ំ២០១៨)។

ចំពោះឯកជនភាព តាមការរចនា (មាត្្ ១០ [១]) កាតព្វកិច្ចទាំងន្ះ រួមមាន៖ “(i) 

ការអនុវត្តដោយអ្នកគ្ប់គ្ង/អ្នកដំណើរការវិធានការបច្ច្កទ្ស និង វិធានការរៀបចំ ដ្ល 

ពិចារណាអំពីអត្ថន័យន្សិទ្ធិការពរទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួននៅគ្ប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ន្ការដំណើរ 

ការទិន្នន័យ (ii) មុនព្លចាប់ផ្តើមដំណើរការ ការត្ួតពិនិត្យផលប៉ះពល់ដ្លទំនងនឹងកើតឡើង  

ន្ការដំណើរការទិន្នន័យដ្លបំណងធ្វើឡើងនោះ ចំពោះសិទ្ធិ និង ស្រីភាពមូលដ្ឋ្នរបស ់

កម្មវត្ថុន្ទិន្នន័យ និង (iii) ការរចនាការដំណើរការទិន្នន័យតាមវិធីដ្លវាទប់ស្ក្ត់ (ឬកាត់បន្ថយ 

ជាអបប្បរមានវូ) ហានភិ័យន្ការជ្ៀតជ្្កដល់សិទ្ធិ នងិ ស្រភីាពមូលដ្ឋ្នទាំងនោះ។ ការក្ប្ ្

ទាំងន្ះមានបំណងធ្វើឲ្យអ្នកគ្ប់គ្ង/អ្នកដំណើរការទិន្នន័យ មានការយល់ដឹងអំពីការការពរ 

ទិន្នន័យ ហានិភ័យន្ការដំណើរការទិន្នន័យខា្ន្តធំ និង ពិចារណាអំពីហានិភ័យទាំងនោះនៅព្ល

រចនាប្ព័ន្ធដំណើរការទិន្នន័យរបស់ពួកគ”្ (Mosquera Valderrama ឆ្ន្ំ២០១៩)។

ចំពោះឯកជនភាពតាមការកំណត់ដោយស្វ័យប្វត្តិ ពិធីសរឆ្ន្ំ២០១៨ ច្ងថា អ្នកគ្ប់គ្ង 

និង អ្នកដំណើរការគួរត្អនុវត្តវិធានការបច្ច្កទ្ស និង វិធានការរៀបចំ ដ្លពិចារណាអំព ី

អត្ថន័យន្សិទ្ធិទទួលបានការការពរទិន្នន័យ នៅគ្ប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ន្ការដំណើរការ 

ទិន្នន័យ (មាត្្ ១០[៣])។ ស្ចក្តីអធិប្បាយចំពោះពិធីសរន្ះ រៀបរាប់លម្អិតអំពីឯកជនភាព

ន្ះបន្ថ្មទៀត តាមគោលការណ៍ន្ការកំណត់ដោយស្វ័យប្វត្តិ៖ “នៅព្លកំណត់លក្ខខណ្ឌ 

តម្ូវផ្ន្កបច្ច្កទ្សសម្្ប់ការកំណត់ដោយស្វ័យប្វត្តិ អ្នកគ្ប់គ្ង និង អ្នកដំណើរការ 

ទិន្នន័យគួរត្ជ្ើសរីសសណា្ឋ្នន្បទដ្ឋ្នដ្លអំណយផលចំពោះឯកជនភាព ធ្វើដូច្ន្ះការ 

ប្ើប្្ស់កម្មវិធី និង សូហ្វវ្រនឹងមិនបំពនលើសិទ្ធិរបស់កម្មវត្ថុន្ទិន្នន័យនោះទ្ (ការការពរ 

ទិន្នន័យតាមការកំណត់ដោយស្វ័យប្វត្តិ) ជាពិស្ស ដើម្បីជៀសវាងដំណើរការទិន្នន័យច្ើន 

ជាងការចាំបាច់ និង ដើម្បីសម្្ចគោលបំណងតាមផ្លូវច្បាប់។ ឧទាហរណ៍៖ បណា្ត្ញសង្គមគួរ

ត្ត្ូវបានរៀបចំឡើងតាមការកំណត់ដោយស្វ័យប្វត្តិ ធ្វើដូច្ន្ះ ការផ្សព្វផ្សាយ ឬ រូបភាពនានា

អាចច្ករំល្កបានលុះត្្ត្មានការរឹតត្បិត និង មានរង្វង់ដ្លត្ូវបានជ្ើសរីស និង មិនម្ន 

សម្្ប់ប្ព័ន្ធអីុនធឺណិតទាំងមូលនោះទ”្។72

72 សូមមើលកថាខណ្ឌទី ៨៩ ន្ស្ចក្តីអធិប្បាយ (ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុប ២០១៨a) ផងដ្រ។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ស្ចក្តីណ្នាំ និង បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការការពរទិន្នន័យទូទៅរបស់ EU

ស្ចក្តីណ្នាំអំពីការការពរទិន្នន័យរបស់ EU (EU) ២០១៦/៦៨០ និង បទប្បញ្ញត្តិ (EU) 

២០១៦/៦៧៩ (ចូលជាធរមាននៅថ្ង្ទី២៥ ខ្ឧសភា ឆ្ន្ំ២០១៨) អនុវត្តចំពោះការដំណើរការ 

ទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនទាំងមូល ឬ មួយផ្ន្កតាមរយៈវិធីសស្្តស្វ័យប្វត្តិ ព្មទាំង ការដំណើរការ

មិនស្វ័យប្វត្តិផងដ្រ។73 ស្ចក្តីណ្នាំ និង បទប្បញ្ញត្តិ ឆ្ន្ំ២០១៦ មិនបានសំដៅយ៉្ងជាក់

លាក់លើទិន្នន័យខា្ន្តធំនោះទ្។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ នៅក្នុងឯកសរដ្លទទួលបានព ី

គណៈកម្មការអឺរ៉ុប ស្តីពីការការពរទិន្នន័យ និង ទិន្នន័យខា្ន្តធ7ំ4 គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានច្ងថា 

“ការវិភាគអំពីទិន្នន័យធំមិនម្នត្ងត្ជាប់ពក់ព័ន្ធនឹងទិន្នន័យបុគ្គលនោះទ្។ ប៉ុន្ត្ ប្សិនបើវា 

ជាប់ពក់ព័ន្ធ វាគួរត្អនុលោមតាមវិធាន និង គោលការណ៍ន្ការការពរទិន្នន័យ៖ ធម្មនុញ្ញរបស់ 

EU ស្តីពីសិទ្ធិមូលដ្ឋ្ន ច្ងថា មនុស្សគ្ប់រូបមានសិទ្ធិការពរទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួននៅគ្ប់ទិដ្ឋភាព 

ទាំងអស់ន្ជីវិត៖ នៅផ្ទះ នៅកន្ល្ងធ្វើការ នៅព្លកំពុងទិញទំនិញ នៅព្លទទួលការព្យាបាល 

ជំងឺ នៅប៉ុស្តិ៍នគរបាល ឬ នៅលើអីុនធឺណិត។ ទិន្នន័យខា្ន្តធំ ក៏មិនខុសគ្ន្ដ្រ” គណៈកម្មការអឺរ៉ុប 

(២០១៨)។

ដូចគ្ន្នឹងពិធីសរ ឆ្ន្ំ២០១៨ ន្អនុសញ្ញ្របស់ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុបដ្រ បទប្បញ្ញត្តិន្ះណ្នា ំ

អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកប្មូលទិន្នន័យនៅក្នុងការណ្នាំអំពីយន្តការ “តាមការរចនា” ឬ “តាមការ 

កំណត់ដោយស្វ័យប្វត្តិ”។ បទប្បញ្ញត្តិន្ះច្ងថា “អ្នកគ្ប់គ្ងគួរត្អនុម័តគោលនយោបាយ 

ផ្ទ្ក្នុង និង អនុវត្តវិធានការនានាដ្លបំព្ញតាមគោលការណ៍ន្ការការពរទិន្នន័យតាមការ 

រចនា និង ការការពរទិន្នន័យតាមការកំណត់ដោយស្វ័យប្វត្តិ ជាពិស្ស។ វិធានការទាំងនោះ 

អាចរួមបញ្ចូល នៅក្នុងចំណមអ្វីផ្ស្ងទៀត ការកាត់បន្ថយជាអប្បបរមានូវការដំណើរការទិន្នន័យ 

ផ្ទ្ល់ខ្លួន ការធ្វើឲ្យទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញ្ណបាន ឲ្យបានឆប់រហ័សបំផុត 

73 សូមមើលគ្ហទំព័រន្វិធានការពរទិន្នន័យរបស់ EU។ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-

data-protection-rules_en#documents (បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០២០)។

74 សូមមើលគណៈកម្មការអឺរ៉ុប (២០១៨)។ និយមន័យអំពីទិន្នន័យខា្ន្តធំក៏ត្ូវបានផ្តល់ជូនផងដ្រ ដោយច្ងថា “ទិន្នន័យខា្ន្តធ”ំ 

សំដៅលើ ទិន្នន័យដ្លមានចំនួនស្ថិតនៅក្នុងប្ភ្ទខុសៗគ្ន្ ដ្លផលិតច្ញពីប្ភពជាច្ើនប្ភ្ទខុសៗគ្ន្ ដូចជា មនុស្ស 
មា៉្សុីន ឬ ស៊្នស័រ ជាដើម។ ទិន្នន័យន្ះអាចជា ព័ត៌មានអំពីអាកាសធាតុ, ព័ត៌មានដ្លទទួលបានពីរូបភាពផ្ក្យរណប, រូបភាព 
និង វីឌីអូឌីជីថល, កំណត់ត្្ដ្លបញ្ជូនពីផ្ន្កមួយទៅផ្ន្កមួយផ្ស្ងទៀត ឬ សញ្ញ្ជីភីអ្ស ជាដើម។ ទិន្នន័យខា្ន្តធំអាចរួម 
បញ្ចូលទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន៖ ដ្លជា ព័ត៌មានណាមួយដ្លទាក់ទងនឹងបុគ្គល និង អាចជាព័ត៌មានដ្លទទួលបានពីឈោ្ម្ះ រូបថត 
អាសយដ្ឋ្នអីុម្ល ព័ត៌មានលម្អិតអំពីធនាគរ ការចុះផ្សាយនៅលើគ្ហទំព័របណា្ត្ញសង្គម ព័ត៌មានអំពីការព្យាបាលជំងឺ ឬ 
អាសយដ្ឋ្ន IP កុំព្យូទ័រណាមួយ”។



151គំរូន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការផ្ន្កពន្ធដរន្ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល របស់កិច្ចប្ជ៊ំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉៊ប 
ឌីជីថលនីយកម្ម និង បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ 

តាមដ្លអាចធ្វើបាន តមា្ល្ភាពដ្លពក់ព័ន្ធនឹងមុខងរ និង ការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន ការ 

អនុញ្ញត្ឲ្យកម្មវិធីរបស់ទិន្នន័យពិនិត្យតាមដនការដំណើរការទិន្នន័យ ការអនុញ្ញត្ឲ្យអ្នកគ្ប់គ្ង 

បង្កើត និង ពង្ឹងទ្ង់ទ្្យផ្ន្កសន្តិសុខ។ នៅព្លអភិវឌ្ឍ រចនា ជ្ើសរីស និង ប្ើប្្ស់កម្មវិធី 

ស្វាកម្ម និង ផលិតផលនានាដ្លផ្អ្កលើការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន ឬ ដំណើរការ 

ទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនដើម្បីបំព្ញការងរ អ្នកផលិតផលិតផល ស្វាកម្ម និង កម្មវិធីរបស់ពួកគ្ គួរត្

ត្ូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពិចារណាអំពីសិទ្ធិការពរទិន្នន័យ នៅព្លអភិវឌ្ឍ និង រចនាផលិតផល 

ស្វាកម្ម និង កម្មវិធីទាំងនោះ ដោយមានការពិចារណាយ៉្ងត្ឹមត្ូវអំពីបច្ច្កវិទ្យាទំនើបៗ 

ដើម្បីធ្វើឲ្យប្្កដថា អ្នកគ្ប់គ្ង និង អ្នកដំណើរការ អាចបំព្ញកាតព្វកិច្ចការពរទិន្នន័យរបស់

ពួកគ្បាន”។75

ពក់ព័ន្ធនឹងការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន បទប្បញ្ញត្តិន្ះក៏ច្ងផងដ្រថា “ការដំណើរការ 

ទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនដោយអាជា្ញ្ធរសធារណៈទាំងនោះ គួរត្អនុលោមតាមវិធានស្តីពីការការពរ 

ទិន្នន័យដ្លអាចអនុវត្តបាន ស្បតាមគោលបំណងន្ការដំណើរការ”។ អាជា្ញ្ធរសធារណៈ 

ទាំងន្ះ រួមបញ្ចូលអាជា្ញ្ធរពន្ធដរ និង ពន្ធគយផងដ្រ (កថាខណ្ឌទី ៣១ ន្បទប្បញ្ញត្តិ [EU 

២០១៦b])។

ការសម្្ចចិត្តដោយស្វ័យប្វត្តិក៏បានទទួលការការពរនៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិន្ះដ្រ។ កថាខណ្ឌ 

ទី ៧១ ច្ងថា ការសម្្ចចិត្ត (និង ការដំណើរការដោយស្វ័យប្វត្តិ) ណាមួយ ដ្លមានផល

ជះចំពោះកម្មវត្ថុរបស់ទិន្នន័យ មិនអាចធ្វើឡើងដោយផ្អ្កលើដំណើរការដោយស្វ័យប្វត្តិត្មួយ 

មុខនោះទ្ លើកល្ងត្ការសម្្ចចិត្តនោះ “ត្ូវបានអនុញ្ញ្តយ៉្ងច្បាស់លាស់ដោយច្បាប ់

របស់សហភាព ឬ រដ្ឋសមាជិក ដ្លអ្នកគ្ប់គ្ងទិន្នន័យជាកម្មវត្ថុន្សហភាព ឬ រដ្ឋសមាជិក 

នោះ ក្នុងគោលបំណងពិនិត្យតាមដន និង ទប់ស្ក្ត់ការក្ល្ងបន្លំ និង ការគ្ចពន្ធ ដ្លត្ូវបាន 

អនុវត្តស្បតាមបទប្បញ្ញត្តិ បទដ្ឋ្ន និង អនុសសន៍របស់ស្ថ្ប័នសហភាព ឬ អង្គភាពត្ួតពិនិត្យ 

ថា្ន្ក់ជាតិ និង ធានាចំពោះ សន្តិសុខ និង ភាពអាចទុកចិត្តបានន្ស្វាកម្មណាមួយដ្លត្ូវបាន 

ផ្តល់ជូនដោយអ្នកគ្ប់គ្ង ឬ ចាំបាច់សម្្ប់ការបញ្ចូល ឬ ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាណាមួយរវាង 

កម្មវត្ថុរបស់ទិន្នន័យ និង អ្នកគ្ប់គ្ងទិន្នន័យ ឬ នៅព្លដ្លកម្មវត្ថុរបស់ទិន្នន័យបានផ្តល់

ការ យល់ព្មរបស់គត់ ឬ នាងយ៉្ងច្បាស់លាស់”។76 ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ការសម្្ច 

75 សូមមើលកថាខណ្ឌទី ៧៨ ន្បទប្បញ្ញត្ត ិ(EU ២០១៦b)។ សូមមើលកថាខណ្ឌទី ៦៣ ន្ស្ចក្តណ្ីនំា (EU ២០១៦a) ផងដ្រ។

76 សូមមើលកថាខណ្ឌទី ៦១ ន្បទប្បញ្ញត្តិ (EU ២០១៦b)។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ចិត្តន្ះគួរត្អាស្័យលើ “ការការពរសុវត្ថិភាពយ៉្ងសមស្ប ដ្លគួរត្រួមបញ្ចូលព័ត៌មាន 

ជាក់លាក់អំពីកម្មវត្ថុរបស់ទិន្នន័យ និង សិទ្ធិទទួលបានការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់មនុស្ស ដើម្បីបង្ហ្ញ

អំពីការយល់ឃើញរបស់គត់ ឬ នាង ដើម្បីទទួលបានស្ចក្តីអធិប្បាយអំពីការសម្្ចចិត្តបនា្ទ្ប់

ពីមានការបា៉្ន់ប្មាណប្បនោះ និង ដើម្បីដ្ញដោលការសម្្ចចិត្តនោះ”។77 

 ចំណាប់អារម្មណ៍ច៊ងក្្យ និង អន៊សសន៍

ជំពូកន្ះបានលើកឡើងអំពីបញ្ហ្ប្ឈមនានាដ្លប្ឈមមុខដោយអាសុី និង អឺរ៉ុប ពក ់

ព័ន្ធនឹងការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗដោយរដ្ឋបាលពន្ធដរ និង ការការពរសិទ្ធិរបស់អ្នកជាប ់

ពន្ធ។ ដើម្បីជួយសម្ួលដល់ការផ្ល្ស់ប្តូរឧត្តមា្ម្នុវត្តនៅក្នុងក្បខណ្ឌន្ការតភា្ជ្ប់ និង កិច្ច 

សហប្តិបត្តិការរបស់ ASEM ជំពូកន្ះបានលើកឡើងអំពីការអភិវឌ្ឍនៅអឺរ៉ុប និង អាសុី និង 

បា៉្សុីហ្វិក រួមបញ្ចូលទាំងការងរដ្លអនុវត្តដោយអង្គការអន្តរជាតិផងដ្រ (ធនាគរអភិវឌ្ឍអាសុី 

និង OECD) និង បណា្ត្ញរដ្ឋបាលពន្ធដរក្នុងតំបន់ (CIAT, IOTA, BRITACOM និង 

SGATAR)។

អនុសសន៍ទីមួយ គឺដើម្បីឲ្យប្ទ្សនៅក្នុងបណា្ត្ញ ASEM មានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហ ្

ប្ឈមដ្លរដ្ឋបាលពន្ធដរប្ឈមមុខនៅក្នងុការប្មូលព័ត៌មានពន្ធដរ (ប្ភពប្បប្ព្ណី និង  

ប្ភពឌីជីថល) និង វិនិយោគលើយុទ្ធសស្្តគ្ប់គ្ងទិន្នន័យរបស់ពួកគ្។ យុទ្ធសស្្តទាំងន្ះ 

គួរត្ជា (i) យុទ្ធសស្្តដ្លមានរយៈព្លវ្ង និង (ii) ពិចារណាប្ើប្្ស់ការវិភាគតាមប្ប 

វិនិច្ឆ័យ តាមប្បទស្សន៍ទាយទុកមុន និង តាមប្បបញ្ញត្តិ។ លើសពីន្ះទៀត ប្ទ្សនានាគួរត្

វិនិយោគលើការពង្ឹងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលរបស់ពួកគ្ផងដ្រ ដ្លរួមបញ្ចូលការណ្នាំ 

អំពីប្ព័ន្ធបញ្ជូនព័ត៌មានទូទៅ និង សូហ្វវ្រសម្្ប់វិភាគទិន្នន័យខា្ន្តធំ។

ក្នុងគោលបំណងន្ះ វាមានសរសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្ជុំថា្ន្ក់តំបន់សម្្ប់រដ្ឋបាល 

ពន្ធដរ ដើម្បីធ្វើបទបង្ហ្ញអំពីបញ្ហ្ប្ឈមន្ឌីជីថលនីយកម្មផ្ន្កពន្ធដររបស់ពួកគ្ និង ដើម្បី 

ផ្ល្ស់ប្តូរទនា្ល្ប់អនុវត្តល្អបំផុត។ កិច្ចប្ជុំទាំងន្ះអាចមានលក្ខណៈប្ហាក់ប្ហ្លគ្ន្នឹង 

TADEUS ដ្រ (កិច្ចប្ជុំកំពូលប្ចាំឆ្ន្ំរបស់ប្ធានផ្ន្ករដ្ឋបាលពន្ធដរន្ EU) ប៉ុន្ត្មានប្ទ្ស 

ដ្លចូលរួមនៅក្នុងបណា្ត្ញ ASEM។ លើសពីន្ះទៀត ដោយសរមាន ២៧ ប្ទ្សចូលរួម 

ជាប្ទ្សដ្គូនៅទ្វីបអាសុី នៅក្នុង ASEM ប្ទ្សមួយចំនួនអាចចុះអនុស្សរណៈន្ការយោគ 

77 សូមមើលកថាខណ្ឌទី ៧១ ន្បទប្បញ្ញត្តិ (EU ២០១៦b)។
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ឌីជីថលនីយកម្ម និង បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ 

យល់គ្ន្ ដើម្បីពង្ឹងកិច្ចសហប្តិបត្តិការ ដើម្បីដោះស្្យការគ្ចពន្ធ និង ការក្ល្ងបន្លំពន្ធ 

ដោយ ផ្អ្កលើតម្ូវការរបស់ប្ទ្សនានា (ដូចបានអនុវត្តនៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើម BENELUX)។

អនុសសន៍ទីពីរលើកឡើងអំពីលិខិតូបករណ៍ដើម្បីការពរសិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ។ ប្ទ្សនៅ 

ក្នុងតំបន់អាសុី និង បា៉្សុីហ្វិក បានណ្នាំអំពីវិធានដើម្បីការពរទិន្ន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន និង សិទ្ធិឯកជនភាព 

ជាពិស្ស ដោយអនុវត្តតាមស្ចក្តីណ្នាំអំពីការការពរទិន្នន័យរបស់ EU ឆ្ន្ំ១៩៩៥។ ទោះប ី

ជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ស្ចក្តីណ្នាំន្ះត្ូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ដើម្បីរួមបញ្ចូល នៅក្នុងចំណម 

សកម្មភាពដទ្ទៀត ការប្ើប្្ស់ទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន ទិន្នន័យស្ន្ទិច និង ទិន្នន័យជីវសស្ត្។ 

អាស្័យហ្តុន្ះ យើងផ្តល់ អនុសសន៍ឲ្យប្ទ្សនានា ធ្វើការក្ប្្ច្បាប់ស្តីពីការការពរ 

ទិន្នន័យ ដោយអនុវត្តតាមស្ចក្តីណ្នាំអំពីការការពរទិន្នន័យរបស់ EU និង បទប្បញ្ញត្តិ 

ឆ្ន្ំ២០១៦។ ដូចបានអនុវត្តនៅក្នុងអនុសញ្ញ្របស់ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុប (ពិធីសរ ឆ្ន្ំ២០១៨) យើង

ផ្តល់អនុសសន៍ថាប្ទ្សនានាគួរត្រួមបញ្ចូលឯកសរយោង នៅក្នុងការវិភាគអំពីទិន្នន័យខា្ន្តធំ 

ឬ ទិន្នន័យ រួមទាំងសិទ្ធិមនុស្ស (កម្មវត្ថុរបស់ទិន្នន័យ) នៅក្នុងបរិបទន្ការសម្្ចចិត្តតាមអាល់

កូរីតផងដ្រ។

ជាចុងក្្យ ពក់ព័ន្ធនឹងការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនដោយស្វ័យប្វត្តិ យើងផ្តល់ទឡ្ហ ី

ករណ៍ថា អនុសញ្ញ្របស់ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុប និង ពិធីសរឆ្ន្ំ២០១៨ របស់អនុសញ្ញ្ន្ះ គឺជា 

លិខិតូបករណ៍មួយដ្លប្ទ្សនានាចាំបាច់ត្ូវផ្តល់សចា្ច្ប័ន។ អាស្័យហ្តុន្ះ ការស្្វជ្្វ 

បន្ថ្មគួរត្ត្ូវបានធ្វើឡើងអំពីការប្ើប្្ស់អនុសញ្ញ្នោះសម្្ប់ការប្មូល និង ការផ្ល្ស់ប្តូរ 

ព័ត៌មានរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ។

កិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់ ASEM លើការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល ត្ូវបានដក់ច្ញបានយ៉្ងល្អ 
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នៅគ្ប់ទិដ្ឋភាពទំាងអស់ន្ជីវិត។ ទូរគមនាគមន៍បានកា្លយ្ជាឧបករណ៍ដ៏ពិស្សមួយន្ការងរ។ 

អាជីវកម្មខា្ន្តតូច និង សកលវិទ្យាល័យ ដ្លធា្ល្ប់គិតថា ឌីជីថលនីយកម្មគឺជាភាពប្ណិតនោះ 

នៅព្លន្ះមើលឃើញថា វាចាំបាច់សម្្ប់ការរស់រាន។ ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានកា្ល្យជា

ខ្ស្ជីវិត។ វាស្ទើរត្គ្ម្នការជំទាស់ទាល់ត្សោះថា "ជំងឺរាតត្បាតសកលបានបង្កើត "ការបំប្ក 

រចនា សម្ព័ន្ធពីអតីតកាល" ដ្លធ្វើឱ្យរចនាបទន្អាកប្បកិរិយដ្លមានស្្ប់ជាច្ើនប្្ជា 

ហួសសម័យ ប៉ុន្ត្វាក៏ចង្អុលបង្ហ្ញផ្លូវឆ្ព្ះទៅមុខសម្្ប់សង្គមផងដ្រ" (Rumelt ឆ្ន្ំ២០០៨)។

នៅព្លកសងសង្គមឌីជីថល មានចំណុចមួយទៀតដ្លយើងត្ូវត្ពិចារណា ដ្លជំងឺរាត

ត្បាតសកលបានគូសបញ្ជ្ក់នោះគឺ វិសមាភាពដ៏ខា្ល្ំងកា្ល្ដ្លកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើង

នៅទូទាំងសកលលោក។

វិធានការដ្លត្ូវបានស្នើឡើងដើម្បីទប់ស្ក្ត់ការរីករាលដលន្ម្រោគន្ះ មានការពិបាក 

ក្នុងអនុវត្តដោយមនុស្សជាច្ើន។ ការលាងដ្ជាមួយសប៊ូជាញឹកញាប់ គឺជាបញ្ហ្ប្ឈមមួយ 

សម្្ប់អ្នកដ្លគ្ម្នទឹកសម្្ប់ប្ើប្្ស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគ្។ ការរក្សាគមា្ល្តផ្លូវកាយ គឺស្ទើរ 

ត្មិនអាចធ្វើទៅ បាន ចំពោះអ្នកដ្លរស់នៅសំណង់អាណាធិបត្យ្យ, សំណង់មិនរៀបរយ និង 

សហគមន៍ជនក្ីក្នៅក្នុងទីក្ុងន្ប្ទ្សលោកខាងត្បូង។ ប្សិនបើយើងមានបំណងសម្្ច 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

បាននូវវឌ្ឍនភាព និង មិនបង្កើតកំហុសឆ្គងដដ្ល ដូចកាលពីអតីតកាលនោះ បរិយប័ន្នគួរត្ជា

លក្ខណៈពិស្សមួយន្សង្គមឌីជីថលដ្លយើងកំពុងត្បង្កើតឡើង។

 ភពចាំបាច់ន្បរិយប័ន្នឌីជីថល

"បរិយប័ន្នឌីជីថល" មានន័យថា បុគ្គលទាំងឡាយ ដ្លស្ថិតនៅក្នុងក្ុមជនទន់ខ្សាយ មាន 

លទ្ធភាពចូលប្ើប្្ស់ និង មានជំនាញប្ើប្្ស់ ICT ហ្តុដូចន្ះ ពួកគ្អាចចូលរួម និង ទទួល

បានអត្ថប្យោជន៍ពីសង្គមឌីជីថលដ្លកំពុងត្ល្ចឡើងន្ះ (Digital Inclusion, n.d.)។

វិធីមួយក្នុងការសម្លឹងមើលបរិយប័ន្ន គឺតាមរយៈគោលដៅចំនួនប្្ំមួយដ្លត្ូវបានទទួល 

យកជាទូទៅ៖ 

1� មិនទុកនរណាមា្ន្ក់ចោល៖ ធានាចំពោះការប្ើប្្ស់អីុនធឺណិតដ្លមានគុណភាព និង  

ការ ចាប់ផ្តើមអនុវត្តចំពោះមនុស្សគ្ប់រូប

2� ផ្តល់ភាពអង់អាចដល់អ្នកប្ើប្្ស់ តាមរយៈអត្តសញ្ញ្ណឌីជីថលល្អៗ៖ ធានាថា មនុស្ស

គ្ប់រូបអាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមឌីជីថល តាមរយៈអត្តសញ្ញ្ណ និង យន្តការចូលប្ើប្្ស់ 

ដ្លអនុញ្ញ្តដល់អ្នកប្ើប្្ស់

3� ធ្វើឲ្យអាជីវកម្មដំណើរការដើម្បីប្ជាជន៖ ជួយដល់កុ្មហុ៊ននានានៅក្នងុការបង្ហញ្ទិសដៅ 

ន្ការបំប្កខ្លួន និង ការវិវឌ្ឍន៍ផ្ន្កឌីជីថល ដើម្បីទទួលបានគំរូ និង ទមា្ល្ប់អនុវត្តអាជីវកម្ម

តាមប្បថ្មីៗ និង មានទំនួលខុសត្ូវ

4� ថ្រក្សាមនុស្សគ្ប់រូបឲ្យមានសុវត្ថិភាព និង សន្តិសុខ៖ បង្កើតទ្ង់ទ្្យន្និយម និង 

ទមា្ល្ប់ អនុវត្តដ្លធ្វើឲ្យមានមជ្ឈដ្ឋ្នដ្លពឹងផ្អ្កលើបច្ច្កវិទ្យា ដ្លមានសុវត្ថិភាព និង 

មានភាពធន់

5� បង្កើតវិធានថ្មីៗសម្្ប់ល្ប្ងថ្មីមួយ៖ អភិវឌ្ឍយន្តការធ្វើអភិបាលកិច្ចថ្មី មានភាពបត់ប្ន 

ផ្អ្កលើលទ្ធផល និង មានការចូលរួម ដើម្បីបំព្ញបន្ថ្មពីលើគោលនយោបាយ និង 

បទប្បញ្ញត្តិតាមប្បប្ព្ណី

6� ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គផ្នក្ទិន្នន័យ៖ អភិវឌ្ឍនវានុវត្តន៍ដ្លអនុញ្ញត្ឲ្យយើងទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ 

ពីទិន្នន័យ ស្បព្លជាមួយគ្ន្នោះ ការពរផលប្យោជន៍តាមផ្លូវច្បាប់របស់ភាគីពក់ព័ន្ធ 

ទាំងអស់។ (វ្ទិកាស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ២០១៨:៨)។



165កិច្ចសហប្តិបត្តិការរវាងអាសុី-អឺរ៉ុប ក្នុងការកសងសង្គមឌីជីថលប្កបដោយបរិយប័ន្ន 

មូលនិធិអភិវឌ្ឍមូលធនន្អង្គការសហប្ជាជាតិ (UNCDF) បានស្នើឲ្យប្ើប្្ស់កាតពិន្ទុ

ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដ្លមានបរិយប័ន្ន (IDES) ជាវិធីមួយដើម្បីវាស់វ្ងបរិយប័ន្ននៅក្នុងស្ដ្ឋកិច្ច

ឌីជីថល។

IDES ពិចារណាអំពីវិស័យនានាដូចខាងក្្ម៖

 y កម្ិតដ្លរដ្ឋ្ភិបាលលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដ្លមានបរិយប័ន្នយ៉្ង 

សកម្ម និង កម្ិតដ្លគោលនយោបាយ និង បទប្បញ្ញត្តិផ្តល់ការគំទ្ដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

ឌីជីថល និង ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

 y កម្ិតន្ការអភិវឌ្ឍហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធចល័ត (ឧ. ភាពជាមា្ច្ស់ទូរស័ព្ទ និង ការគ្បដណ្តប់ 

របស់បណា្ត្ញទូរស័ព្ទ) និង ឋានៈរបស់ស្ថ្នប្ព័ន្ធន្ការទូទាត់ប្្ក់តាមប្ព័ន្ធឌីជីថល

 y ស្ថ្នភាពរបស់ស្ថ្នប្ព័ន្ធន្នវានុវត្តន៍របស់ប្ទ្សមួយ និង

 y ការចូលរួមយ៉ង្សកម្មរបសវិ់សយ័សធារណៈ និង ឯកជន នៅក្នងុការអភិវឌ្ឍជំនាញឌីជីថល 

និង ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និង ការប្ើប្្ស់បណា្ត្ញឌីជីថលសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញដ្ល 

ពក់ព័ន្ធ។ (UNCDF ឆ្ន្ំ២០១៩)

ពក់ព័ន្ធទៅលើបរិយប័ន្នឌីជីថលនៅក្នងុវិស័យនយោបាយ ការចូលរួមតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចតូ្និក 

គឺជា "ដំណើរការន្ការរួមបញ្ចូលប្ជាជនតាមរយៈ ICTs នៅក្នុងគោលនយោបាយ ការសម្្ច 

ចិត្ត និង ការរចនា និង ផ្តល់ស្វា ដើម្បី ធ្វើឲ្យមានការចូលរួមមានបរិយប័ន្ន និង មានការ ពិចារណា 

យ៉្ងប្ុងប្យ័ត្ន" (UN ឆ្ន្ំ២០១៨ ទំព័រ ១១២)។ Macintosh (២០០៤:៣) សមា្គ្ល់ឃើញ 

កម្ិតទាំងបីន្ការចូលរួមតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក៖

 y ការអនុញ្ញ្តឲ្យប្ើប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក (E-enabling)៖ គំទ្ដល់អ្នកដ្ល តាមធម្មតា 

មិន អាចប្ើប្្ស់អីុនធឺណិតបាន និង ទាញយកអត្ថប្យោជន៍ពីទិន្នន័យជាច្ើន ដ្ល 

អាច រក បាន

 y ការបង្កលក្ខណៈឲ្យចូលរួមតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក (E-engaging)៖ ការពិគ្្ះយោបល់

ជាមួយអ្នកទស្សនាក្នងុចំនួនច្ើន ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការរួមបញ្ចលូកាន់ត្ជ្្លជ្្ និង គំទ្ 

ការជជ្កវ្កញ្កដោយមានការពិចារណាយ្៉ងបុ្ងប្យ័ត្នអំពីបញ្ហគ្ោលនយោបាយ

 y ការផ្តល់ភាពអង់អាចតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក (E-empowering)៖ គំទ្ដល់ការចូលរួម 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

យ៉្ង សកម្ម និង ការជួយសម្ួលពីថា្ន្ក់ក្្មទៅថា្ន្ក់លើ ដើម្បីជះឥទ្ធិពលដល់របៀបវារៈ

ផ្ន្កនយោបាយ។

ការស្ទង់មតិអំពីរដ្ឋភិ្បាលអ្ឡិចតូ្និករបស់អង្គការសហប្ជាជាតិ (UN) រួមបញ្ចលូសន្ទស្សន៍

ន្ការចូលរួមតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចតូ្និក ដ្លវាស់វ្ង៖ "(i) ព័ត៌មានអ្ឡិចតូ្និក ពោលគឺលទ្ធភាព

ក្នុងការស្វ្ងរកព័ត៌មានអនឡាញ (ii) ការពិគ្្ះយោបល់តាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក ពោលគឺការ

ពិគ្្ះយោបល់ជាសធារណៈតាមអនឡាញ និង (iii) ការសម្្ចចិត្តតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក 

ពោលគឺរួមបញ្ចលូសធារណជននៅក្នងុដំណើរការន្ការសម្្ចចិត្តដោយផ្ទល់្" (UN ឆ្ន្២ំ០១៨ 

ទំព័រ ១១២)។

 ការវាស់វឌ្ឍនភព

វឌ្ឍនភាពចំពោះសង្គមឌីជីថលដ្លមានបរិយប័ន្ន អាចត្ូវបានប្មូលផ្តុំតាមសន្ទស្សន៍មួយ 

ចំនួន។

សន្ទស្សន៍អុីនធឺណិតដ្លមានបរិយប័ន្ន "វាស់កមិ្តដ្លអុីនធឺណិតមិនតឹ្មត្អាចប្ើប្្ស់

បាន និង មានតម្ល្សមរម្យត្បុ៉ណ្ណ្ះទ្ ប៉ុន្ត្ថ្មទាំង ជាប់ពក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សគ្ប់រូប តាមវិធ ី

ដ្លរួមចំណ្កដល់វឌ្ឍនភាពផ្ន្កសង្គម និង ស្ដ្ឋកិច្ចផងដ្រ" (អង្គភាពផ្តល់ព័ត៌មានឆ្ល្តវ្ដល់

អ្នកស្ដ្ឋកិច្ច ២០២០:១២)។ គំហើញសំខាន់ៗន្សន្ទស្សន៍ អីុនធឺណិតដ្លមានបរិយប័ន្ន 

ឆ្ន្ំ២០២០ រួមមាន៖

 y ការប្ើប្្ស់អីុនធឺណិតមានការកើនឡើងនៅទូទាំងសកលលោក ប៉ុន្ត្ភាពខុសគ្ន្យ៉្ង

ខា្ល្ំងកា្ល្នៅត្បន្តកើតឡើង ហើយអត្្ន្ការរួមបញ្ចូលមានភាពយឺតយ៉្វនៅក្នុងតំបន់

ដ្ល ពិបាកទៅដល់។

 y ទិន្នន័យចល័តបានកា្លយ្ជាកតា្តក្្ប្្សម្្ប់កុ្មប្ជាជនដ្លមានប្្ក់ចំណូលទាប បុ៉ន្ត្ 

ការចូលប្ើប្្ស់នៅត្មានតម្ល្ថ្ល្ខា្ល្ំង។

 y ទោះបីជាមានការរួមតូចក៏ដោយ ក៏គមា្ល្តយ្នឌ័រនៅក្នុងការចូលប្ើប្្ស់ នៅត្មាន ទំហំ 

ធំ យ៉្ងខា្ល្ំង។

 y ការលាតសន្ធឹងរបស់ឧបករណ៍ចល័តគឺជានិនា្ន្ការវិជ្ជមាន ប៉ុន្ត្តួនាទីរបស់វា ក្នុងនាមជា 

អ្នកផ្តល់លទ្ធភាពចូលប្ើប្្ស់ សម្្ប់ស្្តីក្ីក្ខា្ល្ំងបំផុតនៅលើពិភពលោក នៅត្មាន 
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ភាព មិនច្បាស់លាស់។ នៅក្នុងប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលទាបបំផុត វឌ្ឍនភាពន្ការ 

លាតសន្ធឹងន្ះ ប្ហ្លជាកំពុងត្វិវឌ្ឍន៍បញ្្ចាសទិសថ្មទៀតផង។

 y អីុនធឺណិតកំពុងត្ជួយសម្ួលដល់ការគ្ប់គ្ងរបស់មនុស្សលើប្្ក់ និង ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ 

ពួកគ្ និង បរិយប័ន្នរបស់ពួកគ្នៅក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចដ្លមានទ្ង់ទ្្យធំជាងន្ះ។

 y ការប្ើប្្ស់អីុនធឺណិតកំពុងត្ពង្ីកឱកាសផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុសម្្ប់បុគ្គលទាំងឡាយ ជា 

ពិស្ស នៅក្នុងពិភពលោកដ្លកំពុងត្អភិវឌ្ឍ។

 y ការតភា្ជ្ប់ដោយចល័ត កំពុងត្កា្ល្យជាកតា្ត្ដ្លធ្វើឲ្យមានសមាភាពផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ។ នៅ

ក្នុងប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលទាប ការតភា្ជ្ប់ដោយចល័តមានសរសំខាន់ ចំពោះ 

បរិយ ប័ន្ន ផ្នក្ហិរញ្ញវត្ថ ុខា្ល្ងំជាង នៅក្នងុប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់ នៅកន្លង្ ដ្ល

ប្ជាជនទំនងជាអនុវត្តកិច្ចការទាំងនោះនៅលើការតភា្ជ្ប់ថ្រដ្លមានភាពរឹងមាំជាង។

 y មនុស្សកំពុងត្ប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធអនឡាញដើម្បីរៀបចំការងរដ្លប្ើបច្ចក្វិទ្យាខា្ល្ងំ សម្្ប ់

ថ្ង្ ស្អ្ក។

 y ប្ជាជនវ័យកណា្ត្លលើកកម្ពស់អីុនធឺណិត ច្ើនជាងវិធីផ្ស្ងទៀត សម្្ប់ការបំព្ញ 

ការងរបនា្ទ្ន់។

 y ឱកាសផ្ន្កឌីជីថលសម្្ប់ពង្ឹងសមត្ថភាពផ្ទ្ល់ខ្លួន នៅក្នុងប្ភ្ទផ្ស្ងទៀត កំពុងត្

ត្ូវបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តយ៉្ងទូលំទូលាយ។ ការប្ើប្្ស់អីុនធឺណិតក៏ជួយដល់ប្ជាជន

ទាំងឡាយឲ្យមានការចូលរួមកាន់ត្ច្ើនជាងមុនដ្រ។

 y ទំនុកចិត្តលើប្ព័ន្ធអីុនធឺណិតមានការធា្ល្ក់ចុះនៅក្នុងបរិបទមួយចំនួន ដូចជាព័ត៌មានដ្ល

ត្ូវបានដក់តាមអនឡាញដោយរដ្ឋ្ភិបាល គ្ហទំព័រដ្លមិនម្នជារបស់ រដ្ឋ្ភិបាល 

និង កម្មវិធី និង ព័ត៌មានដ្លត្ូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយបុគ្គលទាំងឡាយនៅលើប្ព័ន្ធ 

ផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ (អង្គភាពផ្តល់ព័ត៌មានឆ្ល្តវ្ដល់អ្នកស្ដ្ឋកិច្ច ២០២០: ១២)

វិធីមួយទៀតដើម្បីតាមដនវឌ្ឍនភាព គឺ តាមរយៈសន្ទស្សន៍ន្ការចូលរួមតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិច 

ត្ូនិក នៅក្នុងការស្ទង់មតិអំពីរដ្ឋ្ភិបាលអ្ឡិចត្ូនិករបស់ UN។

ការក្សមួ្លឆ្ន្២ំ០១៨ លើការស្ទង់មតិអំពីរដ្ឋភិ្បាលអ្ឡិចតូ្និករបស់អង្គការសហ ប្ជាជាតិ 

(២០១៨) បានបង្ហ្ញដូចខាងក្្ម៖
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

 y រដ្ឋ្ភិបាលអ្ឡិចត្ូនិកបាន និង កំពុងត្មានការកើនឡើងយ្៉ងខា្ល្ំងកា្ល្នៅក្នុងរយៈព្ល

ជាង ១៧ ឆ្ន្ំកន្លងមកន្ះ ចាប់ពីព្លដ្លអង្គការសហប្ជាជាតិមានបំណងសិក្សាអំពី

ស្ថ្នភាពរបស់រដ្ឋបាលអ្ឡិចត្ូនិក ជាលើកដំបូង កាលពីឆ្ន្ំ២០០១។

ការស្ទង់មតិឆ្ន្ំ២០១៨ គូសបញ្ជ្ក់អំពីនិនា្ន្ករជាសកលដ្លនៅត្មានភាពវិជ្ជមានចំពោះ 

ការ អភិវឌ្ឍរដ្ឋ្ភិបាលអ្ឡិចត្ូនិកនៅកម្ិតខ្ពស់។ សន្ទស្សន៍ន្ការអភិវឌ្ឍរដ្ឋ្ភិបាលអ្ឡិច 

ត្ូនិក (EGDI) ជាមធ្យម នៅលើពិភពលោក មានការកើនឡើងពី ០,៤៧ នៅឆ្ន្ំ២០១៤ ទៅ 

០,៥៥ នៅឆ្ន្ំ២០១៨ (ទំព័រ ៨៤, ៨៧)។

 y នៅក្នុងក្ុម "EGDI ខ្ពស់ខា្ល្ំង" ៦៧% ន្ប្ទ្សទាំងអស់មកពីតំបន់អឺរ៉ុប តាមដោយ អាសុី 

(២០%) អាម្រិក (៨%) និង អូស្អានី (៥%)។ នៅក្នុងក្ុម "EGDI ខ្ពស់" ថា្ន្ក់ដឹកនាំ 

មកពីតំបន់អាសុី និង អាម្រិក (៣៣% និង ៣១% ដោយឡ្កពីគ្ន្) តាមដោយ អឺរ៉ុប 

(២២%) អាហ្្វិក (១១%) និង អូស្អានី (៣%)។ នៅក្នុងក្ុម "EGDI ថា្ន្ក់កណា្ត្ល" 

ប្ទ្សន្តំបន់អាហ្្វិក មាន ៥០%...  និង អាសុីមានរហូតដល់ ២០% ន្ចំណ្ក នៅក្នុង 

ក្ុម។ ពុំមានប្ទ្សន្តំបន់អឺរ៉ុប ស្ថិតនៅក្នុងក្ុម EGDI ថា្ន្ក់កណា្ត្ល និង ទាបនោះទ្។ 

ក្នុងចំណមប្ទ្សទាំង ១៥ ដ្លស្ថិតនៅក្នុងក្ុម "EGDI ថា្ន្ក់ទាប" ភាគច្ើនមក ពី 

អាហ្្វិក (៨៧%) តាមដោយ ២ ប្ទ្សនៅអាសុី (១៣%)។ (ទំព័រ ៩៣) 

ចំពោះការចូលរួមតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក ជាពិស្ស ការស្ទង់មតិ ឆ្ន្ំ២០១៨ បានរាយ ការណ៍ 

ដូចខាងក្្ម៖

 y ប្ទ្សដណឺមា៉្ក ប្ទ្សហា្វ្ំងឡង់ សធារណរដ្ឋកូរ៉្ (ចាប់ពីព្លន្ះតទៅ ហៅថា 

ប្ទ្សកូរ៉្) បានជាប់ចំណាត់ថា្ន្ក់ជាប្ទ្សឈានមុខគ្ជាសកលចំពោះការចូលរួម

តាម ប្ព័ន្ធ អ្ឡិចត្ូនិក នៅខណៈព្លដ្លប្ទ្សហូឡង់ ប្ទ្សអូស្្តាលី ប្ទ្ស 

ជប៉ុន ប្ទ្សនូវ្លហ្សឺឡង់ ចក្ភពអង់គ្ល្ស (UK) សហរដ្ឋអាម្រិក និង ប្ទ្ស 

អ្ស្បា៉្ញ កំពុង ត្តាមពីក្្យយ៉្ងកៀក (ទំព័រ ១១៤)។

 y ប្ទ្សន្តំបន់អឺរ៉ុបរួមចំនួន ៧០% នៅក្នុងក្ុម ៦២ ប្ទ្សដ្លមានសន្ទស្សន៍ការចូល

រួមតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក (EPI) នៅកម្ិតខ្ពស់ខា្ល្ំង (ទោះបីជា មានចំនួនត្ ២២% ន្ 

រដ្ឋសមាជិក UN ក៏ដោយ)។ អាសុី តាមមកបនា្ទ្ប់ ដោយមានចំនួន ៣៦% នៅក្នុងក្ុម 

ដ្ល មាន "EPI ខ្ពស់ខា្ល្ំង” ដូចគ្ន្នោះ (នៅខណៈព្លដ្ល មានចំនួន ២៤% ក្នុង 

ចំណមរដ្ឋសមាជិកទាំង ១៩៣) (ទំព័រ ១១៧)។
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 y ពក់ព័ន្ធនឹងសមាសធាតុតូចន្សន្ទស្សន៍ន្ះ៖

 □ ព័ត៌មានអ្ឡិចត្ូនិក៖ រដ្ឋសមាជិកកំពុងត្ច្ករំល្កព័ត៌មានកាន់ត្ច្ើនជាមួយ 

ប្ជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគ្ ភាគច្ើននៅក្នុងវិស័យអប់រំ និង វិស័យសុខាភិបាល និង តាម 

យ៉្ងកៀក ដោយវិស័យដទ្ទៀត (ទំព័រ ១១៨)

 □ ការពិគ្្ះយោបល់តាមប្ព័ន្ធអីុនធឺណិត៖ គ្ប់តំបន់ទាំងអស់មានវឌ្ឍនភាពនៅក្នុង

ប្ើ ប្្ស់ឧបករណ៍ពិគ្្ះយោបល់នៅក្នងុឆ្ន្២ំ០១៨ ប្សិនបើប្ៀប នឹងឆ្ន្ ំ២០១៦។ 

នៅអឺរ៉ុប គ្ប់ប្ទ្សទាំងអស់មានឧបករណ៍ ឬ សកម្មភាពសម្្ប់ការចូលរួមតាម 

អនឡាញ ៤២ ប្ទ្សមានឧបករណ៍បង្កើតបណា្ត្ញផ្សព្វផ្សាយសង្គម ៣៩ ប្ទ្ស 

មាន ឧបករណ៍អ្ឡិចត្ូនិកសម្្ប់ការពិគ្្ះយោបល់ ឬ ការពិភាក្សាជាសធារណៈ 

និង ៤០ ប្ទ្ស នាព្លថ្មីៗន្ះ បានប្ើប្្ស់ការពិគ្្ះយោបល់ ឬ ការពិភាក្សាតាម 

អនឡាញ (ទំព័រ ១១៩)

 □ ការសម្្ចចិត្តតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិកនៅត្ជាបញ្ហ្ប្ឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ (ទំព័រ ១២០)

។

វឌ្ឍនភាពរបស់អឺរ៉ុបដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់សង្គមឌីជីថលដ្លមានបរិយប័ន្ន អាចត្ូវបានមើល 

ឃើញនៅក្នុងសន្ទស្សន៍ស្ដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថលអន្តរជាតិ (I-DESI) (គណៈកម្មការអឺរ៉ុប ឆ្ន្ំ 

២០១៨)។ I-DESI ផ្តល់ការបា៉្ន់ប្មាណជាទូទៅអំពីគោលជំហរបស់ប្ទ្សន្ EU ទាំង ២៨ 

ប្ទ្ស ដោយប្ៀបធៀបនឹងស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សដ្លមិនម្នជា EU ចំនួន ១៧ ប្ទ្ស។78 

I-DESI វាស់វ្ងអំពីការតភា្ជ្ប់ មូលធនមនុស្ស (ជំនាញឌីជីថល) ការប្ើប្្ស់អីុនធឺណិតដោយ

ប្ជាពលរដ្ឋ និង សមាហរណកម្មន្បច្ចក្វិទ្យា និង ស្វាកម្មឌីជីថលសធារណៈ នៅក្នងុចំណម

លទ្ធផលសំខាន់ៗនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ របាយការណ៍ I-DESI មានដូចតទៅ។ (i) រដ្ឋសមាជិក EU 

ជាមធ្យម ដោយប្ៀបធៀបនឹងប្ទ្សមិនម្ន EU និង ប្ទ្ស EU ធំៗ ស្ថិតនៅក្នុងចំណម 

អ្នកអនុវត្តល្អបំផុតនៅលើសកលលោក៖ រដ្ឋសមាជិក EU ចំនួនបំ្្មួយស្ថតិនៅក្នងុចំណមប្ទ្ស

ដ្លទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតទាំងដប់។ (ii) នៅចនោ្ល្ះឆ្ន្ំ២០១៣ និង ២០១៦ រដ្ឋសមាជិក 

EU មានវឌ្ឍនភាពយ៉្ងទៀងទាត់លើការអនុម័ត និង ការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល។ ទោះបី 

ជាយ៉្ងណាក៏ដោយ EU ទាំងមូល មិនបានបិទគមា្ល្ត ជាមួយ សហរដ្ឋអាម្រិក ប្ទ្សកូរ៉្ និង 

78 ប្ទ្សមិនម្ន EU ទាំង ១៧  ប្ទ្ស រួមមាន ប្ទ្សអូស្្តាលី ប្ទ្សប្្សុីល ប្ទ្សកាណាដ ប្ទ្សឈីលី 
ប្ទ្សចិន ប្ទ្សអីុស្លង់ ប្ទ្សអីុស្្អ៊្ល ប្ទ្សជប៉ុន ប្ទ្សមុិកសុិក ប្ទ្សនូវ្លហ្សឺឡង់ ប្ទ្សន័រវ៉្ 
ប្ទ្សរុស្សុី ប្ទ្សស៊្ប៊ី, South, ប្ទ្សស្វីស ប្ទ្សទួរគី និង សហរដ្ឋអាម្រិក។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ប្ទ្ស ជបុ៉ន បានដោយជោគជ័យនោះទ្។ ចំណុចដ្លគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍ និង ផ្ទយុពីរបាយការណ៍

រដ្ឋ្ភិបាលអ្ឡិចត្ូនិករបស់ UN នោះគឺ I-DESI ច្ងថា រដ្ឋ្ភិបាលអ្ឡិចត្ូនិកគឺជារង្វ្ស់

មួយ ដ្លរដ្ឋសមាជិក EU មានលទ្ធផលន្ការអនុវត្តជាមធ្យម ទាបជាងប្ទ្ស សមភាគី ដ្ល 

មិនម្នជា EU ទាំង ១៧ ប្ទ្ស។ ប្្ំបួនប្ទ្ស ក្នុងចំណមប្ទ្សដ្លមិនម្នជា EU 

ទាំង ១៧ ប្ទ្ស រួមបញ្ចូលទាំង ប្ទ្សកូរ៉្ សហរដ្ឋអាម្រិក និង ប្ទ្សជប៉ុនផងដ្រ នៅក្នុង 

ឆ្ន្ំ២០១៦ មានពិន្ទុជាមធ្យម ខ្ពស់ជាង EU។

យោងតាមសន្ទស្សន៍បរិវត្តកម្ម ឌីជីថលនៅអាសីុ ឆ្ន្២ំ០១៨ អាសីុកំពុងត្តាមពីក្្យប្ទ្ស

លោកខាងលិច នៅក្នុងការកសងមជ្ឈដ្ឋ្នសម្្ប់ការផ្ល្ស់ប្តូរដ្ល ដឹកនាំដោយបច្ច្កវិទ្យា 

(អង្គភាព ផ្តល់ព័ត៌មានឆ្លត្វ្ដល់អ្នកស្ដ្ឋកិច្ច ឆ្ន្២ំ០១៨)។ សន្ទស្សន៍ន្ះវាស់ហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធ

ឌីជីថល មូលធនមនុស្ស និង ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឧស្សាហកម្ម។

ប្ទ្សកំពូលៗទាំង ១០ នៅក្នុងសន្ទស្សន៍ន្ះ រួមមាន ប្ទ្សសិង្ហបុរី ប្ទ្សជប៉ុន ហុងកុង 

ប្ទ្សកូរ៉្ ត្វា៉្ន់ ប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី ប្ទ្សចិន ប្ទ្សឥណា្ឌ្ ប្ទ្សថ្ និង ប្ទ្សហ្វីលីពីន។

សមាគមប្ជាជាតិអាសុីអាគ្ន្យ៍ (អាស៊្ន) កំពុងត្មានវឌ្ឍនភាពឆ្ព្ះទៅកាន់ស្ដ្ឋកិច្ច 

ឌីជីថល (សរព័ត៌មានវៀតណាម/បណា្ត្ញសរព័ត៌មានអាសីុ ឆ្ន្ំ២០១៩)។ ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល  

របស់អាសុីអាគ្ន្យ៍ត្ូវបានប្មើលមើលថា នឹងឈានដល់ ២០០ ប៊ីលានដុលា្ល្រអាម្រិក ត្ឹមឆ្ន្ំ 

២០១៥។ Bain & Company (២០១៨) បង្ហ្ញថា សមាមាត្ន្ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅក្នុងផលិត

ផលក្នុងស្ុកសរុបរបស់អាស៊្ន គឺ ៧% ដោយប្ៀបធៀបនឹង ១៦% នៅប្ទ្សចិន ២៧% នៅ 

EU-៥ (ប្ទ្សបារាំង ប្ទ្សអាល្លឺម៉ង់ ប្ទ្សអីុតាលី ប្ទ្សអ្ស្បា៉្ញ និង ចក្ភពអង់គ្ល្ស) 

និង ៣៥% នៅសហរដ្ឋអាម្រិក។ ប្ទ្សជាច្ើនជឿជាក់ថា អាស៊្ន មានសកា្ត្នុពលចំពោះការ

ចូលក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកម្ិតកំពូលៗ នៅលើពិភពលោក ត្ឹមឆ្ន្ំ ២០២៥។

 កិច្ចសហប្តិបត្តិការន្កិច្ចប្ជ៊ំអាស៊ី-អឺរ៉៊ប លើបញ្ហ្ចំនួនបី

បញ្ហ្ប្ឈមសម្្ប់អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ និង ភាគីពក់ព័ន្ធដទ្ទៀត គឺរបៀប ធ្វើការ

ជាមួយគ្នដ្ោយប្ើប្្ស់បច្ចក្វិទ្យាដើម្បីបង្កើតសង្គមឌីជីថលដ្លមានបរិយប័ន្នខា្ល្ងំជាងន្ះ។

នៅខណៈព្លដ្លមានបញ្ហ្បរិយប័ន្នឌីជីថលយ៉្ងទូលំទូលាយ ដ្លកិច្ចប្ជុំអាសុី-អឺរ៉ុប 

(ASEM) អាចសហការគ្ន្បាននោះ ជំពូកន្ះស្នើឲ្យផ្ត្តលើតំបន់ចំនួនបី៖ អនាគតរបស់ 

ការងរ(អ្នកធ្វើការ) ប្្ជា្ញ្សិប្បនិម្មិតនៅក្នុងអភិបាលកិច្ច និង ការការពរទិន្នន័យ និង ឯកជន 
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 ASEM ចំពោះអនាគតន្ការងរ (អ្នកធ្វើការ)

Marr (២០១៩) ណ្នាំអំពី វិធីចំនួនប្្ំដូចខាងក្្ម ដ្លការងរនឹងមានការប្្ប្ួល 

នាថ្ង្អនាគត៖

1� ងយប្្ប្ួល និង មានរយៈព្លខ្លី៖ នៅក្នុងអង្គការមួយ មុខតំណ្ងនឹងងយប្្ប្ួល 

ជាង មុន ហើយ រចនាសម្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងដ៏តឹងរុឹងមួយទំនងជានឹងត្ូវបោះបង់ចោល ដោយសរ 

ក្ុមការងរដ្លធ្វើការតាមគម្្ងកាន់ត្ច្ើនឡើង

2� កមា្ល្ងំពលកម្មដ្លបានធ្វើវិមជ្ឈការ៖ ដោយសរត្បច្ចក្វិទ្យាចល័ត និង ការប្ើអុីនធឺណិត 

ដ្លមានរួចជាស្្ចហើយនោះ អ្នកធ្វើការនៅខាងក្្ការិយល័យគឺទូទៅរួចទៅហើយ។ 

និយោជិតនឹងមិនចាំបាច់ត្ូវស្ថិតនៅកន្ល្ងដដ្លនោះទ្។

3� ការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យបំព្ញការងរ៖ ប្ជាជននឹងត្ូវការអ្វីផ្ស្ងក្្ពីប្្ក់បៀវត្សរ៍ដើម្បី 

ជំរុញទឹកចិត្តឲ្យបំព្ញការងរ។ មនុស្សជាច្ើនធ្វើការឲ្យអង្គការមួយ ដោយមានប្សកកម្ម 

និង គោលបំណង ដ្លពួកគ្ជឿជាក់។ ពួកគ្ក៏ចង់ទទួលបានវត្ថុលើកទឹកចិត្តខុសៗ  

គ ្នផ្ងដ្រ ដូចជា ឱកាសអភិវឌ្ឍផ្ទល់្ខ្លនួ ឧបករណ៍ដ្លប្ើបច្ចក្វិទ្យាចុងក្្យគ្បង្អស់  

ដើម្បីជួយសម្ួលដល់មហិច្ឆិតាក្នុងការបំព្ញការងររបស់ពួកគ្ពីគ្ប់ទីកន្ល្ង និង អ្វីៗ 

ផ្ស្ងៗ ទៀត។

4� ការរៀនសូត្ព្ញមួយជីវិត៖ នយោជិតមិនតឹ្មត្ចង់រៀនសូត្ព្ញមួយជីវិតការងររបស់ 

ពួកគ្ត្ប៉ុណ្ណ្ះទ្ ប៉ុន្ត្ពួកគ្ក៏ចាំបាច់ត្ូវរៀនជំនាញថ្មីៗទៀតដ្រ។ បច្ច្កវិទ្យានឹងបន្ត

ក្ប្្តួនាទីរបស់មនុស្សនៅកន្ល្ងធ្វើការ ដូច្ន្ះមនុស្សគ្ប់រូបនឹងត្ូវក្សម្ួលជំនាញ 

របស់ពួកគ្ នៅព្ញមួយជីវិតការងររបស់ពួកគ្។

5� បច្ច្កវិទ្យានឹងបង្កើនការងររបស់មនុស្ស៖ អាល់កូរីតន្ប្្ជា្ញ្សិប្បនិម្មិត និង មា៉្សុីនឆ្ល្ត

វ្នឹងធ្វើការរួមគ្ន្ជាមួយមនុស្ស។ កមា្ល្ំងពលកម្មមនុស្សនឹងចាំបាច់ត្ូវអភិវឌ្ឍ ផសុកភាព 

និង ការទទួលយកមួយកម្ិតទៀត ចំពោះវិធីដ្លមនុស្ស និង មា៉្សុីនអាចសហការគ្ន្តាម

រយៈការខិតខំប្ឹងប្្ងអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ភាគីទាំងពីរនៅកន្ល្ងធ្វើការ។

សច់រឿងមួយរបស់ Business Insider ដោយប្ើប្្ស់គម្្ងការងរ និង ទិន្នន័យប្្ក់  
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

បៀវត្សរ៍ពីការិយល័ស្ថិតិការងរន្សហរដ្ឋអាម្រិក បានសមា្គ្ល់ឃើញការងរកំពូលៗចំនួន ៣០ 

នៅសហរដ្ឋអាម្រិក នៅទសវត្សរ៍ក្្យ (Kiersz និង Hoff ឆ្ន្ំ២០១៩)។ ចំណុចដ្ល គួរឲ្យ 

ចាប់អារម្មណ៍គឺ បញ្ជីនោះមិនត្ូវបានគ្ប់គ្ងដោយ "អ្នកធ្វើការដ្លមានចំណ្ះដឹង" នោះ ទ្។ 

តារាងទី១ រៀបរាប់អំពីការងរមួយចំនួន ក្នុងចំណមការងរទាំងន្ះ។

តារាងទី១៖ ការងរនៅទសវត្សរ៍ក្្យ

ការងរចំនួន ៥ នៅផ្ន្កខាងលើបំផ៊ត 
ន្ការងរទាំង ៣០

ការងរចំនួន ៥ នៅផ្ន្កខាងក្្មបំផ៊ត  
ន្ការងរទាំង ៣០

១. គិលានុប្បដ្ឋ្ក-យិកាមធ្យម ២៦.  ជាងជួសជុលបំពង់បង្ហូរទឹក អ្នកបំពក់បំពង់ 
ឧស្ម័ននានា និង

២. អ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសូហ្វវ្រ ២៧. រាល់ការងរដទ្ទៀតដ្លពក់ព័ន្ធកុំព្យូទ័រ

៣.  អ្នកគ្ប់គ្ងទូទៅ និង អ្នក 
គ្ប់គ្ង ប្តិបត្តិការ

២៨.  គិលានុប្បដ្ឋ្ក-យិកាហ្វឹកហាត់មានអាជា្ញ្ប័ណ្ណ 
និង គិលានុប្បដ្ឋ្ក-យិកាវិជា្ជ្ជីវៈមានអាជា្ញ្ប័ណ្ណ

៤. អ្នកគ្ប់គ្ងផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ ២៩. អ្នកឯកទ្សគំទ្អ្នកប្ើប្្ស់កុំព្យូទ័រ

៥. អ្នកវិភាគអំពីការគ្ប់គ្ង ៣០. អ្នកវិភាគអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន

ប្ភព៖ Kiersz និង Madison (២០២០)

អនាគតការងរ(អ្នកធ្វើការ) កំពុងត្ត្ូវបានកំណត់ទ្ង់ទ្្យដោយកមា្ល្ំងដ្លពោរព្ញ

ដោយថាមពលចំនួនពីរ៖ (i) ស្វ័យប្វត្តិកម្ម និង ប្្ជា្ញ្សិប្បនិម្មិត និង (ii) ការល្ចឡើងន្ 

ទីផ្សារការងររយៈព្លខ្លី។

មនុស្សជាច្ើនមានការភ័យខា្ល្ចថា ស្វ័យប្វត្តិកម្ម និង ប្្ជា្ញ្សិប្បនិម្មិត (AI) នឹងជំនួស 

កន្ល្ង អ្នកធ្វើការ។ ស្ដ្ឋកិច្ចវិទូន្ Oxford ពីររូប គឺ Carl Frey និង Michael Osborne ទស្សន៍ទាយ 

ថា ៤០% ន្គ្ប់ការងរទាំងអស់ (ជាពិស្ស ការងរដដ្លៗ ដ្លមិនសូវមានជំនាញ) នឹងត្ូវ 

បាត់បង់ដោយសរកុំព្យូទ័រ និង មនុស្សយន្ត នៅក្នុងរយៈព្ល ២០ ឆ្ន្ំក្្យ (Seager ឆ្ន្ំ 

២០១៦)។

ការងរដ្លនឹងនៅបន្ត គឺជាការងរដ្លជាប់ពក់ព័ន្ធនឹងអន្តរកម្មន្សង្គមដ្លស្មុគស្ម្ញ 

ការងរដ្លមានគំនិតច្ន្ប្ឌិត/ការងរសិល្បៈ ការងរដ្លជាប់ពក់ព័ន្ធនឹងការចាត់ច្ងវត្ថុនានា

ដោយស្វយ័ត (សមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើនសកម្មភាព និង ផ្ល្ស់ទីជុំវិញវត្ថុដ្លមានទំហំខុសៗ
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គ្ន្) និង ការងរដ្លត្ូវការចំណាប់អារម្មណ៍ និង គុណភាពរបស់មនុស្ស។

មូលនិធិហ្វត (The Ford Foundation (n.d.)) ណ្នាំថា ទោះបីជាការងរនានាអាចនឹងបាត់ 

បង់ក៏ដោយ ក៏បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថលនឹងបង្កើតឧស្សាហកម្មថ្មីៗ និង ការងរថ្មីៗទៀតដ្រ។ មាន សកា្ត្

នុពលនៅក្នុងជួយបង្កើនផលិតភាពរបស់មនុស្ស ព្មទាំងគុណភាពការងរ និង បង្កើតឱកាសការ

ងរសម្្ប់ជនពិការផងដ្រ។

ទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឆ្ន្ំ២០១៨ របស់ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ណ្នាំអំពីសុទិដ្ឋិនិយម

ដ្លត្ូវប្ុងប្យ័ត្នចំពោះបច្ច្កវិទ្យា និង ការងរ (ADB ២០១៨)។ ទស្សនវិស័យន្ះ ទទួល 

ស្គ្ល់ថាការងរដដ្លៗ ការងរធ្វើដោយដ្អាចត្ូវបានបាត់បង់ដោយសរមនុស្សយន្ត។ ទោះបី 

ជាយ៉្ងណាក៏ដោយ គ្ក៏បានរកឃើញផងដ្រថាបច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗអាចបង្កើតការងរតាមរយៈការ 

ជំរុញឲ្យមានតម្ូវការ និង ផលិតភាព។ បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល ក៏ត្ូវបានមើលឃើញថាកំពុងត្បង្កើត 

ឧស្សាហកម្មថ្មីៗផងដ្រ (ឧ. ការព្ីនរូប អវយវៈសិប្បនិម្មិតជាទម្ង់ 3D)។ ទស្សនវិស័យ ស្តីពី 

ការងរ និងមុខរបរ ឆ្ន្ំ២០១៩ របស់អង្គការសម្្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការ និង អភិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋកិច្ច 

(OECD ២០១៩: ១៣) កត់សមា្គ្ល់ថា "នឹងមានឈ្មួញស្វ្ងរកការងរកាន់ត្ច្ើន រួមជាមួយ 

ការងរ ថ្មីៗ ខុសៗគ្ន្ ដ្លជំនួសឲ្យការងរដ្លបានបាត់បង់ ហើយន្ះនឹងបណា្ត្លឲ្យមានការ

ផ្ល្ស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធ និង តម្ូវការន្ជំនាញថ្មីៗ"។ បញ្ហ្ប្ឈមន្ះ "នឹងគ្ប់គ្ងការឆ្លងកាត់

ឆ្ព្ះទៅកាន់ឱកាសថ្មីៗសម្្ប់អ្នកធ្វើការ ឧស្សាហកម្ម និង តំបន់នានាបានដោយជោគជ័យ"។

ស្បព្លជាមួយគ្ន្នោះ គណៈកម្មការសកលស្តីពីអនាគតការងររបស់អង្គការអន្តរជាតិ ខាង 

ការងរ ស្នើឲ្យមាន "របៀបវារៈសម្្ប់អនាគតការងរដ្លផ្ត្តលើមនុស្សជាសំខាន់" (ILO 

ឆ្ន្ំ២០១៩)។ អនុសសន៍របស់ពួកគ្រួមមាន ដូចខាងក្្ម៖

 y ការវិនិយោគលើសមត្ថភាពរបស់មនុស្ស

 □ ការរៀនសូត្ព្ញមួយជីវិតសម្្ប់មនុស្សគ្ប់រូប

 □ គំទ្ប្ជាជនតាមរយៈចម្លងការនានា

 □ របៀបវារៈន្ការផ្ល្ស់ប្តូរដើម្បីសមភាពយ្នឌ័រ 

 □ ពង្ឹងកិច្ចគំពរសង្គម

 y ការវិនិយោគលើស្ថ្ប័នការងរ
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

 □ បង្កើតការធានាចំពោះពលកម្មជាសកល 

 □ ពង្ីកអំណាចក្នុងការគ្ប់គ្ងព្លវ្លា

 □ ធ្វើឲ្យការតំណាងជាសមូហភាពមានភាពរស់រវីកឡើងវិញ 

 □ បច្ច្កវិទ្យាសម្្ប់ការងរសមរម្យ

 y វិនិយោគលើការងរដ្លសមរម្យ និង មានចីរភាព

 □ លើកកម្ពស់ការវិនិយោគលើផ្ន្កសំខាន់ៗសម្្ប់ការងរដ្លសមរម្យ និង មានចីរភាព

 □ បង្កើតទ្ង់ទ្្យរចនាសម្ព័ន្ធគ្ឿងលើកទឹកចិត្តផ្ន្កអាជីវកម្មសរឡើងវិញ ដើម្បីលើក

ទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគលើស្ដ្ឋកិច្ចពិតក្នុងរយៈព្លវ្ង និង អភិវឌ្ឍសូចនាករន្វឌ្ឍ

នភាពបំព្ញបន្ថ្ម ដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់សុខមាលភាព និរន្តរភាពបរិស្ថ្ន និង សមភាព។

ការវិនិយោគលើសមត្ថភាពរបស់មនុស្ស គួរត្ជាអាទិភាពរបស់រដ្ឋ្ភិបាល សម្្ប់ការបង្កើត

សង្គមឌីជីថលដ្លមានបរិយប័ន្ន។ ប៉ុន្ត្ នៅក្នុងការធ្វើប្បន្ះ វាមានសរសំខាន់នៅក្នុង ការចង 

ចាំថា "គោលនយោបាយស្តីពីជំនាញ ជាញឹកញាប់ មិនអាចចូលទៅដល់មនុស្សព្ញវ័យដ្លងយ 

ប្ឈមមុខនឹងហានិភ័យន្ការផ្ល្ស់ប្តូរ ដ្លនៅខាងមុខនោះទ្" (OECD ២០១៩: ១៥)។ 

អ្នកធ្វើការដ្លងយរងគ្្ះ ជាញឹកញាប់ មិនបានសមា្គ្ល់ឃើញសកម្មភាពរៀនសូត្ដ្លពក់

ព័ន្ធនោះទ្ និង/ឬ ខ្វះខាតព្លវ្លា ឬ ប្្ក់ដើម្បីធ្វើការបណ្តុះបណា្ត្ល។

បញ្ហ្ដ្លធំជាងន្ះទៀតនោះគឺ "មតិយោបល់របស់អ្នកធ្វើការដោយផ្ទ្ល់ ភាគច្ើន មិនបាន

ចូលរួមនៅក្នុងការជជ្កវ្កញ្ក ការសម្្ចចិត្ត និង ការពិភាក្សា ដ្លនឹងកំណត់ទ្ង់ទ្្យន្

អនាគតរបស់ពួកគ្នោះទ្ (Kinder ឆ្ន្ំ២០១៩)។" ចំណុចន្ះនឹងមានផលប៉ះពល់ដល់គុណ

ភាព និង ប្សិទ្ធភាពរបស់គោលនយោបាយ។ ប្សិនបើអ្នកធ្វើការមិនម្នបានចូលរួមនៅក្នុង

ការ ពិភាក្សាទ្នោះ អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយប្ឈមមុខនឹងហានិភ័យន្ការស្នើឡើងនូវ 

ដំណះស្្យដ្លគ្ម្នការឆ្លើយតប។ លើសពីន្ះទៀត មិនម្នមានត្កម្មវិធីបណ្តុះបណា្ត្ល

ល្អៗត្ មួយមុខទ្ ដ្លជាបញ្ហន្ោះ។ ការរៀបចំ អ្នកធ្វើការដ្លងយរងគ្្ះខា្ល្ងំបំផុតសម្្ប់

អនាគត ន្ការងរឲ្យបានគ្ប់គ្្ន់តម្ូវឲ្យមានការដោះស្្យបញ្ហ្វិសមភាព អតុល្យភាព ន្ 

អំណាច និង ភាពបរាជ័យរបស់ទីផ្សារ។

ដើម្បីបង្កើតសង្គមឌីជីថលដ្លមានបរិយប័ន្ន កិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់ ASEM លើការ 
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អនុវត្ត "របៀបវារៈសម្្ប់អនាគតការងរដ្លផ្ត្តលើមនុស្សជាសំខាន់" ត្ូវបានណ្នាំ។

បញ្ហ្ទីពីរ ដ្លត្ូវត្យកមកពិចារណានៅក្នុងការដោះស្្យអនាគតន្ការងរ(អ្នកធ្វើ

ការ) គឺការល្ចឡើងន្ "ទីផ្សារការងររយៈព្លខ្លី"។ ទីផ្សារការងររយៈព្លខ្លី គឺជា "ប្ព័ន្ធ 

ទីផ្សារ ស្រីមួយ ដ្លមុខតំណ្ងបណ្តះ្អាសន្ន គឺមានភាពទូទៅ ហើយអង្គការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ 

អ្នកធ្វើការឯករាជ្យសម្្ប់ការចូលរួមក្នុងរយៈព្លខ្លី" (Rouse, n.d.)។ និយមន័យមួយទៀត 

គឺថា វាសំដៅលើកំណើនន្ការប្ើប្្ស់ "វ្ទិកាឌីជីថល ដ្លអនុញ្ញត្ឲ្យធ្វើការងរឯករាជ្យភា្ជប់្ 

ទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គល ឬ អាជីវកម្ម ដើម្បីផ្តល់ស្វាកម្ម ឬ ប្ងច្កទ្ព្យសកម្មក្នុងរយៈព្លខ្លី" 

(Mastercard and Kaiser Associates ២០១៩: ២)។ នៅទូទាំងសកលលោក ទីផ្សារការងរ 

រយៈព្លខ្លីបានបង្កើតទឹកប្្ក់សរុបចំនួន ២០៤ ប៊ីលានដុលា្ល្រ ដោយស្វាកម្មដឹកជញ្ជូន (ឧ. 

ការប្ើប្្ស់យនជំនិះរួមគ្ន្) មាន ៥៨% ន្តម្ល្ន្ះ នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ (Mastercard and 

Kaiser Associates, ២០១៩: ២) មុនព្លមានជំងឺរាតត្បាតសកល ចម្លងការន្ទីផ្សាររយៈ 

ព្លខ្លីជាសកល ត្ូវបានប្មើលមើលថានឹងមានការកើនឡើងនូវអត្្កំណើនប្ចាំឆ្ន្ំនៅក្នុង 

រយៈ ព្លជាក់លាក់មួយ (CAGR) ត្ឹម ១៧% ដ្លមានចំនួនសរុបប្ហ្ល ៤៥៥ ពន់ 

លាន់ដុលា្ល្រ ត្ឹមឆ្ន្ំ២០២៣។ កំណើនដ្លត្ូវបានប្មើលមើលទុកមុនន្ះ នឹងជាលទ្ធផលន្

ការវិវឌ្ឍន៍របស់ឥរិយបថសង្គម ជុំវិញការច្ករំល្ករវាងមិត្តភ័ក្តិ និង បង្កើនអត្្ឌីជីថលនីយកម្ម

នៅក្នុងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។

អ្នកធ្វើការនៅក្នុងទីផ្សារការងររយៈព្លខ្លី (រួមទាំង អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចដ្ល

ប្ើ វ្ទិកាឌីជីថលផងដ្រ) រួមមាន អ្នកធ្វើការតាមគម្្ង អ្នកជាប់កិច្ចសន្យាឯករាជ្យ ដ្លមិនម្ន 

ជាផ្ន្កមួយន្កមា្ល្ំងពលកម្ម (និយោជិត) តាមប្ប្ព្ណីនោះទ្។ ការងររបស់ពួកគ្ត្ូវបាន

ប្ងច្កជាកិច្ចការ ច្ើនជាងការងរ។ ពួកគ្ភាគច្ើនធ្វើការតាមអនឡាញ សម្្ប់ក្ុមហ៊ុន 

ដ្ល មិននៅក្នុងប្ទ្សត្មួយជាមួយពួកគ្នោះទ្។ ប្ភពកិច្ចការរយៈព្លខ្លី ចំនួនប្្ំធំៗ 

រួមមាន សហរដ្ឋអាម្រិក ចក្ភពអង់គ្ល្ស ប្ទ្សកាណាដ ប្ទ្សអូស្្តាលី និង ប្ទ្សឥណា្ឌ្ 

(Chen និង Djankov ឆ្ន្ំ២០១៨)។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់អ្នកធ្វើការរយៈព្លខ្លី ចំនួនប្្ំធំៗ រួមមាន 

ប្ទ្សឥណា្ឌ្ ប្ទ្សបង់កា្ល្ដ្ស បា៉្គីស្ថ្ន សហរដ្ឋអាម្រិក និង ប្ទ្សហ្វីលីពីន។

ទីផ្សារការងររយៈព្លខ្លីមានរូបរាងខុសៗគ្ន្រវាងនៅអឺរ៉ុប និង នៅអាសុី។ ការសិក្សាអំពីទីផ្សារ 

ការងររយៈព្លខ្លីនៅក្នុងរដ្ឋសមាជិក EU ចំនួន ១៤ រដ្ឋ បានបង្ហ្ញដូចតទៅ៖

 y ការងររយៈព្លខ្លី គឺជាមុខរបរសំខាន់ ដ្លមានប្ជាជនប្ហ្ល ២% កំពុងត្ បំព្ញ 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ការងរន្ះ។

 y វាគឺជាប្ភពប្្ក់ចំណូលដ៏សំខាន់ (ពោលគឺ ប្ហ្ល ២៥% ន្ប្្ក់បៀវត្សរ៍ជាមធ្យម 

របស់អ្នកធ្វើការព្ញមោ៉្ង) ដ្លមានចំនួន ៦%។

 y ប្ជាជនប្ហ្ល ៨% ធ្វើការងររយៈព្លខ្លីយ៉្ងតិចម្តងក្នុងមួយខ្។ (Dazzi ២០១៩: 

៧២)។

ការកើតឡើង និង ភាពញឹកញាប់ន្ការងររយៈព្លខ្លី មានលក្ខណៈខុសៗគ្ន្ ដ្លមាន 

ចំនួន ច្ើនបំផុតនៅក្នុងចក្ភពអង់គ្ល្ស និង ចំនួនទាបបំផុតនៅប្ទ្សហា្វ្ំងឡង់ ប្ទ្សស្លូវា៉្គី 

និង ប្ទ្សហុងគ្ី។ នៅក្នុងតំបន់អាសុី-បា៉្សុីហ្វិក របាយការណ៍ឆ្ន្ំ២០១៨ បង្ហ្ញថា ៨៤% 

ន្អ្នកគ្ប់គ្ងការជួលបុគ្គលិក បានជួលអ្នកធ្វើការងរឯករាជ្យឲ្យធ្វើការ (SIA ឆ្ន្ំ២០១៨)។

ការងររយៈព្លខ្លីមានសរសំខាន់កាន់ត្ខា្ល្ំងឡើងនៅអាស៊្ន។ នៅឆ្ន្ំ២០១៨ ប្ជាជន 

ឥណ្ឌូន្សុីជិត ៧៥ លាននាក់ស្ថិតនៅក្នុងក្ុមអ្នកធ្វើការងរក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចក្្ប្ព័ន្ធ (រួមទាំង អ្នក 

ធ្វើការងរអណ្ត្ត និង ការងរក្្មោ៉្ងផងដ្រ) (Sim និង Xinghui ២០២០)។ របាយការណ៍

សុីជម្្អំពីអ្នកធ្វើការឯករាជ្យនៅលើសកលលោក របស់ PayPal កាលពីឆ្ន្ំ២០១៨ ច្ងថា 

យ៉្ងតិច ២% ន្ប្ជាជនហ្វីលីពីនគឺជាអ្នកធ្វើការ ឯករាជ្យ (Hasnan ឆ្ន្ំ២០១៩)។ 

ពួកគ្ត្ូវបានរាយការណ៍ថា មានចំនួនស្ទើរត្ ២០% ន្កមា្ល្ំងពលកម្មដ្លធ្វើការក្្ការិយ

ល័យនៅលើសកលលោក (Diesel ឆ្ន្ំ២០១៩)។ ប្ជាជនហ្វីលីពីនបានចូលរួមនៅក្នុងការងរ 

អនឡាញ ពីព្្ះពួកគ្ "រងសមា្ព្ធពីបញ្ហ្ការងរ ដូចជា ភាពមិនផ្ល្ស់ទីន្ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ 

និង ប្្ក់ឈ្នួលទាប" ហើយពួកគ្ចូលចិត្តធ្វើការងរដ្លមានរយៈព្លខ្លីជាង ពីព្្ះវាផ្តល់ជូន

ពួកគ្នូវភាពស្វយ័ត ភាពងយបត់ប្នមួយផ្ន្ក និង លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានប្្ក់ចំណូល 

ខ្ពស់ជាង (Soriano និង Panaligan ឆ្ន្ំ២០១៩)។ ការងររយៈព្លខ្លីក៏មានប្ជាប្ិយភាពនៅ

ក្នុងប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី ប្ទ្សវៀតណាម និង ប្ទ្សសិង្ហបុរីផងដ្រ។ នៅប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី 

២៦% ន្អ្នកធ្វើការគឺជាអ្នកធ្វើការឯករាជ្យ (Jenkins ឆ្ន្ំ២០១៩)។ នៅក្នុងប្ទ្សវៀតណាម 

៥៦,៩% ន្ប្ជាជនដ្លស្ថិតនៅក្នុងវ័យធ្វើការ ធ្វើការឲ្យខ្លួនឯង។ នៅប្ទ្សសិង្ហបុរី នៅ 

ឆ្ន្ំ២០១៨ ៩,៣% ន្និវាសនជនដ្លមានការងរធ្វើទាំងអស់ គឺជាអ្នកធ្វើការ "ដោយខ្លួនឯង" 

ដោយ ៨ នាក់ ក្នុងចំណម ១០ នាក់ ធ្វើការងរន្ះជាការងរចម្បងរបស់ពួកគ្ (Phua ឆ្ន្ំ 

២០២០)។

បញ្ហ្ប្ឈមសំខាន់ៗដ្លអ្នកធ្វើការនៅក្នុងទីផ្សារការងររយៈព្លខ្លី រួមមាន ប្្ក់ចំណូល 
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ទាប ទោះបីជាមិនម្នគ្ប់ការងរទាំងអស់ក៏ដោយ, កង្វះខាតសន្តិសុខការងរ ពីព្្ះការងរ  

អាចត្ូវបានបញ្ឈប់ដោយវ្ទិកានានាតាមបំណង និង ពុំមានការអភិវឌ្ឍជំនាញ ឬ អាជីពនោះទ្ 

ពីព្្ះគន្លងន្អាជីព ភាគច្ើន គឺគ្ម្នអត្ថិភាពនោះទ្ (Souter ឆ្ន្ំ២០១៩)។ ប្ហ្លជា 

បញ្ហ្ប្ឈមដ្លសំខាន់បំផុតគឺ ពួកគ្មិនត្ូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងប្ព័ន្ធគំពរសង្គមតាមប្ប

ប្ព្ណីនោះទ្ ដូចជា អត្ថប្យោជន៍ន្ភាពគ្ម្នការងរធ្វើ ការទូទាត់ប្្ក់សម្្ប់ព្យាបាលជំងឺ 

និង សោធននិវត្តន៍ ជាដើម។

អ្នកធ្វើការនៅក្នុងទីផ្សារការងររយៈព្លខ្លី នៅអឺរ៉ុប ទទួលបានកិច្ចការពរ និង លក្ខខណ្ឌ 

ការងរ ល្អប្សើរជាង។ សភាអឺរ៉ុបបានអនុម័តលើវិធានដ្លផ្តល់សិទ្ធិថ្មីៗដល់អ្នកធ្វើការតាមកិច្ច

សន្យាដ្លខុសពីធម្មតា និង ការងរដ្លគ្ម្នបទដ្ឋ្ន (សភាអឺរ៉ុប ឆ្ន្ំ២០១៩)។ ទាំងន្ះ រួម 

បញ្ចូល វិធានការការពរអ្នកធ្វើការ តាមរយៈការធានាចំពោះលក្ខខណ្ឌការងរដ្លមានតមា្ល្ភាព

ខា្ល្ំងជាងមុន និង អាចទស្សន៍ទាយទុកមុនបាន ការបណ្តុះបណា្ត្លដ្លចាំបាច់ដោយឥតគិតថ្ល្ 

ការដក់កម្ិតលើមោ៉្ងធ្វើការ និង រយៈព្លសកល្បងការងរ និង ទប់ស្ក្ត់និយោជកមិនឲ្យរារាំង 

បុគ្គលិកពីការទទួលការងរផ្ស្ងទៀតនៅក្្មោ៉្ងធ្វើការនោះទ្។

នៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ "វិធានស្តីពីសុវត្ថិភាពអ្នកធ្វើការ និង បទប្បញ្ញត្តិលើការធ្វើប្តិបត្តិការ ជា 

ញឹកញាប់ មានការក្ប្្ជាបន្តបនា្ទ្ប់ ឬ មានភាពមិនគ្ប់គ្្ន់នោះទ្ ដូចនៅក្នុងករណី របស់ 

ប្ទ្សនានា ដូចជា ប្ទ្សថ្ ប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី ប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី និង ប្ទ្សវៀតណាម 

ជាដើម" (TechCollective ឆ្ន្ំ២០១៩)។

បញ្ហ្ទាំងន្ះត្ូវត្បានលើកឡើង និង ដោះស្្យ ប្សិនបើយើងមានបំណងទទួលបាន 

សង្គមឌីជីថលដ្លមានបរិយប័ន្ន។ នៅក្នុងការរចនាកិច្ចគំពរសង្គមសម្្ប់អ្នកធ្វើការរយៈ 

ព្លខ្លីនៅអាសុី គួរត្មានវិធានការចំពោះចំណុចសំខាន់ៗដូចខាងក្្ម៖

 y ភ្ជិតគមា្ល្តន្ការគ្បដណ្តប់លើប្ជាជន  និងភាពសមស្បន្អត្ថប្យោជន៍។ ការគ្ប 

ដណ្តប់គួរត្ត្ូវបានលាតសន្ធឹងទៅកាន់អ្នកធ្វើការងរដ្លគ្ម្នបទដ្ឋ្ន (NSE) ផងដ្រ 

ជាពិស្ស អ្នកធ្វើការឲ្យខ្លួនឯង និង/ឬ អ្នកធ្វើការនៅក្នុងទីផ្សារការងររយៈព្លខ្លី ដ្លជា 

ញឹក ញាប់ មិនត្ូវបានគ្បដណ្តប់ដោយគ្្ងការណ៍កិច្ចគំពរសង្គមនោះទ្

 y បង្កើតគោលនយោបាយដ្លមាននវានុវត្តន៍ និង ក្បខណ្ឌនិយ័តកម្ម និង ធានាចំពោះ 

អនុលោម ភាព។ នវានុវត្តន៍ន្គោលនយោបាយដើម្បីពងឹ្ងការគ្បដណ្តប់លើគ្្ងការណ៍

កិច្ចគំពរសង្គមសម្្ប់អ្នកធ្វើការ NSE គឺជាចំណុចសំខាន់សម្្ប់ការរៀបចំប្ព័ន្ធ កិច្ច  
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

គំពរសង្គមសម្្ប់ការងរនាថ្ងអ្នាគត ហើយក្បខណ្ឌនិយ័តកម្មក៏នឹងមានសរសំខាន់ 

ណាស់ដ្រ ដ្លអាចក្សម្ួលដើម្បីគ្បដណ្តប់លើអ្នកធ្វើការ NSE នៅព្លដ្លពួកគ្

ពង្ីកការគ្បដណ្តប់ន្ធានារា៉្ប់រង និង អត្ថប្យោជន៍សង្គម

 y រៀបចំយន្តការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្កបដោយចីរភាព

 y បំពក់បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ ដើម្បីពង្ឹងការផ្តល់កិច្ចគំពរសង្គម

 y បច្ច្កវិទ្យាថ្មី រួមបញ្ចូលទាំងវ្ទិកាឌីជីថល និង ស្វាចល័តផងដ្រ អាចជួយសម្ួលដល់

ការផ្តល់កិច្ចគំពរសង្គម ដល់អ្នកធ្វើការ NSE ដ្លស្ថិតនៅក្នុងប្ភ្ទខុសៗគ្ន្ ដ្ល 

បញ្ហ្ប្ឈមដ៏សំខាន់របស់ពួកគ្គឺ ជាញឹកញាប់ ពួកគ្មានការងរខុសៗគ្ន្ជាច្ើន ប៉ុន្ត្ 

ម្តងមា្ក្ល ពួកគ្ក៏គ្ម្នការងរធ្វើដ្រ។ (Handayani ឆ្ន្ំ២០១៩)

សកម្មភាពជាក់លាក់មួយដ្ល ASEM អាចអនុវត្តសម្្ប់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងទីផ្សារការងររយៈ

ព្លខ្លី បាននោះគឺ អភិវឌ្ឍក្មន្សិទ្ធិនានាដោយស្ម័គ្ចិត្ត (មិនចងកាតព្វកិច្ច) ដ្លអនុវត្ត 

ចំពោះ តំបន់ទាំងពីរ។

 ASEM ស្តីពីប្្ជា្ញ្សិប្បនិម្មិតនៅក្នុងអភិបាលកិច្ច

អាសុី និង អឺរ៉ុប ក៏គួរត្សហការគ្ន្នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការប្ើប្្ស់ប្្ជា្ញ្សិប្បនិម្មិត (AI) 

នៅក្នុងអភិបាលកិច្ចផងដ្រ។ AI កំពុងត្ត្ូវបានប្ើប្្ស់ដោយរដ្ឋ្ភិបាលនានាកាន់ត្ច្ើន 

ដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្តល់ស្វាសធារណៈ និង ប្តិបត្តិការផ្ទ្ក្នុងរបស់ពួកគ្ មានប្សិទ្ធភាព និង 

ប្សិទ្ធផលខា្ល្ំងជាងមុន ដ្លអាចនាំទៅរកបទពិសោធន៍របស់ប្ជាជនដ្លល្អប្សើរឡើង។

នៅក្នុងចំណមស្វាប្ជាជន ដ្ល AI អាចពង្ឹងបាន រួមមាន៖

 y សុវត្ថិភាពសធារណៈ៖ រួមបញ្ចូលការ ការប្ើប្្ស់ការវិភាគដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញ្ណជន

ល្មើស ការគ្ប់គ្ងតាមបណ្ត្ះព្ំដ្ន និង ប្ព័ន្ធប្ឆំងភ្រវកម្មផងដ្រ

 y សុខភាពសធារណៈ ៖ ជាពិស្ស នៅក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ការទស្សន៍ទាយអំពីការផ្ទុះ 

រាតត្បាតន្ជំងឺឆ្លង និង ការថ្ទាំសុខភាពជាក់លាក់

 y កិច្ចគំពរសង្គម ៖ ឧបករណ៍ដក់ពិន្ទុហានិភ័យតាមការទស្សន៍ទាយទុកមុន ដើម្បីជួយដល់

បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចនៅក្នុងការកំណត់កុមារដ្លប្ឈមនឹងហានិភ័យ និង ដើម្បីដំណើរការ 
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ការទាមទារនានា

 y ចីរភាពបរិស្ថ្ន ៖ ការវិភាគទិន្នន័យតាមប្ព័ន្ធផ្ក្យរណប ដើម្បីព្យាករណ៍អំពីថាមពលដើរ

ដោយពន្លព្ឺះអាទិត្យនៅលើសកលលោក ដើម្បីប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងការឡើងកម្តផ្្នដី និង

 y ការដឹកជញ្ជូន ៖ គ្ប់គ្ងចរាចរណ៍តាមរយៈការអនុវត្តអាល់កូរីមភ្លើងចរាចរណ៍ដ្លកាន់

ត្ឆ្ល្តវ្ និង ការតាមដនតាមព្លវ្លាជាក់ស្ត្ង ដើម្បីគ្ប់គ្ងរចនាបថន្ការធ្វើ 

ចរាចរណ៍កម្ិតខ្ពស់ ឬ ទាប បានយ៉្ងមានប្សិទ្ធភាព។ (Sharma, Yadav, and Chopra, 

2020)

AI ក៏អាចពង្ឹងប្តិបត្តិការផ្ទ្ក្នុងរបស់រដ្ឋ្ភិបាលបានផងដ្រ។ វាអាចធ្វើឲ្យមានភាពសមញ្ញ 

និង ពន្លឿនដំណើរការផ្ទ្ក្នុង បង្កើនផលិតភាព និង កាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយនានា និង អនុញ្ញ្តឲ្យ 

មាន ការចាត់ច្ងធនធានបានកាន់ត្ល្អប្សើរ (Gov CIO ឆ្ន្ំ២០១៩)។ AI ក៏អាចរកឃើញការ 

ក្ល្ងបន្លំនៅក្នុងការទាមទារសំណងពីធានារា៉្ប់រងសុខភាព និង ធ្វើឲ្យការប្មូល និង ការដំណើរការ 

ពន្ធអាករមានភាពល្អប្សើរឡើងផងដ្រ។

វាក៏ធ្វើឲ្យការសម្្ចចិត្តមានភាពល្អប្សើរឡើង និង ធ្វើឲ្យការសម្្ចចិត្តដោយស្វ័យប្វត្តិ 

ពោលគឺដំណើរការន្ការសម្្ចចិត្តដោយប្ើអាល់កូរីត ដោយគ្ម្នការចូលរួមពីមនុស្សណាមា្ន្ក់ 

ក៏អាចដំណើរការទៅបានផងដ្រ (ICO, n.d.)។

ការរៀនសូត្ពីទិន្នន័យប្វត្តិសស្្ត និង ការស្វ្ងរករចនាបថនានានៅក្នុងទិន្នន័យបច្ចុប្បន្ន  

អាចជួយធ្វើឲ្យការសម្្ចចិត្តមានភាពឆប់រហ័សជាងមុន និង ល្អប្សើរជាងមុន នៅក្នុង ទ្ង់ 

ទ្្យ ធំ។ ការសម្្ចចិត្តដោយស្វ័យប្វត្តិ មានចាប់ពីការប្ងច្កប្ភ្ទប្វត្តិរូបសង្ខ្ប 

សម្្ប់ ពក្យស្នើសុំការងរ ដើម្បីធ្វើការបា៉្ន់ស្ម្នអំពីហានិភ័យរបស់មនុស្សមា្ន្ក់នៅក្នុងការ 

ប្ព្ឹត្តិបទល្មើស រហូតដល់ ការចាត់ច្ងស្វាសង្គម។

ប្សិនបើត្ូវបានប្ើប្្ស់យ៉្ងត្ឹមត្ូវ AI អាចធ្វើឲ្យអភិបាលកិច្ចមានបរិយប័ន្នកាន់ត្ 

ខា្ល្ំង ឡើង។ វាអាចត្ូវបានប្ើប្្ស់ដោយរដ្ឋ្ភិបាល ដើម្បីចូលទៅជិតក្ុមដ្លគ្មិនអើពើ 

និង ពង្ឹងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគ្។

AI ត្ូវបានអនុវត្តដោយរដ្ឋ្ភិបាលនានានៅទូទាំងពិភពលោករួចរាល់ហើយ។ សូចនាករការ 

ត្ៀម ខ្លួនជាស្្ចន្ AI របស់រដ្ឋ្ភិបាល នៅឆ្ន្ំ២០១៩ បានរាយការណ៍ថា រដ្ឋ្ភិបាលថា្ន្ក់ជាតិ

ដ្លអាចទទួលបានផលប្យោជន៍ពី AI ខា្ល្ំងជាងគ្បំផុត គឺជារដ្ឋ្ភិបាលដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ច 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

រឹងមាំ មានអភិបាលកិច្ចល្អ និង មានវិស័យឯកជនដ្លប្កបដោយនវានុវត្តន៍ (Oxford Insights 

ឆ្ន្ំ២០១៩)។ រដ្ឋ្ភិបាលនៅអាសុីចំនួនពីរ (សិង្ហបុរី និង ជប៉ុន) និង រដ្ឋ្ភិបាល នៅអឺរ៉ុប ចំនួន 

ប្្ំមួយ (ចក្ភពអង់គ្ល្ស អាល្លឺម៉ង់ ហា្វ្ំងឡង់ ស៊ុយអ្ត បារាំង និង ដណឺមា៉្) ស្ថិតនៅក្នុង 

ចណំមរដ្ឋ្ភបិាលកពំលូៗ ទាងំ ១០ នៅក្នងុសន្ទសស្នន៍្ះ។ ការប្ើប្្ស់ AI របស់រដ្ឋ្ភបិាលអរឺ៉បុ 

មានចាប់ពី RiskER (ប្ព័ន្ធស្វ័យប្វត្តិមួយដ្លត្ូវបានប្ើប្្ស់ដើម្បី "ទស្សន៍ទាយ" អំពីហានិ

ភ័យន្ការចូលសម្្កនៅមន្ទីរព្ទ្យ នៅក្នុងតំបន់ Emilia-Romagna តាមរយៈការវិភាគលើអថ្រ 

ប្ជាសស្្ត និង អថ្រសុខភាព ជាង ៥០០) របស់ប្ទ្សអីុតាលី រហូតដល់ ដំណើរការដោយ  

ស្វ័យប្វត្តិរបស់ប្ទ្សដណឺម្៉ាដើម្បីធ្វើការសម្្ចចិត្តលើប្្ក់ចំណូលរបស់សិស្សសម្្ប់ការ 

អប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា (Algorithm Watch ឆ្ន្ំ២០១៩)។

ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ កម្មវិធីដ្លត្ូវបានប្ើប្្ស់ច្ើនជាងគ្បំផុតចំនួនពីរ គឺ AI 

សម្្ប់ការថ្រក្សាសណា្ត្ប់ធា្ន្ប់ និង ផ្តល់ស្វាសង្គម។

នៅខណៈព្លដ្លពំុមានភាពជឿនលឿនដូចតំបន់ណាមួយនោះ អាសីុតូ្វបានគ្ មើល ឃើញ 

ថា "ទំនងជាទទួលបានជោគជ័យប្កបដោយភាពជឿជាក់ នៅក្នងុការអនុវត្ត AI នៅលើ សកលលោក" 

ដ្ល "អាចទទួលបានមុខតំណ្ងឈានមុខគ្នៅក្នុងទសវត្សរ៍ក្្យ" (MIT Technology 

Review ឆ្ន្ំ២០១៨)។

ការគំទ្ជាសធារណៈចំពោះការប្ើប្្ស់ AI របស់រដ្ឋ្ភិបាលនៅអាសុី ក៏មានកម្ិត ខ្ពស់ 

ដ្រ។ យោងតាមការស្ទង់មតិកាលពីឆ្ន្ំ២០១៨ លើអ្នកប្ើប្្ស់អីុនធឺណិតជាង ១៤.០០០ នាក់

នៅក្នុងប្ទ្សជាងម្ភ្បួនប្ទ្ស នៅទូទាំងពិភពលោក (Consultancy.asia ឆ្ន្ំ២០១៩)៖

ប្ជាជាតិនៅអាសុី មានការគំទ្យ៉្ងខា្ល្ំងចំពោះការប្ើប្្ស់ AI នៅក្នុងអភិបាលកិច្ច ដោយ 

ប្ទ្សឥណា្ឌ្ ប្ទ្សចិន និង ប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី គឺជាប្ទ្សចំនួនបីដ្លមានប្ជាជន 

គំទ្ច្ើនជាងគ្បំផុត តាមដោយប្ទ្សអារា៉្ប៊ីសអូឌីត និង UAE។ ប្ជាជននៅក្នុង 

ប្ទ្ស សិង្ហបុរី ប្ទ្សកូរ៉្ ប្ទ្សជប៉ុន ប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី និង ហុងកុង មានទស្សនៈវិជ្ជមាន

ប្ហាក់ប្ហ្លគ្ន្ នៅខណៈព្លដ្លប្ទ្សស្វីស ប្ទ្សអ្ស្តូនី និង ប្ទ្សអូទ្ីស 

ស្ថិតនៅក្នុងចំណមប្ទ្សដ្លមានការទទួលយកតិចជាងគ្បំផុត។



181កិច្ចសហប្តិបត្តិការរវាងអាសុី-អឺរ៉ុប ក្នុងការកសងសង្គមឌីជីថលប្កបដោយបរិយប័ន្ន 

តារាងទី២៖ ប្្ជា្ញ្សិប្បនិម្មិតនៅក្នុងការថ្រក្សាសណា្ត្ប់ និង ផ្តល់ស្វាសង្គម នៅក្នុងប្ទ្ស 

ដ្លត្ូវបានជ្ើសរីស នៅអឺរ៉៊ប

ការថ្រក្សាសណា្ត្ប់ធា្ន្ប់ ស្វាសង្គម

ដណឺមា៉្ក ប្្ជា្ញ្សិប្បនិម្មិត (AI) ត្ូវបាន
ប្ើប្្ស់ដើម្បីកាន់កាប់ និង ធ្វើ 
ឲ្យប្ភពទិន្នន័យខុសៗគ្ន្អាច 
ស្វ្ង រកបាន រួមបញ្ចូលទាំង 
ប្ព័ន្ធ កាន់កាប់ឯកសរ និង 
ករណី នានា ប្ព័ន្ធគំទ្ការ សុើប 
អង្ក្ត និង ប្ព័ន្ធនីតិបច្ច្កវិទ្យា 
និង ប្ព័ន្ធនីតិបច្ច្កវិទ្យាចល័ត

Gladsaxe គឺជាគំរូន្ការតាមដនសម្្ប់កុមារ
ដ្លស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទ្សៈងយរងគ្្ះ។ 
វាប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធដ្លផ្អ្កលើពិន្ទុដើម្បីតាម
ដនកុមារដ្លមានតម្ូវការពិស្សពីដំណាក់
កាលដំបូងបំផុត ដោយមានប្៉ារ្៉ាម្៉ត្នានា ដូចជា 
ជំងឺផ្លូវចិត្ត ភាពគ្ម្នការងរធ្វើ ការខកខានមិន
បានទៅតាមការណាត់ជួបរបស់វ្ជ្ជបណ្ឌិត ឬ 
ទន្តបណ្ឌិត និង ការល្ងលះជាដើម។

ហា្វ្ំងឡង់ AI ត្ូវបានប្ើប្្ស់ដើម្បីវិភាគទិន្នន័យ ការ 
ថ្ទាំសុខភាព និង ការថ្ទាំសង្គម ដ្លត្ូវ 
បាន ធ្វើអនាមិកភាព របស់ប្ជាជនន្ទីក្ុង 
Espoo និង ទិន្នន័យអតិថិជនអំពីការអប់រំកុមារ
តូច ដើម្បីត្ួតពិនិត្យគន្លងន្ស្វាកម្មតាមរយៈ
ការចាប់ក្ុមកតា្ត្ហានិភ័យរួមបញ្ចូលគ្ន្ ដ្ល
អាចនាំឲ្យមានតម្ូវការស្វាកម្មផ្ន្កសុខមាល
ភាពកុមារ ឬ ស្វាកម្មផ្ន្កចិត្តសស្្តកុមារ 
និង យុវជន។

ហូឡង់ Criminaliteits Anticipatie 

Systeem (ប្ព័ន្ធប្មើលមើល 
បទឧក្ិដ្ឋ) ទស្សន៍ទាយអំពីទី 
កន្ល្ង និង ព្លវ្លា ដ្លបទ 
ឧក្ិដ្ឋនឹងកើតឡើង តាមរយៈការ 
វិភាគទិន្នន័យខុសៗគ្ន្ជាច្ើន។ 
ភាពទំនងជាកើតឡើងនឺងបទ 
ឧក្ិដ្ឋទាំងន្ះត្ូវបានចង្អុល 
បង្ហ្ញនៅក្នុងផ្នទីកម្ត្។



182
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
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ចក្ ភព 
អង់គ្ល្ស

ប្ព័ន្ធសមា្គ្ល់ផ្ទ្មុខមួយត្ូវបាន 
ប្ើប្្ស់ដោយនគរបាល ដោយ 
ទាញយករូបភាពពីកាម្រា៉្ 
សុវត្ថិភាព ដើម្បីមើលថាតើរូបភាព
ទាំងន្ះមាននៅលើមូលដ្ឋ្ន 
ទិន្នន័យ របស់បុគ្គល ដ្ល 
នគរបាល កំពុងត្ចាប់អារម្មណ៍ 
ដ្រឬទ្។ នៅព្លដ្លប្ព័ន្ធ 
រកឃើញការផ្គូរផ្គងណាមួយ 
នគរបា លអាចឃាត់ខ្លនួបុគ្គលនោះ 
ដើម្បីធ្វើការសួរចម្លើយ ធ្វើការ 
ស្្វជ្្វ ឬ ចាប់ខ្លួន។

សលាក្ុងនៅក្នុងប្ទ្សអង់គ្ល្ស បានចាប់
ផ្តើមប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធសម្្ចចិត្តដោយស្វ័យ  
ប្វត្តិដើម្បីជួយកំណត់ថាតើមានទឹកប្្ក់ចំនួន
ប៉ុនា្ម្នដ្លត្ូវបានចំណាយលើមនុស្សមា្ន្ក់ៗ 
អាស្័យលើតម្ូវការរបស់ពួកគ្។

ស៊ុយអ្ត ចាប់តាំងពីឆ្ន្ំ២០១៧ មក ទីក្ុង Trelleborg 
បានធ្វើស្វ័យប្វត្តិកម្មទៅលើផ្ន្កមួយចំនួនន្
ការសម្្ចចិត្តលើអត្ថប្យោជន៍សង្គម។ កម្ម 
វិធីថ្មីៗត្ូវបានត្ួតពិនិត្យដោយស្វ័យប្វត្តិ និង 
ផ្ទៀងផ្ទ្ត់ទៅវិញទៅមកជាមួយមូលដ្ឋ្ន 
ទិន្នន័យ ដទ្ទៀត ដ្លពក់ព័ន្ធ (ឧ. ទីភា្ន្ក់ 
ងរ ពន្ធដរ និង អង្គភាពផ្តល់ការ គំទ្ 
លំនៅដ្ឋ្ន)។ ស្ចក្តីសម្្ចត្ូវបានច្ញ
ដោយស្វ័យប្វត្តិ ដោយប្ព័ន្ធន្ះ។

ប្ភព៖ AlgorithWatch (២០១៩)

ប្ទ្សកូរ៉្បានប្ើប្្ស់ AI នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្ឹងប្ឹងទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដ-១៩ បានដោយ 

ជោគជ័យ (សរព័ត៌មាន ITU ឆ្ន្ំ២០២០)។

AI ត្ូវបានប្ើប្្ស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍឧបករណ៍ធ្វើត្ស្តម្រោគកូរូ៉ណានៅក្នុងរយៈព្លតិចជាងបី

សបា្ត្ហ៍ (ផ្ទុយពីការអភិវឌ្ឍតាមធម្មតា ដ្លត្ូវចំណាយព្លពី ពីរ ទៅ បីខ្)។ វាក៏ត្ូវបានប្ើ

ប្្ស់ដើម្បីពង្ឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យផងដ្រ។ AI ក៏ត្ូវបានប្ើប្្ស់នៅក្នុងប្ទ្សចិន ដើម្បី 

ប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ផងដ្រ។ ប្ព័ន្ធ AI ចំនួនម្ភ្ ត្ូវបានប្ើប្្ស់នៅក្នុងមន្ទីរព្ទ្យ 

រាប់រយកន្ល្ងនៅក្នុងប្ទ្សចិន ដើម្បីជួយធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរាប់ពន់ករណី (Wang ឆ្ន្ំ២០២០)។ 
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ឧទាហរណ៍មួយគឺ ប្ព័ន្ធ AI របស់ Alibaba សម្្ប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុង CT ស្គ្ន 

លើដើមទ្ូងរបស់អ្នកជំងឺ ដ្លមានភាពត្ឹមត្ូវចំនួន ៩៦% នៅក្នុងរយៈព្លតិចជាងមួយនាទី 

(Greene ឆ្ន្ំ២០២០)។ Wang (ឆ្ន្ំ២០២០) បានរាយការណ៍ថា បច្ច្កវិទ្យាន្ះត្ូវបានប្ើ

ប្្ស់នៅក្នុងមន្ទីរព្ទ្យជាង ១៦០ កន្ល្ងនៅក្នុងប្ទ្សចិន ដើម្បីដល់ពួកគ្នៅក្នុងការធ្វើរោគ 

វិនិច្ឆ័យ ៣៤០.០០០ ករណី។

គំនិតផ្តួចផ្តើម AI ដ្លត្ូវគ្សម្លឹងមើលច្ើនជាងគ្បំផុតនៅអាសុី ប្ហ្លជាប្ព័ន្ធ 

ឥណទាន សង្គម (ថា្ន្ក់ជាតិ) របស់ប្ទ្សចិន។ គោលបំណងចម្បងរបស់គំនិតផ្តួចផ្តើម ន្ះ គឺ 

ដើម្បី "ពិនិត្យតាមដន និង បា៉្ន់ប្មាណអំពីទំនុកចិត្តរបស់ក្ុមនីមួយៗ ជាពិស្ស នៅព្លដ្ល 

វាមានទំនាក់ទំនងនឹងច្បាប់ និង វិធានដទ្ទៀតដូចខាងក្្ម" (Koty ឆ្ន្ំ២០១៩)។ តាមការរំពឹង 

ទុក នឹងមានប្ព័ន្ធឥណទានសង្គមមួយសម្្ប់ប្ជាជន មួយសម្្ប់អាជីវកម្ម និង អង្គការផ្ស្ង 

ទៀត និង មួយសម្្ប់មន្ត្ីរដ្ឋ្ភិបាល។ ចំពោះការចាត់ចំណាត់ថា្ន្ក់ប្ជាជន ប្ព័ន្ធនឹងប្មូល 

បូកសរុប និង វិភាគទិន្នន័យពីអ្នកធ្វើការទូទាត់ប្្ក់តាមអនឡាញ និង ពិន្ទុដ្លផ្តល់ដោយ 

អ្នកជិតខាង ឬ ប្ទ្សនានា។ អាជីវកម្មនឹងត្ូវបានវាយតម្ល្តាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យផ្ន្កនិយ័តកម្ម 

និង អនុលោមភាព ដ្លរួមបញ្ចូលទាំង ការទូទាត់ពន្ធអាករបានទាន់ព្លវ្លា ការកាន់កាប់ 

អាជា្ញ្ប័ណ្ណដ្លត្ូវបានតម្ូវ ការបំព្ញតាមបទដ្ឋ្នន្គុណភាពផលិតផល និង បំព្ញតាម 

លក្ខខណ្ឌតម្ូវន្ការការពរបរិស្ថ្នផងដ្រ។ មន្ត្ីរដ្ឋ្ភិបាលក៏នឹងត្ូវវាយតម្ល្ ដោយផ្អ្កលើ 

លក្ខណវិនិច្ឆយ័នានាផងដ្រ ដូចជា កមិ្តដ្លពួកគ្អនុវត្តតាមបទបញ្ជរ្បស់រដ្ឋភិ្បាល កណា្តល្ 

ជាដើម។

ការប្ើប្្ស់ AI ដោយរដ្ឋ្ភិបាល មិនម្នគ្ម្នបញ្ហ្នោះទ្។ អ្នកប្្ជ្ញផ្តល់ទឡ្ហីករណ៍ថា 

អាល់កូរីតត្ូវបានកំណត់ទ្ង់ទ្្យដោយផលប្យោជន៍ អំណាច និង ភាពធន់ (Katzenbach 

និង Ulbricht ឆ្ន្ំ២០១៩)។ AI ពុំមានភាពអព្យាក្ឹត្យនោះទ្ ពោលគឺវារួមចំណ្កដល់ការរៀបចំ

ឡើងវិញ និង ការក្ប្្អន្តរកម្មសង្គម និង រចនាសម្ព័ន្ធសង្គម។

បញ្ហស្ខំាន់ៗចំនួនពីរ នៅក្នងុការប្ើប្ស្ ់AI នៅក្នងុរដ្ឋភិ្បាល គឺភាពលម្អៀងរបសអ់ាលកូ់រីត 

និង អវត្តមានន្ក្បខណ្ឌគោលនយោបាយ និង ក្បខណ្ឌច្បាប់ (Snow ឆ្ន្ំ២០១៩)។

ភាពលម្អៀងរបស់អាល់កូរីតអាចបំផ្ល្ញការប្ើប្្ស់ AI នៅក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អ។ អាល់កូរីត 

គឺជា "បណ្តុំស្ចក្តីណ្នាំអំពីវិធីដ្លកុំព្យូទ័រគួរត្បញ្ចប់កិច្ចការជាក់លាក់ណាមួយ" (Caplan et 

al. ឆ្ន្ំ២០១៩)។ គុណសម្បត្តិន្ការពឹងផ្អ្កលើអាល់កូរីតសម្្ប់ដោះស្្យបញ្ហ្ និង ធ្វើការ 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

សម្្ច ចិត្ត គឺថា ពួកគ្ "អាចដំណើរការធាតុចូល និង អថ្រក្នុងចំនួនច្ើនខា្ល្ំង ដើម្បីធ្វើការ 

សម្្ចចិត្ត និង អាចធ្វើប្បន្ះបាននៅក្នុងល្បឿន និង ភាពជឿជាក់ដ្លលើសពីសមត្ថភាព 

របស់មនុស្សយ៉្ងខា្ល្ំង" (Kirkpatrick ឆ្ន្ំ២០១៦)។

ភាពលម្អៀងរបស់អាល់កូរីតកើតឡើងនៅព្លដ្លមានការរួមបញ្ចូលការរីសអើង និង ការ 

ប្កាន់បក្សពួករបស់មនុស្ស នៅក្នុងការរចនា។ ជាលទ្ធផល ការរីសអើងត្ូវបានបង្កប់នៅក្នុងគំរូ

នោះ។ ដូចបានកត់សមា្គ្ល់ដោយ Knight (ឆ្ន្ំ២០១៧)៖

"ប្សិនបើភាពលម្អៀងលួចចូលទៅខាងក្នុងអាល់កូរីត... ដោយគ្ម្នការទទួលស្គ្ល់ និង គ្ម្ន 

ការត្ួតពិនិត្យនោះ វាអាចមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្ ជាពិស្ស ចំពោះសហគមន៍ ជន 

ក្ីក្ និង ជនជាតិភាគតិច"។

ភាពលម្អៀងរបស់អាល់កូរីតអាចនាំឲ្យមានក្តីអន្តរាយពីរប្ភ្ទ ក្តីអន្តរាយន្ការចាត់ច្ង និង 

ក្តីអន្តរាយន្ការតំណាង។ ក្តីអន្តរាយន្ការចាត់ច្ង កើតឡើងនៅព្លដ្លអាល់កូរីតធ្វើការ 

ប្ងច្ក ឬ កាត់ទុកឱកាស ឬ ធនធានមួយចំនួន ដោយផ្អ្កលើការសន្មតដ្លមានការរីស

អើង។ ឧទាហរណ៍មួយគឺ អាល់កូរីតន្ការបា៉្ន់ប្មាណអំពីហានិភ័យន្កម្ចីធនាគរ ដ្ល 

បដិស្ធ ជាប្ព័ន្ធ លើពក្យសំុកម្ចរីបស់ស្្ត។ី ក្តអីន្តរាយន្ភាពជាតំណាង អាច "កើតឡើងនៅ ព្ល 

ដ្លប្ព័ន្ធពង្ឹងការស្ថិតនៅក្្មក្ុមមួយចំនួន នៅតាមបណ្ត្យខ្ស្បនា្ទ្ត់អត្តសញ្ញ្ណ" 

(Machines Gone Wrong, n.d.)។ នៅក្នុងករណីន្ះ បច្ច្កវិទ្យាជួយពង្ឹងផ្នត់គំនិត។

ដំណះស្្យចំពោះភាពលម្អៀងរបស់អាល់កូរីត គឺគណន្យ្យភាពរបស់អាល់កូរីត "ដំណើរ

ការន្ការកំណត់ទំនួលខុសតូ្វលើក្តអីន្តរាយ នៅព្លដ្លការសម្្ចចិត្តរបស់អាល់កូរីតបណា្តល្

ឲ្យមានលទ្ធផលដ្លមានការរីសអើង និង វិសមភាព" (Caplan et al. ២០១៩: ៤)។ 

គណន្យ្យភាព របស់អាល់កូរីត មានបីកម្ិត៖

 y តមា្ល្ភាព ពក់ព័ន្ធនឹងទិន្នន័យ និង អាល់កូរីត 

 y តមា្ល្ភាពដ្លមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្ប់គ្្ន់ នៅកន្ល្ងដ្លអ្នកត្ួតពិនិត្យឯករាជ្យធ្វើការ

វាយតម្ល្អំពីអាល់កូរីត

 y ទំនួលខុសត្ូវផ្ន្កសីលធម៌ និង សង្គម ចំពោះផលប៉ះពល់ដ្លមានការរីសអើងរបស់ 

អាល់កូរីត។ (Dickey ឆ្ន្ំ២០១៧)



185កិច្ចសហប្តិបត្តិការរវាងអាសុី-អឺរ៉ុប ក្នុងការកសងសង្គមឌីជីថលប្កបដោយបរិយប័ន្ន 

កង្វល់ពក់ព័ន្ធនឹងភាពលម្អៀងរបស់អាល់កូរីត និង គណន្យ្យភាពរបស់អាល់កូរីត បានធ្វើឲ្យ 

មានគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយ ហៅថា "សុក្ឹតភាព គណន្យ្យភាព និង តមា្ល្ភាពនៅក្នុងការរៀនសូត្ 

របស់មា៉្សុីន"។ កាលពីឆ្ន្ំ២០១៦ មានអ្នកវិទ្យាសស្្តកុំព្យូទ័រ អ្នកអភិវឌ្ឍ និង អ្នកស្្វជ្្វមួយ 

ក្ុម បានបញ្ច្ញគោលការណ៍ណ្នាំចំនួនប្្ំ សម្្ប់អាល់កូរីតដ្លមានគណន្យ្យភាព 

(មូលនិធិ World Wide Web ឆ្ន្ំ២០១៧)។ គោលការណ៍ទាំងន្ះមានបំណងជួយអ្នកអភិវឌ្ឍ 

នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ និង អនុវត្តប្ព័ន្ធអាល់កូរីត តាមវិធីដ្លមានគណន្យ្យភាពជាសធារណៈ។ 

គោលការណ៍ទាំងប្្ំនោះ រួមមាន៖

 y សុក្ឹតភាព៖ ធានាថា ការសម្្ចចិត្តរបស់អាល់កូរីត មិនបានបង្កើតផលប៉ះពល់ដ្លមាន 

ការរីសអើង ឬ អយុត្តិធម៌នោះទ្ នៅព្លប្ៀបធៀបជាមួយប្ជាសស្្តខុសៗគ្ន្

 y ភាពអាចពន្យល់បាន៖ ធានាថា ការសម្្ចចិត្តរបស់អាល់កូរីត ព្មទាំង ទិន្នន័យណាមួយ

ដ្លនាំឲ្យមានការសម្្ចចិត្តទាំងនោះ អាចពន្យល់ទៅកាន់អ្នកប្ើប្្ស់ចុងក្្យ និង 

ភាគីពក់ព័ន្ធដទ្ទៀត ដោយមិនប្ើពក្យបច្ច្កទ្សបាន

 y ភាពអាចធ្វើសវនកម្មបាន៖ អនុញ្ញ្តឲ្យតតិយជនដ្លមានចំណាប់អារម្មណ៍ ធ្វើការដ្ញ 

ដោល ស្វ្ងយល់ និង ត្ួតពិនិត្យឡើងវិញលើអាកប្បកិរិយរបស់អាល់កូរីតនោះ តាមរយៈ 

ការលាតត្ដងព័ត៌មាន ដ្លអនុញ្ញ្តឲ្យមានការពិនិត្យតាមដន ការផ្ទៀងផ្ទ្ត់ ឬ ការរិះ 

គន់ រួមបញ្ចូលទាំង តាមរយៈការផ្តល់ឯកសរលម្អិត អីុនធឺហ្វ្សន្ ដំណើរការកម្មវិធីដ្ល

មានលក្ខណៈសមស្បតាមផ្នក្បច្ចក្ទ្ស និង លក្ខខណ្ឌ   ប្ើប្្ស់ដ្លផ្តល់ការអនុញ្ញត្

ផងដ្រ

 y ទំនួលខុសត្ូវ៖ មានវិធីក្តម្ូវដ្លអាចមើលឃើញពីខាងក្្ ចំពោះផលប៉ះពល់អវិជ្ជ

មានន្ប្ព័ន្ធសម្្ចចិត្តរបស់អាល់កូរីត លើបុគ្គល ឬ សង្គម និង កំណត់តួនាទីផ្ទ្ក្នុងមួយ

សម្្ប់អ្នកទទួលខុសត្ូវធ្វើការដោះស្្យបញ្ហ្ទាំងនោះបានយ៉្ងទាន់ព្លវ្លា

 y ភាពត្ឹមត្ូវ៖ សមា្គ្ល់ កត់ត្្ និង បកស្្យប្ភពនានាន្កំហុស និង ភាពមិន 

ច្បាស់លាស់ នៅក្នុងអាល់កូរីតទាំងមូល និង ប្ភពទិន្នន័យរបស់វា ធ្វើដូច្ន្ះ ការបញ្ជ្ក់ 

អំពីអត្ថន័យរំពឹងទុក និង ការបញ្ជ្ក់អត្ថន័យអំពីករណីដ្លអាក្ក់បំផុត អាចត្ូវបានគ្ 

ស្វ្ងយល់ និង ជូនដំណឹងអំពីនីតិវិធីសម្្ប់កាត់បន្ថយ។ (មូលនិធិ World Wide Web 

Foundation ២០១៧: ១១)
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងត្អភិវឌ្ឍវិធាន និង បទប្បញ្ញត្តិថ្មីៗ ស្តីពី AI (Walch ឆ្ន្ំ២០២០)។ 

ឧទាហរណ៍៖ របាយការណ៍ស្តីពីប្្ជា្ញ្សិប្បនិម្មិត ន្គណៈកម្មការអឺរ៉ុប ស្នើដូចខាងក្្ម៖

 y អនុវត្តអភិក្មដូចគ្ន ្ចំពោះ AI នៅទូទំាង EU ដើម្បីជៀសវាងការញ្កច្ញពីគ្ននូ្វលក្ខខណ្ឌ 

តម្ូវរបស់រដ្ឋសមាជិក ដ្លបង្កើតឧបសគ្គចំពោះទីផ្សារត្មួយ

 y អនុវត្តអភិក្មដ្លផ្អ្កលើហានិភ័យ មានភាពជាក់លាក់តាមវិស័យ ដើម្បីធ្វើនិយ័តកម្ម AI

 y សមា្គ្ល់វិស័យ  និង កម្មវិធីដ្លមានហានិភ័យខ្ពស់ ទុកជាមុន រួមបញ្ចូលទាំងសូហ្វវ្រ 

សមា្គ្ល់ផ្ទ្មុខផងដ្រ

 y ដក់ច្ញនូវលក្ខខណ្ឌតម្ូវផ្ន្កនិយ័តកម្មថ្មីៗ និង ការបា៉្ន់ប្មាណជាមុន ដើម្បីធានាថា 

ប្ព័ន្ធ AI ដ្លមានហានិភ័យខ្ពស់ អនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្ូវផ្ន្កសុវត្ថិភាព សុក្ឹត 

ភាព និង ការការពរទិន្នន័យ មុនព្លដ្លប្ព័ន្ធនោះត្ូវបានបញ្ច្ញទៅលើទីផ្សារ

 y ប្ើប្្ស់ការចូលទៅកាន់ទីផ្សារដ៏ធំសម្បើមរបស់អឺរុ៉ប ជាឧបករណ៍ដើម្បីលាតសន្ធងឹអភិក្ម 

របស់ EU ចំពោះការធ្វើនិយ័តកម្ម AI ទៅទូទាំងពិភពលោក។ (MacCarthy និង Propp 

ឆ្ន្ំ២០២០)។

នៅថា្ន្ក់ជាតិ ប្ទ្សបារាំងមានច្បាប់ដ្លដោះស្្យជាមួយតមា្ល្ភាពន្អាល់កូរីត និង 

ការសម្្ចចិត្តដោយស្វ័យប្វត្តិ (AlgorithmWatch ២០១៩: ៦៨–៦៩)។ The Conseil 

d’Etat តុលាការកំពូលន្ប្ទ្សបារាំងចំពោះបញ្ហ្រដ្ឋបាល កាលពីខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០១៨ "បាន 

ច្ញដីកាសម្្ចថា ការសម្្ចចិត្តណាមួយដ្លផ្អ្កត្លើប្ព័ន្ធឡូការីត ត្មួយមុខ អាច  

មានភាពស្បច្បាប់បានលុះត្្ត្អាល់កូរីតនោះ និង ការដំណើរការផ្ន្កខាងក្នុងរបស់វា អាច  

ពន្យល់ទៅកាន់អ្នកដ្លទទួលរងផលជះពីការសម្្ចចិត្តនោះបានទាំងស្ុង" (Algorithm 

Watch ២០១៩: ៦៩)។

ASEM អាចធ្វើការដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់ អភិបាលកិច្ច AI ដ្លមានសុខដុមនីយកម្ម និង 

ក្បខណ្ឌ ច្បាប់សម្្ប់អាសុី និង អឺរ៉ុបបាន។ ចំណុចន្ះអាចរួមបញ្ចូលដូចខាងក្្ម៖

 y បង្កើនអក្ខរភាពន្ឡូការីត ដើម្បីបង្កើតសមត្ថភាពរបស់ប្ជាជន អង្គការ និង មន្ត្ីរដ្ឋ្ភិបាល 

នៅក្នុងការស្វ្ងយល់ថាតើប្ព័ន្ធ AI ដំណើរការដោយរបៀបណា ធ្វើដូច្ន្ះ ពួកគ្អាច 

ទាមទារ គណន្យ្យភាព AI បាន
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 y បង្កើតយន្តការ និង ដំណើរការដើម្បីរួមបញ្ចូលភាគីពក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងការបង្កើត និង 

ការអនុវត្តវិធាននានាដ្លពក់ព័ន្ធការប្ើប្្ស់ AI នៅក្នុងវិស័យសធារណៈ

 y ធ្វើការវិវឌ្ឍន៍ក្បខណ្ឌមួយ ដ្លសិទ្ធិ និង ការការពរតាមផ្លូវច្បាប់របស់ប្ជាជន អាជីវកម្ម 

និង ភាគីពក់ព័ន្ធដទ្ទៀត ត្ូវបានលើកកម្ពស់។ (ស្វាកម្មស្្វជ្្វរបស់សភាអឺរ៉ុប 

២០១៩: ៦៩–៧៥)

 ASEM ចំពោះការការពរទិន្នន័យ និង ឯកជនភព

ជំងឺរាតត្បាតសកលធ្វើឲ្យមានការចាប់ផ្តើមជជ្កវ្កញ្កឡើងវិញអំពីការការពរទិន្នន័យ និង 

ឯកជនភាព។

មនុស្សមួយចំនួនណ្នំាថា ភាពជោគជ័យរបស់ប្ទ្សនៅអាសីុមួយចំនួននៅក្នងុការប្ើប្្ស់

បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថលដើម្បីគ្ប់គ្ងការរាតត្បាតន្ម្រោគកូរ៉ូណា បានបញ្ចុះបញ្ចូលប្ទ្សជា 

ច្ើនទៀតថា "ឯកជនភាពន្ទិន្នន័យតិចជាងមុន មិនលើសពីមុន អាចជាជម្ើសល្អបំផុតចំពោះ 

វិស័យសុខភាពសធារណៈ" (Meyer ឆ្ន្ំ២០២០)។

ការយល់ឃើញផ្ស្ងទៀតតូ្វបានលើកឧទាហរណ៍ដោយ  ស្ចក្តថី្លង្ការណ៍រួមគ្នរ្បស់ប្ធាន 

គណៈកមា្ម្ធិការអនុសញ្ញ្ ១០៨ និង ស្នងការការពរទិន្នន័យន្ក្ុមប្ឹក្សាអឺរ៉ុប៖ "រដ្ឋត្ូវត្ដោះ

ស្្យការគំរាមកំហ្ងដ្លបណា្តល្មកពីជំងឺរាតត្បាតសកល កូវីដ-១៩ ពក់ព័ន្ធនឹង ប្ជាធិបត្យ្យ 

នីតិរដ្ឋ និង សិទ្ធិមនុស្ស រួមបញ្ចូលទាំងសិទ្ធិឯកជនភាព និង ការការពរទិន្នន័យផងដ្រ" (Pierucci 

និង Walters ឆ្ន្ំ២០២០)។ គណៈកម្មការឯកជនភាពថា្ន្ក់ជាតិរបស់ប្ទ្សហ្វីលីពីនបានច្ញ

ស្ចក្តីសម្្ចដ្លមានលក្ខណៈដូចគ្ន្៖ "ទោះបីជានៅព្លមានទុក្ខភ័យ ឬ គ្្អាសន្នន្ 

សុខភាព សធារណៈក៏ដោយ ក៏ឯកជនភាពរបស់អ្នកជំងឺ ការរក្សាការសមា្ងត់្ន្កំណត់ត្្សុខភាព 

សីលធម៌ផ្ន្កវ្ជ្ជសស្្ត និង សិទ្ធិរបស់កម្មវត្ថុន្ទិន្នន័យ នៅត្មានប្សិទ្ធភាពអនុវត្ត និង នៅ 

ជាប់ ខ្លួនពួកគ្ ស្មើនឹងការការពរជីវិតដ្រ" (គណៈកម្មការឯកជនភាពជាតិ ឆ្ន្ំ២០២០)។

មានភាពភ័យខា្ល្ចថា បច្ច្កវិទ្យាដ្លបំផ្ល្ញឯកជនភាព ដ្លកំពុងត្ត្ូវបានប្ើប្្ស់នៅ

ក្នុងការប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងម្រោគ អាចនៅឋិតឋ្រជាងម្រោគនោះ។ ដូចបានកត់សមា្គ្ល់ដោយ 

Harrari (ឆ្ន្ំ២០២០)៖
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ប្សិនបើយើងមិនមានការប្ុងប្យ័ត្នទ្ ជំងឺរាតត្បាតអាចកា្ល្យ

ជាព្ឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្វត្តិសស្្តន្ការឃា្ល្ំមើល។ ពីព្្ះវាមិនត្ឹមត្អាចធ្វើ

ឲ្យការប្ើប្្ស់ឧបករណ៍តាមដនខា្ន្តធំ កា្ល្យជារឿងធម្មតា នៅក្នុងប្ទ្សដ្លកន្លងមក 

បានបដិស្ធការប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ទាំងនោះត្ប៉ុណ្ណ្ះទ្ ប៉ុន្ត្វាអាចលើសពីរឿងធម្មតា 

ទៅ ទៀត ពីព្្ះវាជាសញ្ញ្ន្ការផ្ល្ស់ប្តូរពីការឃា្ល្ំមើល "នៅខាងលើស្ប្ក" ទៅកាន់ ការឃា្ល្ំ 

មើល "នៅខាងក្្មស្ប្ក"។

Harrari កំពុងត្សំដៅលើការឃា្ល្ំមើលតាមរយៈគន្លងទិន្នន័យ ពោលគឺការពិនិត្យតាមដន 

តាមរយៈព័ត៌មានដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកប្ើប្្ស់ នៅព្លដ្លពួកគ្ប្ើប្្ស់ 

ICT។ នៅកន្ល្ងដ្លកាលពីមុន ការឃា្ល្ំមើលមានន័យថា "ការសង្ក្តយ៉្ងដិតដល់អំពីជន 

សង្ស័យ" បច្ច្កវិទ្យានាព្លបច្ចុប្បន្នបានអនុញ្ញ្តឲ្យមានការឃា្ល្ំមើលលើ "បរិបទនានា (ទីតាំង 

ភូមិសស្្ត លំហ ព្លវ្លាជាក់លាក់ បណា្ត្ញ ប្ព័ន្ធ និង ប្ភ្ទមនុស្ស)" (Marx ២០០២: 

១០)។ ឯកជនភាព "មានទំនាក់ទំនងយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្នឹងសមា្ភ្រ និង បច្ច្កវិទ្យាសង្គមនៅក្នុង 

មជ្ឈដ្ឋ្ន របស់វា" (Matzner និង Ochs ឆ្ន្ំ២០១៩)។ ច្បាប់ស្តីពីឯកជនភាពលើទិន្នន័យ (សិទ្ធិ 

របស់បុគ្គលក្នុងការគ្ប់គ្ងមួយផ្ន្កលើវិធីប្មូល និង ប្ើប្្ស់ព័ត៌មានផ្ទ្ល់ខ្លួនរបស់គត់/

នាង) និង ការការពរទិន្នន័យ (យន្តការក្នុងការទប់ស្ក្ត់ការប្ើប្្ស់ និង ការទទួលបានទិន្នន័យ

ផ្ទ្ល់ខ្លួនដោយគ្ម្នការអនុញ្ញ្ត) ដ្លបានល្ចឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ១៩៦០ បណា្ត្លមកពី

កំណើនន្ការប្ើប្្ស់កុំព្យូទ័រ (Solove ឆ្ន្ំ២០០៦)។

ដូច្ន្ះ យើងគ្្ន់ត្រំពឹងទុកថា ការប្ើប្្ស់បច្ច្កឌីជីថលយ៉្ងទូលំទូលាយ នៅក្នុងអំឡុង

ព្លមានជំងឺរាតត្បាតសកល នឹងអាចធ្វើឲ្យមានកង្វល់លើការការពរទិន្នន័យ និង ឯកជនភាព។

អីុនធឺណិតបានកា្ល្យជាខ្ស្ជីវិតដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងអំឡុងព្លមានជំងឺរាតត្បាតសកល។ វា 

បាន ធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់ត្ច្ើនអាចធ្វើការពីផ្ទះបាន។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ការចាត់ច្ង 

ការងរ ថ្មីន្ះ ក៏បានបង្កើនលទ្ធភាពន្ "ការវាយប្ហារតាមប្ព័ន្ធអីុនធឺណិតខា្ល្ំងជាងគ្បំផុតនៅ

ក្នុងប្វត្តិសស្្តផងដ្រ (ការសង្កត់ធ្ងន់លើច្បាប់ដើម)" (McBridev ឆ្ន្ំ២០២០)។ គ្ក៏បាន 

សង្កត្ ផងដ្រថា ជំងឺរាតត្បាតសកលកំពុងត្ធ្វើឲ្យអ្នកប្ើប្្ស់លិចចូលទៅក្នងុប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 

សង្គមកាន់ត្ជ្្ (Fischer ឆ្ន្ំ២០២០)។ ន្ះមានន័យថា ព័ត៌មានអំពីអ្នកប្ើប្្ស់កាន់ត្ 

ច្ើន តូ្វបានបង្កើតឡើង និង តូ្វបានទាញយកដោយកុ្មហុ៊នរបស់បណា្តញ្ផ្សព្វផ្សាយសង្គម។

រដ្ឋភិ្បាលកំពុងត្ប្ើប្្ស់បច្ចក្វិទ្យាឌីជីថលដ្លកាត់បន្ថយឯកជនភាព នៅក្នងុការប្យុទ្ធ
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ប្ឆំងនឹងម្រោគកូរ៉ូណា។ នៅប្ទ្សចិន ទីក្ុង និង ខ្ត្តខុសៗគ្ន្ជាច្ើនបានប្ើប្្ស់កូដ 

QR ដ្លមានពណ៌ ដ្លត្ូវបានដោនឡូតនៅលើទូរស័ព្ទចល័តដើម្បីតាមដនការផ្ល្ស់ទីរបស់

ប្ជាជន និង កំណត់ស្ថ្នភាពសុខភាពរបស់ពួកគ្ (AFP–JIJI ឆ្ន្ំ២០២០)។ ឧទាហរណ៍៖ 

ពណ៌ក្ហម ពណ៌លឿង និង ពណ៌ប្តង កំណត់ថាតើមនុស្សមា្ន្ក់អាចចូលក្នុងភោជនីយដ្ឋ្ន ឬ 

ឡើងជិះរថភ្លើងបានដ្រឬទ្។ ប្ទ្សរុស្សីុប្ើប្្ស់កាម្រ្៉ាសុវត្ថភិាពដ្លមានបច្ចក្វិទ្យាសមា្គល់្

ផ្ទ្មុខ ដើម្បីអនុវត្តភាពរឹតត្បិតលើការធ្វើចតា្ត្ឡីស័ក្តិ (Reevell ឆ្ន្ំ២០២០)។ គ្បាន រាយ ការណ៍ 

ថា ប្ព័ន្ធអាចបញ្ចប់ការស្វ្ងរកនៅក្នុងរយៈព្លក្្ម ១០ វិនាទី និង អាចកំណត់អត្តសញ្ញ្ណ 

អ្នកដ្លកំពុងត្ពក់មា៉្សបាន (តាមរយៈក្ស្ភ្ន្ករបស់ពួកគ្)។ រដ្ឋ្ភិបាលន្ប្ទ្សកូរ៉្

មានប្ព័ន្ធមួយដ្លតាមដនការផ្ល្ស់ទីរបស់បុគ្គលមា្ន្ក់ តាមរយៈចម្លងការន្ប័ណ្ណឥណទាន 

ទិន្នន័យទីតាំងនៅលើទូរស័ព្ទឆ្ល្តវ្ និង វីឌីអូន្កាម្រា៉្សុវត្ថិភាព (Louis ឆ្ន្ំ២០២០)។ អាជា្ញ្ធរ

សុខាភិបាលន្ប្ទ្សកូរ៉្ច្ញស្ចក្តីជូនដំណឹងឲ្យប្ុងប្យ័ត្នជាមុន នៅព្លមនុស្សមា្ន្ក់ ធ្វើ 

ត្ស្តវិជ្ជមាន។ ស្ចក្តីជូនដំណឹងន្ះរួមបញ្ចូលប្វត្តិលម្អិតន្ការផ្ល្ស់ទីរបស់អ្នកដ្លបានឆ្លង

ម្រោគនោះ ហើយសមាជិកសហគមន៍អាចប្ើប្្ស់ស្ចក្តីជូនដំណឹងន្ះដើម្បីកំណត់ថាតើពួក

គ្បានប៉ះពល់ជាមួយបុគ្គលនោះដ្រឬទ្។ នៅខណៈព្លដ្លឈោ្ម្ះរបស់ជនដ្លបានឆ្លង

ម្រោគ មិនត្ូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសធារណៈទ្នោះ ព័ត៌មានដ្លត្ូវបានបញ្ច្ញ មានភាព ជាក់ 

លាក់គ្ប់គ្្ន់ ដ្លនៅក្នុងករណីមួយចំនួន វាមានភាពងយស្ួលនៅក្នុងកំណត់អត្តសញ្ញ្ណ

ជនដ្លបានឆ្លងម្រោគនោះ ដូច្ន្ះ កាលពីខ្មីនា BBC បានរាយការណ៍ថា នៅក្នុងប្ទ្សកូរ៉្ 

"មានការភ័យខា្ល្ចយ៉្ងខា្ល្ំងចំពោះការមាក់ងយនៅក្នុងសង្គម (អមជាមួយការធ្វើត្ស្តវិជ្ជមាន) 

គិតចាប់ពីព្លមានជំងឺ" (Kim ២០២០)។

ប្្កដណាស់ មិនម្នគ្ប់ប្ព័ន្ធតាមដនឌីជីថលទំាងអស់សុទ្ធត្កាត់បន្ថយឯកជនភាពនោះ 

ទ្។ កម្មវិធីតាមដនព័ត៌មានទំនាក់ទំនង Trace-Together របស់ប្ទ្សសិង្ហបុរី គឺជា ឧទាហរណ៍ 

មួយន្កម្មវិធីតាមដនព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដ្លការពរឯកជនភាព (Health Hub, n.d.)។ 

វា ដំណើរការតាមរយៈការផ្ល្ស់ប្តូរសញ្ញ្ប្ល៊ូធូសនៅក្នុងចំណមទូរស័ព្ទចល័តនានាដ្លនៅក្ប្រ

គ្ន្។ កំណត់ត្្ន្ការជួបប្ទះទាំងន្ះ ត្ូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្ើប្្ស់ និង 

មិនត្ូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អាជា្ញ្ធររដ្ឋ្ភិបាលនោះទ្។ ការតាមដនការនៅក្ប្រគ្ន្ដ្លការពរ 

ឯកជនភាពរបស់ប្ទ្សនានានៅអឺរ៉ុប (PEPP-PT) តាមឈោ្ម្ះរបស់វា ត្ូវបានបង្កើតឡើង 

ដោយអ្នកវិទ្យាសស្្តនៅអឺរ៉ុប ដើម្បីតាមដនការរីករាលដលន្ជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយមិនកាត់បន្ថយ 

ឯកជនភាពនោះទ្ (ERCIM ២០២០)។ PEPP-PT អនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការការពរ 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ទិន្នន័យទូទៅ (GDPR) របស់ EU និងភាពអាចធ្វើប្តិបត្តិការនៅក្នុង EU ទៅវិញទៅមកបាន។ 

គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់អឺរ៉ុបមួយទៀត គឺការតាមដនការនៅក្ប្រគ្ន្ដ្លការពរឯកជនភាពតាមប្ប 

វិមជ្ឈការ មានបំណង "ផ្តល់សន្តិសុខ និង ឯកជនភាពជាអតិបរមា សម្្ប់អ្នកប្ើប្្ស់ចុងក្្យ" 

(Ruef, 2020)។

ក្នុងអំឡុងព្លមានជំងឺរាតត្បាតសកល ទូរស័ព្ទចល័តត្ូវបានប្ើប្្ស់ជា "រនាំងអ្ឡិច 

ត្ូនិច" ដើម្បីការពរអ្នកបំពនចតា្ត្ឡីស័ក្តិ។ ក្ុមហ៊ុនអាចប្ើប្្ស់សូហ្វវ្រដើម្បីពិនិត្យតាមដន

និយោជិតដ្លធ្វើការពីផ្ទះ ហើយសិស្សត្ូវបានឃា្ល្ំមើលតាមរយៈកម្មវិធីពិនិត្យតាមដនការ 

ប្ឡង។ Mark Surman នាយកប្តិបត្តិន្ក្ុមហ៊ុន Mozilla បានសង្ក្តឃើញថា៖ 

ប្ជាជនកំពុងត្មានដំណះស្្យដ្លមានការឆ្លៀតឱកាស និង គ្ម្ននិយ័តកម្ម (ដ្ល)... 

មិនស្ថិតនៅក្្មការត្ួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋ្ភិបាលនោះទ្។ ប្សិនបើមានទីផ្សារសម្្ប់ 

ដំណះស្្យទាំងនោះ ចុងបញ្ចប់ អាចនឹងមានការកើនឡើងជាបន្តបនា្ទ្ប់ន្ការឃា្ល្ំមើលនៅ

កម្ិតទាប ដ្លយើងចាំបាច់ត្ូវត្រកវិធីដើម្បីបិទ និង ចងវា។ (Ng, 2020)

សូម្បីត្អ្នកដ្លមានការព្ួយបារម្ភអំពីការគំរាមកំហ្ងផ្ន្កឯកជនភាពន្ការឃា្ល្ំមើលផ្ន្ក 

ឌីជីថល ក្នុងអំឡុងគ្្អាសន្ន ក៏មិនបានណ្នាំថា រដ្ឋ្ភិបាលមិនគួរប្ើប្្ស់ការឃា្ល្ំមើលទាំង

ន្ះដ្រ។ ពួកគ្ទទួលស្គ្ល់ថា គោលនយោបាយសធារណៈនៅក្នុងគ្្អាសន្នន្សុខភាព គួរ

ត្ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងកង្វល់ផ្ន្កសុខភាព ឯកជនភាព និង ស្ដ្ឋកិច្ច។

ពួកគ្ណ្នំាថា ដើម្បីទទួលបានតុល្យភាពដ្លតឹ្មតូ្វ អ្នកធ្វើការសម្្ចចិត្តគួរត្ពិចារណា 

អំពីចំណុចនានាដូចខាងក្្ម៖

 y វិធានការឃា្ល្ំមើលត្ូវត្មានសមាមាត្ត្ឹមត្ូវ មានតមា្ល្ភាពយ៉្ងព្ញល្ញ និង អាច 

ត្ឡប់ក្្យវិញបាន

 y ប្សិទ្ធភាពគួរត្មិនម្នជាការពិចារណាត្មួយគត់នៅព្លប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធឃា្ល្ំមើល

នោះ ទ្

 y បច្ចក្វិទ្យាឃា្ល្មំើលដ្លអនុញ្ញត្ឲ្យមានការតួ្តពិនិត្យផ្នក្សង្គមនៅកមិ្តខ្ពស់ ប្ហ្ល 

ជាត្ូវបានអនុវត្តដោយមិនស្មើភាព ដោយមានការរីសអើង និង ក្នុងគោលបំណងដ្ល  

ទាក់ទងនឹងការទប់ទល់នឹងម្រោគយ៉្ងព្ញល្ញនោះទ្។ (Ghosh, Abecassis, 

Loveridge ឆ្ន្ំ២០២០)
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សកម្មភាពដ្លត្ូវបានណ្នាំមួយទៀត គឺឲ្យប្ទ្សនានាបង្កើតក្បខណ្ឌច្បាប់សម្្ប់ 

សិទ្ធិឌីជីថល នៅក្នុងការទប់ស្ក្ត់ការបំផ្ល្ញឯកជនភាពនៅព្លមានជំងឺរាតត្បាតសកល។ អ្នក 

គំទ្ជឿជាក់ថា ការបង្កើតច្បាប់សម្្ប់សិទ្ធិឌីជីថល មានសរសំខាន់នៅក្នុងការធានាថា ការ  

រំលោភបំពនលើឯកជនភាពនៅក្នុងគ្្អាសន្ន ត្ូវបានកាត់បន្ថយជាអប្បបរមា ហើយនឹងអាច 

ត្ឡប់ក្្យវិញបាន។

នៅព្លខាងមុខ សិទ្ធិឌីជីថលដ្លបានសរស្រកូដរួចហើយ គួរត្កា្ល្យជាទ្ង់ទ្្យមួយ

នៅក្្យព្លមានជំងឺរាតត្បាតសកល ន្សង្គមឌីជីថលដ្លមានបរិយប័ន្ន នៅអាសុី និង 

អឺរ៉ុប។ នៅក្នុងពិភពលោកក្្យមានជំងឺរាតត្បាតសកល ការគំទ្ផ្ន្កមូលធននិយមលើការ 

ឃា្ល្ំមើល ពោលគឺការធ្វើអាជីវកម្មទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួនដើម្បីប្្ក់ចំណ្ញ នឹងមិនបន្ថយល្បឿន នោះ 

ទ្។ ជាក់ស្ត្ង កំណើនន្ការប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងទីផ្សារអ្ឡិចត្ូនិក ដ្លត្ូវបាន 

រំពឹងទុក នឹងបង្កើតទិន្នន័យកាន់ត្ច្ើន ដូចជាទិន្នន័យដ្លលាតត្ដងអំពីអ្នកប្ើប្្ស់វ្ទិកា

ទាំងន្ះកាន់ត្ច្ើន និង ដ្លត្ូវបានទាញយក និង ដំណើរការដោយមា្ច្ស់វ្ទិកាដើម្បីប្្ក់ 

ចំណ្ញ។ ន្ះមានន័យថា គំនិតផ្តួចផ្តើមអន្តររដ្ឋ្ភិបាល ស្តីពីការការពរទិន្នន័យ និង ឯកជនភាព 

ក៏គួរត្បន្តដ្រ ប្សិនបើមិនធ្ងន់ធ្ងរទ្នោះ។

មូលដ្ឋ្នគ្ឹះដ៏ល្អមួយត្ូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង GDPR របស់ EU រួចរាល់ហើយ "បទដ្ឋ្ន 

មាស" សម្្ប់ការការពរឯកជនភាពន្ទិន្នន័យ។ ប៉ុន្ត្ GDPR បង្កើតបញ្ហ្ប្ឈមសម្្ប់ 

រដ្ឋ្ភិបាល និង សជីវកម្មនៅអាសុី។ ប្ទ្សនានាដោះស្្យ "ឯកជនភាព" "សន្តិសុខ" "ការ 

ការពរ ទិន្នន័យ" និង សូម្បីត្ "សិទ្ធិនានា" តាមវិធីខុសៗគ្ន្ (Consumers International, 

n.d.)។ លើសពីន្ះទៀត GDPR តម្ូវឲ្យមានសកម្មភាពអនុលោមភាពន្កម្ិតខ្ពស់ជាងយ៉្ង

ខា្ល្ំង ប្សិនបើប្ៀបធៀបនឹងលក្ខខណ្ឌតម្ូវផ្ន្កឯកជនភាពដ្លមានស្្ប់ នៅក្នុងប្ទ្ស 

កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ នៅអាសុី។ ចំពោះសជីវកម្ម ជាពិស្ស សជីវកម្មដ្លកំពុងត្ធ្វើប្តិបត្តិការនៅ

ក្នុងយុតា្ត្ធិការដ្លគ្ម្នច្បាប់ឯកជនភាព ការបំព្ញតាមលក្ខខណ្ឌតម្ូវរបស់ GDPR គឺមិនងយ 

ស្ួលនោះទ្ (Shatter និង Lam ឆ្ន្ំ២០១៩)។ សជីវកម្មមួយចំនួននឹងត្ូវគិតឡើងវិញអំពីគំរូ

អាជីវកម្មរបស់ពួកគ្ ដោយផ្អ្កលើការយល់ព្មយ៉្ងទូលំទូលាយលើការប្មូលទិន្នន័យផ្ទ្ល់ 

ខ្លនួជាច្ើន។ សូម្បីត្សជីវកម្មដ្លធ្វើប្តិបត្តកិារនៅក្នងុយុតា្តធិ្ការដ្លមានច្បាប់ឯកជនភាព 

ទិន្នន័យ ក៏ប្ហ្លជានៅត្ចាំបាច់ត្ូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទមា្ល្ប់អនុវត្តលើទិន្នន័យរបស់ពួកគ្ដ្រ 

ដើម្បីទទួលបានការវាយតម្ល្ថា "សមស្ប" ដោយ EU សម្្ប់គោលបំណងបញ្ជូនទិន្នន័យ។ 

ការរក្សាទុកទិន្នន័យក្នុងរយៈព្លវ្ងជាងរយៈព្លដ្លចាំបាច់ អាចមានតម្ល្ថ្ល្ និង មានភាព 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ស្មុគ ស្ម្ញ នៅក្នុងការអនុវត្ត សម្្ប់ក្ុមហ៊ុនជាច្ើននៅអាសុី។ បញ្ហ្ប្ឈមដ៏សំខាន់មួយទៀត 

ជាពិស្សចំពោះសហគ្្សធុនតូចបំផុត សហគ្្សធុនតូច និង មធ្យម គឺការរក្សាទុកទិន្នន័យ

ផ្ទ្ល់ខ្លួនឲ្យមានសុវត្ថិភាព។ ដើម្បីសម្បសម្ួលការធ្វើអាជីវកម្មកាន់ត្ច្ើន រវាងតំបន់ទាំងពីរ 

ASEM អាចអភិវឌ្ឍកម្មវិធីមួយដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មនៅអាសីុ នៅក្នងុការអនុលោមតាម GDPR។

គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់អាស៊្នចំពោះការការពរទិន្នន័យ និង ឯកជនភាព គឺជាការអភិវឌ្ឍជាវិជ្ជមាន 

នៅក្នុងការបង្កើតមជ្ឈដ្ឋ្នដ្លការពរ និង លើកកម្ពស់ការការពរទិន្នន័យ និង ឯកជនភាព។ 

ឯកសរជាមូលដ្ឋ្នន្គំនិតផ្តួចផ្តើមន្ះគឺ ក្បខណ្ឌអាស៊្ន ស្តីពីការការពរទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន 

(ខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ២០១៦) និង ក្បខណ្ឌស្តីពីអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យឌីជីថល (ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៨)។

ក្បខណ្ឌអាស៊្ន ស្តីពីការការពរទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន មានបំណង "ពង្ឹងការការពរទិន្នន័យ 

ផ្ទ្ល់ខ្លួននៅអាស៊្ន និង សម្បសម្ួលកិច្ចសហប្តិបត្តិការនៅក្នុងចំណមអ្នកចូលរួម ក្នុង 

បំណងរួមចំណ្កដល់ការលើកកម្ពស់ និង កំណើនពណិជ្ជកម្ម និង លំហូរន្ព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់ 

និង នៅលើសកលលោក" (ASEAN TELMINelMin ឆ្ន្ំ២០១៦)។ ក្បខណ្ឌន្ះកំណត់គោល

ការណ៍ការពរទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន ដូចតទៅ៖ (i) ការយល់ព្ម ការជូនដំណឹង និង គោលបំណង 

(ii) ភាពតឹ្មតូ្វន្ទិន្នន័យផ្ទល់្ខ្លនួ (iii) ការការពរសន្តសុិខ (iv) ផ្ទរ្ទៅកាន់ប្ទ្ស ឬ ទឹកដី 

មួយ ផ្ស្ងទៀត (v) ការរក្សាទុក (vi) គណន្យ្យភាព និង (vii) ការចូលប្ើប្្ស់ និង ក្តម្ូវ។

ក្បខណ្ឌអាស៊្នស្តីពីអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យឌីជីថល "ច្ងអំពីអាទិភាពផ្ន្កយុទ្ធសស្្ត គោល 

ការណ៍ និង គំនិតផ្តួចផ្តើម ដើម្បីផ្តល់មគ្គុទ្ទ្សក៍ណ្នាំដល់រដ្ឋសមាជិកអាស៊្ននៅក្នុងគោល 

នយោបាយ និង អភិក្មនិយ័តកម្មរបស់ពួកគ្ ចំពោះអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យឌីជីថល (ដ្លរួម 

បញ្ចូលទាំងទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន និង មិនផ្ទ្ល់ខ្លួន) នៅក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល" (ASEAN TELMIN 

ឆ្ន្ំ២០១៨)។ ក្បខណ្ឌន្ះសមា្គ្ល់ឃើញអាទិភាពផ្ន្កយុទ្ធសស្្តចំនួនបួន រួមមាន៖ (i) វដ្ត 

ជីវិត និង ស្ថ្នប្ព័ន្ធន្ទិន្នន័យ (ii) លំហូរទិន្នន័យឆ្លងដ្ន (iii) ឌីជីថលនីយកម្ម និង បច្ច្ក 

វិទ្យាដ្លកំពុងត្ល្ចឡើង និង (iv) បញ្ហ្ច្បាប់ និយ័តកម្ម និង គោលនយោបាយ។ គំនិតផ្តួច

ផ្តើមចំនួនបួនដើម្បីគំទ្អាទិភាពផ្ន្កយុទ្ធសស្្តទាំងបួនន្ះ រួមមាន៖ (i) ក្បខណ្ឌប្ងច្ក

ប្ភ្ទទិន្នន័យរបស់អាស៊្ន (ii) យន្តការលំហូរទិន្នន័យឆ្លងពំ្ដ្នអាស៊្ន (iii) វ្ទិកានវានុវត្តន៍ 

ឌីជីថលអាស៊្ន និង (iv) ក្បខណ្ឌការការពរទិន្នន័យ និង ឯកជនភាពរបស់អាស៊្ន។

ទោះបីជាជំងឺរាតត្បាតសកលបានរារំាងកិច្ចប្ជំុទល់មុខគ្ន្រវាងកុ្មការងរអាស៊្នដ្លពក់

ព័ន្ធក្តី ក៏ការធ្វើការលើគំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងន្ះនៅត្បន្ត តាមរយៈកិច្ចប្ជុំអនឡាញ និង ការផ្ល្ស់ប្តូរ 

អីុម្លដ្រ។
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ASEM អាចពង្ឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមន្ះតាមរយៈការកំណត់សកម្មភាព/គម្្ងដ្លអាចនឹង  

ជួយបង្កើតមជ្ឈដ្ឋ្នមួយដ្លមានសុខដុមនីយកម្មចំពោះការការពរទិន្នន័យ និង ឯកជនភាព និង 

បង្កើនសកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ចរវាងតំបន់ទាំងពីរឲ្យកាន់ត្ខា្ល្ំងកា្ល្ឡើង។

 អនាគតប្កបដោយបរិយប័ន្ន

ការបង្កើតសង្គមឌីជីថលដ្លមានបរិយប័ន្ននៅអាសុី និង អឺរ៉ុប នឹងតម្ូវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្ឹង

ប្្ង និង គំនិតច្នប្្ឌិតជាច្ើន ពីសំណាក់រដ្ឋភិ្បាល សជីវកម្ម និង ប្ជាជននៅក្នងុ តំបន់ ទំាងពីរ។

ជំពូកន្ះណ្នាំថា ASEM គួរត្ពិចារណាអំពីកិច្ចសហប្តិបត្តិការនៅក្នុងផ្ន្កចំនួនបី ដូច 

ខាង ក្្ម៖

 y អនាគតការងរ(អ្នកធ្វើការ)

 □ កិច្ចសហប្តិបត្តិការបស់ ASEM នៅក្នុងការអនុវត្ត "របៀបវារៈសម្្ប់អនាគតការងរ

ដ្លផ្ត្តលើមនុស្សជាសំខាន់" ត្ូវបានណ្នាំ

 □ ASEM អាចពិចារណាអភិវឌ្ឍក្មន្សិទ្ធិនានា (មិនចងកាតព្វកិច្ច) ដោយស្ម័គ្ចិត្ត 

សម្្ប់អ្នកធ្វើការនៅលើទីផ្សារការងររយៈព្លខ្លី ដ្លអនុវត្តចំពោះតំបន់ទាំងពីរ។

 y AI នៅក្នុងអភិបាលកិច្ច

 □ ASEM អាចធ្វើការដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់អភិបាលកិច្ច AI និង ក្បខណ្ឌច្បាប់សម្្ប់អាសុី 

និង អឺរ៉ុបបាន ដោយផ្ត្តលើ៖

 □ បង្កើនអក្ខរភាពន្អាល់កូរីត ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ប្ជាជន អង្គការ និង មន្ត្ី

រដ្ឋ្ភិបាលនៅក្នុងការស្វ្ងយល់ថាតើប្ព័ន្ធ AI ដំណើរការដោយរបៀបណា ធ្វើ 

ដូច្ន្ះ ពួកគ្អាចទាមទារគណន្យ្យភាព AI

 □ បង្កើតយន្តការ និង ដំណើរការ ដើម្បីរួមបញ្ចូលភាគីពក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងការ 

បង្កើត និង អនុវត្តវិធាននានាដ្លទាក់ទងនឹងការប្ើប្្ស់ AI នៅក្នុងវិស័យ 

សធារណៈ និង

 □ ធ្វើការវិវឌ្ឍន៍ក្បខណ្ឌមួយ ដ្លសិទ្ធិ និង ការការពរតាមផ្លូវច្បាប់របស់ប្ជាជន 

អាជីវកម្ម និង ភាគីពក់ព័ន្ធដទ្ទៀតត្ូវបានលើកកម្ពស់។
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 y ការការពរទិន្នន័យ និង ឯកជនភាព

 □ កិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់ ASEM នៅក្នុងការបង្កើតមជ្ឈដ្ឋ្នមួយដ្លមានសុខដុម 

នីយកម្មចំពោះការការពរទិន្នន័យ និង ឯកជនភាព នៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរ

 □ កិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់ ASEM នៅក្នុងការជួយឲ្យក្ុមហ៊ុននៅអាសុីអនុលោមតាម 

GDPR។

នៅព្លដ្លដ្គូ ASEM ផ្ល្ស់ប្តូរសង្គមរបស់ពួកគ្ទៅជាសង្គមឌីជីថល អនុសសន៍ខាង

លើអាចជាផ្ន្កមួយន្ផ្នការលម្អិតន្ការតភា្ជ្ប់ ASEM នៅថ្ង្អនាគត។ កិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM 

លើកទី ១៣ (ASEM១៣) នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២១ អាចជួយឲ្យអាសុី និង អឺរ៉ុប លើកឡើងអំពីការក្ប្្ 

និង បញ្ហ្ប្ឈមទាំងន្ះរួមគ្ន្។
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អង្គការសង្គមសុីវិល គ្ឹះស្ថ្ន អប់រំ និង ភាគីពក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដទ្ទៀត ដ្លមានភាពសកម្មនៅ

ក្នុងវិស័យបមា្ល្ស់ទីដើម្បីស្វ្ង រកការងរ ដ្លធ្វើឡើងដោយអ្នកនិពន្ធ នៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរ (សូម 

មើល Jurje [២០១៨] និង Jurje និង Lavenex [២០១៩; ២០១៨; ២០១៦; ២០១៤] ផងដ្រ)។

ជំពូកន្ះ ជាដំបូង នឹងពិភាក្សាអំពីក្បខណ្ឌន្ការបមា្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជន ដ្លត្ូវបានអនុវត្ត 

នៅ EU និង អាស្៊ន។ បនា្ទប់្មក បន្តដោយការវិភាគទៅលើលិខិតូបករណ៍ន្កិច្ចសហប្តិបត្តកិារ 

លើបមា្ល្ស់ទីដើម្បីស្វ្ងរកការងរ និង ទ្សន្តរប្វ្សន៍ ការអប់រំ និង ការបណ្តុះបណា្ត្ល ដ្ល 

មានរវាងតំបន់ទាំងពីរ។

ការរួមចំណ្កន្ះនឹងសម្លឹងមើលយុទ្ធសស្្តន្ឌីជីថលនីយកម្មបន្ថ្មទៀត នៅទូទាំងទ្វីប 

អឺរ៉ុប និង អាសុី និង ផលប៉ះពល់ន្យុទ្ធសស្្តទាំងនោះចំពោះបមា្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជន។ ជាចុង 

ក្្យ ស្ចក្តីសន្និដ្ឋ្ននឹងសង្ខ្បអំពីគំហើញសំខាន់ៗ និង បង្ហ្ញអនុសសន៍នានាសម្្ប់ 

ថា្ន្ក់ ដឹកនាំ ASEM។

 ការតភ្ជ្ប់រវាងប្ជាជន និង ប្ជាជនទ្សន្តរប្វ្សន៍ ដើម្បីស្វ្ងរក 
ការងរ និង ក្បខណ្ឌន្បមា្ល្ស់ទីដើម្បីការសិក្សានៅអាស៊ី និង អឺរ៉៊ប 

ផ្ន្កន្ះ ទីមួយ នឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយស្តីពីបមា្ល្ស់ទីដ្លមានស្្ប់ នៅក្នុង 

អាស៊្ន និង EU។ ទីពីរ ផ្ន្កន្ះនឹងវិភាគអំពីកម្មវិធីកិច្ចសហប្តិបត្តិការដ្លកំពុងត្ដំណើរការ 

និង លិខិតូបករណ៍ដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើងរវាងតំបន់ទាំងពីរ ពក់ព័ន្ធនឹងការគ្ប់គ្ងទ្សន្តរ 

ប្វ្សន៍ និង ការជំរុញការបមា្ល្ស់ទី។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ការបមា្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជននៅក្នុងអាស៊្ន

បមា្ល្ស់ទីស្វ្ងរកការងរនៅតំបន់អាសុីអាគ្ន្យ៍ បើទោះបីជាវាមិនម្នជាផ្ន្កមួយន្ស្ចក្តី 

ប្កាសច្បាប់ដើម ន្ការបង្កើតអាស៊្នក្នុងឆ្ន្ំ១៩៦៧ ក៏ដោយ ប៉ុន្ត្វាបានចូលមកក្នុងរបៀបវារៈ

ន្សមាហរណកម្មប្ចំាតំបន់ នៅក្នងុបរិបទន្ការសម្្ចចិត្តរបស់អាស្៊ន ដើម្បីធ្វើស្រីភាវូបនីយ

កម្មពណិជ្ជកម្មដ្លមានស្្ប់។ បមា្លស់្ទីរបស់អ្នកផ្តល់ស្វា ឬ អ្នកប្កបវិជា្ជជី្វៈដ្លមានជំនាញ

ខ្ពស់ ដ្លមានទំនាក់ទំនងនឹងពណិជ្ជកម្ម ត្ូវបានលើកឡើងលើកដំបូង នៅក្នុងការអនុម័តលើ 

កិច្ចព្មព្ៀងក្បខណ្ឌអាស៊្ន ស្តីពីស្វាកម្ម (AFAS) ឆ្ន្ំ១៩៩៥ និង ក្្យមក រួមជាមួយគំនិត 

ផ្តួចផ្តើមចុះកិច្ចព្មព្ៀងស្តីពីបមា្ល្ស់ទីរូបវ័ន្តបុគ្គល (MNP)។ ការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តភាគច្ើនត្ូវបាន 

សរស្រនៅក្នុង AFAS ហើយបនា្ទ្ប់មក MNP គ្បដណ្តប់ជាចម្បងលើអ្នកប្កបវិជា្ជ្ជីវៈដ្ល 

មានកម្ិតខ្ពស់ ដ្លមានទំនាក់ទំនងវត្តមានន្ពណិជ្ជកម្ម ការផ្ទ្រនិយោជិតនៅក្នុងសជីវកម្ម 

(ដ្លមានរយៈព្លស្នក់្នៅចាប់ពី ២ឆ្ន្ ំ រហូតដល់៥/៨ឆ្ន្)ំ និង អ្នកធ្វើទស្សនកិច្ចផ្នក្អាជីវកម្ម 

ជាបុគ្គលដ្លត្ូវបានជួលឲ្យបម្ើការងរនៅក្នុងប្ទ្សដើមកំណើតរបស់ពួកគ្ និងចូលក្នុង  

ប្ទ្សមួយទៀតក្នុងគោលបំណងពក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្ម ក្នុងរយៈព្លខ្លី និង មិនទទួលបានការ  

ទូទាត់ប្្ក់នៅក្នុងប្ទ្សដ្លទទួលពួកគ្នោះទ្ (ត្ូវបានអនុញ្ញ្តនៅចនោ្ល្ះ ៣០ ទៅ 

១២០ ថ្ង្)។ មានត្ប្ទ្សវៀតណាម ប្ទ្សកម្ពុជា និង ប្ទ្សហ្វីលីពីនប៉ុណ្ណ្ះដ្លបាន

ច្ងអំពីបញ្ញត្តិនានាស្តីពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្វាកម្មជាប់កិច្ចសន្យា ជាអ្នកផ្តល់ស្វាកម្មដ្លមិនជាប់ពក់

ព័ន្ធនឹងការបង្កើតពណិជ្ជកម្មនោះទ្ ប៉ុន្ត្ពួកគ្ត្ូវបានអនុញ្ញ្តឲ្យស្ន្ក់នៅក្នុងរយៈព្លដ្ល

មានកម្ិត (ឧ. មិនលើសពី ៩០ ថ្ង្ នៅក្នុងប្ទ្សវៀតណាម) ហើយការផ្ល្ស់ទីរបស់ពួកគ្ គឺ

អាស្័យលើលក្ខខណ្ឌតម្ូវផ្ន្កអប់រំ និង បទពិសោធន៍។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក្តី  នៅក្នុងការអនុវត្ត  

ជាក់ស្ត្ង បមា្ល្ស់ទីដើម្បីស្វ្ងរកការងរដ្លទាក់ទងនឹងពណិជ្ជកម្ម ត្ូវបានគ្មើលឃើញថា 

គ្្ន់ត្ជាការសម្បសម្ួលដល់បមា្ល្ស់ទីរបស់អ្នកប្កបវិជា្ជ្ជីវៈ អ្នកគ្ប់គ្ង និងបុគ្គលិកដ្ល 

មាន គុណវុឌ្ឍិ ក្្មប្ភ្ទបមា្ល្ស់ទីរបស់និយោជិតនៅក្នុងសជីវកម្មត្ប៉ុណ្ណ្ះ (សូមមើល 

Nikomborirak និង Jitdumrong [២០១៣] និង ILO និង ADB [២០១៤] ផងដ្រ)។ ការធ្វើ 

ដំណើរនៅក្នុងតំបន់ ក្នុងរយៈព្លរហូតដល់មួយខ្ គឺមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋ្ការនោះទ្ សម្្ប់ 

ប្ជាជន អាស៊្ន ប៉ុន្ត្ទិដ្ឋ្ការការងរនៅត្ត្ូវស្បតាមបទប្បញ្ញត្តិក្នុងប្ទ្ស។

លើសពីន្ះទៀត មានកិច្ចព្មព្ៀងមួយចំនួនទៀត ដ្លហៅថា កិច្ចព្មព្ៀងស្តពីីការទទួល 

ស្គ្ល់ទៅវិញទៅមក (MRAs) ដ្លលើកកម្ពស់បមា្ល្ស់ទីរបស់អ្នកប្កបវិជា្ជ្ជីវៈមានជំនាញ 

ដ្លត្ូវបានជ្ើសរីសបន្ថ្មទៀត។ កន្លងមក MRAs ត្ូវបានចុះសម្្ប់វិជា្ជ្ជីវៈនានា ដ្ល 



205កិច្ចសហប្តិបត្តិការអាស៊ី-អឺរ៉៊ប លើបមា្ល្ស់ទីដើម្បីស្វ្ងរកការងរ ការអប់រំ និង ការបណ្តុះបណា្ត្ល
ការបមា្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជននៅក្នុងអាស៊្ន 

គ្ប ដណ្តប់លើផ្ន្កវិស្វកម្ម គណន្យ្យ ស្ថ្បត្យកម្ម ការអង្ក្តគិលានុប្បដ្ឋ្យិកា អ្នកអនុវត្តការងរ 

ផ្ន្កទន្តសស្ត្ និងវ្ជ្ជសស្ត្ និង ទ្សចរណ៍ (បទសមា្ភ្សន៍ ១, ២)។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ 

MRA មិនបានផ្តល់ "ការផ្ល្ស់ទីដោយស្រី" ដោយស្វ័យប្វត្តិនោះទ្ ដោយសរត្នីតិវិធីន្ការ

ធ្វើអនោ្ត្ប្វ្សន៍នៅក្នុងប្ទ្ស ឬ ឧបសគ្គផ្ន្កភាស អា ចរឹតបន្តឹងការធ្វើបមា្ល្ស់ទីរបស់អ្នក 

ប្កបវិជា្ជ្ជីវៈនៅក្នុងតំបន់ (បទសមា្ភ្សន៍ទី ១ ២ ៣ ៤)។

មានការរំពឹងថានឹងមានលំហូរន្ពលករជំនាញកាន់ត្ច្ើន បនា្ទ្ប់ពីមានការបង្កើតសហគមន៍

ស្ដ្ឋកិច្ចអាស្៊ន (AEC) នៅឆ្ន្២ំ០១៥ (សូមមើល ល្ខាធិការដ្ឋន្អាស្៊ន "២០០៨, ២០១៥") 

តាមរយៈការបង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមន្ការផ្ល្ស់ទីបន្ថ្មទៀត។ ទាំងន្ះរួមមាន ដូចខាង ក្្ម៖

 y ជួយសម្លួដលក់ារផ្លស្ទី់តាមរយៈការចញ្ទិដ្ឋក្ារ និង ទិដ្ឋក្ារការងរសម្ប់្អាជីវកម្ម 

និង ពលករជំនាញ

 y ការទទួលស្គ្ល់លក្ខណៈសម្បត្តិផ្ន្កវិជា្ជ្ជីវៈ

 y ការអនុវត្ត និង អភិវឌ្ឍ MRAs ថ្មីៗ

 y ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងផ្ន្កស្វាកម្ម

 y សមត្ថភាព និង លក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ៗនៅក្នុងស្វាកម្មអាទិភាព

 y ពង្ឹងសមត្ថភាពន្កម្មវិធីទីផ្សារការងរ

 y ពង្ឹងការផ្ល្ស់ទីរបស់អ្នកវិទ្យាសស្្ត និង អ្នកស្្វជ្្វ

 y ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

 y ការលើកកម្ពស់ការងរសមរម្យ

 y ការការពរ និង លើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករទ្សន្តរប្វ្សន៍។

ជាពិស្ស ចំពោះការផ្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជន AEC បានព្យាយមពន្លឿនដំណើរការន្ការអនុវត្ត 

MRAs ប៉ុន្ត្ក៏ស្នើសុំឲ្យមានការសម្្ចបាននូវកិច្ចសហប្តិបត្តិការកាន់ត្ខា្ល្ំងឡើងនៅក្នុង 

ចំណម ស្ថ្ប័ននានាន្បណា្ត្ញសកលវិទ្យាល័យអាស៊្នផងដ្រ ដើម្បីបង្កើតការផ្ល្ស់ទីរបស់ 

និស្សិត និង បុគ្គលិកអប់រំ។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

បន្ថ្មពីលើសសរស្តម្ភស្ដ្ឋកិច្ចដ្លគ្បដណ្តប់លើការបមា្ល្ស់ទី កិច្ចសហប្តិបត្តិការក្្ម

សសរស្តម្ភវប្បធម៌សង្គម បាននាំឲ្យមានការចុះហត្ថល្ខាលើស្ចក្តីប្កាស ស្តីពីសិទ្ធិ របស់ជន 

ទ្សន្តរប្វ្សន៍ (ឆ្ន្ំ២០០៧) និង ក្្យមក ការព្មព្ៀងជាឯកច្ឆន្ទរបស់អាស៊្នស្តីពីការ 

ការពរ និង ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករទ្សន្តរប្វ្សន៍ (ឆ្ន្ំ២០១៨)។ ឯកសរនានាមាន 

បំណងការពរសិទ្ធិរបស់ជនទ្សន្តរប្វ្សន៍ និង គ្ួសររបស់ពួកគ្ ស្បតាមច្បាប់ និង 

បទប្បញ្ញត្តិជាតិ និង ស្នើសុំឲ្យកិច្ចគំពរការងរ ប្្ក់ឈ្នួល និង ជីវភាពរស់នៅយ៉្ងសមស្ប 

ព្មទាំងការសម្បសម្ួលលើគោលនយោបាយប្ឆំងការជួញដូរផងដ្រ។ ការផ្ល្ស់ប្តូរទមា្ល្ប់ 

អនុវត្តល្អៗ និង ការយល់ឃើញអំពីគោលនយោបាយរវាងរដ្ឋ្ភិបាល សមាគមកម្មករ និង សមាគម 

និយោជក ត្ូវបានសម្បសម្ួលយ៉្ងដិតដល់ ជាមួយការិយល័យអង្គការអន្តរជាតិខាងការងរ 

(ILO) ប្ចាំតំបន់អាសុី និង បា៉្សុីហ្វិក ដ្លស្ថិតនៅក្្មវ្ទិកាអាស៊្នស្តីពីពលករទ្សន្តរ 

ប្វ្សន៍ (បទសមា្ភ្សន៍ទី ១ ២ ៦ ៧)។ ក៏មានអនុស្សរណៈន្ការយោគយល់គ្ន្ទ្វ្ភាគីនៅក្នុង

អាស៊្ន មួយចំនួនតូចផងដ្រ ដ្លគ្បដណ្តប់លើទ្សន្តរប្វ្សន៍ ដើម្បីស្វ្ងរកការងរ សម្្ប់ 

ពលកម្មដ្លមានជំនាញទាប ដ្លបញ្ជ្ក់អំពីលក្ខខណ្ឌសម្្ប់ពលករទ្សន្តរប្វ្សន៍ក្នុង 

ប្ទ្ស ទាក់ទងនឹងរយៈព្លស្ន្ក់នៅ លក្ខខណ្ឌតម្ូវផ្ន្កភាស និង នីតិវិធីអនោ្ត្ប្វ្សន៍ ប៉ុន្ត្ 

ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ពុំមានប្ព័ន្ធកិច្ចសហប្តិបត្តិការប្ចាំតំបន់សម្្ប់ពលកម្មដ្ល 

មានជំនាញទាប ឬ គ្ម្នជំនាញនោះទ្។

គួរកត់សមា្គ្ល់ផងដ្រថា ទិន្នន័យក៏បានសបញ្ជ្ក់ថាទាំងពលករ ដ្លស្បច្បាប់ និងមិនស្ប 

ច្បាប់នៅអាស៊្ន គឺជាពលករដ្លមានជំនាញទាប និង មានជំនាញខ្លះៗ ជាប្ភ្ទ ជន 

ទ្សន្តរប្វ្សន៍ ដ្លមិនត្ូវបានលើកឡើងនៅកម្ិតតំបន់នោះទ្ (សូមមើល ILO និង ADB  

[២០១៤]; Huelser និង Heal [២០១៤])។ យោងតាម UNDESA និង OECD (២០១៣), 

ប្ជាជនមួយចំនួន ក្នុងចំណមប្ជាជនចំនួន ៦,៥ លាននាក់ នៅអាស៊្ន ត្ូវបានរាយការណ៍ថា 

ស្ន្ក់នៅក្នុងរដ្ឋអាស៊្នដទ្ទៀត ទោះបីជា ប្ហ្លជាមានការបា៉្ន់ស្ម្នខុសយ៉្ងខា្ល្ំង ចំពោះ

ការធ្វើទ្សន្តរប្វ្សន៍ដ្លមិនត្ូវបានកត់ត្្ទុក។ ជាក់ស្ត្ង គ្បានទទួលស្គ្ល់ថា ជនទ្ស

ន្តរប្វ្សន៍ដ៏ច្ើនលើសលប់ដ្លកំពុងស្វ្ងរកការងរធ្វើនៅក្នុងអាស៊្ន មានជំនាញទាប ឬ 

ជំនាញ កម្ិតខ្លះៗ (Huelser និង Heal ២០១៤; Orbeta ២០១៣)។ នៅខណៈព្លដ្ល  

លំហូរពលករមានជំនាញនៅអាស៊្នមានការកើនឡើងនោះ វានៅត្មានចំនួនទាប ប្សិនបើ 

ប្ៀប ធៀបនឹងលំហូរពលករទ្សន្តរប្វ្សន៍ដ្លគ្ម្នជំនាញ ឬ មានជំនាញខ្លះៗនោះ។ 

Orbeta (២០១៣) បានបា៉្ន់ស្ម្នថា ជនទ្សន្តរប្វ្សន៍ជិត ៩ នាក់ ក្នុងចំណម ១០ នាក់ 



207កិច្ចសហប្តិបត្តិការអាស៊ី-អឺរ៉៊ប លើបមា្ល្ស់ទីដើម្បីស្វ្ងរកការងរ ការអប់រំ និង ការបណ្តុះបណា្ត្ល
ការបមា្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជននៅក្នុងអាស៊្ន 

ដ្លមកពីអាស៊្ន ហើយផ្ល្ស់ទីនៅក្នុងតំបន់ មានជំនាញទាប ហើយទិន្នន័យរបស់ OECD  

(២០១០/២០១១79) បង្ហ្ញថាភាគច្ើនន្ជននិរប្វ្សន៍ មានកម្ិតអប់រំត្ឹមត្បឋមសិក្សា 

ប៉ុណ្ណ្ះ ដោយមានការធ្វើទ្សន្តរប្វ្សន៍ដ្លគ្ម្នជំនាញ ច្ើនជាង ទ្សន្តរប្វ្សន៍ដ្ល 

មានជំនាញយ៉្ងខា្ល្ំង ឧទាហរណ៍ ដូចនៅប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី ប្ទ្សមីយ៉្ន់មា៉្ ប្ទ្សកម្ពុជា 

ប្ទ្សថ្ និង ឡាវ (មូលដ្ឋ្នទិន្នន័យ DIOC-E របស់ OECD នៅក្នុង Huelser និង Heal  

[២០១៤])។ ទិន្នន័យដ្លអាចទទួលបានពីរដ្ឋគោលដៅសំខាន់ៗ (Orbeta ២០១៣; ILO និង 

ADB ២០១៤) ក៏បង្ហញ្អំពីគមា្លត្រវាងទ្សន្តរប្វ្សន៍ដ្លមានជំនាញខ្ពស់ និង ទ្សន្តរប្វ្សន៍

ដ្លមានជំនាញទាបដ្រ។ ឧទាហរណ៍៖ នៅប្ទ្សថ្ មានបុគ្គលិកប្ហ្ល ៣% ប៉ុណ្ណ្ះ 

ដ្លមានជំនាញខ្ពស់ នៅខណៈព្លដ្ល នៅប្ទ្សសិង្ហបុរី បុគ្គលិកដ្លមានជំនាញខ្ពស់ 

មានជិតមួយភាគបួន – ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ពួកគ្ភាគច្ើន មកពីខាងក្្តំបន់ រួមមាន 

ប្ទ្សចិន ប្ទ្សឥណា្ឌ្ សហរដ្ឋអាម្រិក (US) និង ចក្ភពអង់គ្ល្ស។ ដោយសរត្វាផ្ទុយ 

នឹងបមា្លស់្ទីដ្លមានជំនាញ វាមិនគួរឲ្យភា្ញក់្ផ្អើលនោះទ្ ដ្លទ្សន្តរប្វ្សន៍ដ្លមានជំនាញ 

ទាប មិនបានស្ថតិនៅលើរបៀបវារៈរបស់ AEC នោះ ដ្លជាសញ្ញន្្បញ្ហប្្ឈមផ្នក្នយោបាយ

យ៉្ងច្បាស់លាស់ ពក់ព័ន្ធនឹងកង្វល់ផ្ន្កអធិបត្យ្យភាពជាតិ និង ភាពស្ទ្ក់ស្ទើររបស់ប្ទ្ស 

ទទួល នៅក្នុងការលើកឡើងអំពីប្ធានបទស្តីពី ទ្សន្តប្វ្សន៍ដ្លមានជំនាញទាបន្ះ នៅ 

កម្ិត តំបន់។ ប្ទ្សគោលដៅសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់ រួមមាន ប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី និង ប្ទ្ស 

សិង្ហបុរី (ភាគច្ើនគឺអ្នកបម្ើការងរ តាមផ្ទះ ដ្លមកពីប្ទ្សហ្វីលីពីន និង ប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី 

និង ជាពិស្សគឺកម្មករសំណង់ និងពលករផ្ន្កកសិកម្មដ្លមកពីប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី និង 

មា៉្ឡ្សុី) ព្មទាំង ប្ទ្សថ្ ផងដ្រ ដ្លមានកម្មករមកពីប្ទ្សកម្ពុជា ឡាវ និង មីយ៉្ន់មា៉្ 

(ILO និង ADB ២០១៤; Capannelli, ២០១៣)។

បមា្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជនដោយស្រី នៅ EU

ការផ្ល្ស់ទីរបស់កម្មករដោយស្រី នាព្លបច្ចុប្បន្ន ប្ជាជន រួមទាំងមូលធន ទំនិញ និង ស្វា 

កម្ម នានា បង្កើតបានជាស្រីភាពមូលដ្ឋ្នចំនួនបួនន្ច្បាប់ស្តីពីទីផ្សារត្មួយរបស់អឺរ៉ុប (មាត្្ 

១៨ EC)។ ការផ្ល្ស់ប្តូររបស់កម្មករដោយស្រី យ៉្ងព្ញល្ញ ត្ូវបានណ្នាំនៅក្នុងឆ្ន្ំ១៩៦៨ 

ដោយមានបទប្បញ្ញត្តិល្ខ ១៦១២/៦៨ ហើយនៅឆ្ន្ំ១៩៨៧ ច្បាប់ស្តីពីអឺរ៉ុបត្មួយ បានច្ងថា 

និយមន្ការផ្ល្ស់ទីដោយស្រីត្ូវបានលាតសន្ធឹងពីក្ុម "កម្មករ" ទៅកាន់ជនអសកម្មផ្ន្ក 

ស្ដ្ឋកិច្ច ហើយបច្ចុប្បន្ន វាបានគ្បដណ្តប់លើប្ជាពលរដ្ឋន្ EU ទាំងអស់ ព្មទាំងសច់ញាតិ 

79 មូលដ្ឋ្នទិន្នន័យច្បាប់ដើម អាចចូលប្ើប្្ស់បាននៅទីន្ះ៖ http://www.oecd.org/els/mig/dioc.htm.
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

របស់ពួកគ្ដ្លជាជនបរទ្សផងដ្រ។ បញ្ញត្តិពិស្សៗ អនុវត្តចំពោះវិស័យស្វាកម្ម សម្្ប់ 

ជនដ្លនៅត្មានកិច្ចសន្យាការងរជាមួយនិយោជកនៅក្នុងប្ទ្សកំណើតរបស់ពួកគ្ និង 

នៅ ត្បានចុះឈោ្ម្ះនៅក្នុងប្ព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមន្ប្ទ្សកំណើតរបស់ពួកគ្ ប៉ុន្ត្ផ្ល្ស់ទៅ 

កាន់  ប្ទ្ស EU មួយផ្ស្ងទៀត ដើម្បីធ្វើការក្នុងរយៈព្លរហូតដល់ពីរឆ្ន្ំ។

"បុគ្គលិកដ្លបានត្ូវបញ្ជូនមក" ទាំងន្ះ ត្ូវបានដកច្ញពីការតម្ូវឲ្យមានប័ណ្ណអនុញ្ញ្តិ

ធ្វើការ និង មិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការទទួលស្គ្ល់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិផ្ន្កវិជា្ជ្ជីវៈរបស់ពួកគ្នោះ

ទ្80 (ស្ចក្តីណ្នាំ ៩៦/៧១/EC)។

បុគ្គលិកទ្សន្តរប្វ្សន៍របស់ EU និង គ្ួសររបស់ពួកគ្ មានសិទ្ធិកាត់ពន្ធដូចគ្ន្ និង ទទួល

បានអត្ថប្យោជន៍សង្គមដូចគ្ន្នឹងមិត្តរួមការងររបស់ពួកគ្ នៅក្នុងរដ្ឋដ្លទទួលពួកគ្ដ្រ (ឧ. 

ប្្ក់ឧបត្ថម្ភលើការចិញ្ចឹមកូន និង សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំសម្្ប់កូន ។ល។) រដ្ឋសមាជិក EU 

បានសម្បសម្ួលប្ព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមរបស់ពួកគ្ និង បានបង្កើតក្បខណ្ឌមួយដ្លទទួល

ស្គ្ល់លក្ខណៈសម្បត្តិទៅវិញទៅមក (Deacon et al. ២០១១)។ សិទ្ធិសង្គមរបស់ប្ជាជាតិន្

ប្ទ្សទីបី ត្ូវបានលើកឡើងនៅក្នុងស្ចក្តីណ្នាំអំពីនិវាសនជនរយៈព្លវ្ងនៅ EU 

(២០០៣/១០៩/EC) និង ស្ចក្តីណ្នាំអំពីការជួបជុំគ្ួសរឡើងវិញនៅ EU (២០០៣/៨៦/

CE)។

របបន្ការផ្ល្ស់ទីដោយស្រីនៅ EU ត្ូវបានពង្ឹងបន្ថ្មតាមរយៈការលុបចោលការត្ួតត្្

ព្ំដ្នផ្ទ្ក្នុងរបស់ EU ដូចបានធ្វើស្ចក្តីសម្្ចនៅក្នុងកិច្ចព្មព្ៀង Schengen ឆ្ន្ំ១៩៨៥ 

និង បានទទួលស្គ្ល់នៅឆ្ន្ំ ១៩៩៦។ ការលុបចោលការត្ួតត្្ព្ំដ្នផ្ទ្ក្នុងន្ះ ត្ូវបានចាត់

ទុកជាកមា្ល្ំងជំរុញមួយសម្្ប់ការសម្បសម្ួលការធ្វើទ្សន្តរប្វ្សន៍ពីខាងក្្ មកកាន់ 

EU។ លក្ខខណ្ឌសម្្ប់ការឆ្លងកាត់ព្ំដ្នខាងក្្របស់ EU ទិដ្ឋ្ការសម្្ប់ការស្ន្ក់នៅក្នុង 

រយៈព្លតិចជាងបីខ្ និង ផ្ន្កជាច្ើនន្គោលនយោបាយស្តីពីសិទ្ធិជ្កកោន ត្ូវបានធ្វើនិយ័ត 

កម្មដោយវិធាននានារបស់ EU។ ទោះបីជា EU ពំុមានសមត្ថភាពព្ញល្ញលើការធ្វើអនោ្តប្្វ្សន៍ 

ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចពីប្ទ្សទីបីក៏ដោយ ក៏មានការអនុម័តស្ចក្តីណ្នាំនានា ដ្លពក់ព័ន្ធនឹងក្ុម 

ជាក់ លាក់ ដូចជា បុគ្គលិកដ្លមានជំនាញខ្ពស់ (ឧទាហរណ៍៖ ស្ចក្តីណ្នាំអំពីបមា្ល្ស់ទីរបស់

និយោជិតនៅក្នុងសជីវកម្ម ២០១៤/៦៦/EU) សិស្ស អ្នកស្្វជ្្វ និងអ្នកធ្វើការ តាមរដូវកាល។ 

លើសពីន្ះទៀត របបន្ការផ្ល្ស់ទីត្ូវបានលាតសន្ធឹងទៅកាន់រដ្ឋដ្លមិនម្នជាសមាជិក EU 

មួយចំនួនតូច ដ្លមានទំនាក់ទំនងពិស្សជាមួយ EU ផងដ្រ។ ស្រីភាពន្ការផ្ល្ស់ទីយ៉្ង 
80 អាចតម្ូវឲ្យមានស្ចក្តីប្កាសជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។



209កិច្ចសហប្តិបត្តិការអាស៊ី-អឺរ៉៊ប លើបមា្ល្ស់ទីដើម្បីស្វ្ងរកការងរ ការអប់រំ និង ការបណ្តុះបណា្ត្ល
ការបមា្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជននៅក្នុងអាស៊្ន 

ព្ញល្ញ ត្ូវបានណ្នាំតាមរយៈសន្ធិសញ្ញ្ស្តីពីតំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប នៅក្នុងឆ្ន្ំ១៩៩២ ដោយ

មានសមាជិកដ្លនៅសល់ពីសមាគមពណិជ្ជកម្មស្រីអឺរ៉ុប និង ប្ទ្សស្វីស តាមរយៈសន្ធិសញ្ញ្ 

ទ្វ្ភាគី នៅក្នុងឆ្ន្ំ១៩៩៩។

លើសពីន្ះទៀត កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្មដ្លមានជំពូកស្តីពីស្វាកម្ម ត្ូវបានចុះដោយ 

EU និង ប្ទ្សទីបី បានរួមបញ្ចូលបញ្ញត្តិស្តីពីការផ្ល្ស់ទីពិស្សៗ ដ្លមានទំនាក់ទំនងនឹង 

ពណិជ្ជកម្ម។ ការធ្វើស្រីភាវូបនីយកម្មការផ្ល្ស់ទីទាំងន្ះ ភាគច្ើន គ្បដណ្តប់លើប្ភ្ទនានា

ន្បមា្ល្ស់ទីរបស់និយោជិតនៅក្នុងសជីវកម្ម ឬ ពក្យដ្លប្ើនៅក្នុង EU "បុគ្គលិកសំខាន់" (ជា 

ប្ភ្ទមួយ ដ្លមានវត្តមានស្ទើរត្ ៧០% ន្កិច្ចព្មព្ៀងរបស់ EU) និង ប្ជាជនដ្លធ្វើការ 

ឲ្យខ្លួនឯង នៅក្នុងក្ុមហ៊ុនដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើង និង ត្ូវបានគ្ប់គ្ងបានយ៉្ងមានប្សិទ្ធ

ភាព ដោយប្ជាជាតិទាំងន្ះ នៅក្នុងទឹកដីរបស់ EU។ មានករណីលើកល្ងមួយចំនួន ដ្លផ្តល់

សិទ្ធដិល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្វាកម្មដ្លមិនជាប់ពក់ព័ន្ធនឹងវត្តមានផ្នក្ពណិជ្ជកម្មផងដ្រ។ ឧទាហរណ៍  

មួយន្ករណីលើកល្ងនោះគឺ កិច្ចព្មព្ៀងភាពជាដ្គូស្ដ្ឋកិច្ច ដ្លត្ូវបានចុះជាមួយ 

ប្ទ្ស Cariforum ដ្លនៅឆ្ង្យ។

ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ មានការជំទាស់នឹងសរសំខាន់ន្ការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តដ្លទាក់ទងនឹង 

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្វាកម្ម ដ្លមិនទាក់ទងនឹងការបង្កើត។ គ្បាននិយយថា កិច្ចព្មព្ៀងន្ះ "មាន

ការធ្វើត្ស្តតម្ូវការស្ដ្ឋកិច្ចជាច្ើន ដ្លគ្ម្នភាពច្បាស់លាស់" (Kategekwa ២០០៨: 

១១)។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ដូចដ្ល Dawson (២០១២: ១៥) ចង្អុលបង្ហ្ញផ្ទុយពីអ្វី

ដ្លកិច្ចព្មព្ៀងទូទៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុបស្តីពីពណិជ្ជកម្មស្វាកម្មបានច្ង ដ្លមានភាព 

មិន ប្្កដ ប្ជាគួរសម កិច្ចព្មព្ៀងភាពជាដ្គូស្ដ្ឋកិច្ចច្ងអំពីលក្ខខណ្ឌយ៉្ងច្បាស់លាស់ 

និង អាចយល់បាន ចំពោះបមា្ល្ស់ទីជាបណ្ត្ះអាសន្ន និង លក្ខខណ្ឌតម្ូវដ្លត្ង់ទៅត្ង់មក 

ពក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តុះបណា្ត្ល និង ការច្ញលិខិតបញ្ជ្ក់ ដោយផ្ត្តលើវិស័យជាក់លាក់ 

ដ្លរដ្ឋ Cariforum មានសមត្ថភាពផ្តល់ស្វាកម្ម។ កូតាជាតួល្ខ សម្្ប់បុគ្គលិកសំខាន់ៗ និង 

សិកា្ខ្កាមដ្លបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងវិស័យដ្លបានធ្វើស្រីភាវូបនីយកម្មរួចហើយនោះ 

ត្ូវ បានលុបបំបាត់។ កិច្ចព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្មស្រី (FTAs) ដ្លបានចុះហត្ថល្ខាជាមួយ 

សធារណរដ្ឋកូរ៉្ (ចូលជាធរមាន ចាប់ពីឆ្ន្ំ២០១០) និង ប្ទ្សកូឡុំប៊ី និង ប្ទ្សប៉្រូ 

(បានចុះនៅក្នុងឆ្ន្ំ ២០១១) ក៏ជាករណីដ្លមានការផ្តល់ជូននូវបញ្ញត្តិនានាន្ GATS+ ផងដ្រ 

ជាពិស្ស ពក់ព័ន្ធនឹងរយៈព្លស្ន្ក់នៅជាអតិបរមារបស់បុគ្គលិកជំនាញ ហើយវាក៏រួមបញ្ចូល  
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្វាកម្មដ្លជាប់កិច្ចសន្យា និង អ្នកប្កបវិជា្ជ្ជីវៈឯករាជ្យ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្វាកម្ម ដ្ល

មិនស្ថិតនៅក្្មការគ្ប់គ្ងរបស់វិស័យពណិជ្ជកម្មផងដ្រ។

ពក់ព័ន្ធនឹងបមា្ល្ស់ទីរបស់សិស្ស និង អ្នកស្្វជ្្វនៅក្នុង EU លិខិតូបករណ៍ន្គោលនយោ

បាយដ៏ជាក់លាក់ត្ូវបានណ្នាំនៅថា្ន្ក់តំបន់ ហៅថា កម្មវិធី ERASMUS+។

វាគំទ្ដល់ការអប់រំ ការបណ្តុះបណា្ត្ល យុវជន និង កីឡានៅទ្វីបអឺរ៉ុប តាមរយៈការផ្តល់ឱកាស 

ដល់ប្ជាជនអឺរ៉ុបជាង ៤ លាននាក់ឲ្យទទួលបានការសិក្សា ការបណ្តុះបណា្ត្ល និង បទពិសោធន៍ 

នៅក្្ប្ទ្ស។ លក្ខណៈពិស្សចម្បងៗរបស់កម្មវិធីន្ះគឺ ការទទួលស្គ្ល់ និង ការធ្វើ 

សុពលកម្ម ជំនាញ និង លក្ខណៈសម្បត្តិនានា (ឧបករណ៍ខុសៗគ្ន្ ដ្លធានាថា ជំនាញ និង 

លក្ខណៈ សម្បត្តិនានា អាចត្ូវបានគ្ទទួលស្គ្ល់កាន់ត្ងយស្ួល និង ត្ូវបានយល់ដឹង 

កាន់ត្ច្បាស់ នៅក្នុង និង ឆ្លងព្ំដ្នជាតិនានា), ការច្កចាយ និង ទាញយកផលប្យោជន៍ 

ពីលទ្ធផល, ការប្ើប្្ស់លទ្ធផលរបស់គម្្ងដោយបើកចំហ ដើម្បីគំទ្ការរៀនសូត្ ការ 

បង្ៀន ការបណ្តុះបណា្ត្ល និង ការងរយុវជន, ការលើកទឹកចិត្តលើការបោះពុម្ពលទ្ធផលន្ការ

សិក្សាស្្វជ្្វ តាមរយៈគន្លងន្ការចូលប្ើប្្ស់ដោយបើកចំហ។ ស្បព្ល ជាមួយគ្ន្នោះ 

ERASMUS+ រួមបញ្ចូលដ្នអន្តរជាតិដ៏រឹងមាំមួយ ហៅថាកិច្ចសហប្តិបត្តិការ ជាមួយប្ទ្ស 

ដ្គូ ជាពិស្សនៅក្នុងវិស័យអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា និង យុវជន។ នៅក្នុងចំណម សកម្មភាព 

សំខាន់ៗជាមួយប្ទ្សដ្គូ ដ្លរួមបញ្ចលូទំាងប្ទ្សនានានៅទ្វបីអាសីុ និងសមភាគី អាស្៊ន 

ផងដ្រនោះ រួមមានបមា្លស់្ទីន្ឥណទានរបស់បុគ្គលជាអន្តរជាតិ គម្្ងកសង សមត្ថភាពនៅក្នងុ

ការអប់រំកមិ្តខ្ពស់ ការគំទ្ដល់កិច្ចសន្ទនាអំពីគោលនយោបាយ និង សកម្មភាព Jean Monnet។

ជារួម សមាហរណកម្មស្ដ្ឋកិច្ច រួមជាមួយ ការបង្កើតទីផ្សារត្មួយ បានធ្វើឲ្យមានបមា្ល្ស់ទី 

របស់ប្ជាជនដោយស្រី និង ព្ញល្ញ នៅក្នុង EU ហើយបមា្ល្ស់ទីរបស់ពលករនៅខាងក្្ 

ដ្ល ទាក់ទឹងនឹងស្វាកម្ម-ពណិជ្ជកម្ម មានវត្តមាននៅគ្ប់ FTAs ទាំងអស់របស់ EU ដ្ល មាន 

ជំពូកមួយស្តីពីស្វាកម្ម។ ក្្ពីបមា្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជន ដ្លពក់ព័ន្ធនឹងគ្ឹះស្ថ្នពណិជ្ជកម្ម 

(ពោលគឺ បមា្ល្ស់ទីរបស់និយោជិតនៅក្នុងសជីវកម្ម និង អ្នកធ្វើទស្សនកិច្ចផ្ន្កអាជីវកម្ម) ក៏មាន 

ការបើកចំហជាច្ើន ដ្លត្ូវបានច្ង សម្្ប់ប្ភ្ទដទ្ទៀត ឧទាហរណ៍ដ្ល គួរឲ្យ កត់ 

សមា្គ្ល់មួយគឺ FTA ដ្លបានចុះដោយ EU ជាមួយ រដ្ឋនានាន្ Cariforum។ ស្បព្លជាមួយ 

គ្ន្នោះ បមា្ល្ស់ទីរបស់សិស្ស អ្នកស្្វជ្្វ និង បុគ្គលិកអប់រំ ត្ូវបានលើកទឹកចិត្តយ៉្ងខ្ពស់ 

តាមរយៈ ERASMUS+ កម្មវិធីពិស្សរបស់ EU ដើម្បីគំទ្ដល់ការអប់រំ និង ការអភិវឌ្ឍការ 

បណ្តុះ បណា្ត្ល។



211កិច្ចសហប្តិបត្តិការអាស៊ី-អឺរ៉៊ប លើបមា្ល្ស់ទីដើម្បីស្វ្ងរកការងរ ការអប់រំ និង ការបណ្តុះបណា្ត្ល
ការបមា្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជននៅក្នុងអាស៊្ន 

លិខិតូបករណ៍ន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការសម្្ប់ទ្សន្តរប្វ្សន៍ ការអប់រំ និង 
ការបណ្តុះបណា្ត្លរវាងអាស៊ី និង អឺរ៉៊ប

នៅក្នងុ ASEM ដល្រួមបញ្ចលូគ្នរ្វាង EU និង រដ្ឋសមាជិក EU ពម្ទាងំបទ្ស្នានានអ្ាស៊ន្ 

និង ល្ដ្ឋ្ធិការដ្ឋ្នអាស៊្នផងដ្រនោះ (នៅក្នុងចំណមអ្នកចូលរួមដទ្ទៀត ដ្លពីទ្វីបទាំងពីរ 

ន្ះ) ការផ្ល្ស់ប្តូរស្តីពីទ្សន្តរប្វ្សន៍អន្តរជាតិ ត្ូវបានផ្តួចផ្តើមគំនិតនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០០៣ ក្្ម

សន្និសីទរបស់អគ្គនាយកផ្ន្កអនោ្ត្ប្វ្សន៍ និង ការគ្ប់គ្ងលំហូរទ្សន្តរប្វ្សន៍ ន្ ASEM 

ដ្លមានវិសលភាពពង្ឹងទំនាក់ទំនងរវាងអាជា្ញ្ធរអនោ្ត្ប្វ្សន៍របស់សមាជិក និង អនុញ្ញ្ត 

ឲ្យមានការផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មាន និង ទមា្ល្ប់អនុវត្តល្អនៅក្នុងវិស័យទ្សន្តរប្វ្សន៍អន្តរជាតិ។

កន្លងមក មានសន្នសីិទចំនួន ១៤ តូ្វបានរៀបចំឡើង ដោយកិច្ចពិភាក្សាគ្បដណ្តប់លើទិដ្ឋភាព

ភាគច្ើន ដ្លទាក់ទងនឹងការត្ួតពិនិត្យការធ្វើទ្សន្តរប្វ្សន៍ និង ការគ្ប់គ្ងលំហូរន្ការ

ធ្វើទ្សន្តរប្វ្សន៍។ កិច្ចពិភាក្សាបន្ថ្មស្តីពីទ្សន្តរប្វ្សន៍ ជាពិស្សទ្សន្តប្វ្សន៍ស្វ្ង 

រកការងរ ការអប់រំ និង បមា្ល្ស់ទីដើម្បីការបណ្តុះបណា្ត្ល រវាងអាសុី និង អឺរ៉ុប ក៏អាច ទទួលបាន 

សរសំខាន់បន្ថ្មទៀត នៅក្នុងរបៀបវារៈន្កិច្ចប្ជុំរដ្ឋមន្ត្ីន្ក្សួងការងរ និង ពលកម្ម។ 

លើសពីន្ះទៀត មូលនិធិអាសុី-អឺរ៉ុប ផ្តល់ការគំទ្ និង បង្កើនកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីទ្សន្តរប្វ្សន៍ 

របស់ ASEM តាមរយៈពឹ្ត្តកិារណ៍ន្កិច្ចសហប្តិបត្តកិារដទ្ទៀត និង ការផ្លស់្ប្តរូក្្មប្ធាន

បទទ្សន្តរប្វ្សន៍របស់ ASEM។ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ត្ង ការតភា្ជ្ប់រវាងប្ជាជននៅ អាសុី 

និង អឺរ៉ុប រួមមាន និស្សិតសកលវិទ្យាល័យ ប្ហ្ល ៤០០.០០០ នាក់ ដ្លផ្ល្ស់ទីជា អន្តរជាតិ 

កិច្ចសហការលើការស្្វជ្្វជាង ២០០.០០០ និង ជនទ្សន្តរប្វ្សន៍ជាង ១៣ លាននាក់ 

(រួមបញ្ចូលទាំងកម្មករ អ្នកប្កបវិជា្ជ្ជីវៈ និង បុគ្គលិកផ្ន្កអប់រំ ដ្លផ្ល្ស់ទីរវាងប្ទ្ស នានា 

នៅអាសុី និង អឺរ៉ុបផងដ្រ – សូមមើល Becker et al. [២០១៩])។

នៅខណៈព្លដ្លកិច្ចសហប្តិបត្តិការស្តីពីការគ្ប់គ្ងព្ំដ្ន និង ការប្ឆំងនឹងសកម្ម

ភាពទ្សន្តរប្វ្សន៍ខុសពីធម្មតា ក៏ជាផ្ន្កមួយន្កម្មវិធីអនុតំបន់ EU-អាស៊្ន ផ្ស្ងៗទៀតដ្រ 

នោះ ថា្ន្ក់ដឹកនាំ EU និង អាស៊្នបានអភិវឌ្ឍលិខិតូបករណ៍ដទ្ទៀតនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគ្ 

និង នៅក្នុងចំណមទ្វីបទាំងន្ះ ដើម្បីលើកឡើងអំពីបមា្ល្ស់ទីរបស់មនុស្ស និង បទពិសោធន៍ផ្ន្ក 

គោលនយោបាយ ដ្លអាចបម្ើដល់ការពង្ីករបៀបវារៈរបស់ ASEM ស្តីពីលំហូរប្ជាជន 

ឆ្លងព្ំដ្ន។ ផ្ន្កខាងក្្មនឹងបង្ហ្ញអំពីកម្មវិធីកិច្ចសហប្តិបត្តិការសំខាន់ៗ ដ្លត្ូវបានដក់ 

ឲ្យ អនុវត្តរវាង EU និង អាស៊្ន។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ប្ទ្សនានាន្ EU និង អាស៊្ន មានប្វត្តិន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការជាយូរលង់ណាស់មក

ហើយ។

កិច្ចសន្ទនារវាង EU-អាស៊្ន ដ្លបានផ្តួចផ្តើមគំនិតនៅក្នុងឆ្ន្ំ១៩៧៧ និង បានធ្វើ ស្ថ្ប័នីយ 

កម្ម ដោយមានការចុះហត្ថល្ខាលើកិច្ចព្មព្ៀងកិច្ចសហប្តិបត្តិការអាស៊្ន- EEC នៅក្នុង 

ឆ្ន្ំ១៩៨០ ត្ូវបានក្សម្ួលក្នុងរយៈព្លជាច្ើនឆ្ន្ំមកន្ះ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ច្ំងអំពីតម្ូវការ និង 

ការពិតរបស់ភាគីទាំងពីរ។ បច្ចុប្បន្ន វាគ្បដណ្តប់លើទិដ្ឋភាពនានាដ្លទាក់ទងនឹងបមា្ល្ស់ទី 

របស់ប្ជាជន និង សិទ្ធិរបស់ជនទ្សន្តរប្វ្សន៍ កម្មវិធីអប់រំ ដ្លមានបំណងពង្ឹងបមា្ល្ស់ទី 

របស់សិស្ស និង ការអភិវឌ្ឍក្បខណ្ឌលក្ខណៈសម្បត្តិនៅក្នុងតំបន់ (នៅក្នុងកម្មវិធី ដ្លហៅថា 

កម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ការគំទ្ដល់ការអប់រំកម្ិតខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊្ន, SHARE) ព្ម 

ទាំង ការគ្ប់គ្ងទ្សន្តរប្វ្សន៍ផងដ្រ ឧទាហរណ៍៖ កម្មវិធីទ្សន្តរប្វ្សន៍ និង ការគ្ប់គ្ង 

ព្ំដ្ន រវាងអាស៊្ន-EU។ 

ដោយមើលឃើញកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងរបស់ថា្ន្ក់ដឹកនាំអាស៊្ននៅក្នុងកសងទំនាក់ទំនងកាន់

ត្ជិតស្និទ្ធនៅក្នុងចំណមរដ្ឋសមាជិកទាំង ១០ និង បង្កើតទីផ្សារ និង មូលដ្ឋ្នផលិតកម្មត្មួយ 

EU បានបង្ហ្ញការគំទ្ចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងន្ះ និង បានបង្កើនកម្មវិធីសន្ទនា និង កិច្ច 

សហប្តិបត្តិការ ដោយមានគោលបំណងទូទៅក្នុងការពង្ឹងទំនាក់ទំនងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច សង្គម 

នយោបាយ និង ការតភា្ជ្ប់រវាងទ្វីបទាំងពីរ។ ទិដ្ឋភាពនានាដ្លទាក់ទងនឹងបមា្ល្ស់ទីរបស់ 

ប្ជាជន ការផ្ល្ស់ប្តូរដើម្បីការអប់រំ និង ការបណ្តុះបណា្ត្លផ្ន្កអប់រំ និង សិទ្ធិរបស់ពលករ 

ទ្សន្តរប្វ្សន៍ ដ្លជាផ្ន្កមួយន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និង វប្បធម៌ 

សង្គម ដ្លទូលំទូលាយជាងន្ះ ក៏ត្ូវបានរកឃើញនៅក្នុងផ្នការសកម្មភាពអាស៊្ន-EU 

បច្ចុប្បន្ន ឆ្ន្ំ២០១៦-២០២៤ ន្លិខិតូបករណ៍ន្កិច្ចសន្ទនារវាង អាស៊្ន-EU ដ្លមានភាព  

រឹង មាំជាងមុន, E-READI។81

ឧទាហរណ៍៖ កិច្ចសហប្តិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យគ្ប់គ្ងទ្សន្តរប្វ្សន៍ តាមរយៈការគំទ្ 

ដល់  សហគមន៍ និយោបាយ និង សន្តិសុខអាស៊្ន ត្ូវបានបង្កើតឡើង ក្្មកម្មវិធី ទ្សន្តរ 

ប្វ្សន៍ និង ការគ្ប់គ្ងព្ំដ្នរវាង EU-អាស៊្ន I និង II ដ្លបានជួយពង្ឹងការគ្ប់គ្ង 

ព្ំដ្ន និង ពន្លឿនការផ្ល្ស់ទីឆ្លងព្ំដ្ន។ ដោយមានជំនួយផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ និង បច្ច្កទ្ស ពី 

INTERPOL, EU បានផ្តល់ការគំទ្ដល់ការអភិវឌ្ឍប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង ពំ្ដ្នដ្លបានធ្វើសមាហរណកម្ម 

81 សម្្ប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើល៖ https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49815/

enhanced-regional- eu-asean-dialogue-instrument-e-readi_km.



213កិច្ចសហប្តិបត្តិការអាស៊ី-អឺរ៉៊ប លើបមា្ល្ស់ទីដើម្បីស្វ្ងរកការងរ ការអប់រំ និង ការបណ្តុះបណា្ត្ល
ការបមា្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជននៅក្នុងអាស៊្ន 

នៅក្នុងតំបន់ ដើម្បីជួយសម្ួលដល់ការផ្ល្ស់ទីន្ទំនិញ និង មនុស្សដោយស្បច្បាប់ និង ប្យុទ្ធ 

ប្ឆំងឧក្ិដ្ឋកម្មឆ្លងដ្ន និង ទ្សន្តរប្វ្សន៍ដោយមិនស្បច្បាប់ និង ការជួញដូរមនុស្សទូទាំង 

អាស៊្ន បានកាន់ត្ល្អប្សើរ។ ដើម្បីសម្្ចគោលបំណងន្ះ EU បានអះអាងអំពីការគំទ្  

របស់ខ្លួនចំពោះការអនុវត្តស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍រួមគ្ន្របស់ថា្ន្ក់ដឹកនាំអាស៊្ន ឆ្ន្ំ២០១១ ស្តីពីការ  

ប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ តាមរយៈវិធានការនានា ដូចជា ការច្ក 

រំល្ក ព័ត៌មាន និង ការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាដ្លទាក់ទងនឹងការគ្ប់គ្ងព្ំដ្ន និង សន្តិសុខ 

ឯកសរ។ ក្នុងនាមជាលទ្ធផលដំបូងគ្ កម្មវិធី EU បានជួយរដ្ឋសមាជិកអាស៊្ននៅក្នុងការពង្ឹង

កិច្ចសហប្តិបត្តិការនៅក្នុងចំណមអង្គភាពគ្ប់គ្ងព្ំដ្នរបស់ពួកគ្ និង បានពង្ឹងកិច្ច 

សហប្តិបត្តិការស្តីពីការផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មាន រវាងការិយល័យ INTERPOL ក្នុងមូលដ្ឋ្ន និង 

អគ្គល្ខាធិការដ្ឋ្ន INTERPOL (គណៈប្តិភូន្សហភាពអឺរ៉ុប ទីក្ុងចាកាតា ឆ្ន្ំ២០១៣)។ 

ជំនួយផ្ន្កទ្សន្តរប្វ្សន៍ និង ការគ្ប់គ្ងព្ំដ្ន ត្ូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីលើកឡើងអំព ី 

របៀបវារៈស្តីពីការតភា្ជ្ប់រវាងមនុស្ស និង មនុស្ស នៅអាស៊្ន តាមរយៈការពង្ឹងការអនុវត្តច្បាប់ 

និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការ នៅមណ្ឌលឆ្លងកាត់ធំៗប្ចាំតំបន់។ ការសិក្សាស្តីពីការជួយសម្ួល 

លក្ខខណ្ឌតម្ូវន្ទិដ្ឋ្ការសម្្ប់អាស៊្ន និង ប្ទ្សទីបី ដ្លចូលមកក្នុងតំបន់ន្ះ ក៏ជាផ្ន្ក

មួយន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការន្ះដ្រ។

ទិដ្ឋភាពនានាដ្លទាក់ទងនឹងសិទ្ធិរបស់ជនទ្សន្តរប្វ្សន៍ ត្ូវបានរកឃើញថា ស្ថិតនៅ

ក្្មកិច្ចសហប្តិបត្តិការស្តីពីគំនិតផ្តួចផ្តើមសិទ្ធិមនុស្សដ្លមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងន្ះ 

ជាមួយ EU ដ្លផ្តល់ការគំទ្យ៉្ងព្ញល្ញដល់គណៈកម្មការអាស៊្នស្តីពីការលើកកម្ពស់ 

និង ការការពរសិទ្ធិស្្តី និង កុមារ។ បញ្ហ្នានាដ្លទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សក៏ត្ូវបានបញ្ជ្ក់ 

ឡើងវិញ ក្្មកិច្ចសហប្តិបត្តិការវប្បធម៌សង្គម ជាមួយ EU ដ្លចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាអំពី

គោលនយោបាយ និង កម្មវិធីនានាដ្លលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស រួមទាំង សុខមាលភាពរបស់ 

ពលករទ្សន្តរប្វ្សន៍ផងដ្រ (គណៈប្តិភូន្សហភាពអឺរ៉ុប ទីក្ុងចាកាតា ឆ្ន្ំ២០១៣)។ 

គំនិតផ្តួចផ្តើមនាព្លថ្មីន្ះ ពក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិរបស់ជនទ្សន្តរប្វ្សន៍ ជាពិស្ស ស្្តីដ្លនៅ 

ក្នុង តំបន់អាស៊្ន ដ្លត្ូវបានផ្តួចផ្តើមឡើងដោយ EU និង អង្គការសហប្ជាជាតិ គឺកម្មវិធី 

សុវត្ថិភាព និង យុត្តិធម៌ ដ្លលើកឡើងអំពីសិទ្ធិ និង ឱកាសរបស់ពលករទ្សន្តរប្វ្សន៍ដ្ល

ជាស្្តី នៅក្នុងតំបន់អាស៊្ន។ គម្្ងន្ះមានបំណងលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្្តី និង កុមារី 

គំនិតផ្តួចផ្តើមរយៈព្លច្ើនឆ្ន្ំ នៅលើសកលលោក ដ្លត្ូវបានអនុវត្តតាមរយៈភាពជាដ្គូ 

រវាង ILO និង UN Women ដ្លមានវត្ថុបំណងជាចម្បង នៅក្នុងការធានាថា ទ្សន្តរប្វ្សន៍ដើម្បី 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ស្វ្ងរក  ការងរ មានសុវត្ថិភាព និង យុត្តិធម៌ចំពោះស្្តីគ្ប់រូបនៅក្នុងតំបន់អាស៊្ន។82

ជាផ្ន្កមួយន្ការគំទ្សម្្ប់សហគមន៍វប្បធម៌សង្គម EU កំពុងត្ចារអនុម័តលើ បមា្ល្ស់ទី

កាន់ត្ខា្ល្ំងរបស់សិស្សនៅក្នុងតំបន់ និង បានផ្តួចផ្តើមគំនិតរៀបចំកម្មវិធីនានាដ្លនឹងរួមចំណ្ក

ដល់ការធ្វើសុខដុមនីយកម្មការទទួលស្គ្ល់ប្ព័ន្ធនានា រវាងស្ថ្ប័នអប់រំកម្ិតខ្ពស់នៅអាស៊្ន 

(បទសមា្ភ្សន៍ទី៥ ទី៦)។ វាមានបំណងពង្ឹងលទ្ធភាពក្នុងការប្ៀបធៀបរវាងលក្ខណៈសម្បត្តិ 

របស់សកលវិទ្យាល័យនានា និង ជួយសម្ួលដល់ការផ្ទ្រឥណទានតាមរយៈការអភិវឌ្ឍក្ប 

ខណ្ឌ និង ប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិ។

ដូចបានចង្អុលបង្ហ្ញនៅខាងលើ ឧទាហរណ៍ដ្លគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់ន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការ 

រវាង EU-អាស៊្ន នៅក្នុងវិស័យន្ះ គឺកម្មវិធី SHARE។ SHARE រួមចំណ្កដល់ការ តភា្ជ្ប់ 

រវាងសិស្ស និង សកលវិទ្យាល័យនៅក្នងុតំបន់ តាមរយៈការគំទ្ដល់ភាពជឿនលឿនន្ចក្ខវិុស័យ 

ឆ្ន្ ំ២០២៥ របស់សហគមន៍អាស្៊ន និង តាមរយៈការធ្វើសុខដុមនីយកម្មកន្លង្ផ្តល់ការអប់រំកមិ្ត 

ខ្ពស់នៅទូទាំងអាស៊្ន។ យោងតាមបទពិសោធន៍របស់ EU ចំពោះបមា្ល្ស់ទីដើម្បីការសិក្សានៅ  

ក្នុងផ្នការសកម្មភាពរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបសម្្ប់ការផ្ល្ស់ទីរបស់និស្សិតសកលវិទ្យាល័យ 

(ERASMUS+ គ្្ងការណ៍) កម្មវិធី SHARE មានបំណងពង្ឹងកិច្ចសហប្តិបត្តិការក្នុងតំបន់ 

និង ពង្ឹងគុណភាព ការប្កួតប្ជ្ងនៅក្នុងតំបន់ និង ការធ្វើអន្តរភាវូបនីយកម្មន្ការអប់រំកម្ិត

ឧត្តមសិក្សានៅអាស៊្ន។ ការជំរុញការតភា្ជ្ប់រវាងប្ជាជននៅក្នុងអាស៊្ន និង រវាង EU និង 

អាស៊្ន គឺជាគោលដៅចម្បងន្កម្មវិធីន្ះ។

កម្មវិធី SHARE កន្លងមក បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាង ៥០០ កន្ល្ង ដល់និស្សិត និង បុគ្គលិក 

សកលវិទ្យាល័យនៅអាស៊្ន និង បានរៀបចំកិច្ចសន្ទនាអំពីគោលនយោបាយ សិកា្ខ្សលា និង 

វ្ទិកា ដ្លមានអ្នកចូលរួមជាង ២.០០០ នាក់ (សរព័ត៌មាន SHARE ន្ EU ឆ្ន្ំ២០២០)។ 

លើសពីន្ះ កិច្ចសហប្តិបត្តិការផ្ន្កការសិក្សារវាង EU-អាសុី តាមរយៈកម្មវិធី ERASMUS+  

កំពុងត្ជំរុញឲ្យមានការផ្ល្ស់ទីរបស់សិស្ស និង បុគ្គលិកអប់រំ ដ្លមកពីប្ទ្ស ជាក់លាក់ន្ 

អាស៊្ន (និងកាន់ត្ទូលំទូលាយជាងន្ះទៀត នៅអាសុី) ព្មទាំងផ្តល់ការកសងសមត្ថភាព 

ផ្ន្កការអប់រំកម្ិតខ្ពស់ នៅក្នុងប្ទ្សដ្គូទាំងអស់ដ្លមកពីតំបន់ន្ះ។ 

 ការផ្ល្ស់ទីរវាងប្ជាជន និង បរិវត្តកម្ម ឌីជីថលនៅអាស៊ី និង អឺរ៉៊ប

ទាំងអឺរ៉ុប និង អាសុី បានចូលរួមយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្នៅក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និង ការតភា្ជ្ប់។ ស្ប 
82 សម្្ប់ព័ត៌មានលម្អតិ សូមមើល៖ https://www.ilo.org/asia/projects/WCMS_632458/lang--en/index.htm.



215កិច្ចសហប្តិបត្តិការអាស៊ី-អឺរ៉៊ប លើបមា្ល្ស់ទីដើម្បីស្វ្ងរកការងរ ការអប់រំ និង ការបណ្តុះបណា្ត្ល
ការបមា្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជននៅក្នុងអាស៊្ន 

ព្លជាមួយគ្ន្នោះ មានកម្មវិធីកិច្ចសហប្តិបត្តិការផ្ន្កឌីជីថលជាបន្តបនា្ទ្ប់ រវាង EU និង 

អាស៊្ន ដ្លគ្បដណ្តប់បញ្ហ្គោលនយោបាយ បទប្បញ្ញត្តិ និង ស្ថ្នប្ព័ន្ធន្នវានុវត្តន៍ផ្ន្ក 

ឌីជីថល កាន់ត្ទូលំទូលាយថ្មទៀត (គំទ្ដោយ លិខិតូបករណ៍ន្កិច្ចសន្ទនាថា្ន្ក់តំបន់រវាង 

EU-អាស៊្ន, E-READ១83)។ 

ជាពិស្ស នៅ EU ទីផ្សារត្មួយផ្នក្ឌីជីថល គ្បដណ្តប់លើការផ្លស់្ទីដោយស្រីរបស់មនុស្ស 

ស្វាកម្ម និង មូលធន និង ស្នើឲ្យបុគ្គល និង អាជីវកម្មទាំងឡាយអាចចូលប្ើប្្ស់ និង ចូលរួម

នៅក្នងុសកម្មភាពអនឡាញបានដោយរលូន ស្បតាមលក្ខខណ្ឌន្ការប្កួតប្ជ្ងដោយយុត្តធិម៌ 

និង ការការពរអ្នកប្ើប្្ស់ និង ការការពរទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួននៅកម្ិតខ្ពស់ ដោយមិន គិត អំពី 

សញ្ជ្តិ ឬ ទីលំនៅនោះទ្។84 យុទ្ធសស្្ត ឌីជីថលរបស់ EU នាព្លបច្ចុប្បន្ន មានបំណងធ្វើឲ្យ

ការផ្ល្ស់ប្តូរផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យាអាចដំណើរការបាន សម្្ប់មនុស្ស ជាពិស្ស តាមរយៈការវិនិយោគ

លើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផ្ន្កឌីជីថល ការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យអប់រំនៅទូទាំង EU ការបំពក់បច្ច្ក

វិទ្យាឌីជីថលសម្្ប់ការរៀនសូត្ ការទទួលស្គ្ល់ និង ការធ្វើសុពលកម្មជំនាញនានា និង ការ 

ប្មើល មើល និង ការវិភាគអំពីតម្ូវការផ្ន្កជំនាញ។85

ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅអាស្៊នកំពុងត្រីកលូតលាស់យ្៉ងខា្ល្ងំកា្ល ្ហើយវិធានការគោល នយោបាយ 

និង ក្បខណ្ឌនានា រួមទាំង ផ្នការលម្អិត AEC ឆ្ន្ំ២០២៥ ផ្នការម្ស្តីពីការ តភា្ជ្ប់អាស៊្ន 

ឆ្ន្ំ២០២៥ និង កិច្ចព្មព្ៀងស្តីពីក្បខណ្ឌ e-ASEAN ផងដ្រ ត្ូវបានដក់ឲ្យ អនុវត្តដោយ 

ថា្ន្ក់ដឹកនាំអាស៊្ន ដើម្បីពង្ឹងអត្ថប្យោជន៍ន្ឌីជីថលនីយកម្ម។ លើសពីន្ះទៀត អាស៊្ន 

ឌីជីថល គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយរបស់វ្ទិកាស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និង ដ្គូថា្ន្ក់តំបន់នៅអាស៊្ន 

ទាំងដ្គូសធារណៈ និង ឯកជន ដ្លមានបំណងអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលថា្ន្ក់តំបន់ នៅក្នុង 

អាស៊្ន ធ្វើដូច្ន្ះ អត្ថប្យោជន៍ន្បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មជំនាន់ទីបួនអាចកា្ល្យជាកមា្ល្ំងចលករ  

មួយ សម្្ប់បរិយប័ន្នផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់។ ដើម្បីសម្្ចគោលបំណងន្ះ និង ស្ដៀង 

គ្ន្ នឹងអភិក្ម EU ដ្រ ការធ្វើការដើម្បីបង្កើតការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តរួមគ្ន្ ចំពោះការបណ្តុះបណា្ត្ល ជំនាញ 

ឌីជីថល សម្្ប់កមា្ល្ំងពលកម្មអាស៊្ន គឺជាវត្ថុបំណងដ៏សំខាន់មួយន្គំនិតផ្តួចផ្តើមន្ះ។86 

លើស ពី ន្ះទៀត វ្ទិកាអាស្៊នលើកទី១១ ស្តពីីទ្សន្តរប្វ្សន៍ដើម្បីស្វង្រកការងរ (២០១៨) 

បានអនុម័តលើប្ធានបទ "ឌីជីថលនីយកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់ការងរសមរម្យសម្្ប់ពលករ 

83 សូមមើលគណៈកម្មការអឺរ៉ុប (២០១៩a)។
84 សូមមើលគណៈកម្មការអឺរ៉ុប (២០១៩b)។
85 សូមមើលគណៈកម្មការអឺរ៉ុប (n.d.)។
86 សូមមើលវ្ទិកាស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (n.d.) ផងដ្រ។



216
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ទ្សន្តរប្វ្សន៍នៅអាស៊្ន"។ ក្នុងនាមជាសកម្មភាពមួយដ្លស្ថិតនៅក្្មគណៈកមា្ម្ធិការ

អាស៊្ន លើការអនុវត្តស្ចក្តីប្កាសរបស់អាស៊្ន ស្តីពីផ្នការការងរ ឆ្ន្ំ២០១៦-២០២០ 

ន្កិច្ចការពរ និង លើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករទ្សន្តរប្វ្សន៍ វ្ទិកាន្ះបានច្ករំល្កទមា្ល្ប់

អនុវត្តល្អៗ និង បានពិភាក្សាអំពីការយល់ឃើញចំពោះការលើកកម្ពស់បច្ច្កវិទ្យាដើម្បី៖ ទីមួយ 

ពង្ឹងការគ្ប់គ្ងទ្សន្តរប្វ្សន៍ ការងរ និង ទីពីរ ផ្តល់ស្វាកម្មឌីជីថលដល់ពលករទ្សន្តរ

ប្វ្សន៍ ជាមួយនឹងទស្សនៈគ្ប់ជ្ុងជ្្យនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សុខមាលភាពរបស់ពលករ

ទ្សន្តរប្វ្សន៍ទាំងអស់ ហើយស្បព្លជាមួយគ្ន្នោះ ក៏ធ្វើការពិចារណាឱ្យបានត្ឹមត្ូវទៅ

លើការគិតគូរអំពីបញ្ហ្យ្នឌ័រផងដ្រ។87

ប្្កដណាស់ អត្ថន័យរវាងកំណើនន្ឌីជីថលនីយកម្មចំពោះការផ្លស់្ទីរបស់មនុស្ស មានច្ើន 

ខុសៗគ្ន្ វាបង្កើតឱកាស ប៉ុន្ត្ស្បព្លជាមួយគ្ន្នោះ វាក៏បង្កើនបញ្ហ្ប្ឈមផងដ្រ។

ផ្ន្កខាងក្្មនឹងធ្វើការបា៉្ន់ប្មាណអំពីអត្ថន័យន្ឌីជីថលនីយកម្មចំពោះការផ្ល្ស់ទីរបស់

មនុស្ស។

បច្ចក្វិទ្យាឌីជីថល ដ្លអាចផ្តល់អត្ថប្យោជន៍ដល់បមា្លស់្ទីរបស់មន៊ស្សបាន

ឌីជីថលនីយកម្មកំពុងត្បង្កើនភាពងយស្ួលដល់ការទទួលបានព័ត៌មាន និង ភា្ជ្ប់ទំនាក់ 

ទំនាក់មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោក។ បច្ចុប្បន្ន គ្បានទទួលស្គ្ល់ថា បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថលផ្តល់ 

ឱកាសជាច្ើនដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពសមញ្ញ ធានាសន្តសុិខ និង ពន្លឿនដំណើរការទ្សន្តរប្វ្សន៍។ 

ការប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ និង វ្ទិកាឌីជីថលបានលាតសន្ធងឹយ្៉ងខា្ល្ងំនៅក្នងុវិស័យទ្សន្តរប្វ្សន៍ 

ដើម្បីស្វ្ងរកការងរ និង ការអភិវឌ្ឍស្វាកម្មសម្្ប់ពលករទ្សន្តរប្វ្សន៍។

ខាងក្្មគឺតំបន់ន្បញ្ហ្ខុសៗគ្ន្ដ្លឌីជីថលនីយកម្មអាចជួយសម្ួលដល់បមា្ល្ស់ទីរបស់

មនុស្ស។ ទិដ្ឋភាពមួយចំនួនក្នុងចំណមទិដ្ឋភាពទាំងន្ះក៏ត្ូវបានលើកឡើងដោយអង្គការអន្តរ

ជាតិផងដ្រ ដូចជា ILO ជាដើម88៖

 y ការប្ើប្្ស់កម្មវិធី និង វ្ទិកាឌីជីថលដើម្បីធ្វើឲ្យការស្វង្រកការងរធ្វើ ការភា្ជប់្ ទំនាក់ទំនង 

ជាមួយសហគមន៍ និង ការវ្រប្្ក់ (ការផ្ទ្រប្្ក់) មានភាពសមញ្ញជាងមុន ឧ. តាមរយៈ

ការកាត់បន្ថយថ្ល្ស្វាធនាគរ និង មានសុវត្ថិភាពជាងមុន (ឧ. ការប្ើប្្ស់កម្មវិធីដ្ល 

87 សម្្ប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើល៖ https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/

documents / meetingdocument/wcms_648531.pdf�
88 សូមមើល ILO (២០១៨)។



217កិច្ចសហប្តិបត្តិការអាស៊ី-អឺរ៉៊ប លើបមា្ល្ស់ទីដើម្បីស្វ្ងរកការងរ ការអប់រំ និង ការបណ្តុះបណា្ត្ល
ការបមា្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជននៅក្នុងអាស៊្ន 

ដំណើរការដោយ blockchain ដើម្បីវ្រ និង គ្ប់គ្ងប្្ក់)។ លើសពីន្ះទៀត ការប្ើ 

ប្្ស់កម្មវិធី និង ទំព័រចាត់ចំណាត់ថា្ន្ក់អនឡាញ អាចជួយជនទ្សន្តរប្វ្សន៍ធ្វើការ  

ជ្ើសរីសដោយមានព័ត៌មានគ្ប់គ្្ន់ តាមរយៈការអនុញ្ញ្តឲ្យពួកគ្ធ្វើការប្ៀបធៀប

ទីភា្ន្ក់ងរស្វ្ងរកការងរធ្វើ ប្តិបត្តិករវ្រប្្ក់ និង អ្នកផ្តល់ស្វាដទ្ទៀត។

 y ប្ភពន្ការគ្ប់គ្ងទ្សន្តរប្វ្សន៍ឌីជីថល អាចជួយកាត់បន្ថយចំណាយ និង  ព្ល 

វ្លា ដ្លពក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការជ្ើសរីសបុគ្គលិកផ្លូវការ (ដ្លអាចជំរុញជនទ្សន្តរ

ប្វ្សន៍ឲ្យប្ើប្្ស់បណា្ត្ញមិនផ្លូវការ គ្ម្នឯកសរ និង គ្ម្នសុវត្ថិភាព)។

 y កម្មវិធីគ្ប់គ្ងតាមប្ព័ន្ធឌីជីថលសម្្ប់ការធ្វើទ្សន្តរប្វ្សន៍ក៏អាចរក្សាទុកឯកសរ

នានាបានដ្រ ដូចជា កិច្ចសន្យាការងរ បង្ក្ន់ដ្បង់ប្្ក់ ឬ សំបុត្ព្ទ្យ ជាដើម ដូច្ន្ះវាប

ង្កើតកំណត់ត្្ន្ការព្មព្ៀងមួយ ដ្លហៅថា "គន្លងឌីជីថល" ដូចបានគូសបញ្ជ្ក់ 

ដោយ កម្មវិធីតី្កោណរបស់ ILO នៅក្នុងអាស៊្ន (២០១៨)។ ចំណុចន្ះអាចមាន 

សរប្យោជន៍ ប្សិនបើវិវាទអំពីលក្ខខណ្ឌន្កិច្ចសន្យា ការសងប្្ក់ ឬ បញ្ហ្ដទ្ទៀត 

កើតឡើងរវាងពលករទ្សន្តរប្វ្សន៍ និង និយោជក ឬ ទីភា្ន្ក់ងរជ្ើសរីសបុគ្គលិក។

 y ដំណះស្្យឌីជីថលដ្លផ្តល់ស្វាកម្មនានាដល់ជនទ្សន្តរប្វ្សន៍ អាចគ្បដណ្តប់

លើការគំទ្ផ្ន្កច្បាប់ ជំនួយផ្ន្កសុខមាលភាព ឬ ឱកាសន្ការបណ្តុះបណា្ត្លតាម 

អនឡាញ។

 y បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថលអនុញ្ញ្តឲ្យជនទ្សន្តរប្វ្សន៍ច្ករំល្កព័ត៌មានបានយ៉្ងទាន់ព្ល

វ្លា និង មានតម្ល្សមរម្យ។ បណា្ត្ញអនឡាញអាចផ្តល់ជំនួយដល់មិត្តពលករទ្សន្តរ 

ប្វ្សន៍ និង ជួយដល់ពួកគ្នៅក្នុងការរៀបចំខ្លួន ឧទាហរណ៍៖ ទិដ្ឋភាពផ្ន្ករដ្ឋបាលដ្ល

ទាក់ទងនឹងការងររបស់ពួកគ្នៅក្្ប្ទ្ស។

 y ស្វារិះគន់តាមអនឡាញអាចជួយពលករទ្សន្តរប្វ្សន៍នៅក្នុងការស្វ្ងរកជំនួយ ទោះ

បីជាពួកគ្ធ្វើការនៅកន្ល្ងដច់ស្យល និង នៅដច់ពីគ្ក៏ដោយ។

ការបំប្ក និង បញ្ហ្ប្ឈមផ្ន្កឌីជីថលចំពោះបមា្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជន

ដូចបានចង្អុលបង្ហ្ញនៅខាងលើ ឌីជីថលនីយកម្មក៏អាចបណា្ត្លឲ្យមានការដក់កំហិតលើ 

ប្ជាជន នៅក្នុងក្ុមមួយចំនួន ដ្លកំពុងត្ផ្ល្ស់ទីផងដ្រ។ ឧទាហរណ៍មួយចំនួន រួមមាន 

ដូចខាងក្្ម៖
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

 y គមា្ល្តពក់ព័ន្ធនឹងជំនាញឌីជីថល ការប្ើប្្ស់ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ ឧបករណ៍បច្ច្កទ្ស

ដ្លមានតម្ល្សមរម្យ (ឧ. ទូរស័ព្ទចល័ត និង កុំព្យូទ័រ) និង ផ្នការទិន្នន័យ (ពោលគឺ 

អីុនធឺណិត) អាចរំខានដល់សកា្ត្នុពលក្នុងការប្ើប្្ស់ស្វាកម្ម និង ឧបករណ៍ដ្ល បាន 

លើកឡើងនៅខាងលើ ដើម្បីជួយសម្្ចបាននូវទ្សន្តរប្វ្សន៍ដ្លមានយុត្តិធម៌។

 y ឌីជីថលនីយកម្មអាចនាំទៅរកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត អ្នកផ្តល់ស្វាកម្ម អនឡាញ 

មិន សោ្ម្ះត្ង់ និង ការការពរទិន្នន័យផ្ទ្ល់ខ្លួន និង ឯកជនភាពអនឡាញដ្លមានកម្ិត។ 

ដើម្បីធានាចំពោះការការពរទិន្ន័យស្តីពីពលករទ្សន្តរប្វ្សន៍ ដ្លត្ូវបានប្មូល និង 

រក្សាទុកតាមអនឡាញ តម្ូវឲ្យមានបទប្បញ្ញត្តិនានាដើម្បីធានាចំពោះឯកជនភាព និង 

សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្ើប្្ស់វ្ទិកា និង ឧបករណ៍អនឡាញ។

 y ការងរតាមប្បប្ព្ណីជាច្ើន អាចត្ូវបានជំនួសតាមរយៈស្វ័យប្វត្តិកម្ម និង ឌីជីថល 

នីយកម្ម ន្ដំណើរការនានា ដ្លជាលទ្ធផល អាចបង្កបញ្ហ្ដល់ជនទ្សន្តរ ប្វ្សន៍ 

ប្ភ្ទ មួយចំនួន ក្នុងការទទួលបានការងរទាំងនោះ។ ដូច្ន្ះ ការពិចារណាថាតើជំនាញ 

ឌីជីថល អ្វីខ្លះដ្លចាំបាច់ នៅក្នុងវិស័យស្ដ្ឋកិច្ច និង ការវិនិយោគលើវិស័យអប់រំ ដើម្បី 

អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដ្លសមស្ប គឺជាវិធានការសំខាន់ក្នុងការតភា្ជ្ប់គមា្ល្តឌីជីថល។

 ស្ចក្តីសន្និដ្ឋ្ន

បមា្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជនមានសរសំខាន់ខា្ល្ំងណាស់ចំពោះស្ដ្ឋកិច្ចនៅអាសុី និង អឺរ៉ុប។ នៅ 

ខណៈព្លដ្ល EU នៅក្នុងទិដ្ឋភាពមួយចំនួន គឺជាអ្នកអនុវត្តការផ្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជនដោយ

ស្រី មុនគ្បង្អស់ និង ជាអ្នកលើកកម្ពស់បមា្ល្ស់ទីដើម្បីការសិក្សាដ៏សកម្មមួយនៅថា្ន្ក់តំបន់នោះ 

(នៅក្នុងគោលការណ៍ តាមរយៈគ្្ងការណ៍ ERASMUS+) អាស៊្នបានជ្ើសរីសគំរូន្ការ

ផ្ល្ស់ទីដើម្បីការងរនៅក្នុងតំបន់ដ្លមានការជ្ើសរីសកាន់ត្ខា្ល្ំងជាងមុន ដោយអនុវត្តតាម  

ការផ្ល្ស់ទីរបស់អ្នកប្កបវិជា្ជ្ជីវៈដ្លមានជំនាញ ដើម្បីធ្វើពណិជ្ជកម្មដ្លទាក់ទងនឹងស្វា 

កម្ម និង លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្ល្ស់ប្តូរអ្នកស្្វជ្្វ និង បុគ្គលិកផ្ន្កអប់រំឆ្លងព្ំដ្ន។ លិខិតូប

ករណ៍ន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការ EU-អាស៊្នជាច្ើនត្ូវបានបង្កើតឡើង ដោយគ្បដណ្តប់លើទិដ្ឋ

ភាពនានាន្ផលប្យោជន៍រួម ដ្លទាក់ទងនឹងទ្សន្តរប្វ្សន៍ដើម្បីស្វ្ងរកការងរ សិទ្ធិរបស់ 

ជនទ្សន្តរប្វ្សន៍ ការអប់រំ និង ការបណ្តុះបណា្ត្ល ព្មទាំង គោលនយោបាយ គ្ប់គ្ង 

ពំ្ដ្ន ផងដ្រ។ តាមរយៈការពងឹ្ងបន្ថម្ទៅលើការផ្លស់្ប្តរូបទពិសោធន៍ និង កិច្ចសហប្តិបត្តិ

ការផ្ន្កគោលនយោបាយរវាងអនុតំបន់ទាំងពីរន្ះ ASEM អាចពង្ឹងកិច្ចសន្ទនា និង កិច្ចសហ



219កិច្ចសហប្តិបត្តិការអាស៊ី-អឺរ៉៊ប លើបមា្ល្ស់ទីដើម្បីស្វ្ងរកការងរ ការអប់រំ និង ការបណ្តុះបណា្ត្ល
ការបមា្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជននៅក្នុងអាស៊្ន 

ប្តិបត្តិការលើការផ្ល្ស់ទីដើម្បីស្វ្ងរកការងរ និង ការអប់រំ រវាងអាសុី និង អឺរ៉ុប ជាពិស្ស 

ដោយមើលឃើញសរសំខាន់កាន់ត្ខា្ល្ំងឡើងន្ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរបស់តំបន់ទាំងន្ះ។ ដូចបាន 

ចង្អុលបង្ហ្ញដោយថា្ន្ក់ដឹកនាំ ASEM នៅក្នុង "សិកា្ខ្សលាស្តីពីការពង្ឹងមូលធនមនុស្សដើម្បី

តភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថលប្កបដោយចីរភាព" (បាងកក ២០១៩១៣) "សកា្ត្នុពលរបស់ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជី

ថលនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានកំណើនប្កប ដោយ  បរិយប័ន្ន និងចីរភាព មានសរសំខាន់ខា្ល្ំង 
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ប្សិនបើចាំបាច់ និង
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បញ្ហ្ប្ឈមដ្លជនទ្សន្តរប្វ្សន៍ជួបប្ទះផងដ្រ (ឧ. ការការពរទិន្នន័យ ការប្ើ

ប្្ស់ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ)។
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6� គណៈប្តិភូន្សហភាពអឺរ៉ុបប្ចាំប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៤

7� ល្ខាធិការដ្ឋ្នអាស៊្ន កម្មវិធីកិច្ចសហប្តិបត្តិការលើការអភិវឌ្ឍរវាងអាស៊្ន-អូស្្តាលី 

ដំណាក់កាលទី II ទីក្ុងចាកាតា ប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០១៤។



 ស្ចក្តីផ្តើម

ការតភា្ជប់្បានកា្លយ្ជាប្ធានបទដ៏សំខាន់មួយនៅក្នងុរបៀបវារៈន្កិច្ចប្ជំុអាសីុ-អឺរុ៉ប (ASEM) 

ចាប់តំាងពីឆ្ន្២ំ០១៤។ កុ្មការងរស្វង្រកមាគ្៌របស់ ASEM ស្តកីារតភា្ជប់្ដ្លតូ្វបានកោះប្ជំុ 

នៅក្នងុឆ្ន្២ំ០១៦ បានដក់ជូននូវអនុសសន៍របស់ខ្លនួ នៅក្នងុកិច្ចប្ជំុកំពូល ASEM លើកទី ១២ 

ដ្លបានប្្រព្វធ្វើឡើងនៅទីក្ុងប្៊ូស្ល កាលពីខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៨។ កិច្ចប្ជុំ កំពូល ន្ះបាន 

អនុម័តលើ "ផ្ន្ករូបីយន្កិច្ចសហប្តិបត្តិនៅក្នុងវិស័យតភា្ជ្ប់" ដ្លនឹងដើរតួជា ឧបករណ៍នាំផ្លូវ 

មួយដើម្បីអនុវត្តរបៀបវារៈន្ការតភា្ជប់្ឲ្យបានជោគជ័យ។ វិស័យអាទិភាពន្កិច្ចសហប្តិបត្តកិារ 

រួមមានដូចខាងក្្ម៖

 y គោលនយោបាយ និង ផ្នការស្តីពីការតភា្ជ្ប់

 y ការតភា្ជ្ប់ប្កបដោយចីរភាព

 y ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ

 y ការតភា្ជ្ប់នាថ្ង្អនាគត និង ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

 y ការតភា្ជ្ប់រវាងមនុស្ស និង មនុស្ស

 y បញ្ហ្ប្ឈមផ្ន្កសន្តិសុខ ដ្លមានទំនាក់ទំនងនឹងការតភា្ជ្ប់

9

កិច្ចសហបតិ្បត្តកិារអាស៊-ីអឺរ៉ប៊ស្តពីីការផ្តលភ់ព 
អង់អាចដល់ស្្តី និង យ៊វជន

ការតភ្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល និង ការអប់រំ
YEO LAY HWEE



225កិច្ចសហប្តិបត្តិការអាស៊ី-អឺរ៉៊បស្តីពីការផ្តល់ភពអង់អាចដល់ស្្តី និង យ៊វជន
ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល និង ការអប់រំ 

ដោយសរបញ្ហប្្ឈមដ្លបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាតសកល កូវីដ ១៩ នៅលើ សកលលោក 

ភាពភ័យខា្ល្ច និង ភាពមិនច្បាស់លាស់ដ្លមានការកើនឡើង មនុស្សជាច្ើនអាចមានការព្ួយ

បារម្ភអំពីផលវិបាកលើរបៀបវារៈន្ការតភា្ជ្ប់របស់ ASEM។ ការរាតត្បាតន្ម្រោគកូរ៉ូណា ហាក់ 

បី ដូចជា ធ្វើឲ្យ របៀបវារៈ ន្សកលភាវូបនីយកម្មតូ្វផ្អក្ជាបណ្តះ្ អាសន្ន និង ធ្វើឲ្យជនដ្ល មាន 

ប្ជាប្ិយភាព និង អ្នកជាតិនិយមខា្ល្ំង មានភាពកា្ល្ហានក្នុងការស្នើសុំឲ្យមានវិធានការគំពរ 

កាន់ត្ច្ើន និង កាត់បន្ថយសរសំខាន់ន្គោលនយោបាយស្តីពីការតភា្ជ្ប់។ ប៉ុន្ត្ ម្រៀនដ្ល

នឹងទទួលបានពីការរាតត្បាតន្ម្រោគយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្ន្ះ គឺរបៀបដ្លពិភពលោកមានការតភា្ជ្ប់

កាន់ត្ខា្ល្ំងកា្ល្ លើសពីអ្វីដ្លយើងគិត។ វិធីត្មួយគត់ដ្លយើងនឹងដោះស្្យជាមួយផលប៉ះ

ពល់ ដ្លបង្កការខូចខាតយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរន្ជំងឺកូវីដ-១៩ និង ការកមា្ច្ត់ជំងឺរាតត្បាតសកលនាព្ល

អនាគតគឺ តាមរយៈការតភា្ជ្ប់កាន់ត្ខា្ល្ំង មិនម្នកាន់ត្តិចនោះទ្។ យើងត្ូវការការតភា្ជ្ប់  

ផ្ន្កឌីជីថលដើម្បីជួយដល់យើងតាមរយៈបទបញ្ជ្ឲ្យបិទទា្វ្រប្ទ្ស និង "ស្ន្ក់នៅក្នុងផ្ទះ"។ 

ការរៀនសូត្របស់កុមារនៅតាមផ្ទះ និង ការធ្វើការនៅខាងក្្ការិយល័យ ឬ ការធ្វើការពីចមា្ង្យ 

សម្្ប់មនុស្សព្ញវ័យ ត្ូវការប្ើប្្ស់អីុនធឺណិត។ យើងក៏ត្ូវការការតភា្ជ្ប់កាន់ត្ខា្ល្ំងនៅ 

ក្នុងចំណមអ្នកវិទ្យាសស្្ត និង អ្នកស្្វជ្្វរបស់យើងផងដ្រ នៅក្នុងបំណងស្វ្ងរកការ 

ព្យាបាល ឬ ថា្ន្ំបង្ក្រ យើងត្ូវការការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កស្ថ្ប័នកាន់ត្ខា្ល្ំងដើម្បីរៀបចំការឆ្លើយតបដ្ល

សម្្បសម្ួលបានកាន់ត្ល្អ ទៅនឹងបញ្ហ្ប្ឈមជាសកលទាំងនោះ និង បញ្ហ្ប្ឈមដទ្ 

ទៀត។

តាមរយៈវ្ទិកា ASEM ប្ទ្សនានានៅអាសុី និង អឺរ៉ុបចាំបាច់ត្ូវត្ខិតខំប្ឹងប្្ងទ្វ្ដង

លើរបៀបវារៈន្ការតភា្ជ្ប់ និង ការប្មូលផ្តុំយុទ្ធសស្្ត និង ផ្នការតភា្ជ្ប់ខុសៗគ្ន្ ពីផ្នការម្

របស់អាស៊្នស្តីពីការតភា្ជ្ប់ ទៅកាន់គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្ស្ក្វាត់ និង ផ្លូវរបស់ប្ទ្សចិន ទៅកាន់ 

ភាពជាដ្គូចុងក្្យបង្អស់រវាង EU-ប្ទ្សជប៉ុន ស្តីពីការភា្ជ្ប់។ ដោយសរត្យើងប្ឈម  

មុខនឹងបញ្ហ្ប្ឈមទ្វ្ដងន្ការងើបច្ញពីការរំខានដ្លបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដ-១៩ និង  

បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មជំនាន់ទីបួនដ្លនឹងមកដល់នាព្លខាងមុខ ការអប់រំ ការបណ្តុះបណា្ត្ល 

និង ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធសម្្ប់ការតភា្ជ្ប់ ឌីជីថល និង ឌីជីថលនីយកម្ម នឹងកា្ល្យជាអាទិភាព 

ចម្បង។

នៅក្នុងជំពូកន្ះ ខ្ញុំនឹងផ្ត្តលើការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល និង ការតភា្ជ្ប់រវាងមនុស្ស និង មនុស្ស 

ដ្លមានបំណងផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្្តី និង យុវជន។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ហ្ត៊អ្វីផ្ត្តលើស្្តី និង យ៊វជន?

ពក្យសោ្ល្កបុរាណរបស់ប្ទ្សអាហ្្វិកដ្លថា "ប្សិនបើអ្នកអប់រំស្្តីមា្ន្ក់ អ្នកនឹងអប់រំ 

គ្ួសរ មួយទាំងមូល (ប្ទ្សជាតិ)" ជាការរួបរួមកមា្ល្ំងដើម្បីស្នើសុំឲ្យអ្នកឯកទ្សផ្ន្កអភិវឌ្ឍន៍

ព្យាយម និង បញ្ជៀបការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្្តីនៅក្នុងគម្្ងអភិវឌ្ឍន៍ និង ការផ្តល់ជំនួយ 

ខុសៗ គ្ន្ អស់រយៈព្លជាយូរលង់ណាស់មកហើយ។ ការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហ្ញថា ជា 

មធ្យម ស្្តីវិនិយោគរហូតដល់ ៩០% ន្ប្្ក់ចំណូលរបស់ពួកគ្ទៅលើគ្ួសរ បើប្ៀបធៀបនឹង 

បុរសដ្លវិនិយោគ ៣០%-៤០% ដ្លបង្កើតផលចំណ្ញផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមរយៈព្លវ្ង 

ចំពោះ សហគមន៍របស់ពួកគ្។

របាយការណ៍ស្តីពីគមា្ល្តយ្នឌ័រជាសកល ឆ្ន្ំ២០២០ ន្វ្ទិកាស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោក បានកត់ 

សមា្គ្ល់ថា មានទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្រវាងគមា្ល្តយ្នឌ័ររបស់ប្ទ្សមួយ និង 

លទ្ធផលផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សនោះ។

នៅខណៈព្លដ្លមានការទទួលស្គ្ល់អំពីសរសំខាន់របស់ស្្តី និង សមភាពយ្នឌ័រនៅ 

ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម និង ប្ទ្សជាតិនោះ ស្្តីនៅត្បន្តទទួលបានស្វាកម្មមិនបានគ្ប់គ្្ន់

នៅក្នងុប្ទ្សជាច្ើន។ វិសមភាពយ្នឌ័រនៅត្បន្តកើតឡើងនៅក្នងុប្ទ្សជាច្ើននៅទូទំាង 

ពិភពលោក។ ការទទួលបានការអប់រំដ្លមានគុណភាពល្អ និង ការងររបស់ស្្តីនៅត្ជាបញ្ហ្

ប្ឈមដ៏ធំមួយ។ នៅក្នុងរបាយការណ៏មួយរបស់វិទ្យាស្ថ្ន McKinsey Global បានកត់ សមា្គ្ល់ 

ថា ប្សិនបើបុរស និង ស្្តីចូលរួមនៅក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចសកលដោយស្មើភាព ពួកគ្នឹងបន្ថ្មតម្ល្ 

ផលិតផលក្នុងស្ុកសរុប (GDP) ជាសកល ចំនួន ១២ ទ្ីលានដុលា្ល្រអាម្រិក ដោយមាន 

កំណើន ២៦%។ នាព្លបច្ចុប្បន្ន ស្្តីរួមចំណ្ក ត្ ៣៧% ន្ GDP សកល ត្ប៉ុណ្ណ្ះ។

ដោយហ្តុថា សង្គម និង ស្ដ្ឋកិច្ចត្ូវបានផ្ល្ស់ប្តូរ ដោយបច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ 

(ICT) ថ្មីៗ  ស្្តប្ីឈមមុខនឹងឧបសគ្គដ្លមិនអាចជំនះបាន នៅក្នងុការប្ើប្្ស់បច្ចក្វិទ្យាថ្មីៗ

ទាំងន្ះ ដើម្បីពង្ឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគ្ និង ទទួលស្គ្ល់អំពីសកា្ត្នុពលរបស់ពួកគ្។ 

ឧបសគ្គសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងចំណមឧបសគ្គទាំងន្ះ មានដូចជា  ការចូលរួម របស់សិស្ស ស្ី 

នៅ កម្ិតទាប នៅក្នុងការអប់រំផ្ន្កវិទ្យាសស្្ត បច្ច្កវិទ្យា វិស្វកម្ម និង គណិតវិទ្យា (STEM) និង 

អតុល្យភាពយ្នឌ័រនៅក្នុងជំនាញ និង ការងរបច្ច្កទ្ស។ ជាមូលដ្ឋ្ន បញ្ហ្ ប្ឈម ដ៏ 

សំខាន់បំផុតមួយគឺ កង្វះខាតការប្ើប្្ស់អីុនធឺណិត ឧបករណ៍ឌីជីថល និង បច្ច្ក វិទ្យាចល័ត។
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ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល និង ការអប់រំ 

វិធីធានាថាស្្តីទទួលបានឱកាសស្មើគ្ន្ ដ្លត្ូវបានបង្ហ្ញដោយបច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗនៅក្នុងគន្លង

ដើម្បីផ្តល់ភាពអង់អាចរបស់ពួកគ្ គួរត្កា្ល្យជាអាទិភាពមួយនៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់ ASEM។ 

ចំណុចន្ះក៏នឹងធ្វើឲ្យរបៀបវារៈរបស់ ASEM មានភាពស្បគ្ន្នឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្កបដោយ

ចីរភាពឆ្ន្ំ ២០៣០ ន្អង្គការសហប្ជាជាតិ (UN SDGs) ជាពិស្សគោលដៅល្ខ ៥ គឺ 

ដើម្បីសម្្ចបាននូវសមភាពយ្នឌ័រ និង ផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្្តី និង កុមារីគ្ប់រូប។

ការផ្ត្តលើយុវជន គឺជាការសង្ក្តយ៉្ងប្ុងប្យ័ត្នលើអនាគតរបស់ប្ទ្សក្នុងរយៈព្ល

វ្ង។ ប្ជាជនវ័យក្ម្ងមានសមាមាត្ចំនួនច្ើន និង កំពុងត្មានការកើនឡើង ក្នុងចំណម  

ប្ជាជននៅក្នុងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្ើន។ មានយុវជនចំនួន ១,២ ប៊ីលាននាក់ ដ្លមាន 

អាយុ ១៥-២៤ឆ្ន្ំ នៅជុំវិញពិភពលោក និង ជាអកុសល មានយុវជនរហូតដល់ ៧០លាននាក់ 

ក្នុងចំណមប្ជាជនទាំងន្ះ គ្ម្នការងរធ្វើ និង ១៤៥ លាននាក់ទៀត មិនការងរធ្វើមិន 

គ្ប់គ្្ន់។89 យោងតាមអង្គការអន្តរជាតិខាងការងរ (ILO) យុវជនទំនងជាគ្ម្នការងរធ្វើច្ើន

ជាងមនុស្សព្ញវ័យបីដង។ ភាពគ្ម្នការងររបស់យុវជននៅកម្ិតខ្ពស់មិនត្ឹមត្ខ្ជះខា្ជ្យភាព

ក្លៀវកា្ល្របស់ប្ទ្សត្ប៉ុណ្ណ្ះទ្ ប៉ុន្ត្វាមានទំនាក់ទំនងផ្ន្កនយោបាយ និង សង្គមជាច្ើន 

ផ្ស្ងទៀត។ ការមិនព្ញចិត្តនឹងភាពគ្ម្នការងរធ្វើរបស់យុវជនអាចនាំទៅរកភាពចលាចលនៅ

ក្នុងសង្គម និង អស្ថ្រភាពនយោបាយ ហើយយុវជនដ្លគ្ម្នការងរធ្វើ ក៏ទំនងជាធ្វើនិរប្វ្សន៍

កាន់ត្ច្ើនផងដ្រ។

នៅក្នុងប្ទ្សដ្គូ ASEM ជាច្ើន ភាពគ្ម្នការងរធ្វើរបស់យុវជនគឺជាបញ្ហ្ប្ឈមយ្៉ង

ជាក់ស្ត្ងមួយ។

ភាពគ្មន្ការងរធ្វើមួយចំនួនគឺជាលទ្ធផលន្ការមានជំនាញមិនតូ្វគ្ន ្និង មួយចំនួនកើតឡើង 

ដោយសរតម្ូវការក្នុងការធ្វើកំណ្ទម្ង់មូលដ្ឋ្នគ្ឹះ និង រចនាសម្ព័ន្ធផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច។ ការអប់រំ  

និង ជំនាញនានាមានសរសំខាន់ចំពោះការអភិវឌ្ឍយុវជន។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ដោយ

សរការផ្ល្ស់ទីទៅមុខយ៉្ងឆប់រហ័សន្ការវិវឌ្ឍន៍ផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យា និង ភាពក្លៀវកា្ល្របស់វា ការ 

អប់រំ និង ការបណ្តុះបណា្ត្លមិនអាចនៅស្ងៀមបាននោះទ្ និង ត្ូវត្វិវឌ្ឍន៍ទៅមុខ ដើម្បីបំព្ញ 

តាមតម្ូវការរបស់ទីផ្សារការងរនាព្លអនាគត។

ទំហំន្បញ្ហ្របស់ប្ជាជនវ័យក្ម្ងដ្លគ្ម្នការងរធ្វើ និង មានការងរធ្វើមិនគ្ប់គ្្ន់ ត្ូវ 

បាន ទទួលស្គ្ល់ដោយ UN និង គោលដៅ SDG ឆ្ន្ំ២០៣០ ដ្លរួមបញ្ចូលគោលដៅមួយ  

89 សូមមើល http://www.intracen.org/news/How-digital-skills-can-help-tackle--youth-unemployment/.
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

(SDG គោលដៅអនុវត្ត ៨.៦) ដ្លស្នើសុំឲ្យមានការកាត់បន្ថយសមាមាត្របស់យុវជនដ្ល 

គ្ម្នការងរធ្វើ មិនបានទទួលការអប់រំ ឬ ការបណ្តុះបណា្ត្ល។

ម៉្យាងវិញទៀត SDG គោលដៅអនុវត្ត ៤.៤ ក៏ស្នើឲ្យមានកំណើនយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្ន្ចំនួន យុវជន 

ដ្លមានជំនាញដ្លពក់ព័ន្ធ រួមទាំងជំនាញបច្ច្កទ្ស និង ជំនាញវិជា្ជ្ជីវៈផងដ្រ ដើម្បី 

លើកកម្ពស់ការងរ ការងរសមរម្យ និង សហគ្ិនភាព។ ចំណុចទាំងអស់ន្ះចង្អុលបង្ហ្ញអំពី

សរសំខាន់របស់យុវជននៅក្នុងការជំរុញភាពរីកចម្ើន និង សុខមាលភាពរបស់ប្ទ្សជាតិនៅ

ក្នុងរយៈព្លវ្ង។

យើងបានបង្កើតសរសំខាន់ន្ការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្្តី និង យុវជន។ ទោះបីជាយ៉្ងណា 

ក៏ដោយ ដើម្បីដក់វិធានការដ្លពោរព្ញដោយអត្ថន័យ និង គោលនយោបាយស្វ្ងរកមតិគំទ្ 

ឲ្យអនុវត្ត សម្្ប់ការផ្តល់ភាពអង់អាចរបស់ពួកគ្នោះ យើងចាំបាច់ត្ូវត្ដឹងអំពីរបៀបកំណត់ 

និង វាស់វ្ងការផ្តល់ភាពអង់អាច។

មាននិយមន័យខុសៗគ្ន្ជាច្ើនអំពីការផ្តល់ភាពអង់អាច ប៉ុន្ត្និយមន័យដំបូងៗ ភាគច្ើន 

សង្កត់ធ្ងន់លើទីភា្ន្ក់ងរ និង ការទទួលបានសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើការជ្ើសរីសដ្លមានអត្ថន័យ។ 

ក្បខណ្ឌ "ធនធាន ទីភា្ន្ក់ងរ និង សមិទ្ធផល" ដំបូងៗរបស់ Naila Kabeer ក៏ផ្តល់គំនិតពិចារ

ណាជាក់ស្ត្ងសម្្ប់ការវាស់វ្ងការផ្តល់ភាពអង់អាចដ្រ ដ្លរួមបញ្ចូលដ្នចំនួនបីដ្លមាន

ទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមក៖

 y ធនធាន ៖ ទទួលបានការប្ើប្្ស់ធនធានសមា្ភ្រ ធនធានមនុស្ស និង ធនធានសង្គម 

ដ្លពង្ឹងសមត្ថភាពរបស់ប្ជាជននៅក្នុងការជ្ើសរីស រួមទាំងចំណ្ះដឹង ឥរិយបថ 

និង ចំណូលចិត្តផងដ្រ។

 y ទីភា្ន្ក់ងរ ៖ កំណើនន្ការចូលរួម ការបញ្ច្ញមតិ ការចរចា និង ការជះឥទ្ធិពលលើការ 

សម្្ចចិត្តអំពីជម្ើសប្បយុទ្ធសស្្តនៅក្នុងជីវិត។

 y សមិទ្ធផល ៖ ភាពល្អប្សើរឡើងដ្លពោរព្ញដោយអត្ថន័យន្សុខមាលភាព និង 

លទ្ធផលន្ជីវិត ដ្លបណ្តលមកពីការប្ើប្្ស់ធនធាន និង កំណើនទីភា្ន្ក់ងរ (Kabeer 

១៩៩៩)។

តាមរយៈការសម្លឹងមើលការផ្តល់ភាពអង់អាចដោយផ្ត្តលើទស្សនវិស័យន្ះ ជាដំបូង យើង

ចាំបាច់ត្ូវត្ផ្ត្តលើការធានាចំពោះការទទួលបានធនធានដោយស្មើភាព និង ការស្នើសុំមតិ  



229កិច្ចសហប្តិបត្តិការអាស៊ី-អឺរ៉៊បស្តីពីការផ្តល់ភពអង់អាចដល់ស្្តី និង យ៊វជន
ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល និង ការអប់រំ 

គំទ្ដើម្បីបង្កើតការចូលរួមរបស់ស្្តី និង យុវជនដោយផ្ទ្ល់។ បនា្ទ្ប់ពីយើងអាចធានាចំពោះការ

ទទួលបានធនធានទាំងន្ះយ៉្ងព្ញល្ញហើយ យើងនឹងអាចធ្វើការបា៉្ន់ប្មាណអំពីលទ្ធ

ផល ដើម្បីសមា្គ្ល់ឧបសគ្គណាមួយផ្ស្ងទៀត ដ្លអាចកើតឡើងបាន ដ្លនឹងត្ូវដោះស្្យ 

ទោះបីជាឧបសគ្គផ្ន្កវប្បធម៌ ផ្ន្កសង្គម ឬ ផ្ន្កនយោបាយក្តី។

ជំងឺរាតត្បាតសកល កូវីដ-១៩ បានពន្លឿននិនា្ន្ការមួយចំនួន ដ្លត្ូវបានចាប់ផ្តើមដោយ 

បដិវត្តន៍ឧស្សហកម្មជំនាន់ទីបួន ដូចជា ឌីជីថលនីយកម្ម ប្្ជា្ញ្សិប្បនិម្មិត និង ទិន្នន័យខា្ន្តធំ។ 

ជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏បានផ្តល់អំណាចយ្៉ងព្ញល្ញដល់រដ្ឋផងដ្រ ដើម្បីផលប្យោជន៍ផ្នក្សុខភាព

សធារណៈ រដ្ឋ្ភិបាលនៅទូទាំងអាសុី និង អឺរ៉ុបបានទទួលអំណាចនៅគ្្អាសន្ន ដើម្បីធ្វើការ 

បិទទា្វ្រប្ទ្សយ៉្ងតឹងរុឹង។ ដើម្បីមានសមត្ថភាពចូលរួមយ៉្ងព្ញល្ញនៅក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចថ្មី និង 

នៅក្នងុសង្គមដ្លរដ្ឋភិ្បាល និង កុ្មសហគមន៍ប្ើប្្ស់បច្ចក្វិទ្យាឌីជីថលដើម្បីផ្តល់ស្វាកម្ម 

ប្ជាជននឹងចាំបាច់ត្ូវត្មានការប្ើប្្ស់អីុនធឺណិត និង បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថលស្មើៗគ្ន្។

អ្វីដ្លសំខាន់ជាងន្ះទៀតនោះ ត្ូវត្មានកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងរួមគ្ន្ដើម្បីបង្ៀន និង ទទួល 

បានជំនាញ និង ការបណ្តុះបណា្ត្លដ្លចាំបាច់ ដើម្បីប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាទាំងន្ះបានយ៉្ង 

ព្ញល្ញ។

របៀបវារៈ និង ចំណុចផ្ត្តរបស់ ASEM ស្តីពីការតភា្ជ្ប់ បានទទួលស្គ្ល់រួចទៅហើយនូវសរ

សំខាន់ន្ការផ្តល់ជំនួយដល់ស្្ត ីនិង យុវជនដើម្បីធានាចំពោះការចូលរួមបានយ្៉ងមានប្សិទ្ធភាព

របស់ពួកគ្ នៅក្នុងសង្គម និង ស្ដ្ឋកិច្ច។ ការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្្តី និង យុវជន គឺជាបុរ្ 

លក្ខខណ្ឌ តម្ូវ ដើម្បីភាពរីកចម្ើនរបស់សង្គម និង ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគ្។ ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគ្ 

បញ្ច្ញសកា្ត្នុពលរបស់ពួកគ្បាន របៀបវារៈរបស់ ASEM ស្តីពីការតភា្ជ្ប់ ចាំបាច់ត្ូវត្ដក់ 

ការតភា្ជ្ប់ឌីជីថល និង ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កទន់ដ្លកើតឡើងជាមួយគ្ន្នោះ នៅក្នុងវិស័យអប់រំ និង 

ធនធានមនុស្ស ជាអាទិភាព។

 សរសំខាន់ន្ការតភ្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល

បដិវត្តន៍ឌីជីថលបានផ្ល្ស់ប្តូរវិធីធ្វើការ ទទួលបានព័ត៌មាន និង តភា្ជ្ប់ជាមួយគ្ន្ទៅវិញទៅមក 

របស់យើង។ ICT ត្ូវបានប្ើប្្ស់កាន់ត្ច្ើនឡើងនាព្លបច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល 

ដូចជា អីុនធឺណិត និង ទូរស័ព្ទចល័ត នៅក្នុងចំណមឧបករណ៍ដទ្ទៀត មានសរសំខាន់កាន់ត្

ខា្ល្ំងចំពោះការបំព្ញមុខងរស្ដ្ឋកិច្ចន្សតវត្សរ៍ទី ២១។ ការពង្ីកការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថលនឹង 

ពន្លឿនកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច។ យោងតាមការបា៉្ន់ស្ម្នរបស់ធនាគរពិភពលោក ជាង ៥០% ន្ 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ប្ជាជនពិភពលោកនៅត្អហ្វឡាញ។ ការកើនឡើងន្ភាគរយរបស់ប្ជាជនសរុបដ្ល បាន 

តភា្ជ្ប់ទៅកាន់អីុនធឺណិត ពី ៤៨% ទៅ ៧៥% បានបន្ថ្មទឹកប្្ក់ចំនួន ២ ទ្ីលានដុលា្ល្រ ក្នុង 

មួយឆ្ន្ំទៅលើ GDP ពិភពលោក និង ជួយបង្កើតការងរចំនួន ១៤០ លាន។ ដូច្ន្ះ ការធ្វើឲ្យ 

អីុនធឺណិតអាចប្ើប្្ស់បានជាសកល និង មានតម្ល្សមរម្យគួរត្ជាអាទិភាពសកល។ ការ 

តភា្ជ្ប់សម្្ប់មនុស្សគ្ប់រូប នៅត្ជាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខាន់មួយ ប៉ុន្ត្ក៏ជាបញ្ហ្ប្ឈមដ៏

ខា្ល្ំងកា្ល្មួយដ្រ។90

ICT និង ការតភា្ជប់្ឌីជីថល មិនតឹ្មត្ផ្តល់កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចបុ៉ណ្ណះ្ទ្ បុ៉ន្តអ្ាចតូ្វបានបំពក់ 

យ៉្ងមានប្សិទ្ធភាពដើម្បីសម្្ច SDGs តាមរយៈការពង្ឹងអភិបាលកិច្ច និង ការសម្្ចបាន 

នូវលទ្ធផលនៅក្នុងវិស័យអប់រំ និង សុខាភិបាលបានកាន់ត្ល្អថ្មទៀតផង។

នៅខណៈព្លដ្លអីុនធឺណិត និង អីុនធឺណិតល្បឿនលឿន (broadband) ត្ូវបានដក  

ស្ង់ដោយប្ទ្សជាច្ើនថាជាកតា្តសំ្ខាន់ ដ្លមានសកា្តនុ្ពលចំពោះការអភិវឌ្ឍប្កបដោយ 

ចីរភាពនោះ ភាពខុសគ្ន្យ៉្ងខា្ល្ំងនៅត្កើតឡើចំពោះអ្នកដ្លអាចប្ើប្្ស់ និង ទទួលបាន 

អត្ថប្យោជន៍ពីបច្ច្កវិទ្យាយ៉្ងពិតប្្កដ។ សមាមាត្ដ៏ធំន្ចំនួនអ្នកដ្លមិនបានតភា្ជ្ប់ គឺជា 

ស្្ត។ី សម្ពន័្ធភាពដើម្បីអុីនធឺណិតដ្លមានតម្លស្មរម្យ បានកត់សមា្គល់្ថា ភាពខុសគ្នន្្យ្នឌ័រ 

មិនត្ឹមត្ជា "ទិដ្ឋភាពដ្លបង្កក្តីអន្តរាយខា្ល្ំងជាងគ្បំផុតន្ការប្ងច្កឌីជីថលនៅលើពិភព

លោកប៉ុណ្ណ្ះទ្" ប៉ុន្ត្ថ្មទាំងមានការកើនឡើងកាន់ត្ខា្ល្ំង ដ្លគួរឲ្យព្ួយបារម្ភថ្ម ទៀត 

ផង។ ប្សិនបើប្ៀបធៀបនឹងបុរស ស្្តីមិនសូវមានការតភា្ជ្ប់នោះទ្ ហើយសូម្បីត្ព្លដ្ល

ពួកគ្នៅអនឡាញក៏ដោយ ពួកគ្មិនសូវទំនងជានឹងប្ើប្្ស់វា ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគ្ 

មានភាពល្អប្សើរឡើង ដូចបុរសនោះទ្។91

នៅព្លដ្លស្ដ្ឋកិច្ច និង សង្គមកំពុងត្ត្ូវបានផ្ល្ស់ប្តូរដោយបច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល នោះ ការ 

សិក្សារបស់ OECD នៅឆ្ន្ំ២០១៨ បានរកឃើញថា ស្្តីដ្លនៅអនឡាញ មានចំនួនតិចជាងបុរស 

រហូតដល់ ២៥០ លាននាក់ ។ នៅទូទាំងសកលលោក ស្្តីទំនងជាកាន់កាប់ទូរស័ព្ទចល័តតិចជាង

បុរស ២១%។ ស្្តជីាច្ើននាក់ រស់នៅតំបន់ដ្លមានហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធឌីជីថលទន់ខ្សាយ ហើយ

ពួកគ្មិនទំនងជាមានលទ្ធភាពទិញឧបករណ៍ឌីជីថល ទិញស្វាអីុនធឺណិតល្បឿនលឿន ឬ 

90 សូមមើលរបាយការណ៍ន្ការអភិវឌ្ឍពិភពលោករបស់ធនាគរពិភពលោក ឆ្ន្ំ២០១៦ ស្តីពីភាគលាភឌីជីថល។
91 សូមមើលរបាយការណ៍រួមរបស់មូលនិធិ World Wide Web សម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអីុនធឺណិតដ្លមានតម្ល្សមរម្យ និង 

UN Women ផងដ្រ "មូលនិធិស្វាកម្ម និង ការប្ើប្្ស់ជាសកល៖ ធនធានដ្លមិនទាន់បានប្ើប្្ស់ដើម្បី 
បិទការប្ងច្កឌីជីថលទៅតាមយ្នឌ័រ" ខ្មីនា ឆ្ន្ំ២០១៨។ http://webfoundation.org/docs/2018/03/

Using-USAFs-to-Close-the-Gender-Digital-Divide-in-Africa.pdf.
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ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល និង ការអប់រំ 

ទទួល បានការអប់រំ ដ្លចាំបាច់សម្្ប់ការប្ើប្្ស់ និង បើកទូលាយសកា្ត្នុពលន្បច្ច្កវិទ្យា

ឌីជីថលនោះទ្។ ការប្ងច្កយ្នឌ័រនៅក្នុងវិស័យឌីជីថល គឺជាការពិត និង ពុំមានភាពជា  

តំណាងគ្ប់គ្្ន់របស់ស្្តីក្នុងលក្ខណៈជាជាប្ព័ន្ធ នៅក្នុងការងរ ICT។92

ការទទួលបានរបស់ស្្តី នូវការអប់រំ ការថ្ទាំសុខភាព ស្វារដ្ឋ្ភិបាល ឱកាសការងរ និង 

ធនធានដទ្ទៀតដ្លចាំបាច់ចំពោះការងររបស់ពួកគ្ អាចត្ូវបានពង្ឹងតាមរយៈបច្ច្កវិទ្យា

ឌីជីថល និង ការតភា្ជ្ប់។ ជារួម ការចូលរួមរបស់ស្្តីនៅក្នុងសង្គម និង ការផ្តល់ភាពអង់អាច នៅ 

ពល្ ន្ះ គឺលើសពីអ្វដីល្ធា្លប់្ទទួលរងផលប៉ះពលពី់ការទទួលបាន និង ការប្ើប្ស្អុី់នធឺណតិ 

និង បច្ច្កវិទ្យាចល័តរបស់ពួកគ្។ ប៉ុន្ត្ ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធសម្្ប់ការតភា្ជ្ប់មិនគ្ប់គ្្ន់ និង 

កង្វះខាតការទទួលបានបច្ច្កវិទ្យា រារាំងស្្តីពីការទទួលបានអត្ថប្យោជន៍យ៉្ងព្ញល្ញ។

ការមានបច្ច្កវិទ្យា និង ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធទាំងន្ះគឺជារឿងមួយ ប៉ុន្ត្មានឧបសគ្គមួយទៀត

ដ្លចូលមករារាំង នៅព្លនិយយអំពីការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្្តី នោះគឺវ្ទិកាន្ការអប់រំ 

និង ការបណ្តះុបណា្តល្ ដើម្បីធានាថា ស្្តទីទួលបានអត្ថប្យោជន៍យ្៉ងព្ញល្ញពីការប្ើប្្ស់

បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល និង បច្ច្កវិទ្យាចល័ត។

ការលម្អៀងចំពោះយ្នឌ័រ និង ផ្នត់គំនិត និង និយមវប្បធម៌សង្គម ដ្លមានជាប់មកជាមួយ 

នៅត្បន្តបង្កឧបសគ្គចំពោះការផ្តល់ជំនាញ និង សមត្ថភាពដល់ស្្តី ដើម្បីធានាចំពោះបរិយប័ន្ន

ផ្ន្កឌីជីថល។

ជារួម ICT មានសកា្ត្នុពលយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្ចំពោះការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្្តី។ ទោះបីជាយ៉្ង 

ណា ក៏ដោយ ពក់ព័ន្ធនឹងការប្ើប្្ស់ ICT មានការសង្ក្តមើលការប្ងច្កយ្នឌ័រ។ ប្សិន

បើការប្ងច្កយ្នឌ័រមិនត្ូវបានដោះស្្យជាពិស្សទ្នោះ មានហានិភ័យដ្ល ICT អាច 

ធ្វើឲ្យវិសមភាពដ្លមានស្្ប់ មានសភាពកាន់ត្ធ្ងន់ធ្ងរឡើង។

ស្ដៀងគ្ន្ន្ះដ្រ សកា្ត្នុពលសម្្ប់ ICT នៅក្នុងការគំទ្ការអភិវឌ្ឍរបស់យុវជនមានភាព

ខា្ល្ំងកា្ល្ នៅក្នុងទ្ឹស្តី ប៉ុន្ត្មានយុវជនជាច្ើននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅត្ប្ឈមមុខនឹង 

ឧបសគ្គនានាដដ្ល នៅព្លនិយយអំពីការទទួលបាន ICT និង ការប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ទាំង

ន្ះបានយ៉្ងមានប្សិទ្ធភាព។ ឧបសគ្គនានា ដូចជា កង្វះខាតបណា្ត្ញចល័ត ឬ អិុនធឺណិត 

ល្បឿនលឿន និង ការទទួលបានការតភា្ជ្ប់នៅកម្ិតមូលដ្ឋ្ន និង លទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទូរស័ព្ទ 

92 របាយការណ៍ OECD "ការតភា្ជ្ប់ការប្ងច្កឌីជីថលទៅតាមយ្នឌ័រ៖ រួមបញ្ចូល បង្កើនជំនាញ នវានុវត្តន៍" ឆ្ន្ំ 
២០១៨. http://www.oecd.org/ internet/bridging-the-digital-gender-divide.pdf.
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ដ្ និង ស្វាទិន្នន័យចល័ត មានន័យថា យុវជនជាច្ើននាក់មិនអាចប្ើប្្ស់សកា្ត្នុពលរបស់ 

ICT ដើម្បីការអភិវឌ្ឍផ្ទ្ល់ខ្លួនរបស់ពួកគ្បានយ៉្ងព្ញល្ញនោះទ្។ មានការប្ងច្កផ្ន្ក 

ឌីជីថលយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្ រវាងយុវជន និង អ្នកដ្លមានអាយុលើសពី ៤៥ឆ្ន្ំ។

បនា្ទប់្មក ក៏មានចម្ងល់អំពីការអប់រំ និង ការបណ្តះុបណា្តល្ផងដ្រ។ សូម្បីត្យុវជនដ្ល ទទួល 

បានការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថលបានយ៉្ងងយស្ួល និង ត្ូវបានមើលឃើញថា បានកើត នៅ ក្នុង 

យុគសម័យឌីជីថលហើយ ក៏គោលនយោបាយន្ការអប់រំដ្លហួសសម័យ កង្វះខាតសមត្ថភាព

ក្នុងការបណ្តុះបណា្ត្ល និង ភាពបរាជ័យផ្ន្កទីផ្សារអាចដក់កម្ិតលើសមត្ថភាពរបស់ប្ជាជន  

វ័យក្ម្ងនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចឲ្យបានព្ញល្ញដ្រ។ ភាពមិនត្ូវនឹងជំនាញ 

គឺជាបញ្ហ្ជាក់ស្ត្ងមួយ និង ត្ូវបានឆ្លុះបញ្ច្ំងនៅក្នុងអត្្ដ៏ខ្ពស់ន្ភាពគ្ម្នការងរធ្វើរបស់ 

យុវជន នៅក្នុងប្ទ្សជាច្ើន នៅទូទាំងអាសុី និង អឺរ៉ុប។ ការវិនិយោគលើ ICT និង ការ តភា្ជ្ប់ 

ផ្ន្កឌីជីថល ត្ូវត្ដើរទន្ទឹមគ្ន្នឹងការវិនិយោគលើវិស័យអប់រំ និង ការបណ្តុះបណា្ត្ល ដើម្បី ផ្តល់ 

ភាព អង់អាចដល់ យុវជននៅក្នុងការជ្ើសរីស នៅក្នុងវិស័យស្ដ្ឋកិច្ច។ ការផ្តល់ជូនយុវជន នូវ 

ជំនាញ ឌីជីថល អាចពង្ឹងឱកាសការងររបស់ពួកគ្។

នៅក្នុងប្ទ្ស ASEM ជាច្ើន តម្ូវការក្នុងការវិនិយោគលើហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលដើម្បី

ទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ពីការតភា្ជ្ប់ឌីជីថល ត្ូវបានរៀបចំឡើងបានយ៉្ងល្អ ដូចជាពីប្ទ្ស 

បង់កា្ល្ដ្សនៅភាគខាងត្បូង ទៅប្ទ្សម៉ុងហ្គ្លនៅភាគខាងជើង។ វ្ទិកា ASEM អាចត្ូវ 

បានប្ើប្្ស់ដើម្បីសម្បសម្ួល និង នាំមកនូវកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងន្ភាពជាដ្រវាងរដ្ឋ និង 

ឯកជន នៅក្នុងការវិនិយោគទាំងន្ះ។ ចំណុចដ្លសំខាន់ជាងន្ះទៀត ដ្គូ ASEM អាច រួម 

ដ្គ្ន្ និង "ពង្ឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ពួកគ្ ដ្លបង្កើតតម្ូវការន្ការបញ្ជូនទិន្នន័យជាអន្តរជាតិ

កាន់ត្ខា្ល្ងំកា្ល"្។ គំនិតផ្តចួផ្តើមទំាងន្ះអាចរួមបញ្ចលូការគំទ្ដល់ការពងី្កបណា្តញ្អុីនធឺណិត 

ល្បឿនលឿនរបស់វិស័យឯកជន និង កំណើនន្ពណិជ្ជកម្ម និង ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល រវាងអាសុី និង 

អឺរ៉ុបផងដ្រ។

ការគំទ្របស់ ASEM ទាំងនោះ នឹងបំព្ញបន្ថ្មលើវត្ថុបំណងដ្លត្ូវបានកំណត់នៅក្នុង

ផ្នការម្ អាស៊្ន ICT ឆ្ន្ំ២០២០ និង យុទ្ធសស្្តទីផ្សារត្មួយនៅក្នុងវិស័យឌីជីថលរបស់ 

អឺរ៉ុប (Lallana ២០១៦)។

ជំងឺរាតត្បាតសកល កូវីដ-១៩ បានធ្វើឲ្យការតភា្ជ្ប់ឌីជីថល និង ការប្ើប្្ស់ ICT មាន 

សរ សំខាន់កាន់ត្ខា្ល្ំងឡើងចំពោះការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចរបស ់ ASEM។ ជំងឺកូវីដ-១៩ មិនម្ន 
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ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល និង ការអប់រំ 

គ្្ន់ត្ជាវិបត្តិសុខភាពនោះទ្។

វាបានបំផ្ល្ញជីវិតរបស់មនុស្សរាប់ពន់លាននាក់។ ដោយមានការបិទទា្វ្រប្ទ្សនៅទូទាំង 

ពិភពលោក និង វិធានការយ៉្ងតឹងរុឹងនៅក្នុងការបិទសលារៀន មនុស្សរាប់ពន់លាននាក់ត្ូវបង្ខំ

ចិត្តស្ន្ក់នៅក្នុងផ្ទះ និង នៅឆ្ង្យពីសលារៀន។ ជំងឺកូវីដ-១៩ មានផលប៉ះពល់មិនស្មើគ្ន្ចំពោះ

ស្្តី និង យុវជន។ កុមារី និង ស្្តីវ័យក្ម្ង ទំនងជាមនុស្សដំបូងគ្ដ្លត្ូវដកច្ញពីសលារៀន 

និង ប្ហ្លជាមិនអាចត្ឡប់ទៅសលារៀនវិញបាននោះទ្ ដោយសរត្បច្ច័យផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច 

ដ្លពួកគ្បានដឹងយ៉្ងច្បាស់។ ILO បានប្មើលមើលថា នឹងមានកំណើនភាពគ្ម្នការងរធ្វើ

ចនោ្ល្ះពី ៥,៣ លាននាក់ ទៅ ២៤,៧ លាននាក់ ដោយសរ ជំងឺកូវីដ-១៩។

តម្ូវការក្នុងការប្ើវ្ទិកាអនឡាញដើម្បីធ្វើការ ដើម្បីទទួលបានការអប់រំ និង ស្វាកម្មបាន 

ធ្វើឲ្យវិសមភាពដ្លមានស្្ប់ ល្ចរូបរាងយ៉្ងច្បាស់ ដ្លប្ងច្កប្ទ្សដ្លមាន និង 

ប្ទ្សដ្លគ្ម្នហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលល្អ។ យោងតាមសហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ 

របស់ UN មុនព្លផ្ទះរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ មានប្ជាជននៅក្នងុប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ត្ ៤៧% 

ប៉ុណ្ណ្ះដ្លប្ើប្្ស់អីុនធឺណិត បើធៀបនឹងប្ជាជនចំនួន ៨៦% នៅក្នុងប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍។ 

ការប្ងច្កផ្ន្កឌីជីថលប្បនោះនឹងពង្ីកការប្ងច្កផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចកាន់ត្ខា្ល្ំង ពីព្្ះជំង ឺ 

រាតត្បាតសកលបានបង្ខំឲ្យមនុស្សត្ូវ "ស្ន្ក់នៅក្នុងផ្ទះ"។ នៅកន្ល្ងដ្លមិនអាចប្ើប្្ស់ 

អីុនធឺណិតបាន ឬ ការប្ើប្្ស់អីុនធឺណិតដ្លមិនគួរឲ្យទុកចិត្តបាន ការផ្តល់ការអប់រំអនឡាញ

មានវិសមភាពយ៉្ងខា្ល្ំង និង ធ្វើការឲ្យមានប្្ប្ួល ពក់ព័ន្ធនឹងការរីករាលដលន្វិសមភាព។

ASEM ក្នុងនាមជាវ្ទិកាមួយដ្លនាំ ៥១ ប្ទ្ស មកពីភាគខាងជើង និង ភាគខាងត្បូង 

ដ្លមានទាំងស្ដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ និង កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ មកជួបជំុគ្ន្ ចាំបាច់ត្ូវដក់អាទិភាពលើការ

បិទការប្ងច្កផ្ន្កឌីជីថល តាមរយៈការវិនិយោគលើការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល។ ការសម្្ចបាន

ការប្ើប្្ស់អីុនធឺណិតដ្លមានតម្ល្សមរម្យ គួរត្ជាចំណុចអាទិភាពដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុង 

របៀប វារៈរបស់ ASEM។ សកា្ត្នុពលសម្្ប់ដ្គូចម្ុះរបស់ ASEM ដូចជា ប្ទ្សចិន 

ប្ទ្សជប៉ុន និង EU ក្នុងការធ្វើការរួមគ្ន្ជាមួយប្ទ្សមា្ច្ស់ផ្ទះ នៅទូទាំងអាសុី និង អឺរ៉ុប ដើម្បី 

បង្កើតផ្លូវសូត្ឌីជីថលមួយ គួរត្ស្ថិតនៅខាងលើបំផុតន្របៀបវារៈរបស់ ASEM។ ការត ភា្ជ្ប ់ 

ផ្ន្កឌីជីថលគួរត្ប្្ជាមានភាពចាំបាច់មិនតិចជាងអគ្គិសនី និង ទឹកនោះទ្។

ជាមួយគ្ន្នឹងការវិនិយោគលើហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធផ្ន្ករឹងន្ការតភា្ជ្ប់ឌីជីថល ក៏មានភាព ចាំ 

បាច់ ដូចគ្ន្ នៅក្នុងការពង្ីកការតភា្ជ្ប់នៅក្នុងខ្លឹមសរ និង ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធផ្ន្កទន់ដទ្ទៀត
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ដ្រ នៅក្នុងទម្ង់ន្ការផ្ល្ស់ប្តូរការអប់រំ ដោយមានវគ្គសិក្សាតាមអនឡាញដ្លមានភាពជឿន

លឿនបំផុត អន្តរកម្មផ្ន្កវប្បធម៌ ការបណ្តុះបណា្ត្លឆ្លងដ្ន និង ការបង្ៀន។ ន្ះគឺជាអ្វីដ្ល 

ខ្ញុំនឹងហៅរួមគ្ន្ថា "ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កអប់រំ និង ធនធានមនុស្ស"។ ការអប់រំ ទាំងក្នុងប្ព័ន្ធ និង 

ក្្ប្ព័ន្ធ គួរត្ជួយរៀបចំខ្លួនរបស់ស្្តី និង យុវជនរបស់ ASEM សម្្ប់ការផ្ល្ស់ប្តូរលក្ខណៈ

ន្ការធ្វើការ និង អភិបាលកិច្ច។

ដូច្ន្ះ ការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្្តី និង យុវជន មិនត្ឹមត្ត្ូវការការទទួលបានការតភា្ជ្ប់ 

ផ្ន្ករូបវ័ន្ត និង ធនធានសមា្ភ្រត្ប៉ុណ្ណ្ះទ្ ប៉ុន្ត្អ្វីដ្លសំខាន់ជាងន្ះទៀត គឺធនធានសង្គម 

ដូចជា ចំណ្ះដឹង ឥរិយបថ និង ជំនាញដ្លអាចពង្ឹងទីភា្ន្ក់ងរ និង សមត្ថភាពរបស់ពួកគ្ 

ក្នុងការជ្ើសរីស និង ធ្វើការសម្្ចចិត្ត និង ពង្ឹងសុខមាភាព និង លទ្ធផលន្ជីវិតរបស់ 

ពួកគ្ឲ្យកាន់ត្ល្អប្សើរឡើង។

 ការអប់រំ និង ការតភ្ជ្ប់ផ្ន្កធនធានមន៊ស្ស

ជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ-១៩ បានបង្ខំឲ្យសលារៀន និង សកលវិទ្យាល័យត្ូវបិទទា្វ្រអស់ 

រយៈព្លជាច្ើនខ្ នៅប្ទ្សជាច្ើន ។ ការរៀនសូត្នៅផ្ទះសម្្ប់សិស្ស ការបង្ៀន និង 

ការបង្កើតថា្ន្ក់រៀនតាមអនឡាញសម្្ប់និស្សិតសកលវិទ្យាល័យ គឺជាការពិតសម្្ប់កុមារ និង 

យុវជនរាប់លាននាក់។

ប៉ុន្ត្ ជំងឺរាតត្បាតសកលក៏បានបង្ហ្ញអំពីភាពខុសគ្ន្យ៉្ងខា្ល្ំង រវាងការទទួលបាន ការរៀន 

សូត្ នៅក្នុងប្ទ្ស និង តំបន់ដ្លមានការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថលល្អ និង នៅក្នុងប្ទ្ស និង តំបន់

ដ្លគ្ម្នការតភា្ជ្ប់អីុនធឺណិត និង ការតភា្ជ្ប់ចល័ត ដ្លមានល្បឿនលឿន និង មានលំនឹង។ 

ដូច្ន្ះ រដ្ឋ្ភិបាលមានអាទិភាពនៅក្នុងការវិនិយោគលើហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីការតភា្ជ្ប់ផ្ន្ក 

ឌីជីថល។

ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថលល្អ ក៏នឹងបើកចំហរផ្លូវដ្លមានគំនិតច្ន្ប្ឌិត និង មានទិដ្ឋភាពខុសៗគ្ន្ 

កាន់ត្ច្ើន សម្្ប់ស្្តី និង យុវជននៅទូទាំងអាសុី និង អឺរ៉ុប ដើម្បីទទួលបានការអប់រំ 

ទាំងក្នុងប្ព័ន្ធ និង ក្្ប្ព័ន្ធ។ ការអប់រំក្នុងប្ព័ន្ធនៅសលារៀន និង គ្ឹះស្ថ្នអប់រំកម្ិតឧត្តម

សិក្សា រួមទាំងការអប់រំក្្ប្ព័ន្ធដ្លកំណត់គោលដៅអនុវត្តចំពោះស្្តី និង យុវជន ដើម្បី ផ្តល់ 

ជូនពួកគ្នូវជំនាញនានា ដូចជា អក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និង ការប្្ស្័យទាក់ទង។ល។ ក៏នឹងប្្ទៅ 

ជាអាចទទួលបាន និង មានពិពិធភាពកាន់ត្ខា្ល្ំង។ ដូច្ន្ះ ការអប់រំ ព័ត៌មាន និង ឧបករណ៍ 

ទំនាក់ទំនង មានសរសំខាន់ចំពោះការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្្តី និង យុវជន ដ្លជាលទ្ធផល 
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ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល និង ការអប់រំ 

អាចឈានទៅរកសង្គមដ្លបំព្ញ មុខងរបានល្អជាងមុន។

នៅក្នុងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្ើនប្ទ្សន្ ASEM ប្ព័ន្ធអប់រំត្ូវបានដក់កំហិតដោយ

សរកង្វះខាតធនធាន។ ការផ្តល់ការអប់រំល្អត្ូវបានរារាំងដោយសរកង្វះគ្ូបង្ៀន និង សមា្ភ្រ 

រៀនសូត្។ សូម្បីត្នៅក្នុងប្ទ្សដ្លមានការអភិវឌ្ឍខា្ល្ំងជាងន្ ASEM ក៏ប្ព័ន្ធអប់រំមួយ  

ចំនួននៅត្មានភាពយឺតយ្៉វក្នងុការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហប្្ឈមនានាដ្លបង្កឡើងដោយបច្ចក្ 

វិទ្យាជឿនលឿនដ្រ។ ការមិនត្ូវនឹងជំនាញ ដ្លត្ូវបានបញ្ជ្ក់ គឺជាភ័ស្តុតាងចំពោះការពិត 

ដ្លថា ប្ព័ន្ធអប់រំក្នុងប្ព័ន្ធដើរត្ឡប់ក្្យ និង មិនបានត្ៀមខ្លួនយុវជនសម្្ប់ស្ដ្ឋកិច្ច

នាថ្ង្អនាគតនោះទ្។ ការអប់រំអំពី ICT នៅក្នុងប្ទ្សនានាន្ ASEM ក៏មិនស្មើគ្ន្ដ្រ ដោយ

មានភាពខុសគ្ន្យ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្ទាំងនៅក្នុងតំបន់ និង អន្តរតំបន់។

ដោយមានការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថលដ្លល្អប្សើរជាងមុន រវាងអាសុី និង អឺរ៉ុប តើវ្ទិកា ASEM 

អាចត្ូវបានប្ើប្្ស់យ៉្ងដូចម្ត្ចខ្លះ ដើម្បីពង្ឹង និង បង្កើនការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កអប់រំ និង ធនធាន 

មនុស្ស ដើម្បីផ្តល់វគ្គសិក្សា និង ជំនាញដ្លគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ជាប់ពក់ព័ន្ធ និង មានគុណភាពល្អ 

ដល់ស្្តី និង យុវជនន្ ASEM?

ចំពោះការអប់រំផ្លូវការ រដ្ឋមន្ត្ីអប់រំន្ ASEM អាចលើកកម្ពស់ការផ្ល្ស់ប្តូរការអប់រំអនឡាញ 

រវាងសលារៀន និង សកលវិទ្យាល័យនានាបានយ្៉ងសកម្ម។ សន្នសីិទរបស់សកលវិទ្យាធិការន្ 

ASEM គួរត្ផ្ត្តកិច្ចខិតខំបឹ្ងប្្ងលើរបៀបដ្លសកលវិទ្យាល័យទូទាំងអាសុី និង អឺរ៉ុបគួរ

ត្រួមកមា្ល្ំងគ្ន្ដើម្បីផ្តល់វគ្គសិក្សាដ្លផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ប្ជាជនវ័យក្ម្ង  ក្នុងការគិត និង ធ្វើ

សកម្មភាពលើបញ្ហ្ប្ឈមនានានៅថា្ន្ក់តំបន់ អន្តរតំបន់ និង ជាសកល។ សកលវិទ្យាល័យក៏ 

គួរត្ធ្វើការជាមួយឧស្សាហកម្ម និង សជីវកម្មដើម្បីផ្តល់ចំណ្ះដឹង និង ជំនាញដ្លចាំបាច់ 

សម្្ប់ ស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីផងដ្រ។ ការរចនាកម្មវិធីសិក្សាថ្មីមួយ ដ្លបណ្តុះគំនិត និង គំទ្ដល់ 

ការរៀនសូត្ព្ញមួយជីវិត នៅក្នុងចំណមសិស្ស និង វគ្គសិក្សានានា ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគ្អាចបន្ត

ទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ពីកម្មវិធីសិក្សាន្ះនៅក្្យព្លបញ្ចប់ការសិក្សា និង ព្ញមួយជីវិត 

ការងរ របស់ពួកគ្ គួរត្ជាវត្ថុបំណងដ៏សំខាន់ន្កំណ្ទម្ង់ណាមួយ ដោយសកលវិទ្យាល័យ 

ដើម្បីត្ៀមខ្លួននិស្សិតដ្លបានបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគ្ សម្្ប់ពិភពលោកដ្លប្្ប្ួល

យ៉្ងឆប់រហ័ស។

ប្ទ្សនានាន្ ASEM គួរត្វិនិយោគលើមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំ និង ស្្វជ្្វ សម្្ប់ការរៀន

សូត្ព្ញមួយជីវិតរបស់ ASEM (មជ្ឈមណ្ឌល LLL របស់ ASEM)។ ដោយត្ូវបានបង្កើតឡើង
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០០៥ ក្នុងនាមជាបណា្ត្ញស្ថ្ប័នអប់រំកម្ិតខ្ពស់នៅអាសុី និង អឺរ៉ុប ដ្លធ្វើការរួម  

គ្ន្ដើម្បីសម្្ចបានភាពល្អឥតខ្ច្ះន្ការស្្វជ្្វតាមប្បប្ៀបធៀប អំពីការរៀនសូត្ ព្ញ 

មួយជីវិត មជ្ឈមណ្ឌល LLL របស់ ASEM ផ្តល់វ្ទិកា និង រួមចំណ្កដល់កិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកស្្វ

ជ្្វ អ្នកអនុវត្ត និង អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយស្តីពីកំណ្ទម្ង់ និង នវានុវត្តន៍ន្វិស័យអប់រំ។93

ពិពិធភាពផ្ន្កវប្បធម៌ ភាស និង ការអភិវឌ្ឍននៅក្នុង ASEM អាចបើកចំហរឱកាសដ៏ធំធ្ង

សម្្ប់ការប្ើប្្ស់ចំណុចខា្ល្ំងរបស់ស្ថ្ប័នអប់រំ និង គរុកោសល្យខុសគ្ន្ និង ក្បខណ្ឌន្ 

ការបង្ៀនផ្ស្ងៗគ្ន្ ប្កបដោយគំនិតច្ន្ប្ឌិត ដើម្បីបង្ហ្ញអំពីក្ុមស្ថ្ប័នផ្តល់ការអប់រំដ៏គួរ 

ឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ។ ចំណុចទាំងអស់ន្ះអាចត្ូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈក្បខណ្ឌឌីជីថល ទៅ 

កាន់យុវជននៅក្នុងប្ទ្សនានាន្ ASEM ដើម្បីជួយឲ្យពួកគ្អភិវឌ្ឍជំនាញដ្លចាំបាច់ – ពី 

ការ គិតគូរអំពីវប្បធម៌ទៅការយល់ចិត្តអ្នកដទ្ ពីការប្្ស័្យទាក់ទងអន្តរវប្បធម៌ទៅទីផ្សារ អន្តរជាតិ 

ពីអក្ខរកម្មផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុទៅ fintech និង ជាច្ើនទៀត។

មូលនិធិអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEF) មានគម្្ងបន្តបនា្ទ្ប់ក្នុងវិស័យអប់រំដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ដ្ល 

មានបំណងអនុវត្តចំពោះកុមារ និង យុវជនជាសិស្សសលា ដ្លគួរត្អភិវឌ្ឍបន្ថ្មទៀត។ 

ឧទាហរណ៍៖ មានបណា្ត្ញថា្ន្ក់រៀននៅអាសុី-អឺរ៉ុប ដ្លជាវ្ទិកាមួយសម្្ប់ការរៀនសូត្រួម

គ្ន្ និង ផ្ល្ស់ប្តូរអន្តរវប្បធម៌ នៅក្នុងចំណមសិស្សវិទ្យាល័យ នៅអាសុី និង អឺរ៉ុប។ ដើម្បីក្ប្្  

ស្ថន្ការណ៍ជាតិនិយមដ្លមានគ្្ះថា្នក់្ និង លើកកម្ពស់ វប្បធម៌ន្កិច្ចសហប្តិបត្តកិារអន្តរជាតិ 

ASEF អាចធ្វើការជាមួយស្ថ្ប័នអប់រំនៅទូទាំង ASEM ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាសម្្ប់ភាព 

ជាពលរដ្ឋសកល ដ្លអាចស្វ្ងរកបាននៅគ្ប់សលារៀនទាំងអស់នៅក្នុង ASEM។ ជំងឺ 

រាតត្បាតសកល កូវីដ-១៩ បានលាតត្ដងការពឹងផ្អ្កគ្ន្ទៅវិញទៅមករបស់យើង និង ដូច្ន្ះ 

តម្ូវការក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីបញ្ហ្ដ្លកំពុងត្ល្ចឡើងជាសកល និង បង្កើតការ 

យល់ដឹងទៅវិញទៅមកអំពីអ្វីដ្លពលរដ្ឋសកលត្ូវធ្វើនៅក្នុងកិច្ចសហការ និង ការបង្កើតដំណះ 

ស្្យរួមគ្ន្ចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមជាសកល។

ចំណុចអាទិភាពមួយទៀតដ្លត្ូវយកមកពិចារណាអំពីលទ្ធផលន្ជំងឺរាតត្បាតសកល 

កូវីដ-១៩ គឺរបៀបដោះស្្យចំពោះយុវជន និង មនុស្សវ័យក្ម្ងដ្លបញ្ចប់ការសិក្សានៅព្ល

ដ្លមានបញ្ហ្ប្ឈមដ៏ខា្ល្ំងកា្ល្បំផុតន្ះ ដ្លហ៊ុំព័ទ្ធដោយភាពគ្ម្នការងរធ្វើ ភាពប្កួតប្ជ្ង 

ដ៏ខា្ល្ំងកា្ល្ និង ការរំខានផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច។ ក្ុមយុវជនដ្លបញ្ចប់ការសិក្សាថា្ន្ក់វិទ្យាល័យ 

មហាវិទ្យាល័យ និង សកលវិទ្យាល័យ នៅឆ្ន្ំ២០២០-២០២១ នឹងប្ឈមមុខ នឹងបញ្ហ្ 
93 យោងតាមគ្ហទំព័រ៖ https://asemlllhub.org/។
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ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល និង ការអប់រំ 

ប្ឈមពិស្សៗ ជាពិស្សនៅក្នងុទីផ្សារការងរ។ វិបត្តកូិវីដ-១៩ អាចមានផលប៉ះពល់រយៈព្ល

វ្ងលើកុ្មសិស្ស-និស្សិតទំាងន្ះ។ ការសិក្សាបានបង្ហញ្ថា ការចូលក្នងុទីផ្សារការងរក្នងុអំឡុង

ព្លស្ដ្ឋកិច្ចធា្លក់្ចុះមានផលប៉ះពល់អវិជ្ជមានរយៈព្លវ្ងចំពោះប្្ក់ចំណូលនាព្លអនាគត។

អាជីពរបស់ក្ុមយុវជនន្ះនឹងទទួលរងផលជះយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរដោយសរជំងឺកូវីដ-១៩។ រដ្ឋមន្ត្ី

ទទួលបន្ទុកផ្ន្កអភិវឌ្ឍយុវជននៅបណា្ត្ប្ទ្សន្ ASEM គួរត្ធ្វើការតភា្ជ្ប់ ដើម្បីផ្ល្ស់ប្តូរ 

ព័ត៌មាន និង បទពិសោធន៍ផ្ន្កគោលនយោបាយលើវិធានការភា្ល្មៗ និង វិធានការរយៈព្ល 

មធ្យម មួយចំនួន ដើម្បីជួយក្ុមយុវជនន្ះ។

អ្វីដ្លអាចធ្វើបានដើម្បីតភា្ជ្ប់ពួកគ្ ដើម្បីពង្ឹងជំនាញនានា ដូចជា សហគ្ិនភាព ទីផ្សារ 

ឌីជីថល។ល។ គួរត្តូ្វបានយកមកពិចារណា។ តើជំនាញណាខ្លះដ្លចំាបាច់សម្្ប់ "ស្ដ្ឋកិច្ច 

ពីចមា្ង្យ"? តើបណា្ត្ប្ទ្សន្ ASEM អាចច្ករំល្កបទពិសោធន៍របស់ពួកគ្ស្តីពីការបង្កើត

ការងរ ការគំទ្ការងរ និង សិកា្ខ្កាម កម្មវិធីហាត់ការ និង ពិចារណាអំពីកិច្ចសហប្តិបត្តិការ  

ឆ្លងព្ំដ្នដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់គ្ន្ទៅវិញទៅមក។

បញ្ហ្ចម្បងមួយនៅក្នុងការពិចារណាអំពីការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់យុវជន គឺវិធីដោះស្្យការ

ប្កួតប្ជ្ងក្នុងវិស័យការងរដ្លកំពុងត្មានការកើនឡើង ដោយសរការងរកាន់ត្ច្ើន 

"ផ្ល្ស់ទៅផ្ទះ" ពីព្្ះការធ្វើការពីផ្ទះទទួលបានប្ជាប្ិយភាពក្្យព្លមានជំងឺរាតត្បាត 

សកល។ ក្ុមហ៊ុនបច្ច្កវិទ្យាធំៗជាច្ើនបានប្កាសថា ពួកគ្កំពុងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីធ្វើឲ្យការ

ធ្វើការពីផ្ទះមានភាពអចិន្ត្្យ៍នៅកម្ិតណាមួយ។ ហ្វ្សប៊ុកបាននិយយថា ខ្លួនរំពឹងទុកថា 

ជាងពក់កណា្ត្លន្និយោជិតទាំង ៤៥.០០០ នាក់របស់ខ្លួន នឹងធ្វើការពីផ្ទះ នៅក្នុងរយៈព្ល 

១០ ឆ្ន្ំបនា្ទ្ប់ទៀត។ ប្្កដណាស់ សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការពីផ្ទះ ស្បព្លនឹងការផ្តល់ភាព 

អង់អាចមួយចំនួន មានន័យថា ភាពប្កួតប្ជ្ងក្នុងវិស័យការងរមានការកើនឡើង។

មានការងរកាន់ត្ច្ើនដ្លបើកចំហរសម្្ប់ការប្កួតប្ជ្ងជាសកល។ ក្នុងចំណម 

ការងរ ទាំងន្ះ ភាគច្ើនជាប្ភ្ទការងរជាប់កិច្ចសន្យា ដោយបន្ថ្មភាពមិនច្បាស់លាស់ និង 

អសន្តិសុខដល់អ្នកធ្វើការ។ ការប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធឌីជីថល និង ការធ្វើការពីចមា្ង្យបើកចំហរទាំង 

ឱកាស និង បញ្ហ្ប្ឈម។ ការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់យុវជនដើម្បីឲ្យពួកគ្ស្វ្ងយល់ទាំងអំពី 

ឱកាស និង បញ្ហ្ប្ឈមទាំងនោះ គួរត្ជាអាទិភាពមួយនៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់ ASEM។

ចំពោះការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្្តីនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល មានរឿងជាច្ើនដ្លចាំបាច់

ត្ូវធ្វើ។ ដូចបានកត់សមា្គ្ល់នៅខាងលើ ការប្ងច្កយ្នឌ័រនៅក្នុងប្ព័ន្ធឌីជីថល មានទំហំធំ 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ណាស់។ ជំងឺកូវីដ-១៩ នឹងធ្វើឲ្យការប្ងច្កន្ះមានសភាពកាន់ត្ធ្ងន់ធ្ងរឡើង។

ការប្ងច្កន្ះត្ូវបានបង្ហ្ញឲ្យឃើញនៅក្នុងទិដ្ឋភាពខុសៗគ្ន្។ ឧទាហរណ៍៖ ស្្តីនៅក្នុង

ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទទួលបានការប្ើប្្ស់អីុនធឺណិត និង បច្ច្កវិទ្យាចល័តបានតិចជាង នៅ

ខណៈព្លស្្តីនៅក្នុងប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ប្ហ្លជាគ្ម្នបញ្ហ្ចំពោះការប្ើប្្ស់ន្ះនោះទ្ 

ផ្ទុយ មកវិញ ពួកគ្អាចប្ឈមមុខនឹងគមា្ល្តយ្នឌ័រនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសស្្ត បច្ច្កវិទ្យា វិស្វកម្ម 

និង គណិតវិទ្យា ដ្លមានការកើនឡើងទៅតាមយុគសម័យ ព្មទាំងការមានតំណាងមិនបាន 

 គ្ប់គ្្ន់ជាប្ព័ន្ធរបស់ស្្តីនៅក្នុងការងរ ICT និង ក្ុមហ៊ុនបច្ច្កវិទ្យាដ្លទើបបង្កើតថ្មី។94

ក្្ពីការដោះស្្យបញ្ហ្ការប្ើប្្ស់ន្ះ (ដ្លបណា្ត្ប្ទ្សន្ ASEM គួរត្ផ្តល់ 

អាទិភាព តាមរយៈការវិនិយោគលើការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល) ទៀតនោះ គមា្ល្តជាច្ើននឹងត្ូវ 

ដោះស្្យ ពក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំ និង ការបណ្តុះបណា្ត្ល។ ស្ថ្ប័នអប់រំ និង ស្ថ្ប័ន បណ្តុះបណា្ត្ល 

រួមជាមួយស្ថប័្នគោលនយោបាយសង្គម ចំាបាច់តូ្វធ្វើការជាមួយគ្ន ្ដើម្បីផ្តល់វគ្គបណ្តះុបណា្តល្

ដ្លពក់ព័ន្ធ ដ្លអាចរៀបចំ និង ផ្តល់អំណាចដល់ស្្តី សម្្ប់ការចាប់យកឱកាសដ្លផ្តល់  

ជូនដោយបច្ច្កវិទ្យាបានកាន់ត្ច្ើនបន្ថ្មទៀត។

ការមានវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លដ្លមានភាពបត់ប្ននៅក្នុងកាលវិភាគ និង ម្រៀន នៅក្នុង ការ 

រចនា នឹងជួយលុបចោលឧបសគ្គចំពោះការអប់រំមិនផ្លូវការ និង ការបណ្តុះបណា្ត្លរបស់ស្្តី។ 

ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ អ្វីដ្លកាន់ត្សំខាន់ជាងវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លទៀតនោះគឺ គ្្ង 

ការណ៍ ន្ការបង្ហ្ត់បង្ៀន និង ការគំទ្ ដ្លអាចជួយឲ្យស្្តីចូលទៅក្នុងវិស័យនានាន្ STEM 

និង ឧស្សហកម្មបច្ច្កវិទ្យា។ ការសិក្សាបានបង្ហ្ញថា វិធីដ៏ល្អបំផុតមួយ នៅក្នុងការផ្តល់ភាព 

អង់អាចដល់ស្្តីនៅកន្ល្ងធ្វើការ និង បង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំប្កបដោយចីរភាពរបស់ស្្តី គឺតាម

រយៈការបង្ហ្ត់បង្ៀនដ្លមានរចនាសម្ព័ន្ធ ដ្លស្្តីអាចរៀនពីគ្ន្ទៅវិញទៅមកបាន (Neal, 

Boatman, Miller, n.d.)។ ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថលអាចធ្វើឲ្យមានការបង្ៀនតាមអនឡាញ ដ្ល

ស្្តីអាចបំផុសគំនិតស្្តីនៅតាមបណា្ត្ប្ទ្សនៅ ASEM។

 ចំណាប់អារម្មណ៍បញ្ចប់

បច្ចក្វិទ្យាឌីជីថលកំពុងត្ផ្លស់្ប្តរូពិភពអាជីវកម្ម ការងរ និង ការផ្តល់ស្វាកម្ម។ ស្្ត ីនិង យុវជន

គឺជាមនុស្សពីរកុ្មនៅក្នងុសង្គមរបស់យើងដ្លតូ្វការការយកចិត្តទុកដក់ជាពិស្សដើម្បីទទួល 

94 ការសិក្សារបស់ OECD ថ្ង្ទី១៤ ខ្មីនា ឆ្ន្ំ២០១៨ "ការផ្តល់អំណាចដល់ស្្តីនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល៖ តើ 
យើងឈរនៅកន្ល្ងណា?"



239កិច្ចសហប្តិបត្តិការអាស៊ី-អឺរ៉៊បស្តីពីការផ្តល់ភពអង់អាចដល់ស្្តី និង យ៊វជន
ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល និង ការអប់រំ 

បានភាគលាភផ្ន្កឌីជីថល។ ដោយសរវិសមភាពយ្នឌ័រនៅត្បន្តកើតឡើង ដូច្ន្ះស្ថ្នភាព 

របស់ស្្តីនឹងមានសភាពកាន់ត្អាក្ក់ ដោយសរការរំខានផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យា ប្សិនបើគ្ម្នការ  

ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះវិធីដ្លពួកគ្អាចទទួលបាន និង ប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាទ្នោះ។ យុវជន  

ជំនាន់ន្ះនឹងទទួលរងផលប៉ះពល់ខា្ល្ំងបំផុតពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មជំនាន់ទីបួន និង ចាំបាច់ត្ូវ 

មាន ភាពរវៀសរវ្ និង មានភាពបត់ប្ន ដើម្បីដោះស្្យជាមួយស្ថ្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចដ្លមាន

ការ ប្្ប្ួលយ៉្ងឆប់រហ័ស និង ការកើនឡើងន្ការប្កួតប្ជ្ងជាសកល។

ដូច្ន្ះ ការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្្តី និង យុវជនតាមរយៈការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កឌីជីថល ដ្លត្ូវបាន

បំព្ញបន្ថ្មដោយការពង្ឹងការផ្តល់ការអប់រំ ការបណ្តុះបណា្ត្ល និង ការកសងសមត្ថភាព 

ធនធាន មនុស្ស គួរត្ជាអាទិភាពសំខាន់ៗនៅលើរបៀបវារៈរបស់ ASEM។ ហានិភ័យមានកម្ិត 

ខ្ពស់ ពីព្្ះបដិវត្តន៍ឌីជីថលនឹងមិនអើពើចំពោះប្ទ្សដ្លមិនធ្វើកំណ្ទម្ង់ដ្លចាំបាច់  

ដើម្បីបញ្ច្ញសកា្ត្នុពលដ៏ព្ញល្ញរបស់ស្្តី និង យុវជននៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនោះទ្។
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កិច្ចសហប្តិបត្តិការ អាស៊ី-អឺរ៉៊ប  លើ វិស័យ 
ថាមពលស្អ្ត

HAN PHOUMIN

 ស្ចក្តីផ្តើម

កិច្ចសហប្តិបត្តកិាររវាងអាស្៊ន និង អឺរុ៉បលើវិស័យថាមពល តូ្វបានលើកឡើងនៅក្នងុផ្នការ 

សកម្មភាពអាស៊្ន-EU (ឆ្ន្ំ២០១៨-២០២២) ដ្លកិច្ចសហប្តិបត្តិការន្ះបានរួមបញ្ចូលការ 

ច្ករំល្កឧត្តមា្ម្នុវត្តស្តីពីការលើកកម្ពស់ការទទួលបានថាមពល សន្តិសុខថាមពល ប្សិទ្ធភាព  

ន្ថាមពល និង ការអភិរក្ស (EEC) បច្ច្កវិទ្យាថាមពលកកើតឡើងវិញ និង ថាមពលស្អ្ត 

និង វិធានការគំទ្ទីផ្សារថាមពលដ្លមានភាពប្កួតប្ជ្ង។

តម្ូវការថាមពលនៅលើសកលលោក បានកើនឡើង ១០ ដង ចាប់ពីឆ្ន្ំ១៩៩៩ មក ហើយវា 

នៅត្បន្តកើនឡើង (IEA ២០២០)។ ទំនាញន្តម្ូវការថាមពលបានផ្ល្ស់ប្តូរទិសដៅមក 

កាន់ទ្វីបអាសុី ហើយស្ដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ត្ូវការពក់កណា្ត្លន្តម្ូវការឧស្ម័នជាសកល។  

នៅខណៈព្លដ្លបណា្ត្ប្ទ្សន្អង្គការសម្្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋកិច្ច 

(OECD) នឹងមើលឃើញថាមានតមូ្វការថាមពលខ្ពស់បំផុត ហើយប្ទ្សមួយចំនួនទៀតនឹងមាន 

កំណើនអវិជ្ជមាន ដោយសរប្សិទ្ធភាពន្ថាមពល និង កតា្ត្ដទ្ទៀត ដូចជា កំណើនប្ជាជន 

និង រចនាសម្ព័ន្ធផ្ន្កឧស្សាហកម្មជាដើមនោះ បណា្ត្ប្ទ្សន្សមាគមប្ជាជាតិអាសុីអាគ្ន្យ៍  

(ASEAN) នឹងមានលក្ខណៈផ្ទយុពីន្ះ ពីព្្ះពួកគ្នឹងតូ្វការថាមពលកាន់ត្ច្ើនដើម្បីគ្ប់គ្ង 

ទិសដៅន្កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគ្។ នៅក្នុងរយៈព្លមធ្យម ទៅរយៈព្លវ្ង កតា្ត្ពីរ 

សំខាន់ៗ គឺ កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច និង កំណើនប្ជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊្ន គឺជាកតា្ត្ចម្បងដ្ល 

នាំឲ្យមានកំណើនន្តម្ូវការថាមពលទ្វ្ដង នៅក្នុងការទស្សន៍ទាយអំពីគំរូរបស់យើង សម្្ប ់

ឆ្ន្ំ២០១៥-២០៤០។ អាសុីអាគ្ន្យ៍ ព្មទាំង ប្ទ្សដទ្ទៀតនៅអាសុី បច្ចុប្បន្ន ប្ឈមមុខ 

នឹងបញ្ហ្ប្ឈមដ៏ខា្ល្ំងកា្ល្បំផុត នៅក្នុងការផ្គូរផ្គងតម្ូវការថាមពលនឹងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដ្ល

មាននិរន្តរភាព ដ្លផ្ល្ស់ប្តូរទៅជាស្ដ្ឋកិច្ចកាបូនទាប។ ចំណុចន្ះជាប់ពក់ព័ន្ធនឹងកំណើនន ្

តម្ូវការក្នុងការផ្ល្ស់ប្តូរ ដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍ និង ការប្ើប្្ស់ប្ភពថាមពលប្តង
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កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ច្ើនជាងមុន។ កំណើនន្តម្ូវការថាមពលនឹងអាចបំព្ញបាន តាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល

ដ្លសមស្ប ដ្លថាមពលកកើតឡើងវិញ និង ថាមពលជំនួសដ្លមានភាពស្អ្តដទ្ទៀត 

ដូចជា ថាមពលកកើតឡើងវិញ អីុដ្ូស្ន និង បច្ច្កវិទ្យាស្អ្ត ចាំបាច់ត្ូវមានការបង្កើនល្បឿន។

ERIA បានធ្វើការសិក្សាស្តពីីសកា្តនុ្ពលន្តមូ្វការអុីដូ្ស្ន ដោយផ្អក្លើសីុណារីយូ៉ចំនួនបី  

ន្ការបញ្ជៀ្បអុីដូ្ស្ននៅក្នងុវិស័យខុសៗគ្ន។្ មានការផលិតអុីដូ្ស្នពីរប្ភ្ទ។ អុីដូ្ស្ន 

អាចបង្កើតបានតាមរយៈកំណ្ទម្ង់ និង ការបង្កើតឧស្ម័នពី ផូសុីលឥន្ធនៈ ដូចជា ឧស្ម័នធម្មជាតិ  

និង ធ្យូងថ្ម ជាដើម ឬ ការអនុវត្តអគ្គិសនីវិភាគទឹក ដោយប្ើប្្ស់អគ្គិសនីដ្លផលិតដោយ 

ថាមពលកកើតឡើងវិញ ដូចជា កម្ត្ទឹក/កម្ត្ផ្នដី ពន្លឺព្ះអាទិត្យ/PV និង ខ្យល់។ ការសិក្សា 

ន្ះបានប្មើលមើលកំណើនជាសកា្ត្នុពលន្ការសម្បខ្លួន និង ការប្ើប្្ស់អីុដ្ូស្ននៅ 

គ្ប់វិស័យទាំងអស់ មុនឆ្ន្ំ២០៤០ ដោយការចំណាយលើអីុដ្ូស្ននឹងធា្ល្ក់ចុះពី ០,៩០ ដុលា្ល្រ 

អាម្រិក/Nm3 (ម៉្ត្គូបធម្មតា) នាព្លបច្ចុប្បន្ន ទៅ ០,៣០-០,៤០ ដុលា្ល្រអាម្រិក/Nm3  

នៅឆ្ន្២ំ០៤០ ដ្លមានភាពប្កួតប្ជ្ងនឹងតម្លគ្ោលដៅរបស់ប្្ងសំង។ កំណើនតមូ្វការ 

ថាមពលដ្លត្ូវបានបា៉្ន់ស្ម្នទុកមុន នៅអាស៊្ន បង្ហ្ញអំពីការគំរាមកំហ្ងមួយចំពោះ 

សន្តិសុខថាមពល និង កិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងដើម្បីទប់ទល់នឹងការបញ្ច្ញ CO2។ បញ្ហ្ប្ឈម 

ន្ថាមពលទូទៅទាំងន្ះ នឹងត្ូវដោះស្្យតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងរួមគ្ន្ រួមបញ្ចូលទាំង 

វិធីសស្្ត និង វិធានការជាសមូហភាព ដើម្បីអភិវឌ្ឍយ៉្ងឆប់រហ័ស និង ប្ើប្្ស់ប្សិទ្ធភាព 

និង ការសន្សំសំច្ថាមពល និង បច្ច្កវិទ្យារបស់រោងចក្អគ្គិសនីដ្លមានប្សិទ្ធភាពខ្ពស់ និង 

ដើរដោយធ្យូងថ្ម ដ្លបញ្ច្ញឧស្ម័ននៅកម្ិតទាប និង សុវត្ថិភាពន្ថាមពលនុយក្ល្អ៊្រ និង 

បង្កើនការប្ើប្្ស់ថាមពលកកើតឡើងវិញទ្វ្ដង នៅក្នុងថាមពលចម្ុះទូទៅ ដើម្បីការអភិវឌ្ឍ

ប្កបដោយបរិយប័ន្ន និង ចីរភាព។

កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចយ៉្ងឆប់រហ័សនៅអាស៊្ន បាននាំឲ្យមានកំណើនតម្ូវការថាមពលដ្ល 

គួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់ នៅក្នុងតំបន់។ ទស្សនវិស័យថាមពល និង សកា្ត្នុពលន្ការសន្សំសំច ្

ថាមពលនៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្ន្យ៍ បង្ហ្ញថា តម្ូវការថាមពលជាចម្បង ត្ូវបានគ្រំពឹងទុកថា  

នឹងកើនឡើងក្នុងអត្្មធ្យមប្ចាំឆ្ន្ំ ៣,៦% ក្នុងចនោ្ល្ះឆ្ន្ំ២០១៥ និង ឆ្ន្ំ២០៤០។ នៅក្នុង 

លក្ខខណ្ឌដច់ខាត វានឹងកើនឡើងពី ៦៦៦,៦១ លានតោនន្សមាមាត្ប្្ង (Mtoe) នៅ 

ឆ្ន្២ំ០១៥ ទៅ ១៦២៣,៦៣ Mtoe នៅឆ្ន្២ំ០៤០។ យោងតាមប្ភពថាមពល ប្្ងគឺជាប្ភព 

ថាមពលដ៏ច្ើនលើសលប់ និង ធំជាងគ្បំផុត ដ្លមានចំណ្ក ៥០,៥% នៅឆ្ន្ំ២០៤០ 
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ដ្លមានកំណើនបន្តិចពី ៥០,១% នៅឆ្ន្ំ២០១៥។ ធ្យូងថ្មគឺជាប្ភពថាមពលធំជាងគ្ទីពីរ 

ដ្លត្ូវបានបា៉្ន់ស្ម្នថាមាន ចំណ្ក ៤៣,៣% នៅឆ្ន្ំ២០៤០ ដ្លមានកំណើនយ៉្ងខា្ល្ំងពី  

២៦,៩% នៅឆ្ន្ំ២០១៥។ ឧស្ម័នធម្មជាតិត្ូវបានបា៉្ន់ស្ម្នថាមានចំណ្ក ២៧,៣% ដ្ល 

ធា្លក់្ចុះបន្តចិពី ៣១,៤% នៅឆ្ន្២ំ០១៥ ដោយសរទិសដៅគោលនយោបាយរបស់បណា្តប្្ទ្ស 

ន្គោលនយោបាយ។ ថាមពលវារីអគ្គិសនីត្ូវបានរំពឹងទុកនឹងធា្ល្ក់ចុះបន្តិច ពី ២,៤% នៅឆ្ន្ ំ

២០១៥ ទៅ ១,៤% នៅឆ្ន្ំ២០៤០ ពីព្្ះធនធានត្ូវបានអភិវឌ្ឍយ៉្ងព្ញល្ញ។ ចំណ្ក 

ដ្លនៅសល់ប្ហ្ល ២៥% នៅឆ្ន្ំ២០១៥ គឺបានមកពីថាមពលកកើតឡើងវិញ ដូចជា កម្ត ្

ផ្នដី ខ្យល់ ពន្លឺព្ះអាទិត្យ និង ជីវមា៉្ស ហើយចំណ្កន្ះ នៅឆ្ន្ំ២០៤០ ទំនងជាកើនឡើង 

៣១%។

ចំណ្កន្ការប្ើប្្ស់ថាមពលសម្្ច តាមប្ភពឥន្ធនៈ ចង្អុលបង្ហ្ញថា ប្្ងគឺជាប្ភព 

ថាមពលដ្លប្ើប្្ស់យ៉្ងច្ើនលើសលុប ដ្លមានចំណ្ក ៤១,៣% នៅឆ្ន្ំ២០១៥ និង  

៤៥,៤% នៅឆ្ន្ំ២០៤០ បន្តដោយ អគ្គិសនី ដ្លមានចំណ្ក ១៦,១% នៅឆ្ន្ំ២០១៥ និង  

១៩,៤% នៅឆ្ន្ំ២០៤០, ធ្យូងថ្មមានចំណ្ក ៨,៩% នៅឆ្ន្ំ២០១៥ និង ១២,៣% នៅ 

ឆ្ន្ំ២០៤០, ឧស្ម័នធម្មជាតិមានចំណ្ក ១០,៣% នៅឆ្ន្ំ២០១៥ និង ១១,៣% នៅឆ្ន្ំ២០៤០ 

ដ្លប្ភពថាមពលដ្លនៅសល់គឺ កម្ត្ និង ប្ភពថាមពលដទ្ទៀត។

ចំណ្កន្ការប្ើប្្ស់ប្្ងដ៏ច្ើនលើសលុបនៅក្នុងការប្ើប្្ស់ថាមពលសម្្ច គឺ 

ដោយសរកំណើនការប្ើប្្ស់ប្្ងនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន។ ការបង្កើតអគ្គិសនីសរុបត្ូវបាន 

បា៉្ន់ស្ម្នថានឹងមានកំណើនជាមធ្យម ៦,៣% ក្នុងមួយឆ្ន្ំ ចាប់ពីឆ្ន្ំ២០១៥ (ស្មើនឹង ៣២,៩ 

ត្រា៉្វា៉្ត់-មោ៉្ង [TWh]) ទៅ (ស្មើនឹង ៥៣ TWh) នៅឆ្ន្ំ២០៤០។

ចំណ្កន្ការបង្កើតអគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្ម ត្ូវបានបា៉្ន់ស្ម្នថានឹងមានចំនួនច្ើនជាង

គ្បំផុត ៥៣% នៅឆ្ន្ំ២០៤០ ដ្លមានកំណើនឡើងយ៉្ងខា្ល្ំង ពី ៣២,៩% នៅឆ្ន្ំ២០១៥។ 

ចំណ្ករបស់ឧស្ម័នធម្មជាតិ ត្ូវបានបា៉្ន់ស្ម្នថានឹងធា្ល្ក់ចុះពី ៤៦,៦% នៅឆ្ន្ំ២០១៥ ទៅ 

៣៤,១% នៅឆ្ន្ំ២០៤០ នៅខណៈព្លដ្លចំណ្ករបស់វារីអគ្គិសនីនឹងធា្ល្ក់ចុះពី ១៣,៦

% នៅឆ្ន្ំ២០១៥ ទៅ ៧,៤% នៅឆ្ន្ំ២០៤០។ ចំណ្កន្កម្ត្ផ្នដីនឹងធា្ល្ក់ចុះពី ២,២

% នៅឆ្ន្ំ២០១៥ ទៅ ១,៥% នៅឆ្ន្ំ២០៤០។ ចំណ្កដ្លនៅសល់ (ខ្យល់ ពន្លឺព្ះអាទិត្យ 

ជីវមា៉្ស) មានចំនួន ១,៦% នៅឆ្ន្ំ២០១៥ ត្ូវបានបា៉្ន់ស្ម្នថានឹងមានចំនួន ៣,១% នៅ 

ឆ្ន្ំ២០៤០។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

កំណើនតម្ូវការថាមពលនៅអាស៊្នឆ្លុះបញ្ច្ំងអំពីទិនា្ន្ការទូទៅសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍអាសុី។ 

ចំណុចន្ះគួរឲ្យព្ួយបារម្ភដោយសរបញ្ហ្ប្ឈមនៅក្នុងការធានាថា ថាមពល ដ្លត្ូវការ 

មានតម្ល្សមរម្យ និង ស្ថ្រភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់។ OECD ប្ហ្លជាមានគោលជំហរល្អបំផុតនៅ

ក្នុងការជួយដល់អាស៊្ន នៅក្នុងការផ្ល្ស់ប្តូរថាមពលរបស់ខ្លួន ដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់ការប្ើប្្ស់ 

ថាមពលស្អ្ត ដោយថាមពលកកើតឡើងវិញ និង បច្ច្កវិទ្យាថាមពលស្អ្តកាន់ត្ច្ើននៅក្នុង

ប្ព័ន្ធថាមពលរបស់ខ្លួន។ ដូច្ន្ះ គោលនយោបាយថាមពលសមស្ប សម្្ប់សន្តិសុខថាមពល 

និង ថាមពលដ្លមានតម្ល្សមរម្យ នឹងចាំបាច់ត្ូវត្អាចបត់ប្នបាន ដោយពិចារណាអំពីតួនាទ ី

របស់ផូសុីលឥន្ធនៈនៅក្នុងការផ្ល្ស់ប្តូរថាមពល ដូចបានកត់សមា្គ្ល់នៅក្នុងករណីអាស៊្ន។ វាក ៏

មានសរសំខាន់ផងដ្រនៅក្នុងការលើកឡើងថា ការបំព្ញតាមតម្ូវការថាមពលដ្លមានការ 

កើនឡើងនឹងត្ូវការគោលនយោបាយថាមពល និង ការវិនិយោគលើហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធថាមពល 

ដ្លសមស្ប ដើម្បីធានាចំពោះការប្ើប្្ស់ថាមពល និង កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចប្កបដោយ 

ចីរភាព។

 ការគ្ប់គ្ងការផ្ល្ស់ប្តូរថាមពល និង តថភពន្ថាមពល

ពិភពលោកកំពុងត្ឆ្លងកាត់ការផ្លស់្ប្តរូថាមពល ពីប្ព័ន្ធដ្លផ្អក្លើផូសីុលឥន្ធនៈទៅប្ព័ន្ធ 

ដ្លផ្អ្កលើការប្ើប្្ស់ថាមពលស្អ្តជាងមុន រួមបញ្ចូលទាំង ថាមពលកកើតឡើងវិញ និង  

ការប្ើប្្ស់ផូសីុលឥន្ធនៈដ្លស្អត្ជាងមុនផងដ្រ ដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចញ្ឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ 

ជាសកល និង ជៀសវាងផលប៉ះពល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ដ្លបណា្ត្លមកពីការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ។  

ការដោះស្្យការផ្ល្ស់ប្តូរថាមពល ដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់ប្ព័ន្ធថាមពលស្អ្តជាងមុន គឺជា 

គោលដៅរួម ដូចដ្លត្ូវបានឆ្លុះបញ្ច្ំងនៅក្នុងកិច្ចព្មព្ៀងជាសកលន្សិន្និសិទស្តីពីការប្្

ប្ួលអាកាសធាតុន្អង្គការសហប្ជាជាតិ, COP21, ដ្លថា្ន្ក់ដឹកនាំសកលបានព្មព្ៀងគ្ន ្

កំណត់គោលដៅន្ការដក់កម្ិតលើកំណើនកម្ត្ផ្នដី ក្នុងកម្ិតទាបជាង ២ អង្សារស ្ 

ប្សិនបើប្ៀបធៀបនឹងកម្ិតមុនព្លមានបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម។

ទោះបីជាបានចុះកិច្ចព្មព្ៀងស្តីពីគោលដៅរួមក៏ដោយ ក៏វិធីសស្្ត និង វិធានការគោល 

នយោបានដ្លត្ូវអនុវត្តនៅក្នុងប្ទ្សនីមួយៗមានលក្ខណៈខុសៗគ្ន្ ដ្លឆ្លុះបញ្ច្ំងអំព ី

ភាពខុសគ្ន្នៅក្នុងបរិបទស្ដ្ឋកិច្ចសង្គម នយោបាយ និង ភូមិសស្្តរបស់ពួកគ្។ ជាក់ស្ត្ង  

ការផ្ល្ស់ប្តូរថាមពលគឺជាបញ្ហ្ស្ដ្ឋកិច្ចមួយ ដោយសរត្ប្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនាព្លបច្ចុប្បន្ន ទំនង 

ជាសម្លឹងមើលត្ផលចំណ្ញភា្ល្មៗ ដោយកាត់បន្ថយតម្ល្ន្ផលប្យោជន៍រយៈព្លមធ្យម  

និង រយៈព្លវ្ង។ តាមវិធីន្ះ បច្ច្កវិទ្យាថ្មី និង ស្អ្តហាក់បីដូចជាមានតម្ល្ថ្ល្ជាង ប្ព័ន្ធ 
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ថាមពលដ្លផ្អ្កលើផូសុីលឥន្ធនៈធម្មតា។ ដូច្ន្ះ គោលនយោបាយថាមពលដ្លសមស្ប 

ដើម្បីល្លកធនធានស្ដ្ឋកិច្ចសម្្ប់ការផ្ល្ស់ប្តូរថាមពល មានសរសំខាន់ខា្ល្ំងណាស់ ក្នុងការ 

ធានាចំពោះការទទួលបានថាមពលប្កបដោយសមធម៌ និង មានតម្ល្សមរម្យសម្្ប់មនុស្ស 

គ្ប់រូប។

យោងតាមទស្សនវិស័យថាមពលរបស់ ERIA (Kimura and Han, ed. ២០១៩) តម្ូវការ 

ផូសុីលឥន្ធនៈ (ប្្ង ធ្យូងថ្ម និង ឧស្ម័នធម្មជាតិ) នៅក្នុងតំបន់អាស៊្ន នឹងកើនឡើងជិតបីដង  

ពី ៥០៧ Mtoe នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៥ ទៅ ១៣៩៣ Mtoe នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០៤០ ស្បតាមសុីណារីយ៉ូ 

អាជីវកម្មជាធម្មតា (BAU) ដ្លត្ូវបានតម្ង់ទិសជាចម្បងដោយវត្ថុបំណងន្ការធានាចំពោះ 

សន្តិសុខថាមពល ស្ថ្រភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឥន្ធនៈ និង តម្ល្សមរម្យ។ ទោះបីជា នៅក្្មសុី

ណារីយ៉ូន្គោលនយោបាយជឿនលឿន (APS) ដ្លមានប្សិទ្ធភាពន្ថាមពលខា្ល្ំងកា្ល្ជាង  

និង ការជ្្បចូលន្ថាមពលដ្លមិនម្នជា ផូសុីលឥន្ធនៈនៅកម្ិតខ្ពស់ជាងក៏ដោយ ក ៏

តម្ូវការផូសុីលឥន្ធនៈនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០៤០ ត្ូវបានបា៉្ន់ស្ម្នថា នឹងមានចំនួន ១.០២៧ Mtoe  

ដ្លមានចំនួនទ្វ្ដងន្តម្ល្នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៥។ ទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងជាបន្តបនា្ទ្ប ់

នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំកំពូលអាសុីបូព៌្ (EAS) ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្សិទ្ធភាពន្ថាមពល និង ប្ភព 

ថាមពលកកើតឡើងវិញក៏ដោយ ក៏វាប្្កដណាស់ថា ផូសុីលឥន្ធនៈនឹងដើរតួយ៉្ងសំខាន់នៅក្នុង

ភាពចម្ុះន្ថាមពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊្ន។

ការគ្ប់គ្ងការផ្ល្ស់ប្តូរថាមពលនៅអាស៊្ន នឹងតម្ូវឲ្យមានការសង្កត់ធ្ងន់លើវត្តមានរបស់

ផូសុីលឥន្ធនៈ (ធ្យូងថ្ម ប្្ង និង ឧស្ម័នធម្មជាតិ) នៅក្នុងប្ព័ន្ធថាមពលរយៈព្លខ្លី និង មធ្យម 

ហើយអ្វីដ្លជាបញ្ហ្នោះគឺ ថាតើយើងត្ូវប្ើប្្ស់ផូសុីលឥន្ធនៈតាមរបៀបណាដើម្បីឲ្យមាន 

ចីរភាពបរិស្ថ្ន ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាស្ព្នមួយឆ្ព្ះទៅកាន់អនាគតន្ថាមពលដ្ល 

គ្ម្នកាបូន ជាជាងគ្្ន់ត្លុបបំបាត់វាទាំងស្ុង។ ដើម្បីការអនុវត្តការផ្ល្ស់ប្តូរថាមពល និង  

វត្ថុបំណងន្គោលនយោបាយការប្្ប្ួលអាកាសធាតុបានយ៉្ងជោគជ័យ អ្នកបង្កើតគោល 

នយោបាយនឹងចាំបាច់ត្ូវរក្សាតុល្យភាពវត្ថុបំណងន្គោលនយោបាយដទ្ទៀតន្សន្តិសុខ 

ថាមពល ការទទួលបានថាមពល និង តម្ល្សមរម្យ ដ្លមានសរសំខាន់ស្មើៗគ្ន្ ឧទាហរណ៍៖ 

គោលនយោបាយដ្លមើលមិនឃើញការហាមឃាត់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានជាសធារណៈដល់ 

បច្ច្កវិទ្យាធ្យូងថ្មស្អ្ត (CCT) អាចធ្វើឲ្យខូចប្យោជន៍ ពក់ព័ន្ធនឹងការកាត់បន្ថយការប្្ប្ួល 

អាកាសធាតុ ដោយសរកង្វះខាតហិរញ្ញវត្ថុសម្្ប់ CCT ដ្លមានប្សិទ្ធភាពខ្ពស់ ប៉ុន្ត្មាន 

តម្ល្ថ្ល្ជាង អាចនឹងធ្វើឲ្យមានការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាដ្លមានតម្ល្ថោកជាង និង មិនសូវមាន 



248
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ប្សិទ្ធភាព ដូចជា បច្ច្កវិទ្យាសំខាន់ៗ ឬ បច្ច្កវិទ្យាមិនសូវសំខាន់ និង ការបញ្ច្ញ CO2 

នៅកម្ិតខ្ពស់ជាង។

ការផ្ល្ស់ប្តូរថាមពល និង ការក្ប្្ដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់ប្ព័ន្ធថាមពលដ្លស្អ្តជាងន្ះ 

នឹង មានផលប៉ះពល់សំខាន់ៗចំពោះអាស៊្ន និង ស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ ជំហានន្ការអនុម័ត 

គោលនយោបាយដោយប្ទ្សនានា បានមើលឃើញការប្្ប្ួលយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្នៅក្នុងប្ព័ន្ធ 

ថាមពល ដ្លថាមពលកកើតឡើងវិញបានជ្្បចូលទៅក្នុងខ្ស្បណា្ត្ញអគ្គិសនីកាន់ត្ខា្ល្ំង។ 

បញ្ហ្ប្ឈមដ៏ខា្ល្ំងកា្ល្មួយដ្លការផ្ល្ស់ប្តូរថាមពលបានបង្ហ្ញ គឺចំណាយ និង ចំណ្ះធ្វើ 

ផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យាដ្លពក់ព័ន្ធ និង ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ និង ចំណាយដ្លពក់ព័ន្ធ ដើម្បីទទួល 

បានចំណ្កថាមពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងប្ព័ន្ធថាមពលកាន់ត្ខ្ពស់។ បញ្ហ្មួយទៀតដ្ល

មានសរសំខាន់ស្មើគ្ន្ គឺការផ្ល្ស់ប្តូរស្ថ្នភាពភូមិសស្្តនយោបាយ ដ្លប្ទ្សផលិតផូសុីល

ឥន្ធនៈនឹងចាំបាច់តូ្វក្ប្្ជំហានប្ហាក់ប្ហ្លគ្ន្មួយដើម្បីអនុម័តគំរូស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយដ្ល 

ពិពិធភាព ដើម្បីដោះស្្យនឹងការប្្ប្ួលទាំងន្ះ។

វាមានសរសំខាន់នៅក្នុងការកត់សមា្គ្ល់ថា ការក្ប្្ និង ជំហានក្នុងការផ្ល្ស់ប្តូរថាមពល 

ជាប់ពក់ព័ន្ធនឹងចំណាយ និង ការវិនិយោគលើហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដ្លទាក់ទងនឹងថាមពល 

ទំាងអស់ ហើយនឹងមានផលប៉ះពល់ដ៏ធំមួយលើតម្លស្មរម្យរបស់ថាមពល។ ការផ្សារភា្ជប់្ពីប្ព័ន្ធ

ថាមពលបច្ចុប្បន្នទៅកាន់ប្ព័ន្ធថាមពលដ្លមានភាពស្អ្តជាង នាព្លអនាគត តម្ូវឲ្យមាន 

ការពិចារណាអំពីការប្ើប្្ស់ផូសុីលឥន្ធនៈដ្លស្អ្តជាង និង បច្ច្កវិទ្យាប្កបដោយនវានុវត្តន៍ 

ដ្លអាចកាត់បន្ថយការបញ្ច្ញ CO2 និង ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ (GHG)។ ដូច្ន្ះ ជំហានដ្ល 

ត្ូវអនុវត្តជាបនា្ទ្ន់ គឺចាំបាច់ត្ូវកាត់បន្ថយសរធាតុកាបូននៅក្នុងវិស័យថាមពល តាមរយៈគន្លង 

ផ្លូវទៅកាន់ស្ដ្ឋកិច្ចដ្លមានកាបូនទាប ដ្លត្ូវការឲ្យមានការប្ើប្្ស់យ៉្ងឆប់រហ័សនូវ 

ការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាផូសុីលឥន្ធនៈស្អ្ត ការអភិវឌ្ឍថាមពលកកើតឡើងវិញ និង ការបង្កើន 

ប្សិទ្ធភាពថាមពលទ្វ្ដង ដោយសរត្វិស័យថាមពលទទួលខុសត្ូវលើពីរភាគបីន្ការបញ្ចញ 

GHG ជាសកល។

 ទិសដៅគោលនយោបាយថាមពលរបស់អាស៊្ន និង EU

ផ្នការសកម្មភាពអាស៊្នចំពោះកិច្ចសហប្តិបត្តិការថាមពល (APAEC) ដំណាក់កាលទី២  

ដ្លស្ថតិនៅក្្មការត្ៀមផ្តល់ចំណារអនុម័តដោយកិច្ចប្ជំុរដ្ឋមន្ត្ថីាមពល អាស្៊ន (AMEM)  

នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២០ នឹងកំណត់គោលដៅអនុវត្តគោលនយោបាយសំខាន់ៗ និង អត្ថន័យន ្
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គោលនយោបាយថាមពល សម្្ប់ការវិនិយោគដ្លទាក់ទងនឹងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធថាមពល 

នៅក្នុងតំបន់។ គោលដៅអនុវត្តសំខាន់ៗ រួមមាន ការក្សម្ួលប្សិទ្ធភាពថាមពលថ្មី និង  

គោលដៅន្ការអភិរក្សពីការកាត់បន្ថយអាំងតង់សុីត្ថាមពល ៣០% មុនឆ្ន្ំ ២០២៥ (ផ្អ្កលើ 

កម្ិតនានានៅឆ្ន្ំ២០០៥) ទៅកាន់កម្ិតដ្លកាន់ត្ច្ើនជាងទៀត ពោលគឺគោលដៅថ្មីដ្ល 

ទំនងជាកាត់បន្ថយ ៣៥%-៤០% នឹងពក់ព័ន្ធការពង្ីកវិធីសស្្តប្សិទ្ធិភាពថាមពលចំពោះ 

ការដឹកជញ្ជនូ និង ឧស្សាហកម្មនានា។ វាក៏នឹងបង្កើតអនុគោលដៅថ្មមួីយសម្្ប់ចំណ្កថាមពល 

កកើតឡើងវិញនៅក្នុងចំណុះថាមពលដ្លបានតម្លើង ដ្លបំព្ញបន្ថ្មលើគោលដៅដ្លមាន 

ស្្ប់ ដ្លមានចំណ្ក ២៣% ន្ថាមពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលចម្បង

សរុប (TPES) ត្ឹមឆ្ន្ំ២០២៥។ APAEC ដំណាក់កាលទី២ ក៏នឹងរួមបញ្ចូលវិធានការគោល 

នយោបាយដើម្បីអនុវត្តខ្ស្បណា្ត្ញឆ្ល្តវ្ និង សមាហរណកម្មខ្ស្បណា្ត្ញថាមពលកកើត 

ឡើងវិញ និង វិធានការដោះស្្យបច្ច្កវិទ្យាដ្លកំពុងត្ល្ចឡើង និង បច្ច្កវិទ្យាជំនួស 

ដូចជា អីុដ្ូស្ន ការរក្សាទុកថាមពល ជីវថាមពល ថាមពលនុយក្ល្អ៊្រ ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ 

និង ការកាត់បន្ថយសរធាតុកាបូន ការវិនិយោគលើថាមពល និង ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និង 

ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន ភាពងយរងគ្្ះ និង ភាពធន់ដ្លទាក់ទងនឹងគ្្ះមហន្តរាយ 

លក្ខខណ្ឌតម្ូវក្នុងការកសងសមត្ថភាព និង បញ្ហ្ឆ្លងវិស័យដទ្ទៀត។ APAEC ដំណាក់កាល 

ទី២ នឹងបន្តផ្ត្តលើការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កថាមពល និង សមាហរណកម្មទីផ្សារ ប៉ុន្ត្នឹងបន្ថ្មប្ធានបទ 

តូចមួយ ស្តីពីការផ្ល្ស់ប្តូរថាមពល និង ភាពធន់ន្ថាមពល ស្តីពីរបៀបដ្លតំបន់ន្ះនឹងត្ូវការ

យុទ្ធសស្្តមួយដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្ផូសុីលឥន្ធនៈ និង បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ។

នៅតំបន់អាស៊្ន មានគមា្ល្តដ៏ធំនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច ពក់ព័ន្ធនឹង GDP កំណើន 

ប្ជាជន ការប្ើប្្ស់ថាមពល និង បច្ច្កវិទ្យា។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ប្ទ្សនីមួយៗ 

ប្ត្ជា្ញ្ចិត្តធ្វើឲ្យល្អបំផុតដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុទូទៅ។ ប្ទ្សនានា 

មានការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តរួមគ្ន្តាមរយៈគោលនយោបាយខុសៗគ្ន្ ដូចជា គោលដៅដង់សុីត្ថាមពល ឬ  

តាមរយៈគោលដៅជាក់ស្ត្ងន្ចំណ្កថាមពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងភាពចម្ុះន្ថាមពល។ 

ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ប្ឈមមុខនឹងបញ្ហ្ផ្តល់ថាមពល និង តម្ល្ 

សមរម្យន្ថាមពល នៅខណៈព្លជាមួយគ្ន្នោះ ការលើកកម្ពស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ និង 

បច្ច្កវិទ្យាថាមពលស្អ្តដទ្ទៀត នឹងនៅត្មានតម្ល្ថ្ល្ ទោះបីជាចំណាយលើម៉ូឌុលពន្លឺព្ះ 

អាទិត្យ និង ម៉ូឌុលខ្យល់ បានធា្ល្ក់ចុះយ៉្ងខា្ល្ំងក៏ដោយ ការចំណាយលើប្ព័ន្ធនៅត្មានតម្ល្ថ្ល្  

នៅព្លអនុវត្តនៅក្នុងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ ការធ្វើឲ្យបច្ច្កវិទ្យាស្អ្ត និង បច្ច្កវិទ្យាប្តង 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ទាំងន្ះអាចស្វ្ងរកបាន នៅក្នុងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅអាស៊្ននឹងតម្ូវឲ្យមានការចាប ់

អារម្មណ៍ផ្ន្កគោលនយោបាយ រួមបញ្ចូលទាំងបទប្បញ្ញត្តិ និង យន្តការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ដ្ល 

មានការគំទ្ពីប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ផងដ្រ។

សហភាពអឺរ៉ុប (EU) មានបំណងធ្វើឲ្យគ្ម្នការបញ្ច្ញឧស្ម័នទៅក្នុងបរិយកាសត្ឹម 

ឆ្ន្ំ២០៥០ (EU ២០២០)។ ក្នុងចំណមគោលដៅដទ្ទៀត ក្បខណ្ឌអាកាសធាតុ និង  

ថាមពល ឆ្ន្ំ២០៣០ ដ្លអាចទស្សន៍ទាយទុកមុនបាន រួមមាន គោលដៅ និង វត្ថុបំណង 

ន្គោលនយោបាយទូទាំង សម្្ប់រយៈព្លចាប់ពីឆ្ន្ំ២០២១ រហូតដល់ ឆ្ន្ំ២០៣០។ 

គោលដៅសំខាន់ៗសម្្ប់ឆ្ន្ំ២០៣០ រួមបញ្ចូលការកាត់បន្ថយការបញ្ច្ញ GHG យ៉្ងតិច 

៤០% ពីកម្ិតនៅឆ្ន្ំ១៩៩០ ចំណ្កថាមពលកកើតឡើងវិញយ៉្ងតិច ៣២% និង ការក្លម្អ

ប្សិទ្ធភាពថាមពលយ៉្ងតិច ៣២,៥%។ ការកាត់បន្ថយការបញ្ច្ញ GHG នឹងធ្វើឲ្យ EU អាច

ឆ្ព្ះទៅកាន់ស្ដ្ឋកិច្ចគ្ម្នការបញ្ច្ញឧស្ម័នទៅក្នុងបរិយកាសបាន និង អាចអនុវត្តការប្ត្ជា្ញ្ចិត្ត

របស់ខ្លួនក្្មកិច្ចព្មព្ៀងទីក្ុងបារីស។ ចំពោះថាមពលកកើតឡើងវិញ គោលដៅថាមពល 

កកើតឡើងវិញដ្លចងកាតព្វកិច្ចសម្្ប់ EU សម្្ប់ឆ្ន្ំ២០៣០ ដ្លមានការប្ើប្្ស់ថា

មពលសម្្ចយ៉្ងតិច ៣២% នឹងរួមបញ្ចូល ខច្ងន្ការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញត្ឹមឆ្ន្ំ២០២៣ 

ចំពោះការក្សម្ួលដើម្បីដំឡើងកម្ិតគោលដៅរបស់ EU។ ចំពោះប្សិទ្ធភាពន្ថាមពល 

គោលដៅនៅលើចំណងជើង ដ្លមានប្សិទ្ធភាពថាមពលយ៉្ងតិច ៣២% នឹងសម្្ចបាន 

រួមគ្ន្ដោយ EU នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០៣០ ដោយមានខច្ងន្ការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីដំឡើង 

កមិ្តតឹ្មឆ្ន្២ំ០២៣។ ដើម្បីសម្្ចបាននូវការអនុវត្តយ្៉ងមានប្សិទ្ធភាព ដើម្បីឆ្ពះ្ទៅកាន់ 

គោលដៅទាំងន្ះ ដំណើរការអភិបាលកិច្ចដ្លមានតមា្ល្ភាព និង មានថាមវ័ន្ត នឹងជួយសម្្ច 

គោលដៅអាកាសធាតុ និង គោលដៅថាមពលឆ្ន្ំ២០៣០ បានយ៉្ងមានប្សិទ្ធភាព និង ជា 

បន្តបនា្ទ្ប់។ EU បានអនុម័តលើវិធានពិនិត្យតាមដន និង រាយការណ៍ដ្លមានសមាហរណកម្ម 

ដើម្បីធានាចំពោះវឌ្ឍនភាពឆ្ព្ះទៅកាន់គោលដៅអាកាសធាតុ និង ថាមពល ឆ្ន្ំ២០៣០ របស ់

ខ្លួន និង ការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តជាអន្តរជាតិក្្មកិច្ចព្មព្ៀងទីក្ុងបា៉្រីស។

 ការវិនិយោគលើហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធន្ថាមពលកាបូនទាប

កំណើនយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្ន្តម្ូវការថាមពលដ្លអាចទស្សន៍ទាយជាមុនបាន នៅអាស៊្ន នឹង 

ត្ូវការហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ និង ការវិនិយោគលើការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដ្លមានការសម្បសម្ួល  

និង មានភាពសមស្ប ដើម្បីធានាចំពោះចីរភាព ការអភិវឌ្ឍ និងបរិស្ថ្នថាមពលរបស់តំបន់។ 

ការវិនិយោគលើថាមពលថ្មីៗ និង កកើតឡើងវិញ និង បច្ច្កវិទ្យាស្អ្តមួយចំនួននៅត ្
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ប្ឈមមុខនឹងអស្ថ្រភាព និង ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដ្លមានតម្ល្ខ្ពស់។ ដូច្ន្ះ គោលដៅន ្

គោលនយោបាយថាមពល និង ការជ្្បចូលន្បច្ច្កវិទ្យាស្អ្តនៅក្នុងប្ព័ន្ធថាមពល នឹង 

ចាំបាច់ត្ូវត្បានលើកកម្ពស់។ ការវិនិយោគលើបច្ច្កវិទ្យាកាបូនទាប និង ថាមពលកកើត 

ឡើងវិញ ត្ូវបានមើលឃើញថាមានសរសំខាន់ចំពោះការគ្ប់គ្ងការផ្ល្ស់ប្តូរថាមពល ឆ្ព្ះ

ទៅកាន់ការប្ើប្្ស់ថាមពលស្អ្ត និង ការដោះស្្យបញ្ហ្បរិស្ថ្ន។ OECD ប្ហ្លជាពុំ 

មានបំណងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់រោងចក្អគ្គសិនីដើរដោយធ្បូងថ្មនៅទូទំាងសកលលោកនោះទ្  

ប៉ុន្ត្អាស៊្ននឹងកសងរោងចក្អគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្មបន្ថ្មទៀត ដើម្បីបំព្ញតាមកំណើនន្

តម្ូវការថាមពល និង ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្ល្សមរម្យ និង លទ្ធភាពក្នុងការប្ើប្្ស់ថាមពល។

ផ្អ្កតាមការពិតន្ះ វាប្ហ្លជាមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធានាថា ការប្ើប្្ស់ធ្យូងថ្ម 

នៅក្នុងការផ្ល្ស់ប្តូរថាមពលនៅអាស៊្នមានអំណយផលដល់បរិស្ថ្នច្ើនជាង តាមរយៈការ 

ប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាដ្លអាចស្វ្ងរកបានយ៉្ងល្អបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយសរធាតុបំពុល និង ការ 

បញ្ចញ្ ស្បព្លជាមួយគ្នន្ោះបង្កើនការជ្្បចូលន្ថាមពលកកើតឡើងវិញយ្៉ងសន្សឹមៗ។

មានវិស័យន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការធំៗ ដ្ល EU អាចជួយដល់អាស៊្នដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់ការ

សម្្ចបានស្ដ្ឋកិច្ចដ្លស្អ្តជាងន្ះ និង មានកាបូនទាបជាងន្ះ តាមរយៈការផ្ទ្របច្ច្កវិទ្យា 

និង ការវិនិយោគ។

តម្ូវការសរុបន្ការវិនិយោគលើហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធថាមពលរបស់ពិភពលោក ត្ូវបាន 

ប្មើលឃើញថានឹងមានចំនួន ៦០ ទ្ីលានដុលា្ល្រអាម្រិក នៅឆ្ន្ំឆ្ន្ំ២០១៤-២០៤០ (IEA  

ឆ្ន្ំ២០១៦)។ ន្ះក៏មានន័យផងដ្រថា ការវិនិយោគលើថាមពលមានចំនួន ២,៧ ទ្ីលាន 

ដុលា្ល្រអាម្រិកក្នុងមួយឆ្ន្ំ មានភាពចាំបាច់ ត្ឹមឆ្ន្ំ២០៤០។ នៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ត្ឯង ត្ូវការ 

ទឹកប្្ក់ប្ហ្ល ១,៧ ទ្ីលានដុលា្ល្រអាម្រិកនៅក្នុងការវិនិយោគសរុបលើហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ 

ផ្គត់ផ្គង់ថាមពល នៅឆ្ន្ំ២០៣៥ ដ្លមានចំនួន ៦០% ន្ទឹកប្្ក់សរុបនៅក្នុងវិស័យថាមពល  

(IEA និង ERIA ២០១៣)។ នៅខណៈព្លដ្ល IEA និង ERIA (២០១៣) ទស្សន៍ទាយ 

ទុកមុនថា ការវិនិយោគដ្លតូ្វបានតមូ្វ ដ្លមានភាពចំាបាច់ចំពោះហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធថាមពល  

រួមទំាង ស្ថន្ភាពជាក់ស្តង្ និង ទំហំន្ការវិនិយោគដ្លចំាបាច់ផងដ្រ ឱនភាពន្ការវិនិយោគ 

លើវិស័យថាមពលនាព្លបច្ចុប្បន្ន មិនទាន់បានអនុវត្តនៅឡើយទ្ ដ្លវាគ្បដណ្តប់លើការ 

ទាញយកការបង្កើត និង ការច្កចាយផូសុីលឥន្ធនៈ ព្មទាំងប្ភពថាមពលកកើតឡើងវិញ 

ផងដ្រ។ ដូច្ន្ះ ការផ្តល់មូលនិធិទៅលើគមា្ល្តនៅក្នុងការវិនិយោគលើថាមពលដ្លត្ូវការ  

គឺជាបញ្ហ្ដ៏សំខាន់មួយសម្្ប់បណា្ត្ប្ទ្សនៅអាស៊្ន។ ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធថាមពល និង  
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

បច្ច្កវិទ្យាស្អ្ត មានតម្ល្ថ្ល្ និង ត្ូវការការវិនិយោគទ្ង់ទ្្យធំ និង ការចូលរួមពីសំណាក ់

ភាគីពក់ព័ន្ខុសៗគ្ន្។ នៅព្លនិយយអំពីការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្្ងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ 

ដ្លទាក់ទងនឹងថាមពល ពក្យថា “អាចទទួលបានប្្ក់កម្”្ “អាចទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន” 

និង “អាចវិនិយោគបាន” នឹងត្ងត្ត្ូវបានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងចំណមភាគីពក់ព័ន្ធ 

ខុសៗគ្ន ្ ពីព្្ះភាគីពក់ព័ន្ធនីមួយនឹងសម្លងឹមើលគម្្ងដោយផ្អក្លើទស្សនវិស័យខុសៗគ្ន ្ 

ពក់ព័ន្ធនឹងថាតើពួកគ្នឹងទទួលបានផលរបរចំនួនបុ៉នា្មន្ពីការវិនិយោគរបស់ពួកគ្។ ឧទាហរណ៍៖  

វិនិយោគិននីមួយៗ ដូចជា ធនាគរ រដ្ឋ្ភិបាល ឬ អ្នកអភិវឌ្ឍជាដើម នឹងមានគំនិតខុសៗ 

គ្នចំ្ពោះអ្វដ្ីលគួរត្ជាទម្ង់ន្ហានិភ័យ/ផលរបររបស់គម្្ង។ នៅក្នងុទ្ង់ទ្្យធំ គម្្ង 

ដ្លអាចទទួលបានប្្ក់កម្្ គឺជាគម្្ងដ្លធនាគរមានបំណងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន។ ប៉ុន្ត្ 

ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់ធនាគរ គឺជាសមាសធាតុត្មួយគត់ន្រចនាសម្ព័ន្ធវិនិយោគមូលធន  

ហើយវិនិយោគិនឯកជនភាគច្ើនព្យាយមទទួលបានផលរបរខ្ពស់ជាងន្ះខា្ល្ំងពី ការវិនិយោគ 

របស់ពួកគ្។ ដូច្ន្ះ ពក្យ “អាចផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និង អាចវិនិយោគបាន” ត្ូវបានប្ើប្្ស់  

ប្សិនបើគម្្ងប្តង មើលទៅដូចជាគម្្ងដ៏រឹងមាំមួយ ដ្លមានប្្ក់ចំណូលថ្រ មាន 

បណ្តុំការធានាផ្ន្កឥណទាន និង មានធានារា៉្ប់រងលើហានិភ័យផ្ន្កនយោបាយ ដោយរំពឹង

ទុកថានឹងមានផលរបរមួយខ្ទង់ ឬ ផលរបរចនោ្ល្ះពី ១៣ ទៅ ១៩។ ន្ះគឺទាបជាងអត្្រារាំង 

ឧបសគ្គយ្៉ងខា្ល្ងំ ចំពោះវិនិយោគិនលើទ្ព្យមា្ចស់្ដ្លតូ្វបានក្សមួ្លតាមហានិភ័យ សម្្ប់ 

គម្្ងទីផ្សារតូចៗ។ តាមធម្មតា គម្្ងប្តងមានហានិភ័យជាច្ើន លើកល្ងត្គម្្ង

នោះត្ូវបានធានាដោយរដ្ឋ្ភិបាល។

ហិរញវត្ថុប្បទានសម្្ប់គម្្ងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធថាមពលត្ូវការវិនិយោគិនចម្ុះ (អាចជា 

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និង/ឬ ក្ុមហ៊ុនភាគហ៊ុនឯកជន ឬ វិនិយោគិនលើសជីវកម្ម) និង អ្នកផ្តល់កម្ចី 

ដ្លផ្តល់ជូនដោយធនាគរពណិជ្ជ ឬ ការផ្តល់មូលនិធិដោយវិស័យសធារណៈ។ ឧទាហរណ៍៖ 

នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធមូលធនជាក់លាក់មួយ គម្្ងមួយអាចទទួលបានការវិនិយោគទ្ព្យមា្ច្ស ់

ពីក្ុមហ៊ុនភាគហ៊ុនឯកជន ឬ ក្ុមវិនិយោគិន ដ្លមានកញ្ចប់ធានារា៉្ប់រងពីគ្ឹះស្ថ្នហិរញ្ញវត្ថ ុ

សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍន៍ (DFIs) ដូចជា ទីភា្ន្ក់ងរធានា ការវិនិយោគពហុភាគី (MIGA) សជីវកម្ម 

វិនិយោគឯកជនក្្ប្ទ្ស (OPIC) សជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) ធនាគរពិភពលោក  

ឬ ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី និង បានសន្យាទទួលបានឥណពន្ធពីធនាគរមួយ ដូចជា Standard  

Bank ជាដើម។ វិនិយោគិននៅតាមស្ថ្ប័នអាចចូលរួមដោយផ្ទ្ល់ ឬ តាមរយៈការចាត់ច្ង 

ភាគហ៊ុនឯកជន ឬ ការទិញជម្ើសន្ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដទ្ទៀត ដូចជា សញ្ញ្ប័ណ្ណហ្ដ្ឋ្ 
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រចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋ្ភិបាល ជាដើម។ នាព្លបច្ចុប្បន្ន ការវិនិយោគលើហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធភាគ 

ច្ើនត្ូវបាន ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយវិស័យឯកជន ភាពជាដ្គូរវាងរដ្ឋ និង ឯកជន (PPPs) 

ឬ ជំនួយការអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការនៅខាងក្្សម្្ប់ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅអាស៊្ន។ ចំពោះ 

PPPs រដ្ឋសមាជិកអាស៊្នមានគោលនយោបាយហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ វិធីសស្្តផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន 

និង សមត្ថភាពផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ិតខុសៗគ្ន្។ កម្មវិធី PPP ត្ូវបានបង្កើតឡើង និង  

ប្ើប្្ស់ជាពិស្សនៅក្នុងប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី ប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី ប្ទ្សថ្ និង ប្ទ្ស 

ហ្វីលីពីន និង នាព្លថ្មីៗន្ះ នៅប្ទ្សសិង្ហបុរី។ នៅខណៈព្លដ្លប្ទ្សកម្ពុជា និង 

ប្ទ្សវៀតណាមមិនទាន់ធ្វើឲ្យ PPPs មានលក្ខណៈផ្លូវការទ្នោះ ការចូលរួមរបស់វិស័យ 

ឯកជនបានប្្ជាមានសរសំខាន់កាន់ត្ខា្ល្ំងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ។ ប្ទ្សឡាវ 

និង ប្ទ្សមីយ៉្ន់មា៉្ មានសកា្ត្នុពល ប៉ុន្ត្ពួកគ្កំពុងត្ប្ឈមមុខនឹងបញ្ហ្ប្ឈមជាច្ើន 

ដោយសរកង្វះធនធានសរពើពន្ធ ដើម្បីចីរភាពសរពើពន្ធ។ PPPs មិនសូវមានសរសំខាន់នៅ

ក្នុងប្ទ្សប្៊ុយណ្ដរូសឡឹមនោះទ្ ដោយពួកគ្មានធនធានហិរញ្ញវត្ថុដ៏ច្ើនសន្ធឹកសនា្ធ្ប់ 

ដើម្បីកសងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ។

 របៀបដោះស្្យជាមួយការប្ើប្្ស់ធ្យូងថ្មនៅក្នុងការផ្ល្ស់ប្តូរ 
ថាមពល នៅអាស៊្ន

ធ្យូងថ្ម ក្នុងនាមជាប្ភពថាមពលដ្លមានចំនួនច្ើនបំផុត និង អាចទុកចិត្តបាន ខា្ល្ំងជាង 

គ្បំផុត នឹងបន្តធ្វើជាប្ភពថាមពលដ៏ច្ើនលើសលប់ ក្នុងការផលិតអគ្គិសនី ដើម្បីបំព្ញ 

តាមតម្ូវការអគ្គិសនីដ្លមានកើនឡើងយ៉្ងឆប់រហ័សនៅតំបន់អាស៊្ន និង ប្ទ្សដ្ល 

មានស្ដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅទូទាំងពិភពលោក ទោះបីជាការប្ើប្្ស់ធ្យូងថ្មមានការធា្ល្ក់ចុះ 

យ៉្ងខា្ល្ំងនៅបណា្ត្ប្ទ្សន្ OECD និង ប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ ដោយសរតួនាទីរបស់ឧស្ម័ន 

ថាមពលកកើតឡើងវិញ និង បច្ច្កវិទ្យាជឿនលឿនក៏ដោយ។ នៅឆ្ន្ំ២០១៥ ភាគរយន ្

ការប្ើប្្ស់ធ្យូងថ្ម ក្នុងការផលិតអគ្គិសនីនៅអាស៊្ន មានចំនួន ៣២% ហើយភាគរយន្ះនឹង 

កើនឡើងរហូតដល់ ៤២% ត្ឹមឆ្ន្ំ២០៤០ នៅខណៈព្លដ្លភាគរយន្ការប្ើប្្ស់ឧស្ម័ន 

នៅក្នុងការផលិតអគ្គិសនី មានចំនួន ៤២% នៅឆ្ន្ំ២០១៥ ហើយភាគរយន្ះនឹងធា្ល្ក់ចុះមក 

៣៧% នៅឆ្ន្ំ២០៤០ (Kimura និង Phoumin ២០១៩)។ កំណើនន្ការប្ើប្្ស់ធ្យូងថ្ម 

សម្្ប់ផលិតអគ្គិសនីនៅតាមបណា្ត្ប្ទ្សនៅអាស៊្ន នឹងនាំឲ្យមានការស្ថ្បនារោងចក្ 

ថាមពលដើរដោយធ្យូងថ្មយ៉្ងទូលំទូលាយ ដោយគ្ម្នការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាធ្យូងថ្មស្អ្ត  

(CCT) ដ្លល្អបំផុត ដ្លអាចស្វ្ងរកបាន នឹងបណា្ត្លឲ្យមានកំណើនន្ការបញ្ច្ញ GHG  
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

និង CO2។ ស្បព្លជាមួយគ្ន្នោះ ការពណ៌នាអំពីអាកាសធាតុនៅ COP25 និង COP26 

នាព្លខាងមុខ ទំនងជានឹងអនុវត្តការហាមឃាត់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានធ្បូងថ្មសធារណៈ ដោយ 

មិនដក់កម្ិតត្លើបណា្ត្ប្ទ្ស OECD នោះទ្ ប៉ុន្ត្នៅទូទាំងពិភពលោកត្ម្តង។ កិច្ច 

ខិតខំប្ឹងប្្ងរបស់ប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងការហាមឃាត់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានធ្យូងថ្ម មាន 

គុណសម្បត្តរិបស់ពួកគ្ បុ៉ន្តប្្ទ្សទំាងនោះចំាបាច់តូ្វយល់អំពីផលប៉ះពល់អច្តនា ដ្លអាច 

កើតច្ញពីគោលនយោបាយទាំងនោះ។

យើងគួរត្កត់សមា្គ្ល់ថា ការអភិវឌ្ឍផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យានៅក្នុង CCTs បាន និង កំពុងត្សម្្ច 

បានយ៉្ងឆប់រហ័សនៅក្នុងប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ នៅខណៈព្លដ្លការផ្ទ្រ និង ការផ្សព្វផ្សាយ 

បច្ច្កវិទ្យាចំណ្ះធ្វើ ន្ CCTs ទៅកាន់ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ មានភាពយឺតយ៉្វ។ វិធានការ 

ដ្លត្ូវអនុវត្តដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ច្ញ CO2 និង GHG បានទទួលកមា្ល្ំងជំរុញនៅក្នុង 

ប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិស្សនៅក្នុងចំណមបណា្ត្ប្ទ្សន្ OECD នៅខណៈព្លដ្ល 

ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ខ្វះខាតមធ្យាបាលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់បច្ច្កវិទ្យាដ្លអាចស្វ្ងរកបាន ដើម្ប ី

កាត់បន្ថយការបញ្ច្ញ CO2 និង GHG។ លើសពីន្ះទៀត ប្ទ្សចិនកំពុងឈានទៅរកការ 

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់រោងចក្ផលិតអគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្ម នៅជុំវិញពិភពលោកន្ប្ទ្ស 

កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ពីព្្ះវាមិនចងកាតព្វកិច្ចនឹងវិធាន និង បទប្បញ្ញត្តិរបស់ OECD នៅក្នុងការផ្តល់

ហិរញ្ញប្បទានធ្យូងថ្ម។

វាគឺជាកង្វល់ពិតប្្កដដ្លថា ប្សិនបើមិនបានផ្គូរផ្គងគ្ន្នឹងការរីកសយភាយយ៉្ងឆប ់

រហ័សន្ការអភិវឌ្ឍថាមពលប្កបដោយចីរភាពទ្នោះ កំណើនន្ការប្ើប្្ស់ធ្យូងថ្មនៅក្នុង 

ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅអាសុីនឹងមានផលប៉ះពល់អវិជ្ជមានចំពោះសន្តិសុខថាមពលនៅក្នុង 

តំបន់។ ដោយមានកំណើនដ្លត្ូវបានរំពឹងទុកន្ចំណុះន្ការបង្កើតអគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្ម  

សរធាតុបំពុលនៅក្នុងមូលដ្ឋ្នទាំងពីរ ពោលគឺការបញ្ច្ញ CO2 និង GHG នឹងកា្ល្យជា 

បញ្ហ្ចម្បងនាព្លអនាគត។

ផ្អ្កលើទិន្នន័យន្ការបញ្ច្ញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក9់5 ការបញ្ច្ញឧស្ម័នពីចំហ្ះផូសុីលឥន្ធនៈ និង  

ដំណើរការឧស្សាហកម្ម បានរួមចំណ្កប្ហ្ល ៧៨% ន្កំណើនការបញ្ច្ញ GHG ចាប់ព ី

ឆ្ន្ំ១៩៧០ រហូតដល់ ឆ្ន្ំ២០១១។ ប្ទ្សចិន សហរដ្ឋអាម្រិក អឺរ៉ុប និង ប្ទ្សឥណា្ឌ្ 

គឺជាអ្នកបញ្ច្ញខា្ល្ំងជាងគ្បំផុត ដ្លរួមចំណ្កដល់ការបញ្ច្ញ GHG ជាសកល ចំនួន ៣០% 

95 EPA ទិន្នន័យន្ការបញ្ច្ញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ មាននៅ http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/

global.html (បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី១០ ខ្កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១៥)។
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១៥% ៩% និង ៦% ដោយឡ្កពីគ្ន្។ ដោយមានតម្ូវការន្ការផលិតអគ្គិសនីថ្មីៗ សំខាន់ៗ  

រោងចក្ផលិតអគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្ម ដ្លគ្ម្នការកាត់បន្ថយ កំពុងត្ត្ូវបានសងសង ់

កាន់ត្ច្ើនឡើងនៅក្នុងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅអាសុី។ និនា្ន្ការទាំងន្ះ នាំមកនូវតម្ូវការ 

ជាបនា្ទ្ន់នៅក្នុងការដោះស្្យនិរន្តរភាពបរិស្ថ្ននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សដ្ល

កំពុងផលិតអគ្គិសនីនៅអាសុី និង តម្ូវការក្នុងការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាធ្យូងថ្មស្អ្ត។

 របៀបបង្កើនការជ្្បចូលន្ថាមពលកកើតឡើងវិញ

នៅខណៈព្លដ្លកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច បានបង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលកកើតឡើង

វិញ (RE) នៅជុំវិញពិភពលោក ប្ទ្សដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅត្ស្ថិតនៅដំណាក់

កាលដំបូងន្ការអភិវឌ្ឍន៍។

ចំពោះសមាជិកអាស៊្ន ដ្លអាចផ្គត់ផ្គង់ការវិនិយោគលើ RE កាន់ត្ខា្ល្ំងជាងន្ះទៀតនោះ 

កង្វល់ដ៏សំខាន់មួយ គឺតម្ូវការការស្តុកទុកអគ្គិសនី និង ខ្ស្បណា្ត្ញឆ្ល្តវ្ ដើម្បីគំទ្ដល ់

កម្ិតន្ការជ្្បចូលរបស់ RE នៅក្នុងវិស័យអគ្គិសនីកាន់ត្ខ្ពស់។ បច្ច្កវិទ្យាខ្ស្បណា្ត្ញ 

ឆ្ល្តវ្ កំពុងត្ធ្វើការរួមចំណ្កយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្ដល់ខ្ស្បណា្ត្ញអគ្គិសនី នៅក្នុងប្ទ្សអភិវឌ្ឍន ៍

មួយចំនួនន្ OECD រួចហើយ។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ បច្ច្កវិទ្យាទាំងន្ះនៅត្ស្ថិត 

ក្្មការសម្ិតសម្្ំង និង ការក្លម្អជាបន្តបនា្ទ្ប់ ដូច្ន្ះ ពួកគ្ងយរងគ្្ះដោយហានិភ័យ 

ផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យា និង មិនម្នបច្ច្កវិទ្យា ជាសកា្ត្នុពល។ ដូច្ន្ះ កំណើន RE នឹងត្ូវបានដក ់

កំហិតដោយការអភិវឌ្ឍហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ ព្មទាំង តាមរយៈការវិវឌ្ឍន៍ន្បច្ច្កវិទ្យាផងដ្រ។  

ចំណុចទាំងន្ះក៏រួមបញ្ចូលសមត្ថភាពនៅក្នុងការបា៉្ន់ប្មាណ និង ការទស្សន៍ទាយទុកមុន  

អំពីភាពអាចស្វ្ងរកបានន្ប្ភពថាមពលកកើតឡើងវិញផងដ្រ។ ចំណុះទាំងន្ះស្នើផ្តល់អត្ថ 

ប្យោជន៍បន្ថ្ម ជាពិស្សការសន្យាចំពោះភាពអាចទុកចិត្តបានកាន់ត្ខ្ពស់ និង ប្សិទ្ធភាពន្

ប្ព័ន្ធអគ្គិសនីជាទូទៅ។

នៅក្នុងការការពណ៌នាអំពីអាកាសធាតុ RE ផ្តល់ទស្សនវិស័យដ៏ភ្លឺថា្ល្សម្្ប់វិស័យថាមពល

នៅលើពិភពលោក។

ប្ទ្សនានានៅអាស្៊ននឹងតូ្វអនុវត្តតាមនិនា្នក្ារដូចគ្ននឹ្ងប្ទ្សដទ្ទៀតនៅលើពិភពលោក  

និង ពង្ីកឧស្សាហកម្ម RE របស់ពួកគ្។ ដោយសរភាពរីកចម្ើនន្បច្ច្កវិទ្យា កំណើន 

ដ៏ខា្ល្ំងកា្ល្ន្ RE ដ្លអាចនឹងកើតឡើងនាព្លអនាគត នឹងទទួលបានពីថាមពលខ្យល់ ពន្ល ឺ

ព្ះអាទិត្យ និង ជីវឥន្ធនៈ ដ្លនឹងប្កួតប្ជ្ងជាមួយផូសុីលឥន្ធនៈតាមប្បប្ព្ណី។  
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

នៅក្នុងចំណមស្ដ្ឋកិច្ចនានាន្អាស៊្ន ក៏មានវិសលភាពដ៏ធំមួយន្កំណើនវារីអគ្គិសនីផងដ្រ  

ជាពិស្ស នៅក្នុងប្ទ្សដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចមិនសូវអភិវឌ្ឍន៍ ដូចជា ប្ទ្សកម្ពុជា ប្ទ្ស 

មីយ៉្ន់មា៉្ និង ឡាវ ជាដើម។ នៅក្នុងប្ទ្សជាច្ើននៅអាស៊្ន ក៏មានសកា្ត្នុពលចំពោះ 

កំណើនថាមពលកម្ត្ផ្នដីផងដ្រ។ ដូច្ន្ះ ការកាត់បន្ថយការបញ្ច្ញ CO2 ដ៏ធំធ្ងបំផុត  

ត្ូវបានរំពឹងទុកថានឹងកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យអគ្គិសនី តាមរយៈការចាប់ផ្តើមប្ើប្្ស់ថាមពល

កកើតឡើងវិញឲ្យបានច្ើនបំផុតតាមដ្លអាចធ្វើបាន។ ដើម្បីធ្វើឲ្យថាមពលកកើតឡើងជ្្ប 

ចូលក្នងុប្ព័ន្ធអគ្គសិនីក្នងុកមិ្តខ្ពស់នោះ ចំាបាច់តូ្វមានការវិនិយោគដ៏ធំសម្បើមមួយនៅក្នងុការ 

ធ្វើសមាហរណកម្មប្ព័ន្ធអគ្គិសនី ដើម្បីអនុញ្ញ្តឲ្យមានការសម្បសម្ួលអន្តរកម្មន្ការបង្កើត    

អគ្គិសនីដ្លត្ូវបានច្កចាយ (រោងចក្អគ្គិសនីដើរដោយថាមពលខ្យល់ រោងចក្ដើរដោយថា

មពលពន្លឺព្ះអាទិត្យ (PV) ខា្ន្តធំ ប្ព័ន្ធពន្លឺព្ះអាទិត្យ PV នៅលើដំបូល), ប្ព័ន្ធទីផ្សារ បច្ច្ក 

វិទ្យាដ្លឆ្លើយតបនឹងតម្ូវការ និង បច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន (IT ពោលគឺ ការទទួលបានទិន្នន័យ 

និង ការប្្ស្័យទាក់ទង)។ សមាហរណកម្មប្ព័ន្ធអគ្គិសនីដ្លបានសម្បសម្ួលរួច តាម 

រយៈការប្ើប្្ស់បណា្ត្ញអីុនធឺណិត (Internet of Things (IoT)) ត្ូវបានស្គ្ល់ថាជា 

ប្ព័ន្ធខ្ស្បណា្ត្ញឆ្ល្តវ្។ ដោយសរ EU សម្្ចបាននូវការបញ្ជ្ៀបថាមពលកកើតឡើង 

វិញក្នុងកម្ិតខ្ពស់ដោយប្ើប្្ស់ IoT ឬ ប្ព័ន្ធខ្ស្បណា្ត្ញឆ្ល្តវ្ អាស៊្នអាចទទួលបាន 

ម្រៀនជាច្ើនពី EU។

ដោយសរប្ព័ន្ធខ្ស្បណា្ត្ញឆ្ល្តវ្ជាប់ពក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដ៏ស្មុគស្ម្ញ

ដ្លមុខងររបស់វាអាស្័យលើធាតុដ្លមានទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកជាច្ើន ការវិនិយោគ

លើសមាសធាតុន្ប្ព័ន្ធខ្ស្បណា្ត្ញឆ្ល្តវ្នឹងមានសកា្ត្នុពលយ៉្ងខា្ល្ំង លើតម្ូវការន្ប្ព័ន្ធ

អគ្គិសនីនាព្លអនាគត។

 សកា្ត្ន៊ពលន្អី៊ដ្ូស្នចំពោះថាមពលស្អ្តនាព្លអនាគត

អីុដ្ូស្នគឺជាធាតុដ្លមានច្ើនបំផុតនៅលើសកលលោក និង មានសកា្ត្នុពលនៅក្នុងការ 

ជួយជំរុញស្ដ្ឋកិច្ច ស្បព្លជាមួយគ្ន្នោះ បញ្ច្ញឧស្ម័នបន្តិចបន្តួច ឬ គ្ម្នការបញ្ច្ញ។ 

អីុដ្ូស្នអាចត្ូវបានប្ើប្្ស់ជាថាមពលស្អ្តសម្្ប់យនជំនិះ សម្្ប់ការដុតកម្ត្ ការ 

ផលិតអគ្គិសនី ដំណើរការឧស្សាហកម្ម និង ការរក្សាទុកថាមពល។

តាមមហិច្ឆិតារបស់ EU នៅក្នុងការធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបកា្ល្យជាទ្វីបដំបូងគ្បង្អស់នៅលើពិភពលោក 

ដ្លគ្ម្នការបញ្ច្ញឧស្ម័នទៅក្នុងបរិយកាស ត្ឹមឆ្ន្ំ២០៥០ ឥន្ធនៈអីុដ្ូស្ននឹងមានតួនាទ ី
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ដ៏សំខាន់ ក្នុងនាមជាកតា្ត្ជំរុញដើម្បីសម្្ចបាននូវតុល្យភាពកាបូន។ អីុដ្ូស្នទំនងជាស្ថិត 

នៅរបៀបវារៈរបស់ EU ពីព្្ះមានការយល់ព្មដ៏ច្ើនលើសលប់នៅក្នុងចំណមតួអង្គ 

ទំាងឡាយលើសរសំខាន់របស់អុីដូ្ស្ន នៅក្នងុទ្វបីអឺរុ៉បដ្លមានតុល្យភាពកាបូន (McKenna  

២០២០)។ EU មានគម្្ងសមោ្ភ្ធមូលនិធិនវានុវត្តន៍ ដ្លជាឧបករណ៍ន្ការសន្យាថានឹង 

គំទ្ដល់ការប្ើប្្ស់អីុដ្ូស្ននៅក្នុងវិស័យដ្លពិបាកនឹងកាត់បន្ថយ ដូចជាការផលិតដ្ក 

ជាដើម។ កាលពី ១០ឆ្ន្ំមុន មានការផ្ត្តលើការផលិតថាមពល និង របៀបកាត់បន្ថយ 

សរធាតុកាបូន។ ប៉ុន្ត្នៅព្លន្ះ គោលនយោបាយរបស់ EU កំពុងសម្លឹងមើលវិស័យដ្ល 

មានការពិបាកក្នុងការកាត់បន្ថយសរធាតុកាបូនខា្ល្ំងជាង។ មានការផ្ត្តយ៉្ងខា្ល្ំងលើវិស័យដ្ក 

ប៉ុន្ត្ EU ក៏កំពុងត្សម្លឹងមើលការចម្្ញ់ វិស័យសរធាតុគីមី និង ការដឹកជញ្ជូនផងដ្រ  

រួមបញ្ចូលទាំងការដឹកជញ្ជូនធុនធ្ងន់ និង ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្ផងដ្រ។ អឺរ៉ុបផ្ត្តលើការ 

ពន្លឿនផលិតកម្មអីុដ្ូស្នប្តងពីប្ភពកកើតឡើងវិញ ប៉ុន្ត្នៅត្ូវការរយៈព្លវ្ងទៀត  

ហើយភាគច្ើនវាមិនទំនងជានឹងកើតឡើងក្នុងទ្ង់ទ្្យធំបានទ្ រហូតដល់ឆ្ន្ំ២០៣០។

ស្បព្លជាមួយគ្ន្ន្ះ វានឹងត្ូវអាស្័យលើវិធីសស្្តផលិតធម្មតា ក្នុងទ្ង់ទ្្យធំ រួមជា

មួយបច្ច្កវិទ្យាចាប់សរធាតុកាបូន ឬ ហៅថា អីុដ្ូស្នខៀវ។

ការស្្វជ្្វលើថាមពលអីុដ្ូស្ន របស់ ERIA កាលពីពីរឆ្ន្ំមុន បានសមា្គ្ល់ឃើញសកា្ត្ 

នុពលដ៏សំខាន់ន្ការផ្គង់ផ្គង់ និង តម្ូវការថាមពលអីុដ្ូស្ន នៅក្នុងតំបន់ EAS។ ការសិក្សារបស់ 

ERIA បានប្មើលមើលអំពីកំណើនជាសកា្ត្នុពលន្ការក្សម្ួល និង ការប្ើប្្ស់អីុដ្ូស្ន

នៅគ្ប់វិស័យទាំងអស់ រហូតដល់ ឆ្ន្ំ២០៤០ ដោយតម្ល្អីុដ្ូស្ននឹងមានការធា្ល្ក់ចុះពី ០,៩០ 

ដុលា្ល្រអាម្រិក/Nm3 (ម៉្ត្គូបធម្មតា) នៅក្នុងប្ទ្សជប៉ុន នាព្លបច្ចុប្បន្ន ទៅ ០,៣០-០,៤០

 ដុលា្ល្រអាម្រិក/Nm3 នៅឆ្ន្ំ២០៤០ ដ្លមានភាពប្កួតប្ជ្ងនឹងតម្ល្គោលដៅរបស់ប្

រ្ង សំង។ ប្ទ្សចិនគឺជាអ្នកផលិត និង អ្នកប្ើប្្ស់ថាមពលអុីដូ្ស្នដ្លមានសកា្តនុ្ពល 

ខា្ល្ងំជាងគ្បំផុតមួយ ក្នងុព្លឆប់ៗខាងមុខ។ ប្ទ្សចិនមានបំណងធ្វើឱ្យមានរថយន្តកោសិកា 

ឥន្ធនៈអីុដ្ូស្នចំនួនមួយលានគ្ឿងនៅលើផ្លូវថ្នល់របស់ខ្លួន ត្ឹមឆ្ន្ំ២០២៩ និង ត្ឹមឆ្ន្ំ២០២៣ 

ប្ទ្សចិននឹងវិនិយោគទឹកប្្ក់ចំនួន ១៧ ប៊ីលានដុលា្ល្របន្ថ្មទៀតលើអីុដ្ូស្ន។ ប្ទ្ស 

ជប៉ុនមានភាពសកម្មនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការចាប់ផ្តើមប្ើប្្ស់អីុដ្ូស្នសម្្ប់យនយន្ត  

រោងចក្អគ្គិសនី និង ការប្ើប្្ស់ជាសកា្ត្នុពលផ្ស្ងទៀត នៅទូទាំងសកលលោក។ 

អ្វីដ្លយើងបានដឹងគឺថា ការប្ើប្្ស់អីុដ្ូស្នកំពុងត្លាតសន្ធឹងនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន  

ហើយការចាប់ផ្តើមប្ើប្្ស់អីុដ្ូស្នកំពុងត្ទទួលបានកមា្ល្ំងជំរុញ។ ឧទាហរណ៍៖ រដ្ឋ្ភិបាល 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ន្រាជធានីតូក្យូនឹងបង្កើនចំនួនរថយន្តក្ុងដ្លប្ើអីុដ្ូស្នរហូតដល់ ១០០ គ្ឿង ត្ឹម 

ឆ្ន្ំ២០២០ ហើយ រដ្ឋ្ភិបាលមូលដ្ឋ្ន Sarawak នឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការរថយន្តក្ុងដ្លប្ើ 

អីុដ្ូស្ននាព្លឆប់ៗន្ះ។

នៅខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០១៩ មុនកិច្ចប្ជុំកំពូល G20 នៅទីក្ុងអូសកា ទីភា្ន្ក់ងរថាមពល 

អន្តរជាតិ បានណ្នាំថា ពិភពលោកត្ូវត្ “ទាញយកផលប្យោជន៍ពីសកា្ត្នុពលរបស់ 

អីុដ្ូស្នដើម្បីដើរតួដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងអនាគតន្ថាមពលស្អ្ត មានសុវត្ថិភាព និង មាន 

តម្ល្សមរម្យ”។ នៅខណៈព្លដ្លបញ្ហ្ប្ឈមនៅត្មានតម្ល្ ក្នុងការផលិតអីុដ្ូស្នពី 

ប្ភពកកើតឡើងវិញ ត្ូវបានរំពឹងទុកថានឹងធា្ល្ក់ចុះត្ឹម ៣០% នៅទសវត្សរ៍ក្្យ។

នៅខណៈព្លដ្លបណា្ត្លប្ទ្សនៅជុំវិញសកលលោក ជាពិស្ស ប្ទ្សនានាន្ 

OECD និង ប្ទ្សចិនព្យាយមលើកកម្ពស់ការចាប់ផ្តើមប្ើប្្ស់ឥន្ធនៈអីុដ្ូស្ន មាន 

ឧបសគ្គផ្ន្កតម្ល្ និង ឧបសគ្គផ្ន្កស្ថ្ប័នខុសៗគ្ន្ជាច្ើន។

អ្នកជំនាញបានច្ករំល្កអំពីឧបសគ្គពីរធំៗ ក្នុងការអភិវឌ្ឍថាមពលអីុដ្ូស្នប្តង ឬ 

ថាមពលអីុដ្ូស្នស្អ្ត នៅក្នុងប្ទ្សចិន។ ទីមួយ កង្វះខាតការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពគ្ប ់

ជ្ុងជ្្យ និង មានសុពលភាព អំពីថាមពលកកើតឡើងវិញ ឬ ថាមពលស្អ្ត ជាសកា្ត្នុពល 

ព្មទាំងបណា្ត្ញហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធន្ថាមពលដ្លពក់ព័ន្ធ សម្្ប់ការដឹកជញ្ជូន និង ការ 

ច្កចាយផងដ្រ។ ទីពីរ មានឧបសគ្គផ្ន្កស្ថ្ប័ន និង និយ័តកម្ម ដើម្បីធ្វើឲ្យគម្្ងអីុដ្ូស្ន 

អាចដំណើរការទៅបាន។ ឧទាហរណ៍៖ បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីក្ុមហ៊ុនខ្ស្បណា្ត្ញអគ្គិសនីនាព្ល

បច្ចុប្បន្ន ពុំមានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជូនថាមពលកកើតឡើងវិញដ្លមានការរឹតត្បិត ព្មទាំង 

ថាមពលនុយក្ល្អ៊្រ ទៅកាន់ទីតាំងផលិតអីុដ្ូស្នឲ្យខិតចូលទៅជិតទីផ្សារតម្ូវការបាននោះទ្  

ហើយពួកគ្ក៏ពំុមានវត្ថុលើកទឹកចិត្តសម្្ប់ការកសងខ្ស្បនា្ទ្ត់ថ្មីៗដ្លផ្ត្តលើគោលបំណង

ទាំងនោះដ្រ។ លើសពីន្ះទៀត បទប្បញ្ញត្តិលើវិស័យថាមពលនាព្លបច្ចុប្បន្នមិនអនុញ្ញ្តឲ្យ 

មានការផលិតអីុដ្ូស្ននៅនឹងកន្ល្ង នៅលើស្ថ្នីយ៍ថាមពលកកើតឡើងវិញ ដោយប្ើប្្ស់ 

អគ្គិសនីដ្លមានការរិតត្បិតនោះទ្។

 ស្ចក្តីបញ្ចប់ និង អត្ថន័យគោលនយោបាយ

ថាមវ័ន្តផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច សង្គម និង នយោបាយរបស់អាស៊្នបានធ្វើឲ្យអាស៊្នកា្ល្យជាតំបន់ 

ដ្លមានការរីកចម្ើនលឿនជាងគ្បំផុត។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ បញ្ហ្ប្ឈមន ្

កំណើនតម្ូវការថាមពល សន្តិសុខថាមពល និង លទ្ធភាពក្នុងការទិញថាមពល ដើម្បីគ្ប់គ្ង 
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ភាពរីកចម្ើនន្ះ គឺជាការពិតសម្្ប់គ្ប់ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់នៅអាសុី មិនម្ន 

ចំពោះត្អាស៊្ននោះទ្។ នៅខណៈព្លដ្លបណា្ត្ប្ទ្សន្ OECD សម្្ចបាននូវការ

កាត់បន្ថយការបញ្ច្ញ GHG យ៉្ងឆប់រហ័ស ដ្លឆ្លើយតបទៅនឹងការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តផ្ន្កអាកាស

ធាតុរបស់ COP21 នោះ ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ នៅអាសុីនៅត្មានសកម្មភាពមួយចំនួនដ្ល 

ត្ូវអនុវត្តដើម្បីសម្្ចបាននូវតុល្យភាពន្កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច លទ្ធភាពក្នុងការទិញថាមពល និង  

លទ្ធភាពក្នុងការស្វ្ងរកថាមពល។ ភាគច្ើនន្ភាពចម្ុះន្ថាមពលនាថ្ង្អនាគត របស ់

ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ នៅអាស៊្ន នឹងពឹងផ្អ្កលើការប្ើប្្ស់ធ្យូងថ្មសម្្ប់ផលិតអគ្គិសនី។ 

ក្នងុករណីអាស្៊ន រដ្ឋសមាជិកជាច្ើនតូ្វបានបង្ខ្ងំឲ្យប្ើប្្ស់ធ្យូងថ្មក្នងុរយៈព្លជាច្ើនឆ្ន្ំ  

ដោយកិច្ចសន្យារបស់រោងចក្អគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្មបានបង្ខ្ំងក្នុងរយៈព្ល ២០-៣៥ឆ្ន្ំ។ 

ដូច្ន្ះ ការមិនអើពើចំពោះការប្ើប្្ស់ធ្យូងថ្មនៅអាស៊្ន មានន័យថា មិនអើពើចំពោះការពិត និង 

ការបញ្ច្ញឧស្ម័នដោយសរការប្ើប្្ស់ធ្យូងថ្ម។ ការចាត់ទុកការប្ើប្្ស់ធ្យូងថ្មជាផ្ន្កមួយន្

ការផ្ល្ស់ប្តូរថាមពលនៅអាស៊្ន មានសរសំខាន់ខា្ល្ំងបំផុតចំពោះការដោះស្្យសកា្ត្នុពលន្ 

លទ្ធភាពក្នុងការទិញថាមពល និង ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ។ ដូច្ន្ះ ការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យា 

ធ្យូងថ្មស្អ្ត នឹងមានភាពបនា្ទ្ន់ និង មានសរសំខាន់នៅក្នុងតំបន់។ ទោះបីជា គោលដៅថាមពល 

របស់អាស៊្នត្ូវបានកំណត់ ដើម្បីនាំមកនូវការប្ើប្្ស់ផលិតថាមពលកកើតឡើងវិញកាន់ត ្

ច្ើនក៏ដោយ ក៏អាស៊្នប្ឈមមុខនឹងបញ្ហ្ប្ឈមនានានៅក្នុងការអនុវត្ត ដើម្បីគោលដៅ 

ទាំងនោះ ពីព្្ះថាមពលកកើតឡើងវិញនៅត្មានតម្ល្ថ្ល្ ពក់ព័ន្ធចំណាយលើប្ព័ន្ធ ហើយ 

ការជ្្បចូលក្នងុកមិ្តខ្ពស់តូ្វបានរារំាងដោយខ្ស្បណា្តញ្ចាស់ៗដ្លមិនអាចគ្ប់គ្ងការជ្្ប 

ចូលន្ថាមពលកកើតឡើងវិញក្នុងកម្ិតខ្ពស់បាននោះទ្។ ដូច្ន្ះ ការប្ើប្្ស់ខ្ស្បណា្ត្ញ 

ឆ្ល្តវ្ IoT គឺជាហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធន្ការវិនិយោគប្តងថ្មី និង ដើម្បីអនុញ្ញ្តឲ្យមានការជ្្ប 

ចូលន្ថាមពលកកើតឡើងវិញបានកាន់ត្ខា្ល្ំង ប៉ុន្ត្ត្ូវការការវិនិយោគជាច្ើន ដូចជា ការ 

វិនិយោគលើខ្ស្បណា្ត្ញរឹងមាំ កម្មវិធី ការគ្ប់គ្ងទិន្នន័យ និង ធនធានមនុស្ស។ ឥន្ធនៈ 

អីុដ្ូស្នមានសកា្ត្នុពលន្ថាមពលស្អ្តនាព្លអនាគត ដោយសរត្ភាពងយបត់ប្នរបស់

វានៅក្នុងវិស័យជាច្ើន។

ការលើកកម្ពស់ និង ការអនុម័តលើឥន្ធនៈអីុដ្ូស្ននឹងមានសរសំខាន់ចំពោះសង្គមស្អ្ត 

នាព្លអនាគត។ EU និង ប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍កំពុងត្ឈានមុខគ្នៅក្នុងការស្្វជ្្វ និង 

អភិវឌ្ឍអីុដ្ូស្ន ហើយអាស៊្ននឹងចាំបាច់ត្ូវត្តាមឲ្យទាន់ រៀនសូត្ និង អនុម័តកម្មវិធី និង 

ប្ើប្្ស់អីុដ្ូស្ននៅក្នុងវិស័យស្ដ្ឋកិច្ច។ ខាងក្្មគឺជាអនុសសន៍ន្គោលនយោបាយ 

សំខាន់ៗ ដ្លទាមទារការយកចិត្តទុកដក់របស់ថា្ន្ក់ដឹកនាំភា្ល្មៗ៖
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ការប្ើប្្ស់ធ្យូងថ្មស្អ្ត

ការជួយដល់ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅអាសុី និង អាស៊្ន ដើម្បីឆ្ព្ះទៅរកការទទួលស្គ្ល ់

អនាគតន្ថាមពលស្អ្ត នឹងតម្ូវឲ្យមានការដោះស្្យជាមួយសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតធ្យូងថ្ម 

ថ្មីៗ សំខាន់ៗនាព្លបច្ចុប្បន្ន និង អនាគត ដ្លជាការតម្ូវសម្្ប់ការផលិតអគ្គិសនី។  

រោងចក្អគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្មដ្លគ្ម្នការរាថយ កំពុងត្ត្ូវបានស្ថ្បនាកាន់ត្ច្ើននៅ 

ក្នុងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅអាសុី ហើយ និនា្ន្កាន្ះនឹងនាំមកនូវតម្ូវការជាបនា្ទ្ន់ ក្នុង 

ការដោះស្្យនិរន្តរភាពបរិស្ថ្នន្ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សនៅអាសុី ដ្លកំពុងត ្

អភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនី និង តម្ូវការន្ការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាធ្យូងថ្មស្អ្ត។ ខាងក្្មគឺជា 

អនុសសន៍ន្គោលនយោបាយសំខាន់ៗមួយ ចំនួន។

• ការពណ៌នាអំពីអាកាសធាតុ និង អភិក្មគោលនយោបាយន្ការហាមឃាត់មិនឲ្យប្ើ 

ប្្ស់ធ្យូងថ្ម នឹងត្ូវត្ួតពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីជួយសម្ួលដល់ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅ 

អាសុី ក្នុងការទិញ CCTs ក្នុងលក្ខខណ្ឌដ្លមានជម្ើសថាមពលដ្លអាចស្វ្ងរក 

បានតិច សម្្ប់ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅអាសុី ក្នុងរយៈព្លមធ្យម ដើម្បីបំព្ញតាម 

តម្ូវការថាមពល។ ការចាត់ទុក CCT ជាដំណះស្្យបច្ច្កវិទ្យា នឹងកា្ល្យជា 

ដំណះស្្យឈ្នះ-ឈ្នះ។

• ការអភិវឌ្ឍអាសុីនឹងពឹងផ្អ្កលើ CCTs ដ្លមាននៅលើទីផ្សារ ដ្លមានតម្ល្សមរម្យ។  

កម្ចីសម្្ប់ទិញបច្ច្កវិទ្យា ultra-supercritical (USC) ឬ បច្ច្កវិទ្យា advanced  

ultra-supercritical (A-USC) ដ្លមានកម្ិតខ្ពស់ជាង ប្សិនបើប្ៀបធៀបនឹង 

បច្ច្កវិទ្យា Supercritical (SC) និង sub-critical (C)។ ដូច្ន្ះ វាមានភាពចាំបាច ់

នៅក្នុងការបនា្ទ្បតម្ល្ដ្លត្ូវបង់ជាមុន សម្្ប់ការទិញ A-USC ឬ USC តាមរយៈ 

គោលនយោបាយនានា ដូចជា គ្្ងការណ៍ហិរញ្ញប្បទាន/កម្ចី សម្្ប់បច្ច្កវិទ្យា 

USC ឬ ស្ថ្ប័ននយោបាយរឹងមាំ ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសធារណៈសម្្ប់ CCTs 

ដល់ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅអាសុី។

• ក្បខណ្ឌន្គោលនយោបាយគួរត្បញ្ជ្ក់យ៉្ងច្បាស់អំពីទំនួលខុសត្ូវសង្គមរបស់ 

ក្ុមហ៊ុនន្ប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ និង ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ផ្ស្ងៗគ្ន្ តាមរយៈការគូស 

បញ្ជ្ក់អំពីវិធានការគោលនយោបាយក្នុងរយៈព្លខ្លី និង រយៈព្លវ្ង ដើម្បីឆ្ព្ះទៅ 

កាន់ឧស្សាហកម្មធ្យូងថ្ម និង ការផលិតថាមពលដើរដោយធ្យូងថ្ម ដោយបង្កើតល្បឿនន្ 
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ការស្្វជ្្វ និង ការអភិវឌ្ឍ (R&D) ន្ការដកហូត ការប្ើប្្ស់ និង ការរក្សាទុក 

សរធាតុកាបូន (CCUS) សម្្ប់ការធ្វើពណិជ្ជកម្មក្នុងព្លឆប់ៗ ឬ នៅព្លក្្យ  

ក្នងុថ្ងអ្នាគតដ៏ខ្លនីាព្លខាងមុខ។ គំរូអាជីវកម្មនឹងចំាបាច់តូ្វអភិវឌ្ឍឡើងជំុវិញ CCUS។

• តូ្វការការពិគ្្ះយោបល់ជាសធារណៈ ឬ ការចូលរួមនៅក្នងុមូលដ្ឋន្ចំពោះផលប៉ះពល់ 

ជាសកា្តនុ្ពលន្បច្ចក្វិទ្យាធ្យូងថ្មណាមួយដ្លតូ្វបានជ្ើសរីស។ ទោះបីជាយ្៉ងណា 

ក៏ដោយ ចំពោះប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅអាសុី ស្ថ្ប័ននានាប្ហ្លជាមិនបានសង្កត់ធ្ងន់

លើការចូលរួមនៅក្នុងមូលដ្ឋ្នប្បនោះទ្។ ដូច្ន្ះ ចាំបាច់ត្ូវមានការរៀបចំយ៉្ងសកម្ម 

ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីស្ចក្តីអន្តរាយជាសកា្ត្នុពល ដ្លបណា្ត្លមកពីរោងចក្ 

អគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្មដ្លមិនសូវមានប្សិទ្ធភាព។

• ប្ទ្សចិន ប្ទ្សដ្លឈានមុខគ្នៅក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសធារណៈដល់ 

រោងចក្អគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្មនៅអាសុី អាចពិចារណាបង្កប់បទដ្ឋ្នផ្ន្កបរិស្ថ្ន នៅ 

ក្នុងយន្តការន្ការផ្តល់មូលនិធិ ដើម្បីធានាថាការដំណើរការរោងចក្អគ្គិសនីដើរដោយ 

ធ្យូងថ្ម យោ៉្ងហចណាស់ក៏កំពុងត្ប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យា USC ន្ប្ទ្សចិន សម្្ប់ 

ការអភិវឌ្ឍអាសុី។

ការជ្រ្របចូលន្រ RE តាមរយៈខ្រស្របណា្ត្រញឆ្ល្រតវ្រ និង IoT

ជំនួយ និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់ EU នឹងកា្ល្យជាគន្លឹះដើម្បីជំរុញអាស៊្នឲ្យចូលទៅក្នុង 

កម្ិតដ៏ខ្ពស់មួយន្ RE តាមរយៈការវិនិយោគ និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការលើខ្ស្បណា្ត្ញឆ្ល្តវ្។ 

ទាំងន្ះរួមមាន៖

• ការវិនិយោគលើហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ “រឹង” ដ្លរួមបញ្ចូលសមាសធាតុផ្ន្ករូបវ័ន្តរបស់ 

ខ្ស្បណា្ត្ញនៅក្នុងប្ទ្ស និង ចំពោះការតភា្ជ្ប់ខ្ស្បណា្ត្ញអគ្គិសនីនៅអាស៊្ន 

ការផលតិអគ្គសិនី ការបញ្ជនូ និង បណា្តញ្ចក្ចាយ ពម្ទាងំ កន្លង្រក្សាទុកថាមពលផងដ្រ 

ដើម្បីរក្សាតុល្យភាពការប្្ប្ួលន្ទម្ងន់ ដ្លបណា្ត្លមកពីការជ្្បចូលរបស់ RE 

នៅកម្ិតកាន់ត្ខ្ពស់។

• ការវិនិយោគលើវិស័យទូរគមនាគមន៍ ដ្លតំណាងឲ្យស្វាទូរគមនាគមន៍ ដ្លពិនិត្យ 

តាមដន ការពរ និង គ្ប់គ្ងខ្ស្បណា្ត្ញ។ ទាំងន្ះរួមបញ្ចូលបណា្ត្ញនៅទីធា្ល្ធំ 

បណា្ត្ញនៅទីវាល បណា្ត្ញនៅផ្ទះ និង បណា្ត្ញនៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋ្ន។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

• ការវិនិយោគលើការគ្ប់គ្ងទិន្នន័យ ដ្លធានាចំពោះស្វ្ងរក និង ការប្ើប្្ស់ទិន្នន័យ

ឲ្យបានត្ឹមត្ូវ ដើម្បីជួយសម្ួលដល់ការប្ើប្្ស់ខ្ស្បណា្ត្ញឆ្ល្តវ្។

• ការវិនិយោគលើឧបករណ៍ និង បច្ច្កវិទ្យាសូហ្វវ្រ ដ្លប្ើប្្ស់ និង ដំណើរការព័ត៌មាន 

ដ្លប្មូលបានពីខ្ស្បណា្ត្ញ ដើម្បីពិនិត្យតាមដន ការពរ និង គ្ប់គ្ងស្ទាប ់

ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធផ្ន្ករឹង និង ពង្ឹងខ្ស្បណា្ត្ញ ដើម្បីអនុញ្ញ្តឲ្យមានសមាហរណកម្មន្

ថាមពលកកើតឡើងវិញ។

ថាមពលសា្អ្រតន្រឥន្ធនៈអីុដ្រូស្រននាព្រលអនាគត

ឧស្សាហកម្មដ្លទាក់ទងនឹងអីុដ្ូស្ននឹងកា្ល្យជាការវិនិយោគដ៏ធំសម្បើមមួយក្នុងព្ល 

អនាគតដ្លអាចទស្សន៍ទាយបាន។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ចាំបាច់ត្ូវត្មានការ 

ពិចារណាអំពីគោលនយោបាយស្តីពីការប្ើប្្ស់អីុដ្ូស្ននៅក្នុងទ្ង់ទ្្យធំ និង ការអនុម័ត 

គោលនយោបាយនោះ។ ខាងក្្មគឺជាទិសដៅន្គោលនយោបាយសំខាន់ៗសម្្ប់ការ 

វិនិយោគលើអីុដ្ូស្ន។

• មានសកា្ត្នុពលដ៏ខា្ល្ំងកា្ល្សម្្ប់ការវិនិយោគលើការផលិតអីុដ្ូស្ន ពីថាមពលកកើត 

ឡើងវិញ និង ថាមពលនុយក្ល្អ៊្រ។ លើសពីន្ះទៀត អគ្គិសនីផលិតពី RE ដ្លមាន 

ការរឹតត្បិត គឺស័ក្តិសមសម្្ប់ការផលិតអីុដ្ូស្ន ប៉ុន្ត្ចាំបាច់ត្ូវមានគោលនយោបាយ 

និង បទប្បញ្ញត្តិច្បាស់លាស់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការផលិតអីុដ្ូស្នទាំងនោះ។ 

• ចំពោះយនជំនិះប្ើអុីដូ្ស្ន ដ្លនឹងតូ្វចាប់ផ្តើមប្ើប្្ស់យ្៉ងទូលំទូលាយនឹងចំាបាច់ 

ត្ូវអភិវឌ្ឍស្ថ្នីយ៍បញ្ចូលឥន្ធនៈអីុដ្ូស្ន និង ទីតាំងដឹកជញ្ជូន និង រក្សាទុកអីុដ្ូស្ន។

• ការយល់ដឹងជាសធារណៈ និង ការមានបំណងទូទាត់ប្្ក់រួមគ្ន្ជាមួយការផ្តល់ហិរញ្ញ 

ប្បទានសធារណៈលើការផលិត និង ខ្ស្សង្វ្ក់ផ្គត់ផ្គង់អីុដ្ូស្ន នឹងកា្ល្យជាគន្លឹះ 

សម្្ប់ការលើកកម្ពស់ការវិនិយោគ។ 

• រដ្ឋ្ភិបាលចាំបាច់ត្ូវកំណត់គោលដៅសម្្ប់ការជ្្បចូល/ការប្ើប្្ស់អីុដ្ូស្ននៅ 

គ្ប់វិស័យទាំងអស់។ គោលនយោបាយ និង គោលដៅថាមពលដើម្បីលើកកម្ពស់ការ 

ប្ើប្្ស់អីុដ្ូស្ននឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវិនិយោគលើខ្ស្សង្វ្ក់ផ្គត់ផ្គង់។



263កិច្ចសហប្តិបត្តិការ អាសុី-អឺរ៉ុប  លើវិស័យថាមពលស្អ្ត

កិច្ចប្ជុំកំពូង ASEM នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២១ នឹងពិភាក្សាអំពីអនាគតន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការរវាង

អាសុី-អឺរ៉ុប សម្្ប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាពមួយ ដ្លដោះស្្យកង្វល់របស់តំបន ់

ទាំងពីរនៅថ្ង្អនាគត។ អនុសសន៍ខាងលើនឹងជួយដល់ ASEM នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នទីបង្ហ្ញ

ផ្លូវនៅក្នុងវិស័យថាមពលស្អ្តសម្្ប់អាសុី និង អឺរ៉ុប។
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 ស្ចក្តីផ្តើម

ដ្នអន្ដរជាតិកំពុងត្មានភាពស្មុគស្ម្ញកាន់ត្ខា្ល្ំងឡើង ពីព្្ះវាវិវឌ្ឍន៍យ៉្ងឆប់រហ័ស 

ទៅកាន់ពិភពលោកមួយមានលក្ខណៈស្មុគស្ម្ញចម្ុះ ដ្លត្ូវបានកំណត់ដោយអន្តរទំនាក ់

ទំនងយ៉្ងស្មុគស្ម្ញ ការពឹងពក់គ្ន្ទៅវិញទៅមក និងអន្តរប្តិបត្តិការ។ រដ្ឋប្ជាជាតិកំពុង

មានការពឹងពក់គ្ន្ទៅវិញទៅមកកាន់ត្ច្ើន ហើយបញ្ហ្ពិភពលោកមានលក្ខណៈកាន់ត ្

ស្មុគស្ម្ញ និងមានទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមក។ សព្វថ្ង្ន្ះ វាប្្កដណាស់ដ្លថា គ្ម្ន

ប្ទ្សណាមួយអាចដោះស្្យបញ្ហ្ពិភពលោក ដូចជា ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ ភ្រវកម្ម 

អំពើហិង្សាជ្ុលនិយម គ្្ះធម្មជាតិ និង ជំងឺរាតត្បាតសកល ត្មា្ន្ក់ឯងបាននោះទ្។ 

ទោះជាយ៉្ងណា ធមា្ម្នុរូប និងមុខងររបស់អភិបាលកិច្ចពិភពលោក និង ប្ព័ន្ធពហុភាគី 

មានការធា្ល្ក់ចុះ នៅចំកណា្ត្លរលកន្នយោបាយគំពរនិយម នយោបាយប្ជានិយម និង  

ការប្កួតប្ជ្ងផ្ន្កភូមិសស្ត្នយោបាយ។ កតា្ត្សំខាន់មួយដ្លនាំឱ្យមានការមិនចុះសម្ុង 

ជាមួយប្ព័ន្ធសកលភាវូបនីយកម្ម និង ប្ព័ន្ធពហុភាគី គឺកង្វះខាតការចូលរួមជាសធារណៈ  

នៅក្នុងការកំណត់ទ្ង់ទ្្យអភិបាលកិច្ចពិភពលោកមួយប្ភ្ទដ្លផ្តល់អត្ថប្យោជន៍យ៉្ង 

ពិតប្្កដដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្ជាជន។

ក្នងុន័យន្ះ កិច្ចសហការរបស់ភាគីពក់ព័ន្ធជាច្ើនតូ្វបានទទួលស្គល់្ថាជាអភិក្មមូលដ្ឋន្ 

ដើម្បីកំណត់ដំណះស្្យព្ញល្ញ និង មានប្សិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមរួមគ្ន្ទាំងន្ះ។  

អភិបាលកិច្ចដើរតួនាទីយ្៉ងសំខាន់នៅក្នងុការសម្្ចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព (SDGs)  

របស់អង្គការសហប្ជាតិ (UN)។ គោលដៅដ្លមានទំនាក់ទំនងខា្ល្ំងបំផុតទៅនឹងអភិបាលកិច្ច  

គឺ គោលដៅ ១៦.៦ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍ “ស្ថ្ប័នឲ្យមានប្សិទ្ធភាព មានគណន្យ្យភាព និង 

11
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មានតមា្ល្ភាព នៅគ្ប់កម្ិតទាំងអស់” និងគោលដៅ ១៦.៧ ស្តីពី ការធានាចំពោះ “ស្ចក្ត ី

សម្្ចដ្លមានការឆ្លើយតបប្កបដោយបរិយប័ន្នមានការចូលរួម និង មានអ្នកតំណាង”។ 

គោលដៅដ្លពក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុបំណងទាំងន្ះ រួមមានគោលដៅ ១៧.១៤ ស្តីពីការពង្ឹង  

“ការបន្សុីគោលនយោបាយសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព” និង គោលដៅ ១៧.១៦ 

ស្តីពីការពង្ឹង “ភាពជាដ្គូជាសកល” និង “ភាពជាដ្គូពហុភាគី”។

ការធា្លក់្ចុះន្សកលភាវូបនីយកម្ម និងការចុះទន់ខ្សាយន្អភិបាលកិច្ចពិភពលោកដោយសរ 

ការវិលត្ឡប់មកវិញន្នយោបាយរបស់ប្ទ្សមហាអំណាច ការកើនឡើងន្នយោបាយ 

គំពរនិយម និងនយោបាយប្ជានិយម និងប្ព័ន្ធពហុភាគីដ្លគ្ម្នប្សិទ្ធភាព បង្កការគំរាម 

កំហ្ងយ៉្ងខា្ល្ំងដល់សន្តិភាព និងវិបុលភាពពិភពលោក។ ក្នុងបរិបទន្ះ ការទូតសភាមាន 

តួនាទីកាន់ត្សំខាន់នៅក្នុងការពង្ឹងអភិបាលកិច្ចពិភពលោក និង លើកកម្ពស់កិច្ចពិគ្្ះ 

យោបល់ និងភាពជាដ្គូពហុភាគី។ ជំពូកន្ះ ស្វ្ងយល់ពីតួនាទីរបស់ការទូតសភា និង 

ស្ថ្ប័នសភា នៅក្នុងការដោះស្្យបញ្ហ្ពិភពលោក ដ្លផ្ត្តលើការសម្្ចបាននូវ SDGs 

និង វិធីដ្លភាពជាដ្គូសភារវាងអាសុី-អ៊ឺរ៉ុប (ASEP) អាចត្ូវបានប្ើប្្ស់ជាយន្តការមួយ 

ដើម្បីសម្្ចគោលបំណងទាំងន្ះ។

 ការទូតសភ និង បញ្ហ្សកល

បញ្ហ្សកលមានភាពស្មុគស្ម្ញ ឆ្លងកាត់ព្ំដ្ន និង មានទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកកាន់ត្

ខា្ល្ំងឡើង។ ភាពស្មុគស្ម្ញន្ទំនាក់ទំនងបានប្្ជាមានលក្ខណៈធម្មតាតាមរបៀបថ្មី និង មាន 

លក្ខណៈសំខាន់ចំពោះរបៀបរៀបរយរបស់ពិភពលោកដ្លកំពុងត្មានការវិវឌ្ឍន៍ ដ្លត្ូវ 

បានកំណត់ទ្ង់ទ្្យដោយតួអង្គជាច្ើន ដ្លរួមបញ្ចូលមិនត្ឹមត្ប្ទ្សមហាអំណាចធំៗ 

ប៉ុណ្ណ្ះទ្ ប៉ុន្ត្ ថ្មទាំងប្ទ្សមហាអំណាចកម្ិតកណា្ត្ល រដ្ឋតូចៗ ស្ថ្ប័នអន្តរជាតិ 

ស្ថ្ប័នសភា សជីវកម្មពហុជាតិ អង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាលអន្តរជាតិ ចលនាសង្គមអន្តរជាតិ 

និងឧក្ិដ្ឋកម្មឆ្លងដ្ន និងបណា្ត្ញភ្រវកម្មផងដ្រ ក្នុងចំណមតួអង្គដទ្ទៀត (Acharya  

២០១៧)។ របៀបរៀបរយន្ពិភពលោកដ្លមានទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគស្ម្ញន្ះត្ូវបានកំណត ់

លក្ខណៈដោយ (i) អវត្តមានន្ប្ទ្សមហាអំណាចត្មួយនៅលើពិភពលោក (ii) ការកើន 

ឡើងន្ចំនួន និង ភាពចម្ុះន្តួអង្គ (iii) ការបន្តមានពិពិធភាពន្វប្បធម៌ មនោគមវិជា្ជ ្

និងនយោបាយ (iv) កំណើនន្ការពឹងពក់គ្ន្ទៅវិញទៅមកនៅកម្ិតសកល និង កម្ិតតំបន់ 

និង (v) អភិបាលកិច្ចជាច្ើនស្ទាប់។ នៅក្នុងពិភពលោកដ្លមានទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគស្ម្ញន្ះ  

ភាពជាអ្នកដឹកនាំដ្លមានការសហការគ្ន្ គឺមានសរៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការថ្រក្សាសន្តិភាព 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ការអភិវឌ្ឍ និងយុត្តិធម៌ (Acharya ២០១៧)។ សំណួរគឺ ថាតើសភាមានតួនាទីអ្វីខ្លះចំពោះរបៀប 

រៀបរយន្ពិភពលោកដ៏ស្មុគស្ម្ញ ដ្លកំពុងត្មានការវិវឌ្ឍន៍ន្ះ?

 ចាប់តាំងពីចប់សង្គ្្មត្ជាក់មក តួនាទីរបស់តួអង្គសភនៅក្នុង 
ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

មានភាពរីកចម្ើនយ្៉ងឆប់រហ័សគួរឱ្យកត់សមា្គល់្។ ស្ថប័្នសភាចូលរួមក្នងុកិច្ចការអន្តរជាតិ 

តាមវិធីចំនួនបួន៖ (i) តាមរយៈការពងឹ្ងសមត្ថភាពតួ្តពិនិត្យលើគោលនយោបាយការបរទ្ស 

របស់រដ្ឋ្ភិបាល (ii) តាមរយៈការអនុវត្តការទូតសភា ទាំងនៅកម្ិតទ្វ្ភាគី និងកម្ិតពហុភាគី  

(iii) តាមរយៈការចូលរួមក្នុងអង្គការអន្តរជាតិ និង អង្គការក្នុងតំបន់ និង (iv) តាមរយៈការបញ្ជូន 

កង្វល់ ឬ សររបស់ប្ជាជនក្នុងមូលដ្ឋ្ន ទៅអង្គការអន្តរជាតិ និង អង្គការក្នុងតំបន់ (Coefe-

lice ២០១៧)។ សហភាពអន្តរសភា (IPU) បានសង្កត់ធ្ងន់ថា “ការទូតសភា គឺជាផ្ន្កដ ៏

សំខាន់មួយន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិ ដោយជួយផ្សារភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្ទ្ស និង  

ប្ជាជនទាំងឡាយ និង ស្វ្ងរកការរួមចំណ្កផ្ន្កទស្សនៈវិស័យរបស់សភា ដល់អភិបាលកិច្ច 

ពិភពលោក ព្មទាំងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពផងដ្រ (IPU ២០១៩)។

ការទូតសភា ជាទូទៅ សំដៅទៅលើការប្ើប្្ស់នីតិវិធី និង យន្តការសភាដើម្បីជះឥទ្ធិពល 

លើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និង ការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទ្ស។ ការទូតសភា និយយអំពី 

“ការបង្កើតតួអង្គរដ្ឋ” “ការប្មូលផ្តុំអំណាច” និង “ឧត្តមគតិរួម” (Gots ២០០៥: ២៧៦)។ 

ការទូតសភា កំណត់ចំណុចដៅលើ “ការជំរុញប្តិកម្ម ការសម្បសម្ួល និង ពង្ឹងមុខងរ 

ធម្មនុញ្ញរបស់សភាដ្លមានស្្ប់ តាមរយៈកិច្ចសន្ទនារវាងប្ទ្ស និង ប្ទ្ស អំពីសំណួរស្តពីី 

គោលនយោបាយបើកចំហរាប់មិនអស់នៅទូទាំងទ្វីប និង គ្ប់កម្ិតន្អភិបាលកិច្ច (Stavridis  

និង Jancic ២០១៧)។ សភាមានតួនាទីសំខាន់ផ្ន្កគោលនយោបាយន្ការប្្ស្័យទាក់ទង  

និង អាចដើរតួជា “ខ្ស្ក្វា៉្ត់បញ្ជូន” នៅក្នុងចំណមរដ្ឋ្ភិបាល សង្គមសុីវិល អង្គការក្ ្

រដ្ឋ្ភិបាល ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងប្ជាពលរដ្ឋផ្ទ្ល់ (Stavridis និង Jancic ២០១៦: ១១៥)។  

ភ័ស្តុតាងជាច្ើនបង្ហ្ញថាសភា និង អ្នកតំណាងរាស្្ត ជា “តួអង្គស្វ័យការពរ អ្នកផ្ល្ស់ទីដ៏សំខាន់ 

អ្នកត្ួសត្្យផ្លូវ អ្នកកំណត់របៀបវារៈ និងជាតួអង្គសម្ត្ងតាមគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្ទ្ល់ខ្លួន” នៅក្នុង 

កិច្ចការអន្តរជាតិ (Stavridis ២០១៦: ៣៦៨)។

ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពនានា ការទូតសភាគ្បដណ្តប់លើកិច្ចការអន្តរជាតិព្ញល្ញដ្ល 

អនុវត្តដោយសមាជិកសភា ដ្លមានគោលបំណង “បង្កើនការយោគយល់គ្ន្ទៅវិញទៅមក 
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រវាងប្ទ្សនានា ដើម្បីជួយគ្ន្ក្លម្អការគ្ប់គ្ងរបស់រដ្ឋ្ភិបាល និងការតំណាងឲ្យប្ជាជន 

និង បង្កើនធមា្ម្នុរូបតាមរបបប្ជាធិបត្យ្យរបស់ស្ថ្ប័នអន្តររដ្ឋ្ភិបាល” (Weisglas និង  

de Boer ២០០៧: ៩៣-៩៤)។ សកលភាវូបនីយកម្ម សង្គមនីយកម្ម និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការ 

ផ្ន្កបច្ច្កទ្សធ្វើឱ្យសមាជិកសភាអាចពិភាក្សាអំពីបញ្ហ្អន្តរជាតិជាច្ើន និង ផ្ល្ស់ប្តូរទមា្ល្ប ់

អនុវត្តល្អបំផុតន្ការគ្ប់គ្ងអំណាចនីតិប្តិបត្តិរបស់ពួកគ្រៀងៗខ្លួន នៅក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិ 

(Stavridis និង Jancic ២០១៧)។ នៅក្នុងប្ព័ន្ធប្ជាធិបត្យ្យសភា ស្ថ្ប័នរដ្ឋសភា គឺជា 

“ស្ថ្ប័នការបរទ្សស្វយ័តដ្លផ្តល់ធាតុចូលរបស់ខ្លួនផ្ទ្ល់នៅក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយ 

ការបរទ្ស និង មានឥទ្ធិពលផ្ទ្ល់ខ្លួនលើគោលនយោបាយនោះ តាមរយៈការទូតសភា” 

(Stavridis និង Jancic, ២០១៧: ៥)។ 

ការទូតសភាអាចត្ូវបានច្កជាបួនស្ទាប់ នៅកម្ិតក្នុងរដ្ឋ អន្តររដ្ឋ ក្នុងតំបន់ និង  

អន្តរតំបន់។ សភាមានប្សិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងការប្មូលផ្តុំតួអង្គ និង ភាគីពក់ព័ន្ធផ្ស្ងៗគ្ន ្ 

ចាប់ពីអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថា្ន្ក់មូលដ្ឋ្ន រហូតដល់ម្ដឹកនាំនយោបាយ ដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ ្

ពិភពលោក (Fiott ២០១១)។ តួនាទីនៅលើឆកអន្តរជាតិមួយចំនួនរបស់សភា រួមមាន (i) ការ 

រួមចំណ្កដល់ការចរចាអន្តររដ្ឋ្ភិបាល និង ដំណើរការកសងស្ថ្ប័ន (ii) ធ្វើការត្ួតពិនិត្យ 

សភាលើដំណើរការចរចាអន្តរជាតិ (iii) ផ្តល់សចា្ច្ប័ន និង អនុវត្តកិច្ចព្មព្ៀងអន្តរជាតិ  

(iv) លើកកម្ពស់កិច្ចសន្ទនាពហុភាគី ពក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហ្អន្តរជាតិ និង ការឆ្លើយតប និង (v)  

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីបញ្ហ្អន្តរជាតិ និង អង្គការនានាទៅកាន់ពលរដ្ឋ។ 

បញ្ហ្សកល ដូចជា ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ ជំងឺរាតត្បាត និង អំពើហិង្សាជ្ុលនិយម ជា 

ដើម ប្្ជាកាន់ត្ស្មុគស្ម្ញដោយមានផលប៉ះពល់ឆ្លងព្ំដ្ន។ សភាបានចាប់ផ្តើមក្សម្ួល 

អភិក្មរបស់ខ្លួន ដើម្បីកំណត់គោលជំហរដោះស្្យបញ្ហ្ពិភពលោកឲ្យមានប្សិទ្ធភាព 

ដោយដឹងថាមធ្យាបាយត្មួយគត់ ដ្លមានប្សិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្្យបញ្ហ្ទាំងនោះគឺ  

តាមរយៈកិច្ចសហប្តិបត្តិការ និង ភាពជាដ្គូអន្តរជាតិ។ ការទូតសភា គឺជាមធ្យាបាយដ៏ 

សំខាន់មួយនៅក្នុងការពង្ឹងធមា្ម្នុរូប និង ទំនុកចិត្ត និង ភាពជឿជាក់ពីសធារណជនចំពោះ 

យន្តការសហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិ និង ប្ព័ន្ធពហុភាគី។ ប្ភពរបស់ការទូតសភា រួមមាន 

សមត្ថភាព ភាពស្បច្បាប់ ចំណ្ះដឹង និងការទទួលបានរបស់ស្ថ្ប័ន (Fanck ២០១៨)។

សមាជិកសភាគឺជាភា្ន្ក់ងរដ៏សំខាន់នៅក្នុងការប្្ស្័យទាក់ទង និង ការប្មូលធាតុចូល 

សម្្ប់ និង ពីសមាជិករបស់ពួកគ្ ទាក់ទងនឹងបញ្ហ្អន្តរជាតិដ្លមានផលជះលើសន្តិសុខ  

និង សុខុមាលភាពន្ស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ពួកគ្។ ទោះបីជាមានកំណើនន្ការធ្វើឲ្យគំនិតនានា 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

មានលក្ខណៈប្ជាធិបត្យ្យ ដោយសរវត្តមានរបស់បច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍នៅ 

គ្ប់ទីកន្ល្ងក៏ដោយក៏សមាជិកសភាតូ្វប្្ស្័យទាក់ទងជាមួយសមាជិករបស់ពួកគ្ឱ្យកាន់ត្ 

មានប្សិទ្ធភាព ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរំពឹងទុករបស់ប្ជាជនដ្លកំពុងត្មានការកើនឡើង។ 

សមាជិកសភា ជាពិស្ស អ្នកដ្លធ្វើកិច្ចការបរទ្ស អាចអញ្ជើញថា្ន្ក់ដឹកនាំក្សួងន្រដ្ឋ្ 

ភិបាល និង ទីភា្ន្ក់ងររដ្ឋ ឱ្យសង្ខ្បត្ួសៗ និងឆ្លើយសំណួរដ្ញដោល ស្តីពីបញ្ហ្អន្តរជាតិ 

កិច្ចការបរទ្ស និង គោលនយោបាយពណិជ្ជកម្មដ្លមានផលជះលើពលរដ្ឋរបស់ពួកគ្។

បន្ថ្មពីលើមធ្យាបាយដ្លមានប្សិទ្ធភាព និង ស្បច្បាប់ន្ការផ្សព្វផ្សាយរបស ់

រដ្ឋ្ភិបាលទៅកាន់ប្ជាជនទៀតនោះ ស្ថ្ប័នសភាអាចមានឥទ្ធិពលលើគោលនយោបាយ 

ការបរទ្ស និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ តាមរយៈការផ្តល់សចា្ច្ប័នលើសន្ធិសញ្ញ្អន្តរជាតិ និង  

ការអនុម័តច្បាប់ ដ្លទាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្តិបត្តិការទ្វ្ភាគី និង ពហុភាគី យន្តការ 

ត្ួតពិនិត្យសភា ដូចជា សវនាការ និង ការដក់ញត្តិ ការអនុម័តលើថវិកាប្ចាំឆ្ន្ំសម្្ប ់

សកម្មភាពការបរទ្ស និងការចរចាការទូតទ្វ្ភាគី និងពហុភាគី ជាពិស្ស ការដោះស្្យ 

បញ្ហ្ និងជមោ្ល្ះឆ្លងដ្ន (Sayfullaev ២០១៦)។ លើសពីន្ះទៀត ស្ថ្ប័នសភាមានតួនាទ ី

យ៉្ងសំខាន់នៅក្នុងការទប់ស្ក្ត់ជមោ្ល្ះក្នុងតំបន់ ការរៀបចំគំនិតផ្តួចផ្តើមកសងសន្តិភាព និង  

ការកសងប្ទ្សឡើងវិញក្្យជមោ្ល្ះ (កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្ជាជាតិ [UNDP] ២០០៦)។

នៅឆ្ន្ំ ២០១៦ IPU រួមជាមួយ UNDP បានច្ញក្បខ័ណ្ឌគោលនយោបាយរួម និង 

ឧបករណ៍វាយតម្ល្លើតួនាទីរបស់សភាក្នុងការសម្្ចរបៀបវារៈ ឆ្ន្ំ២០៣០ សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍ 

ប្កបដោយចីរភាព ដ្លជាការសន្យាជាសកលក្នុងការបញ្ចប់ភាពក្ីក្ និងកំណត់ពិភពលោក

នៅលើមាគ៌្ដ្លមាននិរន្តរភាពដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយបរិយប័ន្ន។ របៀបវារៈ 

ន្ការអភិវឌ្ឍប្ជាជនប្កបដោយមហិច្ឆតាន្ះ ដ្លត្ូវបានចារអនុម័តដោយថា្ន្ក់ដឹកនាំន្ 

រដ្ឋ្ភិបាលនានានៅក្នុងកិច្ចប្ជុំកំពូលរបស់ UN កាលពីខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៥ ផ្ត្តលើបណ្តុំ 

SDGs ទាំង ១៧ និង ចំណុចដៅដ្លអាចធ្វើសកម្មភាពបានទាំង ១៦៩។ របៀបវារៈឆ្ន្ំ ២០៣០ 

សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាពច្ងថា 

យើងទទួលស្គ្ល់ផងដ្រនូវតួនាទីដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋសភាជាតិតាមរយៈការអនុម័ត 

ច្បាប់ និង ការអនុម័តថវិកា និង តួនាទីរបស់ពួកគ្ ក្នុងការធានាឲ្យបាននូវគណន្យ្យភាព 

ចំពោះការអនុវត្តការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តរបស់យើងឲ្យមានប្សិទ្ធភាព...។ “យើង ប្ជាជន” គឺជា 

ពក្យចាប់ផ្តើមន្ធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិ។ ធម្មនុញ្ញន្ះច្ងថា “យើង ប្ជា 

ជន” កំពុងធ្វើដំណើរនៅថ្ង្ន្ះ នៅលើវិថីឆ្ព្ះទៅកាន់ឆ្ន្ំ២០៣០។ ការធ្វើដំណើរ 
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របស់យើងនឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋ្ភិបាល ក៏ដូចជា សភា ប្ព័ន្ធអង្គការសហប្ជា 

ជាតិ និង ស្ថ្ប័នអន្តរជាតិ អាជា្ញ្ធរដ្នដី ជនជាតិដើមភាគតិច សង្គមសុីវិល ធុរកិច្ច និង 

វិស័យឯកជន សហគមន៍វិទ្យាសស្ត្ និង ការសិក្សាដទ្ទៀត និងប្ជាជនគ្ប់រូប។ (UN 

២០១៥)

ដើម្បីសម្្ច SDGs ចាំបាច់ត្ូវមានអភិក្មក្នុងសង្គមទាំងមូល មានន័យថា ត្ូវត្មាន 

ការរួមបញ្ចូលប្ជាជននៅគ្ប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ ចាប់ពីការរចនាគោលនយោបាយដំបូង 

រហូតដល់ការអនុវត្ត និង ការពិនិត្យតាមដន។ សភាជាតិ និង សភាថា្ន្ក់ក្្មជាតិ ត្ូវត្ 

ធ្វើការដើម្បីជួយសម្ួលដល់បញ្ហ្ន្ះ។ សមាជិកសភាមានទំនួលខុសត្ូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង 

គណន្យ្យភាពប្ជាធិបត្យ្យ ដើម្បីគំទ្ និង តាមដនការអនុវត្ត SDG ដោយដើរតួជាចំណុច 

ប្សព្វរវាងប្ជាជន និង ស្ថ្ប័នរដ្ឋ និង លើកកម្ពស់ និងផ្តល់ភាពអង់អាចដល់គោលនយោបាយ 

និង ច្បាប់ដ្លផ្ត្តលើប្ជាជន ដើម្បីធានាថាគ្ម្ននរណាមា្ន្ក់ត្ូវបានទុកចោលនោះទ្។ 

វត្ថុបំណងចម្បងមួយរបស់សភាគឺ បង្កើតកិច្ចសន្ទនាអំពី SDGs ជាមួយភាគីពក់ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋ្ន  

ដ្លអនុញ្ញ្តឱ្យពួកគ្បញ្ច្ញមតិអំពីរបៀបដ្លពួកគ្ចង់ឃើញ SDGs ត្ូវបានអនុវត្តនៅក្នុង 

សហគមន៍របស់ពួកគ្។ ការសន្ទនាប្បន្ះគួរត្ជាផ្ន្កធម្មតាមួយន្អន្តរកម្មរវាងរដ្ឋ្ភិបាល 

សភា សមាជិកសភា និងសធារណជន (UNDP ២០១៧)។

សមាជិកសភាដើរតួយ៉្ងសំខាន់នៅក្នុងការដឹកនាំគោលនយោបាយ តាមរយៈការរៀបចំ និង  

ការបញ្ចូល SDGs នៅក្នុងរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និង ភាពជាអ្នកដឹកនាំដ្លជួយឲ្យ សម្្ច 

គោលដៅទំាងនោះ រៀបចំការសុ្ះសួ្លលើមតិនយោបាយ និងដំណះស្្យគោលនយោបាយ 

ជាក់លាក់ដើម្បីសម្្ច SDGs ច្ករំល្កការឆ្លុះបញ្ច្ំង និងធាតុចូល និង ស្នើសុំអនុសសន ៍

ស្តីពីការអនុវត្ត SDG។ វាគ្មិនសភាមកពីជុំវិញពិភពលោក បានបើកសន្និបាតមួយនៅទីក្ុង 

ហាណូយកាលពីខ្ម្ស ឆ្ន្ំ២០១៥ និង សន្និសីទនៅទីក្ុងញូវយ៉កចាប់ពីថ្ង្ទី៣១ ខ្សីហា 

រហូតដល់ ថ្ង្ទី០២ ខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៥ ដោយមានបំណងចូលរួមជាធាតុចូលដល់ SDGs។ 

ស្ចក្តីប្កាសក្ុងហាណូយសង្កត់ធ្ងន់ដូចតទៅ៖

យើងប្ត្ជា្ញ្ខិតខំឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីពង្ឹងភាពជាមា្ច្ស់របស់ប្ទ្សទៅលើ 

គោលដៅ ជាពិស្សតាមរយៈការធ្វើឱ្យពលរដ្ឋរបស់យើងស្គ្ល់អំពីគោលដៅទាំងន្ះ។  

ប្ជាជនត្ូវត្យល់ ថាតើគោលដៅទាំងនោះមានទំនាក់ទំនងនឹងជីវិតរបស់ពួកគ្យ៉្ង 

ដូចម្ត្ចខ្លះ។ ក្នុងនាមជាតំណាងប្ជាជន យើងទទួលខុសត្ូវក្នុងការធានាថា រាល់មត ិ



270
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

យោបល់ទាំងអស់ត្ូវបានយកមកពិចារណានៅក្នុងដំណើរការនយោបាយ ដោយគ្ម្ន 

ការរីសអើង និង ដោយមិនគិតអំពីឋានៈសង្គមនោះទ្...។ យើងប្ត្ជា្ញ្ចិត្តធ្វើឲ្យគោលដៅ 

ទាំងនោះកា្ល្យជាច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិក្នុងប្ទ្សដ្លអាចអនុវត្តបាន រួមបញ្ចូលទាំង  

តាមរយៈដំណើរការថវិកាសំខាន់ៗផងដ្រ។ ប្ទ្សនីមួយៗត្ូវបំព្ញតួនាទីរបស់ខ្លួន 

ដើម្បីធានាថា រាល់គោលដៅទាំងអស់អាចសម្្ចបាន។ យើងជំរុញឲ្យរដ្ឋ្ភិបាលធ្វើការ 

ចរចាដោយតូ្វគិតគូអំពីតមូ្វការ និង ការរំពឹងទុកដ៏ពិតប្្កដរបស់ពលរដ្ឋ និង ដោះស្្យ 

ទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ រវាងការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព អភិបាលកិច្ចប្ជាធិបត្យ្យ 

និងសិទ្ធិមនុស្ស។ (IPU ២០១៥b)

ស្ចក្តីប្កាសរបស់សន្និសីទពិភពលោកលើកទីបួនន្វាគ្មិនសភា គូសបញ្ជ្ក់អំពីតួនាទ ី

សំខាន់ៗរបស់សភានៅក្នុងការអនុវត្ត SDGs។

យើងទទួលស្គ្ល់នូវទំនួលខុសត្ូវសំខាន់ៗដ្លមាននៅក្នុងសភា ដើម្បីធានាចំពោះ 

ការអនុវត្ត SDGs ថ្មីៗ។ ក្នុងនាមជាវាគ្មិន យើងត្ៀមខ្លួនរួចជាស្្ចក្នុងការធ្វើអ្វីៗគ្ប ់

យ្៉ងនៅក្នងុអំណាចរបស់យើង ដើម្បីជួយសមួ្លដល់ការពិចារណាលើច្បាប់ដ្លពក់ព័ន្ធ  

និង ការប្ងច្កធនធានថវិកា និងធ្វើឲ្យរដ្ឋ្ភិបាលទទួលខុសត្ូវចំពោះការសម្្ច 

គោលដៅ។ យើងនឹងដកស្ង់ច្ញពីប្ភ្ទន្សកម្មភាពជាច្ើនដើម្បីជួយបង្កើតការ 

យល់ដឹងជាសធារណៈ និង ភាពជាមា្ច្ស់របស់ប្ទ្ស ពង្ឹងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋបាលជាតិ 

និង រដ្ឋបាលមូលដ្ឋ្ន និង សភា ជួយសម្ួលដល់ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ និង វាយតម្ល្ 

និង រាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាព។ (IPU ២០១៥a)

តួនាទីសំខាន់ៗរបស់ស្ថ្ប័នសភា នៅក្នុងការដោះស្្យបញ្ហ្ជាតិ និង បញ្ហ្សកល មាន 

ទំនាក់ទំនងនឹងអំណាច និង អន្តរាគមន៍ស្បច្បាប់របស់ខ្លួន នៅក្នុងការតាក់ត្ងច្បាប់ ការ 

ចាត់ច្ងថវិកា ការត្ួតពិនិត្យ និងការតំណាង។ គ្បានអះអាងថា

...សមាជិកសភាផ្តល់កមា្ល្ំងជំរុញផ្ន្កនយោបាយ ដើម្បីឆ្ព្ះទៅរកមូលដ្ឋ្ននីយកម្ម 

ការអនុវត្ត និង ការត្ួតពិនិត្យ SDGs។ សភានៅក្នុងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្ើនកំពុងត្

ប្ឈមមុខនឹងបញ្ហ្ប្ឈម និង ឧបសគ្គនានាចំពោះការចូលរួមប្កបដោយប្សិទ្ធភាព 

របស់សភា រួមមាន (ក) សមត្ថភាព ធនធាន រចនាសម្ព័ន្ធ និង ដំណើរការមិនគ្ប់គ្្ន់  

និង កង្វះខាតឆន្ទៈផ្ន្កនយោបាយ (ខ) កង្វះខាតភាពងយស្ួលក្នុងការទទួលបានជំនួយ  

ថវិកា និងព័ត៌មាន (គ) កង្វះខាតការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋជាប្ព័ន្ធ និង (ឃ) ការតំណាង 

ឲ្យស្ត្ី និង ប្ជាជនសំខាន់ៗ មិនបានគ្ប់គ្្ន់។ (គណៈកម្មការស្ដ្ឋកិច្ច និង  

សង្គមកិច្ចន្អង្គការសហប្ជាជាតិ ប្ចាំតំបន់អាសុី និង បា៉្សុីហ្វិក ២០១៩)
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 បញ្ហ្ន្ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភពសម្្ប់ដំណើរការប្ជ៊ ំ
អាស៊ី-អឺរ៉៊ប

ដំណើរការន្កិច្ចប្ជុំអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) បានផ្តួចផ្តើមឲ្យមានការសន្ទនាអំពីការអភិវឌ្ឍ 

ប្កបដោយចីរភាព ដោយមានបំណងជំរុញបន្ថ្មនូវកិច្ចពិភាក្សា និងការពិគ្្ះយោបល់អំព ី

គោលនយោបាយ និង វិធីដើម្បីសម្្ចបាន SDGs។ ការសន្ទនារបស់ ASEM ជាលើកដំបូង 

ស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព ដ្លត្ូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្ុងប៊ូដប៉្ស នៅឆ្ន្ំ ២០១២  

បានផ្ត្តលើតួនាទីរបស់ទឹកនៅក្នុងយុទ្ធសស្ត្អភិវឌ្ឍន៍តំបន់ប្កបដោយចីរភាព។ ASEM  

លើកទីប្្ំបី ត្ូវបានធ្វើឡើងនៅខ្ត្តសៀមរាប ប្ទ្សកម្ពុជានៅឆ្ន្ំ ២០១៩ ក្្មប្ធានបទ  

“ពង្ឹងភាពជាដ្គួលើបញ្ហ្ទឹក ដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព និង កំណើន 

ប្កបដោយបរិយប័ន្ន” ដោយមានបំណងលើកកម្ពស់ការផ្ល្ស់ប្តូរចំណ្ះដឹង បទពិសោធន៍ និង 

ឧត្តមា្ម្នុវត្ត នៅក្នុងក្បខ័ណ្ឌ ASEM លើវិស័យគោលនយោបាយសំខាន់ៗ ដូចជា ការទាក់ទង  

រវាងគ្ន្នឹងគ្ន្ន្ទឹក-ថាមពល-សន្តិសុខស្បៀង ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ និង ភាពជាដ្គូ 

រវាងរដ្ឋ និង ឯកជន ដើម្បីសម្្ចបាននូវ SDGs។

ថា្ន្ក់ដឹកនាំ ASEM ក៏បានយកចិត្តទុកដក់ជាពិស្សលើការពង្ឹងកិច្ចសហប្តិបត្តិការអន្តរ 

តំបន់ និង ភាពជាដ្គូលើការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាពផងដ្រ។ ឧទាហរណ៍៖ ស្ចក្ត ី

ថ្ល្ងការណ៍ន្កិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី ១១ ក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៦ មានដូចតទៅ៖

ថា្ន្ក់ដឹកនំាទំាងឡាយបានគូសបញ្ជ្ក់ពីសរៈសំខាន់ន្ការក្សមួ្លដំណើរការរៀបចំផ្នការ 

គោលនយោបាយជាតិ ផ្នការ ឬ យុទ្ធសស្ត្អភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីបញ្ចូលគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កប 

ដោយចីរភាព (SDGs) និងការដក់ឲ្យអនុវត្តការតាមដន និង ពិនិត្យឡើងវិញជាប្ព័ន្ធ និង 

ពហុស្ទាប់ លើការអនុវត្តរបៀបវារៈឆ្ន្ំ ២០៣០ នៅកម្ិតជាតិ និងអន្តរជាតិ។ ពួកគ្បាន 

សម្ត្ងការត្ៀមខ្លួនជាស្្ចនៅក្នុងផ្ន្កមួយន្ ASEM ដើម្បីចូលរួមចំណ្កដល់ដំណើរការ 

តាមដន និងពិនិត្យឡើងវិញរបស់ UN និងអង្គការដទ្ទៀត នៅកម្ិតពិភពលោក រួមទាំង 

នៅក្នុងវ្ទិកាកម្ិតខ្ពស់ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព ក្្មការឧបត្ថម្ភរបស់ក្ុមប្ឹក្សា

ស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ចរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិ និងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្ជាជាតិផង 

ដ្រ។ ដោយទទួលស្គ្ល់អំពីឱកាសព្មទាំងបញ្ហ្ប្ឈមដ្លដ្គូទាំងឡាយរបស់ ASEM  

អាចជួបប្ទះក្នុងការអនុវត្តរបៀបវារៈឆ្ន្ំ២០៣០ ថា្ន្ក់ដឹកនាំទាំងឡាយបានព្មព្ៀងគ្ន្លើក 

កម្ពស់កិច្ចសហប្តិបត្តិការបន្ថ្មទៀត ដ្លរួមមានការច្ករំល្កឧត្តមា្ម្នុវត្ត និងបទ 

ពិសោធន៍ ក្នុងចំណមដ្គូនៅក្នុងក្បខ័ណ្ឌន្កិច្ចសន្ទនាអំពីការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព 



272
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

របស់ ASEM ដ្លចាប់ផ្តើមដោយ គំនិតផ្តួចផ្តើមប៊ុយដប៉្ស។ (ស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍របស់ប្ធាន 

ឆ្ន្ំ២០១៦)

លើសពីន្ះទៀត ស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍ន្កិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី ១២ ក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៨  

មានខ្លឹមសរដូចតទៅ៖

ថា្នក់្ដឹកនំាបានសង្កត់ធ្ងន់លើការប្តជ្ា្ញចិ្ត្តរបស់ពួកគ្ចំពោះការអនុវត្តឲ្យបានព្ញល្ញ  

នូវរបៀបវារៈ ឆ្ន្ំ២០៣០ សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព និង គោលដៅ 

អភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព និង របៀបវារៈន្វិធានការ Addis Ababa ក្នុងគោល 

បំណងលុបបំបាត់ភាពក្ីក្ និង កសងអនាគតមួយប្កបដោយបរិយប័ន្ន និងចីរភាព 

សម្្ប់អ្នកទាំងអស់គ្ន្ ដោយមិនទុកនរណាមា្ន្ក់ចោល និង ផ្ត្តខា្ល្ំងលើការឈោង 

ចាប់ជនដ្លងយរងគ្្ះបំផុត។ ថា្ន្ក់ដឹកនាំបានសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីរបស់ប្ជាជន 

វ័យក្ម្ងក្នុងការចូលរួមចំណ្កដល់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព និង តួនាទីដ្លភាគ ី

ពក់ព័ន្ធអាចបំព្ញបាន ដើម្បីបន្តបរិយប័ន្នសង្គម និង ស្ដ្ឋកិច្ច សង្គមដ្លចីរភាព និង  

ការអភិវឌ្ឍដ្លផ្ត្តលើប្ជាជន និង សរសំខាន់ន្ភាពជាដ្គូរវាងរដ្ឋ និង ឯកជន។  

ថា្ន្ក់ដឹកនាំក៏បានគូសបញ្ជ្ក់ពីសរសំខាន់របស់វិទ្យាសស្ត្ បច្ច្កវិទ្យា និង កិច្ចសហ 

ប្តិបត្តិការប្កបដោយនវានុវត្តន៍ នៅក្នុងការសម្្ចបាននូវរបៀបវារៈ ឆ្ន្ំ២០៣០ និង  

ដោះស្្យបញ្ហ្ប្ឈមជាសកល តាមវិធីដ្លមានចីរភាពផងដ្រ។ (ស្ចក្តីថ្ល្ង 

ការណ៍របស់ប្ធាន ឆ្ន្ំ២០១៨) 

នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំរដ្ឋមន្ត្ីការបរទ្ស ASEM នៅក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៩ រដ្ឋមន្ត្ីទាំងឡាយបានអំពវ 

នាវឲ្យមាន “ការពន្លឿនសកម្មភាព” និង “ការអនុវត្តព្ញល្ញ” នូវរបៀបវារៈ ឆ្ន្ំ២០៣០  

សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព។ 

រដ្ឋមន្ត្ីបានសង្កត់ធ្ងន់លើសរសំខាន់ន្ការលុបបំបាត់ភាពក្ីក្គ្ប់ទម្ង់ និង គ្ប់វិស័យ 

រួមទាំង ភាពក្ីក្ខា្ល្ំងកា្ល្ ក៏ដូចជា ការការពរសិទ្ធិមនុស្ស ផងដ្រ ដ្លវាគឺជាតម្ូវការដ្ល 

មិនអាចខ្វះបានសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព។ ពួកគ្បានអំពវនាវឲ្យមានការផ្ល្ស់ប្តូរ 

គំរូមួយដើម្បីបង្កើតវដ្តប្កបដោយគុណធម៌ន្ភាពរីកចម្ើនដ្លគិតគូដល់បរិស្ថ្ន ស្បព្ល 

ជាមួយគ្ន្នោះ សង្កត់ធ្ងន់ថា ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព សន្តិសុខ និង សិទ្ធិមនុស្សត្ូវបាន

ពង្ឹងទៅវិញទៅមក។ រដ្ឋមន្ត្ីបានសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីរបស់ប្ជាជនវ័យក្ម្ង សង្គមសុីវិល និង 

ភាគីពក់ព័ន្ធផ្ស្ងៗ រួមទាំង អាជីវកម្មដ្លមានទំនួលខុសត្ូវផងដ្រ។ ពួកគ្បានគូសបញ្ជ្ក ់
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អំពីតួនាទីវិជ្ជមានន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់ ASEM និង ការផ្ល្ស់ប្តូរឧត្តមា្ម្នុវត្ត និង ការ 

កសងសមត្ថភាពលើវិស័យអប់រំ ការស្្វជ្្វ វិទ្យាសស្ត្ នវានុវត្តន៍ និងបច្ច្កវិទ្យា ដើម្បី 

ប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងវិសមភាព និង ភាពក្ីក្។ (ស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍របស់ប្ធាន ឆ្ន្ំ២០១៩)

 តួនាទីរបស់សភក្នងុការសម្្ចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភព

ដើម្បីសម្្ច SDGs រដ្ឋ្ភិបាល និង ស្ថ្ប័នអន្តរជាតិត្ូវទទួលបានភាពស្បច្បាប់នៅក្នុង 

ការកៀរគរសកម្មភាព និង ធនធាន។ ការវិនិច្ឆ័យពីតម្ល្ និង ការថ្លឹងថ្ល្ងក្នុងចំណមវត្ថុបំណង 

ស្ដ្ឋកិច្ច សង្គម និង បរិស្ថ្ន មិនអាចត្ូវបានកំណត់ដោយរដ្ឋ្ភិបាលត្ឯកឯងនោះទ្។  

ការចូលរួមរបស់ភាគីពក់ព័ន្ធជាច្ើន និង ការយល់ដឹងរួមគ្ន្អំពីធម្មជាតិ និង អត្ថប្យោជន ៍

របស់ SDGs មានសរសំខាន់ចំពោះការកសងភាពជាមា្ច្ស់ និង ការកៀរគរសកម្មភាព។ ការ 

ចូលរួមរបស់ពហុភាគីពក់ព័ន្ធមានសរសំខាន់ខា្ល្ំងណាស់ បើគិតពីភាពយូរអង្វ្ងរបស់ SDGs 

(Monkelban ២០១៩: ៥៦)។

ការកសងភាពជាដ្គូសកលលើការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព ត្ូវបានបង្ហ្ញនៅក្នុង SDG 

១៧ ដ្លបញ្ជ្ក់ថា ភាពជាដ្គូអន្តរជាតិ និង កិច្ចសហការរបស់ពហុភាគីពក់ព័ន្ធ មានសរ 

សំខាន់ចំពោះការសម្្ចបាននូវ SDGs។ SDGs ក៏សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសរសំខាន់ន្បរិយប័ន្ន 

ផងដ្រ ពោលគឺការចូលរួមពីគ្ប់ផ្ន្កទាំងអស់ន្សង្គម ដើម្បីប្មូលផ្តុំ និង ច្ករំល្កចំណ្ះដឹង 

និង ជំនាញ ព្មទាំងផ្តល់នូវធនធានបច្ច្កទ្ស និង ហិរញ្ញវត្ថុចាំបាច់ផងដ្រ។

ស្ថ្ប័នសភា ដ្លជាស្ព្នភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់រវាងរដ្ឋ និង សង្គម គឺជាភាគីពក់ព័ន្ធ 

សំខាន់ៗនៅក្នុងការកៀរគរធនធាន និង ដឹកនាំរបៀបវារៈជាតិឆ្ព្ះទៅកាន់ការសម្្ចគោលដៅ 

ក្នុងតំបន់ និង គោលដៅអន្តរជាតិ។ ដូច្ន្ះ ភាពជាដ្គូរវាងរដ្ឋ និង ឯកជន និង ភាពជាដ្គូ 

សង្គមសុីវិល មានសរសំខាន់ក្នុងការសម្្ចឱ្យបាននូវ SDGs។ SDG ១៦ បង្ហ្ញពីសរ 

សំខាន់ន្ការលើកកម្ពស់សង្គមប្កបដោយសន្តិភាព និង បរិយប័ន្ន សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍប្កប

ដោយចីរភាព។ ស្ចក្តីប្កាសន្របៀបវារៈឆ្ន្ំ ២០៣០ សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព 

ច្ងថា “យើងទទួលស្គ្ល់តួនាទីដ៏សំខាន់របស់សភាជាតិ តាមរយៈការអនុម័តច្បាប់ និង ការ 

អនុម័តថវិកា និង តួនាទីរបស់ពួកគ្នៅក្នុងការធានាបាននូវគណន្យ្យភាពក្នុងការអនុវត្តការ 

ប្ត្ជា្ញ្ចិត្តរបស់យើងបានយ៉្ងមានប្សិទ្ធភាព”។

សភាមានតួនាទីសំខាន់ៗចំនួនបួន នៅក្នុងការសម្្ចបាននូវ SDGs៖ ការត្ួតពិនិត្យ ការធ្វើ 

នីតិកម្ម ការតំណាង និង ការត្ួតពិនិត្យថវិកា។ ដើម្បីជួយបំព្ញប្សកកម្មន្ះសភាអាច (i) 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

បង្កើនការចូលរួមរបស់ជាតិ (ii) ផ្តល់វ្ទិកាមួយសម្្ប់កិច្ចពិភាក្សា និង កិច្ចសន្ទនាថា្ន្ក់ជាតិ 

និងអន្តរជាតិ (iii) ជំរុញការជជ្កវ្កញ្ក និង ការបង្កើតការព្មព្ៀងជាឯកច្ឆន្ទ នៅក្នុង 

ចំណមភាគីពក់ព័ន្ធថា្ន្ក់ជាតិ (iv) បង្កើតក្បខ័ណ្ឌច្បាប់រឹងមាំដ្លជំរុញឲ្យភាគីដ្លពក់ព័ន្ធ  

អនុវត្ត SDGs (v) ប្មូលធាតុចូលពីប្ជាជន និង ក្ុមសង្គមសុីវិល (vi) ប្ងច្កកម្ិត 

ថវិកាសមស្ប និង (vii) ធ្វើការត្ួតពិនិត្យដោយប្ើមូលប្បទានបត្ប្ចាំឆ្ន្ំ និង ស្នើសុំ និង 

ត្ួតពិនិត្យឡើងវិញលើរបាយការណ៍ ដ្លទទួលបានពីគណៈកមា្ម្ធិការដ្លពក់ព័ន្ធទាក់ទង 

នឹងវឌ្ឍនភាពក្នុងការសម្្ចបាន SDGs។

សភាអាចចូលរួមចំណ្កក្នុងការរៀបចំ និង អនុវត្តផ្នការជាតិស្តីពី SDGs ដោយអនុវត្ត 

ដំណើរការពិគ្្ះយោបល់ជាសធារណៈមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ អនុម័តជាផ្លូវការនូវផ្នការ 

ជាតិបនា្ទ្ប់ពីការពិនិត្យឡើងវិញគ្ប់ជ្ុងជ្្យ និង ការជជ្កវ្កញ្កជាផ្លូវការ និង ស្នើសុ ំ

រដ្ឋ្ភិបាលឲ្យមានរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពជាទៀងទាត់ស្តីពីការអនុវត្តផ្នការជាតិ។ តួនាទីចម្បង 

របស់សភាក្នុងការតាក់ត្ងច្បាប់ ការចាត់ច្ងថវិកា ការត្ួតពិនិត្យ និង ការតំណាងឲ្យផល 

ប្យោជន៍របស់មណ្ឌលបោះឆ្ន្ត មានសរសំខាន់ចំពោះការអនុវត្ត SDGs ព្ញល្ញ (IPU 

២០១៧)។

ការរួមចំណ្ករបស់សភាចំពោះការពិនិត្យឡើងវិញថា្ន្ក់ជាតិដោយស្ម័គ្ចិត្ត (VNRs) ជួយ 

វាយតម្ល្ និង តាមដនវឌ្ឍនភាព ទាក់ទងនឹង SDGs។ មុខងរសំខាន់ៗរបស់ VNRs គ ឺ

ការរៀបចំផ្នការ និង ការធ្វើស្ថ្ប័ននីយកម្ម ការប្មូលផ្ដុំធាតុចូល និង ទិន្នន័យការសរស្រ និង  

ពិនិត្យឡើងវិញ និង ការធ្វើបទបង្ហ្ញ និងការតាមដន។ ការផ្តល់ជូនរបស់ VNRs គឺជាការ 

ពង្ឹងភាពជាដ្គូពហុភាគីពក់ព័ន្ធ និង ការលើកកម្ពស់ការចូលរួមយ៉្ងសកម្ម រួមជាមួយស្ម្រត ី

ន្ភាពជាមា្ច្ស់ក្នុងចំណមភាគីដ្លពក់ព័ន្ធទាំងអស់។ លើសពីន្ះទៀត ការផ្តល់អាទិភាព 

ដល់ SDGs នៅក្នុងការរៀបចំផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ការបង្កើនការយល់ដឹងជាសធារណៈ  

ការស្វ្ងរកមតិគំទ្ផ្ន្កគោលនយោបាយ និង ការបង្កើតយន្តការវាយតម្ល្ដ្លមានប្សិទ្ធភាព 

និង មានបរិយប័ន្ន ពក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្ត SDGs ត្ូវបានចាត់ទុកថាជារឿងចាំបាច់។

ទាក់ទងនឹង SDG ១៦ (សន្តិភាព យុត្តិធម៌ និង ស្ថ្ប័នរឹងមំា) សភាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុង 

ការបំព្ញចំណុចដៅជាក់លាក់ពីរ៖ ចំណុចដៅ ១៦.៦ ស្តីពី “ការរៀបចំស្ថ្ប័នឲ្យមាន 

ប្សិទ្ធភាព គណន្យ្យភាព និង តមា្ល្ភាពនៅគ្ប់កម្ិត” និង គោលដៅ ១៦.៧ ស្តីព ី

ការធានាចំពោះ “ស្ចក្តីសម្្ចដ្លមានការឆ្លើយតប មានបរិយប័ន្ន មានការចូលរួម និង 

មានអ្នកតំណាង”។ ចំណុចដៅផ្ស្ងទៀតសំដៅទៅលើគោលការណ៍សំខាន់ៗន្អភិបាលកិច្ច 
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ប្បប្ជាធិបត្យ្យ ដូចជា នីតិរដ្ឋ យុត្តិធម៌ ការទទួលបានព័ត៌មាន និង ស្រីភាពមូលដ្ឋ្ន។  

សភាត្ូវត្ចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្ត និង ការត្ួតពិនិត្យក្បខ័ណ្ឌ SDG ទាំងមូល (IPU 

២០១៧)។

បញ្ហ្ប្ឈមសំខាន់សម្្ប់សភា ជាពិស្ស ក្នុងបណា្ត្ប្ទ្សនៅអាសុី គឺ វិធីបង្កើនការ 

ចូលរួម និង ឥទ្ធិពលរបស់ប្ទ្សទាំងនោះលើរបៀបវារៈ SDG ព្្ះកម្មវិធី SDG ត្ូវបាន 

រៀបចំឡើងជាចម្បង ដោយអង្គនីតិប្តិបត្តិ។ វ្ទិកាសភាអន្តរជាតិ ដូចជា IPU អន្តរសភា 

អាស៊្ន វ្ទិកាសភាអាសុី-បា៉្សុីហ្វិក វ្ទិកាសភាពិភពលោក ស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព 

និង ASEP ចាំបាច់ត្ូវកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ង និង ផ្តល់ធនធានបន្ថ្មទៀត ក្នុងការអភិវឌ្ឍការ 

មូលមតិគ្ន្ជាអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាការរៀបចំផ្នការយុទ្ធសស្្តចូលរួមទាក់ទងនឹង SDGs។

 កិច្ចប្ជ៊ំភពជាដ្គូសភអាស៊ី-អឺរ៉៊ប និង គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កប 
ដោយចីរភព

កិច្ចប្ជុំ ASEP បានប្មូលផ្តុំសមាជិកសភាមកពីទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប ដើម្បីផ្តល់ធាតុចូលផ្ន្ក 

គោលនយោបាយ និង អនុសសន៍ដល់ដំណើរការ ASEM។ ASEP គឺជាក្ុមសមាជិកសភា ន្  

ASEM ហើយកិច្ចប្ជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួនត្ូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្ន្ំ ១៩៩៦ ស្បព្លជាមួយ 

គ្ន្នឹង ASEM។ វាគឺជាវ្ទិកាក្្ផ្លូវការ ហើយស្ចក្តីប្កាសរបស់ខ្លួនមិនចងកាតព្វកិច្ចតាម 

ផ្លូវច្បាប់នោះទ្។

ASEP មានគោលបំណងសំខាន់ៗពីរ។ ទីមួយ វាដើរតួជាវ្ទិកាសម្្ប់ទំនាក់ទំនងអន្តរសភា  

ការផ្ល្ស់ប្តូរ និង ការទូតក្នុងចំណមសភានានា និង ជាយនដើម្បីលើកកម្ពស់ការយោគយល ់

គ្ន្ទៅវិញទៅមក នៅក្នុងចំណមប្ជាជន និង បណា្ត្ប្ទ្សនៅអាសុី និងអឺរ៉ុប។ ទីពីរ វា 

ផ្តល់នូវការផ្សារភា្ជ្ប់គ្ន្រវាងសភាអាសុី និង អឺរ៉ុប និង ASEM អាស្័យហ្តុន្ះ ធ្វើឲ្យមាន 

ការចូលរួមចំណ្កយ៉្ងសកម្មរបស់សភា ចំពោះដំណើរការរបស់ ASEM ជាពិស្ស នៅក្នុង 

ការប្ជុំប្ចាំឆ្ន្ំ។ សមាជិកសភាន្ ASEP បានគូសបញ្ជ្ក់អំពីភាពពក់ព័ន្ធន្ការទូតអន្តរសភា  

ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជឿទុកចិត្ត និង ការយោគយល់គ្ន្ទៅវិញទៅមកបន្ថ្មទៀត និង ជំរុញកិច្ច 

សហប្តិបត្តិការពហុភាគី រវាងបណា្ត្ប្ទ្សនៅអាសុី និង អឺរ៉ុប តាមរយៈកិច្ចសហប្តិបត្តិការ 

នយោបាយ ស្ដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌សង្គម និង ការអប់រំដ្លមានភាពរឹងមាំជាងមុន។

ការសម្្ចបាន SDGs គឺជាផ្ន្កដ៏សំខាន់មួយន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការ ដ្លសម្បសម្ួល 

ដោយ ASEM។ ASEP ដើរតួនាទីយ៉្ងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកិច្ចសន្ទនា និង ជះឥទ្ធិពលដល ់
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

គោលនយោបាយថា្ន្ក់ជាតិ និង ថា្ន្ក់តំបន់ ស្តីពី SDGs។ នៅក្នុងស្ចក្តីប្កាសរបស់ ASEP  

ស្ទើរត្ទាំងអស់ ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព និង កំណើនប្កបដោយបរិយប័ន្ន គឺជាពក្យ 

ពីរសំខាន់ៗ។ ជាឧទាហរណ៍៖ នៅ ASEP លើកទី ៨ នៅទីក្ុងរ៉ូម ក្នុងខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៤  

សមាជិកសភាបានសង្កត់ធ្ងន់លើសរសំខាន់របស់អភិក្មគ្ប់ជ្ុងជ្្យ ក្នុងការដោះស្្យ 

ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព ពោលគឺ តុល្យភាព និង សមាហរណកម្មន្សង្គម ស្ដ្ឋកិច្ច  

និងបរិស្ថ្ន។ ពួកគ្ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើសរសំខាន់ន្សន្តិសុខស្បៀង និង ការគ្ប់គ្ង 

ធនធានទឹកចម្ុះ និង តួនាទីរបស់បច្ច្កវិទ្យាស្អ្តផងដ្រ។

សមាជិកសភាន្ ASEP បានទទូចជំរុញឲ្យមានការផ្ល្ស់ប្តូរឧត្តមា្ម្នុវត្ត ន្បទពិសោធន៍នៅ 

អឺរ៉ុប និង អាសុី ន្ការអភិវឌ្ឍប្ព័ន្ធកសិកម្ម និង ស្បៀងអាហារប្កបដោយចីរភាព... 

ពួកគ្បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្ូវការក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មការគ្ប់គ្ងធនធានទឹក ទៅក្នុង 

វិស័យស្ដ្ឋកិច្ច សង្គម និង បរិស្ថ្ន ន្ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព...។ សមាជិក 

សភាន្ ASEP បានឯកភាពលើសរសំខាន់ន្ការច្ករំល្កបទពិសោធន៍ និង ចំណ្ះដឹងស្តីពី

ការគ្ប់គ្ងធនធានទឹកដ្លបានធ្វើសមាហរណកម្ម [និង] ... បានគូសបញ្ជ្ក់អំពីតួនាទីដ៏សំខាន ់

របស់បច្ច្កវិទ្យាស្អ្ត ថាជាធាតុដ៏សំខាន់មួយសម្្ប់ពង្ឹងការប្កួតប្ជ្ង និង លើកកម្ពស ់

ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព។ (ASEP ២០១៤) 

នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំ ASEP លើកទីប្្ំបួន នាថ្ង្ទី ២១-២២ ខ្ម្ស ឆ្ន្ំ២០១៦ នៅ  

Ulaanbaatar សមាជិកសភាបានបញ្ជ្ក់ថា៖

ស្បតាមគោលដៅដ្លបានកំណត់នៅក្នុងរបៀបវារៈ ឆ្ន្ំ២០៣០ សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍ 

ប្កបដោយចីរភាព សមាជិកសភាន្ ASEP បានបញ្ជ្ក់ឡើងវិញអំពីតម្ូវការក្នុងការ 

កសងសង្គមដ្លមានសន្តិភាព យុត្តិធម៌ និង បរិយប័ន្ន ដោយផ្អ្កលើស្ថ្ប័នដ្ល 

មានតមា្ល្ភាព ប្សិទ្ធភាព និងគណន្យ្យភាព រួមទាំង ស្ថ្ប័ននីតិបញ្ញត្តិ នៅគ្ប់កម្ិត 

ទាំងអស់ផងដ្រ។ ដូច្ន្ះ សមាជិកសភាន្ ASEP បានសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីដ៏សំខាន ់

របស់សភាជាតិ នៅក្នុងការអនុវត្តរបៀបវារៈ ឆ្ន្ំ២០៣០ ក្នុងគោលបំណងអនុម័តលើច្បាប ់

ដ្លពក់ព័ន្ធ ប្ងច្កធនធានថវិកា និង ធានាបាននូវគណន្យ្យភាពរបស់រដ្ឋ្ភិបាល។  

ពួកគ្បានទទួលស្គ្ល់អំពីសរសំខាន់ន្ការសន្ទនា និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការ ក្នុង 

ចំណមសភាន្ ASEP ដ្លត្ូវបានគំទ្យ៉្ងល្អដោយការផ្ល្ស់ប្តូរទមា្ល្ប់អនុវត្តល្អ 

បំផុត ស្តីពីនីតិវិធី មុខងរ និង ការរៀបចំផ្ន្ករដ្ឋបាលរបស់សភា នៅក្នុងទម្ង់ន្ការ 

កសងសមត្ថភាព។ (ASEP ២០១៦)
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នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំ ASEP លើកទី ១០ នាថ្ង្ទី ២៧-២៨ ខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ ២០១៨ នៅទីក្ុង 

ប្៊ូសស្ល សមាជិកសភាបានគូសបញ្ជ្ក់អំពីកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងរួមគ្ន្ដើម្បីដោះស្្យការ 

ប្្ប្ួលអាកាសធាតុ និងសម្្ចឲ្យបាននូវ SDGs។

កិច្ចប្ជុំ ASEP លើកទី ១០ អំពវនាវឲ្យមានការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តខាងនយោបាយខ្ពស់បំផុតនៅក្នុង 

ការអនុវត្តកិច្ចព្មព្ៀងទីក្ុងបា៉្រីសប្កបដោយប្សិទ្ធភាពនៅគ្ប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ រួមមាន  

ក្នុងចំណមទិដ្ឋភាពដទ្ទៀត ការកាត់បន្ថយ ការសម្ប ហិរញ្ញវត្ថុ ការអភិវឌ្ឍ និង ការផ្ទ្រ 

បច្ច្កវិទ្យា ការកសងសមត្ថភាព និង តមា្ល្ភាពន្សកម្មភាព និង ការគំទ្ ដោយឆ្លុះបញ្ច្ំង 

អំពីសមធម៌ និង គោលការណ៍ន្ទំនួលខុសត្ូវ និងសមត្ថភាពរួមផ្ស្ងៗគ្ន្...។ កិច្ចប្ជុំ ASEP 

លើកទី ១០ បង្ហ្ញអំពីតម្ូវការក្នុងការកំណត់គោលដៅប្កបដោយមហិច្ឆតាលើការផលិត  

និង ការប្ើប្្ស់បា្ល្ស្ទិក ជាពិស្ស សមា្ភ្របា្ល្ស្ទិកដ្លប្ើត្មួយដង និង អញ្ជើញ ASEM  

ឲ្យធ្វើការពិចារណាអំពីអនុសសន៍ដ៏រឹងមាំនៅក្នុងទិសដៅឆ្ព្ះទៅកាន់ការសម្្ចបានវឌ្ឍនភាព 

យ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្ ដើម្បីធានាចំពោះរចនាបថន្ការប្ើប្្ស់ និង ការផលិតប្កបដោយចីរភាព 

(គោលដៅទី ១២ ន្គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព)...។ ASEP លើកទី ១០ បង្ហ្ញ

អំពីកង្វល់យ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្របស់ខ្លួន ចំពោះការបាត់បង់ជីវចម្ុះដ្លមានគុណតម្ល្ដ៏លើសលប់  

ជាបន្តបនា្ទ្ប់ ដ្លត្ូវត្ការពរដើម្បីអត្ថប្យោជន៍របស់មនុស្សជំនាន់ក្្យ និង បញ្ជ្ក់អំព ី

តួនាទីដ៏សំខាន់របស់ជីវៈចម្ុះនៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព។ (ASEP ២០១៨)

 ស្ចក្តីបញ្ចប់

បញ្ហ្សកល ជាពិស្ស បញ្ហ្ចីរភាព មានលក្ខណៈស្មុគស្ម្ញ និង មានអន្តរទំនាក់ទំនង 

កាន់ត្ខា្ល្ំង។ ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព គឺជាមធ្យាបាយមួយដើម្បីសម្្ចបាននូវចីរភាព 

និង បង្កប់នូវការយល់ដឹងយ៉្ងទូលំទូលាយអំពីប្ព័ន្ធបរិស្ថ្ន សង្គម និងស្ដ្ឋកិច្ច។ កង្វះខាត 

អភិបាលកិច្ចប្កបដោយប្សិទ្ធភាពនៅថា្ន្ក់មូលដ្ឋ្ន ថា្ន្ក់ជាតិ ថា្ន្ក់តំបន់ និង កម្ិតសកល 

លោក ក្នុងការដោះស្្យបញ្ហ្ចីរភាព គឺជាបញ្ហ្មួយដ្លគួរឲ្យព្ួយបារម្ភ។ ដូច្ន្ះ ចាំបាច់ 

ត្ូវមានការផ្ល្ស់ប្តូរនវានុវត្តន៍ក្នុងការគិត និង ការធ្វើសកម្មភាព។ ការដោះស្្យបញ្ហ្ចីរភាព  

ទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពក់ព័ន្ធទាំងអស់ នៅគ្ប់កម្ិតន្អភិបាលកិច្ច នោះមាន 

ន័យថា ជាការឆ្លើយតបដ្លមានការសម្បសម្ួលនៅគ្ប់កម្ិតន្អភិបាលកិច្ច និង គ្ប់ 

វិស័យ និង គ្ប់តួអង្គទាំងអស់នៅក្នុងសង្គម។

នៅក្នុងរបៀបរៀបរយន្ពិភពលោកដ៏ស្មុគស្ម្ញដ្លកំពុងត្មានការវិវឌ្ឍន៍ន្ះ ការចូលរួម 

របស់ពហុភាគីពក់ព័ន្ធ និង ការកសងភាពជាដ្គូមានសរសំខាន់ណាស់។ ស្ថ្ប័នសភា 
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កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

កំពុងត្ដើរតួនាទីកាន់ត្សំខាន់នៅក្នុងការដោះស្្យបញ្ហ្សកល ដ្លមានភាពស្មុគស្ម្ញ 

និង មានទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមក។ ពក់ព័ន្ធនឹង SDGs សភាមានតួនាទីសំខាន់ៗជាច្ើន  

ដូចជា ការត្ួតពិនិត្យ ការធ្វើនីតិកម្ម និង ការត្ួតពិនិត្យថវិកា។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ 

ដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ពួកគ្នៅក្នុងការកំណត់ទ្ង់ទ្្យ និង ការអនុវត្ត SDGs សភា 

ត្ូវត្ពង្ឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំ និង សមត្ថភាពស្ថ្ប័នរបស់ពួកគ្ និង អភិវឌ្ឍយុទ្ធសស្ត្ចូលរួម

ដ្លមានប្សិទ្ធភាព។

ASEP គឺជាវ្ទិកាសភាអន្តរជាតិដ៏សំខាន់មួយដ្លអាចលើកកម្ពស់កិច្ចសន្ទនា និង ការពិគ្្ះ 

យោបល់របស់សភាលើរបៀបវារៈ SDG បន្ថ្មទៀត ជាពិស្សការលើកកម្ពស់ការព្មព្ៀងជា 

ឯកច្ឆន្ទផ្ន្កនយោបាយ ទាំងនៅថា្ន្ក់ជាតិ និង អន្តរជាតិ ការកៀរគរសកម្មភាព និង ធនធាន  

និងការកសងភាពជាដ្គូអន្តរជាតិ និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការពហុភាគី ដ្លចាំបាច់ដើម្ប ី

សម្្ចបាននូវ SDGs។ ដើម្បីសម្្ចបាននូវគោលដៅន្ះ ការកសងសមត្ថភាព ការច្ក 

រំល្កចំណ្ះដឹង និង កិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងរួមគ្ន្ លើ SDGs ត្ូវត្បានលើកកម្ពស់បន្ថ្មទៀត។

អនុសសន៍ជាក់លាក់សម្្ប់ ASEP មានដូចតទៅ៖ (i) លើកទឹកចិត្តសមាជិក ASEP  

ទាំងអស់ឲ្យអនុវត្ត VNR សម្្ប់ប្ទ្សរបស់ពួកគ្ និង បង្កើតវ្ទិកាច្ករំល្កចំណ្ះដឹង 

ដ្លគ្បដណ្តប់លើលទ្ធផលរបស់ VNRs ទាំងនោះ (ii) បង្កើតកម្មវិធីកសងសមត្ថភាពនៅ 

បណា្ត្ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដ្លជាសមាជិករបស់ ASEP លើ SDGs សម្្ប់សមាជិកសភា 

និង បុគ្គលិករបស់ពួកគ្ និង (iii) បង្កើតប្សកជនពិស្សរបស់ ASEP ស្តីពី SDGs ដើម្ប ី

ចូលរួមប្កបជាមួយសមាជិកសភាន្ ASEP និង អង្គការអន្តរជាតិ ដូចជា UN ជាដើម បាន 

យ៉្ងមានប្សិទ្ធភាព។

SEM តម្ូវឲ្យមានសមាសធាតុទាំងអស់របស់ខ្លួន ដើម្បីលើកកម្ពស់សង្គមប្កបដោយ 

សន្តិភាព និង បរិយប័ន្ន សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព នៅអាសុី និង អឺរ៉ុប។ កិច្ចប្ជុ ំ

កំពូល ASEM លើកទី ១៣ (ASEM១៣) ក្នុងឆ្ន្ំ ២០២១ ត្ូវបានរៀបចំឡើងបានយ៉្ងល្អ 

ដើម្បីលើកកម្ពស់ ASEP ឲ្យអនុវត្តអនុសសន៍ខាងលើ និង ប្ើប្្ស់ ASEP ក្នុងនាមជាដ្គ ូ

ដ៏មានឥទ្ធិពលន្ដំណើរការ ASEM។
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ភពប្កួតប្ជ្ង

JÜRGEN RÜLAND

 ស្ចក្តីផ្តើម

អស់រយៈព្លជិតមួយទសវត្សរ៍ ការតភា្ជ្ប់គឺជាពក្យដ៏ព្ញនិយមនៅក្នុងការតស៊ូដើម្បីយក

ឈ្នះលើភាពក្ីក្ និង កង្វះការអភិវឌ្ឍនៅអាសុី និង ផ្ន្កដទ្ទៀតន្ប្ទ្សលោកខាងត្បូង។  

នៅខណៈព្លដ្លការតភា្ជប់្គឺជាទស្សនាទានដ៏ទូលំទូលាយមួយដ្លគ្បដណ្តប់លើហ្ដ្ឋរ្ចនា 

សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត បណា្ត្ញស្ថ្ប័ន និង អន្តរកម្មរវាងប្ជាជន និង ប្ជាជន រដ្ឋ្ភិបាលភាគច្ើន 

ផ្ត្តអាទិភាពលើសមាសធាតុន្ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ ដ្លផ្ត្តលើការអភិវឌ្ឍកំពង់ផ្ និង  

អាកាសយនដ្ឋ្ន ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវរថភ្លើង និង ទីតាំងផលិតថាមពល ជាលក្ខខណ្ឌតម្ូវជាមុនសម្្ប ់

កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចប្កបដោយចីរភាព។ ទស្សនវិស័យន្ះឆ្លើយតបទៅនឹងការព្យាករណ៍របស ់

ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) ដ្លលើកឡើងថា ចាប់ពីឆ្ន្ំ២០១៦-២០៣០ ការអភិវឌ្ឍអាសុី

ត្ូវការការវិនិយោគលើហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ ជាទឹកប្្ក់រហូតដល់ ១,៧ ទ្ីលានដុលា្ល្រអាម្រិកជា 

រៀងរាល់ឆ្ន្ំ ដើម្បីចាកច្ញពីឋានៈជាប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបំផុត ឬ គ្ចផុតពីអនា្ទ្ក់ន្ប្្ក ់

ចំណូលកម្ិតមធ្យម (២០១៦)។

ជាមួយផ្នការម្ ឆ្ន្ំ២០១០ ស្តីពីការតភា្ជ្ប់អាស៊្ន96 ដ្លត្ូវបានធ្វើវិសោធនកម្មនៅក្នុង 

ឆ្ន្ំ២០១៦97 សមាគមប្ជាជាតិអាសុីអាគ្ន្យ៍ (អាស៊្ន) បានដឹកនាំការធ្វើទំនើបកម្មហ្ដ្ឋ្ 

96 មាននៅ https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/formidable/18/2010-Master-Plan-on-ASEAN- 

Connectivity.pdf (បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី២៦ ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០២០)។
97 មាននៅ https://asean.org/storage/2016/09/Master-Plan-on-ASEAN-Connectivity-20251.pdf (បាន 

ចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី២៦ ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០២០)។
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រចនាសម្ព័ន្ធអាសុី។ ប៉ុន្ត្ វាគឺជាស្ចក្តីប្កាសអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្ស្ក្វាត់ និង ផ្លូវ (BRI) 

ខា្ន្តយក្សរបស់ប្ទ្សចិន នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៣ ដ្លបានធ្វើឲ្យការតភា្ជ្ប់ប្្ជាមានភាពល្ចធ្ល្ 

ជាសធារណៈភា្ល្មៗ។ BRI គឺជាយុទ្ធសស្្តរយៈព្លវ្ង ដ្លចំណាយប្្ក់ ១ ទ្ីលាន 

ដុលា្ល្រអាម្រិក ដ្លតភា្ជ្ប់រវាងប្ទ្សចិន និង អឺរ៉ុបតាមរយៈកម្ងច្ករបៀងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ

នៅលើដី បណា្ត្ញផ្លូវសមុទ្ និង នាព្លថ្មីៗន្ះ គឺផ្លូវអាកាសឆ្លងកាត់តំបន់ប៉ូល។

គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ប្ទ្សចិន ត្ូវបានបន្តដោយ ភាពជាដ្គូរបស់ប្ទ្សជប៉ុនសម្្ប ់

ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដ្លមានគុណភាពល្អ នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៥។

បណា្ត្ប្ទ្សដទ្ទៀតនៅអាសុី រួមមាន ប្ទ្សឥណា្ឌ្ សធារណរដ្ឋកូរ៉្ ប្ទ្សថ្ និង 

ប្ទ្សមា៉្ឡ្សុីក៏បានបោះជំហានន្សកម្មភាពផ្ន្កហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធចូលមកក្នុងតំបន់ដ្រ។ 

នៅដើមឆ្ន្ំ២០១៥ កិច្ចប្តិបត្តិការផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចអាសុី-បា៉្សុីហ្វិក98 បានបង្ហ្ញអំពីផ្នការលម្អិត 

ន្ការតភា្ជ្ប់ និង ក្្យមក នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ សហភាពអឺរ៉ុប99 និង សហរដ្ឋអាម្រិក100 ក៏បាន 

ចូលរួមនៅក្នុងការប្កួតប្ជ្ងដើម្បីការអភិវឌ្ឍហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដ្រ។ ខណៈព្លដ្លរាល ់

គ្្ងការណ៍ទាំងន្ះធ្វើការសន្មតយ៉្ងត្ឹមត្ូវថា ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធគឺជាបុរ្លក្ខខណ្ឌតម្ូវដ៏

ចាំបាច់សម្្ប់កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច ការតភា្ជ្ប់ ទោះបីជាត្ូវបានបដិស្ធដោយតួអង្គចម្បងក៏ដោយ 

បានប្្ជាប្ទាក់ក្ឡាគ្ន្ជាមួយការពង្ឹងការប្កួតប្ជ្ងផ្ន្កភូមិសស្្តនយោបាយនៅក្នុង

តំបន់ឥណ្ឌ-ូប្៉ាសីុហ្វកិ។101 ដោយសរត្ការប្កួតប្ជ្ងផ្នក្ភូមិសស្្តនយោបាយតមូ្វឲ្យមា្ចស់្ 

ជំនួយផ្តល់ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានឆប់រហ័ស និង ដោយសន្សំសំច្បំផុតតាមដ្លអាចធ្វើបាន 

អ្នកវិភាគបានលើកសំណួរពីបញ្ហ្ចីរភាពរបស់គម្្ងទាំងនោះ។

ទន្ទឹមនឹងការតម្ង់ទិសឆ្ព្ះទៅទិសខាងលិចរបស់ BRI នោះ វាមិនគួរឲ្យភា្ញ្ក់ផ្អើលនោះទ ្

ដ្លការតភា្ជ្ប់ក៏បានកា្ល្យជាប្ធានបទដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចប្ជុំអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) ដ្ល 

ជាវ្ទិកាសន្ទនាអន្តរតំបន់ ដ្លរៀបចំឡើងនៅក្នុងទម្ង់ជាកិច្ចប្ជុំកំពូល រៀងរាល់ពីរឆ្ន្ំម្តង 

98 មាននៅ http://publications.apec.org/Publications/2015/01/APEC-Connectivity-Blueprint (បានចូល 
ប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី២១ ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០២០)។

99 ផ្ន្កលើឯកសរស្តីពីយុទ្ធសស្្ត “ការតភា្ជ្ប់អឺរ៉ុប និង អាសុី ពោលគឺវិស័យសម្្ប់យុទ្ធសស្្តរបស់ EU” 
ថ្ង្ទី១៩ ខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៨។

100 បានជួយសម្ួលដោយ “ការប្ើប្្ស់ការវិនិយោគកាន់ត្ល្អប្សើរនាំទៅរកការអភិវឌ្ឍ” (ឬ ច្បាប់ BUILD) 

ត្ូវបានអនុម័តដោយសមាជ US ថ្ង្ទី០៥ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៨។
101 Business Times ន្ប្ទ្សសិង្ហបុរី បានកំណត់ភាពប្កួតប្ជ្ងផ្ន្កហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធរវាងប្ទ្សចិន 

និង ប្ទ្សជប៉ុន នៅក្នុងតំបន់ទន្ល្ម្គង្គ ថាជា “សង្្គាមន្ការអភិវឌ្ឍ”។ សូមមើល The Business Times 

ថ្ង្ទី០៦ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៥។ សូមមើល វ្ទិកាអាសុីបូព៌្ ថ្ង្ទី១៤ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៣ ថ្ង្ទី២៣ ខ្វិច្ឆិកា 
ឆ្ន្ំ២០១៨ ថ្ង្ទី១៥ ខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៩ ផងដ្រ; The Diplomat ថ្ង្ទី៣០ ខ្មករា ឆ្ន្ំ២០១៩។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ចាប់តាំងពីឆ្ន្ំ១៩៩៦ មក (Rüland ១៩៩៦)។ បនា្ទ្ប់ពីមានកិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទ ី

ដប់នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៤ នៅទីក្ូងមីឡាណូ ប្ទ្សអីុតាលី ស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍របស់ប្ធានបាន 

ផ្ត្តលើការបង្កើនចនោ្ល្ះទំន្រសម្្ប់ការតភា្ជ្ប់ (Gaens ២០១៩)។ ក្្យមកកិច្ចប្ជុំកំពូល  

ឆ្ន្ំ២០១៦ នៅ Ulaanbaatar ប្ទ្សម៉ុងហ្គ្ល បានដក់ការតភា្ជ្ប់ជាប្ធានបទដ៏សំខាន់ 

បំផុត។102 ចាប់តាំងពីព្លនោះមក ដោយមើលឃើញកំណើនន្ការផ្ត្តជាអន្តរជាតិ លើចីរភាព 

ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដ្ឋកិច្ច បរិស្ថ្ន និង សង្គមដ្លមានភាពមិនគ្ប់គ្្ន់ន្គម្្ងហ្ដ្ឋ្រចនា 

សម្ព័ន្ធដ្លទើបត្បានសមោ្ភ្ធថ្មីៗជាច្ើននោះ103 ការផ្តល់ការតភា្ជ្ប់ប្កបដោយចីរភាព បាន 

កា្ល្យជាកង្វល់ដ៏សំខាន់មួយសម្្ប់អ្នកធ្វើស្ចក្តីសម្្ចចិត្តរបស់ ASEM ដ្លជាវត្ថុបំណង 

មួយដ្លត្ូវបានគូសបញ្ជ្ក់នៅក្នុងរចនាបទដូច mantra នៅស្ទើរត្គ្ប់ឯកសររបស់ 

ASEM។ ដូច្ន្ះ ការតភា្ជ្ប់ប្កបដោយចីរភាពត្ូវបានពណ៌នាថាជា ទស្សនាទានដ្លមាន 

ទំនាក់ទំនងយ៉្ងជិតស្និទ្ធជាមួយគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព របៀបវារៈន្ការអភិវឌ្ឍ 

ដ្លត្ូវបានអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្ជាជាតិ នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៥ ក្្យព្ល 

ផុតកំណត់កម្មវិធីមុននោះរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ គឺ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវត្សរ៍។ 104

ការពិនិត្យសុីជម្្ទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ត្ងន្គម្្ងអឺរា៉្សុី ណ្នាំថា ការប្ត្ជា្ញ្ចិត្ត 

ផ្តល់ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធប្កបដោយចីរភាព នៅត្គួរឲ្យជឿច្ើនជាងខ្លឹមសរដ្លត្ូវបាន 

បញ្ជ្ក់។ នៅខណៈព្លដ្លមានការកើនឡើងន្ការរិះគន់លើគម្្ងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ និង  

គ្្ងការណ៍ន្ការតភា្ជ្ប់ដទ្ទៀត ហាក់បីដូចជាបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍លើចីរភាព

ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ និង បរិស្ថ្ននោះ មិនសូវមានការរិះគន់ចំពោះអត្ថន័យចំពោះសង្គម និង 

គម្្ងទាំងន្ះទ្”។ ការអភិវឌ្ឍមានចីរភាពផ្ន្កសង្គម ប្សិនបើវាមានបរិយប័ន្ន យុត្តិធម៌ 

មានភាពចម្ុះ មានតមា្ល្ភាព និង ផ្តល់គុណភាពជីវិតល្អ តាមរយៈប្្ក់ចំណូលគ្ួសរជាចម្បង 

ដ្លលើកម្ិតភាពក្ីក្ព្មទាំងស្វាសធារណៈដ្លមានតម្ល្សមរម្យ និង អាចទទួលបាន 

ផងដ្រ។ គម្្ងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជាច្ើនមិនទាន់បានបំព្ញតាមនិយមន័យន្ះនៅឡើយទ្  

ដូច្ន្ះ ត្ូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយភាពចម្ូងចម្្ស់ធ្ងន់ធ្ងរ។ ឯកសរន្ះវិភាគអំពីផ្ន្កសំខាន់ៗន ្

បញ្ហ្ចីរភាព និង ផ្តល់គំនិតយោបល់អំពីរបៀបដ្ល ASEM អាចពង្ឹងចីរភាពសង្គមន្គម្្ង

ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធអឺរា៉្សុី។
102 កិច្ចប្ជុំកំពូលត្ូវបានធ្វើឡើងក្្មប្ធានបទ “២០ឆ្ន្ំរបស់ ASEM៖ ភាពជាដ្គូដើម្បីអនាគត តាមរយៈ 

ការតភា្ជ្ប់”។
103 សូមមើលThe Business Times (សិង្ហបុរី) ថ្ង្ទី២៣ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៦ ថ្ង្ទី០៦ ខ្ឧសភា ឆ្ន្ំ២០២០។
104 The Jakarta Post ថ្ង្ទី២២ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៨; Nikkei Asian Review ថ្ង្ទី១៦ ខ្ឧសភា ឆ្ន្ំ២០១៩។ 

ចូលមើល គោលការណ៍ Ise–Shima របស ់G7 សម្្ប់ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដ្លមានគុណភាពល្អផងដ្រ https://

www.mofa.go.jp/files/000196472.pdf (បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី២១ ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០២០)។



285កិច្ចប្ជុំអាសុី-អឺរ៉ុប និង ចីរភាពសង្គមនៅក្នុងយុគសម័យន្ការតភា្ជ្ប់ប្កបដោយភាពប្កួតប្ជ្ង  

ឯកសរន្ះត្ូវបានរៀបចំដូចតទៅ៖ បនា្ទ្ប់ពីស្ចក្តីផ្តើមន្ះ ផ្ន្កបនា្ទ្ប់គូសបញ្ជ្ក់អំព ី

លក្ខណៈន្បញ្ហ្និរន្តរភាពសង្គមដ្លគ្ស្គ្ល់យ៉្ងច្បាស់ន្គម្្ងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធអឺរា៉្សុី។  

ផ្ន្កទីបីណ្នាំអំពីធាតុចូលចំពោះវិធីដ្ល ASEM អាចរួមចំណ្កដល់ការយកឈ្នះលើចំណុច 

ខ្វះខាតទាំងន្ះ។ ផ្ន្កចុងក្្យទាញស្ចក្តីសន្និដ្ឋ្នអំពីឯកសរន្ះ និង គូសបញ្ជ្ក់អំព ី

តម្ូវការក្នុងការកំណត់ទ្ង់ទ្្យឡើងវិញក្នុងការធ្វើផ្នការហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីឆ្ព្ះទៅ 

កាន់ចីរភាពបរិស្ថ្ន និង សង្គមដ្លកាន់ត្ល្អប្សើរឡើង។

 ផលប៉ះពល់លើសង្គមពីការតភ្ជ្ប់ប្កបដោយភពប្កួតប្ជ្ង

គម្្ងហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធធំៗត្ងត្ប្ឈមមុខនឹងហានិភ័យ ពក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពបច្ចក្ទ្ស  

វដ្តន្ជីវិត ចំណាយ និង និរន្តរភាពបរិស្ថ្ន និង សង្គម។ ប៉ុន្ត្ ទោះបីជាមានបទពិសោធន៍រយៈ 

ព្ល ៦ ទសវត្សរ៍ ន្ការអភិវឌ្ឍផ្ន្កហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដោយ ក៏សង្គម 

ន្គម្្ងនានា ជាញឹកញាប់ ត្ូវបានបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ដ្នដ្លមានអាទិភាពតិចជាង  

ដោយរដ្ឋ្ភិបាល វិនិយោគិន និង អ្នកជាប់កិច្ចសន្យា។ ដូច្ន្ះ Michael Cernea អតីតអ្នក 

ជំនាញនៅធនាគរពិភពលោក និង ព្ឹទ្ធបុរសន្ការសិក្សាអំពីការដោះស្្យផលប៉ះពល់  

បានធ្វើការប្៉ាន់ស្មន្ថា នៅទូទំាងពិភពលោក នៅក្នងុឆ្ន្២ំ០១១-២០២០ គម្្ងហ្ដ្ឋរ្ចនា 

សម្ព័ន្ធកំពុងត្ ឬ នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង ២០០ លាននាក់ ត្ូវបានជម្លៀសដោយបង្ខំ (Cernea  

និង Maldonado ២០១៨) 105។ ពួកគ្ ភាគច្ើនបំផុត ប្មាណ ៨០ លាននាក់ យោងតាម 

មជ្ឈមណ្ឌលត្ួតពិនិត្យការជម្លៀសក្នុងប្ទ្ស (២០១៧) គឺជាជនរងគ្្ះដោយសរគម្្ង 

វារីអគ្គិសនី។

ដូចដ្លការសិក្សា ដោយ Richter et al. (២០១០) ដ្លត្ូវបានដកស្ង់ជាច្ើន 

បង្ហ្ញថា ប្ជាជនកាន់ត្ច្ើនដ្លនៅតាមតំបន់ខ្ស្ទឹកខាងក្្ម ពោលគឺជិត ៥០០ លាន 

នាក់ (យោងតាមការគណនាប្បអភិរក្ស) ប្ឈមទៅនឹងផលប៉ះពល់អវិជ្ជមានផ្ន្កសង្គម ព ី

ទំនប់ទឹកកាន់ត្ខា្ល្ំង។

ដូច្ន្ះ ឱនភាពន្និរន្តរភាពសង្គមនៅក្នុងសន្ទុះន្ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធអឺរា៉្សុីនាព្លបច្ចុប្បន្ន 

មិនម្នជារឿងច្ដន្យនោះទ្។ សូម្បីត្ការវាយតម្ល្មិនព្ញល្ញក៏បានណ្នាំផងដ្រថា 

ប្ជាជនរាប់រយពន់នាក់ទទួលរងផលជះ ឬ ត្ូវបានគំរាមកំហ្ងដោយការផ្ល្ស់ប្តូរទីលំនៅ 

105 Mongabay ថ្ង្ទី២០ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨. ការបា៉្ន់ស្ម្នដទ្ទៀត ដូចជា ការបា៉្ន់ស្ម្នដោយមជ្ឈមណ្ឌល
ត្ួតពិនិត្យការជម្លៀសក្នុងប្ទ្ស (២០១៧) ជាដើម បានបា៉្ន់ស្ម្នថាមានចំនួនច្ើនជាងន្ះ រហូតដល់ 
៣០០ លាននាក់ ឬ ១០ លាន ទៅ ១៥ លាននាក់ក្នុងមួយឆ្ន្ំ។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ដោយមិនស្ម័គ្ចិត្ត បនា្ទ្ប់ពីគម្្ងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធខា្ន្តធំនៅក្នុងតំបន់អឺរា៉្សុី។ នៅក្នុង 

របាយការណ៍របស់ប្ទ្សឡាវត្មួយដ្លជាប្ទ្សតូចមួយ មានប្ជាជន ៧ លាននាក់  

បានបា៉្ន់ស្ម្នថា មានប្ជាជនជាង ១១០.០០០ នាក់ បានផ្ល្ស់ប្តូរទីលំនៅកាលពីប៉ុនា្ម្នឆ្ន្ំមុន 

ដោយសរការសងសង់ទំនប់ទឹក។106 

បញ្ហ្ចម្បងមួយដ្លពក់ព័ន្ធនឹងគម្្ងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធខា្ន្តធំ គឺជាតម្ូវការដីធ្លីដ៏ធំធ្ង។ 

អាងស្តុកទឹកន្ទំនប់នានា ជាញឹកញាប់ គ្បដណ្តប់លើផ្ទ្ដីរាប់រយគីឡូម៉្ត្ការ៉្ រហូតដល ់

រាប់ពន់គីឡូម៉្ត្ការ៉្ទ្នោះ ប៉ុន្ត្តំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស (SEZs) ក៏ត្ូវការលាតសន្ធឹងនៅលើ 

ផ្ទដី្ដ្លមានទំហំធំដ្រ។ លទ្ធកម្មដីធ្លក៏ីមានសរសំខាន់ចំពោះរោងចក្អគ្គសិនីថ្មីៗ  ទីតំាងបញ្ជនូ 

អគ្គិសនី បំពង់ឧស្ម័ន ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវរថភ្លើង និង ការធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផ្ និង អាកាសយនដ្ឋ្ន 

ផងដ្រ។ ដូច្ន្ះ អ្នកអនុវត្តគម្្ងត្ូវធ្វើលទ្ធកម្ម និង នៅព្លខ្លះរឹបអូសដីធ្លីដ្លត្ូវការ និង  

ធ្វើឲ្យប្ជាជនដ្លរស់នៅលើដីធ្លីនោះត្ូវផ្ល្ស់ប្តូរទីលំនៅ (Mark និង Zhang ឆ្ន្ំ២០១៧)។107  

ប៉ុន្ត្ ការដោះស្្យផលប៉ះពល់ និង ការផ្តល់សំណងដល់ការបាត់បង់ទ្ព្យសកម្ម និង ជីវភាព 

រស់នៅ គឺជាសមាសធាតុន្គម្្ងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដ្លមានភាពស្មុគស្ម្ញ និង មានភាព 

រសើបខា្ល្ំងជាងគ្បំផុត។

គ្ចំាបាច់តូ្វធ្វើការអង្កត្ទិន្នន័យដើមគ្្ផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ចសង្គម និង ការអង្កត្សុរិយោដីឱ្យបាន 

ប្ុងប្យ័ត្នពីដំបូង សម្្ប់ធ្វើការដោះស្្យផលប៉ះពល់ និង ការផ្តល់សំណង ប៉ុន្ត្ ជា 

ញឹកញាប់វាតូ្វបានឡើងយ្៉ងប្ញាប់ពន្យារព្ល ឬ ខកខាតមិនបានធ្វើទំាងសុ្ង។ ជាញឹកញាប់  

អភិបាលកិច្ចគម្្ង និង តមា្ល្ភាព ជាបញ្ហ្ចោទយ៉្ងសំខាន់ (Rüland ២០១៩)។  

ទោះបីជាមានការអបអរសទរជាញឹកញាប់ថាជារឿងរា៉្វជោគជ័យ ក៏ដោយ (សូម្បីត្ធនាគរ 

ពិភពលោក) ដូចជាបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្្ប់ទំនប់ទឹក Nam Tuen 2 នៅ ប្ទ្សឡាវ ឬ  

តំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស Thilawa ដ្លនៅក្ប្រយុ្ំងហ្គូនក៏ដោយ ក៏ប្ទ្សមីយ៉្ន់មា៉្បាន 

មានការលំបាកក្នុងការដោះស្្យបញ្ហ្ជម្លៀសប្ជាពលរដ្ឋ (EarthRights International 

២០១៤)។108

ជាធម្មតា ការដោះស្្យផលប៉ះពល់ បណា្ត្លឲ្យមានបញ្ហ្តាមមកជាបន្តបនា្ទ្ប់។ ជាញឹក 
106 Mongabay ថ្ង្ទី១៣ ខ្មករា ឆ្ន្ំ២០១៧
107 សូមមើល ក្នុងចំណមសរព័ត៌មានផ្ស្ងទៀត The Bangkok Post ថ្ង្ទី២៤ ខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ២០១៤; Mekong 

Eye ថ្ង្ទី១៦ ខ្មីនា ឆ្ន្ំ២០១៧; The Nation ថ្ង្ទី១៣ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៧; Focus Global South 

ថ្ង្ទី២៧ ខ្ម្ស ឆ្ន្ំ២០១៩; Frontier Myanmar ថ្ង្ទី០២ ខ្ម្ស ឆ្ន្ំ២០២០
108 M2 Presswire, ថ្ង្ទី០៦ ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០០៧; Irrawaddy ថ្ង្ទី១៧ ខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ២០១៧; Global English 

ថ្ង្ទី២៣ ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០១៨; Thai News Service ថ្ង្ទី២៨ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៩; Frontier Myanmar 

ថ្ង្ទី០២ ខ្ម្ស ឆ្ន្ំ២០២០



287កិច្ចប្ជុំអាសុី-អឺរ៉ុប និង ចីរភាពសង្គមនៅក្នុងយុគសម័យន្ការតភា្ជ្ប់ប្កបដោយភាពប្កួតប្ជ្ង  

ញាប់ កន្ល្ងតាំងទីលំនៅឡើងវិញ នៅឆ្ង្យពីទីលំនៅដើម និង មិនស័ក្តិសមសម្្ប់ការធ្វើ 

កសិកម្ម និង ការន្សទ ឬ សម្្ប់គម្្ងការងរជំនួស និង គម្្ងជីវភាពរស់នៅនោះទ្  

(DDA ២០១៤; Thame ២០១៧)។ ការដោះស្្យផលប៉ះពល់ ក៏ត្ូវបានបន្តដោយ 

ការរំខានផងដ្រ ដល់រចនាសម្ព័ន្ធសង្គម ដ្លកាលពីមុនធា្ល្ប់ចាក់ភា្ជ្ប់គ្ន្យ៉្ងតឹង ព្មទាំង 

ការពរអ្នកភូមិនៅព្លមានវិបត្តិ។ វិបត្តិទាំងនោះកើតឡើងនៅព្លដ្លគ្ួសរដ្លបានតាំង 

ទីលំនៅឡើងវិញ ត្ូវដោះស្្យចំពោះបញ្ហ្ប្្ក់ចំណូលដ្លមានការធា្ល្ក់ចុះ និង ចំណាយ 

លើការរស់នៅដ្លមានការកើនឡើងយ៉្ងខា្ល្ំង៖ ចំពោះស្បៀងអាហារ ធាតុចូលកសិកម្ម ការ 

ដឹកជញ្ជូន ផ្ទះសម្ប្ង ការអប់រំ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និង ស្វាសុខាភិបាល (Yee ២០០៥)។  

នៅព្លនោះ ការធ្វើទ្សន្តរប្វ្សន៍ទៅកាន់ចំណុចកណា្ត្លន្ទីក្ុងគឺជាជម្ើសដ្លមិនអាច 

ជៀសវាងបាន។ នៅទីបំផុត អ្នកផ្ល្ស់ប្តូរទីលំនៅ ត្ូវស្វ្ងរកទីជម្កនៅតាមសំណង់អាណា 

ធិបត្យ្យ និង ទីលំនៅមិនរៀបរយ ហើយពួកគ្បន្តរស់នៅក្្មការគំរាមកំហ្ងន្ការបណ្ត្ញ

ច្ញដោយបង្ខំ ដោយសរសកម្មភាពក្លម្អសោភ័ណ្ឌភាពទីក្ុង ដ្លធ្វើឲ្យពួកគ្កា្ល្យទៅជា

ជនដ្លបង្កឱ្យមានផលប៉ះពល់ក្នុងសង្គម។109 ជាទូទៅ វាគឺជាក្ុមដ្លមានប្ជាជនក្ីក្ជាង

គ្បំផុត និង ងយរងគ្្ះខា្ល្ំងជាងគ្បំផុត ដូចជា កសិករ អ្នកន្សទ ជនក្ីក្នៅតំបន់ទីក្ុង 

មនុស្សចាស់ ស្្តី កុមារ និង ជនជាតិដើមភាគតិច ដ្លត្ូវរា៉្ប់រងកមា្ល្ំងន្បន្ទុកសង្គមដ្លបង្ក 

ឡើងដោយទំនើបកម្មន្ហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធ។ ការអភិវឌ្ឍហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធដ្លធ្វើឲ្យប្ជាជនមួយ 

ផ្ន្កធំត្ូវស្ថិតនៅក្្មទំនើបកម្ម ដោយមិនរំពឹងថានឹងមានក្លម្អដ្លគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់ចំពោះ 

ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគ្នោះ គឺជាការខ្ជះខា្ជ្យធនធានមនុស្សដ្លមិនអាចទទួលយកបាន។

 តើយើងធ្វើឲ្យការតភ្ជប់្ដ្លមានភពប្កួតប្ជ្ង មានចីរភព សង្គម 
បានដោយរបៀបណា?

ដូចបានកត់សមា្គ្ល់នៅផ្ន្កខាងដើមន្ឯកសរន្ះ ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធអាចជាលក្ខខណ្ឌតម្ូវ 

ជាមុនដ៏សំខាន់មួយសម្្ប់កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច ការកាត់បន្ថយភាពក្ីក្ និង ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច

សង្គមដ្លមានបរិយប័ន្ន។

ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ការធ្វើទំនើបកម្មហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធអាចបំព្ញតាមស្ចក្តីរំពឹងទុក 

ទាំងន្ះបាន លុះត្្ត្គម្្ងទាំងនោះត្ូវបានរៀបចំផ្នការ និង អនុវត្តយ៉្ងប្ុងប្យ័ត្ន 

ហើយការការពរ និង វិធានការកាត់បន្ថយសម្្ប់ក្ុមដ្លមានភាពទន់ខ្សាយផ្ន្កសង្គម  

ត្ូវគ្មិនអើពើ មានការខ្វះខាត និង ក្ុមងយរងគ្្ះដទ្ទៀត ត្ូវបានអនុវត្តយ៉្ងតឹងរុឹង និង  

109 Irrawaddy ថ្ង្ទី១៧ ខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ២០១៧។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

មិនត្ូវបានបំផ្ល្ញដោយសរការប្កួតប្ជ្ងផ្ន្កភូមិសស្្តនយោបាយនោះទ្។ ដោយសរ 

ត្ ASEM គឺជាវ្ទិកាមួយដ្លប្ទ្សមា្ច្ស់ជំនួយតាមប្ព្ណី (លោកខាងលិច) ន្អង្គការ 

សម្្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការ និង អភិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋកិច្ច និង ប្ទ្សដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចទើបត ្

អភិវឌ្ឍន៍ថ្មី (អាសុី) ដ្លផ្តល់ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ មកជួបគ្ន្នោះ វាត្ូវបានរៀបចំឡើងបាន 

យ្៉ងល្អដើម្បីប្មូលផ្តុបំទពិសោធន៍ល្ៗអ របស់មា្ចស់្ជំនួយដ្លមានជាយូរមកហើយ និង ថាមពល 

របស់តួអង្គថ្មីៗ ដើម្បីហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដ្លមាននិរន្តរភាពសង្គម ដ្លផ្តល់អត្ថប្យោជន៍ដល ់

សមាជិករបស់វ្ទិកា។ ក្នុងគោលបំណងន្ះ ផ្ន្កន្ះស្នើឡើងនូវបញ្ជីរាយនាមវិធានការនានា  

ដ្លមានបំណងពង្ឹងនិរន្តរភាពសង្គមន្ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធនៅបណា្ត្ប្ទ្សន្ ASEM។

(i) ទោះបីជា ASEM បានកំណត់និយមន័យការតភា្ជ្ប់ប្កបដោយចីរភាព110 រួចហើយក៏ដោយ 

ក៏ដ្នសង្គមនៅត្មានស្ពិចស្ពិលដ្រ។ ដូច្ន្ះ ដ្គូ ASEM គួរត្អនុម័តស្ចក្ត ី

ប្កាសអំពីក្បខណ្ឌមួយ ដ្លកំណត់ភាពច្បាស់លាស់ន្និយមន័យហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ 

ដ្លមានចីរភាពសង្គម។ គោលការណ៍ទី ៣ ន្គោលការណ៍ Ise-Shima របស់ G7 

សម្្ប់ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដ្លមានគុណភាពល្អនឹងកា្ល្យជាចំណុចផ្ល្ស់ប្តូរដ៏ល្អមួយ។  

ព័ត៌មានលម្អិតអាចត្ូវបានទាញច្ញពីបទប្បញ្ញត្តិ ស្តីពីការការពរ និង ការកាត់បន្ថយ 

ផលប៉ះពល់ន្ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍ពហុភាគី រួមមាន ធនាគរពិភពលោក និង ADB ឬ 

អង្គការអន្តរជាតិនានា ដូចជា គណៈកម្មការទំនប់ទឹកពិភពលោកជាដើម (Okano-Hei-

jmans et al. ២០១៨; Okano-Heijmans et al. ២០១៨)។ អង្គការទាំងន្ះកំណត ់

និយមន័យហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធថាមានចីរភាពសង្គម ប្សិនបើគ្ម្នអ្នកណាមា្ន្ក់ត្ូវបានទុក

ចោលនោះទ្។

(ii) ក្បខណ្ឌ ASEM សម្្ប់ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដ្លមាននិរន្តរភាពសង្គម ត្ូវត្រួមបញ្ចូល 

បញ្ហ្ការតាំងទីលំនៅឡើងវិញ និង ជីវភាពរបស់ប្ជាជនដ្លរងផលជះដោយសរ 

គម្្ងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ។

វាគួរត្បញ្ជ្ក់ថា បមា្ល្ស់ទីដោយមិនស្ម័គ្ចិត្តត្ូវត្បានដក់កំហិតលើចំនួន អប្បបរមា 

ដច់ខាត។ ប្សិនបើមិនអាចជៀសវាងបានទ្នោះ វាគួរត្ស្បនឹងបទដ្ឋ្នអន្តរជាតិ ដ្ល 

កំណត់និយមន័យការដោះស្្យផលប៉ះពល់ ថាជាគម្្ងអភិវឌ្ឍន៍ដ្លមានន័យថា គ្ួសរ 

ត្ូវត្ផ្ល្ស់ប្តូរទីលំនៅ ត្ូវត្កា្ល្យជាអ្នកទទួលផលពីគម្្ង។ ន្ះមានន័យថា ពួកគ្ទទួល

110 សូមមើល “និយមន័យ ការតភា្ជ្ប់ ASEM” https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/asem-

sustainable- connectivity/about (បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី២១ ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០២០)។



289កិច្ចប្ជុំអាសុី-អឺរ៉ុប និង ចីរភាពសង្គមនៅក្នុងយុគសម័យន្ការតភា្ជ្ប់ប្កបដោយភាពប្កួតប្ជ្ង  

បានការផ្តល់សំណងដ្លមានភាពយុត្តិធម៌ និង ទាន់ព្លវ្លា ចំពោះការបាត់បង់ទ្ព្យសម្បត្តិ 

និង ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគ្ ដោយផ្អ្កលើតម្ល្ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។ សំណងត្ូវត្រួមបញ្ចូល  

គ្ួសរទាំងឡាយនៅក្នុងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្បច្បាប់ មា្ច្ស់ដីធ្លី និង អ្នកជួលពិតប្្កដ។ 

នៅក្នងុដំណើរការន្ះ បទដ្ឋន្ន្ការរស់នៅរបស់ពួកគ្តូ្វត្មានការកើនឡើងដ្លជាលទ្ធផល 

ន្ជីវភាពរស់នៅដ្លល្អប្សើរជាងមុន ទទួលបានស្វាសធារណៈដ្លមានតម្ល្សមរម្យ និង  

ការគ្ប់គ្ងគម្្ងដ្លមានការចូលរួម (Clark ២០០០, ២០០២; Cernea ២០០៨; Wade  

២០១១; Mathur ២០១៣; Perera ២០១៤; ធនាគរពិភពលោក និង UNCTAD ២០១៨)។

(iii) ក្បខណ្ឌត្ូវត្លើកឡើងយ៉្ងច្បាស់លាស់អំពីគម្្ងវារីអគ្គិសនី និង គម្្ងផលិត 

អគ្គិសនីដោយប្ើប្្ស់ធ្យូងថ្ម ដ្លមានប្ជាប្ិយភាពនៅក្នុងចំណមវិនិយោគិននៅ 

ក្នុងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដ្លមានផលប៉ះពល់យ៉្ងខា្ល្ំង លើផ្ន្កសង្គម និង បរិស្ថ្ន 

របស់ពួកគ្ (Minh et al. ២០១៦; Eyler និង Weatherby ២០១៩)។ គ្ត្ូវត្ជូន  

ដំណឹងដល់អ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានលើគម្្ងអំពីភាពលម្អៀងនៅក្នុងទីក្ុង ដ្លជាប់ពក់

ព័ន្ធនឹងគម្្ងជាច្ើន និង ចាំបាច់ត្ូវត្ដោះស្្យ (Siciliano et al. ២០១៥)។

(iv) វាក៏គួរត្លើកឡើងអំពីតម្ូវការន្តមា្ល្ភាព និង ការពិគ្្ះយោបល់ដ្លអាចទុកចិត្ត

បាន ជាមួយភាគីពក់ព័ន្ធ និង គូសបញ្ជ្ក់អំពីគ្្ះថា្ន្ក់ចំពោះនិរន្តរភាពសង្គមដ្លកើត 

ឡើង ប្សិនបើការបញ្ចប់គម្្ងយ៉្ងឆប់រហ័សត្ូវបានផ្តល់អាទិភាពច្ើនជាងការធ្វើ 

ផ្នការយ៉្ងប្ុងប្យ័ត្ននោះ (ក្សួងការបរទ្ស ២០១៧; Mao និង Müller ២០២០)។  

ស្ចក្តប្ីកាសអំពីក្បខណ្ឌគួរត្រួមបញ្ចលូអនុសសន៍មួយសម្្ប់វិនិយោគិនឲ្យត្ងតំាង 

ក្ុមត្ួតពិនិត្យឯករាជ្យ ក្នុងលក្ខណៈជាអង្គការពហុភាគី ដ្លរួមបញ្ចូលអ្វីដ្លធនាគរ 

ពិភពលោក និង ADB បានអនុវត្តរួច។

(v) ស្ចក្តីប្កាសអំពីក្បខណ្ឌគួរត្លើកទឹកចិត្តអ្នកផ្តល់ស្វាហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ (នៅក្នុង 

ករណីដ្លពួកគ្មិនទាន់បានអនុវត្តនៅឡើយ) ឲ្យបង្កើតប្ព័ន្ធវាយតម្លក្ារអនុវត្តដ៏តឹងរឹុង  

និង ឯករាជ្យ ដូចប្ព័ន្ធរបស់មា្ច្ស់ជំនួយទ្វ្ភាគី និង ទីភា្ន្ក់ងរអភិវឌ្ឍន៍ពហុភាគីដ្ល 

មានជាយូរមកហើយ។ ប្ព័ន្ធវាយតម្លគួ្រត្រួមបញ្ចលូសូចនាករដ្លមិនតឹ្មត្តួ្តពិនិត្យ 

កម្ិតដ្លគម្្ងនានាសម្្ចបានតាមវត្ថុបំណងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគ្ត្បុ៉ណ្ណ្ះ

ទ្ ប៉ុន្ត្ក៏ត្ូវត្ួតពិនិត្យអនុលោមភាពលើបទដ្ឋ្នសង្គម និង បរិស្ថ្នអន្តរជាតិផងដ្រ។

(vi) វ្ទិកា ASEM អាចកាត់បន្ថយការប្កួតប្ជ្ងជាសកា្ត្នុពលបានតាមរយៈការចារអនុម័ត 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

លើភាពចុះសមុ្ងនឹងគ្្ងការតភា្ជប់្ដ្លកំពុងត្ដំណើរការ។ វ្ទិកាន្ះអាចលើកកម្ពស់ 

កិច្ចសន្ទនាអំពីនីតិវិធី បទប្បញ្ញត្តិ និង បទដ្ឋ្នដ្លជួយពង្ឹងកំណត់ត្្អំពីនិរន្តរភាព 

សង្គមន្គម្្ងហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធអឺរ្៉ាសីុ។ មូលនិធិអាសីុ-អឺរុ៉បអាចកា្លយ្ជាស្ថប័្នមួយ 

សម្្ប់ ពង្ឹងចំណ្ះដឹងអំពីបញ្ហ្របស់គម្្ងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គម។ ជម្ើស 

ផ្ស្ង ៀត រួមមាន មជ្ឈមណ្ឌលកសងសមត្ថភាព និង មជ្ឍមណ្ឌលបណ្តុះបណា្ត្ល ដូចជា  

មជ្ឈមណ្ឌលមួយដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថ្នបច្ច្កវិទ្យាអាសុីនៅប្ទ្ស 

វៀតណាម។ 111

(vii) ASEM គួរត្ផ្តួចផ្តើមគំនិតបង្កើតកិច្ចសន្ទនានៅក្នុងចំណមមា្ច្ស់ជំនួយដើម្បីកិច្ចសហ 

ប្តិបត្តិការ និង ការសម្បសម្ួលកាន់ត្ខា្ល្ំងកា្ល្លើគម្្ងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ។ នៅ 

ខណៈព្លកំពុងប្មូលផ្តុំកមា្ល្ំង វិធីន្ះនឹងកាត់បន្ថយការប្កួតប្ជ្ង ដក់កម្ិតលើ 

សកម្មភាពជាន់គ្ន្ដ្លមានការខ្ជះខា្ជ្យ និង ថ្រក្សាគុណភាពគម្្ង (Broer ២០១៨;  

Rüland និង Michael ២០១៩)។ ប្ជាជនត្ូវត្ជាអ្នកទទួលផលចុងក្្យន្កិច្ច 

សហប្តិបត្តិការនោះ។

(viii) ការបង្កើតសូចនាករន្ការតភា្ជ្ប់ ASEM គឺជាគោលការណ៍ន្គំនិតផ្តួចផ្តើមដ្លមានការ

ស្វ្គមន៍។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ឧបករណ៍ន្ះត្ូវត្បានត្ួតពិនិត្យយ៉្ងដិតដល់  

តាមរយៈការបង្កើតទស្សនាទានន្សូចនាករដ្លកំណត់បរិមាណន្ការខូចខាតរបស់ 

គម្្ងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធមកលើសង្គម និង បរិស្ថ្ន។ 112

111 Thai News Service ថ្ង្ទី១០ ខ្ម្ស ឆ្ន្ំ២០១៣ និង ថ្ង្ទី២៨ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៩; TendersInfo 

ថ្ង្ទី០៣ ខ្ម្ស ឆ្ន្ំ២០១៥
112 សូមមើល ASEM Sustainable Connectivity Portal, https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/

asem-sustainable-connectivity/ 

 (បានចូលប្ើប្្ស់នៅថ្ង្ទី២១ ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០២០
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 ស្ចក្តីបញ្ចប់

សន្ទុះហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធអឺរា៉្សុី នាព្លបច្ចុប្បន្ន ត្ូវបានចាត់ទុកថាជាកតា្ត្ជំរុញដល់ការ 

អភិវឌ្ឍដ្លមានឥទ្ធិពល។ ការលើកឡើងន្ះគឺជាការពិត ជាពិស្សចំពោះកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ង 

ក្្យព្លមានជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីចាប់ផ្តើមការងើបឡើងវិញផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច។ ស្ដៀងគ្ន្ន្ះ 

ដ្រ វាផ្តល់ឱកាសសម្្ប់ការក្ប្្ទ្ង់ទ្្យឡើងវិញន្ការធ្វើផ្នការហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធ ដើម្បី 

ឆ្ព្ះទៅរកចីរភាពបរិស្ថ្ន និង សង្គម កាន់ត្ខា្ល្ំងកា្ល្។113 ប៉ុន្ត្ ពុំមានភាពចាំបាច់នៅក្នុង 

ការអភិវឌ្ឍហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធ ដើម្បីបង្កើតអ្វដ្ីលមានស្្ប់ហើយនោះទ្។ វាមានភាពគ្ប់គ្្ន់ 

ក្នុងការធ្វើឱ្យការចងចាំរបស់ស្ថ្ប័នមានដំណើរការ និងកត់ត្្ម្រៀនដ៏មានតម្ល្ និង ទមា្ល្ប ់

អនុវត្តល្អបំផុតជាច្ើន ដ្លបង្កើតឡើងដោយការអភិវឌ្ឍផ្ន្កហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ ក្នុងរយៈព្ល 

ជាង ៦ ទសវត្សរ៍ នៅបណា្ត្ប្ទ្ស លោកខាងត្បូង។ បទពិសោធន៍ទាំងន្ះត្ូវបានចងក្ងជា 

ឯកសរបានយ៉្ងល្អ និង ត្ូវបានក្ប្្ឲ្យកា្ល្យជាវិធានការការពរ និង វិធានការកាត់បន្ថយ 

ផលប៉ះពល់ ដោយអ្នកផ្តល់ស្វាហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធពហុភាគី និង ទ្វ្ភាគី ដ្លមានកំណត់ត្្ 

ន្ការតាមដនរយៈព្លវ្ងនៅក្នុងវិស័យន្ះ។

កិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ក្នុងឆ្ន្ំ២០២១ គួរត្ជាការកត់សមា្គ្ល់ដ៏មាន 

អត្ថន័យអំពីតម្ូវការន្ចីរភាពសង្គមនៅក្នុងគម្្ងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ។ ការរួមចំណ្ករបស ់

ASEM ចំពោះការតភា្ជ្ប់នឹងមានភាពរឹងមាំឡើង ប្សិនបើ ASEM លើកឡើងអំពីក្បខណ្ឌមួយ 

សម្្ប់ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដ្លមានចីរភាពសង្គម រួមជាមួយយន្តការសម្្ប់តាមដននៅព្ល

ក្្យ តាមរយៈវ្ទិកាន្តភា្ជ្ប់ និង សកម្មភាពរបស់ខ្លួន។

113 សូមមើល ផ្អ្កតាមការសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថ្នកិច្ចការអន្តរជាតិន្ប្ទ្សសិង្ហបុរី The Business Times 

(សិង្ហបុរី) ថ្ង្ទី០៦ ខ្ឧសភា ឆ្ន្ំ២០២០។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM
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កិច្ចសហប្តិបត្តកិារពហ៊ភគីសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍន៍ 
ប្កបដោយចីរភព

ការគ្ប់គ្ងទឹកនៅក្នុងតំបន់ទន្ល្ម្គង្គ និង តំបន់ទន្ល្ ដនូប
THEARITH LENG

 ស្ចក្តីផ្តើម

ទន្ល្ Danube និង ទន្ល្ម្គង្គគឺជាទន្ល្ពីរ ដ្លវ្ងជាងគ្បំផុតនៅលើពិភពលោក និង ដើរ 

តួនាទីយ៉្ងសំខាន់ក្នុងការទ្ទ្ង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្ជាជន និង ពូជសត្វដទ្ទៀតដ្លរស់

នៅក្នុងអាងទន្ល្។

ទន្ល្ Danube គឺជាទន្ល្ដ្លវ្ងជាងគ្ទីពីរ នៅទ្វីបអឺរ៉ុប ដ្លមានប្វ្ងសរុប ២.៨៥៧ 

គីឡូម៉្ត្ (គ.ម.)។ អាងទឹករបស់ទន្ល្ន្ះ ដ្លលាតសន្ធឹងប្មាណ ៨១៧.០០០ គីឡូម៉្ត្ 

ការ៉្ (ប្ហ្ល ១០% ន្ទ្វីបអឺរ៉ុប) ត្ូវបានប្ើប្្ស់រួមគ្ន្ដោយប្ទ្សចំនួន ១៩ (Shepherd  

២០១៨: ២)។ ទន្ល្គឺជាប្ភពដ៏សំខាន់មួយន្ថាមពលវារីអគ្គីសនី កសិកម្ម ការកំសន្ត 

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងការចូលទៅជិតបរិស្ថ្នធម្មជាតិរបស់ទី្វបអឺរ៉ុប។ ទន្ល្ន្ះហូរកាត់រដ្ឋធានីន ្

ប្ជាជាតិចំនួន ៤ គឺ Vienna, Bratislava, Budapest និង Belgrade ហើយប្ជាជនជិត  

២០ លាននាក់ពឹងផ្អ្កលើទន្ល្ន្ះសម្្ប់តម្ូវការទឹកប្ចាំថ្ង្របស់ពួកគ្។

ទន្ល្ម្គង្គមានប្វ្ងជិត ៥.០០០ គីឡូម៉្ត្ និង ហូរកាត់ប្ទ្សចំនួនប្្ំមួយ រួមមាន  

ប្ទ្សចិន ប្ទ្សមីយ៉្ន់មា៉្ ប្ទ្សថ្ សធារណរដ្ឋប្ជាធិបត្យ្យប្ជាមានិតឡាវ 

(ប្ទ្សឡាវ) ប្ទ្សកម្ពុជា និង ប្ទ្សវៀតណាម។

បម្្បម្ួលតាមរដូវកាលន្កម្ពស់ទឹក និង ជម្ករបស់សត្វនៅតំបន់ដីសើមដ៏ធំ បានធ្វើឱ្យ 

ទន្ល្ន្ះកា្ល្យជាប្ភពដ៏ធំមួយន្ផលិតកម្មកសិកម្ម ថាមពល និង ការទាក់ទាញទ្សចរណ ៍

នៅទ្វីបអាសុី។
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ជីវចមុ្ះដ៏សម្បូរប្បរបស់ទន្ល្ន្ះមានសរៈសំខាន់ណាស់សម្្ប់ជីវិតរស់នៅរបស់ប្ជាជន  

៦០ លាននាក់ដ្លរស់នៅក្នុងតំបន់អាងទន្ល្។ វិស័យជលផល ត្មួយគត់ នាំមកនូវប្្ក់ចំណូល 

ប្ចាំឆ្ន្ំប្មាណ ១៧ ប៊ីលានដុលា្ល្រ៖ ប្ហ្ល ៣% ន្ GDP របស់ប្ទ្សកម្ពុជា ឡាវ ថ្ និង 

វៀតណាម និង ១៣% ន្តម្ល្សរុបរបស់ជលផលពិភពលោក (ប្ហ្ល ១៣០ ប៊ីលានដុលា្ល្រ) 

(VietnamNet ២០១៦)។

ដោយសរសរសំខាន់ដ៏ខា្ល្ំងកា្ល្ន្ទន្ល្ទាំងពីរ យន្តការពហុភាគីជាច្ើនត្ូវបានបង្កើតឡើង 

នៅក្នុងតំបន់ទាំងន្ះ ដើម្បីធានាចំពោះការប្ើប្្ស់ទឹក និង ធនធានដ្លពក់ព័ន្ធប្កបដោយ 

ចីរភាព។ ទោះបីជាយន្តការក្នុងតំបន់ទាំងន្ះ ជារួម បានរួមចំណ្កដល់ទំនាក់ទំនងដោយ 

សន្តិភាពក្នុងចំណមប្ទ្សនានានៅក្នុងតំបន់ទាំងន្ះក៏ដោយ ក៏នៅត្មានបញ្ហ្ប្ឈមមួយ 

ចំនួនដ្រ។ ឧទាហរណ៍៖ ក្នងុរយៈព្លបុ៉នា្មន្ឆ្ន្កំន្លងមក ភាពតានតឹងបានកើតឡើងក្នងុចំណម 

ប្ទ្សនានា នៅក្នុងអាងទន្ល្ម្គង្គ ជាពិស្សរវាងប្ទ្សខ្ស្ទឹកខាងលើ និង ប្ទ្សខ្ស្ 

ទឹកខាងក្្ម។ ដើម្បីដោះស្្យបញ្ហទឹ្កដ្លនៅសល់ឲ្យកាន់ត្មានប្សិទ្ធភិាពនោះ ប្ទ្ស 

នានានៅទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប បាន និងកំពុងត្ធ្វើការជាមួយគ្ន្តាមរយៈយន្តការអន្តរទ្វីបថ្មីមួយ 

ហៅថាកិច្ចប្ជុំអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM)។

 យន្តការគ្ប់គ្ងធនធានទឹក និង ទំនាក់ទំនងអន្តររដ្ឋនៅតំបន់ទន្ល្ 
Danube

ការគ្ប់គ្ងធនធានទឹកនៅក្នុងតំបន់ទន្ល្ Danube លើកទឹកចិត្តដល់បណា្ត្ប្ទ្សក្នុងតំបន ់

ឲ្យសហការគ្ន ្ ដូចជាតាមរយៈការយល់ព្មចងកាតព្វកិច្ចដោយយន្តការច្បាប់មួយចំនួនដ្លមាន 

បំណងធ្វើឲ្យប្ទ្សទាំងន្ះ ជាចុងក្្យ មានទំនាក់ទំនងប្កបដោយសន្តិភាពជាមួយគ្ន្ទៅ 

វិញទៅមក។

លិខិតតូបករណ៍ដំបូង និង សំខាន់បំផុត ដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគ្ប់គ្ងធនធានទឹក 

នៅក្នុងតំបន់ គឺអនុសញ្ញ្ការពរទន្ល្ Danube (DRPC) ឆ្ន្ំ១៩៩៤ ដ្លបានចុះហត្ថល្ខា 

ដោយអង្គភាពចំនួន ១៥ នៅក្នុងអាងទន្ល្ Danube (DRB) ដ្លគ្បដណ្តប់លើផ្ទ្ដីជាង 

២០០០ គីឡូម៉្ត្ក្ឡា។ ហត្ថល្ខីទាំងន្ះ រួមមាន ប្ទ្សអូទ្ីស ប្ទ្សបូស្នី និង 

ហឺហ្ស្ហ្គូវីណា ប្ទ្សប៊ុលហា្គ្រី ប្ទ្សក្ូអាត សធារណរដ្ឋឆ្ក ប្ទ្សអាល្លឺម៉ង់ ប្ទ្ស 

ហុងគ្ី ប្ទ្សម៉ុលដូវា៉្ ប្ទ្សម៉ុងត្ណ្ហ្គ្ោ ប្ទ្សរ៉ូមា៉្នី ប្ទ្សស៊្ប៊ី ប្ទ្សស្លូវា៉្គី 

ប្ទ្សស្លូវ្នី ប្ទ្សអ៊ុយក្្ន និង គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (គណៈកម្មការអន្តរជាតិសម្្ប់ការពរ 

ទន្ល្ Danube [ICPDR] ២០១៣a: ៤) ។
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ភាគីន្ DRPC បានព្មព្ៀងសហការគ្ន្លើបញ្ហ្គ្ប់គ្ងទឹកសំខាន់ៗ ដូចជា ការអភិរក្ស 

ទឹកលើដី និង ទឹកក្្មដី ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យពីឧបទ្ទវហ្តុ និង ទឹកជំនន់ និងការកាត់បន្ថយ

ការបញ្ច្ញការបំពុលពីប្ភព DRB ចូលទៅក្នុងសមុទ្ខ្ម្ (ICPDR ២០១៣a: ៤)។

បនា្ទប់មក ICPDR ត្ូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្ន្ំ ១៩៩៨ ដើម្បីសម្បសម្ួលបញ្ហ្ការគ្ប់គ្ង

ទឹក និង សម្បសម្ួលកិច្ចព្មព្ៀងរវាងហត្ថល្ខីទាំងឡាយ ស្តីពីវិធានការច្បាប់ រដ្ឋបាល និង 

បច្ច្កទ្ស ដើម្បីការពរ និង ពង្ឹងគុណភាពរបស់ទន្ល្ Danube និង ដ្ទន្ល្របស់វា។

ICPDR ត្ូវបានគ្ប់គ្ងដោយក្ុមប្ជុំសមញ្ញមួយ ដ្លទទួលបន្ទុកបង្កើតគោលនយោ 

បាយ និង យុទ្ធសស្ត្ និង ក្ុមការងរប្ចាំការមួយ ដ្លទទួលខុសត្ូវផ្តល់មគ្គុទ្ទ្ស 

ក៍ណ្នាំ និង រៀបចំស្ចក្តីសម្្ច។ លើសពីន្ះទៀត ក្ុមអ្នកជំនាញ ក្ុមការងរ និង  

អ្នកតំណាងរបស់ក្ុមភាគីពក់ព័ន្ធ ផ្តល់ការគំទ្ដល់ការងរវិទ្យាសស្ត្ និង ការងរបច្ច្កទ្ស 

របស់ ICPDR (ICPDR ២០១៨: ៦)។

លិខិតតូបករណ៍ ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយទៀតក្នុងការគ្ប់គ្ងបញ្ហ្ទឹកនៅ DRB គឺស្ចក្តីណ្នា ំ

ស្តីពីក្បខ័ណ្ឌទឹក (WFD) ដ្លត្ូវបានអនុម័តដោយសហភាពអឺរ៉ុប (EU) នៅឆ្ន្ំ ២០០០។  

WFD ត្ូវបានចាត់ទុកជាឯកសរមួយក្នុងចំណមឯកសរការពរទឹក ដ្លចងកាតព្វកិច្ចតាម 

ផ្លូវច្បាប់ ដ៏រឹងមាំបំផុតនៅលើពិភពលោក និងជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតមួយសម្្ប់គ្ប់ប្ទ្ស 

ទាំងអស់ន្ DRB។ ចំណុចដ្លគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍គឺ ការអនុវត្តរបស់ WFD បានកា្ល្យជា 

លក្ខណវិនិច្ឆយ័ដ៏សំខាន់មួយន្ការជ្ើសរីសសមាជិកភាព EU (Masliah–Gilkarov ២០១៩)។  

នៅក្នុងករណីន្ះ ICPDR មានភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់បណា្ត្ប្ទ្សន្ DRB ដើម្ប ី

បំព្ញតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យន្ការចូលជាសមាជិក EU។ បណា្ត្ប្ទ្សន្ DRB បានសហការ 

គ្ន្យ៉្ងខា្ល្ំង ដើម្បីបំព្ញតាមលក្ខខណ្ឌតម្ូវដ្លមានច្ងនៅក្នុង WFD ក៏ដូចជា DRPC  

ឆ្ន្ំ១៩៩៤ ផងដ្រ។ ទិដ្ឋភាពដ្លគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតរបស់ WFD គឺការអនុម័តគោល 

ការណ៍ "ការបង់ប្្ក់ដោយអ្នកបំពុលបរិស្ថ្ន” ដ្លទាមទារឱ្យប្ទ្សនីមួយៗ (ឧទាហរណ៍៖ 

ប្តិបត្តិកររោងចក្វារីអគ្គិសនី) ទូទាត់ការខូចខាតណាមួយដ្លពួកគ្បានធ្វើចំពោះបរិស្ថ្ន។  

គោលការណ៍ន្ះ ជាទូទៅអនុវត្តចំពោះសកម្មភាពសងសង់រោងចក្វារីអគ្គិសនី ដ្លអាចមាន 

ផលជះអវិជ្ជមានដល់ប្ព័ន្ធអ្កូឡូសុីនៅក្នុងទឹក (ឧទាហរណ៍៖ ជម្ក និង ប្ភ្ទសត្វ) ឬ  

សណា្ឋ្នទឹក (ឧទាហរណ៍៖ ការហូរសរធាតុផ្ស្ងៗចូលក្នុងទន្ល្ តុល្យភាពទឹក បមា្ល្ស់ទ ី

ដីល្បាប់ និង រូបសស្ត្ទន្ល្) (ICPDR ២០១៣b: ១៥)។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ឧបករណ៍ច្បាប់ដ៏រឹងមាំមួយទៀត ដ្លគ្ប់គ្ងបញ្ហ្ទាក់ទងនឹងទឹក នៅក្នុង DRB គឺ ស្ចក្ត ី

ណ្នាំស្តីពីទឹកជំនន់នៅអឺរ៉ុប (EFD) ដ្លបានចូលជាធរមាន កាលពីខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ ២០០៧។  

EFD ស្នើឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកអនុវត្តគោលនយោបាយឱ្យបានគ្ប់គ្្ន់ និង ដ្លមានភាពស្ុះ 

ស្ួលគ្ន្ ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្្ះទឹកជំនន់។

ស្ចក្តីណ្នាំន្ះក៏ធ្វើឲ្យសធារណជនទទួលបានព័ត៌មានស្តីពីហានិភ័យទឹកជំនន់ និង វិធាន 

ការណ៍ដ្លពក់ព័ន្ធផងដ្រ។ ស្បតាមស្ចក្តីណ្នាំន្ះ រដ្ឋសមាជិកត្ូវបានរំពឹងថានឹង 

សម្បសម្ួលទមា្ល្ប់អនុវត្តក្នុងការគ្ប់គ្ងហានិភ័យទឹកជំនន់របស់ពួកគ្ជាមួយគ្ប់ប្ទ្ស 

ទាំងអស់ដ្លប្ើប្្ស់អាងទន្ល្អន្តរជាតិរួមគ្ន្ រួមទាំងប្ទ្សដ្លមិនម្នជាសមាជិក EU 

ផងដ្រ (ICPDR ២០១២: ៥)។

នៅឆ្ន្ំ ២០០០ ផ្នការគ្ប់គ្ងស្ុកន្អាងទន្ល្ Danube ដ្លបានសម្បសម្ួល  

សម្្ប់ DRB ទាំងមូល ត្ូវបានបង្កើតឡើង ដោយអនុលោមតាម WFD របស់ EU។  

ផ្នការន្ះត្ូវបានអនុម័តដោយហត្ថល្ខីរបស់ ICPDR កាលពីចុងឆ្ន្ំ ២០០៩។ នៅខ្តុលា 

ឆ្ន្ំ២០១២ ក្ុមប្ឹក្សាក្សួងន្សហគមន៍ថាមពលបានសម្្ចចិត្តអនុវត្ត ស្ចក្តីណ្នាំស្តីពី 

ថាមពលកកើតឡើងវិញរបស់ EU ដ្លសន្យាផ្តល់ជូនសហគមន៍ថាមពលរបស់ EU (រួមទាំង 

ប្ទ្សន្ DRB ជាច្ើនផងដ្រ) នូវចំណ្កចងកាតព្វកិច្ច ន្ថាមពលកកើតឡើងវិញ ដ្ល 

ជាផ្ន្កមួយន្ការប្ើប្្ស់ទូទៅរបស់ពួកគ្ នៅឆ្ន្ំ២០២០ (ICPDR ២០១៣b: ១១)។ ន្ះ 

ដើម្បីធានាថាកម្ិតទឹក និង គុណភាពរបស់ទន្ល្ Danube នឹងមិនរងការខូចខាត ដោយសរការ 

សងសង់រោងចក្វារីអគ្គិសនីជាបន្តបនា្ទ្ប់ នៅតាមបណា្ត្ប្ទ្សន្ DRB ឬ នៅទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប 

ទាំងមូលនោះទ្។

ដូចបានគូសបញ្ជ្ក់នៅខាងលើ ការគ្ប់គ្ងទឹកនៅក្នុង DRB ជាទូទៅ ត្ូវបានធ្វើនិយ័ត 

កម្ម ដោយលិខិតូបករណ៍ដ្លចងកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ ដូចជា DRPC WFD និង EFD 

ជាដើម។ ប្ការន្ះលើកទឹកចិត្តដល់បណា្ត្ប្ទ្សន្ DRB ជាពិស្សប្ទ្សដ្លមាន 

បំណងចង់កា្ល្យជាផ្ន្កមួយន្ EU ឲ្យប្កាន់ខា្ជ្ប់ ដោយច្តនានូវបណ្តុំវិធានដ្លចង 

កាតព្វកិច្ច ដ្លជួយកាត់បន្ថយជាអប្បបរមានូវភាពខុសគ្ន្ ឬ ទំនាស់រវាងពួកគ្ចំពោះការប្ើ

ប្្ស់ទឹកបានយ៉្ងមានប្សិទ្ធភាព។ ក្នុងរយៈព្លមធ្យម ទៅ រយៈព្លវ្ងបណា្ត្ប្ទ្សន្  

DRB ទំនងជាបន្តសហការជាមួយគ្ន្ និងមិនងយមានទំនាស់ជាលក្ខណៈបើកចំហទាក់ទងនឹង 

ទឹកនោះទ្។
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ការគ្ប់គ្ងទឹកនៅក្នុងតំបន់ទន្ល្ម្គង្គ និង តំបន់ទន្ល្ ដនូប 

 យន្តការគ្ប់គ្ងធនធានទឹក និង ទំនាក់ទំនងអន្តររដ្ឋនៅតំបន ់
ទន្ល្ម្គង្គ

មិនដូចគ្ន្នឹង DRB ដ្លការគ្ប់គ្ងទឹក ភាគច្ើនត្ូវបានធ្វើនិយ័តកម្មដោយវិធាន និង 

បទប្បញ្ញត្តិក្នុងតំបន់នោះទ្ ទឹកនៅតំបន់ទន្ល្ម្គង្គភាគច្ើនត្ូវបានធ្វើនិយ័តកម្ម ដោយគំនិត 

ផ្តួចផ្តើមក្នុងតំបន់ដ្លមិនចងកាតព្វកិច្ចមួយចំនួន ដូចជាគណៈកម្មការទន្ល្ម្គង្គ (MRC) មហា 

អនុតំបន់ទន្ល្ម្គង្គ (GMS) គំនិតផ្តួចផ្តើមតំបន់ម្គង្គក្្ម (LMI) និងកិច្ចសហប្តិបត្តិការ 

ម្គង្គឡានឆង (LMC)។ គំនិតផ្តួចផ្តើមថា្ន្ក់តំបន់ដ្លមានភាពបត់ប្នទាំងន្ះ បានផ្តល់

អត្ថប្យោជន៍យ៉្ងខា្ល្ំងដល់ប្ទ្សនានាន្តំបន់ទន្ល្ម្គង្គ ដ្លរួមមាន ប្ទ្សចិន ឡាវ 

មីយ៉្ន់មា៉្ ថ្ កម្ពុជា និង វៀតណាម ដ្លមានគោលដៅពង្ឹងទំនាក់ទំនងដោយសន្តិភាព 

នៅក្នុងចំណមប្ទ្សទាំងន្ះ។ សរសំខាន់ន្គំនិតផ្តួចផ្តើមថា្ន្ក់តំបន់ទាំងន្ះ អាចត្ូវបាន 

ពណ៌នាត្ួសៗដូចខាងក្្ម។

គណៈកម្មការទន្ល្រម្រគង្គ

គណៈកម្មការទន្ល្ម្គង្គ (MRC) ដ្លកាលពីមុនគឺជាគណៈកមា្ម្ធិការទន្ល្ម្គង្គ គឺជា 

ស្ថប័្នអន្តររដ្ឋភិ្បាលមួយដ្លតូ្វបានបង្កើតឡើងនៅក្នងុឆ្ន្១ំ៩៩៥។ ប្ទ្សសមាជិក MRC  

រួមមាន ប្ទ្សកម្ពុជា ឡាវ ថ្ និង វៀតណាម នៅខណៈព្លដ្លប្ទ្សចិន និង  

ប្ទ្សមីយ៉្ន់មា៉្ គឺជាដ្គូពិភាក្សា (MRC)។ ប្សកកម្មចម្បងរបស់ MRC គឺធានាចំពោះ 

ការអភិវឌ្ឍទៅវិញទៅមក និង ប្កបដោយប្សិទ្ធភាពន្ទន្ល្ម្គង្គ ស្បព្លជាមួយគ្ន្នោះ  

កាត់បន្ថយផលប៉ះពល់ជាអវិជ្ជមានចំពោះប្ជាជន និង បរិស្ថ្ននៅក្នុងអាងទន្ល្ម្គង្គក្្ម  

(LMB)។ MRC ក៏មានតួនាទីសំខាន់ផងដ្រ ក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលចំណ្ះដឹងក្នុងតំបន់ ស្តីពី 

ការគ្ប់គ្ងធនធានទឹក។

មហាអនុតំបន់ម្រគង្គ

GMS ត្ូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្ន្ំ ១៩៩២ ក្នុងគោលបំណងអនុវត្តគម្្ងដ្លមានអាទិភាព 

ខ្ពស់នៅក្នុងប្ទ្សតាមដងទន្ល្ម្គង្គទាំង ៦ (ប្ទ្សកម្ពុជា ចិន ឡាវ មីយ៉្ន់មា៉្ ថ្ និង  

វៀតណាម) ដោយមានការគំទ្ពីធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។ កម្មវិធី GMS បានផ្ត្តជាចម្បងលើ 

ការលើកកម្ពស់ និង សម្បសម្ួលការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច និង ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ ដោយធ្វើសមា 

ហរណកម្មប្ទ្សនានានៅក្នុងអនុតំបន់តាមប្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និង បណា្ត្ញស្ដ្ឋកិច្ចជាច្ើន 

ផ្ស្ងទៀត និង ច្ករបៀង ខ្ស្បណា្ត្ញថាមពល និង ការភា្ជ្ប់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីជួយសម្ួល 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ដល់ការផ្ល្ស់ទីន្ទំនិញ និង ប្ជាជនអន្តររដ្ឋ ក៏ដូចជាការតភា្ជ្ប់ប្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ផងដ្រ 

(GMS) ។ 

គំនិតផ្តួចផ្តើមតំបន់ម្រគង្គក្រ្រម

LMI ដ្លត្ូវបានស្នើជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្ន្ំ ២០០៩ គឺជាភាពជាដ្គូពហុជាតិរវាងសហរដ្ឋ 

អាម្រិក (US) និង ៥ ប្ទ្ស នៅតាមបណ្ត្យទន្ល្ម្គង្គក្្ម រួមមាន ប្ទ្សកម្ពុជា ឡាវ 

មីយ៉្ន់មា៉្ ថ្ និង វៀតណាម។ LMI ភាគច្ើន ដើរតួជាវ្ទិកាមួយ ដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្ 

ប្ឈមន្ការអភិវឌ្ឍន៍ និង គោលនយោបាយឆ្លងដ្ននៅក្នុងអនុតំបន់ទន្ល្ម្គង្គក្្ម។ LMI  

មានគោលបំណងលើកកម្ពស់ពណិជ្ជកម្ម សហគ្ិនភាព និង នវានុវត្តន៍ ដើម្បីគំទ្ដល់ទំនាក់ 

ទំនងរូបវ័ន្ត ស្ថ្ប័ន និង ប្ជាជន។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការម្រគង្គឡានឆង

LMC បានចាប់ផ្តើមបនា្ទប់្ពីមានកិច្ចប្ជំុរដ្ឋមន្ត្កីារបរទ្ស LMC លើកដំបូងនៅប្ទ្សចិន 

នៅក្នុងខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ២០១៥ ដោយមានការចូលរួមពីប្ទ្សសមាជិកចំនួនប្្ំមួយ (ប្ទ្ស 

ចិន កម្ពុជា ឡាវ ថ្ មីយ៉្ន់មា៉្ និង វៀតណាម)។ គោលបំណងសំខាន់របស់ LMC គឺដើម្ប ី

លើកកម្ពស់សុខមាលភាពរបស់ប្ជាជន ពងួ្មគមា្លត្ន្ការអភិវឌ្ឍរវាងប្ទ្សនានានៅក្នងុតំបន់  

និងកសងសហគមន៍ដ្លមានអនាគតរួមគ្ន្នៅក្នុងចំណមប្ទ្សទាំងនោះ។ ដោយមានការ 

គំទ្ពីប្ទ្សចិន គំនិតផ្តួចផ្តើមន្ះព្យាយមបំព្ញបន្ថ្មលើយន្តការតភា្ជ្ប់ដ្លមានស្្ប់ 

ដូចជា គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្ស្ក្វាត់ និង ផ្លូវ និង ផ្នការម្របស់សហគមន៍ប្ជាជាតិអាសុីអាគ្ន្យ៍ 

(អាស៊្ន) ស្តីពីការតភា្ជ្ប់គ្ន្ ឆ្ន្ំ២០២៥។

គំនិតផ្តួចផ្តើមថា្ន្ក់តំបន់ទាំងន្ះបានធ្វើឲ្យបណា្ត្ប្ទ្សនៅតាមបណ្ត្យទន្ល្ម្គង្គ (ជា 

ពិស្ស ប្ទ្សនៅតាមដងទន្ល្ម្គង្គក្្ម) អាចទទួលបានប្ភពផ្ស្ងៗ ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិ

ដល់ការអភិវឌ្ឍហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ ជាពិស្សពីសហរដ្ឋអាម្រិក ប្ទ្សចិន និង ប្ទ្សជប៉ុន។

វត្ថុលើកទឹកចិត្តផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចន្ះបានរួមចំណ្កយ៉្ងសំខាន់ ដល់ការពង្ឹងទំនាក់ទំនងរវាង 

បណា្ត្ប្ទ្សនៅតាមដងទន្ល្ម្គង្គក្្ម និង ដ្គូផ្តល់ជំនួយនានា។

លើសពីន្ះទៀត ការបង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមថា្ន្ក់តំបន់ខុសៗគ្ន្ នៅក្នុងតំបន់ទន្ល្ម្គង្គ មិនត្ឹម 

ត្ជួយគ្ប់គ្ងការប្ើប្្ស់ទឹកបានយ៉្ងមានប្សិទ្ធភាពត្ប៉ុណ្ណ្ះទ្ ប៉ុន្ត្ថ្មទាំងបានលើក 

ទឹកចិត្តឲ្យមានសមាហរណកម្មស្ដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងចំណមរដ្ឋសមាជិកបន្ថ្មទៀត ជាពិស្សរវាង

ប្ទ្សនៅតាមដងទន្ល្ម្គង្គក្្ម និង ទន្ល្ម្គង្គលើ។
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ការគ្ប់គ្ងទឹកនៅក្នុងតំបន់ទន្ល្ម្គង្គ និង តំបន់ទន្ល្ ដនូប 

MRC ហាក់បីដូចជា ប្ភពថាមពលទិន្នន័យទឹកល្អបំផុត នៅខណៈព្លដ្ល GMS គឺជា 

ស្ព្នល្អបំផុត ដ្លតភា្ជ្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការស្ដ្ឋកិច្ចរវាងគ្ប់ប្ទ្សទាំងអស់នៅតាមដង 

ទន្ល្ម្គង្គ លើបញ្ហ្ជាច្ើន រួមមាន ពណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ ទ្សចរណ៍ ថាមពល និង 

សុខភាព។

លើសពីន្ះទៀត LMC ជួយពន្លឿនការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊្ន តាមវិធីចំនួនពីរ៖ (i)  

វាជួយជំរុញផ្នការម្របស់អាស៊្នស្តីពីការតភា្ជ្ប់ តាមរយៈការផ្ត្តលើការអភិវឌ្ឍហ្ដ្ឋ្រចនា 

សម្ព័ន្ធ និង ការសម្បសម្ួលស្ថ្ប័ន (វណា្ណ្រិទ្ធ ២០១៨) និង (ii) ព្យាយមបង្ួមគមា្ល្តការ 

អភិវឌ្ឍ នៅក្នុងចំណមបណា្ត្ប្ទ្សនៅតាមដងទន្ល្ម្គង្គ ដ្លជាគោលដៅចម្បងន្គំនិត 

ផ្តួចផ្តើមសម្្ប់សមាហរណកម្មអាស៊្ន។

គំនិតផ្តួចផ្តើមដ្លត្ូវបានលើកឡើងខាងលើ បានរួមចំណ្កយ៉្ងសំខាន់ដល់ការធ្វើសមាហ

រណកម្មស្ដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ទន្ល្ម្គង្គឲ្យកាន់ត្សុីជម្្ថ្មទៀត។

 បញ្ហ្នៅក្នុងយន្តការគ្ប់គ្ងទឹកនៅតំបន់ទន្ល្ Danube និង 
តំបន់ ទន្ល្ម្គង្គ

បញ្ហ្រគ្រប់គ្រងទឹកនៅតំបន់ទន្ល្រ Danube

ទោះបីជាយន្តការគ្ប់គ្ងទឹកនៅតំបន់ទន្ល្ Danube និង តំបន់ទន្ល្ម្គង្គ ភាគច្ើនបាន 

នាំឲ្យប្ទ្សក្នុងតំបន់ទាំងន្ះធ្វើការជាមួយគ្ន្ដោយសន្តិភាពក៏ដោយ ក៏យន្តការទាំងន្ះនៅត្ 

ជួបបញ្ហ្មួយចំនួនដ្រ។ នៅ DRB គុណភាពទឹកនៅមានកម្ិត ហើយមានត្ ២៥% ន្ទឹក 

នៅក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណ្ះ ដ្លអាចចាត់ទុកថាបានឆ្លើយតបនឹងបទដ្ឋ្នបរិស្ថ្នចាំបាច់ (ICPDR 

២០១៨: ២) ។ ដូច្ន្ះ បទប្បញ្ញត្តិចងកាតព្វកិច្ចដ្លមានស្្ប់ ជាក់ស្ត្ងមិនបានជួយក្លម្អ 

គុណភាពទឹកនៅក្នុងតំបន់ន្ះទ្។ កិច្ចសហប្តិបត្តិការបន្ថ្មទៀត នៅក្នុងចំណមប្ទ្ស 

នានាន្ DRB ក៏ដូចជារវាង DRB និងពិភពលោកផងដ្រ គួរត្ត្ូវបានជំរុញ ដើម្បីដោះស្្យ 

បញ្ហ្ន្ះឱ្យកាន់ត្មានប្សិទ្ធភាពថ្មទៀត។

បញ្ហ្ការគ្ប់គ្ងទឹកដ៏ចម្ូងចម្្សនៅ DRB មួយទៀត គឺការសងសង់ទំនប់ទឹក និង 

អាងស្តុកទឹកជាបន្តបនា្ទ្ប់ ដ្លនាំឱ្យមានការរំខានដល់លំហូរទឹកទន្ល្។ ទំនប់ទឹក និង អាងស្តុក 

ទឹកត្ូវបានសងសង់នៅស្ទើរត្គ្ប់តំបន់ភ្នំទាំងអស់ន្ DRB និងនៅតំបន់ទំនាបមួយចំនួន 

(មានទំនប់ទឹក និង ទំនប់ ច្ើនជាង ៧០០ នៅតាមបណ្ត្យដ្ទន្ល្ធំៗន្ទន្ល្ន្ះ) ក្នុង 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

គោលបំណងជាច្ើនខុសៗគ្ន្ ប៉ុន្ត្ជាពិស្សសម្្ប់ការបង្កើតថាមពលវារីអគ្គិសនី (ICPDR 

២០១៣a : ២៦) ។

គួរកត់សមា្គ្ល់ថា ដោយសរត្ថាមពលវារីអគ្គិសនីបានកា្ល្យជាខ្ស្សង្គ្្ះស្ដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន ់

មួយសម្្ប់ប្ទ្ស DRB មួយចំនួននោះ ពួកគ្មានការពិបាកនៅក្នុងការបញ្ឈប់សកម្មភាពវារ ី

អគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់ទាំងស្ុង។

ឧទាហរណ៍៖ ប្ហ្ល ៦០ ភាគរយន្ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គសិនីប្ចំាឆ្ន្រំបស់ប្ទ្សអូទី្សបានមក 

ពីថាមពលវារីអគ្គិសនីដ្លត្ូវបានបង្កើតនៅក្នុង DRB (ICPDR)។ ទោះបីជាមានសរសំខាន់ 

ប្បន្ះក៏ដោយ ក៏ការសងសង់រោងចក្វារីអគ្គសិនីនៅ DRB បានកា្លយ្ជាមូលហ្តុឈានមុខគ្ 

ន្ការរំខានដល់ទន្ល្ Danube (ICPDR ២០១៣a: ៦៤)។ សកម្មភាពន្ះ ជាចុងក្្យ បង្កការ 

លំបាកយ៉្ងខា្ល្ំងដល់បមា្ល្ស់ទីរបស់ត្ី និង ដីល្បាប់នៅក្នុងតំបន់។ ដោយសរត្បញ្ហ្ទាំងន្ះ  

បណា្ត្ប្ទ្សន្ DRB កំពុងស្វ្ងរកដ្គូខាងក្្ដ្លមានឧត្តមា្ម្នុវត្ត និង មានបទពិសោធន៍  

ក្នុងការគ្ប់គ្ងទឹកដើម្បីធានាចំពោះការប្ើប្្ស់ប្កបដោយចីរភាពឲ្យបានច្ើនជំនាន់។

បញ្ហ្រគ្រប់គ្រងទឹកនៅក្នុងតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ

ទោះបីមានយន្តការក្នុងតំបន់មួយចំនួនក៏ដោយ ក៏ហានិភ័យ និង ជមោ្ល្ះ ដ្លទាក់ទងនឹង 

ការគ្ប់គ្ងទឹកនៅក្នុងចំណមបណា្ត្ប្ទ្សខាងក្្មខ្ស្ទឹក និងប្ទ្សខាងលើខ្ស្ទឹកនៅ 

ក្នុងតំបន់ម្គង្គ នៅត្មានកម្ិតខ្ពស់។ បញ្ហ្នាន ដូចជា គ្្ះរាំងស្ងួត និង ការថយចុះន ្

ជលផលបន្តិចម្តងៗ មានសភាពកាន់ត្ធ្ងន់ធ្ងរ។

នៅខ្កក្កដ ឆ្ន្២ំ០១៩ គ្បានរាយការណ៍ថាប្ទ្សនៅក្្មខ្ស្ទឹកបានជួបគ្្ះរំាងស្ងតួ 

ដ៏ធំមួយ ដ្លបានគំរាមកំហ្ងដល់ជលផល និង ផលិតកម្មកសិកម្មនៅតាមបណ្តយ្អាងទន្ល។្  

គ្្ះរាំងស្ងួតបានបណា្ត្លឱ្យប្ទ្សថ្ភាគឦសន្តពុំមានទឹកទន្ល្សម្្ប់ប្ើប្្ស់នោះទ្  

(Eyler និង Salzberg ២០១៩)។

លើសពីន្ះទៀត កម្ិតទឹក គឺទាបជាងកម្ិតជាមធ្យមកាន់ត្ខា្ល្ំងឡើងៗ។ យោងតាម  

MRC កម្ិតទឹកនៅឈៀងស្ន ប្ទ្សថ្ មានកម្ពស់ ២,១០ ម៉្ត្ (ម.) ក្នុងអំឡុងខ្មិថុនា-

កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៩ ពោលគឺ ០,៩២ ម. ទាបជាងកម្ិតមធ្យមរយៈព្លវ្ង (៣,០២ ម.) (MRC  

២០១៩)។ ក្នុងរយៈព្លដូចគ្ន្ន្ះ កម្ពស់ទឹកនៅទីក្ុងវៀងច័ន្ទគឺ ៥,៥៤ ម. ពោលគឺ ០,៧០  

ម៉្ត្ទាបជាងកម្ិតមធ្យមរយៈព្លវ្ង (៦,២៤ ម.) ហើយកម្ិតទឹកនៅខ្ត្តក្ច្ះ ប្ទ្ស 
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ការគ្ប់គ្ងទឹកនៅក្នុងតំបន់ទន្ល្ម្គង្គ និង តំបន់ទន្ល្ ដនូប 

កម្ពុជា គឺ ៩,៣១ ម. ពោលគឺប្មាណ ៥,៤០ ម. ទាបជាងកម្ិតមធ្យមរយៈព្លវ្ង  

(១៤,៧១ ម.)។ ចាប់ពីថ្ង្ទី១០ ខ្មិថុនា រហូតដល់ ថ្ង្ទី១៨ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៩ មាន 

ការធា្ល្ក់ចុះប្ហ្ល ០,៣៨ ម. នៅស្ថ្នីយ៍ក្ច្ះ។ លើសពីន្ះទៀត បរិមាណដីល្បាប់ដ្ល

សម្បូរសរធាតុចិញ្ចឹម ដ្លហូរតាមដងទន្ល្ មានការថយចុះយ៉្ងខា្ល្ំង។ យោងតាមអង្គការអប់រំ 

វិទ្យាសស្ត្ និង វប្បធម៌ន្អង្គការសហប្ជាជាតិ ការថយចុះន្ះ ភាគច្ើន បណា្ត្លមកពីការ

សងសង់ទំនប់នៅផ្ន្កខាងលើន្ទន្ល្ម្គង្គ (Fawthrop ២០១៨) ។

យន្តការគោលនយោបាយដ្លមានស្្ប់ គឺមិនគ្ប់គ្្ន់សម្្ប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យន្

ស្ថ្នប្ព័ន្ធអ្កូឡូសុីនៅក្នុងតំបន់ទន្ល្ម្គង្គនោះទ្។ ជាលទ្ធផល បណា្ត្ប្ទ្សនៅតាមដង 

ទន្ល្ម្គង្គបានស្វះស្វ្ងសហការជាមួយប្ទ្ស និង តំបន់ផ្ស្ងៗទៀតដើម្បីរៀនសូត្អំព ី

គោលនយោបាយ និង ឧត្តមា្ម្នុវត្ត ដើម្បីគ្ប់គ្ងការប្ើប្្ស់ទឹកឲ្យមានប្សិទ្ធភាព នៅក្នុង 

តំបន់ និង កាត់បន្ថយភាពតានតឹងដ្លអាចកើតឡើង នៅក្នុងចំណមបណា្ត្ប្ទ្សខាងលើ 

ខ្ស្ទឹក និង ខាងក្្មខ្ស្ទឹកនៅក្នុងតំបន់ទន្ល្ម្គង្គ។

 កិច្ចប្ជ៊ំអាស៊ី-អឺរ៉៊បអាចកាត់បន្ថយបញ្ហ្គ្ប់គ្ងទឹកនៅតំបន់ទន្ល្ 
Danube និង ទន្ល្ម្គង្គបាន

ដោយសរត្តំបន់ទន្ល្ Danube និង តំបន់ទន្ល្ម្គង្គ កំពុងប្ឈមនឹងបញ្ហ្គ្ប់គ្ង 

ទឹកនោះ ចំាបាច់តូ្វបង្កើតយន្តការកិច្ចសហប្តិបត្តកិាររវាងតំបន់ទំាងពីរ។ ដោយមានការចូលរួម 

ពីបណា្ត្ប្ទ្ស និង អង្គការអន្តរជាតិច្ើនជាង ៥០ ទូទាំងអឺរ៉ុប និង អាសុី ASEM គឺជាមធ្យា 

បាយមួយដ្លអាចអនុវត្តបាន សម្្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការលើការគ្ប់គ្ងទឹករវាងទ្វីបទាំងពីរ។

ASEM បានកា្ល្យជាវ្ទិកាដ៏សំខាន់មួយសម្្ប់បណា្ត្ប្ទ្សនានានៅអឺរ៉ុប និង អាសុី 

ជាពិស្សប្ទ្សនៅតាមអាងទន្ល្ Danube និង ទន្ល្ម្គង្គ ដើម្បីផ្ល្ស់ប្តូរទមា្ល្ប់អនុវត្តន ្

គោលនយោបាយល្អបំផុត និង ម្រៀនដ្លទទួលបាន និងស្វ្ងរកដំណះស្្យរួមគ្ន្ចំពោះ 

បញ្ហ្ទឹកដ្លពួកគ្បានជួបប្ទះ។

បញ្ហ្ទឹកត្ូវបានលើកឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងកិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី ៧ ដ្លត្ូវ 

បានប្្រព្ធធ្វើឡើងនៅប្ទ្សចិន កាលពីខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០០៨ ដ្លថា្ន្ក់ដឹកនាំ ASEM បាន 

ពិភាក្សាជាចម្បងអំពីវិធីដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ និង កិច្ចការពរបរិស្ថ្ន  

រួមទាំង ធនធានទឹកជាទូទៅផងដ្រ។ ពួកគ្បានឯកភាពលើកទឹកចិត្ត និងគំទ្ដល់អង្គការក្នុង 

តំបន់ និង អនុតំបន់នៅក្នុងការបង្កើតគម្្ងស្្វជ្្វរួម រួមទាំងគម្្ងដ្លទាក់ទងទៅនឹង 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ធនធានទឹកសម្្ប់ទ្ទ្ង់ជីវិតផងដ្រ (ASEM ២០០៨) ។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ពុំមាន 

ការយោងដល់ទន្ល្ Danube ឬ ទន្ល្ម្គង្គ ជាពិស្ស នោះទ្។

នៅក្នងុកិច្ចប្ជំុកំពូល ASEM លើកទីបំ្្បី ថា្នក់្ដឹកនំាទំាងឡាយបានសង្កត់ធ្ងន់លើសរសំខាន់ 

ន្ការគ្ប់គ្ងធនធានទឹក និង ភាពចាំបាច់ន្កិច្ចសហការនៅក្នុងការផ្ល្ស់ប្តូរការស្្វជ្្វ 

វិទ្យាសស្ត្ បទពិសោធន៍ និង ឧត្តមា្ម្នុវត្ត។ ពួកគ្ថ្មទាំងបានប្គល់ភារកិច្ចដល់រដ្ឋមន្ត្ ី

របស់ពួកគ្ឲ្យរៀបចំកិច្ចសន្ទនាក៏ជាក់លាក់មួយលើបញ្ហន្្ះនៅដើមឆ្ន្ ំ ២០១១ (ASEM  

២០១០) ។

នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទីប្្ំបួន នៅ ប្ទ្សឡាវ កាលពីខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ២០១២ 

ថា្ន្ក់ដឹកនាំ ASEM បានលើកឡើងអំពីកិច្ចសហប្តិបត្តិការលើការគ្ប់គ្ងទឹករវាងតំបន់ទន្ល ្ 

Danube និង តំបន់ទន្ល្ម្គង្គជាលើកដំបូង។ ជាពិស្ស ពួកគ្បានសម្ត្ងការគំទ្ចំពោះ 

លទ្ធផលន្សិកា្ខ្សលាស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាពរបស់ ASEM ជាលើកដំបូងដ្ល 

ត្ូវបានប្្រព្ធធ្វើឡើងនៅប្ទ្សហុងគ្ី កាលពីថ្ង្ទី ២១-២២ ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០១២ ដ្ល 

ផ្ត្តលើតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ទឹកនៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព និង បានព្ម 

ព្ៀងគ្ន្ ច្ករំល្កឧត្តមា្ម្នុវត្ត និង បទពិសោធន៍របស់ពួកគ្ចំពោះការអភិវឌ្ឍ និង  

ការប្ើ ប្្ស់ធនធានទឹកបានយ៉្ងល្អប្សើររវាងតំបន់ទាំងពីរ (ASEM ២០១២) ។

ក្នុងអំឡុងកិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី ១០ នៅប្ទ្សអីុតាលី កាលពីខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៤ 

ថា្នក់្ដឹកនំាបានបញ្ជក់្ជាថ្មមី្តងទៀតអំពី តួនាទីរបស់ ASEM នៅក្នងុការជំរុញកិច្ចសហប្តិបត្តកិារ 

រវាងតំបន់ទាំងពីរ និង បានប្ត្ជា្ញ្ចិត្តពង្ឹងកិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់ពួកគ្លើបញ្ហ្នានាដ្ល 

ទាក់ទងនឹងទឹកបន្ថ្មទៀត (ASEM ២០១៤) ។

នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី ១១ នៅប្ទ្សម៉ុងហ្គ្លី កាលពីឆ្ន្ំ ២០១៦ 

ថា្ន្ក់ដឹកនាំ ASEM បានទទួលស្គ្ល់អំពីតួនាទីរបស់ ASEM ក្នុងនាមជាមធ្យាបាយដ៏សំខាន ់

មួយសម្្ប់ការច្ករំល្កឧត្តមា្ម្នុវត្ត និង បទពិសោធន៍ ដ្លទាក់ទងនឹងការគ្ប ់

គ្ងទឹករវាងតំបន់ទន្ល្ Danube និង តំបន់ទន្ល្ម្គង្គ និង បានទទួលស្គ្ល់អំពីសរសំខាន់ន្ 

កិច្ចសហប្តិបត្តកិារលើវិស័យទឹករវាងតំបន់ទំាងពីរដោយ ASEM គឺជាគំរូមួយសម្្ប់ការក្ប្្ 

បញ្ហ្ប្ឈមទូទៅឲ្យទៅជាឱកាសសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព និង កំណើនប្កប 

ដោយបរិយប័ន្ន (ASEM ២០១៦)។ ជាចុងក្្យ នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី  

១២ នៅប្ទ្សប៊្លហ្សិក កាលពីឆ្ន្ំ ២០១៨ ថា្ន្ក់ដឹកនាំ ASEM បានបញ្ជ្ក់ឡើងវិញអំព ី
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ការគ្ប់គ្ងទឹកនៅក្នុងតំបន់ទន្ល្ម្គង្គ និង តំបន់ទន្ល្ ដនូប 

ការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តរបស់ពួកគ្ចំពោះការពង្ឹងកិច្ចសហប្តិបត្តិការអន្តរតំបន់លើការគ្ប់គ្ងធនធាន

ទឹក និង បានទទួលស្គ្ល់ថា ASEM គឺជាគំរូមួយសម្្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ន្ះ 

(ASEM ២០១៨) ។

 ស្ចក្តីបញ្ចប់ និងអន៊សសន៍ស្តីពីគោលនយោបាយ

ទន្ល្ Danube និងទន្ល្ម្គង្គ គឺជាខ្ស្ជីវិតដ៏សំខាន់របស់ទ្វីបអឺរ៉ុប និង អាសុី។ ដោយមើល

ឃើញអំពីសរៈសំខាន់ដ៏ខា្ល្ំងកា្ល្ន្ះ យន្តការជាច្ើនកំពុងតូ្វបានដក់ឲ្យប្ើប្្ស់ ដើម្បីធានា 

ចំពោះការប្ើប្្ស់ទឹកយ៉្ងមានប្សិទ្ធភាព និង មានចីរភាព ជំរុញកិច្ចសហប្តិបត្តិការផ្ន្ក 

ស្ដ្ឋកិច្ច និង កិច្ចការពរបរិស្ថ្ននៅក្នុងតំបន់ទាំងន្ះ។ ពក់ព័ន្ធនឹងការគ្ប់គ្ងទឹកនៅតាមដង 

ទន្ល្ Danube បណា្ត្ប្ទ្សន្ DRB បានបង្កើតបទបញ្ញត្តិដ៏ រឹងមាំ ដ្លចងកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវ 

ច្បាប់ ដូចជា DRPC WFD EFD និង ស្ចក្តីណ្នាំ ស្តីពីថាមពលកកើតឡើងរបស់ EU ដើម្ប ី

សម្្ចវត្ថុបំណងដ្លបានលើកឡើងនៅខាងលើ។ ការបង្កើតឯកសរចងកាតព្វកិច្ចទាំងនោះ 

បានធ្វើឱ្យការគ្ប់គ្ងទឹកនៅក្នុងចំណមបណា្ត្ប្ទ្ស ន្ DRB មានភាពរលូន។

បន្ថ្មពីលើឧបករណ៍ច្បាប់ដ្លបានលើកឡើងខាងលើទៀតនោះ យន្តការន្កិច្ចសហ 

ប្តិបត្តិការទ្វ្ភាគី និង ពហុភាគី ត្ូវបានបង្កើតឡើង នៅក្នុងចំណមបណា្ត្ប្ទ្សន្ DRB 

ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្តិបត្តិការ និង ការសម្បសម្ួលផ្ន្កគ្ប់គ្ងធនធាន

ទឹក ឱ្យកាន់ត្ប្សើរឡើង។ ឧទាហរណ៍នានា រួមមានកិច្ចព្មព្ៀង ស្តីពីការគ្ប់គ្ងទឹករវាង

ប្ទ្សរ៉ូមា៉្នី និង ប្ទ្សហុងគ្ី និង កិច្ចព្មព្ៀងរវាងប្ទ្សក្ូអាត និង ប្ទ្សបូស្នី និង  

ហឺហ្ស្ហ្គូវីណា។

ការគ្ប់គ្ងទឹកនៅតំបន់ទន្ល្ម្គង្គត្ូវបានគ្ប់គ្ងដោយគំនិតផ្តួចផ្តើមថា្ន្ក់តំបន់ដ្លមាន 

ភាពបត់ប្នកាន់ត្ខា្ល្ំង ដូចជា MRC GMS LMI និង LMC ជាដើម។ យន្ដការទាំងន្ះ 

នៅកម្ិតជាក់លាក់មួយ បានជួយពង្ឹងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងចំណមបណា្ត្ប្ទ្សនៅតាមដង 

ទន្ល្ម្គង្គក្្ម និង រវាងប្ទ្សទាំងន្ះ ជាមួយប្ទ្សមា្ច្ស់ជំនួយរបស់ពួកគ្ ដូចជា 

ប្ទ្សចិន ប្ទ្សជប៉ុន និង សហរដ្ឋអាម្រិក ជាដើម។ គំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងន្ះបានពង្ឹងការ

ច្ករំល្កព័ត៌មានស្តីពីបញ្ហ្នានា ដ្លទាក់ទងនឹងទឹកនៅក្នុងតំបន់ទន្លម្គង្គ និង បានបង្កើន 

កិច្ចសហប្តិបត្តិការផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចពហុភាគីនៅក្នុងចំណមប្ទ្សទាំងន្ះផងដ្រ។

ដោយហ្តុថា ទាំងតំបន់ទន្ល្ Danube និង តំបន់ទន្ល្ម្គង្គ បានប្ឈមមុខនឹងបញ្ហ ្

ប្ឈមប្ហាក់ប្ហ្លគ្ន្នោះ ថា្ន្ក់ដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរបានសម្្ចចិត្តធ្វើការជាមួយគ្ន្
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គ្ប់គ្ងធនធានទឹក។

ទោះបីជាមានការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តនាព្លបច្ចុប្បន្នរបស់ ASEM នៅក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហ 
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មានការខិតខំប្ឹងប្្ងបន្ថ្មទៀត ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍ទាំងន្ះកា្ល្យជាសកម្មភាព 
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ងការដោះស្្យបញ្ហ្ប្ឈមរួមគ្ន្ និង នាំមកនូវសន្តិភាព និង វិបុលភាពរួមគ្ន្សម្្ប់ទ្វីបទាំ

ងពីរ ស្បតាមប្ធានបទន្កិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី១៣៖ “ការពង្ឹងពហុភាគីនិយម 

ដើម្បីកំណើនរួម”។
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១២ នៅទីក្ុងប្៊ូសស្ល បានអនុម័តទៅលើ “វិស័យការងរសហប្តិបត្តិការដ្លមាន 

លក្ខណៈរូបីនៅក្នងុការតភា្ជប់្ ទំនាក់ទំនង” ដ្លនឹងដើរតួជាឧបករណ៍នំាផ្លវូសម្្ប់អង្គភាព ASEM  

ដ្លមានសមត្ថកិច្ច ក្នុងការដំណើរការ ASEM ឆ្ព្ះទៅមុខ និង អនុវត្តសកម្មភាពដ្លមានបំណង 

ទទួលបានលទ្ធផលជាក់ស្ត្ងទៅតាមជំនាញរបស់ពួកគ្។

14
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ក្នុងអំឡុងព្លពីរបីខ្នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២១ លក្ខណៈពិស្សជាសមូហភាព និង ដ្លមាន 

ការសម្បសម្ួលពី ASEM បានរងផលប៉ះពល់ដោយសរត្កិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី  

១៣ (ASEM១៣) ត្ូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងព្លមានភាពអាសន្នចំពោះ សុខភាពពិភព 

លោក ដូចជាជំងឺរាតត្បាតសកលដ្លបង្កដោយម្រោគកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) ដ្លនាំឲ្យមាន 

ផលប៉ះពល់ដ្លមិនធា្ល្ប់មានពីមុនមកលើជីវិតរបស់ប្ជាជន និង ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ដ្គូ ASEM។  

ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ចំណុចខា្ល្ំងរបស់ ASEM គឺជាសកា្ដ្នុពលក្នុងការដឹកនាំ្ប្ទ្ស 

ជាដ្គូមកជួបជុំគ្ន្ និង ព្មព្ៀងគ្ន្លើមាគ៌្រួមមួយ ដើម្បីស្ត្រឡើងវិញ និង កសងឡើង 

វិញនូវសង្គមនានានៅក្នុងរយៈព្លច្ើនឆ្ន្ំខាងមុខ។ ASEM១៣ មានប្សកកម្មមួយនៅ 

ក្នុងការកំណត់មាគ៌្នាព្លអនាគតសម្្ប់ ASEM ពោលគឺ ពង្ឹងគោលការណ៍ភាពរីកចម្ើន

ទៅវិញទៅមក ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព និង ពហុភាគីនិយមដ្លផ្អ្កលើច្បាប់។

 ASEM នៅក្នុងការផ្ល្ស់ប្តូរ ៖ សរសំខាន់ន្ឆ្ន្ំ២០២១

ជំងឺរាតត្បាតសកល កូវីដ-១៩ គឺជាបញ្ហ្ប្ឈមដ្លមិនធា្ល្ប់មានពីមុនមក ដ្លបានប៉ះ

ពល់គ្ប់ប្ទ្សទាំងអស់។ ក្្ពីផលប៉ះពល់ដ្លបង្កការខូចខាតយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរលើជីវិត និង  

សុខភាព ពិភពលោកក៏ប្ឈមនឹងការធា្លក់្ចុះន្ស្ដ្ឋកិច្ចដ្លធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នងុប្វត្តសិស្្ត 

សម័យទំនើប។

ជំងឺរាតត្បាតសកល កូវីដ ១៩ កំពុងត្គំរាមកំហ្ងដល់អាយុជីវិត ជីវភាពរស់នៅ និង ស្ដ្ឋកិច្ច 

ទាំងមូល ដ្លកំពុងត្លុបចោលទសវត្សរ៍ន្វឌ្ឍនភាពស្ដ្ឋកិច្ច ការកាត់បន្ថយភាពក្ីក្ និង 

ផលចំណ្ញនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមនុស្ស។

ពិភពលោកបានខិតខំបឹ្ងប្្ងយ្៉ងខា្ល្ងំកា្លន្ៅក្នងុការកាត់បន្ថយភាពកី្ក្ធ្ងន់ធ្ងរ នៅក្នងុរយៈ 

ព្លប៉ុនា្ម្នទសវត្សរ៍ក្្យន្ះ ប៉ុន្ត្ មិនបានបន្តដំណើរដើម្បីឈានទៅសម្្ចគោលដៅន ្

ការបញ្ចប់ភាពក្ីក្ ត្ឹមឆ្ន្ំ ២០៣០ ឬ សូម្បីត្មុនព្លដ្លម្រោគកូរ៉ូណាបានធ្វើការវាយ 

លុកនោះទ្ – ជំងឺរាតត្បាតសកលអាចជំរុញឲ្យមនុស្សប្ហ្ល ១០០ លាននាក់បន្ថ្មទៀត  

ធា្ល្ក់ចូលទៅក្នុងភាពក្ីក្ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២០ (ធនាគរពិភពលោក ឆ្ន្ំ២០២០)។

គ្ប់ប្ទ្សទាំងអស់ត្ូវបានវាយប្ហារដោយផលប៉ះពល់ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចខុសៗគ្ន្ជាច្ើន  

ទៅលើតម្ូវការការផ្គត់ផ្គង់ និង ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន។ គុណតម្ល្ស្នូលរបស់ ASEM (ការតភា្ជ្ប ់

រវាងអាសុី និង អឺរ៉ុប) កំពុងត្ស្ថិតនៅក្្មភាពតានតឹង និង បានរងការរំខាននៅក្នុងចំណម 

ប្ទ្សដ្គូជាច្ើន។ តំបន់ ASEM ក៏កំពុងត្ប្ឈមមុខនឹងបញ្ហ្ប្ឈមជាច្ើន នៅក្នុងការ



313ការបោះជំហានឆ្ព្ះទៅម៊ខ
កិច្ចសហប្តិបត្តិការពហុភាគីដើម្បីអនាគតដ្លមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្កលើច្បាប់ សម្្ប់អាសុី និង អឺរ៉ុប 

សម្្ចគោលដៅន្របៀបវារៈឆ្ន្ំ២០៣០ សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាពផងដ្រ។

ការរីករាលដលយ៉្ងឆប់រហ័សន្ជំងឺកូវីដ-១៩ ចាប់ពីចុងឆ្ន្ំ២០១៩ មក បានដក់សមា្ព្ធ 

យ៉្ងខា្ល្ំងលើស្ថ្នភាពស្ដ្ឋកិច្ច និង សង្គមរបស់ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅអាសុី។ ការធា្ល្ក់ចុះ 

យ្៉ងខា្ល្ងំន្សកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ចនៅក្នងុតំបន់តូ្វបានរំពឹងទុកថានឹងកើតឡើងនៅក្នងុឆ្ន្២ំ០២០។  

ផលិតផលក្នុងស្ុកសរុប (GDP) ក្នុងឆ្ន្ំ២០២០ ត្ូវបានរំពឹងទុកថានឹងធា្ល្ក់ចុះជាមធ្យម ២,៩%  

នៅក្នុងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅអាសុី និង ២,៨% នៅក្នុងសមាគមប្ជាជាតិអាសុីអាគ្ន្យ៍ 

(អាស៊្ន)។114 អត្្កំណើនត្ូវបានប្មើលមើលថានឹងត្ឡប់មកប្ហាក់ប្ហ្លគ្ន្នឹងមុន 

ព្លមានកូវីដ-១៩ វិញនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២១ ពោលគឺ ៦,៨% នៅក្នុងប្ទ្សដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ច

កំពុងងើបឡើងនៅអាសុី និង ៥,៦% នៅអាស៊្ន(OECD ២០២០a)។ គ្បានបា៉្ន់ស្ម្នថា 

កំណើននឹងលោតឡើងរហូតដល់ ៦,៨% នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២១ ដ្លជាលក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋ្នដើម្ប ី

ត្ឡប់ទៅកាន់ភាពធម្មតាវិញយ៉្ងសន្សឹមៗ។ ស្ដ្ឋកិច្ចនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ទាំងមូល ត្ូវបានរំពឹង 

ទុកថាធា្ល្ក់ចុះត្ឹម ២,៨% នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២០ មុនព្លត្ឡប់មកមានកំណើនវិញនៅក្នុងឆ្ន្ ំ

២០២១។ រចនាបថន្កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចនៅប្ទ្សចិន និង ប្ទ្សឥណា្ឌ្ ត្ូវបានរំពឹងទុកថា 

នឹងដើរតាមគន្លងដដ្ល។ ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សចិនត្ូវបានរំពឹងទុកថានឹងធា្ល្ក់ចុះជាលើកដំបូង 

នៅឆ្ន្ំន្ះ ចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ១៩៧០ មក មុនព្លដ្លកំណើន GDP នឹងមានភាពល្អប្សើរ 

ឡើងវិញនៅឆ្ន្ំបនា្ទ្ប់។ ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សឥណា្ឌ្ ក៏នឹងធា្ល្ក់ចុះជាលើកដំបូងផងដ្រ នៅក្នុង 

រយៈព្លជាង ៤០ មកន្ះ និង ងើបឡើងវិញនៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២១។

ការចង្អុលបង្ហ្ញអំពីការភា្ជ្ប់ចំណងពណិជ្ជកម្មល្អៗឡើងវិញ ក៏មានកម្ិតដ្រពីព្្ះការបន្ត 

ការរឹតត្បិតនៅតាមព្ំដ្ន និង ការថយន្តម្ូវការពីប្ទ្សដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចរីកចម្ើន ទំនង 

ជានឹងជះឥទ្ធិពលដល់ទ្វីបអាសុី។ ស្ដ្ឋកិច្ចអាសុីដ្លកំពុងត្ងើបឡើង មានចនោ្ល្ះសរពើពន្ធ 

ដ្លមានកម្ិត ជាពិស្សការធា្ល្ក់ចុះន្ប្្ក់ចំណូល។ ការធ្វើការនៅលើគម្្ងធំៗបានចុះ 

ទន់ខ្សាយ។ លំហូរចូលន្ការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សមានភាពមិនច្បាស់លាស់ ពីព្្ះប្ទ្ស

ដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចរីកចម្ើនដើម្បីតស៊ូជាមួយសន្ទនិយភាពផ្ទ្ល់ខ្លួនរបស់ពួកគ្។

អាសុីអាគ្ន្យ៍ទទួលរងផលប៉ះពល់ជាពិស្ស តាមរយៈការបាត់បង់ការធ្វើដំណើរ និង  

ទ្សចរណ៍ ដ្លមានចំនួន ១២% ន្ស្ដ្ឋកិច្ច។ សហគ្្សធុនតូច និង មធ្យម ដ្លមាន 

114 អាស៊្នមាន ១០ ប្ទ្ស៖ ប្ទ្សប្៊ុយណ្ ប្ទ្សកម្ពុជា ប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី សធារណរដ្ឋប្ជា 
ធិបត្យ្យប្ជាមានិតឡាវ ប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី ប្ទ្សមីយ៉្ន់មា៉្ ប្ទ្សហ្វីលីពីន ប្ទ្សសិង្ហបុរី ប្ទ្សថ្ 
និង ប្ទ្សវៀតណាម។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ចំនួនជាង ៩០% ន្ចំនួនសហគ្្សនៅក្នុងតំបន់ ងយរងគ្្ះជាពិស្សដោយសរការធា្ល្ក់ 

ចុះន្ស្ដ្ឋកិច្ច។

អឺរ៉ុបកំពុងត្ប្ឈមមុខនឹងស្ដ្ឋកិច្ចធា្ល្ក់ចុះប្ហាក់ប្ហ្លគ្ន្ដ្រ។ បញ្ហ្ប្ឈមចំពោះ 

ការស្ត្រស្ដ្ឋកិច្ចឡើងវិញរបស់ខ្លួន មានភាពធ្ងន់ធ្ងរ និង ត្ូវការគោលនយោបាយដ្លមាននវា 

នុវត្តន៍ និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការជាសកល។ យោងតាមការព្យាករណ៍រដូវក្ត្ នៅ EU ស្ដ្ឋកិច្ច 

របស់ EU ត្ូវបានកំណត់ថាមានការថយចុះត្ឹម ៨,៣% នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២០ និង ៥,៨% 

នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២១ (គណៈកម្មការអឺរ៉ុប ២០២០: ១)។

EU កំពុងធ្វើការដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់ផ្នការស្ត្រឡើងវិញដ្លមានភាពធន់ និង មានចីរភាព។ 

គ្បានព្មព្ៀងគ្ន្ប្មូលផ្តុំទឹកប្្ក់ចំនួន ១,៨ ទ្ីលានអឺរ៉ូ សម្្ប់ឆ្ន្ំក្្យៗទៀត ដើម្ប ី

ក្ប្្ជាចម្បងនូវគំរូស្ដ្ឋកិច្ច និង សង្គម រួមជាមួយរបៀបវារៈស្តីពីអាកាសធាតុ និង ឌីជីថល។ 

EU កំពុងត្ដំណើរការដើម្បីកា្ល្យជាតំបន់ដ្លគ្ម្នការបញ្ច្ញកាបូន ត្ឹមឆ្ន្ំ២០៥០ និង  

កំពង់ត្សម្បសម្ួលផ្នការស្ត្រឡើងវិញ និង ផ្នការដ្លមានភាពធន់នៅថា្ន្ក់ជាតិ ដើម្បី 

ចំណុចដៅន្ជំនួញប្តងនៅអឺរ៉ុប។ ការព្ួយបារម្ភនៅអឺរ៉ុបន្ការស្ត្រឡើងវិញក្នុងទម្ង់ K  

ដ្លអ្នកមានទទួលបានផលប្យោជន៍កាន់ត្ច្ើន។

ដូច្ន្ះ មានការផ្ត្តលើផ្នការស្ត្រឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ដ្លរងផលប៉ះពល់ខា្ល្ំងបំផុត និង 

វិស័យដ្លរងផលប៉ះពល់ខា្ល្ំងបំផុត។

 ភពរីកចម្ើនទៅវិញទៅមកសម្្ប់អាស៊ី និង អឺរ៉៊ប៖ ពណិជ្ជកម្ម 
ដ្លមានភពធន់ និង ខ្ស្សង្វ្ក់តម្ល្សកល 

វិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ ASEM ត្ូវបានគំទ្ដោយពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ។ អាសុី 

និង អឺរ៉ុបមានទីផ្សារ ដ្លមានប្ជាជនជិត ៥ ប៊ីលាននាក់ និង ពណិជ្ជកម្មអន្តរតំបន់ចំនួន  

៣២ ទ្ីលានដុលា្ល្រ នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨។ ទំនិញដ្លត្ូវបានផលិតតំណាងឲ្យចំណ្កធំបំផុតន្

ពណិជ្ជកម្មរវាងអាសុី និង អឺរ៉ុប។

នាព្លបច្ចុប្បន្ន ប្ទ្សចិនគឺជាប្ភពធំបំផុតន្ការនាំចូល និង ជាទីផ្សារនាំច្ញធំលំដប់ 

ទីពីររបស់ EU។ បណា្ត្ប្ទ្សនៅ EU និង អាស៊្នបានបង្ួបបង្ួមសកម្មភាពពណិជ្ជកម្មទ្វ្

ភាគីរបស់ពួកគ្យ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្ នៅក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្្យន្ះ ដោយ EU មានចំណ្កប្ហ្ល 

១៣% ន្ពណិជ្ជកម្មអាស៊្ន។ ពណិជ្ជកម្មផ្ន្កស្វាកម្មក៏មានសរសំខាន់ចំពោះការដំណើរការ 
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កិច្ចសហប្តិបត្តិការពហុភាគីដើម្បីអនាគតដ្លមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្កលើច្បាប់ សម្្ប់អាសុី និង អឺរ៉ុប 

យ៉្ងរលូនន្ខ្ស្សង្វ្ក់តម្ល្សកលដ្រ និង បានដើរតួនាទីយ៉្ងសំខាន់នៅក្នុងការពង្ីកពណិជ្ជ

កម្មនៅអាសុី និង អឺរ៉ុប នៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ចុងក្្យន្ះ។

អង្គការពណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) នៅព្លន្ះ បានព្យាករណ៍ថានឹងការមានការថយចុះ 

ចំនួន ៩,២% ន្ទំហំពណិជ្ជកម្មទំនិញនៅលើពិភពលោក សម្្ប់ឆ្ន្២ំ០២០ បន្តដោយ 

កំណើនចំនួន ៧,២% នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២១ (រូបភាពទី ១)។ ការបា៉្ន់ស្ម្នទាំងន្ះមានភាព 

មិនច្បាស់លាស់យ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្ខុសពីធម្មតា ដោយសរត្ការបា៉្ន់ស្ម្នទាំងន្ះអាស្័យលើការ 

វិវឌ្ឍន៍ន្ជំងឺរាតត្បាតសកល និង រដ្ឋ្ភិបាលដ្លឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺន្ះ (WTO ២០២០)។

ទោះបីជាការធា្ល្ក់ចុះផ្ន្កពណិជ្ជកម្មនៅក្នុងអំឡុងព្លមានជំងឺរាតត្បាតសកល កូវីដ-១៩  

មានទំហំប្ហាក់ប្ហ្លគ្ន្នឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក ឆ្ន្ំ២០០៨-២០០៩ ក៏ដោយ ក៏បរិបទ

ស្ដ្ឋកិច្ចមានភាពខុសគ្ន្ខា្ល្ំងណាស់ដ្រ។ GDP រួមតូច នៅក្នុងការថយចុះន្ស្ដ្ឋកិច្ចនាព្ល

បច្ចុប្បន្ន មានភាពខា្ល្ំងកា្ល្ជាងមុនយ៉្ងខា្ល្ំង នៅខណៈព្លដ្លការថយចុះផ្ន្កពណិជ្ជកម្មមាន

ភាពធូរស្្លជាងមុន។ ជាលទ្ធផល ទំហំពណិជ្ជកម្មទំនិញនៅលើពិភពលោក ត្ូវបានរំពឹងទុក

ថានឹងធា្ល្ក់ចុះប្ហ្លពីរដងន្ GDP ពិភពលោក ស្បតាមអត្្ប្តូរប្្ក់នៅលើទីផ្សារ ជាជាង

ការធា្ល្ក់ចុះចំនួនប្្ំមួយដង នៅក្នុងអំឡុងការដួលរលំនៅឆ្ន្ំ២០០៩ (WTO ២០២០)។

រូបភពទី១៖ ទំហំន្ពណិជ្ជកម្មទំនិញនៅលើពិភពលោក

សមា្គ្ល់៖ រូបភាពសម្្ប់ឆ្ន្ំ២០២០ និង ២០២១ គឺជាចំណល។

ប្ភព៖ WTO (២០២០)
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ជំងឺរាតត្បាតសកលបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពល់ដល់ខ្ស្សង្វ្ក់ផ្គត់ផ្គង់ ការរំខានដល់ផលិតកម្ម 

និង ទស្សនវិស័យន្ស្ដ្ឋកិច្ចធា្ល្ក់ចុះជាសកល។ ការរីករាលដលយ៉្ងឆប់រហ័សន្ជំងឺកូវីដ- 

១៩ ចាប់តាំងពីចុងឆ្ន្ំ២០១៩ មក បានបណា្ត្លឲ្យមានការរឹតបន្តឹងការត្ួតពិនិត្យនៅតាម 

ព្ំដ្ន និង ការរំខានដល់ផលិតកម្ម។ ស្បព្លជាមួយគ្ន្នោះ គោលនយោបាយសច់ប្្ក់ និង 

សរពើពន្ធដ៏តឹងរុឹងបាន បានបញ្ឈប់ការធា្ល្ក់ចុះន្ប្្ក់ចំណូល ដោយអនុញ្ញ្តឲ្យការប្ើប្្ស់ 

និង ការនាំចូលមានភាពល្អប្សើរឡើងវិញបនា្ទ្ប់ពីការកាត់បន្ថយការបិទខ្ទប់ក្នុងប្ទ្ស។ មាន 

ហានិភ័យជាច្ើនចំពោះការស្ត្រឡើងវិញដ្លមាននិរន្តរភាពនៅក្នុងរយៈព្លមធ្យម។ ការវិន ិ

យោគ និង ការងរគឺជាគន្លឹះសម្្ប់ការស្ត្រឡើងវិញ ប៉ុន្ត្ ជំងឺកូវីដ-១៩ ដ្លនៅត្បន្ត ឬ  

កើតឡើងវិញម្តងទៀត អាចបណា្ត្លឲ្យមានការបាត់បង់ពណិជ្ជកម្មរវាងអាសុី និង អឺរ៉ុបជាបន្ត 

បនា្ទប់្។ កិច្ចសហប្តិបត្តកិារយ្៉ងជិតស្នទិ្ធលើការសម្បសមួ្លផ្នក្ពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ 

រវាងបណា្ត្ប្ទ្សនៅអាសុី និង អឺរ៉ុប ស្បព្លនឹងការផលិត និង ការផ្គត់ផ្គង់ថា្ន្ំបង្ក្រ និង  

វិធានការសុខភាពសធារណៈដទ្ទៀត នឹងធានាថា ASEM បន្ត និង បង្កើនទំនាក់ទំនងពណិជ្ជ 

កម្មរបស់ខ្លួនជាសមូហភាព ដើម្បីអត្ថប្យោជន៍ទៅវិញទៅមករបស់ទាំងអាសុី និង អឺរ៉ុប។

ពណិជ្ជកម្មរវាងអាសុី និង អឺរ៉ុប នឹងធា្ល្ក់ចុះក្នុងរយៈព្លខ្លី ហើយសហគ្្សធុនតូចបំផុត 

សហគ្្សធុនតូច និង មធ្យម ពណិជ្ជកម្មផ្ន្កស្វាកម្ម និង ទ្សចរណ៍នឹងទទួលរងផលប៉ះ 

ពល់ខា្ល្ំងបំផុត។

ផលប៉ះពល់លើតម្ូវការដ្លអូសបនា្ល្យរយៈព្លវ្ងអាចធ្វើឲ្យខ្ស្សង្វ្ក់ផ្គត់ផ្គង់រវាង 

អាសុី និង អឺរ៉ុប ចុះទន់ខ្សាយ ឬ អាចមានភាពដុនដបថ្មទៀតផង។ លើសពីន្ះទៀត  

ការដក់បញ្ចូលលទ្ធភាពសងបំណុលទៅក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនរបស់អាសុី និង អឺរ៉ុប នឹងធ្វើឲ្យ 

លំហូរមូលធនហិរញ្ញវត្ថុទៅកាន់ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍មានភាពយឺតយ៉្វ ឬ មានលំហូរបញ្ច្្ស 

ទិស។

ដូច្ន្ះ ការសម្បសម្ួលផ្ន្កពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគកា្ល្យជាខ្ស្បនា្ទ្ត់ចម្បងន្កិច្ច 

សហប្តិបត្តិការនៅ ASEM។ ផ្ន្កនានាន្អាសុី និង អឺរ៉ុប បានចាប់ផ្តើមធ្វើពិពិធកម្មខ្ស្សង្វ្ក ់

តម្ល្ន្ផលិតកម្មរបស់ពួកគ្។ ចំណុចន្ះអាចមានការកើនឡើងកាន់ត្បនា្ទ្ន់ថ្មទៀត នៅ 

ព្លដ្លមានតម្ូវការនៅក្នុងវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ។ ដូច្ន្ះ អាសុី និង អឺរ៉ុប ត្ូវត្ធ្វើការរួម 

គ្ន្លើវិធានការសម្បសម្ួលពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគដ្លត្ៀមខ្លួនជាស្្ចសម្្ប ់

ព្លអនាគត និង ធានាចំពោះការផ្តល់ប្ភពទំនិញអន្តរកាល និង ទំនិញចុងក្្យ តាមរយៈ 

ការភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងន្ការផ្គត់ផ្គង់ដ្លមានភាពធន់ និង មានរយៈព្លខ្លី។
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កិច្ចសហប្តិបត្តិការពហុភាគីដើម្បីអនាគតដ្លមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្កលើច្បាប់ សម្្ប់អាសុី និង អឺរ៉ុប 

ការពិបាករយៈព្លខ្លីនឹងបង្ហ្ញវត្តមានដោយខ្លួនឯង ពីព្្ះជំងឺរាតត្បាតសកលអាចបន្ត 

រំខានដល់ខ្ស្សង្វ្ក់ផ្គត់ផ្គង់ដ្លមានស្្ប់។ ការពិបាកទាំងន្ះមិនគួររារាំង ASEM ពីកិច្ច 

សហប្តិបត្តិការនៅលើវ្ទិកាពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគរយៈព្លវ្ង ដ្លមានភាពរឹងមាំ 

និង មានអត្ថប្យោជន៍ចំពោះគ្ប់ប្ទ្សដ្គូទាំងអស់ ទោះបីជាធំ ឬ តូចក្តី។

 ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភព៖ ការសម្្ចបានចំណុចដៅន្ SDG 
នៅដំណាក់កាលក្្យជំងឺកូវីដ-១៩

ឆ្ន្ំ២០២០ បានចាប់ផ្តើមទសវត្សរ៍ន្សកម្មភាព ពោលគឺ ការបញ្ជ្ក់ឡើងវិញអំពីការប្ត្ជា្ញ្ 

ចិត្តជាសកល តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងដ្លបានបង្កើនល្បឿន និង ដំណះស្្យដ្លមាន 

និរន្តរភាព ចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមធំជាងគ្បំផុតរបស់ពិភពលោក ចាប់ពីការកាត់បន្ថយភាពក្ីក ្

និង ការកាត់បន្ថយវិសមភាពយ្នឌ័ររហូតដល់ការដោះស្្យការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ។

ប៉ុន្ត្ នៅក្នុងរយៈព្លខ្លីត្ប៉ុណ្ណ្ះដ្ល ជំងឺរាតត្បាតសកល កូវីដ-១៩ បានរំខានដល់កិច្ច 

ខិតខំប្ឹងប្្ងសម្្ចបាននូវរបៀបវារៈឆ្ន្ំ២០៣០ សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព។  

សហគមន៍ពិភពលោកកំពុងត្ស្ថតិនៅក្នងុស្ថន្ភាពដ្លមិនធា្លប់្កើតឡើងពីមុនមក ដ្ល វិបត្តិ 

សុខភាព ស្ដ្ឋកិច្ច និង សង្គមដ្លមានលក្ខណៈប្ហាក់ប្ហ្លគ្ន្បានធ្វើឲ្យប្ទ្សទាំង

ឡាយ ប្ឹងប្្ងទប់ស្ក្ត់ជំងឺរាតត្បាតសកល និង ផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុភា្ល្មៗ ដល់ប្ជាជន ជា

ច្ើនដ្លរងផលប៉ះពល់ពីការធា្ល្ក់ចុះន្មា៉្ក្ូស្ដ្ឋកិច្ចដ្លពក់ព័ន្ធ។ ជំងឺរាតត្បាត សកល

បានគំរាមកំហ្ងដល់ការធ្វើឲ្យវឌ្ឍនភាពជាច្ើនន្ភាពក្ីក្ ភាពអត់ឃា្ល្ន ការថ្ទាំសុខភាព 

និង ការអប់រំ ដើរថយក្្យ។ នៅខណៈព្លដ្លម្រោគមានផលប៉ះពល់ចំពោះមនុស្សគ្ប់ 

រូបនោះ វាកំពុងត្មានផលប៉ះពល់ខា្ល្ំងកា្ល្បំផុតលើជនក្ីក្បំផុត និង ជនដ្លងយរងគ្្ះ 

បំផុត នៅលើពិភពលោក។

UNESCAP (២០១៩) បានរាយការណ៍ថា អាសុី និង បា៉្សុីហ្វិក ត្ូវការពន្លឿនវឌ្ឍនភាព 

ដើម្បីឆ្ព្ះទៅសម្្ចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព (SDGs) ទាំងអស់ន្ របៀបវារៈ 

ឆ្ន្ំ២០៣០ សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិ។ នៅលើគន្លង 

របស់ខ្លួននាព្លបច្ចុប្បន្ន តំបន់ន្ះនឹងមិនសម្្ចបាន SDGs ណាមួយ ក្នុងចំណម SDGs  

ទាំង ១៧ ត្ឹមឆ្ន្ំ២០៣០ នោះទ្។ ដើម្បីខិតខំប្ឹងប្្ងអនុវត្តតាមមហិច្ឆតារបស់របៀបវារៈ  

ឆ្ន្ំ២០៣០ តម្ូវឲ្យមានវឌ្ឍនភាពដ្លមានល្បឿនលឿននៅគ្ប់សកម្មភាពទាំងអស់។ ចំពោះ  

SDGs ចំនួនបី ស្ថ្នភាពន្ះកំពុងត្មានសភាពកាន់ត្អាក្ក់ឡើង និង ចាំបាច់ត្ូវមាន 

ចំណាត់ ការបនា្ទ្ន់ ដើម្បីធ្វើឲ្យមានសភាពដើមវិញ។
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

មានវឌ្ឍនភាពចំពោះ SDGs មួយចំនួន (១ ៤ និង ៧) នៅអាសុី និង បាសុីហ្វិក ប៉ុន្ត្អត្្ 

ន្វឌ្ឍនភាព គឺមិនគ្ប់គ្្ន់នោះទ្។ ទោះបីជានៅកន្ល្ងដ្លមានវឌ្ឍនភាពល្អក៏ដោយ ក៏វាមាន 

ភាពយឺតយ៉្វខា្ល្ំងណាស់ចំពោះការសម្្ចគោលដៅទាំងន្ះត្ឹមឆ្ន្ំ២០៣០។ ឧទាហរណ៍៖ 

នៅខណៈព្លដ្លមានការចុះបញ្ជីវឌ្ឍនភាពខា្ល្ំងបំផុត ចំពោះការផ្តល់ការអប់រំដ្លមាន 

គុណភាពល្អ (SDG ៤) នោះ ចាំបាច់ត្ូវមានវឌ្ឍនភាពកាន់ត្លឿនដើម្បីឆ្ព្ះទៅសម្្ច 

បានចំណុចដៅនានាដ្លនៅខាងក្្មគោលដៅនោះ។ ចំពោះ SDGs ជាងពក់កណា្ត្ល  

ពុំមានវឌ្ឍនភាពនោះទ្ ឬ កំពុងត្វិវឌ្ឍន៍ខុសទិសដៅនៅអាសុី។ មានវឌ្ឍនភាពតិចតួចដ្ល 

សម្្ចបាន ដើម្បីឆ្ព្ះទៅបញ្ចប់ភាពអត់ឃា្ល្ន (SDG ២) គំទ្វិស័យឧស្សាហកម្ម នវានុវត្តន៍  

និង ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ (SDG ៩) កាត់បន្ថយវិសមភាព (SDG ១០) កសងទីក្ុង និង សហគមន ៍

ដ្លមានចីរភាព (SDG ១១) ប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ (SDG ១៣)  

ការពរជីវិតនៅក្នងុទឹក (SDG ១៤) និង ជីវិតនៅលើដី (SDG ១៤) ឬ ឆ្ព្ះទៅកាន់ការគទំស្ន្តភិាព 

យុត្តិធម៌ និង ស្ថ្ប័នរឹងមាំ (SDG ១៦)។ និនា្ន្ការអវិជ្ជមានត្ូវបានកត់ត្្ចំពោះវិស័យទឹកស្អ្ត 

និង អនាម័យ (SDG ៦) ការធានាបាននូវការងរសមរម្យ និង កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច (SDG ៨) និង 

គំទ្ការប្ើប្្ស់ និង ផលិតកម្មប្កបដោយការទទួលខុសត្ូវ (SDG ១២) (UNESCAP 

២០១៩)។

ជំងឺរាតត្បាតសកល កូវីដ ១៩ បានជះឥទ្ធិពលដល់និនា្ន្ការដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់វឌ្ឍនភាព  

ហើយគ្បានប្មើលមើលថាវឌ្ឍនភាពរបស់អាសុីនឹងមានភាពយឺតយ៉្វ ឬ ដើរត្ឡប់ក្្យ។ 

ការបាត់បង់លទ្ធផលផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ នឹងមានសភាពកាន់ត្អាក្ក់ឡើងដោយសរ 

កង្វះវឌ្ឍនភាពឆ្ព្ះទៅសម្្ច SDGs។ កង្វះវឌ្ឍនភាពឆ្ព្ះទៅសម្្ច SDG ១៧ អាច 

បំផ្លញ្វឌ្ឍនភាពឆ្ពះ្ទៅសម្្ច SDGs ផ្ស្ងៗទៀតទំាងអស់ ពីព្្ះការព្យាយមពងឹ្ងភាពជា 

ដ្គូ និង មធ្យាបាយន្ការអនុវត្តដើម្បីសម្្ចបានចំណុចដៅដ្លមានមហិច្ឆតាន្របៀបវារៈ 

ឆ្ន្ំ២០៣០។ ការគូសបញ្ជ្ក់អំពីចំណុចដៅដ្លផ្ត្តលើការវាស់វ្ងអំពីប្្ក់ចំណូលពន្ធដរ  

ចីរភាពន្បំណុល សមត្ថភាពផ្ន្កស្ថិតិ ការផ្ទ្របច្ច្កវិទ្យា កិច្ចសហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិ 

ស្ថន្ភាពពណិជ្ជកម្ម និង ទំនាក់ទំនងន្គោលនយោបាយចំពោះការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព។  

វឌ្ឍនភាពនៅក្នុងវិស័យទាំងអស់ន្ះ គឺចាំបាច់ ដើម្បីធានាថា យើងមានមធ្យាបាយដើម្បីផ្តល ់

ហិរញ្ញប្បទាន កំណត់ចំណុចដៅ និង អនុវត្តដំណះស្្យផ្ន្កគោលនយោបាយដើម្បីសម្្ច

បាននូវការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព (UNESCAP ឆ្ន្ំ២០១៩)។
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កិច្ចសហប្តិបត្តិការពហុភាគីដើម្បីអនាគតដ្លមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្កលើច្បាប់ សម្្ប់អាសុី និង អឺរ៉ុប 

នៅទូទាំងពិភពលោក បណា្ត្ប្ទ្សនៅអឺរ៉ុបបានចូលទៅជិតការសម្្ចបាននូវ SDGs 

ខា្ល្ំងជាងគ្បំផុត ប៉ុន្ត្ពុំមានប្ទ្សណាមួយកំពុងដំណើរការដើម្បីឆ្ព្ះទៅសម្្ចគោលដៅ 

ទាំងនោះត្ឹមឆ្ន្ំ២០៣០នោះទ្។ ប្ទ្សចំនួន ១០ ដ្លចូលទៅជិតការសម្្ចបាន SDGs 

ខា្ល្ំងជាងគ្បំផុត គឺនៅអឺរ៉ុប (SDSN និង IEEP ឆ្ន្ំ២០១៩)។ ប៉ុន្ត្ អឺរ៉ុបប្ឈមមុខនឹងបញ្ហ ្

ប្ឈមខា្ល្ំងជាងគ្បំផុតចំពោះគោលដៅនានាដ្លទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ ជីវចម្ុះ និង  

ស្ដ្ឋកិច្ចចក្្ព្មទាំងចំពោះការពង្ឹងចំណុចប្សព្វន្ជីវភាពរស់នៅ នៅទូទាំងប្ទ្ស និង  

តំបន់នានា។ ជាពិស្ស ប្ទ្សដ្លចាំបាច់ត្ូវពន្លឿនវឌ្ឍនភាពចំពោះការប្្ប្ួលអាកាស 

ធាតុ (SDG ១៣) ការប្ើប្្ស់ និង ផលិតកម្មប្កបដោយចីរភាព (SDG ១២) កិច្ចការពរ  

និង ការអភិរក្សជីវចម្ុះ (SDGs ១៤ និង ១៥) និង ប្ព័ន្ធកសិកម្ម និង ស្បៀងអាហារ 

ដ្លមាននិរន្តរភាព (SDG ២)។

ភាពឈានមុខគ្របស់ EU មានសរសំខាន់ មិនម្នព្្ះត្ទ្វីបអឺរ៉ុបចាំបាច់ត្ូវសម្្ច 

គោលដៅដើម្បីអត្ថប្យោជន៍របស់ខ្លួនផ្ទ្ល់ត្ប៉ុណ្ណ្ះទ្ ប៉ុន្ត្ក៏ព្្ះត្របៀបវារៈឆ្ន្ំ២០៣០  

គឺជាការបញ្ជ្ក់ជាសកលអំពីគុណតម្ល្ស្នូលរបស់ EU ផងដ្រ។ SDGs តំណាងឲ្យគុណតម្ល ្

របស់ទ្វីបអឺរ៉ុប ដូច្ន្ះ EU គួរត្ប្ើប្្ស់គោលដៅទាំងនោះជាផ្ន្កមួយន្សកម្មភាពខាងក្្ 

របស់ពួកគ្ (SDSN និង IEEP ២០១៩)។ ជំនួញប្តងនៅអឺរ៉ុបគឺជាក្បខណ្ឌដច់ខាតមួយ  

សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាពនៅអឺរ៉ុប ក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ខាងមុខ ហើយវាគួរត្ត្ូវ

បានគ្លើកកម្ពស់ឲ្យកា្ល្យជាលិខិតូបករណ៍ន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការជាមួយអាសុី ដើម្បីសម្្ច 

SDGs។

EU បានជះឥទ្ធិពលយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្នៅលើពិភពលោកតាមរយៈភាពឈានមុខគ្ផ្ន្កប្្ជា្ញ្ និង  

គោលនយោបាយ ភាពឈានមុខគ្របស់ពួកគ្នៅក្នុងការអនុវត្ត SDG និង ការពិតដ្ល EU គឺ

ជាអ្នកគំទ្ដ៏រឹងមាំបំផុតន្របៀបរៀបរយប្បពហុភាគីដ្លផ្អ្កលើច្បាប់ ដោយមានធម្មនុញ្ញ 

អង្គការសហប្ជាជាតិ ស្ថ្ប័ន និង សន្ធិសញ្ញ្នានា ជាចំណុចសំខាន់។ ដូច្ន្ះ ASEM  

ត្ូវត្ជាវ្ទិកាពហុភាគីដ៏សំខាន់មួយដើម្បីបន្តអនុវត្តកម្មវិធីកិច្ចសហប្តិបត្តិការ SDG ដ្ល 

មានមហិច្ឆតា និង ប្កបដោយយុទ្ធសស្្ត រវាងអឺរ៉ុប និង អាសុី។ 

ស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍របស់ប្ធាន ASEM នៅឆ្ន្ំ២០១៦ និង ២០១៨ ទទួលស្គ្ល់អំណាច

ជាសកលសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព។ យន្តការន្កិច្ចសន្ទនារបស់ ASEM រួមទាំង 

របៀបវារៈន្ការតភា្ជ្ប់របស់វា គឺស័ក្តិសមបំផុតសម្្ប់ការគំទ្ដល់ការបន្តការអភិវឌ្ឍប្ក

បដោយចីរភាព និង ចំណាត់ការផ្ន្កអាកាសធាតុនៅអាសុី និង អឺរ៉ុប។ ការស្វ្ងរកហ្ដ្ឋ្រចនា 
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

សម្ព័ន្ធដ្លមានភាពធន់ និង ដំណះស្្យដ្លមាននវានុវត្តន៍ផ្ន្កស្បៀងអាហារ សុខភាព 

និង សន្តិសុខអីុនធឺណិត មានទំនាក់ទំនងយ៉្ងជិតស្និទ្ធនឹងការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាពនៅ 

អាសុី និង អឺរ៉ុប។ ក្ុមការងររបស់ ASEM ចំពោះការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព គួរត្ប្ើប្្ស់

ចំណុចន្ះជាក្បខណ្ឌមួយដើម្បីត្ួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពក្នុងរយៈព្លប៉ុនា្ម្នឆ្ន្ំខាងមុខ។

 ការតភ្ជ្ប់ផ្ន្កហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ និង ស្ថ្ប័នសម្្ប់ពិភពឌីជីថល

ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនឹងស្ថិតនៅទីន្ះក្នុងរយៈព្លវ្ង។ ដោយសរត្វិស័យឧស្សាហកម្ម 

ពណិជ្ជកម្ម និង កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច បន្តមានការផ្ល្ស់ប្តូរក្្មឥទ្ធិពលរបស់ឌីជីថល នីយកម្ម  

តំបន់ ASEM ត្ូវត្ទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ពីវឌ្ឍនភាពន្ះ។ ASEM ក៏ត្ូវត្ឈានមុខ 

គ្នៅក្នុងការធានាថា ឌីជីថលនីយកម្មលើកកម្ពស់បរិយប័ន្នផងដ្រ ជាពិស្សចំពោះយុវជន និង  

ស្្តី។ ទ្វីបអាសុី និង ទ្វីបអឺរ៉ុបមានហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលស្ថិតនៅកម្ិតខុសៗគ្ន្។ ទោះបីជា 

យ៉្ងណាក៏ដោយ កិច្ចសហប្តិបត្តិការទៅវិញទៅមកដើម្បីការអភិវឌ្ឍផ្ន្កស្វាកម្ម មូលធន 

មនុស្ស បទប្បញ្ញត្តិសម្្ប់ការការពរទិន្នន័យ ពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិក និង ពន្ធដរតម្ូវឲ្យ 

មានការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កស្ថ្ប័នកាន់ត្ខា្ល្ំងកា្ល្រវាងទ្វីបអាសុី និង ទ្វីបអឺរ៉ុប។ ASEM មិនអាចបង្កើត 

វ្ទិកាមួយដ្លលើកឡើងអំពីសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់ន្ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅក្នុងទ្វីបអាសុី និង ទ្វីប 

អឺរ៉ុបបាននោះទ្។ នៅព្លដ្លពិភពលោកងើបច្ញពីជំងឺកូវីដ-១៩ វិញ វានឹងមានឱកាស 

អនុវត្តយុទ្ធសស្្តស្ត្រឡើងវិញឱ្យបានកាន់ត្ប្សើរ។ កិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី១៣ នឹង

កា្ល្យជាឱកាសមួយដើម្បីបំព្ញគមា្ល្តន្ះ នៅក្នុងកិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់ ASEM។

ការក្ប្្រចនាសម្ព័ន្ធ និង ការបង្កើតការងរនៅទ្វីបអាសុី និង ទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងដោះស្្យតម្ូវការ 

ន្ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល តាមរយៈការធ្វើសមាហរណកម្ម និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការរវាងស្ថ្ប័នកាន់ត ្

ខា្ល្ងំកា្ល។្ ការធ្វើសមាហរណកម្មទៅមុខ និង ថយក្្យន្ខ្ស្សង្វក់្តម្លរ្បស់ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល 

មានសរសំខាន់ចំពោះ និង រវាងទ្វីបអាសុី និង អឺរ៉ុប។ តួនាទីរបស់ ASEM នៅក្នុងការសម្ប 

សម្ួលផ្ន្កពណិជ្ជកម្ម និង ការផ្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជនដ្លមានជំនាញ ដ្លស័ក្តិសមនឹង 

ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល នឹងទាំងទាន់ព្លវ្លា និង មានតម្ល្សម្្ប់ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កស្ថ្ប័ននៅក្នុង 

តំបន់ ASEM។ គោលការណ៍ការពរអ្នកប្ើប្្ស់ និង ឯកជនភាព គោលនយោបាយន្ 

ការប្កួតប្ជ្ង ប្ព័ន្ធពន្ធដរ និង សន្តិសុខអីុនធឺណិត ក៏ត្ូវការការយកចិត្តទុកដក់កាន់ត ្

ខា្ល្ំងកា្ល្ និង ការកំណត់មាត្ដ្ឋ្នជាសកលផងដ្រ។
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កិច្ចសហប្តិបត្តិការពហុភាគីដើម្បីអនាគតដ្លមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្កលើច្បាប់ សម្្ប់អាសុី និង អឺរ៉ុប 

ឯកសរសំខាន់ៗ ដូចជា ផ្នការម្ ICT របស់អាស៊្ន ឆ្ន្ំ២០២០ ជាដើម បានសង្កត់ធ្ងន់លើ 

ទិដ្ឋភាពដ្លមានបរិយប័ន្ន និង អាចផ្គត់ផ្គង់បានន្ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។ យុទ្ធសស្្តទីផ្សារឌីជីថល 

ត្មួយនៅអឺរ៉ុប គូសបញ្ជ្ក់អំពីឱកាសផ្ន្កឌីជីថលសម្្ប់ប្ជាជន និង អាជីវកម្មតាមរយៈ 

គោលនយោបាយដ្លបង្កប់គុណតម្ល្ផ្ន្កសង្គម និង លើកកម្ពស់បរិយប័ន្ន។ APGC បាន 

អនុម័តផ្នការតភា្ជ្ប់នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ ដ្លរៀបរាប់អំពីពណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិកឆ្លងដ្ន  

រួមបញ្ចូលទាំង ការចូលរួមរបស់សហគ្្សធុនតូចបំផុត សហគ្្សធុនតូច និង មធ្យម ជា 

វិស័យអាទិភាពមួយសម្្ប់ដ្គូរបស់ ASEM ផងដ្រ។ ភាពស្បគ្ន្រវាងទ្វីបអាសុី ទ្វីបអឺរ៉ុប និង 

ASEM នៅក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដ្លមានបរិយប័ន្ន និង ផ្អ្កលើគុណតម្ល្ អាចកា្ល្យជាមុខមាត់

ន្ការតភា្ជ្ប់រវាងអាសុី-អឺរ៉ុបនៅក្នុងទសវត្សរ៍ន្ះ។

 ពហ៊ភគីនិយម សកម្មភពជាសកល និង ពិភពលោកដ្លផ្អ្កលើ 
ច្បាប់៖ តួនាទីរបស់ ASEM

កិច្ចសហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិនឹងកា្ល្យជាគន្លឹះសម្្ប់ការធ្វើឲ្យមានភាពរីកចម្ើនឡើងវិញ  

ស្ត្រប្្ក់ចំណូល និង ធ្វើឲ្យការផ្ល្ស់ទីឆ្លងព្ំដ្នមានសភាពធម្មតាឡើងវិញ។ ការស្ថ្បនា 

ឡើងវិញ និង ការងើបច្ញពីជំងឺរាតត្បាតសកលគួរត្រួមបញ្ចូលឱកាសស្មើៗគ្ន្សម្្ប់គ្ប ់

ប្ទ្សទាំងអស់។

អនាគតរបស់ ASEM មានទំនាក់ទំនងនឹងការស្តរ្ឡើងវិញនូវពហុភាគីនិយម និង អភិបាលកិច្ច 

ជាសកលដ្លផ្អ្កលើច្បាប់ ដ្លទទួលស្គ្ល់ភាពខុសគ្ន្ ប៉ុន្ត្មិនទុកអ្នកណាមា្ន្ក់ចោលនោះ

ទ្។ វាមានតម្ល្នៅក្នុងការកត់សមា្គ្ល់ថា ពហុភាគីនិយមបានផ្តល់ស្ថ្រភាព និង វិបុលភាពដល់

ប្ទ្សជាច្ើនអស់រយៈព្លជិតមួយសតវត្សរ៍មកហើយ។

វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនាព្លថ្មីៗន្ះ អាចដោះស្្យបានតាមរយៈសកម្មភាពពហុភាគី  

និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការ។ ទោះបីជាយ៉្ងណាក៏ដោយ របៀបរៀបរយពហុភាគីដ្លផ្អ្កលើ 

ច្បាប់គឺស្ថិតនៅក្្មសមា្ព្ធយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយ ASEM មានទំនួលខុសត្ូវយ៉្ងខា្ល្ំងចំពោះបញ្ជ ្

ក់ឡើងវិញ និង រួមចំណ្កដល់ការស្ត្រពហុភាគីនិយម។ ជំងឺរាតត្បាតសកលបានពង្ីកគមា្ល្ត

ន្សកម្មភាពពហុភាគីដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព សកម្មភាពផ្ន្កបរិស្ថ្ន 

ស្ថ្រភាពហិរញ្ញវត្ថុ និង ពណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។ ដូចដ្ល ASEM បានបញ្ជ្ក់ឡើងវិញអំពីការ 

ប្តជ្ា្ញចិ្ត្តរបស់ខ្លនួចំពោះពហុភាគីនិយមនៅគ្ប់ស្ចក្តថី្លង្ការណ៍ទំាងអស់របស់ខ្លនួ វាគឺជាព្ល 

វ្លាដ៏សមស្បនៅក្នុងការគំទ្យ៉្ងសកម្មចំពោះក្ុម និង អង្គការអន្តរជាតិ ដ្លធ្វើការដើម្បី
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១៣
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

ឆ្ព្ះទៅសម្្ចគោលដៅន្ះ។ ASEM គឺជាអង្គការមិនផ្លូវការមួយរបស់បណា្ត្ប្ទ្សនៅអាសុី 

និង អឺរ៉ុប ដ្លមានផលប្យោជន៍រួម។

វាគឺជាជំហានបនា្ទ្ប់ដ៏សមស្បសម្្ប់ ASEM នៅក្នុងចូលទៅជិតអង្គភាពពហុភាគីដ្លត្ូវ 

ការការពង្ឹង និង ការគំទ្។ ជាលទ្ធផល ASEM នឹងអាចជួយដល់ដំណើរការពហុភាគីនៅក្នុង 

ការលើកឡើងអំពីការងើបឡើងវិញក្្យព្លមានជំងឺរាតត្បាតសកល និង បង្កើតសមគ្គីភាព 

រវាងអភិបាលកិច្ចពិភពលោក និង របៀបរៀបរយដ្លផ្អ្កលើច្បាប់ ដ្លព្យាយមផ្តល់ការគំទ្ 

ដល់សុខមាលភាពរបស់ប្ជាជនគ្ប់រូប។

អភិបាលកិច្ចពិភពលោកលើការតភា្ជ្ប់ក៏ជាបញ្ហ្ប្ឈមថ្មីមួយផងដ្រ ដោយសរត្ប្ទ្ស 

នានាតស៊ូ និង ប្កួតប្ជ្ងដើម្បីបច្ច្កវិទ្យាដ្លផ្តល់ការភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមក។ ការ 

គ្ប់គ្ងអុីនធឺណិតគឺមានភាពច្បាស់លាស់បំផុត បុ៉ន្តប្ច្ចក្វិទ្យាដ្លគូសបញ្ជក់្អំពីពណិជ្ជកម្ម 

អ្ឡិចត្ូនិក និង ប្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមានសរសំខាន់ខា្ល្ំងជាង។ ជំពូកតាមប្បប្ព្ណីន្កិច្ច 

ព្មព្ៀងពណិជ្ជកម្ម ស្តីពីទំនិញ ស្វាកម្ម និង ការវិនិយោគ នៅខណៈព្លដ្លនៅត្មាន 

ភាពចម្ូងចម្្សនោះ នៅព្លន្ះ គឺជាផ្ន្កបនា្ទ្ប់បន្សំមួយនៅក្នុងវិស័យបច្ច្កវិទ្យា។ នៅ 

ឆ្ន្ំ២០២១ ASEM ត្ូវត្រួមចំណ្កដល់សកម្មភាពពិភពលោក ដ្លមានបំណងដោះស្្យ 

បញ្ហ្ប្ឈមន្ះ។

គ្តូ្វត្មើលឃើញថា ASEM បានរួមចំណ្កដល់ការបង្កើតអភិបាលកិច្ចពិភពលោក ប្សិន 

បើ (ដោយមិនគិតអំពីទំហំ និង ប្្ក់ចំណូលទ្នោះ) វាងើបច្ញពីការធា្ល្ក់ចុះន្ស្ដ្ឋកិច្ច 

ដ្លបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាតសកលដោយមានភាពរឹងមាំជាងមុន និង បង្កើតអនាគតដ្ល 

ល្អជាងមុន និង មានបរិយប័ន្នខា្ល្ំងជាងមុន សម្្ប់ខ្លួនពួកគ្។ ពហុភាគីនិយម និង អភិបាល 

កិច្ចពិភពលោកមិនម្នមានអត្ថភិាពដើម្បីត្ខ្លនួឯងនោះទ្។ ការធ្វើត្ស្តលើកចុងក្្យសម្្ប់ 

ចំណុចទាំងពីរន្ះ គឺដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគ្បង្កើតវិបុលភាពដ្លមានបរិយប័ន្ន និង មានចីរភាព។  

ASEM ត្ូវត្ពន្យល់ និង ធ្វើសកម្មភាព លើទិដ្ឋភាពន្ពហុភាគីនិយមដ្លខ្លួនចង់បាន។  

អង្គភាពពហុភាគី ដូចជា WTO ជាដើម និង វ្ទិកាអន្តររដ្ឋ្ភិបាល និង មិនសូវមានលក្ខណៈផ្លូវការ 

ដូចជា ក្ុមម្ភ្ប្ទ្ស (G20) កំពុងត្ឈានមុខគ្នៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគ្ និង តំបន់នានា  

ចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យពណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ ស្ថ្រភាពហិរញ្ញវត្ថុ ការអភិវឌ្ឍប្កប 

ដោយចីរភាព និង សមាហរណកម្មផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច។ ASEM ត្ូវតំណាងឲ្យខ្លួនឯងនៅក្នុងអង្គការ 

ទំាងន្ះក្នងុនាមជាអ្នកជះឥទ្ធពិល និង អ្នកកំណត់ទ្ង់ទ្្យន្ពហុភាគីនិយមដ្លផ្អក្លើច្បាប់  

ដ្លមានសមត្ថភាពក្នុងការទទួលស្គ្ល់ភាពខុសគ្ន្ និង ការមិនទុកនរណាមា្ន្ក់ចោល។



323ការបោះជំហានឆ្ព្ះទៅម៊ខ
កិច្ចសហប្តិបត្តិការពហុភាគីដើម្បីអនាគតដ្លមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្កលើច្បាប់ សម្្ប់អាសុី និង អឺរ៉ុប 

 ការឆ្ព្ះទៅកាន់កិច្ចប្ជ៊ំកំពូល ASEM លើកទី១៤៖ ចក្ខុវិស័យរបស់ 
ប្ទ្សកម្ពុជា តថភពសកល និង អាទិភពសំខាន់ៗនាព្លខាងម៊ខ 

ចក្ខុវិស័យរបស់ប្ទ្សកម្ពុជាចំពោះ ASEM និង សកម្មភាពអាទិភាពនៅក្នុងវិស័យផ្ត្តយក 

ចិត្តទុកដក់ន្ការតភា្ជ្ប់របស់ ASEM មានលក្ខណៈគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់សម្្ប់ការកោ្ត្បលើតម្ូវ

ការក្នុងតំបន់ និង ការពិតនៅលើពិភពលោក។

វិទ្យាស្ថ្នស្្វជ្្វស្ដ្ឋកិច្ច សម្្ប់អាស៊្ន និងអាសុីបូព៌្ (ERIA) បានបំព្ញតួនាទីជា 

ប្ធាន ASEM ជាបន្តបនា្ទ្ប់ នៅក្នុងការសរស្ររបៀបវារៈស្តីពីការតភា្ជ្ប់ និង គំទ្កិច្ចការរបស់ 

APGC តាមរយៈអនុសសន៍អំពីការស្្វជ្្វ និង គោលនយោបាយ។ សំណើរបស់ប្ទ្ស 

កម្ពុជាចំពោះការសិក្សាក្នុងទ្ង់ទ្្យធំលើ ASEM ដ្លមានបរិយប័ន្ន មានចីរភាព និង ត្ៀម 

រួចជាស្្ចសម្្ប់ថ្ង្អនាគត ត្ូវបានធ្វើឡើងទៅកាន់ ERIA ហើយការសិក្សាអំពីផលប៉ះពល់

បានចូលរួមជាមួយចក្ខុវិស័យរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា ដោយមានគោលនយោបាយដ្លអាចអនុវត្ត

បានចំពោះអនាគតរបស់ ASEM។ មុនព្លមានវិបត្តិកូវីដ-១៩ ប្ទ្សកម្ពុជា ដ្លជាប្ធាន 

ASEM១៣ បានទទួលស្គ្ល់តាំងពីដំបូងមកថា ASEM កំពុងត្ឈានចូលទៅក្នុងដំណាក់កាល 

មួយដ្លត្ូវបានកំណត់ដោយការផ្ល្ស់ប្តូរយ៉្ងឆប់រហ័ស និង ការរំខាននៅក្នុងសសរស្តម្ភទាំង 

បីន្ការតភា្ជ្ប់ និង កិច្ចសហប្តិបត្តិការ ASEM។ ទ្វីបអាសុី និង ទ្វីបអឺរ៉ុប ប្ឈមទៅនឹងភាព 

បនា្ទ្ន់នៅក្នុងចំណមប្ជាជន និង ភាគីពក់ព័ន្ធរបស់ពួកគ្ដោយសរត្ភាពជឿនលឿនផ្ន្ក 

បច្ច្កវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ស្វ័យប្វត្តិកម្ម រ៉ូបូតវិទ្យា វ្ទិកាឌីជីថល និង ការតភា្ជ្ប់កាន់ត្ខា្ល្ំងកា្ល្ 

ឡើង។ បញ្ហ្ទាំងន្ះកំពុងត្ញាុ្ំងឲ្យមានកិច្ចសហប្តិបត្តិការស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុដ្លមាន 

បរិយប័ន្ន ភាពរីកចម្ើនដ្លមានចីរភាព និង ការផ្ល្ស់ទីរបស់ប្ជាជន និង ការវិនិយោគ 

ទៅកាន់ទីតាំងថ្មីៗ។ តំបន់ន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការថ្មីៗនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនវានុវត្តន៍ ហ្ដ្ឋ ្

រចនាសម្ព័ន្ធ សុខភាពពិភពលោក និង អភិបាលកិច្ចពហុភាគី ល្ងជាជម្ើសទៀតហើយ។  

ចំណុចន្ះគួរត្ស្ថិតនៅក្នុងផ្នការលម្អិតន្ការតភា្ជ្ប់របស់ ASEM នាព្លអនាគត ដើម្បីធ្វើឲ្យ 

ASEM មានភាពច្បាស់លាស់ចំពោះថ្ង្អនាគត និង ជួយដល់អាសុី និង អឺរ៉ុបនៅក្នុងការដោះ 

ស្្យបញ្ហ្ប្ឈមនៅលើពិភពលោក និង នៅក្នុងតំបន់រួមគ្ន្។

កិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី១៣ នឹងប្្រព្វធ្វើឡើងក្នុងឆ្ន្ំ២០២១ ពោលគឺរយៈព្លមួយ 

ឆ្ន្ំក្្យកាលបរិច្ឆ្ទដ្លបានគ្្ងទុក នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០២០ ដោយសរត្ជំងឺរាតត្បាតសកល  

កូវីដ-១៩ បានរំខានដល់រចនាសម្ព័ន្ធន្ការតភា្ជ្ប់រវាងប្ជាជននៅក្នុង និង រវាងបណា្ត្ប្ទ្ស 
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កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រ្រប់អនាគតដ្រលមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្រកលើច្របាប់ សម្រ្រប់ ASEM

នានា។ សូម្បីត្ប្ទ្សដ្លបានងើបច្ញពីវិបត្តិសុខភាព និង បានកសងស្ដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ 

ក៏ដោយ ក៏ ASEM មានឱកាសធ្វើការបា៉្ន់ប្មាណ និង ផ្តល់ទិសដៅសម្្ប់ទំនាក់ទំនងអាសុី-

អឺរ៉ុប នាព្លអនាគតដ្រ។ ជំពូកមុនៗនៅក្នុងសៀវភៅន្ះបានគ្បដណ្តប់លើការបា៉្ន់ប្មាណ

តាមវិស័យ និង សកម្មភាពជាអាទិភាពជាច្ើនសម្្ប់ ASEM។

ដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់កិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី ១៤ បញ្ហ្សកល និង បញ្ហ្ប្ចាំតំបន ់

ជាច្ើនទំនងជានឹងនៅត្បន្តកើតឡើង និង ទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបពី ASEM។ ភាព 

តានតឹងផ្នក្ពណិជ្ជកម្មនៅក្នងុចំណមប្ទ្សស្ដ្ឋកិច្ចធំៗនឹងបន្តកើតឡើង ទោះបីជាផ្នក្មួយ 

ចំនួនត្ូវបានដោះស្្យរួចហើយក៏ដោយ។ ភាពតានតឹងផ្ន្កនយោបាយ និង សង្គម ដ្ល 

ទាក់ទងនឹងសហគមន៍ និង យ្នឌ័រនៅប្ទ្សផ្ស្ងៗគ្ន្ក្នុងពិភពលោក នឹងធ្វើឲ្យយុទ្ធសស្្ត 

អភិវឌ្ឍន៍ ជាពិស្ស យុទ្ធសស្្តដ្លពក់ព័ន្ធនឹងការងរ SDGs វិធានការអាកាសធាតុ និង 

ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល មានកង្វល់កាន់ត្ខា្ល្ំង។

ការត្ួតពិនិត្យ (និង ការអនុវត្ត) ផ្នការសុខភាពសធារណៈ ការអនុវត្ត SDG ការងរ 

យុវជន និង សមភាពយ្នឌ័រ នឹងកា្ល្យជាផ្ន្កសំខាន់ៗសម្្ប់យុទ្ធសស្្តជាតិដើម្បីភាពរីក 

ចម្ើន។

ដោយសរត្ផ្នការតភា្ជ្ប់នៅទ្វីបអាសុី និង ទ្វីបអឺរ៉ុប ប្កួតប្ជ្ងគ្ន្ដើម្បីធនធាន និង  

ការជះឥទ្ធិពលផ្ន្កភូមិសស្្ត បណា្ត្ប្ទ្សនៅទ្វីបអាសុី និង ទ្វីបអឺរ៉ុប ត្ូវត្ធ្វើឲ្យផ្ន 

ការទាំងន្ះមានលក្ខណៈស្បគ្ន្នឹងចីរភាពន្បំណុលកំណើនដ្លមានភាពធន់ និង សមីការ 

ន្ទំនុកចិត្ត។ បញ្ហ្ប្ឈមផ្ន្កសន្តិសុខដ្លមានភាពរំជើបរំជួលនៅខាងក្្មគន្លងន្ខ្ស ្

សង្វ្ក់ផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗនៅក្នុងឥណ្ឌូបា៉្សុីហ្វិក ដ្លមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទ្ល់នឹងការតភា្ជ្ប ់

ផ្ន្កពណិជ្ជកម្មរវាងទ្វីបអាសុី និង ទ្វីបអឺរ៉ុប ត្ូវត្បានលើកឡើង និង បានដោះស្្យ។

ជំងឺរាតត្បាតសកលផ្តល់ព្លវ្លា សម្្ប់ការអនុវត្តយុទ្ធសស្្តកាត់បន្ថយហានិភ័យក្្យ 

ព្លមានវិបត្តិ។ ចំពោះ ASEM ន្ះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីបណ្តុះបណា្ត្លអំពីការផ្ត្តយកចិត្ត 

ទុកដក់លើស្្តី និង យុវជន។ ធ្វើប្បន្ះ បញ្ហ្ប្ឈមភោ្ល្ះន្មូលធនមនុស្ស និង ផលិតភាព  

អាចត្ូវបានលើកឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាសុី និង ទ្វីបអឺរ៉ុប ហើយតម្ល្ផ្ន្កសង្គម និង ស្ដ្ឋកិច្ច 

ន្ផ្ន្កដ្លមានឥទ្ធិពលទាំងពីររបស់ប្ជាជន អាចត្ូវបានផ្តល់អាទិភាព នៅគ្ប់គោលនយោ 

បាយទាំងអស់។



325ការបោះជំហានឆ្ព្ះទៅម៊ខ
កិច្ចសហប្តិបត្តិការពហុភាគីដើម្បីអនាគតដ្លមានភាពធន់ មានចីរភាព និង ផ្អ្កលើច្បាប់ សម្្ប់អាសុី និង អឺរ៉ុប 

រាល់ព្ឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ជុំវិញ ASEM មានន័យថា ASEM ត្ូវត្ឈានមុខគ្ ក្នុងការ 

តភា្ជ្ប់ប្ទ្ស និង សង្គមនានាឡើងវិញ នៅក្នុងពិភពលោកក្្យព្លមានជំងឺរាតត្បាតសកល  

និង បង្ួបបង្ួមទ្វីបអាសុី និង ទ្វីបអឺរ៉ុប ដើម្បីឆ្ព្ះទៅកាន់អនាគតដ្លមានការតភា្ជ្ប់មាន 

ចីរភាព និង មានបរិយប័ន្ន។ ជំងឺរាតត្បាតសកលធ្វើការឆ្លុះបញ្ច្ំងយ៉្ងច្បាស់ថា ការប៉ុនប៉ង 

ពង្ឹងការពឹងផ្អ្កលើខ្លួនឯងឡើងវិញ មិនបានកាត់បន្ថយហានិភ័យយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្នោះទ្ និង  

មានត្ធ្វើឲ្យសុខមាលភាពចុះទន់ខ្សាយទៅវិញ។ សូម្បីត្នៅក្នុងផ្ន្កនានា ដូចជា បរិកា្ខ្រព្ទ្យ  

និង ការផ្គត់ផ្គង់ ជាដើម ក៏មិនអាចជៀសផុតពីការពឹងផ្អ្កលើគ្ន្ទៅវិញទៅមកបានដ្រ។ លើស 

ពីន្ះទៀត ម្រៀនន្ជំងឺរាតត្បាតសកលបង្ហ្ញថា កិច្ចសហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិគឺជាផ្ន្កមួយ

ន្ដំណះស្្យច្ើនជាងបញ្ហ្។

អត្ថប្យោជន៍ន្ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ធ្វើឲ្យការរំខានដល់ការតភា្ជ្ប់ផ្ន្កពណិជ្ជ 

កម្ម និង ផ្ន្កដឹកជញ្ជូនដើរត្ឡប់ក្្យវិញ និង ការដោះស្្យបញ្ហ្ប្ឈមឆ្លងដ្ន  

ផ្តល់អត្ថប្យោជន៍ភា្ល្មៗ និង អត្ថប្យោជន៍ដ្លប្ជាជនគ្ប់រូបគួរត្ទទួលបាន (UNECE  

២០២០)។ សកម្មភាពដ្លមានការព្មព្ៀងគ្ន្នឹងផ្តល់លទ្ធផលកាន់ត្ល្អ នៅក្នុងបរិបទក្ប

ខណ្ឌន្កិច្ចសហការប្ចាំតំបន់ ដ្លផ្តល់វិស័យសំខាន់ៗសម្្ប់ពហុភាគីនិយម។

ASEM នឹងធ្វើដំណើរពីប្ទ្សកម្ពុជា ទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបសម្្ប់កិច្ចប្ជុំកំពូលលើកទី១៤ 

របស់ខ្លួន។ ប្ធានកិច្ចប្ជុំកំពូលនៅអឺរ៉ុប ត្ូវត្ដោះស្្យវិស័យអាទិភាពទាំងន្ះ ដើម្បីធានា 

ថាការងររបស់ ASEM បានកាត់បន្ថយឧបសគ្គចំពោះការតភា្ជប់្ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបង្កើតឱ្យមាន 

នូវវិបុលភាព និង ពង្ឹងការជឿទុកចិត្តនៅក្នុងសកម្មភាព សមូហភាពនៅគ្ប់កម្ិតទាំងអស់។
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សម្្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការឆ្លងប្ទ្សរវាងបណា្ត្ប្ទ្សជាដ្គូ តាមរយៈសកម្មភាពប្ចាំតំបន់ និង អនុតំបន់។ 
ASEM មានភាពទូលំទូលាយគ្ប់គ្្ន់នៅក្នុងការគ្បដណ្តប់លើអាទិភាពន្ការអភិវឌ្ឍនៅលើពិភពលោក និង 
អន្តរទ្វីប។ យ៉្ងណាមុិញ វាបានធ្វើមូលដ្ឋ្ននីយកម្មចំពោះការតភា្ជ្ប់រវាងបណា្ត្ប្ទ្សដ្គូ ចំពោះភាពជាដ្គូដើម្បី 
កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច ពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ភាពរីកចម្ើនដ្លមានបរិយប័ន្ន និង ការអភិវឌ្ឍ 
ប្កបដោយចីរភាព។

ដោយសរត្ស្មោលន្ជំងឺរាតត្បាតសកល បានជះឥទ្ធិពលយ៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្ទំាងនៅទ្វីបអឺរ៉ុប និង ទ្វីបអាសុីនោះ ការ 
រៀបចំកិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី១៣ (ASEM១៣) នៅប្ទ្សកម្ពុជា មានសរសំខាន់កាន់ត្ខា្ល្ំង ពីព្្ះវាគ្ប
បណ្តប់លើមាគ៌្ន្ភាពរីកចម្ើនដ្លមានបរិយប័ន្ន និង មានវិបុលភាពសម្្ប់តំបន់អាសុី-អឺរ៉ុប តាមរយៈកិច្ចសហ 
ប្តិបត្តិការពហុភាគី និង ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព។

ការសិក្សាន្ះរួមបញ្ចូលគ្ន្នូវអ្នកប្្ជ្ញ និង អ្នកអនុវត្តការងរមកពីទ្វីបអាសុី និង ទ្វីបអឺរ៉ុប ដ្លប្ើប្្ស់ សុភវិនិច្ឆ័យ 
ន្ការសិក្សា និង ការអនុវត្តជាក់ស្ត្ងរបស់ពួកគ្ នៅក្នុងជំពូកផ្ស្ងៗគ្ន្របស់ពួកគ្ ដ្លគ្បដណ្តប់លើលក្ខណៈ 
ពហុវិស័យន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការ និង ការតភា្ជ្ប់រវាងទ្វីបអាសុី-អឺរ៉ុប។

ភាពជាដ្គូដើម្បីកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច ពណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ហ្ដ្ឋ្រចនា សម្ព័ន្ធគុណភាព 
ការអភិវឌ្ឍជំនាញ ការអប់រំ ស្្តី និង យុវជន ការប្មូលផ្តុំពលកម្ម ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយ ចីរភាព ពហុភាគីនិយម និង 
អភិបាលកិច្ចពិភពលោក គឺជាប្ធានបទសំខាន់ៗមួយចំនួនដ្លត្ូវបានគ្បដណ្តប់នៅក្នុងការសិក្សាន្ះ។ ការសិក្សា 
ន្ះរួមបញ្ចូលបទពិសោធន៍ដ៏សម្បូរប្បនៅក្នុងចំណមប្ទ្សដ្គូ ដ្លមានផលិតភាព និង អាចអនុវត្តឡើងវិញ 
បាន។ វាសង្ខ្បអំពីតួនាទី និង ចក្ខុវិស័យដ៏ពិស្សរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា ក្នុងនាមជាប្ទ្សមា្ច្ស់ផ្ទះន្ ASEM 
លើកទី១៣ និង ចាំបាច់ត្ូវនាំយកចក្ខុវិស័យទាំងន្ះទៅកាន់កិច្ចប្ជុំកំពូល ASEM លើកទី១៤ នៅអឺរ៉ុប។ សៀវភៅ 
ន្ះបំព្ញគោលបំណងន្ះ និង បង្កើតមាគ៌្មួយដើម្បីធ្វើឲ្យ ASEM កា្ល្យជាវ្ទិកាពហុភាគីដ្លមានភាពសកម្ម 
មានប្សិទ្ធភាព និង មានឥទ្ធិពល សម្្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការ និង ការតភា្ជ្ប់រវាងអាសុី និង អឺរ៉ុប។

អំពី ERIA
វិទ្យាស្ថ្នស្្វជ្្វស្ដ្ឋកិច្ច សម្្ប់អាស៊្ន និងអាសុីបូព៌្ (ERIA) ត្ូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង កិច្ចប្ជុំ កំពូល 

អាសុីបូព៌្ (EAS) លើកទីបី នៅប្ទ្សសិង្ហបុរី នៅថ្ង្ទី២១ ខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ២០០៧។ វាគឺជាអង្គការអន្តរជាតិមួយដ្ល 
ផ្តល់ការស្្វជ្្វ និង ការគំទ្ផ្ន្កគោលនយោបាយដល់តំបន់អាសុីបូព៌្ និង អាស៊្ន និង ដំណើរការ ន្កិច្ច 
ប្ជុំកំពូល EAS។ ការស្្វជ្្វរបស់ ERIA ជួយសម្ួលដល់ការតភា្ជ្ប់នៅក្នុងទ្វីបអាសុី និង រវាងទ្វីបអាសុី-អឺរ៉ុប 
ទ្វីបអាសុី-អាហ្្វិក និង តំបន់ដទ្ទៀតក្នុងពិភពលោក។ ប្ទ្សសមាជិកចំនួន ១៦ ប្ទ្សន្ EAS រួមមាន 
ប្៊ុយណ្ដរូសឡឹម កម្ពុជា ឥណ្ឌូន្សុី ឡាវ មា៉្ឡ្សុី មីយ៉្ន់មា៉្ ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី ថ្ វៀតណាម អូស្្តាលី ចិន ជប៉ុន 
សធារណរដ្ឋកូរ៉្ និង នូវ្លហ្សឺឡង់ គឺជាសមាជិករបស់ ERIA។
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