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អារម្ភកថា

 ការរាតតបាតជាសកលននជំងឺកូវែី ១៩ ដែលោនសាយភាយ 
គពញដ្នែីកនាុងឆ្នា  ំ ២០២០ មិន្តរមដតជាវបិត្ិសុខភាពសកល

 
ប៉ាុគណ្្ណ ោះគទ វាគឺជាវបិត្ិដែលប៉ាោះរល់ែល់្គប់ទិែឋាភាពទាងំអស់នន 
ជីវតិរបសគ់យងី និងជាវបិត្ិដែលបងាហា ញឱ្យគ�ញីពី ភាព្ុយ្សរួយនន

 
ការពរងដ្អែកគៅវញិគៅមក របស់គយងីជាមួយនរងធមមជាតិ។ គយងីោន

 
ែរងថា គៅគពលដែលន្ពគឈរីងការបំ្ លិចបំ ល្ ញ មិន្តរមដតសត្ន្ព
ប៉ាុគណ្្ណ ោះគទដែលរងគ្គាោះថានា ក់ ្ បព័ន្គអកូ�ូសីុក៏្តរូវចុោះគខសាយ គហយី 
មនុស្សកាន់ដត្បឈមនរងជំងឺ្លងដែលគគមិនធាល ប់សា្គ ល់ គហយីដែល
បង្ការគំរាមកដំហងែល់ជីវតិរបស់ពួកគគ។

 សីតុេហា ភាពជាមធ្យមរបសដ់្នែីគកីនគ�ងី្បរាេ ១o C ចាប់ 
តាងំពីចុងសតវត្សរទ៍ ី១៩ មក គដ្យការគ�ងីកគំៅភាគគ្ចីន គកតីគៅ

 
កនាុងរយៈគពល ៣៥ ឆ្នា ចុំងគ្កាយគនោះ។ រោយការេ៍ស្ីពីជីវច្មរុោះ 
ដែលគរៀបចំគ�ងីគដ្យគវទិកាវទិយាសាហស្ គគាលនគោោយអន្រ 
រដ្ឋា ភោិលស្ពីគីសវាជីវច្មរុោះ នងិ្បពន្័គអកូ�ូសីុ (IPBES)១ ឆ្នា  ំ២០១៩  
ោន្ពរានថា  រានសត្ និងរុក្ខជាតិ ១ ោន្បគភទ ្បឈមនរងការ 
្ុតពូជ គហយីការោត់បង់ដបបគនោះ្ពមទាងំបរាជ័យកនាុងការអភិរក្ស 
្បព័ន្គអកូ�ូសីុ និងបង្មហន្រាយមកគលី មនុស្សក៏ែូចជាមកគលី

 
ធមមជាតិ។ ខេៈគពលដែលចំនួន្បជាជន គៅកនាុងសកលគោក 
និងគកីនពី ៧,៧ រន់ោននាក់ ែល់ ៩,៧ រន់ោននាក់្តរមឆ្នា  ំ
២០៥០ គហយីធនធានធមមជាតិកំពុងរងការគំរាមកដំហងគដ្យសារ 
ដតសកមមភាពរបស់មនុស្ស គយងីកំពុង្បឈមនរងសមរភូមិ គែីម្ប ី
អាយុជវីតិរបស់គយងី គនោះគបីតាមសម្ ីរបសអ់គ្គគលខាធិការដ្ឋា នអង្គការ 
សហ្បជាជាតិ គោក António Guterres។ 

 គែីម្បកីាររស់រានរបស់គយងី គយងី្តរូវគរៀនរស់ជាមួយគានា  ្បកប 
គដ្យចីរភាព គលីដ្នែីគនោះ។ គយងី្តរូវគធ្ីការ ល្ ស់ប្ូររគបៀបគិត និង

 រគបៀបគធ្ីសកមមភាព កនាុងនាមជាបុគ្គលរានា ក់ៗ និងកនាុងនាមជាសង្គម
 

ទាងំមូល។ ែូគចនាោះការអប់រកំ៏្ តរូវគធ្ីការ ល្ ស់ប្ូរ្ងដែរ គែីម្បកីសាង 
ពិភពគោក្បកបគដ្យសន្ិភាព និងចីរភាព គែីម្បកីាររស់រាន និង

 
វបុិលភាពរបស់មនុស្សជំនានគ់នោះ និងជំនាន់គ្កាយ ។ 

 ការអប់រ ំស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព (ESD) គកីតគចញពី 
ភាពចាោំច់ ដែលការអប់រ ំ្ តរូវគ្លីយតបចគំរោះបញ្ហា ្បឈមរក់ព័ន ្
នរងចីរភាពដែលកំពុងបន្គកីនគ�ងី។ ESD គ្បី្ោស់វធិីសាហស្

 
គរគុកាសល្យដបបនវានុវត្ន ៍គ្្តគលីការគធ្សីកមមភាពជាកដ់សង្ គែីម្ប ី
្ល់្លទ្ភាពឱ្យអនាកសិកសាអភវិឌ្ឍន៍ចគំេោះែរង និងការយលែ់រងកែូ៏ចជាគធ្ី 
សកមមភាព គែីម្បដី្បកាល យសង្គមគនោះឱ្យគៅជាសង្គមដែលកាន់ដតរាន 
ចីរភាព។

 ដ្អែកគលីទសវត្សររ៍បស់អង្គការសហ្បជាជាតិ សី្ពីការអប់រ ំ
ស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព (ESD) (២០០៥-២០១៤) និង 
ដ្នការសកមមភាពសកលស្ពី ីESD (២០១៥-២០១៩) ្កបខេ័្ឌ ថមី 
មួយដែលរានគ ម្ ោះថា ការអប់រ ំ ស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព 
ស្រាប់ឆ្នា  ំ ២០៣០ (ESD for 2030) ្តរូវោនអនុម័តគដ្យកិច្ច 
្បជុំគលីកទី ២០៦ ននគេៈករាម ធិការ្បតិបត្ិរបស់យូគេស្ូ និង

 មហាសននាិោតគលីកទី ៤០ របស់យូគេស្ូ និង្តរូវោនទទួលសា្គ ល់
គដ្យមហាសននាិោតគលីកទី ៧៤ របស់អង្គការសហ្បជាជាតិ។

 ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ ្តរូវោនគរៀបចំគ�ងីដ្អែកតាមកមមវធិ ី
សកមមភាពសកល (GAP) ដែលរានគគាលបំេងត្មង់ទិសព្ងរង 
ការអប់រ ំនិងការសកិសា គែីម្បរីមួចំដេកែល់្គប់សកមមភាពទាងំអស ់
ដែលគលីកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព។ កមមវធិីគនោះគ្្តការយក 
ចតិទុ្កដ្កក់ានដ់តខាល ងំ គលកីាររមួចដំេកននការអបរ់ែំល់ការសគ្មច 
គគាលគៅអភិវឌ្ឍន៍គដ្យចីរភាព។ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ ២០៣០ រមួ 
ចំដេក ទ្ា ល់ែល់គគាលគៅ SDG ទី ៤ ការអប់រ ំ្ បកបគដ្យគុេភាព 
និងបរោិបននាជាពិគសសចំេុចគៅ ៤.៧ ក៏ែូចជា SDG ែនទគទៀត  
ដែលរានបំេង្្ល់ការអប់រដំែលគ្លីយតប គដ្យចាត់ទុកការ 
ទទួលខុស្តរូវ ស្រាប់មនុស្សជំនាន់គ្កាយថាជាចំេុចសំខាន់នន 

កិច្ចខិតខំ្បរងដ្បងគនោះ។

 គែីម្បីអនុវត្សកមមភាពជាក់ោក់ សំគៅនាមំកនូវការ ល្ ស់ប្ូ រ 
ដ្នទីបងាហា ញ ល្ូវគនោះបងាហា ញពីសកមមភាព និងអន្រាគមន៍ជាក់ោក់

 
ដែលអាចគរៀបចំ និងទទួលោនការគាំ្ ទពីរែឋាជាសរាជិក និងតួអង្គ 
រក់ព័ន្ ែូចជា អង្គការសង្គមសីុវលិ និងនែគូអភិវឌ្ឍន៍ គៅថានា ក់តំបន់ 

និងថានា ក់សកលជាគែីម។

 ESD ២០៣០ គលចគចញជារូបរាង គៅគពលចាប់គ្្ីមទសវត្សរ ៍

សកមមភាព (Decade of Action) គែីម្បពីគនលឿនវឌ្ឍនភាព គឆ្្ព ោះគៅ 
សគ្មច SDG ទាងំអស់។ បច្ចុប្បននាគនោះគឺជាគពលដែល្បព័ន្អប់រទំាងំ 
អស់្ តរូវែរកនាកំារ ល្ សប់្ូរជាវជិ្ជរាន ដែលចាោំច ់គែីម្បឱី្យពិភពគោក 
របស់គយងី គធ្ីែំគេីរគៅមុខតាម្លូវដែលកាន់ ដត្្ល់នូវភាពយុត្ិធម៌ 

និងចីរភាព គ្រោះថាអនាគតរមួគានា របស់ គយងីពរងអា្ស័យគលីសកមម

ភាពដែលគយងីទាងំអស់គានា គធ្ី នាគពលបច្ចុប្បននាគនោះ។

Stefania Giannini

អគ្គនាយករងទទួលបនទាុកដ្នាកអប់ររំបស់យូគេស្ូ
១ https://ipbes.net/global-assessment

https://ipbes.net/global-assessment
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១. ការអំពាវនាវជាបនាទាន់ ឱ្យរានការដ្វើសកម្មភាព ៥

១.១. គតីគយងីគៅទីណ្ ៦

១.២. គតីចាោំច់្តរូវគធ្ីអ្ីខលោះ ៨

២. ការអប់រំ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព សម្រាប់ឆ្នាំ ២០៣០ ១១

២.១. អ្ីគៅដែលគៅថាការអប់រ ំស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ ១២

២.២. គគាលគៅ និងវតថាុបំេង ១៤

២.៣. លក្ខេៈសំខាន់ៗ ១៦

៣. សកម្មភាពជា អាទិភាព ២៥

ការជំរុញគគាលនគោោយ ២៦

ការ ល្ ស់ប្ូរជាវជិ្ជរានននបរោិកាសគរៀនសូ្ត ២៨

កសាងសមតថាភាពអនាកអប់រ ំ ៣០

្្ល់ភាពអង់អាច និងគកៀរគរចលនាយុវជន ៣២

ពគនលឿនសកមមភាពគៅមូលដ្ឋា ន ៣៤

៤. ការអនុវត្ ៣៧

៤.១. ការអនុវត្ ESD របស់ឆ្នា  ំ២០៣០ គៅក្មតិ្បគទស ៣៨

៤.២. កសាងភាពជានែគូ និងជំរុញការសហការ ៤០

៤.៣. ការអប់រ ំ្ ្សព្្សាយ គែីម្បជីំរុញឲ្យរានការគធ្សីកមមភាព ៤២

៤.៤. ការតាមដ្នបញ្ហា  និងនិនានា ការនានា ៤៤

៤.៥. ការគកៀរគរធនធាន ៤៦

៤.៦. ពិនិត្យតាមដ្នវឌ្ឍនភាព ៤៨

៤.៧. ការគធ្ីដ្នការស្រាប់រយៈគពល ១០ ឆ្នា គំទៀត ៥២

ឧបសម្ព័ន្ធ ៥៣

ក. សគង្ខបមួយទំព័រស្ីពី្កបខ័េ្ឌ ការអប់រ ំស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ ៥៤

ខ. ្កបខ័េ្ឌ ស្រាប់អនុវត្ការអប់រ ំស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព (ESD គ្កាយឆ្នា  ំ២០១៩៖ ESD 
ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០

៥៥

គ. កថាខេ្ឌ មួយចំនួនដែល្តរូវោនែក្សង់គចញពីគសចកដោីសគ្មចគលខ ៧២/២២២ (២០១៧) របស់មហា
សននាិោតអង្គការសហ្បជាជាតិសដោីពីការអប់រ ំស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព គៅកនាុង្កបខ័េ្ឌ ននរគបៀបវា
រៈអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាពឆ្នា  ំ២០៣០

៦៦

�. កថាខេ្ឌ មួយចំនួនដែល្តរូវោនែក្សង់គចញពីគសចកដោីសគ្មចគលខ ៧៤/២២៣ (២០១៩) របស់មហា
សននាិោតអង្គការសហ្បជាជាតិសដោីពីការអប់រ ំស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព គៅកនាុង្កបខ័េ្ឌ ននរគបៀបវា
រៈអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាពឆ្នា  ំ២០៣០

៦៦

ង. ្បវត្ិ ESD គដ្យសគង្ខប ៦៧
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 
©

 G
ui

lla
um

e 
Br

es
si

on
/S

ip
a 

fo
r U

N
ES

CO
 G

RE
EN

 C
IT

IZ
EN

S

 យ�ើងកាន់តែសួរសំណួរថា ចុះប្រសិនយ្រើអ្វីតែលមនុស្ស 
កំពុងយរៀន មានភាពយ្លើ�ែ្រពិែបរាកែចំយោះជវីវែិរ្រស់ពួកយេ  
ចុះប្រសិនយ្រើអ្វីតែលពួកយេយរៀនជួ�ធានារាននូវការរស់យរៀន  

ននភពតែនែវីរ្រស់យ�ើង។ ការអ្់ររំសបមា្រ់ការភអិវឌ្ឍយោ�ចវីរភាព អាច 
ែ្តល់នូវចំយណះែឹង ការ�ល់ែឹង និងសកម្មភាព តែលែ្តល់ភាពអង់អាចឱ្យ 
មនុស្សអាចយ្្ើការផ្្ស់្រ្តតូរខលលួនឯង និងសង្គមទាំងមូលជាវិជ្ជមាន។
Stefania Giannini អគ្គនាយករងទទួលបនទាុកដ្នាកអប់ររំបស់យូគេស្ូ
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

ដសចក្ីសដ្ខេប

 យូគេសូ្ គឺជាទីភានា ក់ងារសហ្បជាជាតិ ដែលែរកនាកំារងារ
 

អប់រសំ្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព (ESD) ចាប់តាងំពីទសវត្សរ ៍
អប់ររំបស់អង្គការសហ្បជាជាតិ (២០០៥-២០១៤) មក ESD ្តរូវ 
ោនទទួលសា្គ ល់ោ៉ា ងទូលំទូោយ ថាជាដ្នាកមួយែ៏សំខាន់ននរគបៀប 

វារៈឆ្នា  ំ ២០៣០ ជាពិគសសគគាលគៅអភិវឌ្ឍនគ៍ដ្យចីរភាពទី ៤  
(SDG 4) និងជាដ្នាកមួយែ៏សំខាន់ គែីម្បីជួយែល់ការសគ្មច 
គគាលគៅ SDG ែនទគទៀត។

 ដ្នទីបងាហា ញ្លូវគនោះ បងាហា ញពីបញ្ហា ្បឈមបនាទា ន់ចំគរោះមុខ  
ដែលដ្នែីកពុំងជបួ្បទោះ និងបងាហា ញពីជហំានបនាទា ប ់ដែលយូគេសូ្ 
កពុំងអនុវតជ្ាការគ្លយីតបចគំរោះបញ្ហា ្បឈមទាងំគនោះ តាមរយៈការ 
អប់រ ំ គដ្យបងាហា ញលមអែិតពីចំេុចគ្្ត និងសកមមភាពថមីៗ។ ជាការ 
បន្ពីកមមវធិីសកមមភាពសកល (GAP) (២០១៥-២០១៩) ដែលរមួ 
ចដំេកែល់រគបៀបវារៈឆ្នា  ំ២០៣០ និងគគាល គៅទាងំ ១៧ ការអប់រ ំ
ស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព៖ ្កបខ័េ្ឌ គឆ្្ព ោះគៅការសគ្មច 
គគាលគៅអភិវឌ្ឍន៍គដ្យចីរភាព (គៅកាត់ថា ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ 
២០៣០) ្ តរូវោនគរៀបចំគ�ងីកនាុងគគាលបំេងបគង្ីនការរមួចំដេក 
ននអប់រ ំ ែល់ការកសាងពិភពគោក ដែលកាន់ដតរានយុត្ិធម៌ និង 
ចីរភាព។ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ ២០៣០ និងពគនលឿនសកមមភាព  ជំុវញិ 
សកមមភាពជាអាទិភាពចនួំន ៥ ជាមយួនរងការបន្គូសបញ្្ជ កពី់តនួាទីែ ៏
សំខាន់របស់ ESD គែីម្បសីគ្មចគគាលគៅ SDG ទាងំ ១៧ ្បកប 
គដ្យគជាគជ័យ និងការ ល្ ស់ប្ូ រជាវជិ្ជរានរបស់បុគ្គល និងសង្គម 
ទាងំមូល ដែលចាោំច់គែីម្បគី្លីយ តបចំគរោះបញ្ហា ្បឈមបនាទា ន់ដែល 
រក់ព័ន្នរងចីរភាព។

 ឯកសារគោោះពុម្ព្សាយគនោះ បងាហា ញោ៉ា ងចបាស់ពីអ្ីដែល រែឋាជា 
សរាជិក្តរូវគធ្ី រក់ព័ន្នរងសកមមភាពជាអាទិភាពនីមួយៗ។ ស្រាប់ 
សកមមភាពទី ១ ស្ីពីគគាលនគោោយ្តរូវរានការបញ្ចូ ល ESD គៅ 
កនាុងគគាលនគោោយគៅថានា ក់សកល ថានា ក់តំបន់ និងថានា ក់ជាតិ ដែល 
រកព័់ន្នរងការអបរ់ ំនិងការអភិវឌ្ឍគដ្យចរីភាព។ ស្រាបស់កមមភាព 

ជាអាទិភាពទី ២ ស្ីពីបរបិទននការអប់រ ំនិងបេុ្ោះបណ្្លទាមទារ
 

ឱ្យរានការយកចិត្ទុកដ្ក់ គែីម្បជីំរុញឱ្យរានការគ្បី្ោស់អភិ្កម 
សាថា ប័នទាងំមូល សំគៅធានាោ៉ា ងណ្ឱ្យគយងីអាចគរៀនពីអ្ីដែល 
រក់ព័ន្នរងការរស់គៅរបសគ់យងី និងគ្បី្ោស់អ្ីដែលគយងីគរៀនកនាុង

 ការរស់គៅរបស់គយងី។

 គៅកនាុងសកមមភាពទី ៣ ស្ីពីការកសាងសមតថាភាពអនាកអប់ររំាន 
ការគ្្តការយកចតិទុ្កដ្កគ់លកីារ្ល់្ឱ្យអនាកអបរ់ ំនូវចគំេោះសម្បទា  
បំេិនសម្បទា គុេសម្បទា និងចរោិសម្បទា ដែលចាោំច់ គែីម្ប ី
គធ្ីអន្រកាលគឆ្្ព ោះគៅរកចីរភាព។ សកមមភាព អាទិភាពទី ៤ គ្្តគលី
យុវជន្តរូវទទួលសា្គ ល់ថាយុវជន គឺជាតួអង្គសំខាន់កនាុងការគ្លីយតប  
ចគំរោះបញ្ហា ្បឈមរកព់ន្័នរងចីរភាព នងិែំគេីរការគធ្គីសចក្សីគ្មច

 
ចិត្ ដែលរក់ព័ន្នានា។ សកមមភាពជាអាទិភាពទី ៥ ស្ីពីសកមមភាព 
ដែល្តរូវអនុវតគ្ៅ ថានា កមូ់លដ្ឋា ន គូសបញ្្ជ កពី់សារៈសំខានន់នសកមមភាព 
ដែល្តរូវ អនុវត្គៅកនាុងសហគមន៍ គ្រោះថាសហគមន៍គនោះឯង គឺជា 
ទីកដនលង ដែលសកមមភាពនាមំកនូវការ ល្ ស់ប្ូរ្បកបគដ្យអតថាន័យ 
ទំនងជាគកីតរានជាងគគ។

 ដ្នទីបងាហា ញ្លូវគនោះគរៀបរាប់ពីវសិ័យសំខាន់ៗ ស្រាប់អនុវត្ 
្កបខ័េ្ឌ  ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ ្ងដែរ។ គំនិត្្ួចគ្្ីម ESD  
ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ គៅតាម្បគទសនីមួយៗ និងែរកនាកំារបហញ្្ជ ប  
ESD គៅកនាុងការអប់រ ំនិងអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព។ ្ កបខ័េ្ឌ ថមីគនោះ រាន

 
គគាលបេំងគលីកទរកចិតឱ្្យរានការែរកនាពីំរែឋាជាសរាជិក នងិតួអង្គ

 
រក់ព័ន្មកពីសហគមន៍អប់រ ំនិងអភិវឌ្ឍន៍គដ្យចីរភាពតាមរយៈការ 

បគង្ីតបណ្្ញ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ ២០៣០ (ESD-Net) គៅថានា ក់ 

សកល និងថានា ក់តំបន់។ កិច្ចខិតខំ្បរងដ្បងអប់រ ំ ្្សព្្សាយ និង 
ដស្ងរកការគាំ្ ទ រមួនរងការ្្ល់រង្ាន់ ESD ពីយូគេស្ូ-ជប៉ាុន នរង 
្តរូវព្ងរង្ងដែរ គលីសពីគនោះ ក៏នរងរានការអនុវត្្កបខ័េ្ឌ គនោះឈរ 
គលីមូលដ្ឋា នភស្ុតាង តាមរយៈការតាមដ្នពីបញ្ហា  និងនិនានា ការនានា 

 
គៅកនាុងវស័ិយអបរ់ ំនិងការអភិវឌ្ឍគដ្យចរីភាព និងការគកៀរគរធនធាន

 
តាមរយៈការគ្បី្ោស់ឱ្យោនគពញគលញនូវជំនាញអន្រវសិ័យ របស ់
យូគេស្ូកែូ៏ចជានែគូច្មរុោះនានាែនទគទៀត គរួព្ងរងបដនថាមគទៀត្ង 
ដែរ។ មនិរានការខិតខំ្ បរងដ្បងគ្្សងៗ គែមី្បគីធ្កីារតាមដ្នវឌ្ឍនភាព 

កនាុងគគាលបំេងសគ្មចចំេុចគៅ ៤.៧ នន SDG ឱ្យោន្តរមឆ្នា  ំ

២០៣០។
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

១.១. ដតើដយើ្ដៅទីណា

 សាថា នភាពបនាទា ន់ដ្នាកអាកាសធាតុនាគពលបច្ចុប្បននា ក៏ែូចជាវបិត្ិ 
ែនទគទៀត ដែលរកព់ន្័នរងចីរភាពបរសិាថា ន គឺជា្លវោិកននឥរោិបថ

 
របស់មនុស្ស។ សកមមភាពជាសមូហភាពរបស់មនុស្ស ោននាឱំ្យរាន 
ការ ល្ ស់ប្ូរ្បព័ន្គអកូ�ូសីុរបស់ដ្នែី កនាុងក្មិតមួយដែលបង្ការ

 កំរាមកំដហងែល់ការរស់រានរបស់គយងីទាងំអស់គានា ។ ការ ល្ ស់ប្ូរគនោះ 
កានដ់តរានសនទាុោះឆ្ប់រហ័ស គកតីគ�ងីជាគហុំកអាចគមីលគ�ញី និង

 
ពោិកនរង ល្ សប់្ូរ្ត�បគ់ៅវញិជាគរៀងរាល់នថងៃ។ កនាុងចគំណ្មកគំេីន

 
សីតុេហា ភាព ១oC គៅកនាុងសកលគោកទាងំមូល ២ ភាគ ៣ ននកំគេីន 
គនោះគកីតគ�ងីគៅកនាុងរយៈគពល ១០០ ឆ្នា  ំ ចុងគ្កាយចាប់តាងំពីឆ្នា  ំ

 
១៩៧៥ មកខេៈគពលដែលបររិាេថាមពលកគកីតគ�ងីវញិ និង 
ថាមពលដែលមិនកគកីតគ�ងីវញិ ដែល្តរូវោនទាញយកមកគ្បី្ោស ់
ជាគរៀងរាល់ឆ្នា គំៅកនាុងសកលគោកទាងំមូល គកីនគ�ងីគទ្ែង ចាប ់
តាងំពីឆ្នា  ំ១៩៨០ មក។២

 រានភស្ុតាងបងាហា ញោ៉ា ងជាកច់បាស់ថា ការ ល្ សបូ្់រោ៉ា ងគំហុក 
ដែលមិនធាល ប់រានកនលងមក កំពុងដតគកីតរាននាគពលបច្ចុប្បននា គហយី

 
មនុស្សជាតិ គឺជាអនាកដែលទទួលខុស្តរូវគដ្យ ទ្ា ល់។

 គេៈករាម ធកិារអនរ្ជាតដិ្នាកការដ្ប្បរួលអាកាសធាតុ (IPCC) 
្ពរានថា គែីម្បទីបស្់ាត់្លប៉ាោះរល់ននការគកីនគ�ងីកគ ដ្ោ ដ្នែី 

រូ្រភាពទវី ១. យែើយ�ើងយៅយកៀកនឹង ១,៥oC កបមិែណា?

កនាុងឆ្នា  ំ២០១៧ ការគកីនគ�ងីកគ្្ ដែលបង្គ�ងីគដ្យមនុស្សែល់្បរាេ ១oC គលីសពីក្មិតមុនឧសសាហកមម។

ការដ្ប្បរួលននសីតុេហា ភាពកនាុងសកលគោកទាងំមូល គធៀបនរង ១៨៥០-១៩០០ (oC)
 គៅកនាុងឆ្នា  ំ២០១៧ កគ្្ដែលបង្គ�ងីគដ្យសារមនុស្ស 
គកនីគ�ងីជិតែល់្បរាេ ១oC ខាងគលកី្មិតមុនឧសសាហកមម។  
កនាុងអ្តាែូចបច្ចុប្បននាគនោះ សីតុេហា ភាពគៅកនាុងសកលគោកទាងំ

 មូលគ�ងីែល់ ១,៥oC គៅឆ្នា  ំ២០៤០។ គសណ្រយី៉ាូ ១,៥oC  
ដែលបងាហា ញគៅ  ទគីនោះ ទាមទារឱ្យរានការកាតប់នថាយការបគញ្ចញ  
ឧសម័ន ដែល្តរូវចាប់គ្្ីមគធ្ីជាបនាទា ន់ និង្តរូវកាត់បនថាយការ 
បគញ្ច ញឧសម័នកាបូនិច ឱ្យគៅសូន្យ្តរមឆ្នា  ំ២០៥៥។

 ្បភព៖ FAQ ១.២ រូបភាពទី ១ គៅកនាុងជំពូកទី ១ ែក្សង់ 
គចញព ីAllen, M.R., O.P. Dube, W. Solecki, F. Aragón-Durand,  
W. Cramer, S. Humphreys, M. Kainuma, J. Kala, N.  
Mahowald, Y. Mulugetta, R. Perez, M. Wairiu, and K.  
Zickfeld, 2018: Framing and Context. In: Global Warming  
of 1.5°C។ រោយការេ៍ពិគសសរបស់ IPCC ស្ីពី្លប៉ាោះរល ់
ននគកីនគ�ងីកគ្្ដ្នែីកនាុងក្មិត 1,5°C ខាងគលីក្មិតមុន

 ឧសសាហកមម និងកនលងននការបគញ្ច ញឧសម័ន្ទាោះកញ្ចក់ គៅកនាុង 
សកលគោកទាងំមូល កនាុងបរបិទននការព្ងរង ការគ្លីយតបជា 
សកលចំគរោះការគំរាមកំដហង ដែលបង្គ�ងីគដ្យសារការ 
ដ្ប្បរួលអាកាសធាតុ ការអភិវឌ្ឍ គដ្យចីរភាព និងកិច្ចខិតខំ

 
្បរងដ្បង គែីម្បកីាត់បនថាយ ភាព្កី្ក [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.- O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla,  
A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S.  
Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis,  
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield 
(eds.)]. In Press.

គៅ្តរម ១,៥oC  រហូតែល់ចុងសតវត្សគនោះ គបីគធៀបនរងគសណ្រយី៉ាូ 
២oC ដែល្តរូវោនចាតទុ់កថាជាគ្គាោះមហន្រាយែ៏ធងៃនធ់ងៃរ គយងីចាោំច ់
“្តរូវគធ្ីការ ល្ ស់ប្ូរឱ្យោនគលឿន និង្គប់្ជរុងគ្ជាយ កនាុងក្មិតដែល

 
មិនធាល ប់រានកនលងមកកនាុង្គប់សកមមភាពទាងំអស់គៅកនាុងសង្គម។៣” 

 គនោះរានន័យថា គយងីមិន្តរមដតជាការគ្លីយតបចំគរោះបញ្ហា  
្បឈមដ្នាកបរសិាថា នប៉ាុគណ្្ណ ោះគទ ដថមទាងំ្តរូវគធ្ីការដកស្មរួលគ�ងី
វញិ នូវបញ្ហា មួយចំនួនដែលរក់ព័នន្រងសង្គម និងគសែឋាកិច្ច ែូចជា 
វសិមភាពដែលរានលក្ខេៈ្បទាក់្កឡាគានា  ជាមួយនរងមូលគហតុ
ដែលនាឱំ្យរានបញ្ហា ទាងំគនោះ និង្លប៉ាោះរល់ននបញ្ហា ទាងំគនោះ។

 អ្ីដែលគយងីែរង អ្ីដែលគយងីគជឿ និងអ្ីដែលគយងីគធ្ីចាោំច់្តរូវ
 គធ្ីការ ល្ ស់ប្ូរ អ្ីដែលគយងីោនែរងកនលងមក ពំុោនគ្តៀមខលួន គែីម្បី
 ទប់ទល់ និងបញ្ហា ្បឈមគនោះគ�យី។

 សាថា នភាពដបបគនោះមិនអាចមកបនាល យគពលគទៀតគនាោះគ�ីយ 
គហយីឱកាសក៏កំពុងរោយោត់គៅបន្ិចម្ងៗោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។

 គយងី្តរូវគរៀនរស់គៅតាមដបបគ្្សង និង្តរូវចាត់ទុកគរឿងគនោះ ថា 
ជាគរឿងបនាទា ន់ដែល្តរូវគធ្ី។
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យ�ើងកំពុងស្ិែយៅក្នុង 

សមរភូមិ យែើម្បវីជវីវែិរ្រស់ 
យ�ើង។ ្ុ៉រតន្តវាជាសមរភូមិតែលយ�ើង 

អាចទទួលជ័�ជមះ្។
Stefania Giannini អគ្គនាយករងទទួលបនទាុកដ្នាកអប់ររំបស់យូគេស្ូ



8

ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

១.២. ដតើចំបាច់ម្តរូវដ្វើអវីខ្លះ

 គែមី្បគីោោះជហំានគៅរកអនាគត្បកបគដ្យចីរភាព គយងីចាោំច ់
្តរូវគិតគ�ងីវញិ ពីអ្ីដែលគយងីោនគរៀន កដនលងដែលគយងីគរៀន និង

 
រគបៀបដែលគយងីគរៀន គែីម្បអីភិវឌ្ឍចំគេោះសម្បទា បំេិនសម្បទា 
គុេសម្បទា និងចរោិសម្បទា ដែល្្ល់លទ្ភាពឱ្យគយងីទាងំអស ់
គានា អាចគធ្ីការសគ្មចចិត្ឱ្យោន្តរម្តរូវ ក៏ែូចជាគធ្សីកមមភាពជា 
លក្ខេៈបុគ្គល និងជាសមូហភាព គែីម្បគី្លីយតបចគំរោះសាថា នភាព 
បនាទា ន់គៅកនាុងមូលដ្ឋា ន គៅកនាុង្បគទស និងគៅកនាុងសកលគោក

 
ទាងំមូល។

 គតីគយងី្តរូវគធ្ីោ៉ា ងណ្ គែីម្បគី្តៀមអនាកសិកសាគៅ្គប់វយ័ទាងំ
អស់ ស្រាប់សមរភូមិ គែីម្បជីីវតិរបស់គយងី ែូចដែល្តរូវោនគលីក
គ�ងីគដ្យអគ្គគលខាធិការអង្គការសហ្បជាជាតិ?

 ការអប់រសំ្រាប់អភិវឌ្ឍនគ៍ដ្យចីរភាព (ESD) គឺជា្កបខ័េ្ឌ  
ែ៏រ រងរា ំគែីម្បសីគ្មចគគាលគៅគនោះ។
 ESD ្ ល្់ឱ្យអនាកសិកសានូវចគំេោះសម្បទា បំេិនសម្បទា គុេ 
សម្បទា និងចរោិសម្បទា គែីម្បគីធ្កីារសគ្មចចិត្ឱ្យោន្តរម្តរូវ 

 

និងគធ្ីសកមមភាព្បកបគដ្យការទទួលខុស្តរូវ គែីម្បបូីរេភាព 
បរសិាថា ន ្បសិទ្ភាពគសែឋាកិច្ច និងសង្គម្បកបគដ្យយុត្ិធម៌ ដែល
្្ល់ភាពអង់អាចែល់មនុស្ស្គប់គយនឌ័រទាងំអស់ ទាងំជំនាន់គនោះ 
និងទាងំជំនាន់គ្កាយ គហយីកនាុងគពលជាមួយគានា គគារពភាពច្មរុោះនន 
វប្បធម៌របស់ពួកគគ។

 ESD គឺជាែំគេីរការគរៀនសូ្តគពញមួយជីវតិ និងជាដ្នាកមួយែ៏ 
សំខាន់ននការអប់រ ំ្ បកបគដ្យគុេភាព ដែលគធ្ីឱ្យកាន់ដត្បគសីរ 
គៅដ្នាកបញ្ញា  សង្គម ចិត្ និងឥរោិបថ គៅកនាុងការគរៀនសូ្ត។ ESD 

 
រានលក្ខេៈ្គប់្ជរុងគ្ជាយ និងនាមំកនូវការ ល្ ស់ប្ូរជាវជិ្ជរាន និង 
្គបែ់េ្បគ់លខីលរមសារ និងលទ្្ លននការសកិសា វធិសីាហស្គរគុកាសល្យ 

 
និងបរោិកាសគរៀនសូ្ត្ងដែរ។

 ESD ្តរូវោនទទួលសា្គ ល់ថាជាកត្ាមួយែ៏សំខាន់ គែីម្បជីួយ 
ែល់ការសគ្មចគគាលគៅ SDG ទាងំអស់ និងសគ្មចគគាលបំេង 
ដែលោនដ្ក់គចញ តាមរយៈការនាមំកនូវការ ល្ ស់ប្ូរជាវជិ្ជរានគៅ 
កនាុងសង្គម។

ការផ្្ស់្រ្តតូរជាវិជ្ជមានយៅក្នុង
សង្គម៖ ជួយែលក់ារសគ្មច SDG 

គែមី្បី្ នគៅកសាងពិភពគោកមួយ

កាន់ដតរានចីរភាព។

ខលឹមសារននការសិក្សា៖  បញ្ចូ លបញ្ហា ដែល 
រកព័់ន្នរងចីរភាព ជាពិគសសបញ្ហា ដែល្តរូវោន 
ដ្ក់គចញគៅកនាុងគគាលគៅ SDG ទាងំ ១៧ ែូចជា 
ការដ្ប្បរួលអាកាសធាតុជាគែីម គៅកនាុងការគរៀន

សូ្ត្គប់្ បគភទទាងំអស់។

លទ្ធែលននការសិក្សា៖ ្ ្ល់ភាពអង់អាច 

ឱ្យមនុស្សទទួលខុស្តរូវចំគរោះមនុស្សជំនាន ់

គនោះ និងមនុស្សជំនានគ់្កាយ និងរមួចំដេក 
ោ៉ា ងសកមម ែល់ការនាមំកនូវការ ល្ ស់ប្ូរជា 
វជិ្ជរានគៅកនាុងសង្គម។

វិ្វីសាសស្តេរយុកាសល្យ និង្ររិយាកាស 
យរៀនសបូែ៖  គ្បី្ោស់វធិីសាហសគ្រគុកាសល្យដបប 
សសិ្សមជ្ឈមេ្ឌ ល ដែលរានលក្ខេៈអន្រកមម កនាុង 
ទ្មង់ជាការអនុវត្គគ្រាង។ គធ្ីការ ល្ ស់ប្ូរ្គប់ 
ទិែឋាភាពទាងំអស់ ននបរោិកាសគរៀនសូ្ត គដ្យគ្ប ី
្ោស់អភិ្កមដែលរានការចូលរួមពី្គប់ដ្នាកទាងំ 
អស់របស់សាថា ប័ន កនាុងការអនុវត្ ESD គែមី្បជីួយឱ្យ 
សិស្សអាចយកអ្ី ដែលពួកគគោនគរៀនគៅគ្បី្ោស់

គៅកនាុងការរស់គៅ និងទទួលោនគមគរៀនពីការរសគ់ៅ 
របស់ពួកគគមកវញិ។

 មហាសន្ិរាែអង្គការសហប្រជាជាែិ រានេូស្រញ្្ក់ជាថ្មវីថា ការអ្រ់រំ សបមា្់រការអភិវឌ្ឍយោ�ចវីរភាព េឺជា 
សមាសភាេម�ួែ៏សំខាន់ននយោលយៅអភិវឌ្ឍនយ៍ោ�ចវីរភាព យផត្ែយលើការអ្រ់រំប្រក្រយោ�េុណភាព និងជាកតត្ 
មួ�ែ៏សំខាន់ យែើម្បវីសយបមចយោលយៅអភិវឌ្ឍន៍យោ�ចវីរភាពទាំងអសយ់ែ្សងយទៀែ។

គសចក្ីសគ្មចគលខ ៧២/២២២ (២០១៧) របស់មហាសននាិោតអង្គការសហ្បជាជាតិ
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 ្បគទសកាន់ដតគ្ចីនគលីកគ�ងីថា ESD ្តរូវោន្លុោះបញ្្ច ងំគៅកនាុងគគាលនគោោយអប់រ ំ ការបេុ្ោះបណ្្ល្គរូ និងកមមវធិីសិកសា
 របស់ខលួន។ ប៉ាុដន្ ជាគរឿយៗ ESD ្ តរូវោនគគបក្សាយជាលក្ខេៈចគងអែៀតថាគ្្តដតគៅគលីបញ្ហា តាម្បធានបទមួយចំនួនប៉ាុគណ្្ណ ោះ គចៀស 

ជាងបក្សាយថាវាជាអភិ្កម្គប់្ជរុងគ្ជាយ ដែលគ្្តគលីខលរមសារននការសិកសាគរុគកាសល្យ និងលទ្្លននការសិកសា គែីម្បនីាមំកនូវ
ការ ល្ ស់បូ្រឥរោិបថជាមូលដ្ឋា ន សំគៅ្នគៅសគ្មចការអភិវឌ្ឍ្បកបគដ្យចីរភាព។

 ឧទាហរេ៍ ការសិកសាដែលគធី្គ�ងីគដ្យយូគេស្ូ កាលពី
 

គពលថមីៗ ដែលពិនិត្យគមីលឯកសារគគាលនគោោយរបស់្បគទស 
ចំនួន ១០ បងាហា ញថា ESD ភាគគ្ចីនរានទំនាក់ទំនងជាមួយនរង 
ការបគ្ងៀន ចំគេោះែរង វទិយាសាហស្ ដែលគ្្តគលីបរសិាថា ន។ ការ 
បគ្ងៀនដបបគនោះគឺមិន្គប់្គាន់ កនាុងការគ្បី្ោស់អានុភាពននការ

 
អប់រ ំ គែីម្បនីាមំកនូវការ ល្ ស់ប្ូ រជាវជិ្ជរានឱ្យអស់សក្ានុពលគនាោះ 
គ�យី។

 គតគីយងីអាច្ល់្ការគលកីទរកចិតែ្លអ់នាកសិកសាគដ្យរគបៀបណ្ 
 

គែមី្បឱី្យពកួគគអាចគធ្សីកមមភាពដែលនាមំកនូវការ ល្ ស់ប្ូរជាវជិ្ជរាន 
គែីម្បចីីរភាព សំគៅស្មរួចអនាគតដបបគ្្សង ស្រាប់គយងីទាងំអស ់
គានា  មុនគពលដែលវាយតឺគពល?

 យែើម្បវីធានាថា្រុេ្គលមា្្ក់ៗអាច�ល់អំពវី្រញ្្ប្រឈម  
តែលោក់ព័ន្ធនឹងចវីរភាព និងពវីភាពោក់ព័ន្ធនន្រញ្្ប្រឈម 
ទាំងយនះ ជាមួ�នឹងែថភាពតែលយៅជុំវិញពួកយេ និងយ្្ើ 
សកម្មភាព យែើម្បវីនាំមកនូវការផ្្ស់្រ្តតូរ។

 យែើម្បវីជំរុញឱ្យមានការផ្្ស់្រ្ត តូររចនាសម្័ន្ធក្ នុងប្រព័ន្ធ 
យសែ្ឋកិច្ច និងសង្គម នាយពល្រច្ចនុ្រ្បន្តមរ�ៈការែ្សព្ែ្សា�
ពវីេុណែនមលយែ្សងៗ និងវិ្វីសាសស្តតែលបែរូវរានតកសបមរួលឱ្យ
បស្រតម្ររិ្រទនវីមួ�ៗ។

 យែើម្បវីយ្លើ�ែ្រចំយោះឱកាស និងហានិភ័�ថ្មវីៗ ោក់ព័ន្ធ 
នឹងការអភិវឌ្ឍយោ�ចវីរភាព តែលរានពវី្រយច្ចកវិទ្យាថ្មវីៗ

 ការអ្រ់រំចារំាច់បែរូវមានការផ្្ស់្រ្តតូរ។

 បក្រខ័ណ្ឌសកលថ្មវី ការអ្់ររំ សបមា្់រការអភិវឌ្ឍយោ�ចវីរភាព 
រ្រស់�ូយណស្តូ តែលមានយ្ម្ះថា ESD សបមា្រ់ឆ្្ំ ២០៣០  
អយ្្ជើញឱ្យអ្កចូលរួមយៅក្នុងយ្រសកកម្ម្រនា្្ន់យនះ។

រ្ូរភាពទវី ២. ភាេរ�ននប្រយទសតែល្លនុះ្រញ្្ំងយោលការណ៍ននអនុសាសន៍តែលែ្តល់យោ��ូយណស្តូឆ្្ំ ១៩៧៤ យៅក្នុងយោលនយយារា� 

ស្តវីពវីការអ្់ររំ ការអ្រ់រំបេរូ និងកម្មវិ្វីសិក្សារ្រស់ខលលួន ២០១២-២០១៦

រ្ូរភាពទវី ៣. ភាេរ�ននការយលើកយ�ើងពវីការយរៀនសូបែ សង្គម  

និងចែិ្ត និងឥរិយា្រថយោ�ខលឹមសារនន ESD 

កម
្មវិ្

វីស
ិក្សា

៖ច
ំនួន

 
យមា

ង្រ
យបង

ៀន
បេ

្រ់ប
ោ

ន់
កា

រ្រ
ណ

្តះ្រ
ណា

្្ល
 

វបិក
ឹែ្យ

កា
រ

យោ
ល

នយ
យា

រា
�

 
និង

បក
្រខ

័ណ
្ឌអ្រ

់រំ

អាគមរកិឡាទីន និងការា៉ាប៊ីន
អឺរ ៉ាុប និងអាគមរកិខាងគជីង

អាសីុ និងោ៉ា សុីហ្កិ
រែឋាអារា៉ាប់
អាហហ្កិ

ពិភពគោក
អាគមរកិឡាទីន និងការា៉ាប៊ីន

អឺរ ៉ាុប និងអាគមរកិខាងគជីង
អាសីុ និងោ៉ា សុីហ្កិ

រែឋាអារា៉ាប់
អាហហ្កិ

ពិភពគោក
អាគមរកិឡាទីន និងការា៉ាប៊ីន

អឺរ ៉ាុប និងអាគមរកិខាងគជីង
អាសីុ និងោ៉ា សុីហ្កិ

រែឋាអារា៉ាប់
អាហហ្កិ

ពិភពគោក

ពំុោន្លុោះបញ្្ច ងំ 

សមតថាភាពគរៀន 

្បភព៖ រោយការេ៍ស្ីពីការពិនិត្យតាមដ្នការអប់រជំាសកលឆ្នា  ំ២០១៩ (UNESCO, 2018) ទំព័រ ២០៥

្បភព៖ ឯកសារដែលរានចំេងគជីងថា ការពិនិត្យគមីលខលរមសារអប់រឱំ្យកាន់ដតជិតសនាិត៖ 
ពិនិត្យគលីទិែឋាភាពននការសិកសា ESD និង GCE (UNESCO, 2020) ទំព័រ ២៦

្លុោះបញ្្ច ងំោនខលោះ 

សង្គម និងចិត្  

្លុោះបញ្្ច ងំគពញគលញ

ឥរោិបថ
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២.

ការអប់រំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ 

ដោយចីរភាព សម្រាប់ឆ្្ំ ២០៣០

 ការអ្់ររំ សបមា្់រការអភិវឌ្ឍយោ�ចវីរភាព៖ យឆព្ះយៅសយបមច 
យោលយៅអភិវឌ្ឍន៍ចវីរភាព (យៅកាែ់ថា ESD សបមា្់រឆំ្្ ២០៣០)  
េឺជាបក្រខ័ណ្ឌសកលសបមា្រ់អនុវែ្ត ESD ពវី្្ំំា ២០២០ ែល់ឆ្្ំ 
២០៣០។ 

11
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�រអប់រ���កប
�យគុណ�ព៤

សុខ�ព និង
សុខ�ល�ព
ល����ើរ

៣
���ន���ះ
អត់���ន២ពុំ�ន

�ព��ី��១�ព���គូ
�ើម��ីស���ច
�ល�

១៧
សន�ិ�ព
យុត�ិធម៌ និង
���ប័នរ�ង�ំ

១៦

ជីវ�ត
�ើដី១៥

ជីវ�ត
���មទឹក១៤

�រ������ល
��ស�តុ១៣

�រ��ើ���ស់ និង�រ
ផលិត��កប�យ�រ
ទទួលខុស���វ

១២
ទី��ុង និងសហគមន៍
��កប�យចីរ�ព១១

�ត់បន�យ
វ�សម�ព១០

ឧស��ហកម� និង
�����រច�សម�័ន�៩

�រ�រសមរម�� និង
កំ�ើន��ដ�កិច�៨

�មពល���ត��ល
�នត���សមរម��៧

ទឹក���ត
និងអ�ម័យ៦

សម�ព
��នឌ័រ៥

២.១.  អវីដៅផែលដៅថាការអប់រំ សម្រាប់ការ 
 អភិវឌ្ឍដោយចីរភាព សម្រាប់ឆ្នាំ ២០៣០
 ការអប់រ ំស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព៖ គឆ្្ព ោះគៅសគ្មច 
គគាលគៅអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាព (គៅកាត់ថា ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០) 
គឺជា្កបខ័េ្ឌ សកលស្រាប់អនុវត្ ESD ពីឆ្នា  ំ ២០២០ ែល់ឆ្នា  ំ
២០៣០។ 

 SED ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ ្តរូវោនគរៀបចំគ�ងីដ្នាកតាមគមគរៀន 
ដែលទទួលោនពីការអនុវត្កមមវធិីសកមមភាពសកលស្ីពី ESD 
(GAP ២០១៥-២០១៩) ជាការគ្លយីតបចគំរោះការ្ល្ស់ារៈសំខាន់ 
កាន់ដតខាល ងំគលី ESD គែីម្បឱី្យខលរមសារននការសិកសាកានដ់តរមួចំដេក
ែល់ការរស់រាន និងវបុិលភាពរបស់មនុស្សជាតិ។

 ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ គូសបញ្្ជ ក់ពីការរមួចដំេកននវសិ័យ 
អប់រ ំែលក់ារសគ្មចគគាលគៅ SDG។ ្ កបខេ័្ឌ គនោះរានគគាលបេំង 

ពិនិត្យគលីគគាលបំេង និងគុេតនមលននការអប់រ ំ និងគធ្ីការត្មង់ 
ទិសការអប់រ ំនិងការសិកសាគៅ្គប់ក្មិតទាងំអស់ ឱ្យរមួចំដេកែល ់
ការសគ្មចការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព ្ពមទាងំព្ងរងការអប់រ ំនិងការ 
គរៀនសូ្តកនាុង្គប់សកមមភាពទាងំអស់ ដែលគលីកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ 
គដ្យចីរភាព។ គដ្យសារដតគពលគវោដែលគៅគសសសល់ គែមី្ប ី
សគ្មចគគាលគៅ SDG គៅរានតិចតួចបំ្ុតជាការសំខាន់ណ្ស ់
ដែល្តរូវពគនលឿន ESD កនាុងទសវត្សរ ៍សកមមភាព៤ គែីម្បសីគ្មចគគាល 
គៅទាងំគនោះ។

 បនាទា ប់ពីកមមវធិី GAP ្កបខ័េ្ឌ  ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ ្តរូវ 
ោនអនុមត័គដ្យមហាសននាោិត យូគេសូ្កនាុងសមយ័្បជុគំលកីទ ី៤០ 

 
នងិោនទទលួការទទលួសា្គ លពី់មហាសននាោិតអង្គការសហ្បជាជាត ិ
កនាុងសម័យ្បជំុគលីកទី ៧៤ កនាុងឆ្នា  ំ២០១៩។

៤ https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/
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ការអ្់ររំ សបមា្រ់ការអភិវឌ្ឍ 

យោ�ចវីរភាព៖ យឆព្ះយៅ 

សយបមចយោលយៅអភិវឌ្ឍន៍យោ�ចវីរភាព 

(ESD សបមា្រ់ឆ្្ំ ២០៣០)េឺជាបក្រខ័ណ្ឌ 

សកលសបមា្រ់អនុវែ្ត ESD ពវីឆ្្ំ ២០២០-

២០៣០។
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២.២. ដោលដៅ និ្វត្ថុបំេ្

 ESD គឺជាសរាសភាគមួយែ៏សំខាន់ននគគាលគៅ SDG និងជា 
ពិគសសចំេុច ៤.៧ និង្តរូោនគរៀបចគំ�ងីដ្អែកតាមចក្ខុវសិ័យដែល

 
្តរូវោនដ្ក់គចញនូវទសវត្សរអ៍ប់រ ំ ស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព
របស់អង្គការសហ្បជាជាតិ (២០០៥-២០១៤) និងកមមវធិី GAP 
(២០១៥-២០១៩)។

 ខេៈគពលដែល ESD រមួចំដេកែល់ SDG ទាងំ ១៧ ្កបខ័េ្ឌ  
គនោះគៅដតរានភាពរក់ព័ន្ និងរគបៀបវារៈអប់រសំកល ដែល្តរូវោន 
ដ្កគ់ចញគៅកនាុង SDG ទី ៤ ដែលកនាុងគនាោះ ESD ្ តរូវោនគូសបញ្្ជ ក់

 
ជាពិគសស។ ESD គឺជាធាតុ្្សមំួយែ៏សំខាន់ននការអប់រ ំ្ បកបគដ្យ 
គុេភាព។ សមតថាភាពដែលរានលក្ខេៈអន្រវសិ័យ ដែលគ្្តគល ី
ទិែឋាភាពសមតថាភាពពុទ្ិ (cognitive) ចិត្សង្គម និងឥរោិបថ រាន

 
ភាពរក់ព័ន្ជាពិគសស ជាមួយនរង្គប់ដ្នាកទាងំអស់ននការអប់រ។ំ 

 ការគូសបញ្្ជ កជ់ាពិគសសគលសីមតថាភាពមយួចនំនួដែលរកព់ន្័ 
នរងការយលពី់សាថា នភាពអនាកែនទ សាមគ្គភីាព និងការ្្ួចគ្្មីគធ្សីកមម

 ភាព អាចជួយសគ្មចគគាលគៅ SDG ទី ៤ កនាុងការកសាងអនាគត 
ដែលការអប់ររំមួចំដេក មិន្តរមដតែល់ការសគ្មចគជាគជ័យរបស ់
បុគ្គលរានា ក់ប៉ាុគណ្្ណ ោះគនាោះគទ ដថមទាងំែល់ការរស់រាន និងវបុិលភាព 
ជាសមូហភាពរបស់សហគមន៍សកល្ងដែរ។ កមមវធិីគនោះ ក៏នរងជួយ 
រគបៀបវារៈអប់រសំកលឱ្យងាកគចញពីការគ្្តដតមួយមុខគលីការចូល 
គរៀន និងគុេភាព ដែល្តរូវោនវាស់ដវង តាមរយៈលទ្្លននការ 
សិកសា គៅរកការបគង្ីនការយកចិត្ទុកដ្ក់គលីខលរមសារននការសិកសា 
និងការរមួចំដេកននខលរមសារទាងំគនោះ ែល់ការធានាោននូវចីរភាព 
របស់មនុស្ស និងភពដ្នែី។ ែូគចនាោះ ESD ោនជួយភា្ជ ប់ទំនាក់ទំនង 
រវាង SDG ទី ៤ ជាមួយនរង SDG ែនទគទៀត។ 

ដោលដៅ 
 
 SDG ស្រាប់ឆ្នា  ំ ២០៣០ រានគគាលបំេងកសាងគៅពិភព
គោកមួយកាន់ដតយុត្ិធម៌ និងរានចីរភាពតាមរយៈការព្ងរង ESD 
និងរមួចំដេកែល់ការសគ្មច SDG ទាងំ ១៧។

វត្ថុបំេ្

 គែីម្បបីញ្ចូ ល ESD និង SDG ទាងំ ១៧ ឱ្យោនគពញគលញគៅ 
កនាុងគគាលនគោោយបរោិកាសននការសិកសា ការកសាងសមតថាភាព 
អនាកអប់រ ំការគលីកកម្ពស់ភាពអង់អាច និងការគកៀរគរយុវជន និងការ
អនុវត្សកមមភាពគៅនរងមូលដ្ឋា ន។

ចំេុចដៅ SDG ៤.៧
 ចំេុចគៅ SDG ៤.៧ គឺជាចេុំចគៅមួយ កនាុងចំគណ្មចំេុចគៅសំខាន់ៗ គៅកនាុង SDG ដែលគ្្ត
ការយកចិត្ទុកដ្ក់គលីគគាលបំេង និងគុេភាពននការអប់រ។ំ

ចំេុចដៅ SDG ៤.៧៖
 ្តរមឆ្នា  ំ ២០៣០ ធានាោ៉ា ងណ្ឱ្យអនាកសិកសា្គប់រូបទទួលោនចំគេោះែរង និងជំនាញដែលចាោំច់  
គែីម្បគីលកីកម្ពសក់ារអភិវឌ្ឍគដ្យចរីភាពជាអាទិ៍ តាមរយៈការអបរ់ ំ ស្រាបក់ារអភិវឌ្ឍគដ្យចរីភាព និងដបបដ្នននការរសគ់ៅ្បកប

 គដ្យចីរភាព សិទ្ិមនុស្ស សមភាពគយនឌ័រ ការគលីកកម្ពស់វប្បធម៌សន្ិភាព និងអហងិសា ភាពជា្បជាពលរែឋាសកល និងការយល់
ពីលក្ខេៈច្មរុោះរបស់វប្បធម៌ និងការរមួចដំេកននវប្បធម៌ចំគរោះការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព។

ចំេុចដៅ       ៤.៧

ការអ្រ់រំ សបមា្រ់ការអភិវឌ្ឍ 
យោ�ចវីរភាព និងភាពជា 
ប្រជាពលរែ្ឋសកល 
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 ESD សបមា្់រឆ្្ំ ២០៣០ នឹង 
ជំរុញឱ្យមានការ្រ ្្ចតូលការអភិវឌ្ឍ 

យោ�ចវីរភាព និង SDG យៅក្នុងការអ្់ររំ និង 
ការសិក្សា កែ៏ូចជាធានាយ្៉ាងណាឱ្យមានការ 
្រ្្ចតូលការអ្់ររំ និងការសិក្សា យៅក្នុងបេ្់រ 
សកម្មភាពទាំងអស់ តែលយលើកកម្ស់ការ 
អភិវឌ្ឍយោ�ចវីរភាព និងយោលយៅ SDG។
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២.៣. លកខេេៈសំខាន់ៗ

 កចិ្ចខិតខំ្ បរងដ្បងជាសកល ដែលែរកនាគំដ្យអនាកគធ្គីគាលនគោោយ អនាកអបរ់ ំអនាកសិកសា៥  អនាកអនុវត្ការងារ នងិយុវជនតាមរយៈកមមវធិី 
GAP ទសវត្សរ ៍ESD របស់អង្គការសហ្បជាជាតិ ក៏ែូចជាកមមវធិីែនទគទៀតោនសគ្មចនូវវឌ្ឍនភាពជាគ្ចីនគៅកនាុង្គប់តំបន់ទាងំអស់របស់

 
ពិភពគោក។ ដ្អែកតាមគមគរៀនដែលទទួលោនទាងំគនោះ កមមវធិី ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ គធ្ីការគ្លីយតបចំគរោះបញ្ហា ្បឈមថមីៗ ដែលកំពុង 
គកីតរាននាគពលបច្ចុប្បននា ជាពិគសសតាមរយៈមុខងារសំខាន់ចំនួន ៣ ែូចជាការយកចិត្ទុកដ្ក់គលីតួនាទីននវសិ័យអប់រ ំ គែីម្បសីគ្មច SDG 
ទាងំ ១៧, ការគ្្តការយកចិត្ទុកដ្ក់គលីការនាមំកនូវការ ល្ ស់ប្ូរជាវជិ្ជរានធំៗ, និងការយកចិត្ទុកដ្ក់គលីការែរកនារំបស់រែឋាជាសរាជិក។

 ESD បគងី្នការយល់ែរងអំពីគគាលគៅទាងំ ១៧ គៅតាម 
 ្គរោះសាថា នអប់រ៖ំ ESD បគង្នីការយលែ់រងរបស់អនាកសិកសា និង 
 សាធារេៈជនទូគៅអំពីអ្ីគៅដែលគៅថាគគាលគៅ SDG និង 
 ថាគតគីគាលគៅទាងំគនោះរានទនំាកទ់នំងោ៉ា ងែូចគមច្ខលោះជាមយួ 
 នរងជីវតិរបស់បុគ្គលរានា ក់ៗ និងជីវតិគៅកនាុងសង្គមទាងំមូល។

	ESD បគង្ីនការយល់ែរងសំខាន់ៗ អំពី SDG គៅតាមបរបិទ៖ ជា 
 គរឿយៗការអភវិឌ្ឍគដ្យចរីភាពទាមទារឱ្យរានការរកសាតុល្យភាព 
 រវាងការយលគ់�ញី និងអាទិភាពគ្្សងៗគានា ។ ESD នាឱំ្យរានការ 
 សួសេួំរអំពីភាព្បទាងំ្បគទីសរវាង SDG គ្្សងៗនរង្្ល់ឱ្យ 
 អនាកសិកសានូវឱកាសគឈង្យល់ពីសកមមភាពដែល្តរូវគធ្ី គែីម្ប ី
 ឱ្យរានតុល្យភាព គដ្យគ្បី្ោស់អភិ្កមដែលរានលក្ខេៈ 
 ្គប់្ជរុងគ្ជាយ និងដែលនាមំកនូវការ ល្ ស់ប្ូរជាវជិ្ជរាន។

ការយកចិត្ទុកោក់ដលើតួនាទីរបស់វិសព័យអប់រំកនែថុ្ការសដម្មច 

ដោលដៅ SDG ទាំ្ ១៧
 

 មុខងារសំខាន់ទី ១ ននកមមវធិី ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ ២០៣០ គឺការគ្្តការយកចិត្ទុកដ្កគ់លីតួនាទីរបស់ 
វសិ័យអប់រ ំ កនាុងការសគ្មចគគាលគៅ SDG ទាងំ ១៧ ដែលរានលក្ខេៈ្បទាក់្កឡាគានា ។ គសចក្ីសគ្មច 
របស់មហាសននាិោតអង្គការសហ្បជាជាតិគលខ ៧២/២២២ (២០១៧) កត់សរា្គ ល់ថា ESD គឺជាសរាសភាគ 
មួយែ៏សំខាន់ននគគាលគៅ SDG ទី ៤ ស្ីពីការអប់រ ំ គហយីគឺជាកត្ាមួយែ៏សំខាន់ ដែលជួយែល់ការសគ្មច 
គគាលគៅ SDG ទាងំអស់គ្្សងគទៀត ខេៈគពលដែលគសចក្ីសគ្មចគលខ ៧៤/២៣៣ (២០១៩) គធ្ីការព្ងរង 
បដនថាមគលីចំេុចគនោះតាមរយៈការអរំវនាវឱ្យ្បគទសនានា ដកលមអែការអនុវត្ ESD របស់ខលួន។

 ែូគចនាោះ គតី ESD អាចជួយែល់ការសគ្មចគគាលគៅ SDG ទាងំ ១៧ គដ្យរគបៀបណ្?

	ESD គកៀរគរសកមមភាព គែមី្បី្ នគៅសគ្មចគគាលគៅ SDG ៖  
 កិច្ចខិតខំ្បរងដ្បងគៅកនាុង ESD រានគគាលបំេងគ្លីយតប

 
 ចគំរោះបញ្ហា ដែលរកព់ន្័នរងការអភិវឌ្ឍគដ្យចរីភាពជាពគិសស 
 គគាលគៅ SDG។ កិច្ចខិតខំ្បរងដ្បងទាងំគនោះបន្គកៀរគរ 
 សកមមភាព គែីម្បី្ នគៅសគ្មចការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាពគៅ 
 កនាុងបរបិទននការអប់រ ំ ជាពិគសសគៅតាមសហគមន៍ តាមរយៈ 
 ការគ្បី្ោស់អភិ្កមទូទាងំសាថា ប័ន គែីម្បអីនុវត្ ESD។

៥ “អនាកសិកសា” សំគៅគលីសិស្សគៅតាមសាោគរៀនកនាុង្បព័ន្ និង្គរោះសាថា នអប់របំេុ្ោះបណ្្លបគច្ចកគទស និងវជិា្ជ ជីវៈ (TVET), សិកា្ខ កាមគៅតាម្គរោះសាថា នបេុ្ោះបណ្្លរបស់ ្ករុមហុ៊ន

  ឯកជន, អនាកដែលចូលរមួគៅកនាុងកមមវធិីសិកសាគពញមួយជីវតិ, និងកនាុង្គរោះសាថា ន និងសាថា នភាពសិកសាគ្រៅ្បព័ន្ និងអនាកដែលសថាិតគៅគ្រៅ្គរោះសាថា នអប់រ។ំ “អនាកអប់រ”ំ រមួរាន្គរូបគ្ងៀន អនាក

  បេុ្ោះបណ្្ល អនាកែរកនាគំៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋា ន រាតាបិតា និងសរាជិក្គរួសារ។
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

in order to:

  

 

 
 

 
 

 

 

 

�ើកកម�ស់បំណិនជីវ�ត 
ស���ប់�រ��កបមុខរបរ
ចិ��ឹមជីវ�ត��កប�យ
ចីរ�ព និង��ើយតប
ចំ�ះរ�យ��ព��
ធន ��លពុំ�ន
សម�ព

��ើយតបចំ�ះ
បុព���តុ និងផលវ��ក
�����ះអត់���ន និង
ប�����រូបត�ម�

���ននូវ�ពធន់ 
និងសុខ�ល�ព
ផ��វ�យ និងផ��វចិត�

�ើកកម�ស់សម�ព��នឌ័រ 
�ពិ��ស�ក់ព័ន�នឹងប���
��ឈម���កចីរ�ព�ម
��នឌ័រ

       �ើកកម�ស់
�រ��ើ���ស់�មពល
  ���ត��កប�យចីរ�ព 
      និង�នត���សមរម�� និង
          ��ប��ន���ររស់�
               ��តង

    ព���ន�រ
  �ត់ទុក�រទទួល�ន
ទឹក��ប់���ន់ និង��កប�យ
  សមធម៌ ��ទំនិញរួមរបស់
         សកល�ក

            ជំរុញ
 គុណត����
 ជ��ើស និងគំរូ
  ��ដ�កិច���ល��
   �ននូវ�ពវ�លជុំ �ព
    ធន់���ំ �ពយុត�ិធម៌ និង
     �មគ�ី�ព

      �ើកទឹកចិត�ឱ��
       �ន�រ��ើ
    អន�រ�ល��កប
   �យសមធម៌ �
   រកប���កវ�ទ����តង 
 និងឧស��ហកម���កប
�យចីរ�ព 

          ��ើយតបចំ�ះ
      ប���វ�សម�ពក��ង
  ��ប់ទ��ង់�ពិ��ស
���ត�ើយុត�ិធម៌
   បរ����ន 

��ើ�រ���ស់ប��រវប��ធម៌
ផលិតកម� និង�រ��ើ���ស់

��យុទ����ំង និង�រ������ល
��ស�តុ�មរយៈ�រ��ើឱ��
�ន់�����ើរនូវ�រអប់រ� �រ
 ប��ើន�រយល់ដឹង សមត��ព
  មនុស�� និងសមត��ព
   ���ប័ន

       �រ�រសមុ�� 
     និងធន�នក��ងសមុ��
    �មរយៈ�រប��ើន�រយល់
   ដឹងអំពីសមុ�� និង�រ�ត់
  វ��ន�រ �ើម��ី�រ�រសមុ��

          �ើកកម�ស់
      �រអភិរក��ជីវៈច��ុះ 
   និង�រ���ជីវៈច��ុះ�ើង
វ�ញ �មូល���នស���ប់�រ
       រស់�ន និងវ�បុល�ពរបស់
                   មនុស�� 

           ��នូវយុត�ិធម៌ 
    សន�ិ�ព និងបរ��បន�
  ��ល�មូល���ន �ើម��ី
        ស���ចនូវចីរ�ព

  �ៀរគរ��គូ និងធន�ន 
   �ើម��ី�ំមកនូវ�រ���ស់
         ប��រ�វ�ជ��នក��ង
         សង�ម និងចីរ�ព

                    �រ�ំ���ដល់
             តួ�ទីដ៏សំ�ន់របស់
         ទី��ុង និងសហគមន៍ក��ង
�ម�ទីក���ង��ល�ំមកនូវ
      សកម��ព���ស់ប��រ�
         វ�ជ��ន��កប�យ
                 អត�ន័យ

                 យកចិត�ទុក�ក់
        ចំ�ះខ�ឹម�រ�ៀនសូ�� 
��កប�យគុណ�ព និង�រ
  រួមចំ��ក��ខ�ឹម�រ�ំង��ះ
  ចំ�ះ�ររស់�នវ�បុល�ពរបស់
   មនុស���តិ

ស�ស�គ
���ត�ើសមត��ព��បូយក

ចំ��ះដឹង���រសិក��៖យល់ពី
ប�����ឈម�ក់ព័ន�នឹងចីរ�ព��ម
�ំងទំ�ក់ទំនង�វ�ញ�មកដ៏ស��គ
���ញរ�ងប�����ឈម�ំង��ះ���ង

យល់ពីគំនិត�ំង�យ��ល�ច
�ំមកនូវ�ររ��ន និងដំ�ះ

���យ�ជ��ើស។

ស�ស�គ
ឥរ��បថ���រ�ៀនសូ��៖ 
�ត់វ��ន�រអនុវត� �ើម��ី�ំ

មកនូវ�រ���ស់ប��រ�វ�ជ��ន��កប
�យចីរ�ព�ក��ិតបុគ�ល 

សង�ម និងន��យ។

ស�ស�គ
ចិត�សង�ម���រ�ៀនសូ��៖  

ក�ងគុណត���ស��ល និងឥរ��បថ 
�ើម��ី�ើកកម�ស់ចីរ�ព បណ��ះ�រ

យល់ពី���ន�ពអ�កដ�� និងស�ន
ចិត�ដល់មនុស������ង�ៀត ក៏ដូច�ដល់

ភព��នដី និង�ើកទឹកចិត� �ើម��ី
ដឹក�ំ�រ���ស់ប��រ។

ពុំ�ន
�ព��ី��១

���ន���ះ
អត់���ន២

សុខ�ព និង
សុខ�ល�ព
ល����ើរ

៣

�រអប់រ���កប
�យគុណ�ព៤

សម�ព
��នឌ័រ៥

ទឹក���ត
និងអ�ម័យ៦

�មពល
���ត��ល�ន
ត���សមរម��

៧
�រ�រ
សមរម�� និង
កំ�ើន��ដ�កិច�

៨ឧស��ហកម� និង
�����រច�សម�័ន�៩

�ត់បន�យ
វ�សម�ព១០

ទី��ុង
និងសហគមន៍
��កប�យចីរ�ព១១

�រ��ើ���ស់
និង�រផលិត
��កប�យ�រ
ទទួលខុស���វ

១២

�រ������ល
��ស�តុ១៣

ជីវ�ត
���មទឹក១៤

ជីវ�ត
�ើដី១៥

សន�ិ�ព
យុត�ិធម៌ និង
���ប័នរ�ង�ំ

១៦

�ព���គូ
�ើម��ីស���ច
�ល�

១៧

ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព  
រានដោលបំណងបដងកើនចំដណះដឹង ការ 

យល់ដឹង និងសកម្មភាព ដែើម្បី៖
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

 សកមមភាពដែលនាមំកនូវការ ល្ ស់បូ្រជាវជិ្ជរាន៖ ការ ល្ ស់បូ្រ 
 សំខាន់ៗដែលចាោំច់ គែីម្បីកសាងនូវអនាគត្បកបគដ្យ 
 ចីរភាពចាប់គ្ី្មគចញពីបុគ្គលរានា ក់ៗ។ ESD ្តរូវគ្្តការយក 
 ចិត្ទុកដ្ក់គលីរគបៀបដែលអនាកសិកសារានា ក់ៗ អនុវត្សកមមភាព 
 ដែលនាមំកនូវការ ល្ ស់ប្ូរជាវជិ្ជរាន គែមី្បគីលីកកម្ពស់ចីរភាព 

 
 គហយីក៏្្ល់សារៈសំខាន់ែល់ការ្្ល់ឱកាសឱ្យអនាកសិកសាោន 
 គ�ញីពីតថភាព និងែរងពីរគបៀបដែលពួកគគអាចរានឥទ្ិពល

 
 គលីការនាមំកនូវការ ល្ ស់ប្ូរជាវជិ្ជរានគៅកនាុងសង្គម គែីម្បី្ ន

 
 គៅកសាងអនាគត ្បកបគដ្យចីរភាព។ ការអនុវត្ ESD គ្បៀប 
 បីែូចជាការអនុវត្ភាពជា្បជាពលរែឋាែូគចានា ោះដែរ។

	ការ ល្ ស់បូ្ររចនាសម្ព័ន្៖ ESD ្តរូវយកចិត្ទុកដ្ក់ចំគរោះ 
 មូលគហតុ ដែលចាក់ឫសគល់ោ៉ា ងគ្រៅ ដែលនាឱំ្យរានការ 
 អភិវឌ្ឍដែលពំុរានចីរភាព។ ចាោំច់្តរូវរានការរកសាតុល្យភាព 
 រវាងកំគេីនគសែឋាកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព គហយី ESD 

 
 គួរគលីកទរកចិត្ឱ្យអនាកសិកសា គឈង្យល់គុេតនមលនានា ដែល 
 ជាគុេតនមលគ្្សងខុសពីគុេតនមលគៅកនាុងសង្គម ដែល្្ល់តនមល 
 ែលក់ារគ្បី្ ោស់ កែូ៏ចជាការរានទស្សនៈជំុវញិរគបៀបគ្លយីតប 
 ចំគរោះ ESD គៅកនាុងបរបិទននភាព្កី្ក និងភាពងាយរងគ្គាោះ

 
 ធងៃន់ធងៃរ។

ដ្តោតសំខាន់ដលើការនាំមកនូវការ្លាស់ប្កូរជាវិជ្ជរាន្ំៗ
 

 ESD ្តរូវគ្្តគលីការ ល្ ស់ប្ូរជាវជិ្ជរានធំៗ ដែលចាោំច់ គែីម្បសីគ្មចការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព និងដ្ក់
 គចញនូវអន្រាគមន៍អប់រ ំ ដែលគ្លីយតប។ ការ ល្ ស់ប្ូរជាវជិ្ជរានធំៗ រានន័យថាជាការ ល្ ស់ប្ូរសកមមភាពរបស់

បុគ្គលរានា ក់ៗ រមួនរងការគរៀបចំរចនាសម្ព័ន្សង្គមគ�ងីវញិ ែូគចនាោះ ESD ចាោំច់្តរូវតាមដ្នការ ល្ ស់ប្ូរជាវជិ្ជរាន 
គែីម្បី្ នគៅសគ្មចតាមទិសគៅ ដែលកានដ់ត្ល្់ភាពយុត្ិធម៌ និងចីរភាព។

គតីរានចំេុច្លុោះបញ្្ច ងំសំខាន់ៗអ្ីខលោះ ដែល្្ល់ជាព័ត៌រានែល់ការគរៀបចំកមមវធិី ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០?

	បគច្ចកវទិយានាគពលអនាគត៖ ESD ្តរូវគ្លីយតបចំគរោះឱកាស  
 និងបញ្ហា ្បឈមនានា ដែលគកីតគ�ងីគដ្យសារការរកីចគ្មីន 
 ដ្នាកបគច្ចកវទិយា។ បញ្ហា  “ចាស់ៗ” មួយចំនួននរង្តរូវគដ្ោះ្សាយ 
 តាមរយៈបគច្ចកវទិយា ប៉ាុដនទ្នទារមគានា គនោះកគ៏កីតរាននូវបញ្ហា ្បឈម  
 និងហានិភ័យថមីៗ ្ងដែរ។ ការគិតពិចារណ្ដបបលអែិតលអែន់ និង

 
 គុេតនមលចីរភាពកានដ់តរានភាពរកព់ន្័ ែូគចនាោះការបគ្ងៀនអពីំ  
 ESD ក៏អាចកាន់ដតជួបនូវការលំោកជាមួយនរងការយល់ខុសថា 
 បគច្ចកវទិយាអាចគដ្ោះ្សាយបញ្ហា ចីរភាពោនមួយភាគធំ។

 (………) ការផ្្ស់្រ្តតូរជាវិជ្ជមានទាមទារឱ្យមានការរំខានក្នុងកបមិែមួ� តែលក្នុងយនាះ  
មនុស្សសយបមចចិែ្តយចញយៅខាងយបរៅ្ររិយវណសុវែ្ិភាពជា្ម្មតរ្រស់ខលលួន ឬនិយា�មយ្ា៉្ង 
យទៀែយចញពវីរយ្រៀ្រេិែ ឥរិយា្រថ ឬការរស់យៅតមត្រ្រ “្ម្មត”។ វាែបមរូវឱ្យមានយសចក្តវី 
កា្្ហាន ភាពអំណែ់ និងការយ្រ្តជ្្ាចិែ្ត តែលអាចមានយៅកបមិែខុសៗោ្្ យហើ�ប្រភពតែល 
ល្អ្ំរែុែ េឺរានពវីជំយនឿផ្្ល់ខលលួន ការយឈ្ង�ល់សុវីជយបរៅ ឬអារម្មណ៍សាម ្្ញពវីអ្វីតែលចាែ់
ទុកថាជាយរឿងបែឹមបែរូវ។
(កថាខ័េ្ឌ  ៤.២ ្កបខ័េ្ឌ ស្រាប់អនុវត្ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០)
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

 គ ល្ីយតបចំគរោះដ្នាកសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥៖  រែឋាជា 
 សរាជិក្តរូវោនអគញ្ជ ីញឱ្យគ្្តការយកចិត្ទុកដ្ក់គលី ការ 
 ព្ងរងគំនិត្ួ្ចគ្្ីមគៅតាម្បគទសជុំវញិដ្នាកសកមមភាពជា 
 អាទិភាពទាងំ ៥ នន្កបខេ័្ឌ  ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ ែូចជា 
 ជគ្មីសគគាលនគោោយ គធ្ីឱ្យ ល្ ស់ប្ូរបរោិកាសគរៀនសូ្ត

 
 ជាវជិ្ជរាន កសាងសមតថាភាពអនាកអប់រ ំ គលីកកម្ពស់ភាពអង់អាច  
 និងគកៀរគរយុវជន និងចាត់វធិានការកនាុងសហគមន៍ និងពិនិត្យ

 
 តាមដ្នវឌ្ឍនភាពននសកមមភាពទាងំគនាោះ។

	ជរំញុឱ្យរានការចូលរមួពី្ គបត់អួង្គរកព័់ន្ទាងំអស៖់  គដ្យសារ 
 ដត ESD រានលក្ខេៈច្មរុោះរែឋាជាសរាជិក្តរូវោនជំរុញឱ្យ 

 គកៀរគរជំរញុការចូលរមួ និង្ល្ក់ារគាំ្ ទែលត់អួង្គរកព់ន្័ច្មរុោះ  
 គដ្យគ្បី្ោស់យុទ្សាហស្គដ្យរានការស្មបស្មរួលោន 

ការដ្តោតការយកចិត្ទុកោក់ដលើការែឹកនាំរបស់រែ្ឋជាសរាជិក
 

 ភាពបនាទា ន់ននបញ្ហា ្បឈមដែលកំពុងគកីតរាននាគពលបច្ចុប្បននាគនោះ ទាមទារឱ្យរានការែរកនាចំបាស់ោស់ពី 
រែឋាជាសរាជិក គែីម្បបីហញ្្ជ ប ESD គៅកនាុង្គប់សកមមភាពទាងំអស់ស្ីពីការអប់រ ំនិងការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព គៅ

 ក្មិត្បគទសដែលជាដ្នាកមួយននការអនុវត្គគាលគៅ SDG ទី ៤ និងគគាលគៅ SDG ែនទគទៀតគៅកនាុង 
្បគទសទាងំគនោះ។ គែីម្បសីគ្មចគគាលគៅគនោះ្កបខេ័្ឌ  ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ គ្្ការយកចិត្ទុកដ្ក់គលី
គំនិត្្ួចគ្្ីមរបស់រែឋាជាសរាជិក គឆ្្ព ោះគៅសគ្មច SDG ។

 គតីរែឋាជាសរាជិកគួរគធ្ីអ្ីខលោះ?

ការរួមចំផេករបស់ ESD ចំដពាលះអាទិភាពជាសកលរបស់យូដេស្កូ

 លអែស្រាប់អនុវត្្កបខ័េ្ឌ ជាតិស្ីពី SDG។ ការចូលរមួរបស ់
 តួអង្គរក់ព័ន្ច្មរុោះដបបគនោះ គឺជាការចូលរមួដែល្តរូវរានគៅ 
 ថានា ក់គ្កាមជាតិ ថានា ក់ជាតិ ថានា ក់តំបន់ និងថានា ក់សកល គែីម្ប ី
 ធានាឱ្យោននូវភាពជានែគូ និងការសហការគានា កនាុងចំគណ្ម 
 តួអង្គរក់ព័ន្។

	តស៊ូមតិ និងគកៀរគរធនធាន៖  គែីម្បធីានាឱ្យការអនុវត្ ESD គៅ 
 ក្មិត្បគទសរាន្បសិទ្ភាព ជាការសំខាន់ណ្ស់ដែលរែឋាជា 
 សរាជិក និង្តរូវ្្សព្្សាយែល់សាធារេៈជនទូគៅតាមរយៈ 
 កិច្ចខិតខំ្បរងដ្បងអប់រ ំ្ ្សព្្សាយ និងដស្ងរកការគាំ្ ទជុំវញិ  
 ESD ឱ្យោនខាល ងំកាល ។  កនាុងគពលជាមួយគានា  គួររានកិច្ចខិតខំ្បរង 
 ដ្បងបគង្នីការ្្សព្្ សាយ តាមរយៈការបគង្នីការគកៀរគរធនធាន 
 ស្រាប់អនុវត្ ESD។

ការែ្តល់អាទិភាពយលើ 
ែំ្រន់អាសហ្ិក និង ESD

ESD គាំ្ ទែលែំ់គណ្ោះ្សាយនវានុវត្ន៍ ស្រាប់ការ 
អភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាពគៅកនាុង     បរបិទននត្មរូវការ និងឱកាសគៅ

 
តំបន់អាហហ្កិ និងជាតំបន់មួយកនាុងចំគណ្មតំបន់ដែលងាយ 
រងគ្គាោះជាងគគ គដ្យសារការដ្ប្បរួលអាកាសធាតុ។ ជាពិគសស  
ESD រានភាពរក់ព័ន្ជាមួយនរង្កី្កធងៃន់ធងៃររបស់្បជាពល
រែឋា ដែលជាគរឿយៗក៏ជាជនរងគ្គាោះ ននការអភិវឌ្ឍគដ្យបង ្
មហន្រាយ និងគ្គាោះមហន្រាយធមមជាតិ្ងដែរ។

អាទិភាពយលើសមភាព 
យ�នឌ័រ និង ESD៦

ESD គ្បី្ ោស់អភិ្ កមជា្បពន្័ដែលរានលក្ខេៈច្មរុោះ 
ជនំាញ គដ្យ្សារភា្ជ បស់មភាពគយនឌរ័ជាមយួនរងបញ្ហា ្បឈម 
គយនឌ័រជាក់ោក់ ដែលរក់ព័ន្នរង SDG នីមួយ។ ឧទាហរេ៍  
ភាពងាយរងគ្គាោះគដ្យសារមុខសញ្ញា គ្គាោះថានា ក់ ដែលបង្
គ�ងីគដ្យសារការដ្ប្បរួលអាកាសធាតុ រានលក្ខេច្មរុោះ  
និងគ្ចីនោ៉ា ង។ ្កបខ័េ្ឌ  ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ គលីក 
កម្ពស់សមភាពគយនឌ័រ និងកសាងលក្ខខេ្ឌ  គែីម្បបីង្ភាព 
អង់អាចែល់ហស្ី។ គៅគពលអនុវត្ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ 
គួរពិចារណ្គ្បី្ោស់អភិ្កមដែលគិតគូរពគីយនឌ័រ កនាុងការ
អនុវត្សកមមភាពអាទិភាពទាងំ ៥។

រែ្ឋកំពុងអភិវឌ្ឍន៍តែលស្ិែយៅតមតែនយកាះែូចៗ

រែឋាកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដែលសថាតិគៅតាមដែនគកាោះតូចៗ (SIDS) គឺជារែឋាដែលសថាិតគៅជួរ 
មុខននការដ្ប្បរួលអាកាសធាតុខេៈគពលដែលរែឋាទាងំគនោះជួប្បទោះនរងការគកីនគ�ីង
គៅកម្ពស់ទរកជំនន់ ការោត់បង់្្ថមធមមជាតិ និង្បព័ន្បរសិាថា នសមុ្ទ ក៏ែូចជាការគកីន 
គ�ងីគៅគ្គាោះមហន្រាយធមមជាតិ។ បញ្ហា ្បឈមដ្នាកបរសិាថា នគធ្ីឱ្យប៉ាោះរល់ែល់ចីរភាព

 
សង្គម និងគសែឋាកចិ្ច គដ្យជាគរឿយៗ ហស្ីគជឺាអនាកដែលរង្លប៉ាោះរលគ់លីសលប។់ សហគមន៍

 
ទទួលរងការគំរាមកំដហង ែូចជាោត់បង់ទីលំគៅ និង្តរូវបង្ខចំិត្គធ្ីចំណ្ក្សរុក គហយី 
ឧសសាហកមមដែលពរងអា្ស័យគលីធនធានគៅកនាុងសមុ្ទក៏ទទួលរង្លប៉ាោះរល់គដ្យ
សារដតការទាញយកធនធានពីកនាុងសមុ្ទ្ងដែរ។

ESD ្តរូវគ្តៀមគរៀបចំមនុស្ស្គប់គយនឌ័រទាងំអស់គដ្យ្្ល់ឱ្យពួកគគនូវចំគេោះ 
សម្បទា បំេិនសម្បទា និងគុេសម្បទា គែីម្បគី្លីយតបចំគរោះការ ល្ ស់ប្ូរទាងំគនោះ គដ្យ

 
្តរូវគ្បី្ោស់ចំគេោះែរង និងការអនុវត្ដែលរាន្សាប់គៅកនាុង្បគទស។ ការគរៀនសូ្ត 
គពញមួយជីវតិរមួទាងំ ការអប់របំេុ្ោះបណ្្លបគច្ចកគទស និងវជិា្ជ ជីវៈ (TVET) អាចនរង 
ជួយធានាោ៉ា ងណ្ឱ្យអនាកជំនាញ និងសហគមន៍គ្តៀមខលួនោនោ៉ា ងលអែ គែីម្បជីននាោះការ 

ល្ ស់ប្ូរទាងំគនោះ។

៦ សូមគមីលដ្នការសកមមភាពសី្ពីសមភាពគយនឌ័រអាទិភាពរបស់យូគេសូ្ (២០១៤-២០២១) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370905.locale=en and 
 

 https://en.unesco.org/genderequality 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370905.locale=en
https://en.unesco.org/genderequality
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រោឋាភិបាល បហញ្្ជ ប ESD គៅកនាុង 
គគាលនគោោយ និង្កបខេ័្ឌ អប់ររំបស់ 

ពួកគគ គែីម្បនីាមំកនូវការ ល្ ស់ប្ូរជាវជិ្ជរាន 
កនាុងការអប់រ ំ

 អនែកសិក្សា មកពី្គប់្សទាប ់
វេ្ណៈទូទាងំពភិពគោក រានឱកាសទទួល 
ោនចំគេោះសម្បទា បំេិនសម្បទា គុេ 
សម្បទា និងចរោិសម្បទាដែលចាោំច់ 

គែីម្បគីលកីកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព 
និងសគ្មចគគាលគៅ SDG ទាងំ ១៧ និង 
អាចអនុវត្ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាពគដ្យ 
គ្បី្ ោសអ់ភិ្កម ESD គៅទូទាងំសាថា ប័ន

 តាមរយៈការអនុវត្តដោលបំណង និង 
ដោលដៅននម្កបខ័ណ្ឌ ESD សម្រាបឆ់្នា  ំ២០៣០  
ដៅក្នុង រយៈពេល ១០ ឆ្នា ំព�ៀត ដយើងរាន 
ដោលបំណងបដងកើតនូវពិភពដោកមួយ 
ផដលក្នុងដនាះ…
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អនែកអប់រំ គៅទូទាងំសកលគោក 

រានឱកាសអភិវឌ្ឍន៍សមតថាភាព គែមី្ប ី
ជំរុញឱ្យរានការ ល្ ស់ប្ូរជាវជិ្ជរានគៅ 
កនាុងសង្គម គែមី្បអីនាគត្បកបគដ្យ 
ចីរភាព។ ្គរោះសាថា នបេុ្ោះបណ្្លអនាក 
អប់រ ំ ោនបញ្ចូ ល ESD កនាុងលក្ខេៈ 
ជា្បព័ន្

 មនុស្ស ដែលរស់គៅកនាុងទី្ករុង 

នងិសហគមនទូ៍ទាងំពិភពគោក ទទលួ 
សា្គ ល់ថា ESD គឺជាឧបករេ៍ែ៏សំខាន់  
និង្្ល់នូវឱកាសគរៀនសូ្តគពញមួយ

ជីវតិ គែីម្បសីគ្មចោននូវចីរភាព

គៅក្មិតមូលដ្ឋា ន

 យុវជន ្តរូវោនព្ងរង 
ឱ្យកាល យជាភានា ក់ងារដែលនាមំកនូវ

ការ ល្ ស់ប្ូរ គហយីអង្គការយុវជន 
្្ល់ការបេុ្ោះបណ្្លកនាុង 
លក្ខេៈជា្បព័ន្ែល់យុវជន 

និងអនាកបេុ្ោះបណ្្លយុវជន 

ស្ីពី ESD
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៣.

សកម្មភាពជា 

អាទិភាព

រដ្ឋជាសមាជិក ព្រមទាងំអ្នកពាក្់រន័្ធនៅថ្្ន កត់ំបន ់និង 
សកល ពតរូវបានអំពាវនាវឱ្យចូលរមួនរៀបចំសកម្មភា្រ  
ជុំវញិផ្្នកសកម្មភា្រជាអាទិភា្រទាងំ  ៥
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សកម្មភាពជាអាទិភាពទី ១

ការជំរុញដោលនដោបាយ

 អ្កយ្្ើយោលនយយារា� មានទំនួលខុសបែរូវពិយសស យែើម្បវី 
នាំមកនូវការផ្្ស់្រ្តតូរជាវិជ្ជមាន ក្នុងបទង់បទា�្ំយៅទូទាំងសកល 
យោក តែលចាំរាច់ សបមា្រ់ការអភិវឌ្ឍយោ�ចវីរភាពចា្រ់ពវីយពល 
យនះែយៅ។ អ្កយ្្ើយោលនយយារា� េឺជាអ្កតែលមានែួនាទវីយា៉្ង 
សំខាន់ ក្នុងការកសាង្ររិយាកាសអំយណា�ែល សបមា្រ់ពបងវីកការ 
្រ្្ចតូល ESD យៅក្នុងបេឹះសា្្នអ្រ់រំ សហេមន៍ និងទវីកតនលងយរៀនសូបែ 
ែនទយទៀែ ឲ្យរានយជាេជ័�។ ការោំ្បទតែ្កយោលនយយារា�មាន 
សារៈសំខាន់ ែូចោ្្សបមា្រ់វិស័�អ្រ់រំក្នុងប្រព័ន្ធ យបរៅប្រព័ន្ធ និង 
យបរៅែលតូវការ ក៏ែូចជាសបមា្រ់ការ្រយង្ើែឱ្យមានែ្គនុំកមា្្ំងោ្្រវាងវិស័� 
អ្រ់រំទាំងយនះ។ យលើសពវីយនះការជំរុញយោលនយយារា�តែលោំបទ 
ែល់ ESD មិនបែឹមតែមានភាពោក់ព័ន្ធជាមួ�នឹងវិស័�អ្់ររំ្ុ៉រយណាណះ្ 
យទ តថមទាំងជាម�ួនឹងបេ្រ់វិស័�ទាំងអស់ តែលមានភាពោក់ព័ន្ធ 
ជាមួ�នឹងការអភិវឌ្ឍយោ�ចវីរភាពែងតែរ។

តួអ្្គសំខាន់ៗ
	អនាកគធ្គីគាលនគោោយអបរ់ ំគៅថានា កមូ់លដ្ឋា ន ថានា កជ់ាតិ ថានា កត់បំន់  
 នងិថានា កស់កល ជាពិគសស្កសងួអបរ់ ំ

	អនាកគធ្គីគាលនគោោយមកពវីសិយ័អភិវឌ្ឍនគ៍ដ្យចរីភាព ជាពគិសស 
 ្កសួងបរសិាថា ន និង្កសួងសាថា ប័នែនទគទៀត

	អង្គការសង្គមសីុវលិ ្ករុមហុ៊នឯកជន និងសាថា ប័នសិកសា្សាវ្ជាវ  
 ដែលរមួចំដេកែល់ការពិភាកសា អំពីការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព និង 
 ការអប់រ ំ

	យូគេស្ូ និងនែគូែនទគទៀត

សកម្មភាពផែលដសនែើដ�ើ្
	្កសួងអបរ់គំរួពនិតិ្យគ�ងីវញិ គលគីគាលបេំងនន្បពន្័អបរ់រំបស ់
 ខលួន គែីម្បឲី្យគគាលបេំងទាងំគនោះ្សបតាមមហចិ្ឆតាននគគាលគៅ 
 អភិវឌ្ឍន៍គដ្យចីរភាព និងកំេត់វតថាុបំេងននការសិកសា ឱ្យ្សប 
 ទាងំ្សរុងគៅនរងគគាលគៅទាងំគនោះ។ អនាកគធ្ីគគាលនគោោយ 
 អប់រគំៅថានា ក់មូលដ្ឋា ន ថានា ក់ជាតិ ថានា ក់តំបន់ និងថានា ក់សកលគោក 
 គួរបញ្ចូ ល ESD គៅកនាុងគគាលនគោោយអប់រ ំ រាប់បញ្ចូ លទាងំ 
 គគាលនគោោយដែលរកព់ន័ន្រងបរោិកាសសិកសា កមមវធិសីកិសា

 
 ការអប់រ ំ្ គរូ ក៏ែូចជារង្ាយតនមលសិស្ស គហយីជានិច្ចកាល្តរូវចងចា ំ
 ជានិច្ចពីកត្ាគយនឌ័រ។

	អនាកគធ្ីគគាលនគោោយអប់រគំួរ បញ្ចូ ល ESD គៅកនាុងលក្ខេៈ 
 វនិិច្ឆ័យស្រាប់ធានាគុេភាពននការអប់រ ំ គែមី្បធីានាោ៉ា ងណ្ 
 ឱ្យរានការពិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនមល្គរោះសាថា នអប់រ ំ គែីម្បវីាស់

 

 ដវងវឌ្ឍនភាពជំុវញិការអភិវឌ្ឍសមតថាភាព របស់អនាកសិកសា គែីម្ប ី
 កាល យខលួនជាភានា ក់ងារដែលនាមំកនូវការ ល្ ស់ប្ូរ។

	គដ្យសហការជាមយួនរង្កសួងសាថា ប័នែនទគទៀត អង្គការសង្គម 
 សីុវលិ ្ករុមហុ៊នឯកជន និងសាថា ប័នសិកសា្សាវ្ជាវអនាកគធ្ីគគាល 
 នគោោយអប់រគំួរគរៀបចំគគាលនគោោយ គែីម្បពី្ងរងទំនាក់ 
 ទំនងដបប្្គួបករាល ងំគានា  រវាងការអប់រ ំ និងការគរៀនសូ្តកនាុង្បព័ន្  
 គ្រៅ្បព័ន្ និងគ្រៅ្លូវការ។ ឧទាហរេ៍ អាចរានែូចជាការដ្ក ់
 គចញនូវវធិានការគគាលនគោោយ គែីម្បគីលីកទរកចិត្ឱ្យរានការ 
 គរៀនសូ្តដបបគគ្រាង ដែលគ្្តគលបីញ្ហា ចរីភាព គៅកនាុងសហគមន ៍
 ជាគែីម។

	អនាកគធ្ីគគាលនគោោយមកពីវសិ័យអភិវឌ្ឍន៍គដ្យចីរភាព គួរ 
 បញ្ចូ ល ESD គៅកនាុង្គប់គគាលនគោោយទាងំអស់ ដែលគ្្ត 
 ការយកចិត្ទុកដ្ក់គលីការសគ្មច SDG គដ្យសហការជាមួយ 
 នរងអនាកគធ្ីគគាលនគោោយអប់រ ំ អង្គការសង្គមសីុវលិ ្ករុមហុ៊ន 
 ឯកជន និងសាថា ប័នសិកសា្សាវ្ជាវ។ ឧទាហរេ៍ ESD គួរ្តរូវោន 
 បញ្ចូ លឱ្យោនជាក់ចបាស់ គៅកនាុង្គប់គគាលនគោោយទាងំអស់  
 ដែលគ្លីយតបចំគរោះបញ្ហា ដ្ប្បរួលអាកាសធាតុ (SDG ១៣)។  
 កិច្ចខិតខំ្បរងដ្បងទាងំគនោះទាមទារឱ្យរានការសហការោ៉ា ងជិត 
 សនាទិ រវាងអនាកគធ្គីគាលនគោោយនានា មកពវីសិយ័អភិវឌ្ឍនគ៍ដ្យ 
 ចីរភាព និងវសិ័យអប់រ ំជាពិគសសគៅកនាុងចំគណ្ម្កសួងសាថា ប័ន

 
 ដែលរកព័់ន្ កែូ៏ចជាទាមទារឱ្យរានការព្ងរងអភិោលកចិ្ច ដែល 
 រានការសហការគានា  រវាងតួអង្គរក់ព័ន្ច្មរុោះ។

 គែីម្បីគាំ្ ទែល់សកមមភាពទាងំគនោះ យូគេសូ្ និងទីភានា ក់ងារ 
អង្គការសហ្បជាជាតិជានែគូ ្ពមទាងំសាថា ប័នែនទគទៀត ោនដ្ក ់
ឱ្យអនុវត្នូវកមមវធិមីយួ គែមី្បគីាំ្ ទែលគ់និំត្ួ្ចគ្្មីកនាុង្បគទស ដែល 
គ្្តគល ីESD ស្រាបឆ់្នា  ំ២០៣០  គែមី្បបីញ្ចូ ល ESD គៅកនាុងគគាល

 
នគោោយអប់រ ំ និងអភិវឌ្ឍន៍គដ្យចីរភាព គលីកកម្ពស់ភាពជានែគូ 
រវាងតអួង្គរក់ពន្័ច្មរុោះគៅក្មិតអន្រវស័ិយ នងិអន្ររដ្ឋា ភោិល តាម 
រយៈការបគង្ីតនូវគវទិកាសកលមួយ ស្រាប់អនាកគធ្ីគគាលនគោោយ  
និងជំរុញឱ្យរានការគ្្តការយកចិត្ទុកដ្ក់គលី ESD គៅក្មិត 
សកល រមួជាមួយនរងទីភានា ក់ងារអង្គការសហ្បជាជាតិជានែគូ តួអង្គ 
គៅថានា ក់អន្រជាតិ និងថានា ក់ជាតិ រមួទាងំគេៈករាម ធិការជាតិស្រាប់
យូគេស្ូ្ងដែរ។

 

on.unesco.org/esdtoolbox

http://on.unesco.org/esdtoolbox
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

សកម្មភាពជាអាទិភាពទី ២

ការ្លាស់ប្កូរជាវិជ្ជរានននបរិោកាសដរៀនសមូ្ត

 យែើម្បវីយលើកទឹកចែិ្តឱ្យអ្កសិក្សាកា្្�ជាភា្្ក់ងារ តែលនាំមកនូវ 
ការផ្្ស់្រ្តតូរ យហើ�តែលជាអ្កមានចំយណះែឹងមយ្្យារា� ្ ន្ៈ និង 
យសចក្តវីកា្្ហាន ក្នុងការយ្្ើសកម្មភាពនាំមកនូវការផ្្ស់្រ្តតូរជាវិជ្ជមាន  
សបមា្រ់ការអភិវឌ្ឍយោ�ចវីរភាព បេឹះសា្្នសិក្សាក៏ចារំាច់បែរូវយ្្ើ 
ការផ្្ស់្រ្តតូរខលលួនឯងែងតែរ។ បេឹះសា្្នសិក្សាទ្ំាងមូលចាំ្រាច់ បែរូវ 
ែបមឹមខលលួន ឱ្យបស្រតមយោលការណ៍អភិវឌ្ឍន៍យោ�ចវីរភាព យែើម្បវី 
ឱ្យមានការពបងឹង្រតន្មយលើខលឹមសារ តែលយប្រើបរាស់យៅក្នុងការ 
សិក្សា ក៏ែូចជាវិ្ វីសាសស្តេរុយកាសល្យ រួមជាមួ�នឹងវិ្វីសាសស្តតែល 
យប្រើបរាស់សបមា្់របេ្រ់បេងបេឹះសា្្ន និងវិ្ វីសាសស្តយ្្ើការសយបមច 
ចិែ្តយៅក្នុងបេឹះសា្្ន។ ការអនុវែ្ត ESD យោ�យប្រើបរាស់អភិបកម 
ទូទំាងស្្ា្័រនត្រ្រយនះ អំោវនាវឱ្យមានការ្រយង្ើែនូវ្ររិយាកាសសិក្សា  
តែលអ្កសិក្សា អាចយរៀនសូបែពវី្រទពយិសា្ន៍ផ្្ល់ក្នុងជវីវិែរ្រស ់
ពួកយេ និង�កអ្វីតែលពួកយេយរៀនយៅយប្រើបរាស់យៅក្នុងជវីវិែរស់យៅ 
រ្រស់ពួកយេ។

តួអ្្គសំខាន់ៗ
�	ថានា ក់ែរកនាំ្ គរោះសាថា នសិកសា ែូចជានាយកសាោ សាកលវទិយាធិការ  
 ្បធានមជ្ឈមេ្ឌ លអប់របំេុ្ោះបណ្្ល បគច្ចកគទស និងវជិា្ជ ជីវៈ  
 និងបុគ្គលិកននមជ្ឈមេ្ឌ លបេុ្ោះបណ្្លរបស់្ករុមហុ៊នឯកជន

�	អនាកអប់រ ំ អនាកសិកសា ក៏ែូចជាបុគ្គលិករែឋាោល គៅតាម្គរោះសាថា ន 
 សិកសានានា

�	អនាកែរកនាសំហគមន៍មូលដ្ឋា ន ្គរួសារគៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋា ន  
 ក៏ែូចជាតួអង្គគៅកនាុងវសិ័យគ្រៅរដ្ឋា ភិោល និងវសិ័យឯកជន ដែល 
 គធ្ីការងារគ្្តគលីចីរភាព

� អនាកគធ្ីគគាលនគោោយអប់រ ំ

�	យូគេស្ូ និងនែគូ

សកម្មភាពផែលដសនែើដ�ើ្
	ថានា កែ់រកនាំ្ គរោះសាថា នសិកសា ែូចជានាយកសាោ សាកលវទិយាធិការ  
 ្បធានមជ្ឈមេ្ឌ លអប់រ ំបេុ្ោះបណ្្ល បគច្ចកគទស និងវជិា្ជ ជីវៈ  
 នងិបុគ្គលិកននមជ្ឈមេ្ឌ លបេុ្ោះបណ្្លរបស់្ ករុមហុ៊នឯកជន។  
 គួរគរៀបចដំ្នការជាកោ់កដ់ែលរានគពលគវោកេំតច់បាស់ោស ់
 គដ្យរានការបញ្្ជ ក់ពីវធិីសាហស្អនុវត្ ESD គដ្យគ្បី្ោស ់
 អភិ្កមទូទាងំសាថា ប័ន រមួគានា ជាមួយនរងសរាជិករបស់ខលួន ក៏ែូចជា 
 សហគមន៍មូលដ្ឋា ន។

	ឧទាហរេ៍ ថានា ក់ែរកនាំ្ គរោះសាថា នសិកសា គួរធានាោ៉ា ងណ្ឱ្យ 
 អភិោលកិច្ច និងវប្បធម៌របស់្គរោះសាថា ន ្សបតាមគគាលការេ៍ 
 អភិវឌ្ឍន៍គដ្យចីរភាព។ វធិានការមួយដែលអាចយកមកអនុវត្ 
 ោន គឺ្តរូវធានាែំគេីរការគធ្ីគសចក្ីសគ្មចចិត្ពីគ្កាមគ�ងីគលី 

  ដែលកនាុងគនាោះសរាជកិទាងំអសរ់បស់្ គរោះសាថា ន កែូ៏ចជាតួអង្គរកព័់ន្ 

 ែនទគទៀត អាចបគញ្ចញសគមលងអំពីបញ្ហា ចីរភាពដែលចាោំច់្តរូវ 
 គធ្ីការគដ្ោះ្សាយគៅកនាុង្គរោះសាថា ន។ គួររានកិច្ចខិតខំ្បរងដ្បង 

  គែីម្បគីធ្ីោ៉ា ងណ្ឱ្យវប្បធម៌គៅកនាុងសាថា ប័ន គ្្តការយកចិត្ទុក
 

 ដ្ក់គលីការសហការ សាមគ្គីភាព និងបរោិបននា គែីម្បឱី្យរានការ
 

 ចូលរមួអំពីមនុស្ស្គប់គយនឌ័រ និងសាវតារទាងំអស់។

	បុគ្គលិករែឋាោលនន្គរោះសាថា នសិកសា គួរធានាោ៉ា ងណ្ឱ្យសរាភា រៈ 
 របូវន ្និង្បតបិត្កិារេ៍របសខ់លួន ោនបញ្ចូ លគគាលការេ៍ចរីភាព។  
 ឧទាហរេ៍ គនោះអាចរានែូចជាអាគារដែលគ្បថីាមពលតិច ជគ្មីស 
 មគធយាោយែរកជញ្ជូ នដែលរានចីរភាព និងសុវតថាិភាព ស្រាប់

 
 បុគ្គលិក និងអនាកសិកសា ការគធ្ីលទ្កមម្លិត្លដែលរានចីរភាព 

 
 និង្លិតគៅកនាុង្សរុក និងការគធ្ីសវនកមម ដែលគ្្តគលីចីរភាព

  ជាគែីម។

	អនាកអប់រ ំអនាកសិកសា និងបុគ្គលិករែឋាោលគួរសហការជាមួយនរងអនាក 
 ែរកនាគំៅតាមសហគមន ៍្ គរួសារ កែូ៏ចជាតអួង្គគ្រៅរដ្ឋា ភិោល នងិ 
 តួអង្គគៅកនាុងវសិ័យឯកជន ដែលគធ្ីការងារគ្្តគលីចីរភាព គែីម្បី

 
 ជរំញុឱ្យសហគមនមូ៍លដ្ឋា ន ចូលរមួ្ល់្ជាទតីាងំែ៏រានតនមល ស្រាប ់
 ការសកិសា និងការគធ្សីកមមភាពគលកីកម្ពសចី់រភាព កនាុងទ្មងជ់ាការ

 
 អនុវត្គគ្រាង ដែលត្មរូវឲ្យរានការគ្បី្ោស់ជំនាញច្មរុោះ។

	អនាកគធ្ីគគាលនគោោយអប់រ ំគួរកសាងបរោិកាសអំគណ្យ្ល  
 គែមី្បឲី្យអនាកអបរ់អំាចគធ្សីរាហរេកមមអភិ្កមទូទាងំសាថា បន័ ដែល 
 គ្បី្ោស់ ស្រាប់អនុវត្ ESD ។ ឧទាហរេ៍អាចរានែូចជាការ 
 យកចិតទុ្កដ្កគ់ល ីESD កនាុងចគំណ្មអាទិភាពដែលរានលក្ខេៈ

 
 ្បដជងគានា  ដែល្្ល់លទ្ភាពឱ្យរានភាពបត់ដបនបង្ភាពងាយ 
 ្សរួលែល់ការកសាងភាពជានែគូ និង្លុោះបញ្្ច ងំពីអភិ្កមទូទាងំ

 
 សាថា បន័ដែលគ្បី្ ោសស់្រាបអ់នុវត ្ESD គៅកនាុងការវាយតនមលគលី 
 សមិទក្មមរបស់្គរោះសាថា នសិកសា។

 គែមី្បគីាំ្ ទែល់សកមមភាពទាងំគនោះ យូគេសូ្ នងិទីភានា កង់ារអង្គការ 
សហ្បជាជាតជិានែគូ ្ពមទាងំសាថា បន័ែនទគទៀតកពុំងខិតខំ្ បរងដ្បង 
រមួគានា  គែីម្បគីរៀបចំ និង្្សព្្សាយឯកសារ្្ល់ការដេនាជំាជំហានៗ 
អពីំរគបៀបអនុវត ្ESD គដ្យគ្បី្ ោសអ់ភិ្កមទូទាងំសាថា បន័ និងបគង្តី 
គវទកិាសកលមយួ គែមី្បឱី្យតួអង្គរកព័់នន្ានាអាចគធ្កីារគ្្ោះប្ូរពត៌័រាន 

 
បទពិគសាធន៍ និងកសាងភាពជានែគូជាពិគសសតាមរយៈបណ្្ញ 
សកល ែូចជាបណ្្ញសាោដែលរានទនំាក់ទនំងជាមួយនរងយូគេសូ្  
(ASPnet) មជ្ឈមេ្ឌ ល UNESCO-UNEVOC និង្បធានយូគេស្ូ 
ជាគែីម។

 

on.unesco.org/esdtoolbox

http://on.unesco.org/esdtoolbox
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

សកម្មភាពជាអាទិភាពទី ៣

កសា្សមត្ភាពអនែកអប់រំ

 អ្កអ្រ់រយំៅតែជាែួអង្គសំខាន់ តែលជ�ួសបមរួលអន្តរកាល 
រ្រស់អ្កសិក្សា យឆព្ះយៅរកត្រ្រតែនននជវីវិែប្រក្រយោ�ចវីរភាព ក្នុង 
�ុេសម័�តែលយេអាចរករានព័ែ៌មានយៅបេ្រ់ទិសទវី និងខណៈ 
យពលតែលែួនាទវីរ្រស់ពួកយេ កំពុង ល្ងកាែ់ការផ្្ស់្រ្តតូរយ្៉ាង្ំយ្ង។  
អ្កអ្រ់រយំៅបេ្រ់្ររិ្រទអ្រ់រំទាំងអស់ អាចជ�ួឱ្យអ្កសិក្សា�ល់ពវី 
ជយបមើសែ៏តសនស្មនុេសាមញ្ ក្នុងការអភិវឌ្ឍយោ�ចវីរភាព និងយលើកទឹក 
ចិែ្តឱ្យពួកយេយ្្ើការផ្្ស់្រ្តតូរខលលួនឯង និងផ្្ស់្រ្តតូរសង្គម រ្រស់ពួកយេ 
ជាវិជ្ជមាន។ យែើម្បវីែ្តល់ការែបមង់ទិស និងយលើកកម្ស់ភាពអង់អាច 
រ្រស់អ្កសិក្សា អ្កអ្រ់រំខលលួនឯងក៏បែរូវទទួលរានភាពអង់អាច និង 
ទទួលការ្រំោក់្រំ្រ៉ននូវចំយណះសម្បទា ្រំណិនសម្បទា េុណ 
សម្បទា និងចរិយាសម្បទា តែលចាំ្រាច់សបមា្រ់ការយ្្ើអន្តរកាល 
យនះែងតែរ។ យនះរួមមានការយឈ្ង�ល់ពវីទិែ្ឋភាពសំខាន់ៗនន SDG  
នវីមួ�ៗក្នុងចំយណាម SDG ទាំង ១៧ បពមទាំងទំនាក់ទំនងយៅវិញ 
យៅមករវាង SDG ទំាងយនះ ក៏ែូចជាយឈ្ង�ល់ថាយែើសកម្មភាពតែល 
នាំមកនូវការផ្្ស់្រ្តតូរជាវិជ្ជមាន អាចយកើែយ�ើងយោ�រយ្រៀ្រណា និង 
ថាយែើវិ វ្ីសាសស្តេរុយកាសល្យ តែលយ ល្ើ�ែ្រចំយោះយ�នឌ័រប្រយភទណា  
តែលអាចនាំមកនូវការផ្្ស្់រ្តតូរជាវិជ្ជមានទាំងយនះរានល្អ្រំែុែ។

តួអ្្គសំខាន់ៗ
�	ថានា ក់ែរកនា ំនិងបុគ្គលិកនន្គរោះសាថា នអប់រ ំ្ គរូគៅ្គប់ក្មិត

�	ថានា ក់ែរកនា ំ និងបុគ្គលិក្គរោះសាថា នបេុ្ោះបណ្្លស្រាប់អនាកអប់រ ំ
 

 គ្រៅ្បព័ន្

�	ថានា ក់ែរកនា ំនិងបុគ្គលិក្ករុមហុ៊នឯកជន

�	អនាកគធ្ីគគាលនគោោយ

�	អនាកអប់រ ំ

�	យូគេស្ូ និងនែគូរបស់ខលួន

សកម្មភាពផែលដសនែើដ�ើ្
	ថានា ក់ែរកនា ំ និងបុគ្គលិក្គរោះសាថា នអប់រ ំ្ គរូគួរបញ្ចូ លការអភិវឌ្ឍ 
 សមតថាភាពជំុវញិ ESD ដែលរានលក្ខេៈជា្បព័ន្ និង្គប់្ជរុង 
 គ្ជាយគៅកនាុងវគ្គបេុ្ោះបណ្្ល និងវ ិ្ករតការ្គរូ នងិរង្ាយតនមល្ គរូ  
 គៅក្មិតមគតយ្យសិកសា បឋមសិកសា មធ្យមសិកសា និងឧត្មសិកសា

 
 ្ពមទាងំការអប់រសំ្រាប់មនុស្សគពញវយ័។ គនោះរមួរានការបញ្ចូ ល 
 ខលរមសារសិកសា រក់ព័ន្នរង SDG នីមួយៗ ក៏ែូចជាវធិីសាហស្

 
 គរុគកាសល្យ ដែលនាមំកនូវការ ល្ ស់ប្ូរជាវជិ្ជរាន ស្រាប់ជួយ 
 ែល់ការអនុវត្សកមមភាពគនាោះ។

	ថនាាកែ់រកនា ំនិងបុគ្គលិក្គរសាថា ន TVET និង្គរោះសាថា នបេុ្ោះបណ្្ល
  របស់្ករុមហុ៊នឯកជន គួរគធ្ីការរួមគានា  គែីម្បីអភិវឌ្ឍសមតថាភាព 

 អនាកអប់រ ំ គៅកនាុងមជ្ឈមេ្ឌ ល TVET និង្ករុមហុ៊នឯកជន គដ្យ 
 គ្្តគលីចំគេោះសម្បទា បំេិនសម្បទា គុេសម្បទា និង 
 ចរោិសម្បទា គែីម្បសីគ្មចការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព គដ្យរាន 
 ការគ្្តការយកចិត្គលីគសែឋាកិច្ចនបតង ្ពមទាងំ្លិតកមម និង

 
 ការគ្បី្ោស់្បកបគដ្យចីរភាព។ ថានា ក់ែរកនា ំនិងបុគ្គលិករបស ់
 ្គរោះសាថា នបេុ្ោះបណ្្ល ដែលគ្្តគលីអនាកអប់រគំ្រៅ្បព័ន្ ក៏គួរ 
 បញ្ចូ ល ESD គៅកនាុង្គប់សកមមភាពកសាងសមតថាភាពទាងំអស ់
 របស់្គរូ្ងដែរ។

	្គរូឧគទទាសគរួគរៀបចឱំកាសគរៀនសូ្តពគីានា គៅវញិគៅមក កនាុងលក្ខេៈ 
 ជា្បពន័ ្ដែលកនាុងគនាោះអនាកអបរ់ ំ្ នមុខអាចដចករដំលកគជាគជយ័  
 និងបញ្ហា ្បឈមរបស់ខលួន និងបងាហា ញឱ្យសហការរីបស់ខលួនែរងថា 

  គបីគទាោះជា ESD រានគគាលបំេង្បកបគដ្យមហចិ្ឆតាក៏គដ្យ  
 គគគៅដតអាចបញ្ចូ លវាជាជំហានៗគៅកនាុងការបគ្ងៀន្បចានំថងៃោន។

	អនាកគធ្គីគាលនគោោយគួរ្្ល់លទ្ភាព គលីកទរកចិត្ និងសាទរ 
 អនាកអប់រដំែលោនបញ្ចូ ល ESD គៅកនាុងការបគ្ងៀន របស់ពួកគគ 
 ្បកបគដ្យគជាគជ័យ គែមី្បឱី្យការអបរ់កំានដ់តគ្លយីតបចគំរោះត្មរូវ 
 ការ គៅកនាុងពិភពគោកនាគពលបច្ចុប្បននាគនោះ។ ឧទារហេ៍ គនោះអាច

 
 គធ្ីគ�យីតាមរយៈការ្្ល់ការគលីកទរកចិត្ និងទទួលសា្គ ល់ថា

 
 គំនិត្្ួចគ្្ីម ESD ថាជាដ្នាកមួយននសកមមភាព ស្រាប់ពិនិត្យ

 
 គលីគុេភាព ននការអប់រគំៅតាម្គរោះសាថា ននានា។

	អនាកអបរ់គំួរបំគពញតួនាទី ជាអនាកស្មបស្មរួលដែលជួយ្្ល់ការ 
 ដេនាែំល់អនាកសិកសាតាមរយៈ ការនាមំកនូវការ ល្ ស់ប្ូរជាវជិ្ជរាន  
 ក៏ែូចជាការកសាងជំនាញឯកគទស និងការ្្សព្្សាយចំគេោះែរង  
 ដែលគ្្តគលីការកសាងអនាគត្បកបគដ្យចីរភាព។ អនាកអប់រ ំ
 អាចគ្បី្ោស់គគាលវធិីគរុគកាសល្យ ដែលរានលក្ខេៈនវានុវត្ន៍  
 គែមី្បី្ ល់្ភាពអង់អាចឱ្យអនាកសិកសាកាល យជាភានា កង់ារដែលនាមំកនូវ 
 ការ ល្ ស់ប្ូរ។

 គែីម្បគីាំ្ ទែល់សកមមភាពទាងំគនោះ យូគេស្ូ និងទីភានា ក់ងារ 
អង្គការសហ្បជាជាតិដែលជានែគូរបស់ខលួន ្ពមទាងំអនាករក់ព័ន្ 
ែនទគទៀត ោនគាំ្ ទែល់ការកសាងសមតថាភាពរបស់អនាកអប់រ ំក៏ែូចជា 
្្ល់ការដេនាកំ្មិតគគាលនគោោយ និងធនធាននានា គែមី្បជីួយ 
ស្មរួលកនាុងការបញ្ចូ ល ESD គៅកនាុងកមមវធិីសិកសា និងបគង្ីតជាគវទិកា

 សកល គែមី្បភីា្ជ បទ់នំាកទ់នំងរវាងអនាកអបរ់ ំនិង្គរោះសាថា នបេុ្ោះបណ្្ល
 

នានា គែីម្បឱី្យពួកគគអាចដចករដំលកការអនុវត្លអែ និងសហការគានា គៅ 
ក្មិតសកល។

 

on.unesco.org/esdtoolbox

http://on.unesco.org/esdtoolbox
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

សកម្មភាពជាអាទិភាពទី ៤

្្ល់ភាពអ្់អាច និ្ដកៀរគរចលនាយុវជន

 េឺ�ុវជនសម័�យនះ និងមនុស្សជំនាន់យបកា� តែលបែរូវប្រឈម 
នឹងែលវិរាកតែលយកើែយ�ើងយោ�សារការអភិវឌ្ឍ តែលពុំមាន 
ចវីរភាព។ អ្កតែលមានភាពោក់ព័ន្ធខា្្ំង្រំែុែ េឺ�ុវជនទាំងយនះ 
និងមនុស្សជំនាន់យបកា�យនះឯង។ ែូយច្ះ �ុវជនបែរូវតែខិែខំ្រយ្្ចញ 
សយមលង និងយ្្ើសកម្មភាពឱ្យកាន់តែសកម្ម បែរូវយ្្ើការទាមទារឱ្យមាន 
ការផ្្ស់្រ្តតូរ្រន្្ាន់ និងោច់ណាែ់ និងកែ៏ូចជាទាមទារឱ្យយមែឹកនា ំ
ពិភពយោកមានេណយន�្យភាពចំយោះសកម្មភាពរ្រស់ពួកយេ ជា 
ពិយសសទាមទារឱ្យពួកយេយ្លើ�ែ្រចំយោះវិ្រែ្តិអាកាសធាែុ។ ពួកយេ 
បែរូវតែ និងបែរូវ្រន្តោក់យចញនូវចក្នុវិស័� ក៏ែូចជាតស្ងរកនូវែំយណាះ 
បសា�តែលមានលក្ណៈនច្ប្រឌិែ្ំរែុែ យែើម្បវីយ ល្ើ�ែ្រចំយោះ្រញ្្ 
ប្រឈម តែលោក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍយោ�ចវីរភាព យលើសពវីយនះ 
�ុវជនក៏ជាបកុមអ្កយប្រើបរាស់ែ៏សំខានែ់ងតែរ យហើ�ការតប្រប្ររួល 
ននត្រ្រតែនននការយប្រើបរាស់រ្រស់ពួកយេ និងមានឥទ្ធពិលយ្៉ាង្ំយ្ង 
យលើេនលងននការអភិវឌ្ឍយោ�ចវីរភាព យៅក្នុងប្រយទសរ្រស់ពួកយេ។  
ែូយច្ះការ្រយង្ើែភាពអង់អាច និងការយកៀរេរចលនា�ុវជន បេ្់រយ�នឌ័រ 
ទាំងអស់ េឺជាតែក្មួ�ែ៏សំខាន់ននការអនុវែ្ត ESD។

តួអ្្គពាក់ពព័ន្ធសំខាន់ៗ
�	យុវជនគៅទូទាងំសកលគោក
�	្ករុមអង្គការ និងបណ្្ញដែលែរកនាគំដ្យយុវជន និងគ្្តគល ី
 យុវជន
�	អនាកគធ្ីគសចក្ីសគ្មចចិត្ និងសរាជិកននសាថា ប័នសាធារេៈ និង 
 ឯកជន
�	តួអង្គគៅកនាុងសហគមន៍ រាតាបិតា និង្គរួសារ
�	យូគេស្ូ និងនែគូរបស់ខលួន

សកម្មភាពផែលដសនែើដ�ើ្
	យុវជនគៅទូទាងំសកលគោក ដែលជាអនាកទទួល្ល្ង និងជា 
 អនាកជំរញុសកមមភាពអាទិភាពគនោះ្ង គឺអនាកដែលរានគនិំតនវានុវតន្៍  
 នងិសហ្គិនែ៏សកមម នងិ្បកបគដ្យភាពនចន្ា បឌតិដែលអាចែរកនា ំ
 ការ ល្ ស់ប្ូរ គែីម្បអីនាគត្បកបគដ្យចីរភាព។ យុវជនអាចគ្បី 
 ្ោស់សហគមន៍អនឡាញ និង្ចកទំនាក់ទំនងែនទគទៀត គែីម្ប ី
 ដចករដំលកសារអពីំភាពបនាទា ន ់កនាុងការគ្លយីតបចគំរោះបញ្ហា រកព់ន្័ 
 នរងចីរភាព ជំរុញឱ្យរានការបញ្ចូ ល ESD គៅកនាុងការអប់ររំបស់

 
 ពួកគគបគង្ីនភាពអង់អាចរបស់ខលួន និងចាត់វធិានការ គែីម្បនីាមំក 
 នូវការ ល្ ស់ប្ូរជាវជិ្ជរានគៅកនាុងសង្គម។

	្ករុមអង្គការ និងបណ្្ញដែលែរកនាគំដ្យយុវជន និងដែលគ្្ត 
 ការយកចិត្ទុកដ្ក់គលីយុវជន គួរកសាងឱកាស គែមី្បឱី្យយុវជន 

 អាច្្ល់ភាពអង់អាចឱ្យគានា គៅវញិគៅមក តាមរយៈការដចករដំលក 
 ចគំេោះែរងជំនាញ គុេតនមល និងឥរោិបថដែលនាមំកនូវការ ល្ ស ់
 ប្រូជាវជិ្ជរាន។ គនោះរមួរានជគ្ មសីតសូ៊មតិ នងិនិោយសាសាធារេៈ 

 
 គែីម្បបុីព្គហតុរបស់យុវជន និងការជំរុញឱ្យរានការចូលរមួពីអនាក 
 គធ្ីគគាលនគោោយ និង្ករុមែនទគទៀត កនាុងការគ្លីយតបចំគរោះ

 
 បញ្ហា ្បឈមបនាទា ន់ដែលរក់ព័ន្នរងការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព។

	្ករុមអង្គការ និងបណ្្ញដែលែរកនាគំដ្យយុវជន និងដែលគ្្ត 
 ការយកចិត្ទុកដ្ក់គលីយុវជនគួរ្្សព្្សាយព័ត៌រាន គែីម្បកីសាង 
 ទំនាក់ទំនង គកៀរគរចលនា និងជំរុញឱ្យរានការចូលរមួពីយុវជន  
 សគំៅការបគង្នីការចូលរមួរបស់ពកួគគ គៅកនាុងសកមមភាពអភវិឌ្ឍន៍ 
 គដ្យចរីភាព។ គនោះរមួរានការបគង្នីការយលែ់រងអពីំ SDG តាមរយៈ 
 ការតសូ៊មត ិនងិការអប់រ ំ្ ្សព្្ សាយ ែូចជា តាមរយៈយុទន្ាកាែរកនា ំ
 គដ្យយុវជន គែីម្បបីងាហា ញពីទំនាក់ទំនង រវាងគគាលគៅទាងំគនោះ 
 ជាមួយនរងអ្ីដែលរានសារៈសំខាន់បំ្ុតចំគរោះយុវជន គៅកនាុង 
 សហគមន៍របស់ពួកគគ។

	អនាកគធ្ីគសចក្ីសគ្មចចិត្ និងសរាជិកននសាថា ប័នសាធារេៈ និង 
 ឯកជន្តរូវទទួលសា្គ ល់ថាយុវជនគឺជាអនាករមួចំដេក និងតួអង្គែ៏ 
 សខំានក់នាុងកិច្ចខិតខំ្ បរងដ្បងទាងំអស ់គែមី្បគីលកីកម្ពសក់ារអភិវឌ្ឍ

  គដ្យចីរភាព។ ជាពគិសស្តរូវរានការបញ្ចូ លយុវជនឱ្យោនគពញ 
 គលញ កនាុងការគរៀបចំការអនុវត្ និងការពិនិត្យតាមដ្នគគាល

 
 នគោោយ នងិកមមវធិអីបរ់ ំនិងការអភិវឌ្ឍគដ្យចរីភាព។ ការធានា

 
 ោ៉ា ងណ្ឱ្យតណំ្ងយុវជន អាចចូលរមួជាសរាជកិគៅកនាុងគេៈ 
 ករាម ធកិារគធ្គីសចក្សីគ្មចចិតរ្បស់សាថា ប័ន្គបក់្មិតទាងំអស ់គឺ

 
 ជាវធិីមួយកនាុងចំគណ្មវធិីនានា គែីម្បសីគ្មចគគាលគៅគនោះ។

 គែីម្បីគាំ្ ទែល់សកមមភាពទាងំគនោះ យូគេសូ្ និងទីភានា ក់ងារ 
សហ្បជាជាតិជានែគូ ក៏ែូចជាតួអង្គរក់ព័ន្ែនទគទៀត ្ ្ល់ការគាំ្ ទ 
ែល់ឱកាសបេុ្ោះបណ្្ល និងការគរៀបចំឧបករេ៍បេុ្ោះបណ្្ល

 
ដែលរក់ព័ន ្គែីម្បឱី្យយុវជនអាចបគង្ីនចំគេោះែរង ព្ងរងគុេតនមល  
និងឥរោិបថរបស់ពួកគគ គែីម្បគីធ្ីោ៉ា ងណ្ឱ្យសគមលងរបស់ពួកគគ 
្តរូវោនស្ាប់ឮ និងោនបគង្ីតនូវគវទិកាក្មិតសកលមួយ គែីម្បឱី្យ 
យុវជនអាចជំរុញការសហការជាមួយនរងតួអង្គរក់ព័ន្នានា ក៏ែូចជា 
ចូលរមួគៅកនាុងកិច្ចពិគ្គាោះគោបល់អនុ្រជំនាន់ ្សបតាមយុទ្សាហស ្
យុវជន ដែលកំពុងអនុវត្គៅកនាុង្កបខ័េ្ឌ អង្គការសហ្បជាជាតិ 
ទាងំមូល។៧

 

on.unesco.org/esdtoolbox

៧ តាមរយៈយុទ្សាហស្្បតបិត្កិារស្ពីយុីវជន(២០១៤-២០២១)(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227150.locale=en),  យូគេស្ូគធ្កីារងារជាមយួនរងយុវជន នងិរានការប្ជាញា ចិតក្នាុងការអមែគំេីរ
  ពួកគគ គែមី្បជីំរុញនវានុវត្ន៍ និងការ ល្ ស់ប្ូរគៅកនាុងសង្គម ចូលរមួឱ្យោនគពញគលញកនាុងការអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់ពួកគគ លុបបោំត់ភាព្កី្ក និងវសិាលភាព និងគលីកកម្ពស់វប្បធម៌សន្ិភាព។ ESD គឺជាដ្នាកមួយែ៏សំខាន់

  ននកញ្ចប់សកមមភាពរបស់យូគេស្ូគនោះ ដែល្តរូវគធ្ីគ�យីគដ្យយុវជន ជាមួយយុវជន និងគែីម្បយុីវជន (https://en.unesco.org/youth)។

http://on.unesco.org/esdtoolbox
https://unesdoc.unesco.org/ark
https://en.unesco.org/youth
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

សកម្មភាពជាអាទិភាពទី ៥

ពដន្ឿនសកម្មភាពដៅមូលោឋាន

 ការផ្្ស់្រ្តតូរជាវិជ្ជមាន និងសកម្មភាពតែលនាំមកនូវការផ្្ស ់
្រ្តតូរជាវិជ្ជមាន ប្រក្រយោ�អែ្ន័� យែើម្បវីសយបមចឲ្យរាននូវការអភិវឌ្ឍ 
យោ�ចវីរភាព ទំនងជាយកើែយ�ើងយៅក្នុងសហេមន៍។ យោលេឺ យៅ 
ក្នុងជវីវិែរស់យៅប្រចានំថងៃរ្រស់ពួកយេយៅក្នុងសហេមន៍យនះឯង តែល 
អ្កសិក្សា និងមនុស្សទូយៅយ្្ើការសយបមចចិែ្តោក់ព័ន្ធនឹងអភិវឌ្ឍន ៍
ចវីរភាព និងអនុវែ្តតមការសយបមចចិែ្តទំាងយនាះ។ េឺយៅក្នុងសហេមន៍ 
យនះឯងតែលមនុស្សទយូៅតស្ងរកនែេូ យែើម្បវីរួមោ្្សយបមចឱ្យរាន 
នូវការអភិវឌ្ឍយោ�ចវីរភាព។ យហែុយនះ េួរមានការជបមុញឲ្យមាន 
កិច្ចសហប្រែិ្រែ្តកិារសកម្ម រវាងបេឹះសា្្នសិក្សានានា យែើម្បវីធានា 
យា៉្ងណាឱ្យយេ�កចំយណះែឹង និងការអនុវែ្តចុងយបកា�យេោក់ព័ន្ធ 
នឹងការអភិវឌ្ឍយោ�ចវីរភាពយៅយប្រើបរាស់ យែើម្បវីយលើកកម្ស់រយ្រៀ្រ
វារៈយៅក្នុងមូលោ្្ន។

តួអ្្គពាក់ពព័ន្ធសំខាន់ៗ
�	អាជាញា ធរសាធារេៈគៅកនាុងមូលដ្ឋា ន ែូចជា រែឋាោល្ករុង ្ករុម្បរកសា 
 ្ករុង និងការោិល័យអប់រកំែូ៏ចជាអនាកគធ្ីគគាលនគោោយ គៅ 
 ថានា ក់ជាតិ និងថានា ក់តំបន់

�	អង្គការសង្គមសីុវលិ ្ករុមហុ៊នឯកជន និង្បព័ន្្្សព្្សាយគៅ 
 កនាុងសហគមន៍

�	តអួង្គរក់ពន្័ននការអបរ់កំនាុង្បពន្័ នងិគ្រៅ្បពន្័គៅកនាុងសហគមន៍ 
 

 រមួនរងមជ្ឈមេ្ឌ លសិកសាសហគមន៍ និង្គរោះសាថា នឧត្មសិកសា

�	្បជាពលរែឋាទាងំអស់គៅកនាុងសហគមន៍មូលដ្ឋា ន

�	យូគេស្ូ និងនែគូរបស់ខលួន

សកម្មភាពផែលម្តរូវបានដសនែើដ�ើ្
�	អាជាញា ធរសាធារេៈកនាុងមូលដ្ឋា ន ែូចជា រែឋាោល្ករុង ្ករុម្បរកសា 
 ្ករុង និងការោិល័យអប់រ ំ គដ្យស្មបស្មរួលជាមួយនរងតួអង្គ 
 រក់ព័ន្ទាងំអស់ គៅកនាុងសហគមន៍គួរគរៀបចំដ្នការសកមមភាព  
 គែីម្បីឱ្យសហគមន៍ទាងំមូល អាចកាល យជាកដនលងែក្សង់បទ 
 ពិគសាធន៍ ស្រាប់ការសិកសាជំុវញិការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព និង 
 កាល យជាសរាសភាគមួយែ៏សំខាន់ននគំនិត្្ួចគ្ី្ម ESD ស្រាប ់
 ឆ្នា  ំ ២០៣០ ដែលអនុវត្គៅកនាុង្បគទស គែមី្បី្ ្ល់ឱកាសឱ្យ 
 ្បជាពលរែឋា្គប់រូបកាល យជាភានា ក់ងារដែលនាមំកនូវការ ល្ ស់ប្ូរ។

�	អាជាញា ធរសាធារេៈគៅថានា ក់មូលដ្ឋា ន គដ្យសហការជាមួយនរង 
 ្គប់តួអង្គរក់ព័ន្ទាងំអស់ រមួទាងំអង្គការសង្គមសីុវលិ ្ករុមហុ៊ន 
 ឯកជន និងបណ្្ញ្្សព្្ សាយកនាុងមូលដ្ឋា ន្ង គួរ្ល្ក់ារអភិវឌ្ឍ 
 សមតថាភាពែល់្ គប់អនាកគធ្ីគសចក្ីសគ្មចចិត្ និងអនាកែរកនាដំ្នាក 
 គំនិតទាងំអស់ កែូ៏ចជាែល់សាធារេៈជនទូគៅ គែីម្បី្ ្ល់ការ 
 ្សាយបំភល ឺ អំពីគគាលគៅអភិវឌ្ឍនគ៍ដ្យចីរភាព គែមី្បឱី្យពួកគគ

 

 យល់ពីភាពរក់ព័ន្ននគគាលគៅទាងំគនោះ កនាុងសហគមន៍របស់ពួក 
 គគ។ គនោះរមួរានការគរៀនសូ្តគ្រៅ្លូវការ កនាុងជីវតិ្បចានំថងៃែូចជា 
 ការ្្ល់នូវគហដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ គែីម្បីធានាឱ្យរានការគ្បី្ោស ់
 មគធយាោយគធ្ីែំគេីរសាធារេៈ្បកបគដ្យសុវតថាិភាព និងការ 
 ្្សព្្សាយពត័រ៌ានជា្បចាអំំពកីារអភវិឌ្ឍ្បកបគដ្យចីរភាពតាម 
 រយៈសារព័ត៌រានកនាុង្សរុកជាគែីម។ល។

�	អនាក្្ល់គសវាអប់រកំនាុង្បព័ន្ និងគ្រៅ្បព័ន្ កនាុងសហគមន៍គួរគធ្ ី
 ការស្មបស្មរួលកមមវធិីទាងំគនោះ គែីម្បឱី្យពួកគគអាចរមួគានា គ្លីយ 
 តបចគំរោះគគាលគៅអភិវឌ្ឍនគ៍ដ្យចរីភាពទាងំអស ់កែូ៏ចជាចគំរោះ 
 បញ្ហា ្បឈម ដែលរក់ព័ន្នរងការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព គៅកនាុង 
 មូលដ្ឋា នរបស់ពួកគគ។ មជ្ឈមេ្ឌ លសិកសាសហគមន៍អាចបំគពញ 
 តួនាទី ជាមជ្ឈមេ្ឌ លស្រាប់ការសិកសាគពញមួយជីវតិ គ្្តគលី 
 ្បធានបទ ESD គៅកនាុងសហគមន៍របស់ពួកគគ។

�	អនាកគធ្ីគគាលនគោោយគៅថានា ក់ជាតិគួរគលីកទរកចិត្ និង្្ល់ការ 
 គាំ្ ទែល់កិច្ចខិតខំ្បរងដ្បងដែលគធ្ីគ�យី គដ្យសហគមន៍

 
 មូលដ្ឋា ន និងស្មបស្មរួលកិច្ចខិតខំ្បរងដ្បងទាងំគនោះ ជាដ្នាក 
 មួយននការអនុវត្សកមមភាពននកនាុង្បគទសគ្្តគលី ESD ស្រាប់ 
 ឆ្នា  ំ២០៣០ នងិជាដ្នាកមយួននការរមួចដំេករបស់្ បគទសកនាុងការ 
 សគ្មច SDG។ គនោះរមួរានការ្្ល់ការគលីកទរកចិត្ឱ្យអាជាញា ធរ 
 មូលដ្ឋា នបញ្ចូ ល ESD គៅកនាុងកមមវធិីសិកសា ក៏ែូចជាបញ្ចូ ល ESD 

  គៅកនាុង្បព័ន្គរៀនសូ្តគពញមួយជីវតិរបស់ពួកគគ។

�	្បជាពលរែឋា្គប់រូប គៅកនាុងសហគមន៍មូលដ្ឋា នគួរចូលរមួឱ្យោន 
 សកមម កនាុងការគ្លីយតបចំគរោះបញ្ហា ្បឈមដែលរក់ព័ន្នរងការ 
 អភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព អភិវឌ្ឍនជំនាញ គែីម្បគីចោះគ្បៀបគធៀប 
 គសណ្រយី៉ាូគ្្សងៗនាគពលអនាគត ស្រាបស់ហគមន៍របស់ពួកគគ  
 ចបាមយកគុេតនមល និងឥរោិបថដែលគាំ្ ទែល់ការកសាងអនាគត 
 ្បកបគដ្យចីរភាព ចូលរមួគៅកនាុងការគៅកនាុងែំគេីរការគធ្គីសចក្ី

  សគ្មចចិត្ជាសាធារេៈ និងចាត់វធិានការកនាុងនាមជាសរាជិក 
 ្បកបគដ្យការទទួលខុស្តរូវគៅកនាុងសហគមន៍។

 គែីម្បគីាំ្ ទែល់សកមមភាពទាងំគនោះ យូគេស្ូ និងទីភានា ក់ងារសហ 
្បជាជាតិជានែគូ ក៏ែូចជាតួអង្គរក់ព័ន្ែនទគទៀត ោនសហការជា 
មួយនរងបណ្្ញទី្ករុង និងសហគមន៍ដែលរាន្សាប់ គែីម្បបីញ្ចូ ល 

 ESD គៅកនាុងការគរៀនសូ្តគៅ្គប់ក្មិតទាងំអស់គៅកនាុងសហគមន៍
 

មូលដ្ឋា ន និងត្មរមសកមមភាពគៅថានា ក់ជាតិ និងថានា ក់មូលដ្ឋា ន ែូចជា 
្ល្ក់ារគាំ្ ទែល់ការបគង្តីគវទកិាសកល គែមី្បឱី្យសហគមនមូ៍លដ្ឋា ន 
អាចគលកីកម្ពស់ភាពជានែគូ និងការសហការគានា បដនថាមគទៀត គល ីESD។ 

on.unesco.org/esdtoolbox

http://on.unesco.org/esdtoolbox
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៤.

ការអនុវត្ត

ការអនុវត្តសកម្មភា្រជាអាទិភា្រទាងំ ៥ នន ESD 
សពមាបឆ់្្ន  ំ២០៣០ គឺជាសកម្មភា្រផដលពតរូវអនុវត្ត
នោយរដ្ឋជាសមាជិក និងតួអង្គពាក្់រន័្ធនៅថ្្ន កត់ំបន ់
និងថ្្ន កស់កល នោយមានការគាពំទ និងជំនួយ្រ ី
យូនេស្ូ និងនដគូនានា របស់យូនេស្ូ
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 “ក្នុងការអនុវែ្តសកម្មភាពជាអាទិភាព រែ្ឋជាសមាជិក បែរូវ 
រានអយ្្ជើញឲ្យយកៀរេរអ្កោក់ព័ន្ធតែលយ្្ើការងារក្នុងសកម្មភាពជា 
អាទិភាពទាំង ៥ និងែ្តល់ការោំបទែល់ការចងបកង្រណា្្ញរ្រស ់

អ្កោក់ព័ន្ធទាំងយនះ យោ�យប្រើបរាស់�ុទ្ធសាសស្តអនុវែ្តបក្រខ័ណ្ឌជាែិស្វី SDG  
យោ�មានការសបម្រសបមរួល។ ចារំាច់បែរូវមានកិច្ចខែិខំប្រឹងតប្រងជាកោ់ក ់
្រតន្មយទៀែ យែើម្បវីយរៀ្រចំសកម្មភាពអ្់ររំែ្សព្ែ្សា� និងែស៊ូមែិ ជំរុញឱ្យមានការ 
្លនុះ្រញ្្ំង SDG ក្នុងការអនុវែ្តសកម្មភាពអ្រ់រំ និងក្នុងបក្រខ័ណ្ឌអ្រ់រំ។ េំនែិែ្តលួច 
យែ្តើម តែលមានការចូលរួមពវីែួអង្គោក់ព័ន្ធចបមុះយៅទូទាំងប្រយទស ក៏អាចបែរូវ 
រានយរៀ្រចំយ�ើង យែើម្បវីោំបទែល់ការអនុវែ្ត ESD សបមា្់រឆ្្ំ ២០៣០ យៅកបមិែ 

ប្រយទស ែងតែរ។”

(កថាខេ្ឌ  ៥.១៩ ្កបខ័េ្ឌ ស្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ ESD ស្រាប់ ២០៣០)
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៤.១. ការអនុវត្ ESD របស់ឆ្នាំ ២០៣០    
 ដៅកម្មិតម្បដទស
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 គែីម្បអីនុវត្ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ គៅកនាុង្បគទស រែឋាជា 
សរាជិក្តរូវោនអគញ្ជ ីញឲ្យ

�	ចូលរមួកនាុងគំនិត្ដោួចគ្ដោីម ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ ២០៣០  គៅតាម 
 ្បគទសដែលរាន ឬអាចរាន្លជោះទូទាងំ្បគទស។ គំនិត្ដោួច 
 គ ដ្ោមីទាងំគនោះអាចគរៀបចគំធ្គី�ងី ដ្អែកតាមគនិំត្ដោួចគ្ដោមីដែលរាន

 
 ្សាប់រក់ព័ន្នរង ESD ឬអាចរានការបគង្ីតគំនិត្ដោួចគ្ដោីមថម ី

 
 ្បសិនគបីចាោំច់ កនាុងបរបិទននការរមួចដំេករបស់ SDG ទី ៤ 

 
 និង្តរូវរានការព្ងីកវសិាលភាពននគំនិត្ដោួចគ្ដោីមទាងំគនោះ កនាុង

 
 ករេីដែលអាចគធ្ីគៅោន។ ជាធមមតា រដ្ឋា ភិោល ឬតួអង្គគ្រៅ 
 រដ្ឋា ភិោលណ្មួយ ្តរូវ្ដោួចគ្ដោីមបគង្ីត និងែរកនាគំំនិត្ដោួចគ្ដោីម

  គៅកនាុង្បគទស គដ្យសហការជាមួយនរងរដ្ឋា ភិោល។

�	បញ្ចូ លសកមមភាព ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ កនាុង្កបខ័េ្ឌ ជាត ិ
 សដោីពី SDG ្កបខ័េ្ឌ អប់រ ំឬ្កបខ័េ្ឌ រក់ព័ន្ែនទគទៀត គែីម្ប ី
 ធានាឲ្យរានការអនុវតស្កមមភាពដែលរានលក្ខេៈ្បទាក់្ កឡា 
 គានា គៅថានា ក់ជាតិ។ 

�	 គ្លយីតបចគំរោះសកមមភាពមយួ ឬគ្ចីនគៅកនាុងចគំណ្មសកមមភាព 
 ជាអាទិភាពទាងំ ៥ តាមរយៈការអនុវត្សកមមភាពជាគ្ចីន ដែល 
 អាចបញ្ចូ លគៅគ្កាម្័្តននគំនិត្ដោួចគ្ដោីមដែលរានការចូលរមួ

 
 ពីតួអង្គរក់ព័ន្ច្មរុោះណ្មួយកនាុង្បគទសនីមួយៗ។ 

វត្ថុបំេ្
 គែីម្បកីសាងនូវមូលដ្ឋា នស្រាប់អនុវត្ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ និងសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ នន ESD រែឋាជាសរាជិក្តរូវ
ោនគលីកទរកចិត្ឲ្យចូលរមួអនុវត្គំនិត្ដោួចគ្ដោីមតាម្បគទស គែីម្បបីហញ្្ជ ប ESD គៅកនាុងការអប់រ ំនិងការអភិវឌ្ឍ្បកបគដ្យចីរភាព។ 

 

សកម្មភាពផែលដលើកដសនែើដៅតាមម្បដទស

�	ជរំញុឲ្យរានការកសាងភាពជានែគូ និងការសហការគានា អនរ្វសិយ័  
 ជាពិគសសជាមួយនរងតួអង្គរក់ព័ន្សំខាន់ៗ ននសកមមភាពជា 
 អាទិភាពទាងំ ៥ គែីម្បគី្លីយតបបញ្ហា នានាដែលគកីតរានគៅកនាុង 
 វសិ័យអប់រ ំ និងវសិ័យអភិវឌ្ឍន៍គដ្យចីរភាពដែលរក់ព័ន្។ គួរ 
 រានការបគង្តី្ករុមការងារគៅក្មិត្បគទស គែមី្បទីទួលខុស្តរូវ 
 គលីការស្មបស្មរួលការគធ្ដី្នការ ការអនុវត ្ការបគង្តីបណ្ដោ ញ  
 ការពនិតិ្យតាមដ្ន ការរាយការេ៍ នងិការទនំាកទ់នំងជាមយួនរង 
 យូគេស្ូ។ សាថា ប័នែរកនា ំSDG គៅថានា ក់ជាតិ គេៈកមមការជាតិ 
 យូគេស្ូ ឬ្កសួងសាថា ប័នរក់ព័ន្ែនទគទៀត អាចគធ្ីជា្បធាន 
 នន្ករុមការងារគនោះ។ 

�	ព្ងរងកិច្ចខិតខំ្បរងដ្បងទំណ្ក់ទំនង និងតស៊ូមតិជុំវញិ SDG  
 

 គែីម្បគីកៀរគរឱ្យរានការចូលរមួពី្ករុមអនាករក់ព័ន្ែនទគទៀត គ្រៅ 
 ដតពីសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍គដ្យចីរភាព។ 

�	ពិនិត្យតាមដ្ន និងរាយការេ៍វឌ្ឍនភាពននគំនិត្ដោួចគ្ដោីមតាម
 

 ្បគទស គដ្យកំេត់ចំេុចគៅឱ្យោនចបាស់ោស់ កនាុងករេី 
 ដែលអាចគធ្ីគៅោន។ 

សកម្មភាពរបស់យូដេស្កូ
�	យូគេស្ូគាំ្ ទែល់គំនិត្ដោួចគ្ដោីម ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០  គៅ 
 តាម្បគទសដ្អែកតាមសំគេី ដែលដ្ក់គដ្យរែឋាជាសរាជិក។

�	យូគេសូ្គាំ្ ទការកសាងភាពជានែគូ និងការសហការគានា រវាង 
 គំនិត្ដោួចគ ដ្ោីមគៅតាម្បគទស។ 

�	យូគេស្ូ្ដោល់ការគាំ្ ទបគច្ចកគទសពគិសស ែល់គនិំត្ដោួចគ្ដោមីគៅ
 

 តាម្បគទសដែល្តរូវោនកេំត់ និងគរៀបចំកិច្ច្បជំុដចករដំលក 
 ព័ត៌រានគៅថានា ក់តំបន់ គែីម្បី្ ដោល់ការដេនាបំគច្ចកគទសែល់ការ 
 បគង្ីតគំនិត្ដោួចគ្ដោីមទាងំគនោះ។ 

�	យូគេស្ូពិនិត្យតាមដ្នវឌ្ឍនភាព ននការបញ្ចូ លគំនិត្ដោួចគ្ដោីម
  គៅតាម្បគទស គៅកនាុងការរាយការេ៍ជាសកល ESD ស្រាប ់

 ឆ្នា  ំ២០៣០ (សូមគមីលទំព័រទី ៤៨ ស្រាប់ព័ត៌រានបដនថាម)។

�	 គគរពំរងថាគនិំត្ដោួចគ្ដោមីគៅតាម្បគទសនរងទទលួោនថវកិាគាំ្ ទ
 

 គដ្យខលួនឯង។ យូគេស្ូអាច្ដោល់ថវកិាចាបគ់្ដោីមសកមមភាព 
 ែំបូងែល់គំនិត្ដោួចគ្ដោីមគៅតាម្បគទសកំពុងអភិវឌ្ឍ។

on.unesco.org/esdtoolbox

http://on.unesco.org/esdtoolbox


 

 

 "ក្នុងការអនុវែ្តសកម្មភាពជាអាទិភាព រែ្ឋជាសមាជិកបែរូវរាន 
អយ្្ជើញឲ្យយកៀរេរ ែួអង្គោក់ព័ន្ធនានា តែលកំពុងយ្្ើការងារយៅក្នុង 
តែក្សកម្មភាពទាំង ៥ និងោំបទែល់ការចងបកង្រណា្្ញសហការ 

ោ្្ យោ�យប្រើបរាស់�ុទ្ធសាសស្តតែលមានការសបម្រសបមរួល ជុំវិញបក្រខ័ណ្ឌ 
ជាែិស្វីពវីយោលយៅអភិវឌ្ឍនយ៍ោ�ចវីរភាព។ 

 �ូយណស្តូនឹង្រន្តែ្តល់ការោំបទ ែល់ការកសាង្រណា្្ញនែេូសំខាន់ៗតែល 
បែរូវរានកំណែ់យៅថ្្ាក់សកល និងែល់ែំយណើរការចងបកង្រណ្្ាញរ្រស់ពួកយេ។  
កិច្ចការងារយនះនឹងបែរូវយ្្ើយ�ើងតមរ�ៈការែ្តល់ឲ្យពួកយេនូវយវទិកាមួ� យែើម្បវីជួ្រ 
ោ្្ជាប្រចំា យែើម្បវីផតស់្្រ្តតូរព័ែ៌មាន និង្រទពិយសា្ន៍នានា និងយរៀ្រចំតែនការសហការ 
ោ្្ក្នុងការអនុវែ្តេំនិែែ្លួចយែ្ើម។ យវទិកាយនះចារំាចប់ែរូវមានការចូលរួមពវីែំណាង 
និងនែេូមកពវីវិស័�រោ្្ភិរាល និងវិស័�ឯកជន ក៏ែូចជាពវីអ្កែ្តល់ជំនួ� សហេមន៍  
នែេូអភិវឌ្ឍន៍ និងសហេមន៍ SDG បពមទាំងែួអង្គោក់ព័ន្ធ តែលយ្្ើការងារយៅ 
ក្នុងវិស�័សកម្មភាពជាអាទិភាពទាំង៥ យៅថា្្ក់ជាែិ ថ្្ាក់ែំ្រន់ និងសកល។

(កថាខេ្ឌ  ៥.១៩, ៥.២២ ្កបខ័េ្ឌ ស្រាប់ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០)

៤.២. កសា្ភាពជានែគូ និ្ជំរុញការសហការ

40

ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 



41

ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

 គែីម្បកីសាងភាពជានែគូ និងជំរុញការសហការ រែឋាជាសរាជិក 
 ្តរូវោនអគញ្ជ ីញឱ្យ

�	ព្ងរងភាពជានែគូ និងការសហការកនាុងចំគណ្មវសិ័យសិកសាកនាុង 
 ្បព័ន្ គ្រៅ្បព័ន្ និងគ្រៅ្លូវការ រមួនរងការគរៀនសូ្តគពញមួយ 
 ជីវតិ្លងជំនាន់ ដែលគកីតរានគៅតាមសហគមន៍។

�	កសាង និង្ល្់ការគាំ្ ទែល់ភាពជានែគូ និងការសហការកនាុង 
 ចំគណ្មតួអង្គរក់ព័ន្ដែលគធ្ីការងារខាងការអប់រ ំ ការអភិវឌ្ឍ 
 គដ្យចីរភាព និងគគាលគៅអភិវឌ្ឍនគ៍ដ្យចីរភាព រាប់បញ្ចូ ល 
 ទាងំគគាលគៅអភិវឌ្ឍន៍គដ្យចីរភាពទី ៤ ្ងដែរ។

វត្ថុបំេ្
 គែីម្បអីនុវត្សកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ នន ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ  ២០៣០ ្តរូវរានការគរៀបចំឱកាសកសាងបណ្្ញែល់រែឋាជា 
សរាជិក និងតួអង្គរក់ព័ន្ែនទគទៀត គែីម្បគីលីកកម្ពស់ការសហការ្លង្បគទស និង្លងវសិ័យ ក៏ែូចជាកសាងករាល ងំ្្គួបរវាងតួអង្គ

 រក់ព័ន្ទាងំគនោះ។
 

សកម្មភាពផែលដសនែើដ�ើ្ ដៅកម្មិតម្បដទស 
�	ព្ងរងភាពជានែគូ និងការសហការគានា រវាងរែឋា និងឯកជន គែីម្ប ី
 សគ្មចោននូវការ ល្ ស់ប្ូរ ដែលជាមូលដ្ឋា ន្គរោះចាោំច់ គែមី្ប ី
 កសាងអនាគត្បកបគដ្យចីរភាព និងការគកៀរគរធនធាន គែមី្ប ី
 គាំ្ ទែល់ែំគេីរការគនោះ។

�	អភិវឌ្ឍបណ្ដោ ញគៅទូទាងំ្បគទស ស្រាប់តួអង្គដែលគធ្ីការងារ 
 រក់ព័ន្នរង ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ ២០៣០ អាចស្មបស្មរួល 
 សកមមភាពនានាននគំនិត្ដោួចគ្ដោីម ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ ២០៣០  
 ដែលអនុវតគ្ៅកនាុង្បគទស នងិ្ល្ភ់ាពងាយ្សរួល គែមី្បឱី្យតអួង្គ 
 រក់ព័ន្ច្មរុោះអាចចូលរមួគៅកនាុងភាពជានែគូ និងការសហការ 
 គនោះោន។

�	ត្មរម និងព្ងរងការស្មបស្មរួល និងការសហការគៅថានា ក ់
 សកល ថានា ក់តំបន់ ថានា ក់ជាតិ ថានា ក់គ្កាមជាតិ និងថានា ក់មូលដ្ឋា ន  
 ជុំវញិគគាលនគោោយ និងការអនុវត្ ESD គែីម្បធីានាឲ្យរាន 
 ការ្្គួបករាល ងំគានា  និងការគាំ្ ទែល់គានា គៅវញិគៅមក ។ 

សកម្មភាពរបស់យូដេស្កូ
បណាដាញសកលនន ESD សម្រាប់ឆ្នាំ ២០៣០ (ESD-Net)

 យូនីសូ្បគង្ីតបណ្ដោ ញសកលនន ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ ២០៣០ 
(ESD-Net)៖ 

�	គែីម្បសី្មបស្មរួលកិច្ចពិគ្គាោះគោបល់ ភាពជានែគូ និងការ 
 សហការគានា រវាងតំណ្ងននគំនិត្ដោួចគ្ដោីមគៅតាម្បគទស និង 
 អង្គការជានែគូែនទគទៀត។

�	ដចករដំលកគមគរៀនដែលទទួលោន និងការអនុវត្លអែរក់ព័ន្នរង  
 ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ គែមី្បី្ ្ល់ឱកាសឲ្យរានការគរៀនសូ្ត 
 ពីគានា គៅវញិគៅមក។

�	ទាញចំណ្ប់អារមមេ៍ ចំគរោះការបន្រមួចំដេករបស់ ESD ែល់  
 SDG ដែលជាដ្នាកមួយននការតស៊ូមតិជាសកល ជំុវញិ ESD។

�	រាយការេ៍ និងតាមដ្នវឌ្ឍនភាពគឆ្្ព ោះគៅអនុវត្ ESD ស្រាប ់
 ឆ្នា  ំ២០៣០ ។

ដតើអនែកណាខ្លះផែលជាសរាជិក?

�	តណំ្ងននគំនិត្ដោចួគ្ ដោមីគៅក្មតិ្បគទស ែូចជា សាថា បន័រដ្ឋា ភិោល 
 

 នងិអង្គការគ្រៅរដ្ឋា ភោិល សាថា ប័ននមីយួៗ ទីភានា កង់ារសហ្បជាជាត
 ិ

 ដែលជានែគូ សរាជិកននសហគមន៍នែគូអភិវឌ្ឍន៍ និងទីភានា ក់ងារ 
 ្ដោល់ជំនួយ។

on.unesco.org/esdtoolbox

ដតើបណាដាញដនលះែំដេើរការោ៉ា្ែូចដមដេច?

�	យូគេស្ូគរៀបចំកិច្ច្បជំុបណ្ដោ ញ ESD-Net ថានា ក់សកលគរៀងរាល់  
 ២ ឆ្នា មំដោង គដ្យកិច្ច្បជំុគលីកទីមួយគ្គាងនរងគធ្ីគ�ងីគៅកនាុងឆ្នា  ំ

  ២០២៣ គែីម្បពីិភាកសាពីវឌ្ឍនភាពចុងគ្កាយ ដែលសគ្មចោន 
 ពីការអនុវត្ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ ។

� គៅចគនាល ោះកិច្ច្បជំុទាងំគនោះ នរងរានការស្មបស្មរួលការគរៀន 
 សូ្តរវាងគានា គៅវញិគៅមកតាម្បព័ន្អនឡាញ គែីម្ប ីកសាងការ 
 សហការ្្គួបករាល ងំគានា កនាុងចំគណ្មសរាជិករបស់បណ្ដោ ញ។ 

� គៅកនាុងបណ្ដោ ញគនោះអាចរានការបគង្តីអនុ្ករុមការងារថានា កតំ់បន់  
 អនុ្ករុមដបងដចកតាម្បធានបទ ឬអនុ្ករុមដែលគ ដ្ោ តគលបីញ្ហា  
 អ្ីមួយននបណ្្ញគនោះ អា្ស័យគៅតាមត្មរូវការដែល្តរូវោន 
 កំេត់។ ការងាររបស់អនុ្ករុមគៅកនាុងតំបន់ គួរគធ្ីគ�ងីតាមដបប 
 ដ្នដែលអាចបគងី្នករាល ងំ្្គួបជាមយួនរងយន្ការស្មបស្មរួល  
 SDG ថានា កត់បំន ់និងែគំេីរការអន្រជាតែិនទគទៀតោនែលក់្មិត 
 អតិបររា។ 

http://on.unesco.org/esdtoolbox


 

 

 "យៅក្នុងយពលជាមួ�ោ្្ ជាមួ�នឹងវែ្តមានននយោលយៅអភិវឌ្ឍន៍ 
យោ�ចវីរភាព (SDG) តែលបែរូវរានប្រកាសែ្សព្ែ្សា� កនលងមក  
ESD ក៏អាចមានែួនាទវី្រតន្មយទៀែ យែើម្បវីជួ�សយបមច SDG តមរ�ៈ 

ការយលើកយ�ើងឲ្យរានជាក់ច្បាស់ ពវីយោលយៅទំាងយនះ។ សកម្មភាពអ្់ររំែ្សព្ែ្សា�  
និងែសូ៊មែិតែលោក់ព័ន្ធនឹង SDG យៅតមបេឹះស្្ានអ្់ររំ េឺសុទ្ធតែជាឧទាហរណ៍។  
ជា្ម្មតសកម្មភាពទាំងយនះបែរូវែ្សព្ែ្សា�ែល់អ្កសិក្សាយៅបេ្់រវ័�អំពវី SDG  
ទំាង ១៧ បពមទំាងភាពោក់ព័ន្ធននយោលយៅទំាងយនះ ចំយោះជវីវិែរ្រស់ពួកយេម្្ាក់ៗ 
ក្នុងនាមជា្ុរេ្គល និងក្នុងនាមជាបកមុរួមទាំងការទទួលខុសបែរូវតែល្ុរេ្គល និង 
ស្្ា្រ័នបែរូវមានយែើម្បវីជ�ួសយបមចយោលយៅទាំងយនះ។ សកម្មភាព ESD ទាំងយនះ 
សុទ្ធតែជាសកម្មភាពតែលមានែបមរូវការខ្ស់  យបោះថាយេចំារាច់បែរូវអ្់ររំែ្សព្ែ្សា� 
ែល់អ្កសិក្សាយៅបេ្រ់វ័� កែ៏ូចជាសាធារណជនទយូៅ យែើម្បវីពបងវីកការ�លែ់ឹង 
រ្រស់ពួកយេអំពវី SDG និងែួនាទវីននការអ្រ់រំយែើម្បវីសយបមចយោលយៅទាំងយនះ។"

 "យលើសពវីយនះ ចាំរាច់បែរូវតែមានកិច្ចខែិខំប្រឹងតប្រងអ្រ់រំែ្សព្ែ្សា� និង 
ែសូ៊មែិយផដែ្ចំយោលយៅ្រតន្មយទៀែ យែើម្បវីែ្សព្ែ្សា�ពវីែួនាទវីននការអ្់ររំយៅក្នុង 
ការោំបទែល់ការសយបមច SDG។ យៅថ្្ាក់ជាែិ កិច្ចខែិខំប្រឹងតប្រងយនះេឺជាតែ្ក 
មួ�ននេំនិែែ្លួចយែ្ើម ESD សបមា្់រឆំ្្ ២០៣០  តែលបែរូវអនុវែ្តយៅទូទំាងប្រយទស។  
យៅកបមិែសកល �ូយណស្តូនឹងយរៀ្រចំកម្មវិ្ វីពិយសសម�ួ យែើម្បវីជបមា្រជូន 
សហេមន៍ោក់ព័ន្ធអំពវី SDG និងែល់អ្កសិក្សា ក៏ែូចជាអ្កអ្់ររំអំពវីែួនាទវីែ៏សំខាន់ 
តែលការអ្់ររំអាច្ំរយពញ យែើម្បវីជួ�ោំបទែល់ការសយបមច SDG។ កម្មវិ វ្ីែ្ល់រង្្ាន់ 
តែលអនុវែ្តយោ��ូយណស្តូ និងប្រយទសជ្ុ៉រន ប្រសិនយ្រើយៅតែ្រន្តអនុវែ្តនឹងក្្ា� 
ជាតែ្កមួ�ែ៏សំខាន់នន�ុទ្ធសាសស្តអ្់ររំែ្សព្ែ្សា� និងែសូ៊មែិរ្រស់�ូយណស្តូ។

(កថាខេ្ឌ  ៥.៤, ៥.២៤ ្កបខ័េ្ឌ ស្រាប់ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០) 

៤.៣. ការអប់រំ្្សពវ្្សាយ ដែើម្បីជំរុញឲ្យរាន 
 ការដ្វើសកម្មភាព
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

 រក់ព័ន្នរងការតស៊ូមតិ រែឋាជាសរាជិក្តរូវោនអគញ្ជ ីញឲ្យ៖

�	ចុោះ្្សព្្សាយពីតួនាទីននការអប់រកំនាុងនាមជាកាតាលីករ គែីម្បី
 

 បំគពញគគាលគៅ SDG ទាងំអស់ តាមរយៈការអប់រ ំ្ ្សព្្សាយ 
 គ ដ្ោ តចំគគាលគៅ គដ្យ្តរូវបញ្ចូ លសកមមភាពគនោះគៅកនាុងសកមម 
 ភាព ESD ទាងំអស់របស់ខលួន និង្តរូវគកៀរគរឱ្យរានការចូលរមួពី 
 តួអង្គរក់ព័ន្កនាុងវសិ័យអប់រ ំនិង្បព័ន្្្សព្្សាយ។

វត្ថុបំេ្
 គដ្យបងាហា ញឲ្យគ�ញីពីភាពបនាទា ន់កនាុងការអនុវត្សកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ និងអាចធានាោ៉ា ងណ្ឲ្យ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ
២០៣០ ទទួលោនគជាគជ័យ រែឋាជាសរាជិកនិងតួអង្គរក់ព័ន្ែនទគទៀត្តរូវោនគលីកទរកចិត្ឲ្យគធ្ីការអប់រ ំ្ ្សព្្សាយ និងតស៊ូមតិ 
គដ្យ្តរូវជំរុញឲ្យរានការចូលរមួពីអនាករក់ព័ន្ និងនែគូមកពីវសិ័យអប់រ ំនិងវសិ័យអភិវឌ្ឍនគ៍ដ្យចីរភាពឱ្យោនទូលំទូោយ។
 

សកម្មភាពផែលដសនែើដ�ើ្  ដៅកម្មតិម្បដទស
�	គរួបញ្្ជ កពី់សារៈសខំាន់ននការអបរ់គំៅកនាុងការងារអបរ់ ំ្ ្សព្្ សាយ  
 និងតស៊ូមតិរបស់ខលួនរក់ព័ន្នរងការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព និង 

  SDG រាប់បញ្ចូ លទាងំយុទ្នាការសាធារេៈ្ងដែរ។

�	គ្បី្ោស់រគបៀបអប់រ ំ្ ្សព្្សាយដែលរានលក្ខេៈនវានុវត្ន៍អំពី 
 ការងារ ESD របស់ខលួន ែូចជា គ្បី្ោស់គវទិកាឌីជីថល និង្្ល់

 
 អាទិភាពែល់ការចូលរមួរបស់យុវជន។ 

សកម្មភាពរបស់យូដេស្កូ 
 ្្ល់ភាពអ្់អាច ដែើម្បីឲ្យតួអ ្្គពាក់ពព័ន្ធសំខាន់ៗ 
ចូលរួម ដៅកនែថ្ុ កិច្ចខិតខំម្បឹ្ផម្ប្អប់រំ្្សពវ្ ស្ាយរបស់ 
ពួកដគ។ 

 យូគេសូ្គធ្ីការងារជាមួយនរងតួអង្គសំខាន់ៗ ដែលគធី្ការងារ 
រក់ព័ន្សកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ ែូចជា ្ គរោះសាថា នអប់រ ំអនាកអប់រ ំ
និងអនាកអនុវត្ន៍ការងារ យុវជន និងអនាកគធ្ីគគាលនគោោយ គែីម្ប ី
្ល្់លទ្ភាពឲ្យពួកគគអាច្្ល់ព័ត៌រានែល់តួអង្គរក់ព័ន្នានា អំពី  
ESD និងដស្ងរកការគាំ្ ទពីតួអង្គរក់ព័ន្ទាងំគនាោះ។ យូគេស្ូ គធ្

 ី
ការងារ គែីម្បី

�	បងាហា ញពីការអនុវត្លអែជុំវញិការរមួចដំេករបស់ ESD ែល់ការ 
 សគ្មច SDG តាមរយៈ្លតិ្ល នងិ្ចកស្រាបអ់បរ់ ំ្ ្សព្្សាយ 
 របស់ខលួន ែូចជា តាមរយៈបណ្្ញសាោគរៀនដែលរានទំនាក ់
 ទំនងជាមួយយូគេស្ូជាគែមី។ 

�	រគំលចឲ្យគ�ញីអំពីគំនិត្្ួចគ្ដោីម ESD ដែលរានលក្ខេៈគលច
 

 គធាល  គហយីដែលរមួចំដេកែល់ការសគ្មច SDG តាមរយៈកមមវធិ ី
 ្ដោល់រង្ាន់ ESD ដែលអនុវត្គដ្យយូគេស្ូ និង្បគទសជប៉ាុន។

�	្្ល់ឯកសារធនធានសិកសាគរៀនសូ្តអំពី SDG គដ្យបងាហា ញពី  
 SDG ណ្មួយ ឬ SDG មួយចំនួន រគំលចឲ្យគ�ញីពីវតថាុបំេង និង 
 គគាលវធិីដែលគ្បី្ោស់ស្រាប់ការសិកសា ក៏ែូចជាភាព្បទាក ់
 ្កឡាគានា  និងភាព្បទាងំ្បគទីសគានា រវាងគគាលគៅមួយចំនួន។

ការតស៊ូមតិ ដៅកម្មិតសកល

 យូគេស្ូក៏គធ្ីការងារគែីម្បបីងាហា ញឲ្យគ�ញីពីតួនាទីរបស់ ESD 
គៅថានា ក់សកល្ងដែរ ជាពិគសសតួនាទីរបស់យូគេស្ូកនាុងនាមជា

 
សាថា ប័នសំខាន់ដែលជួយែល់ការសគ្មចគគាលគៅ SDG ទាងំ ១៧។  
យូគេសូ្ គធ្ីការគែីម្ប៖ី 

on.unesco.org/esdtoolbox

�	គកាោះឲ្យរានកិច្ច្បជុំជាសកលននបណ្ដោ ញ ESD-Net គរៀងរាល់ 
 ពីរឆ្នា មំដោង ដែលបណ្ដោ លគឺជាគវទិកាែ៏សំខាន់មួយស្រាប់ការ 
 ដសង្រកការគាំ្ ទែល់ ESD គៅក្មិតសកល គហយីក៏ជាឱកាស 
 គែីម្បឲី្យតួអង្គរក់ព័ន្នានាចង្កងបណ្ដោ ញជាមួយគានា ្ងដែរ។

� គាំ្ ទែល់្ចកអនឡាញ គែីម្បភីា្ជ ប់ទំនាក់ទំនងគំនិត្ដោួចគ្ដោីមគៅ 
 តាម្បគទសនានា និងែល់តួអង្គរក់ព័ន្ ក៏ែូចជាគរៀបចំ រមួគានា  
 នូវទិវាសំខាន់ៗ គែីម្បកីសាងឱកាស និងជំរុញឲ្យរានកាអនុវត្ 
 សកមមភាព ESD គៅក្មិតសកល។

� គ្បី្ ោសល់ទ្្ លដែលសគ្មចោនពយុីទ្នាការ ESD ឆ្នា  ំ២០២០  
 ដែលគរៀបចគំដ្យយូគេសូ្ គដ្យជរំញុឲ្យរានការចូលរមួពីតអួង្គ 
 រកព់ន្័គៅក្មិតសកលឲ្យោនទូលទូំោយ គែមី្បគីលកីទរកចិត្

 
 ែលបុ់គ្គល នងិសហគមនទ៍ទួលខុស្តរូវ នងិគធ្សីកមមភាព គែមី្ប ី
 គលីកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចរីភាព។

� ចូលរមួកនាុងែំគេីរការដែលអនុវត្គដ្យអង្គការសហ្បជាជាតិ  
 និងែំគេីរការអន្រជាតែិនទគទៀត ដែលគ្្តពីការអភិវឌ្ឍគដ្យ 
 ចីរភាព (ែូចជា សននាិសីទភាគីននកិច្ច្ពមគ្ពៀងដ្ប្បរួលអាកាស

 
 ធាតុ) ដែលគនោះគឺជាឱកាស គែីម្បរីគំលចឲ្យគ�ញីពីសារសំខាន់នន  
 ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០  និងសហការជាមួយនរងសាថា ប័នអង្គការ 
 សហ្បជាជាតែិនទគទៀត ែូចជា UN DESA, បណ្ដោ ញ ONE Planet  
 Network របស់ UNEP និងសាថា បន័ែនទគទៀតដែលទទលួខុស្តរូវ 
 គលីការ្គប់្ គង SDG ក៏ែូចជានែគូសកលែនទគទៀត ែូចជា  
 មជ្ឈមេ្ឌ លជនំាញ ESD ថានា កត់បំនជ់ាគែីម។ 

http://on.unesco.org/esdtoolbox


 

 

 “ការអនុវែ្ត ESD សបមា្់រឆ្្ំ ២០៣០ បែរូវយ្្ើយ�ើងយោ�តែ្អក 
តមភ័ស្តនុតង។ ចំារាច់បែរូវមានការពិនិែ្យតមោន្រញ្្ និងនិន្្ាការ 
ថ្មវីៗឲ្យរានល្អិែល្អន់ និង�កយៅយ្្ើការវិភាេ យែើម្បវីកំណែ់ពវីភាព 

ោក់ព័ន្ធ និងយោលវិ្វីេរុយកាសល្យ។ យែើម្បវីសយបមចយោលយៅយនះ �ូយណស្តូបែរូវ
យ្្ើការវិភាេយលើ្រញ្្តែលរានកំណែ់ ជាពិយសស្រញ្្តែលោក់ព័ន្ធនឹងែំយណើរ 
ការតែលនាំមកនូវការផ្្ស់្រ្តតូររ្រស់្ុរេ្គលម្្ាក់ៗ ្រញ្្តែលមានសារសំខាន ់
សបមា្រ់ការអភិវឌ្ឍ និងចវីរភាព បពមទាំងអនាេែនន ESD ក្នុង�ុេសម�័ននការ 
យជឿនយលឿនតែក្វិទ្យាសាសស្ត យោ�បែរូវមានការែ្សព្ែ្សា�លទ្ធែលែល់ែួអង្គ 
ោក់ព័ន្ធនានាយៅក្នុងមូលោ្្នផ្្ល់។

(កថាខេ្ឌ  ៥.២៣ ្កបខ័េ្ឌ ស្រាប់ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០)

៤.៤. ការតាមោនបញ្ហា និ្និនានាការនានា 
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

 គែីម្បតីាមដ្នបញ្ហា  និងនិនានា ការនានា រែឋាជាសរាជិក្តរូវ 
ោនអគញ្ជ ីញឲ្យ 

�	ការពិនិត្យគ�ងីវញិគលីគគាលគៅ SDG ទាងំ ១៧ គ្កាមបរបិទគៅ 
 មូលដ្ឋា ន បរបិទជាតិ និងបរបិទតំបន់គៅតាម្គរោះសាថា នអប់រនំានា 

 
 ជាដ្នាកមួយននការអនុវត្សកមមភាព ESD គែីម្បកីារកេំត់ពីបញ្ហា  
 ននិានា ការ នងិសំេួររកព់ន្័ដែលចាោំច់្ តរូវពនិតិ្យ និងពិភាកសាបន្។

�	គធ្ីការ្សាវ្ជាវតាម្បធានបទរក់ព័ន្អំ ESD និង SDG ដ្អែក 
 តាមបញ្ហា និនានា ការ និងសំេួរសំខាន់ៗដែល្តរូវោនគលីកគ�ងី 
 រកព់ន្័នរងសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥។ ្គរោះសាថា នឧតម្សិកសា  
 នងិ្គរោះសាថា ន្សាវ្ជាវ គរួបំគពញតនួាទីសំខាន់គៅកនាុងសកមមភាព

 

វត្ថុបំេ្
 គែីម្បគីាំ្ ទែលក់ារអនុវត្សកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ នន ESD ឆ្នា  ំ២០៣០ គដ្យគ្បី្ោស់ភ័ស្ុតាងជាក់ោក់ និងដ្កគ់ចញនូវ

 
ចក្ខុវស័ិយយុទស្ាហស ្ចាោំច់្ តរូវរានការពិនតិ្យគ�ងីវញិគលសីាថា នការេ៍ចុងគ្កាយគៅកនាុងវស័ិយអបរ់ ំនិងវស័ិយអភវិឌ្ឍនគ៍ដ្យចីរភាព។
 

សាថានភាពម្បដសើរដ�ើ្ដៅថានាក់ម្បដទស
 ្សាវ្ជាវ្បគភទគនោះ ដែលគគអាចបញ្ចូ ល្ងដែរគៅកនាុងគំនិត

 
 ្ដោួចគ្ដោីម ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ គៅក្មិត្បគទស។

�	្្សព្្ សាយ នងិពិនតិ្យគ�ងីវញិគលលីទ្្ លននការ្សាវ្ជាវ គែមី្បី
 

 កសាងឱកាសគរៀនសូ្ត ដែលនាឲំ្យរានការគលីកគ�ងីនូវសំេួរ 
 សំខាន់ៗ ជាពិគសស សំេួររក់ព័ន្នរងភាព្បទាក់្កឡាគានា  និង 
 ភាព្បទាងំ្បគទសីរវាង SDG នានា។  

�	សហការជាមួយនរង្បគទសែនទគទៀត គែីម្បពីិនិត្យគ�ងីវញិគល
 ី

 បញ្ហា  និងនិនានា ការថមីៗ រកព់ន្័នរងការអភិវឌ្ឍគដ្យចរីភាព និង ESD  
 

 គៅកនាុងបរបិទជាក់ោក ់ គែមី្បដីស្ងរកការគ្លយីតបឲ្យោនសម្សប
 

 ពីវសិ័យអប់រ។ំ

សកម្មភាពរបស់យូដេស្កូ
 យូគេស្ូ គធ្កីារ្សាវ្ជាវគ ដ្ោ តគលី្ បធានបទមួយចនំនួ គរៀបចំ 
កិច្ចពិគ្គាោះគោបល់ជាមួយនរងអនាកជំនាញ និងគធ្ីការគោោះពុម្ព្សាយ 
រោយការេ៍រក់ព័នអ្ពីំបញ្ហា  និងនិនានា ការថមីៗ សដោពីី្ បធានបទសខំាន់ៗ

 
ដែលរក់ព័ន្នរងការរមួចំដេករបស់ ESD កនាុងការសគ្មចគគាលគៅ
អភិវឌ្ឍន៍ចីរភាព។ រមួគានា ជាមួយនរងនែគូរបស់ខលួន យូគេស្ូ៖ 

�	គរៀបចំកិច្ចពិគ្គាោះគោបល់ជាមួយអនាកជំនាញ គែីម្បកីំេត់ និង 
 ការពិនិត្យគ�ងីវញិគលីបញ្ហា  និងនិនានា ការសំខាន់សំខាន់ថមីៗ។

�	គធ្ីការសិកសាគែីម្បី្បមូល និងវភិាគភ័សុ្តាងរក់ព័ន្ពីរែឋាជា 
 សរាជិក ្លិតនូវរោយការេ៍ដ្អែកតាមភ័ស្ុតាង គែីម្បគីកៀរគរ 

on.unesco.org/esdtoolbox

 តអួង្គនានាឲ្យចូលរមួគៅកនាុងការអនុវត្ ESD ស្រាបឆ់្នា  ំ២០៣០។

�	្្សព្្សាយ្លិត្លចំគេោះែរងចុងគ្កាយ តាមរយៈ្ចកតស៊ូ 
 មតិនានា ែូចជា កិច្ច្បជំុគៅក្មិតសកល ដែលគធ្ីគ�ងីគរៀងរាល ់
 ពីរឆ្នា មំដោង និងកមមវធិីបេដោុ ោះបណ្ដោ លជាគែីម។

ម្បធានបទ ផែលបានទទួលការយកចិត្ទុកោក់ 
 នរងរានការយកចតិទុ្កដ្ក់ជាពិគសសគលី្ បធានបទ និងសេួំររកព់ន្័ 
នរងបរបិទសំខាន់ៗ  និងការ ល្ុោះបញ្្ច ងំអពីំ ESD ស្រាបឆ់្នា  ំ២០៣០ ជាអាទិ៍

ESD និ្ SDG

 គតីរានការអនុវត្គរុគកាសល្យអ្ីខលោះ ដែលទទួលោនគជាគជ័យ កនាុង 
 ការសគ្មចគគាលគៅ SDG ទាងំ ១៧?

 គត ីESD អាចគ ដ្ោ តការយកចិត្ទុកដ្កគ់លីភាព្បទាក់្ កឡាគានា  និង 
 ភាពតានតរងរវាង SDG គ្្សងៗគដ្យរគបៀបណ្?

សកម្មភាពផែលនំាមកនូវការ ល្ាស់បដេកូរជាវិជ្ជរាន និ្ ESD 

 គតកីារ ល្ សប់្ូររបស់បុគ្គលរានា ក់ៗគកីតគ�ងីគដ្យរគបៀបណ្ នងិថាគតី
  ការអប់រអំាចជួយស្មបស្មរួលឲ្យអនាកសិកសា អាចអនុវត្សកមមភាព 

 ដែលនាមំកនូវការ ល្ ស់បដោូរជាវជិ្ជរាន គែីម្បសីគ្មចការអភិវឌ្ឍគដ្យ 
 ចីរភាព តាមរគបៀបណ្?

 គតសីហគមនរ៍ានតួនាទីអ្ីខលោះ កនាុងការគលីកកម្ពស់សកមមភាពដែលនាំ
 

 មកនូវការ ល្ ស់បដោូរជាវជិ្ជរាន គែមី្បកីសាងអនាគត្បកបគដ្យចីរភាព?

បញ្ហាគន្ឹលះនិ្  ESD 

 គតី ESD អាចគាំ្ ទែល់ការរកសាតុល្យភាពរវាងការអភិវឌ្ឍគសែឋាកិច្ច  
 និងការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាពគដ្យរគបៀបណ្?

 គតី ESD អាចគលីកទរកចិត្ឲ្យអនាកសិកសាគឈង្យល់ពីគុេតនមលនានា
 

 ស្រាប់សង្គមអនាកគ្បី្ោស់គដ្យរគបៀបណ្?

 គៅកនាុងបរបិទននភាព្កី្កធងៃន់ធងៃរ គតី  ESD ្បគភទណ្ដែលអាច្សារ
 

 ភា្ជ ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនរងអនាកសិកសា និង្្ល់ការគាំ្ ទែល់ការគដ្ោះ 
 ្សាយបញ្ហា ្បឈម្បចានំថងៃរបស់ពួកគគ?

ការរីកចដម្មើនផ្នែកបដច្ចកវិទ្យា និ្ ESD

 គតីបញ្ញា សិប្បនិមមិត នរងបែិវត្ន៍ឧសសាហកមមទី ៤ រានភាពរក់ព័ន្
 

 អ្ីខលោះចំគរោះ  ESD? 

 គតី ESD គ្លីយតបចគំរោះហានិភ័យ និងអតថា្បគោជន៍ននបគច្ចកវទិយា 
 នបតងដបបណ្ខលោះ? 

 គតីគគអាចគ្បី្ោស់បគច្ចកវទិយាថមីៗគដ្យរគបៀបណ្ គែីម្បី្ ្ល់ការ 
 អប់រសំ្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព? 

http://on.unesco.org/esdtoolbox


 

 

 “អ្វីតែលចាំរាច់ែងតែរយនាះ េឺភាពជានែេូជាម�ួនឹងែួអង្គោក ់
ព័ន្ធសំខាន់ៗែនទយទៀែ ែូចជា សា្្្័រនហិរ្្ញវែ្នុពហុភាេវី ទវីភ្្ាក់ងារ 
អភិវឌ្ឍន៍ជាែិ វិស័�ឯកជន សង្គមសុវីវិល និងែួអង្គោក់ព័ន្ធយៅ 

សហេមន៍។ សម័្ន្ធភាពជាមួ��ន្តការជាែិ តែលបែរូវរាន្រយង្ើែយ�ើង យែើម្បវីោំបទ 
ែល់ការសយបមចយោលយៅអភិវឌ្ឍន៍យោ�ចវីរភាព តមរ�ៈការអ្រ់រំ ក៏បែរូវការការ 
�កចិែ្តទុកោក់្រតនម្ែងតែរ។ ក្នុងការកសាងភាពជានែេូ ទាមទារឲ្យមានការ
�កចិែ្តទុកោក់្រតនម្យទៀែ ែល់ការយប្រើបរាស់�ន្តការែ្ល់ហិរ ្្ញ្រ្បទានតែល
មានលក្ណៈនវានុវែ្តន៍ និងនច្ប្រឌិែ។”

 យៅក្នុងបក្រខ័ណ្ឌ �ូយណស្តូ វិស�័អ្រ់រំបែរូវ្រន្តពបងងឹភាពជានែេូអន្តរវិស�័ 
រ្រស់ខលលួនជាមួ�នឹងវិស�័ែនទយទៀែ ជាពិយសសវ្្រប្ម៌ និងវិទ្យាសាសស្ត យោ� 
បែរូវ្រ្្ចតូលការ ESD សបមា្រ់ឆ្្ំ ២០៣០ យៅក្នុងកម្មវិ្ វីតែលោក់ព័ន្ធក្នុងករណវី 
តែលអាចយ្្ើយៅរាន ជាអាថ៌ កម្មវិ វ្ីតែលោក់ព័ន្ធនឹងែំ្រន់យ្រែិកភណ្ឌពិភពយោក  
យ្រែិកភណ្ឌវ្រ្ប្ម៌អរូ្រវី និង្រណា្្ញ្រឋមនវី�ជវីវមណ្ឌល ែំ្រន់ឧទ្យាន្ម្មជាែិ  
(Geoparks) រែ្ឋកំពុងអភិវឌ្ឍតែលឋិែយៅយលើតែនយកាះែូចៗ បពមទំាងចំយណះែឹង 
ក្នុងមូលោ្្ន និងចំយណះែឹងរ្រស់សហេមន៍ជនជាែិយែើមភាេែិច។ វិស�័អ្រ់រំ
ក៏បែរូវ្រន្តយលើកកម្ស់ការសហការក្នុងវិស័�រ្រស់ខលលួន ជុំវិញ ESD ែងតែរ និងេួរ 
យលើកទឹកចិែ្តឲ្យមានការរួមចំតណកពវីកម្មវិ្វី និង្រណា្្ញោក់ព័ន្ធ និង ESD  
សបមា្រ់ឆ្្ំ ២០៣០ ែូចជា ្រណ្្ាញសាោយរៀនតែលមានទំនាក់ទំនងជាម�ួ  
�ូយណស្តូ (ASPnet), ប្រធាន�ូយណស្តូ, មជ្ឈមណ្ឌលអ្រ់រំ ្រណ្តះ្រណា្្ល 
្រយច្ចកយទស និងវជ្្ិាជវីវៈរ្រស់ UNEVOC, ្រណា្្ញទវីបកុងតែលែ្តល់អាទិភាពែល ់
ការយរៀនសូបែ ក៏ែូចជា េណៈកមាម្្ិការែឹកនាំការអ្រ់រំឆ្្ំ ២០៣០។ 

(កថាខេ្ឌ  ៥.២៥-៥.២៧ នន្កបខ័េ្ឌ ស្រាប់អនុវត្ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០) 

៤.៥. ការដកៀរគរ្នធាន 
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 



47

ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

 គែីម្បគីកៀរគរធនធានស្រាប់អនុវត្ ESD ឆ្នា  ំ ២០៣០ រែឋាជា 
សរាជិក្តរូវោនអគញ្ជ ីញឱ្យ៖

 �	ពិនិត្យគមីលលទ្ភាពគ្បី្ោស់កមមវធិី ដែលរាន្សាប់កនាុង
 

 វស័ិយអបរ់ ំគែីម្បី្ ល់្ហរិញញាប្បទានែលក់ារអនុវត្សកមមភាព ESD  
 ឆ្នា  ំ២០៣០ ែូចជា ថវកិា និងកមមវធិីការគាំ្ ទែល់សាោគរៀន ការ 
 បេដោុ ោះបណ្ដោ ល្គរូ ការគលីកកម្ពស់ភាពអង់អាចរបស់យុវជន ការ 
 គរៀនសូ្តគពញមួយជីវតិកនាុងទី្ករុងនិងសហគមន៍ ជាមួយនរងការ

 
 យល់ថា ESD មិនដមនជា្បធានបទគនាោះគ�យី ប៉ាុដន្ជាអភិ្កម 
 ្គប់្ ជរុងគ្ជាយ គែមី្បសី្មរួចការអបរ់ ំ សគំៅគ្លយីតបចគំរោះបញ្ហា  
 ដែលរក់ព័ន្នរងចីរភាព។

�	គ្បី្ោស់ធនធានរាន្សាប់ ដែល្តរូវោនវភិាជស្រាប់ការ 
 អភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព ការអនុវត្ ESD គៅកនាុង្បគទស ក៏ែូចជា 
 កិច្ចសហ្បតិបត្ិការអន្រជាតិ គែីម្បបីគង្ីតករាល ងំ្្គួបរវាង ESD 

  និងវសិ័យដែលរក់ព័ន្។

�	ពិចារណ្វភិាជថវកិាថមីស្រាប់ ESD គៅឆ្នា  ំ២០៣០ ជាដ្នាកមួយ 
 ននកិច្ចខិតខំ្ បរងដ្បងគៅកនាុង្បគទស គែមី្បគីលីកកម្ពស់ការអប់រ ំ

 

វត្ថុបំេ្ 
 គែីម្បអីនុវត្សកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ នន ESD ឆ្នា  ំ២០៣០ ្ បកបគដ្យ្បសិទ្ភាព ការគកៀរគរធនធានដែលចាោំច់គឺជាគរឿង 
ដែលសំខាន់។ 
 

សកម្មភាពផែលដសនែើដ�ើ្ ដៅថានាក់ម្បដទស 

 ្បកបគដ្យគុេភាព និងការរមួចំដេកននការអប់រែំល់ការ 
 រស់រាន និងការសគ្មចោននូវវបុិលភាពជាសមូហភាពស្រាប់ 
 មនុស្សជាតិ។ 

� គ្បី្ោស់គំនិត្ដោួចគ្ដោីមរក់ព័ន្គៅថានា ក់តំបន់ ្ពមទាងំធនធាន 
 ននគនិំត្ដោួចគ្ដោមីទាងំគនោះ គែមី្ប ីចូលរមួសហការជាមយួនរង្បគទស

 
 ែនទគទៀត កនាុងការអនុវត្ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០។

� គកៀរគរធនធានកនាុងវសិ័យឯកជនជាពិគសស គែីម្បដី្បកាល យជា 
 ្គរោះសាថា ន TVET និងមជ្ឈមេ្ឌ លបេុ្ោះបណ្្លរបស់្ករុមហុ៊ន 
 ឯកជនឲ្យកាល យជា្គរោះសាថា ន ដែល្្ល់ការគាំ្ ទែល់ការអភិវឌ្ឍ 
 ជំនាញកនាុងវសិ័យនបតង និងកាល យជា្គរោះសាថា ននាមុំខ និងសកមម 
 កនាុងការគលីកកម្ពស់ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០។ 

� ដស្ងរកែំគណ្ោះ្សាយដែលរានលក្ខេៈនចនា្បឌិត គែីម្បអីនុវត្  
 ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ ២០៣០ ្បកបគដ្យ្បសិទ្ភាព គដ្យមិន 
 គ្បី្ោស់ធនធានបដនថាមគ្ចីន ែូចជា ការបញ្ចូ ល ESD គៅកនាុង 
 លក្ខេវនិិច្ឆ័យស្រាប់វាយតនមលគុេភាពននការអប់រ ំ គែីម្បវីាយ 
 តនមលគលីសមិទ្កមមរបស់្គរោះសាថា នអប់រ។ំ 
 

សកម្មភាពរបស់យូដេស្កូ 
�	ការគកៀរគរធនធានដែលគធ្ីគ�ងីគដ្យយូគេស្ូ គែីម្បគីាំ្ ទែល់

 
 រែឋាជាសរាជិកកនាុងការអនុវត្ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០។

�	គៅថានា កស់កល យូគេសូ្នរងខិតខំ្ បរងដ្បងដស្ងរកថវកិាស្រាប់
 

 ជួយែល់ការងារអប់រ ំ និងការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព និងជំរុញឲ្យ 
 រានការគ្បី្ោស់ថវកិាទាងំគនោះ គែមី្បគីាំ្ ទែល់សកមមភាព ESD  
 ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០។ 

�	រានការរពំរងទុកថា រាល់សកមមភាព ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ ២០៣០  
 ទាងំអស់ រាបប់ញ្ចូ លទាងំគនិំត្ដោួចគ្ដោមីដែលអនុវត្គៅតាម្បគទស

 
 ្ង នរងរានថវកិាគាំ្ ទគដ្យខលួនឯង។ យូគេស្ូនរង្្ល់ថវកិា

 
 ស្រាបជ់យួការចាបគ់្ី្មសកមមភាពែល់គនិំត្ដោួចគ្ដោមីមយួចនួំន 
 តូចគៅកនាុង្បគទសកំពុងអភិវឌ្ឍ ជាពិគសស្បគទសដែលរានការ 
 អភិវឌ្ឍតិចតួច។

�	ធនធានស្រាប់សកមមភាព ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ ២០៣០ របស់ 
 យូគេស្ូ។ on.unesco.org/esdtoolbox

� យូគេស្ូនរបន្ខិតខំ្បរងដ្បងគកៀរគរការរមួបែិភាគ ដែលសម័្គ
 

 ចិត្។ 

� យូគេស្ូ នរងគ្បី្ោស់ការគាំ្ ទមិនដមនថវកិាពីបណ្្ញនានា
 

 របស់យូគេសូ្ គែមី្បជីយួែលក់ារអនុវត្ ESD ស្រាបឆ់្នា  ំ២០៣០  
 ជាពិគសស ASPnet ្បធានយូគេស្ូ មជ្ឈមេ្ឌ លនានារបស ់
 យូគេស្ូ ែូចជា មជ្ឈមេ្ឌ ល TVET របស់ UNEVOC បណ្ដោ ញ 
 បឋមនីយជីវមជ្ឈមេ្ឌ ល និងឧទយានធមមជាតិពិភពគោក តំបន ់
 គបតិកភេ្ឌ ពិភពគោក និងគបតិកភេ្ឌ វប្បធម៌អរូបី ្ពមទាងំ

 
 តំណ្ងជាទី្ករុងរបស់យូគេស្ូ (ជាពិគសសបណ្ដោ ញសកលនន 
 ទី្ករុងដែលគ ដ្ោ តការយកចិត្ទុកដ្ក់គលីការសិកសា និងបណ្ដោ ញ

 
 ទី្ករុង្បកបគដ្យភាពនចនា្បឌិតរបស់យូគេស្ូ)។

http://on.unesco.org/esdtoolbox


 

 

 “ការពិនែិ្យតមោន និងការវា�ែនមលជាយបចើនប្រយភទ យៅតែជា
កិច្ចការសំខាន់ៗរ្រស់�ូយណស្តូ ែូចយរៀ្ររា្រ់ខាងយបកាម។ តែ្អកតម
យមយរៀនតែលទទួលរានពវីកម្មវិ្ វី GAP ចាំរាច់បែរូវមានការអនុវែ្ត និង

តកលម្អវិធានការពិនិែ្យតមោនជាក់ោក់ ក្នុងយោល្ំរណងសយបមចចំណុចយៅ 
៤.២ នន SDG ឲ្យរានបែមឹឆ្្ំ ២០៣០។

 ែំ្ូរង ការពបងវីកវិសាលភាពសកម្មភាពនានា តែលជាតែក្ននសកម្មភាពជា
អាទិភាពទាំង ៥ យ្្ើយ�ើងយោ�រែ្ឋជាសមាជិក ក៏ែូចជានែេូតែលបែរូវរានកំណែ់ 
យៅកបមិែសកល ទាមទារឲ្យមានការពិនែិ្យតមោនឲ្យរានជែិស្ិទ្ធ។ [...] 

 យែើម្បវីវាស់តវងការពបងវីកវិសាលភាពសកម្មភាពទំាងយនះយៅក្នុងរែ្ឋជាសមាជិក  
�ូយណស្តូនឹងយ្្ើការតកសបមរួលនូវកបមងសំណួរតែលយប្រើបរាស់ សបមា្រ់អយង្ែ 
តមោនចំណុចយៅ ៤.៧។ មានការយលើកយស្ើឲ្យមានការ្រ្្ចតូលកិច្ចខិែខ ំ
ប្រងឹតប្រង  យែើម្បវីវាស់តវងវឌ្ឍនភាពននការពបងវីកសកម្មភាព ក្នុងតែក្សកម្មភាព 
ជាអាទិភាពទាំង ៥ យៅតមប្រយទសនានាយៅក្នុងឧ្រករណ៍យនះ។  [...]

 ការពិនិែ្យតមោនប្រយភទទវី ២ នឹងបែរូវយ្្ើយ�ើងក្នុងវិសាលភាពរ្រស់កម្មវិ វ្ី ឬ 
េយបមាងតែលបែរូវរានកំណែ់ នឹងមានការ�កចែិ្តទុកោក់ យែើម្បវីធានាឲ្យមានការ 
សយបមចលទ្ធែលរំពឹងទុកែូចយៅក្នុងតែនការ និងយ្្ើឲ្យែលជះ តែលរានពវី 
សកម្មភាពទាំងយនះកាន់តែមានវិសាលភាព្ំទោូ�។  [...]

 យលើសពវីយនះ ក៏នឹងមានកិច្ចខិែខំប្ឹរងតប្រងពិនិែ្យតមោនថ្មវីមួ�តែលយ្្ើយ�ើង 
យោ��ូយណស្តូែងតែរ។ យែើម្បវីោំបទែល់យោលការណ៍យប្រើបរាស់ភ័ស្តនុតងសបមា្់រ 
អនុវែ្តសកម្មភាពយបកា�យពលតែលកម្មវិ វ្ី GAP ្រ្្ច្់រ �ូយណស្តូនឹងយ្្ើការអយង្ែ 
ជាយទៀងទាែ់តមប្រធាន្រទនវីម�ួៗ យែើម្បវីយ្្ើការកំណែ់ និងវិភាេ្រញ្្ និនា្្ការ 
និងការអភិវឌ្ឍសំខាន់ៗ។  [...] 

 តមរ�ៈការអនុវែ្ត ESD សបមា្រ់ឆ្្ំ ២០៣០  ក៏នឹងមានការវា�ែនមលតម
ការកំណែ់យលើវឌ្ឍនភាពននការអនុវែ្តបក្រខ័ណ្ឌែងតែរ។ 
(កថាខេ្ឌ  ៥.២៨-៥.៣៣ នន្កបខ័េ្ឌ ស្រាប់អនុវត្ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០) 

៤.៦. ពិនិត្យតាមោនវឌ្ឍនភាព
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 



 គែីម្បពីិនិត្យតាមដ្នវឌ្ឍនភាព ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ រែឋាជា 
សរាជិក្តរូវោនអគញ្ជ ីញឲ្យ៖

�	គរៀបចំសូចនាករជាតិ គែមី្បពីិនិត្យតាមដ្នវឌ្ឍនភាពននគំនិត្ដោួច
  គ្ដោីម ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ ដែលអនុវត្តាម្បគទសនីមួយៗ  

 និង្តរូវរមួចំដេកែល់ការគរៀបចំកមមវធិីពិនិត្យតាមដ្ន និងលទ្
 

 ្លគនោះ ESD ្បកបគដ្យអតថាន័យ។

វត្ថុបំេ្ 
 គែីម្បតី្មង់ទិសសកមមភាពដែលគធី្គ�ងីកនាុងដ្នាកសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ កនាុងលក្ខេៈជាយុទ្សាហស្ និង្បកបគដ្យ

 ្បសិទ្ភាព នរងរានការវាយតនមលជាលក្ខេៈ្បព័ន្គលីវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០។ 
 

សកម្មភាពផែលដលើកដសនែើដ�ើ្ ដៅកម្មិតម្បដទស 

�	ពិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនមលជាគទៀងទាត់គលីវឌ្ឍនភាព ESD គៅ 
 ក្មិត្បគទស ជាពិគសសតាមរយៈការគធ្ីការអគង្ត គែីម្បវីាយ 
 តនមលវឌ្ឍនភាពននសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥។ 

�	រាយការេ៍ពីវឌ្ឍនភាពនន ESD ជាដ្នាកមួយននការពិនិត្យតាម 
 ដ្ន SDG គៅថានា ក់សកល និងថានា ក់តំបន់ រមួទាងំការពិនិត្យតាម 
 ដ្នចំេុចគៅ ៤.៧ នន SDG ្ងដែរ។ 

សកម្មភាពរបស់យូដេស្កូ 
 យូគេសូ្ ោនគធ្ីការវាយតនមលតាមការកំេត់គលីវឌ្ឍនភាព នន 
ការអនុវត្ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០  គដ្យគ្បី្ោស់ទិននាន័យ និង 
ព័តរ៌ានដែល្បមូលោន តាមរយៈសកមមភាពចនំនួ ៤ ែូចខាងគ្កាម៖

�	ការពិនិត្យតាមដ្នវឌ្ឍនភាពជារមួនន ESD ដែលសគ្មចោន 
 គដ្យរែឋាជាសរាជិក។

�	ពិនិត្យតាមដ្នគលីវឌ្ឍនភាពននសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥។

�	ពនិតិ្យតាមដ្នគលីការអនុវតស្កមមភាពគៅកនាុងដ្នការ តាមរយៈ
 

 គនិំត ដ្ោួចគ្ដោមីគ្្មីគៅតាម្បគទស ្ពមទាងំគនិំត្ដោួចគ្ដោមីែនទគទៀត

�	ពិនិត្យគ�ងីវញិគលទីិននាន័យបដនថាមសដោពីីវឌ្ឍនភាពនន ESD។ 

on.unesco.org/esdtoolbox

� យូគេស្ូគ្គាងនរងគធ្ីការវាយតនមលចំនួន ២ គៅកនាុងឆ្នា  ំ២០២០ - 
 

 ២០៣០៖ ការវាយតនមលរក់កណ្ដោ លអាេត្ិគៅកនាុងឆ្នា  ំ២០២៥  
 និងការវាយតនមលចុងគ្កាយគៅកនាុងឆ្នា  ំ២០៣០។ គៅចគនាល ោះគពល 
 គនោះ និងរានការ្្សព្្សាយរោយការេ៍ខលីៗបដនថាមគទៀត។
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

សូចនាករគនឹ្លះសម្រាប់ពិនិត្យតាមោនវឌ្ឍនភាព ESD សម្រាប់ឆ្នា ំ២០៣០  

យុវជន

 ក្មិតននការចូលរមួរបស់យុវជនគៅកនាុង ESD។ 

សហគមន៍

 ក្មិតននការ្្សព្្សាយអំពី ESD គៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋា ន។ 

វឌ្ឍនភាពននគំនិត្ដេដួចដ្ដេើមតាមម្បដទស 

 ក្មិតដែល ESD ស្រាបឆ់្នា  ំ២០៣០ ្ តរូវោនអនុវត្គៅតាម្បគទស 
នានាទូទាងំពិភពគោក។

ដោលនដោបាយ 

 ក្មិតននការអនុវត្្កបខ័េ្ឌ ចបាប់ និងគគាលនគោោយ គែីម្ប ី
គលីកកម្ពស់ ESD។ 

បរិោកាសសិក្សា

 ក្មិតដែលបរោិកាសសិកសាគលីកកម្ពស់ ESD និងអភិ្កមទូទាងំ
សាថា ប័នដែលគ្បី្ោស់ ស្រាប់អនុវត្ ESD។ 

ការអប់រំ

 ក្មតិននការបេុ្ោះបណ្្លែល់អនាកអប់រ ំ គែីម្បអីាចបគ្ងៀន្បធាន 
ESD និងគ្បី្ោស់អភិ្កមទូទាងំសាថា ប័នស្រាប់អនុវត្ ESD គៅតាម 
្គរោះសាថា នសិកសា។

http://on.unesco.org/esdtoolbox
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

តារា្ទី ១ តាមោន និ្វាយតនម្ ESD សម្រាប់ឆ្នាំ ២០៣០

អវី អនែកណា ដោយរ្�ៀបណា សូចនាករ 

វឌ្ឍនភាពជារួមនន ESD យូគេស្ូកនាុងនាមជាសាថា ប័នទទួលបនទាុក 
សូចនាករសកល ៤.៧.១ ននចេុំចគៅ  
SDG ៤.៧ នរងគ្បី្ោស់ទិននាន័យដែល 
្បមូលោន តាមរយៈែំគេីរការ 
រាយការេ៍ពីការអនុវត្អនុសាសនឆ៍្នា  ំ
១៩៧៤ គែមី្បពីនិតិ្យតាមដ្នវឌ្ឍនភាព  
ESD ដែលសគ្មចោនគដ្យរែឋាជា 
សរាជិក។ 

យូគេស្ូ រមួជាមួយនរងរែឋាជាសរាជិក គរៀងរាល់ ៤ ឆ្នា មំដោង រែឋាជាសរាជិក្តរូវរាយការេ៍ជូនយូគេស្ូអំពីការអនុវត្អនុសាសន៍រក់ព័ន ្
នរងការអប់រ ំ គែីម្បគីលីកកម្ពស់ការយល់ែរងកិច្ចសហ្បតិបត្ិការសន្ិភាពជាអន្រជាតិ និងការអប់រ ំ

 ដែលរក់ព័ន្នរងសិទ្ិមនុស្ស និងគសរភីាពជាមូលដ្ឋា នដែល្តរូវោនអនុម័តគៅកនាុងមហាសននាិោត
គលីកទី ១៨ របស់យូគេស្ូកាលពីឆ្នា  ំ ១៩៧៤។ លទ្្លរកគ�ញីដែលបងាហា ញពីវឌ្ឍនភាពនន

 
ការអនុវតអ្នុសាសន៍ឆ្នា  ំ១៩៧៤ ្ ល់្នូវពត័រ៌ានែ៏សខំាន ់ដែលអាចឲ្យគគែរងសីុជគ្្អពំវីឌ្ឍនភាព 
គឆ្្ព ោះគៅសគ្មចចំេុចគៅ ៤.៧ ននគគាលគៅ SDG ទី ៤ សដោីពីការអប់រ ំគដ្យរានភាពរក់ព័ន្នរង 
ESD ្ងដែរ។ 

សូចនាករសកល ៤.៧.១៖ ក្មិត 
ននការបហញ្្ជ ប (i) ការអប់រសំ្រាប ់
ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាពគៅកនាុងការ 
អប់រសំ្ីពីភាពជា្បជាពលរែឋាសកល 
និង (ii) ការអប់រសំ្រាប់ការអភិវឌ្ឍ 
គដ្យចីរភាព គៅកនាុង (ក) គគាល 
នគោោយអប់រជំាតិ (ខ) កមមវធិី 
សិកសា (គ) ការអប់រ ំ្ គរូ និង (�) 
រង្ាយតនមលសិស្ស។ 

វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ ESD 

សម្រាប់ឆ្នាំ ២០៣០ តាមរយៈ 

គំនិត្ដេដួចដ ដ្េើមដៅកនែថុ្ម្បដទស 

នរងរានការពិនិត្យតាមដ្នគលីសមិទ្្ល
 

ននសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ ដែល 
សគ្មចោនគដ្យគំនិត្ដោួចគ្ដោីម ESD 
ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០។ 

យូគេស្ូ រមួជាមួយនរងរែឋាជាសរាជិក យូគេស្ូនរង្ល់្ការគាំ្ ទែល់រែឋាជាសរាជិកដែលចូលរមួកនាុងការអនុវត ្ESD ស្រាបឆ់្នា  ំ២០៣០  
គែីម្បកីំេត់ចំេុចគៅ និង្បមូលព័ត៌រានគៅគែីម្គា ដែលរក់ព័ន្នរងសកមមភាពនីមួយៗកនាុង 
ចំគណ្មសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ ដែលរែឋាជាសរាជិកគ្គាងនរងចូលរមួចំដេក។ 

នរងរានការអគញ្ជ ីញ្បគទសនានាឲ្យចូលរមួកនាុងការអគង្តដែលគធ្ីគ�ងីគរៀងរាល់ ២ ឆ្នា មំដោង គែីម្បី
 

វាសដ់វងវឌ្ឍនភាពននសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ គធៀបនរងទនិនានយ័គែីម្គាដែល្តរូវោនដ្កគ់ចញ 
កាលពីែំបូង។ លទ្្លននការគិតគនោះនរង្តរូវគលីកយកមកគធ្ី ការពិភាកសាគៅកនាុងកិច្ច្បជំុជាមួយ

 នែគូសកល ដែលគធ្ីគ�ងីគរៀងរាល់ ២ ឆ្នា មំដោង។ 

ស្រាប់ការពិនិត្យគ�ងីវញិដែលគធ្ីគ�ងីគរៀងរាល់ ២ ឆ្នា មំ្ង នរងរានការជួយឲ្យតួអង្គរក់ព័ន្
 

គធ្ីការវាយតនមលគ�ងីវញិ និងបគង្ីនចំេុចគៅរបស់ខលួនជាបន្បនាទា ប់ ចាប់ពីឆ្នា  ំ ២០២០ ែល់ឆ្នា  ំ
២០៣០។ 

ការអគង្តដែលគធ្ីគ�ងីគរៀងរាល់  
២ ឆ្នា មំដោង នរងពិនិត្យតាមដ្នគលី 
វឌ្ឍនភាពននសូចនាករមួយកនាុងមួយ 
សកមមភាពជាអាទិភាព និងនន 
សូចនាករមួយដែលវាស់ដវង 
វឌ្ឍនភាពទូគៅននការអនុវត្ 
ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ 
(សូមគមីលបញ្ជ ីគៅទំព័រទី ៤៩)។

វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ ESD 

សម្រាប់ឆ្នាំ ២០៣០ តាមរយៈ 

សកម្មភាពរបស់សាថាបព័នជានែគ ូ

ដ្្ស្ដទៀតរបស់ ESD-Net

នរងរានការពិនិត្យតាមដ្នសមិទ្្ល 
ននសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ តាម 
រយៈការអនុវត្សកមមភាព ESD ស្រាប់ 
ឆ្នា  ំ២០៣០ របស់សាថា ប័នជានែគូ 
ែនទគទៀតដែលជាសរាជិកននបណ្ដោ ញ 
ESD-Net។

យូគេស្ូ រមួនរងអង្គការជានែគូែនទគទៀត 
ដែលជាសរាជិករបស់ ESD-Net 

យូគេស្ូនរងគាំ្ ទែល់អង្គការែនទគទៀតដែលជានែគូរបស់ ESD-Net កនាុងការដ្ក់គចញចំេុច
 

គរ្ៅ នងិ្បមូលទនិនានយ័គែមី្គាស្រាបស់កមមភាពនីមយួៗកនាុងចគំណ្មសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥
 

 ដែលពួកគគគ្គាងនរងរមួចំដេក។ 

នរងរានការអគញ្ជ ីញអង្គការជានែគូនានាឲ្យចូលរមួកនាុងការអគង្តដែលគធ្ីគ�ងីគរៀងរាល់ ២ ឆ្នា មំដោង 
 

គែីម្បវីាស់ដវងវឌ្ឍនភាពននសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ គធៀបនរងទិននាន័យគែីម្គា ដែល្តរូវោន 
ដ្ក់គចញកាលពីែំបូង។ លទ្្លននការគិតគនោះនរង្តរូវគលីកយកមកគធ្ីការពិភាកសាគៅកនាុងកិច្ច្បជំុ
ជាមួយនែគូសកល ដែលគធ្ីគ�ងីគរៀងរាល់ ២ ឆ្នា មំដោង។ 

ស្រាបក់ារពិនិត្យគ�ងីវញិដែលគធ្ីគ�ងីគរៀងរាល់ ២ ឆ្នា មំ្ង នរងរានការជួយឲ្យតួអង្គរក់ព័ន្គធ្ី
 

ការវាយតនមលគ�ងីវញិ និងបគង្ីនចំេុចគៅរបស់ខលួនជាបន្បនាទា ប់ ចាប់ពីឆ្នា  ំ ២០២០ ែល់ឆ្នា  ំ
២០៣០។

ការអគង្តដែលគធ្ីគ�ងីគរៀងរាល់  
២ ឆ្នា មំដោង នរងពិនិត្យតាមដ្នគលី 
វឌ្ឍនភាពននសូចនាករមួយកនាុងមួយ 
សកមមភាពជាអាទិភាព និងនន 
សូចនាករមួយដែលវាស់ដវងវឌ្ឍនភាព 
ទូគៅននការអនុវត្ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ
២០៣០ (សូមគមីលបញ្ជ ីគៅទំព័រទី 
៤៩)។

ពព័ត៌រានបររិាេវិសព័យ និ្ 
គេុវិសព័យបផន្មអំព ី
វឌ្ឍនភាព និ្ ្លជលះនន ESD 

បដនថាមគលីការពិនិត្យតាមដ្នជា្លូវការ 
 

យូគេស្ូនរងអនុវត្កិច្ចខិតខំ្បរងដ្បង
 

ពិនិត្យតាមដ្នសំខាន់ៗមួយចំនួន គែីម្ប ី
្បមូលភ័ស្ុតាង គដ្យបងាហា ញពី្ លជោះ 
នន ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០។ 

យូគេស្ូ យូគេស្ូ នរងគធ្ីការវភិាគគដ្យគ្បី្ោស់ភ័ស្ុតាង និងទិននាន័យដែលរាន្សាប់ គដ្យសហការ
 ជាមួយនរងទីភានា ក់ងារសហ្បជាជាតិ និងនែគូរក់ព័ន្ែនទគទៀត គែីម្បី្ បមូលព័ត៌រានបដនថាមគែីម្បី
 

យល់ឲ្យោនសីុជគ្្ពីវឌ្ឍនភាពនន ESD។

ការអគង្តតាម្បធានបទនរង្តរូវគធ្ីគ�ងី គែីម្បកីំេត់ និងវភិាគពីបញ្ហា និនានា ការ និងការអភិវឌ្ឍ
 សំខាន់ៗ គែីម្បបីំគពញបដនថាមគលីការពិនិត្យតាមដ្នចំេុចគៅ ៤.៧ ដែល្តរូវគធ្ីគ�ងីជាធមមតា 

(សូមគមីលដ្នាកទី ៤ សដោីពីការតាមដ្នបញ្ហា  និងនិនានា ការនានា) 

យូគេស្ូនរងបន្ពិនិត្យតាមដ្ន្លជោះដបបគុេវសិ័យនន ESD តាមរយៈការ្បមូល និងរគំលច
 

ឲ្យគ�ញីពីសក្ខីកមម និងការអនុវត្លអៗែ  

N/A
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

អវី អនែកណា ដោយរ្�ៀបណា សូចនាករ 

វឌ្ឍនភាពជារួមនន ESD យូគេស្ូកនាុងនាមជាសាថា ប័នទទួលបនទាុក 
សូចនាករសកល ៤.៧.១ ននចេុំចគៅ  
SDG ៤.៧ នរងគ្បី្ោស់ទិននាន័យដែល 
្បមូលោន តាមរយៈែំគេីរការ 
រាយការេ៍ពីការអនុវត្អនុសាសនឆ៍្នា  ំ
១៩៧៤ គែមី្បពីនិតិ្យតាមដ្នវឌ្ឍនភាព  
ESD ដែលសគ្មចោនគដ្យរែឋាជា 
សរាជិក។ 

យូគេស្ូ រមួជាមួយនរងរែឋាជាសរាជិក គរៀងរាល់ ៤ ឆ្នា មំដោង រែឋាជាសរាជិក្តរូវរាយការេ៍ជូនយូគេស្ូអំពីការអនុវត្អនុសាសន៍រក់ព័ន ្
នរងការអប់រ ំ គែីម្បគីលកីកម្ពស់ការយល់ែរងកិច្ចសហ្បតិបត្ិការសន្ិភាពជាអន្រជាតិ និងការអប់រ ំ

 ដែលរក់ព័ន្នរងសិទ្ិមនុស្ស និងគសរភីាពជាមូលដ្ឋា នដែល្តរូវោនអនុម័តគៅកនាុងមហាសននាិោត
គលកីទី ១៨ របស់យូគេស្ូកាលពីឆ្នា  ំ ១៩៧៤។ លទ្្លរកគ�ញីដែលបងាហា ញពីវឌ្ឍនភាពនន

 
ការអនុវតអ្នុសាសន៍ឆ្នា  ំ១៩៧៤ ្ ល់្នូវពត័រ៌ានែ៏សំខាន ់ដែលអាចឲ្យគគែរងសីុជគ្្អពំវីឌ្ឍនភាព 
គឆ្្ព ោះគៅសគ្មចចំេុចគៅ ៤.៧ ននគគាលគៅ SDG ទី ៤ សដោីពីការអប់រ ំគដ្យរានភាពរក់ព័ន្នរង 
ESD ្ងដែរ។ 

សូចនាករសកល ៤.៧.១៖ ក្មិត 
ននការបហញ្្ជ ប (i) ការអប់រសំ្រាប ់
ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាពគៅកនាុងការ 
អប់រសំ្ីពីភាពជា្បជាពលរែឋាសកល 
និង (ii) ការអប់រសំ្រាប់ការអភិវឌ្ឍ 
គដ្យចីរភាព គៅកនាុង (ក) គគាល 
នគោោយអប់រជំាតិ (ខ) កមមវធិី 
សិកសា (គ) ការអប់រ ំ្ គរូ និង (�) 
រង្ាយតនមលសិស្ស។ 

វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ ESD 

សម្រាប់ឆ្នាំ ២០៣០ តាមរយៈ 

គំនិត្ដេដួចដ្ដេើមដៅកនែថុ្ម្បដទស 

នរងរានការពិនិត្យតាមដ្នគលីសមិទ្្ល
 

ននសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ ដែល 
សគ្មចោនគដ្យគំនិត្ដោួចគ្ដោីម ESD 
ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០។ 

យូគេស្ូ រមួជាមួយនរងរែឋាជាសរាជិក យូគេស្ូនរង្ល់្ការគាំ្ ទែល់រែឋាជាសរាជកិដែលចូលរមួកនាុងការអនុវត ្ESD ស្រាបឆ់្នា  ំ២០៣០  
គែមី្បកីំេត់ចេុំចគៅ និង្បមូលព័ត៌រានគៅគែីម្គា ដែលរក់ព័ន្នរងសកមមភាពនីមួយៗកនាុង 
ចគំណ្មសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ ដែលរែឋាជាសរាជិកគ្គាងនរងចូលរមួចំដេក។ 

នរងរានការអគញ្ជ ីញ្បគទសនានាឲ្យចូលរមួកនាុងការអគង្តដែលគធ្ីគ�ងីគរៀងរាល់ ២ ឆ្នា មំដោង គែីម្បី
 

វាស់ដវងវឌ្ឍនភាពននសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ គធៀបនរងទនិនានយ័គែីម្គាដែល្តរូវោនដ្កគ់ចញ 
កាលពីែំបូង។ លទ្្លននការគិតគនោះនរង្តរូវគលីកយកមកគធ្ី ការពិភាកសាគៅកនាុងកិច្ច្បជំុជាមួយ

 នែគូសកល ដែលគធ្ីគ�ងីគរៀងរាល់ ២ ឆ្នា មំដោង។ 

ស្រាប់ការពិនិត្យគ�ងីវញិដែលគធ្ីគ�ងីគរៀងរាល់ ២ ឆ្នា មំ្ង នរងរានការជួយឲ្យតួអង្គរក់ព័ន្
 

គធ្កីារវាយតនមលគ�ងីវញិ និងបគង្ីនចំេុចគៅរបស់ខលួនជាបន្បនាទា ប់ ចាប់ពីឆ្នា  ំ ២០២០ ែល់ឆ្នា  ំ
២០៣០។ 

ការអគង្តដែលគធ្ីគ�ងីគរៀងរាល់  
២ ឆ្នា មំដោង នរងពិនិត្យតាមដ្នគលី 
វឌ្ឍនភាពននសូចនាករមួយកនាុងមួយ 
សកមមភាពជាអាទិភាព និងនន 
សូចនាករមួយដែលវាស់ដវង 
វឌ្ឍនភាពទូគៅននការអនុវត្ 
ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ 
(សូមគមីលបញ្ជ ីគៅទំព័រទី ៤៩)។

វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ ESD 

សម្រាប់ឆ្នាំ ២០៣០ តាមរយៈ 

សកម្មភាពរបស់សាថាបព័នជានែគ ូ

ដ្្ស្ដទៀតរបស់ ESD-Net

នរងរានការពិនិត្យតាមដ្នសមិទ្្ល 
ននសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ តាម 
រយៈការអនុវត្សកមមភាព ESD ស្រាប់ 
ឆ្នា  ំ២០៣០ របស់សាថា ប័នជានែគូ 
ែនទគទៀតដែលជាសរាជិកននបណ្ដោ ញ 
ESD-Net។

យូគេស្ូ រមួនរងអង្គការជានែគូែនទគទៀត 
ដែលជាសរាជិករបស់ ESD-Net 

យូគេស្ូនរងគាំ្ ទែល់អង្គការែនទគទៀតដែលជានែគូរបស់ ESD-Net កនាុងការដ្ក់គចញចំេុច
 

គរ្ៅ នងិ្បមូលទនិនានយ័គែមី្គាស្រាបស់កមមភាពនីមយួៗកនាុងចគំណ្មសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥
 

 ដែលពួកគគគ្គាងនរងរមួចំដេក។ 

នរងរានការអគញ្ជ ីញអង្គការជានែគូនានាឲ្យចូលរមួកនាុងការអគង្តដែលគធ្ីគ�ងីគរៀងរាល់ ២ ឆ្នា មំដោង 
 

គែមី្បវីាសដ់វងវឌ្ឍនភាពននសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ គធៀបនរងទិននាន័យគែីម្គា ដែល្តរូវោន 
ដ្ក់គចញកាលពីែំបូង។ លទ្្លននការគិតគនោះនរង្តរូវគលីកយកមកគធ្កីារពិភាកសាគៅកនាុងកិច្ច្បជំុ
ជាមួយនែគូសកល ដែលគធ្ីគ�ងីគរៀងរាល់ ២ ឆ្នា មំដោង។ 

ស្រាបក់ារពិនិត្យគ�ងីវញិដែលគធ្ីគ�ងីគរៀងរាល់ ២ ឆ្នា មំ្ង នរងរានការជួយឲ្យតួអង្គរក់ព័ន្គធ្ី
 

ការវាយតនមលគ�ងីវញិ និងបគង្ីនចំេុចគៅរបស់ខលួនជាបន្បនាទា ប់ ចាប់ពីឆ្នា  ំ ២០២០ ែល់ឆ្នា  ំ
២០៣០។

ការអគង្តដែលគធ្ីគ�ងីគរៀងរាល់  
២ ឆ្នា មំដោង នរងពិនិត្យតាមដ្នគលី 
វឌ្ឍនភាពននសូចនាករមួយកនាុងមួយ 
សកមមភាពជាអាទិភាព និងនន 
សូចនាករមួយដែលវាស់ដវងវឌ្ឍនភាព 
ទូគៅននការអនុវត្ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ
២០៣០ (សូមគមីលបញ្ជ ីគៅទំព័រទី 
៤៩)។

ពព័ត៌រានបរិរាេវិសព័យ និ្ 
គុេវិសព័យបផន្មអំព ី
វឌ្ឍនភាព និ្្លជលះនន ESD 

បដនថាមគលីការពិនិត្យតាមដ្នជា្លូវការ 
 

យូគេស្ូនរងអនុវត្កិច្ចខិតខំ្បរងដ្បង
 

ពិនិត្យតាមដ្នសំខាន់ៗមួយចំនួន គែីម្ប ី
្បមូលភ័ស្ុតាង គដ្យបងាហា ញពី្លជោះ 
នន ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០។ 

យូគេស្ូ យូគេស្ូ នរងគធ្ីការវភិាគគដ្យគ្បី្ោស់ភ័ស្ុតាង និងទិននាន័យដែលរាន្សាប់ គដ្យសហការ
 ជាមួយនរងទីភានា ក់ងារសហ្បជាជាតិ និងនែគូរក់ព័ន្ែនទគទៀត គែីម្បី្ បមូលព័ត៌រានបដនថាមគែីម្បី
 

យល់ឲ្យោនសីុជគ្្ពីវឌ្ឍនភាពនន ESD។

ការអគង្តតាម្បធានបទនរង្តរូវគធ្ីគ�ងី គែមី្បកីំេត់ និងវភិាគពីបញ្ហា និនានា ការ និងការអភិវឌ្ឍ
 សំខាន់ៗ គែីម្បបីំគពញបដនថាមគលីការពិនិត្យតាមដ្នចំេុចគៅ ៤.៧ ដែល្តរូវគធ្ីគ�ងីជាធមមតា 

(សូមគមីលដ្នាកទី ៤ សដោីពីការតាមដ្នបញ្ហា  និងនិនានា ការនានា) 

យូគេស្ូនរងបន្ពិនិត្យតាមដ្ន្លជោះដបបគុេវសិ័យនន ESD តាមរយៈការ្បមូល និងរគំលច
 

ឲ្យគ�ញីពីសក្ខីកមម និងការអនុវត្លអៗែ  

N/A



 

៤.៧. ការដ្វើផ្នការសម្រាប់រយៈដពល ១០ ឆ្នាំដទៀត 

២០៣០ 
ការពិនិែ្យយ�ើងវិញចុងយបកា�យលើ ESD សបមា្់រឆ្្ំ ២០៣០ 

 ការអគងត្តាម្បគទសគលីកទី ៥ គលសីមិទ្្ លដែលសគ្មចោនកនាុងសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ និងកនាុងគនិំត្ដោួចគ ដ្ោមីតាម្បគទសនានា

២០២៦-២០២៩ 
ការពបងឹងការអនុវែ្ត

 ការអគងត្តាម្បគទសគលីកទី ៣ គលសីមិទ្្ លដែលសគ្មចោនកនាុងសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ និងកនាុងគំនិត ដ្ោួចគ្ដោមីតាម្បគទសនានា
 ការគរៀបចំកិច្ច្បជំុននបណ្ដោ ញ ESD-Net ជាសកល 
  កិច្ចពិគ្គាោះគោបល់គលីកទី ៩ សដោីពីអនុសាសន៍ឆ្នា  ំ១៩៧៤ 
 ការអគងត្តាម្បគទសគលីកទី ៤ គលសីមិទ្្ លដែលសគ្មចោនកនាុងសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ និងកនាុងគនិំត្ដោួចគ ដ្ោមីតាម្បគទសនានា

  ការគរៀបចំកិច្ច្បជំុននបណ្ដោ ញ ESD-Net ជាសកល

២០២៥
២០២៥៖ ការពិនិែ្យយ�ើងវិញោក់កណា្្លអាណែ្តិយលើ ESD សបមា្រ់ឆ្្ំ ២០៣០ 

 ការគរៀបចំកិច្ច្បជំុននបណ្ដោ ញ ESD-Net ជាសកល 

២០២២-២០២៤
ការអនុវែ្ត ESD សបមា្់រឆ្្ំ ២០៣០
 កិច្ច្បជំុថានា ក់តំបន់សដោី ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០
 ការអគងត្តាម្បគទសគលីកទី ១ គលសីមិទ្្ លដែលសគ្មចោនកនាុងសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ និងកនាុងគនិំត្ដោួចគ ដ្ោមីតាម្បគទសនានា
 ការគរៀបចំកិច្ច្បជំុននបណ្ដោ ញ ESD-Net ជាសកល
 កិច្ចពិគ្គាោះគោបល់គលីកទី ៨ សដោីពីអនុសាសន៍ឆ្នា  ំ១៩៧៤ 

 ការអគងត្តាម្បគទសគលីកទី ២ គលសីមិទ្្ លដែលសគ្មចោនកនាុងសកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ និងកនាុងគំនិត ដ្ោួចគ្ដោមីតាម្បគទសនានា

២០២០-២០២១
ែំណាក់កាលកសាងមូលោ្្ន
 កិច្ចពិគ្គាោះគោបល់គលីកទី ៧ សដោីពីអនុសាសន៍ឆ្នា  ំ១៩៧៤ 
 កិច្ច្បជំុអនឡាញថានា ក់តំបន់ គែមី្បី្ បកាសដ្ក់ឱ្យអនុវត្នូវដ្នទីបងាហា ញ្លូវសដោី ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ ២០៣០ និងការគ្តៀមគរៀបចំគំនិត្ដោួវ

  គ្ដោីមគៅតាម្បគទស 
 ការ្បកាសដ្ក់ឱ្យអនុវត្ជាកលនូវ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០៖ សននាិសីទពិភពគោករបស់យូគេស្ូសដោីពីការអប់រសំ្រាប់អភិវឌ្ឍន៍គដ្យ

  ចីរភាព (ដខ ឧសភា ឆ្នា  ំ២០២១ ទី្ករុងដបរ៊ឡាងំ ្បគទសអាលលឺម៉ាង់)
 ការកំេត់ពីគំនិត្ដោួចគ្ដោីម ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ គៅតាម្បគទស

 ការបគង្តីបណ្្ញសកលនន ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ (ESD-Net)
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ឧបសម្័ន្ធ





ខ.  ម្កបខព័េ្ឌសម្រាប់អនុវត្ការ 
 អប់រំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ 
 ដោយចីរភាព  
 (ESD ដម្កាយ ឆ្នាំ ២០១៩៖  
 ESD សម្រាប់ឆ្នាំ ២០៣០ 

 ការអប់រំ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  
ដឆ្ពលះដៅសដម្មចដោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព  
(ESD សម្រាប់ឆ្នាំ ២០៣០) 
្កបខ័េ្ឌ ស្រាប់អនុវត្ការអប់រ ំ ស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព 

គ្កាយឆ្នា  ំ២០១៩។ 

១. ដហតុអវីផែលម្តរូវដម្បើម្បាស់ម្កបខព័េ្ឌដនលះ?

១.១ កាលពីឆ្នា  ំ ១៩៩២ សននាិសីទអង្គការសហ្បជាជាតិសដោីពី
 

 បរសិាថា ននិងការអភិវឌ្ឍ ដែលគធ្ីគ�ងីគៅទី្ករុងរយី៉ាូឌឺហសានីរ ៉ាូ 
  ទទលួសា្គ ល់គៅកនាុង្កបខេ័្ឌ សកមមភាព្តងរ់គបៀបវារៈទី ២១  

 របស់ខលួន ពីតួនាទីែ៏សំខាន់ននការអប់រ ំកនាុងអន្រកាលគឆ្្ព ោះគៅ
 

 សគ្ មចការអភិវឌ្ឍគដ្យចរីភាព។ កនាងុឆ្នា  ំ២០០២ មហាសននាោិត
 

 អង្គការសហ្បជាជាតិោន្បកាសរយៈគពល ១០ ឆ្នា  ំចាប់ព ី
 ឆ្នា  ំ២០០៥ ែល់ឆ្នា  ំ២០១៤ ថាជាទសវត្សរអ៍ប់រសំ្រាប់ការ 
 អភិវឌ្ឍគដ្យចរីភាព (DESD) គដ្យោនអរំវនាវឱ្យរដ្ឋា ភោិល  
 បញ្ចូ លគគាលការេ៍ចីរភាពគៅកនាុងយុទ្សាហស្ និងដ្នការ

 
 សកមមភាពអប់ររំបស់ខលួន។ យូគេស្ូ ដែល្តរូវោនចាត់តាងំ 
 ឱ្យបំគពញតួនាទីជាអនាក្គប់្គងកិច្ចការ រក់ព័ន្ជំពូកទី ៣៦  
 សដោីពីការអប់រ ំ្តង់រគបៀបវារៈទី ២១ ោនកាល យជាទីភានា ក់ងារនា ំ
 មុខ និងោនទទួលការចាត់តាងំពីអង្គការសហ្បជាជាតិឱ្យ 
 ទទួលខុស្តរូវគលីការងារគនោះ។ 

១.២ កនាុងឆ្នា  ំ២០១៤ ទសវត្សរអ៍បរ់សំ្រាបក់ារអភិវឌ្ឍគដ្យចរីភាព  
 ោនបញ្ចប់ គហយីជាការអនុវត្បន្ យូគេស្ូោន្បកាស 

 អនុវត្៨ កមមវធិីសកមមភាពជាសកល (GAP) សដោីពីការអប់រ ំ
 ស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព ស្រាប់ែំណ្ក់កាលែំបូង  
 ដែលរានរយៈគពល ៥ ឆ្នា  ំ (២០១៥ - ២០១៩ ) គៅកនាុង 
 សននាសិីទពិភពគោក សដោីពីការអប់រ ំ្ បកបគដ្យចីរភាពដែល

 
 យូគេស្ូគរៀបចំគធ្ីគ�ងីគៅទី្ករុងនអជី-ណ្ហ្គូោ៉ា  ្បគទស

  ជប៉ាុន។ ្សបគពលជាមួយគានា គនោះដែរ គសចកដោី្បកាសនអជី- 
 ណ្ហ្គូោ៉ា  សដោីពីការអប់រសំ្រាប់ការអភិវឌ្ឍចីរភាព ្តរូវោន

 
 អនុម័តគដ្យទទួលសា្គ ល់ពីតួនាទីននរគបៀបវារៈ ESD កនាុងការ 
 គលកីកម្ពស់ភាពកាល ហានរបសអ់នាកសិកសា និងសង្គមដែលពកួគគ 
 រស់គៅ។៩ ជាការបំគពញបដនថាមគលីកិច្ចខិតខំ្បរងដ្បងដែល 
 សគ្មចោនគៅកនាុងទសវត្សរអ៍ប់រសំ្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យ 
 ចីរភាព ជុំវញិការដស្ងរកការគាំ្ ទ និងការបគង្ីនការយល់ែរង  
 កមមវធិីសកមមភាពសកលដែល្តរូវោនមហាសននាិោតអង្គការ 
 សហ្បជាជាតិ១០ ទទួលសា្គ ល់ថាជាកមមវធិី្លូវការបន្ពីកមមវធិ

 ី
 គនោះ ESD គ ដ្ោ តការយកចិត្ទុកដ្ក់គលីការព្ងីកសកមមភាព 
 ដែលអនុវត្គៅតាមមូលដ្ឋា ន ទ្ា ល់។ ការគលីកកម្ពស់គគាល 
 នគោោយ ការនាមំកនូវការ ល្ ស់បដោូរជាវជិ្ជរានននបរោិកាស 
 គរៀនសូ្ត និងបេដោុ ោះបណ្ដោ ល ការកសាងសមតថាភាពអនាកអប់រ ំ 
 នងិអនាកបេុ្ោះបណ្្ល ការគកៀរគរចលនាយុវជន និងការពគនលឿន 
 ែគំណ្ោះ្សាយ្បកបគដ្យចីរភាពគៅថានា កមូ់លដ្ឋា ន ្តរូវោន 
 ចាត់ទុកថាជាសកមមភាពអាទិភាពចំនួន ៥ ដែល្តរូវអនុវត្។

១.៣ វែរ្យៈគពល ៥ ឆ្នា នំនកមមវធិ ីGAP ោនបញ្ចបគ់ៅកនាុងឆ្នា  ំ២០១៩  
 គហយីគែីម្បគី្តៀមស្រាប់សាថា នភាពគ្កាយកមមវធិី GAP ដែល 
 រមួចំដេកែល់រគបៀបវារៈឆ្នា  ំ ២០៣០ គទីបរានការគរៀបច ំ
 ្កបខ័េ្ឌ គនោះគ�ងី។

២. ដតើម្កបខព័េ្ឌដនលះម្តរូវបានដរៀបចំដោយរដបៀប 
 ណា?

២.១ ការវាយតនមលគលីកមមវធិី GAP៖ ការវាយតនមលគលីការអនុវត្ GAP  
 ពីឆ្នា  ំ២០១៥ - ២០១៨១១  ោនបងាហា ញថា រានការសគ្មចោន 
 នូវវឌ្ឍនភាពលអៗែ ជាគ្ចនីគៅកនាុងការអនុវត្គគាលគៅ ដែល្តរូវ 
 ោនដ្ក់គចញគដ្យនែគូសំខាន់ៗរបស់កមមវធិី GAP។១២  ប៉ាុដន ្
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

៨ ែូចដែលោនទទួលការគាំ្ ទគៅកនាុងសម័យ្បជំុគលីកទី ៣៧ ននសននាិសីទរបស់យូគេស្ូ (៣៧C/គសចកដោីសគ្មចគលខ ១២)។
៩ គសចកដោី្បកាសនអជី-ណ្ហ្គូោ៉ា  សដោីពីការអប់រ ំស្រាបក់ារអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព គលីកគ�ងីថា ESD អាចជួយឱ្យអនាកសិកសានាមំកនូវការ ល្ ស់បដោូរជាវជិ្ជរានស្រាប់ពួកគគ ទ្ា ល់ និងសង្គមដែលពួកគគរសគ់ៅ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍ

  ជំនាញ បេិំន ឥរោិបថ សមតថាភាព និងគុេតនមលដែលចាោំច់ គែីម្បគី្លីយតបចំគរោះភាពជាពលរែឋាសកល និងចំគរោះបញ្ហា ្បឈមគៅតាមមូលដ្ឋា នរបស់ពួកគគ ទាងំនាគពលបច្ចុប្បននា ទាងំនាគពលអនាគត ែូចជា បំេិន
  ្តិោះរោិះពិចារណ្ដបបលអែិតលអែន់ និងបេិំន្តិោះរោិះពិចារណ្ ជា្បព័ន្ ការគដ្ោះ្សាយបញ្ហា ដបបវភិាគ ភាពនចនា្បឌិត ការគធ្ីការសហការគានា  និងការគធ្ីការសគ្មចចិត្ គៅគពលដែល្បឈមនរងភាពមិន្ោកែ្បជា និងការ

 
 គឈង្យល់ពីភាព្បទាក់្កឡាគានា ននបញ្ហា ្បឈមគៅកនាុងសកលគោក ក៏ែូចជាការទទួលខុស្តរូវដែលគកីតគចញពីការយលែ់រងទាងំគនោះ។
១០ គៅែប់គសចកដោីសគ្មចគលខ A/RES/69/211។
១១ ការវាយតនមលចុងគ្កាយគលីការអនុវត្ GAP នរង្តរូវគធ្ីគ�ងីឱ្យោនមុនចុងឆ្នា  ំ ២០១៩។ ្បសិនគបីលទ្្លននការវាយតនមលចុងគ្កាយ ្តរូវោនដ្ក់បញ្ចូ លគពញគលញគៅកនាុង្កបខ័េ្ឌ គ្កាយ GAP គនាោះនរងរាន

  គរាល តរយៈគពល្បដហលជាមួយឆ្នា  ំ ទ្រាែំល់គពលដែល្កបខ័េ្ឌ គ្កាយ GAP ថមី្តរូវោន្បកាសដ្ក់ឱ្យអនុវត្ ដែលគនោះទាមទារឱ្យរានែំគេីរការសាថា ប័នមួយដែល្តរូវរានការចូលរមួពីយន្ការអភិោលកិច្ចរបស់ 
 យូគេស្ូ និងអង្គការសហ្បជាជាតិ។ គែីម្បគីចៀសវាងគរាល តគៅកនាុងការអនុវត្ដបបគនោះគនាោះ និងគដ្យសារដតការវាយតនមលរក់កណ្ដោ លអាេត្ិបងាហា ញថា វឌ្ឍនភាពដែលសគ្មចោននរងមិនគែីរថយគ្កាយគៅវញិ គទីប

  ែំគេីរការគរៀបចំ្ កបខ័េ្ឌ គ្កាយ GAP គនោះ ្តរូវោនគធ្ីគ�ងី។ ែំគេីរការគៅក្មិតខ្ពស់គនោះោនទទួលការគាំ្ ទពី 204 EX/គសចកដោីសគ្មចគលខ ២៨ នន្ករុម្បរកសា្បតិបត្ិរបស់យូគេស្ូ ដែលអំរវនាវ “ឱ្យរានការ
  តាមដ្នគដ្យរលូនចគំរោះកមមវធិីសកមមភាពសកល និងការបន្តួនាទីរបស់យូគេស្ូកនាុងការែរកនារំគបៀបវារៈ ESD គ្ចីនឆ្នា  ំ២០១៩”។

១២ ការអគងត្គលីកមមវធិី GAP ២០១៨ https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development។ គបតីាមការអគង្តគលីនែគូសំខាន់ៗរបស់កមមវធិី GAP (ឆ្នា  ំ២០១៥ -២០១៨) រានការោ៉ា ន់្បរាេ
 

 ថានែគូរបស់ GAP និងបណ្ដោ នែគូបន្បនាទា ប់របស់ពួកគគ ោនគាំ្ ទែល់ការគរៀបចំគគាលនគោោយយុទ្សាហស្គខត្ជាង ៩០០ ខេៈគពលដែលកមមវធិីជាង ១.៤០០ ្តរូវោនគរៀបចំ និងអនុវត្ គែីម្បគីាំ្ ទែល់ការគរៀបចំ 
 គគាលនគោោយរបស់្បគទសជុវំញិរគបៀបវារៈ ESD ។ រានសាោគរៀន្បរាេ ១៥១.០០០ កដនលង នងិសសិ្ស ២៦ ោននាក់ ្តរូវោនោ៉ា ន់្បរាេថា ោនទទួលការគាំ្ ទពនីែគូនានា រមួជាមួយនរងអនាកអប់រចំនំនួ ២ ោននាក់  
 និង្គរោះសាថា នបេដោុ ោះបណ្ដោ ល្គរូចំនួន ៤៨.៤០០ កដនលង។ នែគូទាងំគនោះក៏ោន្្ល់ការគាំ្ ទែល់យុវជន្នមុខ្បរាេ ៣,៤ ោននាក់ និងោន្្ល់ការបេុ្ោះបណ្្លែល់យុវជនចំនួន ៧៦២.០០ នាក់ គែីម្បគីធ្ជីា

  ្គរូបគងា្គ ល។ ចុងគ្កាយរានការពយាករថា រានអង្គការសង្គមសីុវលិជាង ៥៦០០ អង្គការ ោនអនុវត្សកមមភាព ESD គហយីរានសកមមភាព ESD គៅមូលដ្ឋា នជាង ២៣០០ ដែល្តរូវោនគរៀបចគំ�ងី។

https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development


 គៅកនាុងកិច្ចពិគ្គាោះគោបលប់ដនថាមដែលគធ្គី�ងីជាមួយនរងនែ
 

 គូសំខាន់ៗរបស់កមមវធិី GAP និងអនាករក់ព័ន្ែនទគទៀត រាន 
 ការគលីកគ�ងីពីភាពចាោំច់ គែមី្បបីគង្ីនភាព្បទាក់្ កឡាគានា  
 រវាងនែគូនានា ដែលគធ្កីារងារគ ដ្ោ តគលសីកមមភាពអាទិភាព 
 គ្្សងៗគានា ។ កនាុងការវាយតនមលរក់កណ្ដោ លអាេត្ិគលីការ 
 អនុវត្ដែលគធ្ីគ�ីងន្ទាកនាុង ក៏រានការគលីកគ�ីង្ងដែរថា 

 
 កនលងមកគៅមិនទាន់រានការ្្សព្្ សាយឱ្យោន្គប់្ គានពី់ការ 
 ចូលរមួសហការរបស់រដ្ឋា ភិោលគៅគ�យី។ 

២.២ សននាិសីទជាគស៊រ៖ី គែមី្បកីំេត់ពីបញ្ហា  និងនិនានា ការនានាដែល 
 ចាោំច់្ តរូវគធ្កីារពចិារណ្ និងគធ្បីច្ចុប្បននាភាពគៅកនាុង្កបខេ័្ឌ

  គ្កាយកមមវធិី GAP យូគេស្ូោនគ្គាងនរងគរៀបចំសននាសិីទ
 

 ្បមូលគំនិតចំនួន ៤ ជាមួយនរងអនាកជំនាញ និងអនាករក់ព័ន ្
 ជាង ២៥០ នាក់។ សននាិសីទទាងំគនោះ្តរូវោនគរៀបចំគ�ងីគៅ 
 កនាុង្បគទសគ្បសីុល អាលលឺម៉ាង់ ជប៉ាុន និងអាហហ្កិខាងត្ូបង 

  ដែលចាប់ពីឆ្នា  ំ២០១៦ ែល់ឆ្នា  ំ២០១៨ ដែលកនាុងគនាោះរាន 
 ការសរាភា សន៍ និងការជួបជាមួយនរងតួអង្គរក់ព័ន្នានា និង 
 ដស្ងយល់ពកីារអនុវតរ្បស់ពកួគគគៅនរងមូលដ្ឋា ន ទ្ា ល់។ ការ 
 ពភិាកសាទាងំគនោះការគ ដ្ោ តគលអី្ដីែលគធ្ឱី្យមនុស្សដែលរស់គៅ 
 កនាុងបរបិទគ្្សងៗគានា ្តរូវគធ្សីកមមភាព គែមី្បគីាំ្ ទែល់ការអភវិឌ្ឍ

 
 គដ្យចីរភាព និងោន្្ល់នូវការយលគ់�ញីសីុជគ្្អំពីការ

 
 សគងត្គ�ញីថានានា ែូចដែល្តរូវោនគរៀបរាបប់ងាហា ញគៅកនាុង 
 ដ្នាក្លុោះបញ្្ច ងំចាោំច់នន្កបខ័េ្ឌ គនោះ។ 

២.៣  ដ្ក់ែំគេីរការពិគ្គាោះគោបល់៖ ដ្អែកតាមការសគង្តទទួល 
 ោនពីែគំេីរការខាងគល ីនិងការវាយតនមលន ទ្ាកនាុងជាគ្ចនី ដែល

 
 គធ្គី�ងីគលសីកមមភាព ESD ដែលយូគេស្កូពុំងអនុវត ្យូគេសូ្

 
 ោនគរៀបចំព្ងាងសូន្យនន្កបខេ័្ឌ គនោះគ�ងី។ កំដេែំបូង 
 ្តរូវោនគ្ញាីជូននែគូសំខាន់ៗននកមមវធិី GAP គែីម្បពីិនិត្យកនាុង 
 កិច្ច្បជំុមួយ ដែលគរៀបចគំ�ងីគដ្យយូគេស្ូ កនាុងដខ គមសា 

 
 ឆ្នា  ំ២០១៨ គៅទី្ករុងសាន់ជូគស ្បគទសកូស្ារកីា។ កំដេ 
 ទី ២ ្ តរូវោនដ្ក់ជូនកិច្ច្បជំុពិគ្គាោះគោបល់បគច្ចកគទសជា 
 មយួនរងតណំ្ងរដ្ឋា ភិោល នងិអនាកជំនាញមកពីរែឋាជាសរាជកិ 
 ចំនួន ១១៦ ដែលគធ្ីគ�ងីគៅកនាុងដខ កក្ដ្ ឆ្នា  ំ២០១៨ គៅ 
 ទី្ករុងោងកក ្បគទសនថ។ ការពិគ្គាោះគោបល់តាម្បព័ន ្
 អនឡាញជាមួយនរងទីភានា ក់ងារសហ្បជាជាតិ និងអង្គការ 
 អន្រជាតិែនទគទៀត ក៏ែូចជាការពគិ្គាោះគោបល់តាមអនឡាញ 
 ជាមួយសាធារេជនទូគៅ រមួទាងំតួអង្គរក់ព័ន្ជាគ្ចីន្តរូវ 
 ោនគធ្ីគ�ងីរហូតែល់ចុងឆ្នា  ំ២០១៨។

៣. បរិបទសំខាន់ៗ

៣.១ ទសវត្សរអ៍ប់រសំ្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព (DESD) និង 
 កមមវធិីសកមមភាពសកល (GAP)៖ DESD រានគគាលបំេង 
 បញ្ចូ លគគាលការេ៍ និងការអនុវត្ជុំវញិការអភិវឌ្ឍគដ្យ 

 ចីរភាព គៅកនាុង្គប់ទែិឋាភាពទាងំអស់ននការអប់រ ំនិងការគរៀន 
 សូ្ត។ ការរមួចំដេកចម្បងជាងគគននកមមវធិីគនោះ គឺការបគង្នី 
 ការយល់ែរង ដែលជួយនាឱំ្យរានការអនុវត្សកមមភាព និង 
 គគ្រាងដែលគួរឱ្យចាប់អារមមេ៍។ ការវាយតនមលគលី ESD ្ ្ល ់
 ជាអនុសាសន៍ថា ចាោំច់្តរូវរានការគាំ្ ទដ្នាកសាថា ប័ន គែីម្ប ី
 ព្ងីកវសិាលភាព និងបន្ការអនុវត្គំនិត្ដោួចគ្ដោីមសំខាន់ៗ

 
 ទាងំគនោះ។ 

៣.២ កមមវធិី GAP (២០១៥-២០១៩) ោនជួយបំគពញចំេុច 
 ខោ្ះខាតទាងំគនោះ។ រានការកំេតតួ់អង្គដែលគធ្កីារងាររកព់ន្័ 
 នរងគគាលនគោោយ ្គរោះសាថា នអប់របំេដោុ ោះបណ្ដោ ល អនាកអប់រ ំ 
 យុវជន អាជាញា ធរមូលដ្ឋា ន ថាជានែគូសំខាន់ៗដែល្តរូវចូលរមួ 
 អនុវត្សកមមភាពជាអាទិភាពមួយកនាុងចំគណ្មសកមមភាពជា 
 អាទិភាពទាងំ ៥៖ ជំរុញការគលីកកម្ពស់គគាលនគោោយ, នា ំ
 មកនូវការ ល្ ស់បដោូរជាវជិ្ជរានគៅកនាុងបរោិកាសគរៀនសូ្ត និង

 
 បេុ្ោះបណ្្ល, កសាងសមតថាភាពអនាកអប់រ ំ និងវគ្គបេដោុ ោះ 
 បណ្ដោ ល, គលកីកម្ពសស់មតថាភាពកាល ហាន នងិការគកៀរគរចលនា 
 យុវជន, ្ពមទាងំពគនលឿនែំគណ្ោះ្សាយ្បកបគដ្យចីរភាព  
 គៅនរងមូលដ្ឋា ន។ ការចង្កងបណ្្ញការងារតាមវសិ័យ 
 ស្រាបត់អួង្គរកព័់ន្ទាងំគនោះ ោនទទលួការគាំ្ ទពនីែគូចនំនួ  
 ៥ ដែល្តរូវោនបគង្តីគ�ងីស្រាបដ់្ នាកសកមមភាពទាងំ ៥ គនោះ។

៣.៣ ការពិនិត្យគ�ងីវញិរក់កណ្ដោ លអាេត្ិគលីការអនុវត្ GAP 
 

 កាលពីឆ្នា  ំ២០១៧ ោនរាយការេ៍ពីការអនុវត្លអែដែលនែគូ 
 សខំាន់ៗ សគ្មចោន គែមី្បពី្ងីកវសិាលភាពចេុំចគៅរបស់ 
 ពួកគគ។ យនដោការចង្កងបណ្ដោ ញក៏្តរូវោនរកគ�ញីថារាន 
 ្បគោជន៍ស្រាប់ការគរៀនសូ្តពីគានា គៅវញិគៅមក្ងដែរ  
 ប៉ាុដន្មិនសូវជារាន្បគោជន៍ស្រាប់ការនរអងា្គ ស្ោក់ និង 
 គរៀបចំគគ្រាងរមួគានា គនាោះគ�ងី។ គមគរៀនដែលទទួលោនគ្្សង 
 គទៀត រមួរានកិច្ចខិតខំ្ បរងដ្បងចង្កងបណ្ដោ ញ ្តរូវគធ្គី�ងី

 
 ជាមួយនរងសកមមភាពកមមវធិីជាក់ោក់ ដែល្បមូល្ដោុ ំនែគូ 
 ឱ្យមកជំុគានា  គហយីនែគូមកពីតាមវសិ័យនានា គួរសហការគានា  
 កាន់ដតសអែិតរមួតបដនថាមគទៀត កនាុងការអនុវត្សកមមភាពជា 
 អាទិភាពទាងំគនោះ។ 

៣.៤ គលីសពីគនោះ គបីគទាោះជាការតាក់ដតងគគាលនគោោយ គឺជា 
 សកមមភាពមួយកនាុងចំគណ្មសកមមភាពជាអាទិភាព គហយី 
 អនាកគធ្គីគាលនគោោយោនចូលរមួោ៉ា ងសកមមកនាុងការអនុវត្  
 GAP តាមរយៈការចូលរមួគៅកនាុងបណ្ដោ ញនែគូដ្នាកគធ្គីគាល 
 នគោោយកគ៏ដ្យ ការនារំបសរ់ដ្ឋា ភោិលពំុ្តរូវោនដសដោងគចញ 
 ឱ្យគ�ញីចបាសគ់ៅកនាុងែំណ្កក់ាលបច្ចុប្បននាននការអនុវត ្GAP  
 គនាោះគ�យី។ មូលគហតុមយួគគឺដ្យសារដតការពនិតិ្យតាមដ្ន 
 ជាសកលគ ដ្ោ តសំខាន់ដតគលីសកមមភាពដែល្តរូវោនអនុវត ្
 គៅមូលដ្ឋា ន ទ្ា ល់ ដែលពំុោនដបងដចកគៅតាម្បគភទតួអង្គ 
 រក់ព័ន្គនាោះគ�យី។
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៣.៥ គរួឱ្យគសាកសាដោ យដែលទិននានយ័ជាកដ់សដោងបងាហា ញថា រដ្ឋា ភោិល 
 ពិតជាកំពុងបគង្ីនកិច្ចខិតខំ្បរងដ្បង គែមី្បី្ លុោះបញ្្ច ងំគគាល

  ការេ៍ចីរភាពគៅកនាុងគគាលនគោោយ។ ឧទាហរេ៍ គបីតាម 
 ការអគង្តដែលយូគេស្ូគធ្ីគ�ងីកាលពីឆ្នា  ំ២០១៦១៣  រែឋាជា 
 សរាជកិដែលគ្លយីតបចគំរោះការអគងត្គនោះ ៩១% ោនគលកី 
 គ�ងីថា ោនបគង្ីនការយកចិត្ទុកដ្ក់គលីការបញ្ចូ ល ESD 

 
 គៅកនាុងគគាលនគោោយ។ ែូគចនាោះគៅកនាុង្កបខេ័្ឌ គ្កាម GAP  
 ចាោំច់ដែល្តរូវរានការពិនិត្យតាមដ្ន និងគរៀបចំរោយ 
 ការេ៍អំពីការែរកនាដំែលគធ្ីគ�ងីគដ្យតួអង្គរដ្ឋា ភិោល។

៣.៦ SDG៖ កាលពីឆ្នា  ំ២០១៥ សហគមន៍សកលោន្បកាសដ្ក ់
 ឱ្យអនុវតនូ្វគគាលគៅអភវិឌ្ឍនច៍រីភាព (SDG) ចនំនួ ១៧ គែមី្ប ី
 គ ល្យីតបចំគរោះបញ្ហា ដែលរក់ពន្័នរងភាព្កី្ក គ្គាោះអតឃ់្ល ន  
 សុខភាព ការអប់រ ំថាមពល ការងារ ឧសសាហកមម វសិមភាព  
 ទី្ករុង ការគ្បី្ោស់ អាកាសធាតុ ជីវតិកនាុងសមុ្ទ ្បព័ន ្
 គអកូ�ូសីុ សន្ិភាព និងភាពជានែគូ។ ការសគ្មចគគាលគៅ

 
 គនោះទាមទារឱ្យរានការ ល្ ស់ប្ូររគបៀបដែលគយងីរស់គៅ រគបៀប 
 ដែលគយងីគិត និងរគបៀបដែលគយងីគធ្ីសកមមភាព។ គលីសពី

  គនោះ ក៏្តរូវបគង្ីនការយកចិត្ទុកដ្កែ់ល់តួនាទីរបស់ការអប់រ ំ 
 កនាុងការសគ្មចគគាលគៅ SDG ទាងំ ១៧ គនោះ្ងដែរ។ 

៣.៧ ESD ោនជំរុញឱ្យរានការ្លុោះបញ្្ច ងំពីគគាលការេ៍ចីរភាព 
 កនាុងគគាលនគោោយអប់រ ំកមមវធិីសិកសា ការបេដោុ ោះបណ្ដោ ល 

 
 និងការអនុវត្ ដែលជាមគធយាោយមួយស្រាប់គលីកកម្ពស់ 
 ភាពអង់អាច កាល ហានឱ្យបុគ្គលរានា ក់ៗគធ្កីារសគ្មចចិត្ដ្អែក 
 តាមព័តរ៌ាន្តរម្តរូវ។ គទាោះជាោ៉ា ងគនោះកដោ ីចាោំច់្ តរូវរានការ 
 ្លុោះបញ្្ច ងំសខំាន់ៗ មួយចនំនួ គ្រោះថាគបគីទាោះជារានការតសូ៊ 
 មតិ គែីម្បជីំរុញឱ្យរានការគ្បី្ោស់អភិ្កម្គប់្ជរុងគ្ជាយ 
 ទូទាងំ្បព័ន្ក៏គដ្យ ប៉ាុដន្គៅគពលដែលនិោយពីការអនុវត្ 
 វញិ គគគ្ចនីដតចាត់ទុកថា ESD ថាជា្បធានបទមួយគៅវញិ។  
 ការអនុវត្ដបបគនោះចាោំច់្តរូវដត ល្ ស់ប្ូរ គហយីគគគួរចាត់ទុក  
 ESD មិន្តរមដតជា្បធានបទប៉ាុគណ្្ណ ោះគទ ប៉ាុដន្ដតជាអ្ីដែល 
 ្តរូវ្ដោួចគ្ដោីមអនុវតដោគៅក្មិត្បព័ន្ ជាដ្នាកមួយនន SDG ទី ៤  
 គ ដ្ោ តគលីការអប់រនំិោយជាទូគៅ និងនិោយគដ្យដ�ក  
 ចំេុចគៅ ៤.៧។ 

៣.៨ ESD និងការអប់រភំាពជា្បជាពលរែឋាសកល (GCED) គឺជា 
 សនាូលននចំេុចគៅ ៤.៧ នន SDG ទី ៤ ដែលរានគគាលបំេង 

 គធ្ីោ៉ា ងណ្ឱ្យអនាកសិកសា្គប់រូបទទួលោនចំគេោះែរង និង 
 ជនំាញដែលចាោំច ់ គែមី្បគីលកីកម្ពសក់ារអភិវឌ្ឍគដ្យចរីភាព  
 ជាអាទិ៍តាមរយៈការអបរ់ ំស្រាបក់ារអភិវឌ្ឍគដ្យចរីភាព ្ ពម 
 ទាងំដបបដ្នននការរស់គៅ្បកបគដ្យចីរភាព សិទ្ិមនុស្ស  
 សមតថាភាព សមភាពគយនឌរ័ ការគលីកកម្ពសវ់ប្បធម ៌សន្ភិាព  
 និងអហងិសា ភាពជា្បជាពលរែឋាសកល និងការយល់ពីភាព 
 ច្មរុោះននវប្បធម ៌នងិការរមួចដំេករបសវ់ប្បធមែ៌លក់ារអភិវឌ្ឍ 
 គដ្យចីរភាព។ 

៣.៩ SDG គឺជាឱកាសែ៏វគិសសវសិាល ស្រាប់ការព្ងរងការយល ់
 ែរងរបស់គយងីអពីំ ESD។ គសចកដោសីគ្មចគលខ ៧២/២២២១៤  
 ននមហាសននាិោតអង្គការសហ្បជាជាតិ ចាត់ទុក ESD ថាជា 
 ធាតុ្្សមំួយែ៏សំខាន់ននគគាលគៅ SDG ពីការអប់រ ំ និងជា  
 “សរាសធាតុែ៏សំខាន់ គែីម្បជីួយឱ្យរានការសគ្មច SDG  
 ទាងំអស់គ្្សងគទៀត”។ SDG ទាងំ ១៧ ្គបែេដោ ប់គលីបញ្ហា  
 ្បឈមសំខាន់ៗរក់ព័ន្បរសិាថា ន (ឧទាហរេ៍ ការដ្ប្បរួល 
 អាកាសធាតុ ទរក សមុ្ទ និងែីជាគែីម) ក៏ែូចជាបញ្ហា គនលរោះ 
 មួយចំនួន ដែលចាោំច់្តរូវយកគៅគធ្ីការពិចារណ្គៅកនាុង 
 ការជដជកពិភាកសាអំពីការអភិវឌ្ឍ ែូចជា ភាព្កី្ក សមភាព 
 គយនឌ័រ១៥  និងសមធម១៌៦ ជាគែីម។ 

៣.១០ ការរោិះគន់ដែលគលីកគ�ងីថា ESD “ពំុរានភាពចបាស់ោស់”  
 ដែលមួយដ្នាកដែលគកីតគ�ីងគដ្យសារដតការយល់គ�ីញ 
 ទូលំទូោយ ដបបបរោិប័ននា និងការដ្ប្បរួលមិនគចោះចប់នន 
 បញ្ហា ចីរភាព គឺជាអ្ីដែលគគអាចគ្លីយតបកាន់ដតជាកោ់ក់  
 គៅគពលដែលវសិ័យគនាោះ្តរូវោន្សារភា្ជ ប់ជាមួយនរង SDG។  
 កនាុងចំគណ្ម SDG ទាងំ ១៧ គគអាចពិចារណ្ចាត់អាទិភាព 
 គៅតាមត្មរូវការគៅកនាុង្បគទស និងគៅមូលដ្ឋា ន។ ឧទាហរេ៍  
 ការដ្ប្បរួលអាកាសធាតុគៅដតជាដ្នាកមួយ កនាុងចំគណ្មដ្នាក 
 ដែល្តរូវគ ដ្ោ តការយកចតិទុ្កដ្កស់ខំាន់ៗ។ ESD កគ៏្លយីតប 
 ចំគរោះភាព្បទាក់្កឡាគានា នន SDG ដែលកនលងមក្តរូវោន 
 គគចាតទុ់កថាជាដ្នាកែ៏សំខាន ់ គែមី្បសីគ្មចោននូវវឌ្ឍនភាព 
 ពិត្ោកែគឆ្្ព ោះគៅសគ្មចការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព។ ការ 
 ្្គួបករាល ងំគានា រវាង ESD និង SDG មិន្តរមដតជាគរឿងែ៏ចាោំច ់
 ដតប៉ាុគណ្្ណ ោះគទ ក៏ប៉ាុដន្ក៏ជាែំគណ្ោះ្សាយឈនាោះ-ឈនាោះស្រាប់ 

 វសិ័យការងារទាងំពីរ្ងដែរ។ 
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

១៣ ជាដ្នាកមួយននកិច្ចពិគ្គាោះគោបល់គលីកទី ៦ គលអីនុសាសន៍របស់យូគេស្ូ ឆ្នា  ំ ១៩៧៤ រក់ព័ន្នរងការអបរ់ ំ គែីម្បគីលីកកម្ពស់ការយលែ់រងជាអន្រជាតិ កិច្ចសហ្បតិបត្ិការ សន្ិភាព និងការអប់ររំក់ព័ន្នរងសិទ្ិ

 
 មនុស្ស និងសិទ្ិជាមូលដ្ឋា នដែលបញ្ចូ លសំេួរអំពី ESD។ ឧបករេ៍អគង្តដែល្តរូវោនគ្បី្ោស់ស្រាប់ពិនិត្យតាមដ្នអនុសាសន៍ឆ្នា  ំ ១៩៧៤ ក៏ជាឧបករេ៍អគង្ត់ដែល្តរូវោនគធ្ីគ�ងីស្រាប់ពិនិត្យតាមដ្ន

  ចេុំចគៅ ៤.៧ នន SDG ទី ៤ ដែលកនាុងគនាោះ ESD ក៏ជាដ ន្ាកមួយែ៏សំខាន់្ងដែរ។

១៤  ESD ក៏ជាដ្នាកមួយននកិច្ច្ពមគ្ពៀងអន្រជាតិែនទគទៀតដែលរក់ព័ន្នរងការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព្ងដែរ ែូចជា អនុសញ្ញា  Rio ទាងំ ៣ (សដោីពីការដ្ប្បរួលអាកាសធាតុ ជីវច្មរុោះ និងទីរគហាឋាន) កិច្ច្ពមគ្ពៀងោ៉ា រសីសដោីពី
  ការដ្ប្បរួលអាកាសធាតុ ្កបខ័េ្ឌ សិននែស្រាប់កាត់បនថាយហានិភ័យគ្គាោះមហន្រាយ និង្កបខ័េ្ឌ កមមវធិីសដោីពីការគ្បី្ោស់និង្លិតកមម្បកបគដ្យចីរភាពរយៈគពល ១០ ឆ្នា  ំ២០១២ - ២០២១។ល។

១៥ ឧទាហរេ៍ ESD គឺជាឧបករេ៍ គែីម្បសីគ្មចគគាលគៅ SDG ទាងំអស់ គហយី SDG នីមួយៗសុទ្ដតរានបញ្ហា ្បឈមគរៀងៗខលួន។ ESD គ្បី្ោស់អភិ្កមដបប្បព័ន្ និងគ្បី្ោស់ជំនាញច្មរុោះ គែីម្បឱី្យគគអាច្សារភា្ជ ប់
  ទំនាក់ទំនងរវាងសេួំរសដោីពីសមភាពគយនឌ័រចិជាមួយនរងបញ្ហា នានាដែលរក់ព័ន្នរងការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព។ ឧទាហរេ៍ អនាកដែលរានគយនឌ័រគ្្សងគានា  ងាយទទួលរងគ្គាោះថានា ក់គដ្យសារការដ្ប្បរួលអាកាសធាតុ
  ខុសៗគានា ។ គៅគពលដែលគ្គាោះមហន្រាយគកីតរានគ�ងី ហស្ីដែលោត់បង់ជីវតិរានចំនួនគ្ចីនជាងបុរស គដ្យសារដតវធិានកនាុងសង្គម ឧទាហរេ៍គពលដែលរានគ្គាោះទរកជំននគ់កីតរានគ�ងី ជាគរឿយៗហស្ីមិនគចោះ
  ដហលទរកគ�យី និងរានកត្ាមួយចំនួនដែលរ រតត្បតិគធ្ីឱ្យពួកគគពំុអាច ល្ ស់ទីោន គពលកំពុងជួបនរងហានិភ័យ។ ែូគចនាោះ ការ្្ល់អាទិភាពឱ្យហស្ីទទួលោន ESD គួរចាត់ទុកថាជាអាទិភាព។ កនាុងន័យគនោះ ESD ជំរុញ

  សមភាពគយនឌ័រ និងកសាងឱកាស ក៏ែូចជា្ល្់នូវលក្ខខេ្ឌ  និងយុទ្សាហស្ស្រាប់គលីកកម្ពស់ភាពកាល ហានរបសហ់ស្ី។

១៦  សូមកត់សរា្គ ល ់ទស្សនទានអភិវឌ្ឍន៍គដ្យចរីភាព និងបញ្ហា ្បឈមដែលរក់ពន្័នរងការអភិវឌ្ឍគដ្យចរីភាព រមួរានបញ្ហា សមុគសាម ញ នងិការយលគ់�ញីខុសៗគានា ជាគ្ចនី ដែលអាចពំុ្តរូវោន ល្ុោះបញ្្ច ងំគពញគលញគៅកនាុង SDG។



៤. ការឆ្ថុលះបញ្ចាំ្ផែលចំបាច់ 

៤.១ សកមមភាពដែលនាមំកនូវការ ល្ ស់បដោូរជាវជិ្ជរាន៖ រគបៀបគលីក 
 ទរកចិត្ឱ្យអនាកសិកសាគធី្សកមមភាពដែលនាមំកនូវការ ល្ ស់បដោូរ 
 ជាវជិ្ជរានគែីម្បចីីរភាព ោនកាល យជាការងារចាោំច់ែ៏ធំមួយ 
 ស្រាប់ ESD។ សិកា្ខ សាោដែលគធ្ីគ�ងីជាគស៊រ ី ចាប់ពីឆ្នា  ំ

 
 ២០១៦ ែល់ឆ្នា  ំ២០១៨ គៅជំុវញិពិភពគោកស្រាប់គរៀបច ំ
 ឯកសារគនោះ ោន្្ល់នូវព័ត៌រានសីុជគ្្សំខាន់ៗមួយចំនួន 
 អំពីរគបៀបដែលសកមមភាពនាមំកនូវការ ល្ ស់បដោូរជាវជិ្ជរានគនោះ 
 ្តរូវោនគធ្ីគ�ងី។ 

៤.២ ទី ១ ការ ល្ ស់បដោូ រជាវជិ្ជរានការទាមទារឱ្យរានការរខំានកនាុង 
 ក្មិតមួយចំនួន ដែលកនាុងគនាោះមនុស្ស្តរូវគ្តៀមខលួន្ន

 
 គជីងគចញគៅខាងគ្រៅសាថា នភាពបច្ចុប្បននារបសពួ់កគគ ឬនិោយ 
 មយា៉ាងគទៀតជារគបៀបគិត រគបៀបគធ្ីឥរោិបថ ឬរគបៀបរស់គៅ 
 តាមដបបធមមតា។ វាទាមទារឱ្យរានគសចកដោកីាល ហាន ភាពអេំត់  
 និងការគបដោជាញា ចិត្ដែលអាចគកីតរានកនាុងក្មិតខុសៗគានា  និង

 
 ដែលអាចគកីតគចញពីការរានជំគនឿ ទ្ា ល់ខលួន ការយលែ់រងសីុ 
 ជគ្្ ឬ្គានដ់តជាការទទួលអារមមេ៍ែរងពីអ្ដីែល្តរម្តរូវ។

៤.៣ ទី ២ ការ ល្ ស់បដោូរជាវជិ្ជរានគកីតរានគៅែំណ្ក់កាលគ្្សងៗ 
 គានា ។ តាមរយៈការទទលួោនចគំេោះែរង និងពត័រ៌ាន អនាកសិកសា 
 ែរងពីតថភាពមួយចំនួន។ តាមរយៈការវភិាគដបបលអែិតលអែន់  
 ពួកគគចាប់គ ដ្ោីមយល់ពីភាពសមុគសាម ញននតថភាពទាងំគនោះ។  
 ការរានពគិសាធន៍ ទ្ា ល់ជាមួយតថភាព គធ្ឱី្យពួកគគកាន់ដត 
 អាចភា្ជ ប់ទំនាក់ទំនងសីុជគ្្ជាមួយនរងបញ្ហា ទាងំគនោះ ដែល 
 អាចនាឱំ្យពួកគគយល់ពីសាថា នភាពរបស់អនាកដែលរង្លប៉ាោះ 
 រល់គដ្យសារតថភាពគនោះ។ ការយល់ពីសាថា នភាពរបស់អនាក 
 ែនទ អាចដ្បកាល យជាសន្ានចិត្ ្បសិនគបីតថភាពដែល 
 ពួកគគោនគ�ញីគនោះ រានភាពរក់ព័ន្ជាមួយនរងជីវតិ ទ្ា ល់ 
 ខលួន និងអត្សញ្ញា េរបស់អនាកសិកសា។ ការ ល្ ស់បដោូរជាវជិ្ជរាន

 
 គកីតរានគ�ងី គៅគពលដែលចាប់គ្្ីមរានសរានចិត្គៅគល ី
 គនលងដែលគលីកកម្ពស់នូវភាពកាល ហាន។១៧ 

៤.៤ ការយល់ែរងដបបគនោះរានភាពរកព់ន្័គ្ចនីជាមយួនរងជាមយួ 
 នរងគគាលវធិីគរគុកាសល្យ។ ឱកាសស្រាប់ចាបគ់្ដោមីការ្សាវ 
 ្ជាវដបបលអែិតលអែន់ ដស្ងយល់ពីតថភាព ភាពរក់ព័ន្នរងជីវតិ 
 ទ្ា ល់ខលួន និងវត្រានរបស់មិត្ភក្ិ អនាក្្ល់ការដេនា ំ ឬអនាក

 
 ដែលជាជនគំរូ្បកបគដ្យឥទ្ិពល ក៏ែូចជាចំេុចចាប់គ្្មី 
 គធ្ីការ ល្ ស់ប្ូរ បំគពញតួនាទីោ៉ា ងសំខាន់កនាុងការគលីកកម្ពស់

 
 ភាពកាល ហាន ែល់បុគ្គលរានា ក់ៗចាប់គ្្ីមគធ្ីសកមមភាពដ្ច ់
 ណ្ត់។ អ្ីដែលសំខាន់្ងដែរគនាោះគឺ អនាកសិកសា្តរូវរានទី 

 កដនលងស្រាប់ពិគសាធន៍ ទ្ា ល់ជាមួយនរងគំនិតថមីៗ  “ដែលនា ំ
 មកនូវការរខំាន” ទាងំគនោះ ដែលអាចជយួឱ្យពកួគគគធ្កីារ្តិោះរោិះ 
 ពិចារណ្ោ៉ា ងលអែិតលអែន់ និងគធ្ីឱ្យពួកគគអាចគមីលគ�ញីពី

 
 ចំេុចស្រាប់ចាប់គ្្មីគធ្ីការ ល្ ស់ប្ូរ។ ការអប់រកំនាុង្បព័ន្

 
 ដតឯង គឺមិន្គប់្គាន់គនាោះគ�យី។ ការអប់រគំ្រៅ្បព័ន្ និង 
 ការគរៀនសូ្តគ្រៅ្លូវការ រមួនរងការគរៀនសូ្តគពញមយួជីវតិ្លង 
 ជំនាន់ ដែលគកីតរានគៅតាមសហគមន៍ ្ ដោល់ឱ្យអនាកសិកសានូវ 
 ឱកាសសំខាន់ៗ គែីម្បី្ សារភា្ជ ប់ទំនាក់ទំនងពួកគគជាមួយនរង 
 តថភាពដែលរក់ព័ន្នរងពួកគគ និងដែលអាចរានឥទ្ិពល  
 គែីម្បឱី្យពួកគគអាចចាប់គ្្ីមអនុវត្សកមមភាពដែលចាោំច់។ 

៤.៥ ចាោំច់្តរូវរានការយកចិត្ទុកដ្ក់បដនថាមគទៀតែល់បុគ្គល 
 រានា ក់ៗ និងរគបៀបដែលពួកគគគធ្ីការ ល្ ស់ប្ូរ។ ការ ល្ ស់ប្ូរជា 
 មូលដ្ឋា នដែលចាោំច ់គែមី្បកីសាងអនាគត្បកបគដ្យចីរភាព  
 ចាប់គ្្ីមគចញពីបុគ្គលរានា ក់ៗ និងពីការ ល្ ស់ប្ូ រឥរោិបថ 

 
 អាកប្បកិរោិ និងដបបដ្នននការរស់គៅរបស់ពួកគគ ខេៈ 
 គពលដែលកត្ាបរបិទ និងការគាំ្ ទសាថា បន័ បគងី្តនូវបរោិកាស 
 អគំណ្យ្ល នងិអាចជយួឱ្យបុគ្គលរានា ក់ៗ អាចចូលរមួចំដេក 
 កានដ់តសកមម។ គនោះគឺជាអ្ដីែលគកតីរាន ជាពិគសសកនាងុចគំណ្ម

 
 មនុស្សវយ័គកមង ដែលជាគរឿយៗសកមមភាពដែលនាមំកនូវការ 

 ល្ ស់បដោូរជាវជិ្ជរានរបស់ពួកគគ គកីតរាន គៅគពលដែលពួកគគ 
 ្ល់្សារៈសំខានែ់ល់គុេតនមលអ្មីយួ និងគៅគពលដែលដបប 
 ដ្នននការរស់គៅរបស់ពួកគគគ្លីយតបចំគរោះអត្សញ្ញា េ 
 របស់ពួកគគ។ ESD គឺជាកមមវធិីដែលចាោំច់ គែីម្បី្ ្ល់ឱ្យ 
 ពកួគគនូវបេិំន្តិោះរោិះពិចារណ្ដបបលអែតិលអែន ់គែមី្បី្ លុោះបញ្្ច ងំ

  ពីគុេតនមល ឥរោិបថ និងអាកប្បកិរោិរបស់បុគ្គលរានា ក់ៗ ក៏
 

 ែូចជាជគ្មីសកនាុងការរស់គៅរបស់ពួកគគ។ 

៤.៦ ចុងគ្កាយ ការ ល្ុោះបញ្្ច ងំគលីសកមមភាពដែលនាមំកនូវការ 
 ល្ ស់ប្ូរ បងាហា ញឱ្យគ�ញីពីសារៈសំខាន់របស់សហគមន៍។ គៅ 
 កនាុងសហគមន៍មួយដែលគគអាចឱ្យនិយមន័យមិន្តរមដតជា

 
 សហគមនរ៍បូវន័ប្៉ាុគណ្្ណ ោះគទ ដថមទាងំជាសហគមនត៍ាម្បពន្័ 

 អនឡាញ សង្គម នគោោយ ឬវប្បធម៌្ងដែរគនាោះ អនាកសិកសា 
 អាចរកគ�ញីគុេតនមល និងបុព្គហតុនានា ដែលរក់ព័ន្ជា 
 មួយនរងពួកគគជាលក្ខេៈបុគ្គល្ង និងជាសមូហភាព្ង។  
 ពួកគគក៏អាចរកគ�ញីសរាជិការគ្្សងគទៀត និងបគង្ីតទំនាក ់
 ទំនងជាមួយនរងអនាកទាងំគនាោះ ដែលនាមំកនូវសាមគ្គីភាព និង 
 ជួយស្មរួលឱ្យរានការគធ្ីសកមមភាពជាសមូហភាព គែីម្បនីា ំ
 មកនូវការ ល្ ស់បដោូរជាវជិ្ជរាន និងវប្បធម៌ចីរភាព។ 

៤.៧ ការអនុវត្ ESD គ្បៀបបីែូចជាការអនុវត្ភាពជា្បជាពលរែឋា 
 ែូគចានា ោះដែរ។ វាជំរញុឱ្យរានការគតិដតពីការគរៀនសូ្តគពញមយួ 
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

១៧ មនុស្សរានា ក់មិនចាោំច់្លងកាត់្ គប់ែំណ្ក់កាលទាងំអស់ននការ ល្ ស់បដោូរជាវជិ្ជរានគនាោះគ�យី (ការយលែ់រង ការែរងពីភាពសមុគសាម ញ ការយល់ពីសាថា នភាពអនាកែនទ សនាដោ នចិត្ ភាពកាល ហាន)។ គគអាចរលំងែំណ្ក់កាល
  មួយចំនួន គដ្យបុគ្គលខលោះអាច ល្ ស់ពីែំណ្ក់កាលទីមួយ គៅែំណ្ក់កាលចុងគ្កាយននការបគង្ីនភាពកាល ហានដតមដោង។ គលីសពីគនោះក៏អាចរានករេីដែលបុគ្គលមួយចំនួន ចាបគ់ ដ្ោីមជាមួយនរងការយល់ពីសាថា នភាពអនាក 
  និងការរានសន្ានចិត្ គហយីគ្កាយមកគធ្ីការគដ្ោះ្សាយបញ្ហា គនោះតាមរយៈការយល់ែរងរបស់ពួកគគ គរលគឺពួកគគពំុោនចាបគ់្្ីមពីែំគេីរការយលែ់រងគៅគនាោះគ�យី។ បុគ្គលរានា ក់ក៏្លងកាតែំ់ណ្ក់កាលទាងំគនោះ 
  គដ្យគ្បី្ោស់ែំគេីរការ និងកនាុងគល្បឿនខុសៗគានា ្ងដែរ។



 ជីវតិ ដែលគធ្ីគ�ងីមិន្តរមដតគៅតាមសាោគរៀនប៉ាុគណ្្ណ ោះគទ  
 ដថមទាងំគៅខាងគ្រៅមជ្ឈដ្ឋា នសាោគរៀន្ងដែរ គរលគគឺៅ 
 កនាុងជីវតិរបស់បុគ្គលរានា ក់ៗ។ គដ្យឈរគលីគគាលការេ៍សិទ្

 ិ
 មនុស្ស និងគគាលការេ៍ែនទគទៀត ែូចជា ការចូលរមួ ការមិន 
 គរសីគអីង និងគេគនយ្យភាពជាគែីម ESD រានទំនាក់ទំនង 
 ជាមួយនរងកត្ាសង្គម និងវប្បធម៌របស់សហគមន៍ និងជំរុញ 
 ឱ្យរានការសិកសាដស្ងយល់ពីសង្គមគៅកនាុងសហគមន៍ទាងំ 
 គនាោះ។ អតស្ញ្ញា េវប្បធមប៌គំពញតនួាទីោ៉ា ងសខំាន។់ គែមី្ប ី
 ្សារភា្ជ បទ់នំាកទ់នំងជាមួយនរងសហគមនក៍ាន់ដតជិតសនាទិ ្គរួ 
 រានការ្្ល់ស័្យភាពបដនថាមគទៀតែល់សាោគរៀន កនាុងការ 
 អនុវត្្កបខ័េ្ឌ កមមវធិីសិកសា និង្គប់្គងរាល់សកមមភាព 
 ្បចានំថងៃរបស់ខលួន។ ែូគចនាោះ ការអនុវត្ ESD ទាមទារឱ្យរានការ 
 គិតដបបថមីអំពីតួនាទី និងមុខងាររបស់សាោគរៀន។ 

៤.៨ ការ ល្ សប់្ូររចនាសម្ពន័៖្ គដ្យសារដតចាោំច់្ តរូវរានការយក 
 ចិត្ទុកដ្ក់បដនថាមគលីអ្ីដែលកំពុងគកីតរានគៅក្មិតបុគ្គល

 
 រានា ក់ៗជុំវញិការសគ្មចចិត្ និងបទពិគសាធន៍ដែលនាមំកនូវ 
 ការ ល្ ស់បដោូរជាវជិ្ជរាន ESD ក៏ចាោំច់្ តរូវគ ដ្ោ តការយកចិត្ទុក 
 ដ្ក់បដនថាមគទៀតគលីបុព្គហតុដែលចាក់ឫសោ៉ា ងគ្រៅគៅកនាុង 
 រចនាសម្ព័ន្គៅគហយី។ 

៤.៩ ទនំាកទ់នំងរវាងកគំេីនគសែឋាកចិ្ច និងការអភិវឌ្ឍគដ្យចរីភាព 
 

 គឺជាបញ្ហា មួយ កនាុងចំគណ្មបញ្ហា រក់ព័ន្នានា។ រានការ 
 យល់្សបជាទូគៅថា គគពោិកនរងរកសាតុល្យភាពរវាងកគំេីន 
 គសែឋាកិច្ច និងគគាលការេ៍ននការអភិវឌ្ឍ្បកបគដ្យចីរភាព 
 ណ្ស់ ែរាបណ្និនានា ការគៅកនាុងឧសសាហកមម និង្លិតកមម

 
 បច្ចុប្បននា គៅដតបន្រានដបបគនោះគទៀត។ ្លិតកមម និងការ 
 គ្បី្ោស់ដែលរានសនទាុោះគកីនគ�ងីោ៉ា ងគលឿនមិនធាល ប់រាន 

 
 នាឱំ្យគរចរ រលែលធ់នធានធមមជាត ិនាឱំ្យរានបររិាេសេំល់ 
 កនាុងក្មិតដែលមិនអាច្គប់្គងោន និងនាឱំ្យរានការគកីន

 
 គ�ងីនូវសតុីេហា ភាពគៅកនាុងសកលគោកទាងំមូល។ រានគនិំត

 
 ្ដោួចគ្ដោីមដែលគួរឱ្យគជឿទុកចិត្ និងសមទទួលោនការគកាត 
 សរគសរីជាគ្ចនីស្រាបគ់លកីកម្ពស់្លិតកមម និងការគ្បី្ ោស់

 
 ្បកបគដ្យចីរភាព ប៉ាុដន្្លជោះននគំនិត្ដោួចគ្ដោីមទាងំគនោះគៅ 
 រានក្មិតគៅគ�យី។ 

៤.១០ នាគពលអនាគត ESD ្តរូវគលីកទរកចិត្ឱ្យអនាកសិកសាគឈង្ 
 យល់ពីគុេតនមលដែលអាច្្ល់នូវជគ្មីសគ្្សងែល់សង្គម 
 ដែលឱ្យតនមលែល់ការគ្បី្ោស់ ែូចជា ភាព្គប់្គាន់ ភាព 
 យុត្ិធម៌ និងសាមគ្គីភាពជាគែីម។ ្ល្បគោជន៍ថមីៗដែល 
 ទទួលោនពីគសែឋាកិច្ចវលិជំុ និងគសែឋាកិច្ចដបបដចករដំលក គឺជា 
 គុេតនមលមួយកនាុងចំគណ្មគុេតនមលជាជគ្មីសទាងំគនោះ។១៨   

 ESD អាច្្លក់ារបេុ្ោះបណ្្លែល់តអួង្គរកព់ន្័សំខាន់ៗ  
 គៅកនាុងវសិយ័ឯកជន និងអាចបគង្នីចគំេោះែរងហរិញញាវតថាុ គែមី្បី

  គាំ្ ទែល់ការគធ្ីសកមមភាពគសែឋាកិច្ចដែលរានចីរភាព។ ESD  
 ក៏្ តរូវរានឥទ្ពិលគលីននិានា ការ្លតិកមមដែលពំុរានចរីភាពគៅ

 
 កនាុងរចនាសម្ពន័គ្សែឋាកិច្ចបច្ចុប្បននាគដ្យ ទ្ា ល់្ ងដែរ។ គនោះរាន

 
 ន័យថាចាោំច់្តរូវបគង្ីនភាពកាល ហានែល់មនុស្ស គែីម្បឱី្យ 
 ពកួគគអាចចូលរមួ ទ្ា លក់នាុងែំគេីរការនគោោយ នងិការជរំញុ 
 ឱ្យរានការគរៀបចំលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុត្ដ្នាកបរសិាថា នឱ្យោន 
 សម្សបស្រាប់សហ្គាសនានា។

៤.១១ ចាោំច់្តរូវរានការយល់គ�ញីដែលរានរចនាសម្ព័ន្្តរម្តរូវ  
 គែីម្បីគ្លីយតបចំគរោះ ESD គៅកនាុងបរបិទននភាព្កី្ក

 
 ធងៃន់ធងៃរ្ងដែរ។ មនុស្សមួយចំនួនគិតថា ESD គនោះគឺជា  
 “គរឿង្បេិត” គៅកនាុងបរបិទននភាព្កី្កធងៃន់ធងៃរ ឬសាថា នភាព

 
 គ្្សងគទៀត ដែលបង្ការលំោកែល់ការរស់រាន (ឧទាហរេ៍  
 សាថា នភាពជគរាល ោះ ឬសាថា នភាពជនគភៀសខលួនជាគែមី)។ ការគលីក 
 គ�ងីដបបគនោះ ក៏បង្នូវភាពពិតមួយចំនួន្ងដែរ គ្រោះថា 
 ភាពសមុគសាម ញ ក៏ែូចជាភាពរក់ព័ន្ននទស្សនទានអភិវឌ្ឍន ៍
 គដ្យចីរភាព ជាអ្ីដែលមិនគ្លីយតបគៅនរងសាថា នភាពរបស់

 
 មនុស្សដែលកពុំងជបួការលោំកលបំនិកនាុងការរសគ់ៅ្បចានំថងៃ  
 ប៉ាុដន្ការគលីកគ�ីងដបបគនោះក៏មិនដមនជំទាស់គៅនរងសារៈ 
 សំខាន់នន ESD ចំគរោះ្ករុមមនុស្សដែលកំពុងជួបការខ្ោះខាត 
 គនាោះដែរ។

៤.១២ ្ បជាពលរែឋាដែលរស់គៅកនាុងភាព្កី្កធងៃន់ធងៃរ ជាគរឿយៗ គ ឺ
 ជាជនរងគ្គាោះគដ្យសារការអភិវឌ្ឍដែលបង្ឱ្យរានគ្គាោះ 
 មហន្រាយ ឬគ្គាោះហន្រាយធមមជាតិ។ ពួកគគរង្លប៉ាោះរល ់
 ទ្ា ល់គដ្យសារការគរចរ រលបរសិាថា ន និងការខ្ោះជាចីរភាព 
 គសែឋាកិច្ច និងសង្គម។ អភិ្កម ESD ដែលរាន្បសិទ្ភាព 
 ស្រាប់្ ករុមមនុស្សដែលគៅកនាុងសាថា នភាពលអ្ែ បគសរី ្ បដហល 
 ជាមិនរាន្បសិទ្ភាពស្រាប់្ករុមមនុស្សដែលកំពុងជួបការ 
 ខោ្ះខាតគៅគ�យី ែូគចនាោះគគចាោំច់្ តរូវដកស្មរួលអភិ្កម ESD  
 ឱ្យ្សបតាមបរបិទ និងតថភាពរបស់្ករុមគគាលគៅ។ 

៤.១៣ ឧទាហរេ៍ ការគ្បី្ោស់សហគមន៍ជាគវទិកាសកមមភាពែូច 
 ការគលីកគ�ងីពខីាងគែមី អាចអនុវតត្ាមដបបគ្្សងកនាុងបរបិទ

 
 ននភាព្កី្កធងៃន់ធងៃរ។ ជាគរឿយៗ ភាព្កី្កធងៃន់ធងៃរគកីតរាន 
 ជាទូគៅកនាុងចំគណ្ម្ករុមចំណ្ក្សរុក។ គគអាច្បមូល្ដោុ  ំ
 សរាជិករបស់្ករុមទាងំគនោះមកជបួជំុគានា ដបបនិមមតិ គដ្យពំុរាន 
 ការ្សារភា្ជ បទ់នំាកទ់នំង ឬការ្ល់្អត្សញ្ញា េរមួគនាោះគ�យី។  
 ជនគភៀសខលួន ឬអនាកដែលសថាតិគៅកនាុងសាថា នភាពជគរាល ោះែនទគទៀត 

 
 ក៏្ បឈមនរងគ្ពងវាសនាែូចគានា គនោះដែរ។ ស្រាប់្ ករុមទាងំគនោះ  
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

១៨ គសែឋាកិច្ចវលិជំុ ជំរុញឲ្យរានការងាកគចញពីគំរូយក ្លិត និងគចាល គៅជាការគ្បី្ោស់អភិ្កមពី “វតថាុធាតុគែីមែំបូងគៅវតថាុធាតុគែីមែំបូង (cradle to cradle)” គដ្យគ្បី្ោស់រគបៀបរចនា្លិត្លដែលគ្បី្ោស់
  ោនយូរ ការជួសជុល ការគ្បី្ោស់គ�ងីវញិ និងការដកនចនា។ រានការគលីកគ�ងីថា គៅកនាុងពិភពគោក្បកបគដ្យចីរភាព អនាកគ្បី្ោស់អាចបន្ការគ្បី្ោស់្លិត្ល និងគសវា្សគែៀងគានា ដែរ។ ឧទាហរេ៍ គគអាចរចនា

  ទូរស័ពទានែតាមរគបៀបដែលអាចឱ្យគគយកបដំេកដែលរានតនមលយកគៅគ្បី្ោស់គ�ងីវញិកានដ់តងាយ្សរួល។ ខេៈគពលដែលរានការគចាលសគមលៀកបរំក់កនាុងបររិាេែ៏គ្ចីនគលសីលុប គដ្យសារដតនិនានា ការម៉ាូែគពញ
  និយមរានសនទាុោះោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស ្ករុមហុ៊នវាយនភេ្ឌ មួយចំនួន កំពុងគធ្ីការដកស្មរួលរចនាសម្ព័ន្នន្បព័ន្្បតិបត្ិការរបស់ខលួន គែីម្បី្ ្ល់លទ្ភាពឲ្យគគអាចយក្កណ្ត់ដកនចនា មកគ្បី្ោស់ជំនួសឲ្យវតថាុធាតុគែីមវញិ។



 សហគមនដ៍ែលអាច្ល់្នូវគវទិកាសកមមភាពែ៏រាន្បគោជន ៍ 
 គួរគធ្ីការពិចារណ្ពីបញ្ហា ពិគសសដែលរក់ព័ន្នរង 
 អត្សញ្ញា េ្ករុម។

៤.១៤ គលីសពីគនោះ អភិ្កមស្រាប់្ ករុមមនុស្សដែលរស់គៅកនាុងភាព
 

 ្កី្កធងៃន់ធងៃរ ្បដហលជាទាមទារឱ្យរានការយកចិត្ទុកដ្ក ់
 បដនថាមគទៀតែល់ចំេុចដែលជាមូលដ្ឋា ន្គរោះ។ ែំបូងគ�យី 
 ចំេុចចាប់គ្្ីមគឺ្តរូវធានា និងស្ារគ�ងីវញិនូវគសចកដោីនថលថនាូរ 
 របស់មនុស្ស និងសិទ្ិរស់គៅ្បកបគដ្យភាពនថលថនាូរ។ ការ្្ល់

 
 ឱ្យមនុស្សនូវបំេិនជីវតិជាមូលដ្ឋា ន និងបំេិនជីវតិដែល 
 រក់ព័ន្ែនទគទៀត ឬជំនាញ ដែលអាចឱ្យពួកគគអាច្បកប 

 មុខរបរចិញ្ច រមជីវតិ គែមី្បអីាចតតាងំ និងយកឈនាោះភាព្កី្ក
 

 ធងៃន់ធងៃរ ្តរូវោនចាត់ទុកជាអាទិភាព។ ចំេុចទាងំគនោះមិនអាច 
 អនុវត្គៅោនគ�ីយ ្បសិនគបីពំុរានការគ្លីយតបចំគរោះ 
 បរបិទនគោោយ ្បវត្ិសាហស្ សង្គមគសែឋាកិច្ច ដែលជាគែីម 
 ចមនាឱំ្យពួកគគទទួលរងការឈចឺាប់ និងបន្ទទួលរងការឈ ឺ
 ចាប់គទៀត។ 

៤.១៥ បគច្ចកវទិយានាគពលអនាគត៖ គបីតាមរោយការេ៍មួយដែល 
 ្តរូវោនគោោះពុម្ព្សាយគៅកនាុងឆ្នា  ំ ២០១៥ គដ្យគវទិកា 
 គសែឋាកិច្ចសកលគោក គៅ្តរមឆ្នា  ំ ២០២៥ ឬមិនែល់ ១០  
 ឆ្នា គំទៀត្ង ពិភពគោកនរងគមីលគ�ញីពីបដ្មប្មរួលបគច្ចក

 
 វទិយាធំៗដែលនាឱំ្យរានការ ល្ ស់ប្ូរ្គប់ទិែឋាភាពទាងំអស់គៅ 
 កនាុងសង្គមរបសគ់យងី។ ចុងគ្កាយ ការ ល្ ស់ប្ូរមិន្តរមដតគកតី

  រានចំគរោះជីវតិ និងបរសិាថា នរបស់គយងីប៉ាុគណ្្ណ ោះគទ ដថមទាងំ 
 ចគំរោះការជដជកដវកដញករបសគ់យងីអពីំបញ្ហា ចរីភាព្ងដែរ។  
 នរងរានការគដ្ោះ្សាយបញ្ហា  “ចាស់ៗ” មួយចំនួន ប៉ាុដន្បញ្ហា  
 ្បឈម និងហានិភ័យថមីៗនរងគកីតរានគ�ងី។ ESD គែីម្បី

 
 គ្លីយតបចំគរោះសាថា នភាពនាគពលអនាគត មិនអាចមិនគអីគព ី
 ចំគរោះភាពរក់ព័ន្ននយុគសម័យបគច្ចកវទិយាគនាោះគ�យី។ 

៤.១៦ ទំនាក់ទំនងជាទូគៅរវាងអីុនធឺេិតជាមួយនរងបរសិាថា នរបស់
 

 គយងី នរងជួយឱ្យគយងីពិនិត្យតាមដ្ន និង្គប់្គងការគ្បី
 

 ្ោស់ថាមពលោនកានដ់ត្បគសីរ។ ឧទាហរេ៍ បគច្ចកវទិយា 
 ទី្ករុងនវឆ្ល តនរងបគងី្ន្បសិទ្ភាពននការ្គប់្គងថាមពល  
 ចរាចរេ៍ និងភ័ស្ុភារ។ នវានុវត្ន៍មួយចំនួន ែូចជា ការគោោះ 
 ពុម្ព 3D អាចកាតប់នថាយការែរកជញ្ជូ នវតថាុធាតុគែមីដែលចាោំច ់
 ្តរូវដតគធ្ីកនលងមក។ កិច្ចខិតខំ្បរងដ្បង ESD មួយចំនួន 
 ដែលអនុវតក្នលងមក គែមី្បគីធ្កីារ ល្ សបូ្់រឥរោិបថរបសម់នុស្ស

 
 រក់ព័ន្នរងការសន្សសំំនចថាមពល ការ្គប់្ គងធនធាន និង 
 បរសិាថា ននបតង ដលងរានភាពរកព់ន្័គទៀត។ កនាុងគពលជាមយួ 
 គានា គនោះ កន៏រងរានឱកាសថមីៗ ស្រាប ់ESD ្ ងដែរ។ ឧទាហរេ៍  

 ESD អាចពគនលឿនអន្រកាលគៅរកបគច្ចកវទិយានបតង តាមរយៈ 
 ការ្ដោល់ការបំរក់បំប៉ានែល់មនុស្សនូវជំនាញនបតងដែលចា ំ

 ោច់ជាគែីម។ 

៤.១៧ មយា៉ាងវញិគទៀត ក៏រានការគកីនគ�ងីនូវបញ្ហា ្បឈមថមីៗ្ង 
 ដែរ ឧទាហរេ៍ការគោោះពុម្ព 3D អាចនាឱំ្យរានការគកីនគ�ងី 
 គៅសំេល់ និងនាឱំ្យរានការគកីនគ�ងីនូវការគ្បី្ោស់។  
 ពិភពគោកដែលរានការគ្បី្ោស់្បព័ន្ស្័យ្បវត្ិកមម និង 
 ទំនាក់ទំនងតាម្បព័ន្ឌីជីថល ជួយនាមំកនូវភាពសុខ្សរួល  
 នងិគុេភាពននជវីតិ ប៉ាុដនវ្ាកន៏ាមំកនូវហានភិយ័ដ្នាកសន្សុិខ  
 និងសុវតថាិភាព និងនាឱំ្យរានគ្គាោះហន្រាយ្បគភទថមីៗ  ដែល 
 ្លប៉ាោះរល់ែល់ការសាយភាយខាល ងំជាងពិភពគោកដែល 
 មិនសូវភា្ជ ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគានា ។ ការគ្បី្ោស់បញ្ញា សិប្ប 
 នមិមតិ កពុំងរានឥទ្ពិលោ៉ា ងធគំធងគលីឥរោិបថរបស់មនុស្ស

 
 កនាុងដ្នាកគ្បី្ោស់្ង និងទំនាក់ទំនងកនាុងសង្គម្ង១៩។ ការ 
 ដចករដំលកអតថ្ា បគោជនដ៍ែលោនពីការរកីចគ្មនីដ្នាកបគច្ចក 
 វទិយាមិនគសមីភាពគានា  អាចព្ងីកគរាល តរវាងអនាកដែលរានបគច្ចក 
 វទិយាគ្បី្ោស់ និងអនាកជំនាញបគច្ចកវទិយាគ្បី្ោស់។ ESD  
 ស្រាបអ់នាគត គរួគ្តៀមមនុស្សជំនានគ់្កាយឱ្យគចោះទបទ់ល់ 

 នរងបញ្ហា ថមីៗ។ 

៤.១៨ អ្ដីែលសខំាន ់ចាោំច់្ តរូវរានការ្តិោះរោិះពិចារណ្ឱ្យោនលអែនិ
 

 លអែនគ់លកីារបនភ្ាពរកព័់ន្ននគុេតនមលចីរភាព “ដបប្បនពេី”។ 
  ជាមយួនរងអគារដែលបរំក់គដ្យឧបករេ៍សនិសរ័ ឥរោិបថ 
 មួយចំនួន ែូចជា ការបិទគភលីងជាគែីម អាចដលងរានភាពចា ំ
 ោច់ណ្គៅគទៀត ប៉ាុដន្គុេតនមលដែលរក់ព័ន្នរងការសន្ស ំ
 សំនចថាមពល និងបន្រានភាពរក់ព័ន្ គហយីក៏គួរបន្រាន 
 ភាពរក់ព័ន្្ងដែរ។ ការបគ្ងៀនគគាលការេ៍ចីរភាព អាច 
 កាន់ដតលំោកជាងមុន គ្រោះថាបគច្ចកវទិយាការនាមំិនរានការ 
 យល់ខុសថា គគអាចគដ្ោះ្សាយបញ្ហា ចីរភាពទាងំអស់ ឬអត ់
 គដ្ោះ្សាយបញ្ហា ទាងំគនោះភាគគ្ចីនគដ្យគ្បី្ោស់បគច្ចក 
 វទិយា។ 

៤.១៩ គដ្យសារដតវសិ័យធុរកិច្ច កមមន្សាល និងសហ្គាស ក៏ែូច 
 ជាសហគមនវ៍ទិយាសាហស្ គជឺាតអួង្គ នងិអនាកទទលួ្លសំខាន់ 
 ជាងគគនននវានុវត្ន៍បគច្ចកវទិយា ជាការសំខាន់ណ្ស់ដែល  
 ESD ្តរូវរានទំនាក់ទំនងឱ្យកាន់ដតជិតសនាិទ្ជាមួយនរងតួអង្គ 
 រក់ព័ន្គៅកនាុងសហគមន៍ទាងំគនោះ។ ការត្មង់ទិស ESD  
 គែមី្បគីាំ្ ទែលក់ារសគ្មច SDG នរង្ល្ឱ់កាសឱ្យសហគមន៍  
 ESD គធ្ីការកាន់ដតជិតសនាិទ្ជាមួយនរងតួអង្គរក់ព័ន្គៅកនាុង 
 សហគមន៍ខាងគលី ដែលពួកគគគធ្ីជាតួអង្គរក់ព័ន្សំខាន់ៗ 
 ននគគាលគៅទាងំគនោះ្ងដែរ។
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

១៩   គួររានការគឈង្យល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងបគច្ចកវទិយានាមុំខ ែូចជា ឌីជីថលូបនីយកមម និងបញ្ញា សិប្បនិមមិត និង ESD។



៥. ម្កបខព័េ្ឌអនុវត្

៥.១ ចំេងគជីង៖ គ ម្ ោះដែលគសនាីគ�ងីស្រាប់្កបខ័េ្ឌ  គែីម្ប ី
 គាំ្ ទែល់យុគសម័យគ្កាយ GAP គឺការអប់រសំ្រាប់ការ 
 អភិវឌ្ឍចីរភាព៖ គឆ្្ព ោះគៅសគ្មចគគាលគៅអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាព  
 (គៅកាត់ថា ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ ២០៣០)។ ្កបខ័េ្ឌ គនោះ  
 រានគគាលបំេងបញ្្ជ កច់បាសពី់ការបនព្ែីណំ្ក់កាល GAP  
 បច្ចុប្បននា គៅរកែំណ្ក់កាលគ្កាយ GAP គហយីកនាុងគពលជា 
 មួយគានា ក៏បងាហា ញឱ្យគ�ញីពីការត្មរមឱ្យ្សបគៅនរងរគបៀប 
 វារៈអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាពឆ្នា  ំ២០៣០ ្ងដែរ។ 

៥.២ គគាលគៅ៖ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ រានគគាលគៅកសាង 
 នូវពិភពគោកដែលកាន់ដតយុត្ិធម៌ និងកានដ់តរានចីរភាព  
 តាមរយៈការព្ងរង ESD និងការរមួចំដេកែល់ការសគ្មច 
 គគាលគៅ SDG ទាងំ ១៧។ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ នរង 
 សគ្មចគគាលគៅបគនោះ តាមរយៈអភិ្កមចំនួន ៣។

៥.៣ រាល់សកមមភាព ESD ទាងំអស់ រមួចំដេកែល់ការសគ្មច  
 SDG។ សកមមភាព ESD ដែលគធ្ីគ�ងីគដ្យរែឋាជាសរាជិក  
 និងយូគេស្ូ គបីគទាោះជារានការគលីកគ�ងីោ៉ា ងជាក់ចបាស់

 
 ព ីSDG កគ៏ដ្យ កនលងមកោនគ្លយីតបនរងបញ្ហា ជាគ្ចនីដែល  
 បច្ចុប្បននាគនោះ្តរូវោន្សារភា្ជ ប់ជាមួយនរង SDG មួយចំនួន។  
 បញ្ហា ទាងំគនោះ រានែូចជា ការដ្ប្បរួលអាកាសធាតុ ដែល្តរូវ 
 ោនបញ្ចូ លគៅកនាុង SDG ទី ១៣ សដោីពីសកមមភាពអាកាសធាតុ 

 
 ជីវតិកនាុងសមុ្ទគៅកនាុង SDG ទី ១៤, ជីវៈច្មរុោះកនាុង SDG 

  ទី ១៥, ្ពមទាងំថាមពលសាអែ តកនាុង SDG ទី ១៧, ្ករុងនិង
 

 សហគមន៍្ បកបគដ្យចីរភាពកនាុង SDG ទី ១១, ការគ្បី្ោស់ 
 

 និង្លិតកមម្បកបគដ្យការទទួលខុស្តរូវកនាុង SDG ទី ១២ 
 

 និងការអប់រកំនាុង SDG ទី ១៤។ ការរមួចដំេកននសកមមភាព  
 ESD ដែលអនុវត្ជាយូរមកគហយីទាងំគនោះែល់ការសគ្មច  
 SDG កនលងមក ោនដសដោងគចញឱ្យគ�ញីោ៉ា ងចបាស់ គហយី 
 សកមមភាពទាងំគនោះសមនរងទទួលោនការគាំ្ ទបន្គទៀត។ 

៥.៤ កនាុងគពលជាមួយគានា  ESD ក៏អាចរានតួនាទីដបបសកមមជាងមុន  
 គែីម្បចូីលរមួកនាុងការសគ្មចចិត្ SDG ជាពិគសស SDG ទាងំ

 
 ឡាយណ្ដែលោនគលកីគ�ងីជាកោ់កពី់ ESD។ សកមមភាព 
 អប់រ ំ្ ្សព្្សាយ និងការតសូ៊មតិរក់ព័ន្នរង SDG គៅតាម 
 បរបិទននការអបរ់គំ្្សងៗគានា  គឺជាឧទាហរេ៍លអៗែ ។ សកមមភាព 
 ទាងំគនោះ នរង្្ល់នូវព័ត៌រានែល់អនាកសិកសា្គប់វយ័ទាងំអស ់
 អំពី SDG ទាងំ ១៧ ្ពមទាងំភាពរក់ព័ន្ននគគាលគៅទាងំ 
 គនោះ ចំគរោះជីវតិរបស់បុគ្គលរានា ក់ៗ និងរបស់្ករុម ែូចជាការ 
 ទទួលខុស្តរូវដែលបុគ្គល និងសាថា ប័នរាន គែីម្បជីួយសគ្មច 
 គគាលគៅទាងំគនោះជាគែមី។ សកមមភាព ESD ទាងំគនោះគឺជា 
 សកមមភាពដែលកំពុងរានត្មរូវការខ្ពស់ គ្រោះថាគគចាោំច់្ តរូវ 
 គធ្ីការអប់រ ំ្ ្សព្្សាយែល់អនាកសិកសាគៅ្គប់វយ័ទាងំអស់ ក ៏

 ែូចជាែល់សាធារេជនទូគៅ គែីម្បពី្ងីកការយល់ែរងរបស ់
 ពួកគគអំពី ESD និងតួនាទីននការអប់រ ំកនាុងការសគ្មចគគាល

 
 គៅទាងំគនោះ។ 

៥.៥  ទំនាក់ទំនងរវាង ESD ជាមួយនរង SDG ក៏អាចកាន់ដតសីុ 
 ជគ្្ជាងគនោះគៅគទៀត និងរានគលីស្តរមដតពីការអប់រ ំការ 
 ្្សព្្សាយ និងការតស៊ូមតិ។ សកមមភាព ESD អាចនាឱំ្យរាន 
 ការគលីកគ�ងីនូវសំេួរសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពីភាព្បទាក ់
 ្កឡាគានា រវាងគគាលគៅ SDG គ្្សងៗដែលអាចនាឱំ្យរានភាព 
 ្បទាងំ្បគទសី និងបញ្ហា មិនចបាសោ់សម់យួចនំនួ។ សកមមភាព  
 ESD ្ បគភទទាងំគនោះ គៅដតបន្នរងគ ដ្ោ តការយកចិត្ទុកដ្ក ់
 គលី្ បធានបទរកព់ន្័នងិ SDG ឬអាចគ្បី្ ោសជ់ាឧបករេ៍ 
 ស្រាប់អប់រ ំ្ ្សព្្សាយអំពី SDG។ សកមមភាពទាងំគនោះនរង 
 នាឱំ្យរានសំេួរសំខាន់ៗមួយចំនួនរក់ព័ន្នរងការអភិវឌ្ឍ  
 ឬការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព ក៏ែូចជាភាព្បទាក់្កឡាគានា រវាង  
 SDG គ្្សងៗ។ 

៥.៦ ឧទាហរេ៍ SDG ទី ១២ សដោីពីការគ្បី្ោស់ និង្លិតកមម
 

 ្បកបគដ្យការទទលួខុស្តរូវ ចាោំច់្ តរូវ្សាភា្ជ បទ់នំាកទ់នំង 
 ជាមួយ SDG ទី ៨ សដោីពីការងារសមរម្យ និងកំគេីនគសែឋាកិច្ច 

 
 នងិ្តរូវរានការគបដោជាញា ចតិគ្ៅក្មិតសាថា បន័ គទបីអាចគដ្ោះ្សាយ 
 បញ្ហា រវាង SDG ពីរគនោះ។ SDG ទ ី៩ សដោពីឧីសសាហកមម នវានុវតន្៍  
 នងិគហដ្ឋា រចនាសម្ពន័ ្ចាោំច់្ តរូវគធ្កីារពចិារណ្ពបីញ្ហា នានា  
 ដែលរក់ព័ន្ជាមួយ SDG ទី ១១ ស្ីពីទី្ករុង និងសហគមន៍

 
 ្បកបគដ្យចីរភាព គហយីគគាលគៅទាងំពីរគនោះចាោំច់្តរូវ 
 ដតរានតុល្យភាពជាមួយគានា ។ ESD គៅកនាុង្កបខ័េ្ឌ  ESD  
 ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ គួរ្្ល់នូវការយល់គ�ញីដែលរានតុល្យ 
 ភាពជំុវញិការអភិវឌ្ឍ។

៥.៧ ការខិតខំគលីកជាសំេួរលអៗែ  និងចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍថាជា អ្ី 
 ដែល្តរូវរានតុល្យភាព មិនដមនជាគរឿងថមីស្រាប់សហគមន៍  
 ESD គនាោះគ�យី។ តាងំពីទសវត្សរក៍ារអប់រសំ្រាប់ការអភិវឌ្ឍ 
 គដ្យចីរភាពមក និងតាមរយៈការអនុវត្ GAP គៅែំណ្ក ់
 កាលបច្ចុប្បននា ការត្មង់ទិសសង្គមឱ្យងាកគៅរកការអភិវឌ្ឍ 
 គដ្យចីរភាព គៅដតជាគគាលបំេងែ៏សំខាន់បំ្ុតនន ESD។  
 SDG ទាងំ ១៧ ដែលគ ដ្ោ តគលីបញ្ហា ជាគ្ចនីរក់ព័ន្នរងការ 
 អភិវឌ្ឍ នងិចីរភាព ដ្កគ់ៅកនាុងខេ្ឌ ដតមយួ ្ ល្ឱ់្យសហគមន៍

 
 សកលនូវឱកាសថមីមួយគទៀត គែីម្បពី្ងរងបដនថាមគលីមុខងារ 
 ជាមូលដ្ឋា ននន ESD គនោះ។

៥.៨ ខេៈគពលដែល ESD រមួចំដេកែល់ SDG ទាងំ ១៧ ESD  
 បន្រានភាពរក់ព័ន្ជាពិគសសជាមួយនរងរគបៀបវារៈអប់រជំា 
 សកល ដែល្តរូវោនដ្ក់គចញគៅកនាុងគគាលគៅ SDG ទី ៤  
 ជាកដនលងពិគសសរបស់ ESD។ ESD ក៏ជាសរាសភាគមួយែ៏ 
 សំខាន់ននការអប់រ ំ្ បកបគដ្យគុេភាព្ងដែរ។ សមតថាភាព 
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 



 នានា ែូចជា សមតថាភាព្សរូបយកចគំេោះែរង ចិត្សង្គម និង 
 ឥរោិបថដែលសុទ្ដតជាសរាសភាគសំខាន់ៗននការគរៀន 
 សូ្ត រានភាពរក់ព័ន្ជាមួយនរង្គប់ដ្នាកទាងំអស់ននការ 
 អប់រ។ំ ការគ ដ្ោ តការយកចិត្ទុកដ្ក់នន្កបខ័េ្ឌ  ESD គល ី
 សមតថាភាពរក់ព័ន្នរងការយល់ពីសាថា នភាពអនាកែនទ សាមគ្គ ី
 ភាព និងការគធ្ីសកមមភាព ជួយជំរុញ SDG ទី ៤ គៅរកសាថា ន 
 ភាពនាគពលអនាគត ដែលការអប់ររំមួចដំេកមិន្តរមដតែល ់
 គជាគជ័យរបស់បុគ្គលរានា ក់ៗគ�យី ដថមទាងំែល់ការរស់រាន  
 នងិការសគ្មចោននូវវបុិលភាពជារមួរបស់សហគមន៍សកល 
 គទៀត្ង។ វាក៏អាចជួយែល់រគបៀបវារៈអប់រសំកល ឱ្យងាក 
 គចញពីការគ ដ្ោ តដតគលីការចូលគរៀន និងគុេភាព ដែល្តរូវ 
 ោនវាស់ដវងជាលទ្្លននការសិកសា្ងដែរ គែីម្បងីាកគៅ 
 បគង្នីការគ ដ្ោ តការយកចិតទុ្កដ្កគ់លខីលរមសារននការការសកិសា  
 និងការរមួចំដេកននការសិកសាចំគរោះមនុស្សជាតិ។ 

៥.៩ រចនាសម្ព័ន្៖ គគាលបំេងចម្បងននែំណ្ក់កាលបច្ចុប្បននានន 
 កមមវធិី GAP គឺគែីម្បសី្មរួលែល់ការព្ងីកវសិាលភាពសកមម 
 ភាពដែលកំពុងអនុវត្គៅនរងមូលដ្ឋា ន។ គបីតាមការពិនិត្យ 
 គ�ងីវញិរក់កណ្ដោ លអាេត្ិ គគាលគៅគនោះកំពុងសគ្មច 
 ោនោ៉ា ងគជាគជ័យគដ្យនែគូសំខាន់ៗ របស់កមមវធិ ីGAP គដ្យ 
 កនលងមករានការគរៀបចំសកមមភាពជាគ្ចីនគៅកនាុងមូលដ្ឋា ន 
 ទ្ា ល់។ គដ្យគ្បី្ ោសគ់គាលវធិវីធិបីច្ចុប្បននាដែលកំពុងគ្បី្ ោស់

 
 គៅកនាុងែំណ្ក់កាលបច្ចុប្បននាននកមមវធិី GSP គឺជាគគាលវធិី

 
 ដែលរាន្បសិទ្ភាព ្កបខ័េ្ឌ  ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០  
 ្្ល់អនុសាសន៍ឱ្យរានការបន្រកសាសរាសភាគសំខាន់ៗនន 
 កមមវធិគីនោះ និងរានការគលីកគសនាីឱ្យគធ្ីការដកស្មរួល និងគធ្ី

  បច្ចុប្បននាភាពមយួចនំនួ ដ្អែកតាមគមគរៀនដែលទទលួោនពីការ 
 អនុវត្។ 

៥.១០ ទី ១ សកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ ែូចជា ជំរុញគគាលនគោ 
 ោយ, គធ្កីារ ល្ សប់ដោូរបរោិកាសគរៀនសូ្ត និងបេដោុ ោះបណ្ដោ ល

  ជាវជិា្ជ រាន, កសាងសមតថាភាពអនាកអបរ់ ំនិងអនាកបេដោុ ោះបណ្ដោ ល,  
 បគង្ីតភាពកាល ហាន និងគកៀរគរយុវជន, និងពគនលឿនែំគណ្ោះ 
 ្សាយ្បកបគដ្យចីរភាពគៅនរងមូលដ្ឋា ន គៅដតជាសកមម 
 ភាពដែលរានសុពលភាព។ សកមមភាពទាងំគនោះគឺជា្ចក 
 ចូលែ៏រាន្បគោជន៍ ស្រាប់គរៀបចំសកមមភាព ESD ស្រាប់ 
 ឆ្នា  ំ២០៣០។ 

៥.១១ ទី ២ បណ្ដោ ញនែគូទាងំ ៥ រានតួនាទីសំខាន់កនាុងការ្្សព ្
 ្សាយពត័រ៌ានែលតួ់អង្គគៅក្មិតមូលដ្ឋា ន។ ទស្សនទានគនោះ  
 សមនរងបន្ទទួលោនការគាំ្ ទ២០  ប៉ាុដន្គួររានការព្ងរងការ 
 សហការកនាុងចំគណ្មនែគូនានាបដនថាមគទៀត។ គែមី្បសីគ្មច 
 គគាលគៅគនោះ គួរគរៀបចំឱ្យរានការ្ដោល់ការគាំ្ ទែល់បណ្ដោ ញ 

 នីមួយៗស្រាប់សកមមភាពដែលរានការចូលរមួពីនែគូមកពី 
 ្ករុមគ្្សងៗគៅកនាុងបណ្ដោ ញ។២១ គលីសពីគនោះ គួររានការ 
 បញ្ចូ លបណ្ដោ ញនែគូទាងំ ៥ គៅកនាុងបណ្ដោ ញនែគូរមួដតមួយ  
 គដ្យនែគូចំនួន ៥ ្ករុម ដែលរានឯកគទសគលីសកមមភាព 
 ជាអាទិភាព ៥ ្ តរូវ្ចោច់បញ្ចូ លគានា  បដន្សហការជាមួយ្ករុម 
 នែគូែនទគទៀត។ នរងរានការខិតខំ្បរងដ្បងបដនថាមគទៀត គែីម្ប ី
 ជរំញុឱ្យរានការចូលរមួពីតណំ្ងរដ្ឋា ភិោល អាជាញា ធរមូលដ្ឋា ន  
 វស័ិយឯកជន អង្គការសង្គមសីុវលិ អនាក្ដោល់ជំនួយ សហគមន៍ 
 អភិវឌ្ឍន ៍្ពមទាងំសហគមន៍ SDG គៅកនាុងបណ្ដោ ញនែគូគនោះ។ 

៥.១២ ចុងគ្កាយ កមមវធិី្ដោល់រង្ាន់ ESD ដែលអនុវត្គដ្យយូគេស្ូ  
 និង្បគទសជប៉ាុន ដែលជាដ្នាកមួយែ៏សំខាន់ននយុទ្សាហស្  
 GAP គហយីដែលោនកាល យជាកមមវធិី្ ដោលរ់ង្ានដ់ែលទទួលោន 
 គជាគជ័យជាងគគមួយ សមនរងទទួលោនការគាំ្ ទបដនថាម 
 គទៀត គែីម្បគី្បី្ោស់ជាឧបករេ៍ដស្ងរកការគាំ្ ទស្រាប់  
 ESD និងជាពិគសសស្រាប់សាថា នភាពគ្កាយ GAP។ 

៥.១៣ សកមមភាពដែលអនុវត្គដ្យរែឋាជាសរាជិក៖ ESD គឺជាធាតុ 
 ្្ុសមំួយែ៏សំខាន់ននចំេុចគៅ ៤.៧ ននគគាលគៅ SDG ទី ៤  
 សដោីពីការអប់រ។ំ ESD ្ តរូវោនបញ្ចូ លជាចំេុចគៅអប់រសំកល 
 មួយដែលនរងរានការពិនិត្យតាមដ្នជា្បចាគំលីវឌ្ឍនភាព 
 ដែលសគ្មចោន។ ។ បច្ចុប្បននាគនោះ រានការយល់ចបាស់ោ៉ា ង 
 ចបាស់ថា ESD ថាជាលក្ខខេ្ឌ ែ៏សំខាន់មួយស្រាប់ការអប់រ ំ

 ្បកបគដ្យគុេភាព គបគីតិពីភាពបនាទា នន់នការកសាងពិភព 
 គោកមួយ្បកបគដ្យសន្ិភាព និងចីរភាព គែីម្បភីាពរស់រាន  
 នងិវបុិលភាពរបសម់នុស្សជំនានគ់នោះ នងិមនុស្សជនំានគ់្កាយ។  
 គែីម្បគីាំ្ ទឱ្យ ESD កាល យជាករាល ងំចលករែ៏សំខាន់ស្រាប ់
 ជួយែល់ការសគ្មចគគាលគៅ SDG ែនទគទៀត និងជាពិគសស  
 SDG ទី ៤ ស្ីពីការអប់រ ំរែឋាជាសរាជិកគួរអនុវត្កិច្ចខិតខំ្បរង

 
 ដ្បង ែូចខាងគ្កាម។

៥.១៤ ស្រាប់សកមមភាពជាអាទិភាពទី ១ សដោីពីពីគគាលនគោោយ 
 

 ចាោំច់្តរូវរានការបញ្ចូ ល ESD គៅកនាុងគគាលនគោោយគៅ 
 ថានា ក់សកល ថានា ក់តំបន់ និងថានា ក់ជាតិ រក់ព័ន្នរងការអប់រ ំនិង 
 ការអភវិឌ្ឍ្បកបគដ្យចីរភាព គែមី្បឱី្យគគាលនគោោយទាងំ 
 គនោះអាចកសាងបរោិកាសអំគណ្យ្លស្រាប់ការអនុវត ្
 គគាលវធិីគរុគកាសល្យ ដែលគាំ្ ទែល់ការបគង្ីនភាពកាល ហាន 
 របស់បុគ្គលរានា ក់ៗ និង្្ល់នូវជំនាញស្រាប់ចូលរួមកនាុង 
 សកមមភាពសង្គម និងនគោោយ។ គរួរានកចិ្ចខិតខំ្ បរងដ្បង 
 គដ្យរានការស្មបស្មរួលោនលអែស្រាប់ គែីម្បឱី្យ ESD  
 អាច្្គួបករាល ងំគានា ជាមួយនរងរគបៀបវារៈ និងគគាលនគោោយ 
 ជាតិ និងអន្រជាតិសដោីពីការអប់រ ំ និងការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព

  ដែលរក់ព័ន្ែនទគទៀត។ 
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

២០ ប៉ាុដនច្ាោំច់្ តរូវបនស្រាជិកភាពននបណ្ដោ នែគូសខំាន់ៗ នាគពលបច្ចុប្បននា គ្រោះថាលក្ខខេ្ឌ ្បតបិត្រិបសព់កួគគោនបញ្ច ប់កាលពចុីងឆ្នា  ំ២០១៦។ ែគំេីរការថមគីែមី្បរីកនែគូ នងិការគរៀបចលំក្ខខេ្ឌ ្បតបិត្សិ្រាបប់ណ្ដោ ញ
  គនោះ នរង្តរូវដកស្មរួលគ�ងីវញិ្សបតាមកមមវធិី ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០។

២១ ជាមយួនែគូដែល្តរូវោនគលកីគ�ងីគៅកនាុងឯកសារគនោះ គឺជានែគូចំនួន ៩៥ ដែល្តរូវោនកំេតគ់ៅក្មិតសកល កនាុងែំណ្កក់ាលបច្ចុប្បននានន GAP គហយីដែលសកមមភាពចង្កងបណ្ដោ ញោនទទលួការគាំ្ ទពយូីគេសូ្។



៥.១៥ ស្រាប់សកមមភាពជាអាទិភាពទី ២ សដោីពីបរបិទននការអប់រ ំ
 

 និងការបេុ្ោះបណ្្ល ចាោំច់្តរូវគ ដ្ោ តការយកចិត្ទុកដ្ក ់
 គលីការជំរុញឱ្យរានការអនុវត្អភិ្កមទូទាងំសាថា ប័ន ដែល្តរូវ 
 រានការគូសបញ្្ជ ក់អំពីសារៈសំខាន់ននភាពចាោំច់ស្រាប ់
 សាោគរៀន ឬ្គរោះសាថា នអប់រែំនទគទៀតគៅ្គប់ក្មិតទាងំអស់  
 ចាប់ពីការអប់រកុំរារតូចរហូតែល់ឧត្មសិកសា និងគរៀនសូ្ត 
 គពញមយួជីវតិកនាុងសហគមន ៍គធ្កីារងាររមួគានា ។ ចាោំច់្ តរូវរាន 
 ការដ្កគ់ចញនូវគគាលនគោោយ នងិវធិានការជាយុទស្ាហស្  
 គែីម្បពី្ងរងអន្រកមម ក៏ែូចជាកចិ្ចសហ្បតបិត្កិាររវាងការអបរ់ ំ
 កនាុង្បព័ន្ គ្រៅ្បព័ន្ និងគ្រៅ្លូវការ។ 

៥.១៦ ស្រាប់សកមមភាពជាអាទិភាពទី ៣ ស្ីពីការអប់រ ំចាោំច់្តរូវ 
 រានការ្ដោល់ឱកាសបដនថាមឱ្យពួកគគបគង្ីនសមតថាភាព គលីក 
 កម្ពសភ់ាពកាល ហានែល់អនាកសិកសា។ ការយល់ែរងពីរគបៀបអនុវត្ 
 សកមមភាពដែលនាមំកនូវការ ល្ ស់បដោូរជាវជិ្ជរាន ្តរូវដត្លុោះបញ្្ច ងំ 
 កនាុងកមមវធិីអភិវឌ្ឍន៍សមតថាភាពស្រាប់អនាកអប់រកំនាុង្បព័ន្ និង

 
 គ្រៅ្បព័ន្ គែមី្បឱី្យពួកគគែរងចបាស់ពីចំេុចខាល ងំ និងចំេុច 
 គខសាយននគគាលវធិគីរគុកាសល្យគ្្សងៗដែលពកួគគគ្បី្ ោស់។  
 អនាកអប់រ ំ្ តរូវដតជាអនាកស្មបស្មរួលការសិកសា ដែល្្ល់ការ 
 ត្មងទ់សិែល់អនាកសកិសា តាមរយៈការ ល្ ស់បដោូរជាវជិ្ជរាន កែូ៏ច 
 ជា្តរូវបំគពញតួនាទីជាអនាកជំនាញខាង្្សព្្សាយចំគេោះែរង 
 ្ងដែរ។ 

៥.១៧ ស្រាប់សកមមភាពជាអាទិភាពគ ដ្ោ តគលីយុវជន នរងរានការ 
 គ ដ្ោ តការយកចិតទុ្កដ្កគ់លកីារ្ដោល់ឱកាសឱ្យរានការចូលរមួ 
 ពីយុវជន។ ្តរូវរានការទទួលសា្គ ល់ថាយុវជនគឺជាតួអង្គមួយ  
 កនាុងចំគណ្មតួអង្គសំខាន់ៗដែល្តរូវគ្លីយតបចំគរោះបញ្ហា  
 ្បឈមដែលរក់ព័ន្ចីរភាព និង្តរូវរានការបង្លក្ខេៈឱ្យ 
 ពួកគគោនចូលរួមគៅកនាុងែំគេីរការគធ្ីគសចកដោីសគ្មចចិត្

 
 សំខាន់ៗ រក់ព័ន្នរងការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព។ យុវជនគឺជា 
 ្ករុមដែលរានខរួកបាល្បកបគដ្យភាពនចន្ា បឌតិ និងនវានុវតន្៍  
 គហយីយុវជនកជ៏ាអនាកគធ្សីកមមភាពគ ដ្ោ តគលភីាពនចន្ា បឌតិ និង

 
 នវានុវត្ន៍គនោះ្ងដែរ។ ចាោំច់្តរូវរានការពិនិត្យតាមដ្នឱ្យ 
 ោនលអែតិលអែនគ់លនីនិានា ការកនាុងចគំណ្មយុវជនរកព់ន្័ឥរោិបថ 

 
 ក៏ែូចជាគុេតនមលរបស់ពួកគគ គែីម្បកីំេត់ពីវធិីសាហស្ដែល 
 លអែបំ្ុតស្រាប់ទាញ្បគោជន៍ពីចំេុចខាល ងំរបស់ពួកគគ។ 

៥.១៨ ចុងគ្កាយ ស្រាបស់កមមភាពជាអាទិភាពទី ៥ ដែលគ ដ្ោ តគលី 
 យុវជន អ្ីដែលសំខាន់មុនគគ គឺ្តរូវយល់ឱ្យចបាស់ថាការ ល្ ស ់
 បដោូរជាវជិ្ជរាន្បកបគដ្យអតថាន័យ និងសកមមភាពដែលនាមំក 
 នូវការ ល្ ស់បដោូ រជាវជិ្ជរាន ទំនងជាគកីតគ�ីងបំ្ុតគៅតាម 
 សហគមន៍។ គដ្យគហតុដតចំនួន្បជាជនគៅកនាុងពិភពគោក 
 ្បមូល្ដោុ ំគៅកនាុងតំបន់្ បជំុជន ការគលីកកម្ពស់ភាពកាល ហាន 

 របស់អាជាញា ធរមូលដ្ឋា នគៅតំបន់្បជុំជន គឺជាយុទ្សាហស្មួយ 
 ែ៏លអែ គហីយកនាុងគពលជាមួយគានា មិន្តរូវគមីលរលំងត្មរូវការ 
 របស់សហគមន៍ជនបទគនាោះគ�យី។ កនាុងន័យគនោះ ្កបខ័េ្ឌ   
 ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ គលីកជាអនុសាសន៍ឱ្យរានការ 
 អនុវត្សកមមភាពជាអាទិភាពទី ៥ មិន្តរមដតកនាុងនាមជា

 
 សកមមភាពមួយកនាុងចំគណ្មសកមមភាពទាងំ ៥ ប៉ាុគណ្្ណ ោះគទ ដត 
 រ រតសំខាន់គៅគទៀតគនាោះ គឺជាសកមមភាពអាទិភាពសនាូលដែល

 
 ្តរូវ្សារភា្ជ ប់ទំនាក់ទំនងឱ្យោនជិតសនាិទ្ជាមួយនរងការអនុវត ្
 សកមមភាពែនទគទៀត ជាពិគសសសកមមភាពដែលគ ដ្ោ តគលី 
 យុវជន។ 

៥.១៩ កនាុងការអនុវត្សកមមភាពស្រាប់ដ្នាកសកមមភាពជាអាទិភាព 
 ទាងំគនោះ រែឋាជាសរាជកិ្តរូវោនអគញ្ជញីឱ្យគកៀរគរតអួង្គរកព់ន្័ 
 ដែលគធ្ីការងារគៅកនាុងដ្នាកទាងំគនោះ និង្ដោល់ការគាំ្ ទែល់ការ 
 ចង្កងបណ្ដោ ញសហការគានា របស់ពួកគគ គដ្យគ្បី្ោស់ 
 យុទ្សាហស្គដ្យរានការស្មបស្មរួល គហីយដែលរាន 
 ទំនាក់ទំនងជាមួយនរង្កបខ័េ្ឌ  SDG របស់ជាតិ។ គួររាន 
 ការខតិខំ្ បរងដ្បងជាកោ់កប់ដនថាមគទៀត គែមី្បអីនុវត្សកមមភាព 
 អប់រ ំ្ ្សព្្សាយ និងដស្ងរកការគាំ្ ទ គែីម្បី្ លុោះបញ្្ច ងំពី SDG 

 
 គៅកនាុងការអនុវត្ ក៏ែូចជា្កបខ័េ្ឌ អប់រ ំ គហយីកនាុងគពលជា

 
 មួយគានា  គគអាចបគងី្តជាគំនិត្ដោួ វគ្ដោីមទូទាងំ្បគទសដែល 
 រានការចូលរមួពីតួអង្គរក់ព័ន្ច្មរុោះ គែីម្បី្ ដោល់ការគាំ្ ទែល ់
 ្កបខ័េ្ឌ  ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ គៅក្មិត្បគទស។ 

៥.២០ សកមមភាពដែលអនុវត្គដ្យយូគេសូ្ ែូចដសដោងគចញកនាុង 
 ែំណ្ក់កាលបច្ចុប្បននាននសកមមភាព GAP រានសកមមភាពមួយ 
 ចំនួនដែលរែឋាជាសករាជិក្តរូវអនុវត្ តាមរយៈតួអង្គរក់ព័ន្  
 និងរួមគានា ជាមួយនរងតួអង្គរក់ព័ន្ទាងំគនាោះ។ មុខងាររបស់ 
 យូគេស្ូ គឺ្តរូវ្ដោល់ការគាំ្ ទ និងជួយែល់រែឋាជាសរាជិក ្ ដោល ់
 ជាការដេនាបំគច្ចកគទស បគង្ីតជាគវទិកាស្រាប់គ ដ្ោ ោះបដោូ រ 
 ព័ត៌រាន និងចង្កងបណ្ដោ ញ និង្ដោល់ការគាំ្ ទដ្នាកកមមវធិី  
 គែីម្បីគលីកទរកចិត្ឱ្យរានការព្ងីកវសិាលភាពសកមមភាព

 
 បដនថាមគទៀត។ ្ កបខ័េ្ឌ  ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ គៅដតបន ្
 រកសាជំហរែដែល គដ្យកនាុងគនាោះយូគេស្ូ្តរូវ្ដោល់ការគាំ្ ទ 
 ែល់ការងារែូចខាងគ្កាម។២២ 

៥.២១ ទ ី១ យូគេសូ្នរងបន្ព្ងរងសមតថាភាពជំរញុគគាលនគោោយ 
 គៅថានា ក់ជាតិ។ យូគេស្ូក៏នរងបគង្ីតសរាសភាគកមមវធិីមួយ 

 
 គែមី្បគីាំ្ ទែលគំ់នតិ្ដោួចគ្ដោមីមយួចនួំនដែលអនុវត្គៅទូទាងំ 
 ្បគទសជំុវញិ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ ដែលអាចបញ្ចូ លដ្ន 
 ទីបងាហា ញ្លូវស្រាប់ការអនុវត្ និងដចករដំលកបទពិគសាធន៍ 

 
 និងលទ្្លជាមួយនរង្បគទសែនទគទៀត្ងដែរ។ 
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

២២   ការអនុវត្្កបខេ័្ឌ គ្កាយ GAP គពញគលញ ត្មរូវឱ្យរានការនរអងា្គ សគ្បី្ោស់ធនធានគ្រៅពីថវកិាកនាុងចំនួនែ៏គ្ចីន។



៥.២២ ទី ២ យូគេសូ្នរងបន្គាំ្ ទែល់ការចង្កងបណ្ដោ ញនែគូ 
 សំខាន់ៗដែល្តរូវោនកំេត់គៅក្មិតសកល ្ពមទាងំ 
 ែំគេីរការចង្កងបណ្ដោ ញរបសន់ែគូទាងំគនាោះ។ គនោះនរងគធ្ី 
 គ�ងីតាមរយៈការ្ដោល់ឱ្យពួកគគនូវគវទិកាមួយ គែមី្បជីួប និង 
 គ ដ្ោ ោះបដោូរព័ត៌រាន និងបទពិគសាធន៍ជា្បចា ំ ក៏ែូចជាសហការ 
 គរៀបចដំ្នការគនំតិ្ដោួចគ្ដោមីនានា។ គវទកិានោះនរងរានការចូល

 
 រមួពីតំណ្ង និងតួអង្គមកពីវសិ័យរដ្ឋា ភិោល និងឯកជន និង

 
 ពីអនាក្ដោល់ជំនួយ សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ និងសហគមន៍ SDG ក ៏
 ែូចជា តួអង្គរក់ព័ន្នានាដែលគធ្ីការងារគៅកនាុងដ្នាកសកមម 
 ភាពទាងំ ៥ គៅថានា ក់ជាតិ និងថានា ក់តំបន់ និងថានា ក់សកល។ 

៥.២៣ ទី ៣ ការអនុវត្កមមវធិី ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ គួរគធ្ីគ�ងី  
 ឈរគលភីសុ្តាង។ ចាោំច់្ តរូវរានការពនិតិ្យតាមដ្ន និងវភិាគ

 
 បញ្ហា  និងនិនានា ការថមីៗឱ្យោនជិតសនាិទ្ គែីម្បកីំេត់រកភាព

 
 រក់ព័ន្ដ្នាកគុរគកាសល្យ។ គែីម្បសីគ្មចគគាលគៅគនោះ រាន 
 ការគលីកគសនាីឱ្យយូគេស្ូគធ្ីការវភិាគគលីបញ្ហា នានា ដែល្តរូវ

 
 ោនកំេត ់ជាពគិសសបញ្ហា ដែលរកព័់នន្រងែំគេីរការ ល្ ស់ 
 បដោូរជាវជិ្ជរានរបស់បុគ្គលរានា ក់ៗ បញ្ហា ជា្បព័ន្ដែលគធ្ីឱ្យរាងំ 
 សទាោះែល់ការអភវិឌ្ឍ នងិចីរភាព កែូ៏ចជាអនាគតរបស់ ESD គៅ 
 កនាុងយុគសម័យននការរកីចគ្មីនដ្នាកបគច្ចកវទិយា ែូគចនាោះ្តរូវគធ្

 ី
 ការ្្សព្្សាយលទ្្លែល់តួអង្គរក់ព័ន្គៅកនាុង្បគទស។ 

៥.២៤ ទី ៤ ចាោំច់្តរូវរានការអប់រ ំ្ ្សព្្សាយ និងការតស៊ូមតិគ ដ្ោ ត 
 ចំគគាលគៅបដនថាមគទៀតសដោីពីតួនាទីរបស់ការអប់រ ំកនាុងការគាំ្ ទ

 
 សគ្មចគគាលគៅ SDG។ គៅថានា កជ់ាត ិកចិ្ចខិតខំ្ បរងដ្បងគនោះ  
 គជឺាដ្នាកមួយននគនិំត្ដោួចគ្ដោមីគ ដ្ោ តគលី ESD ស្រាបឆ់្នា  ំ២០៣០  
 ដែលអនុវត្គៅទូទាងំ្បគទស។ គៅក្មតិសកល យូគេស្ូ  
 នរងគរៀបចំឱ្យរានជាកមមវធិីពិគសសមួយ គែីម្បី្ ្សព្្សាយែល ់
 សហគមន៍រក់ព័ន្អំពី SDG ក៏ែូចជាែល់អនាកសិកសា និងអនាក 
 អប់រអំំពីតួនាទីែ៏សំខាន់របស់ការអប់រកំនាុងការគាំ្ ទែល់ការ 
 សគ្មចគគាលគៅ SDG។ កមមវធិី្ ្ល់រង្ាន់ដែលអនុវត្គដ្យ 
 យូគេស្ូ និង្បគទសជប៉ាុន ្បសិនគបីគៅដតបន្អនុវត្ នរង

 
 កាល យជាដ្នាកមួយែ៏សំខាន់ននយុទ្នាការអប់រ ំ្ ្សព្្សាយ និង 
 តស៊ូមតិរបស់យូគេស្ូ។ 

៥.២៥ ទ ី៥ គែមី្បអីនុវតក្ចិ្ចការគនោះ យូគេស្ូចាោំច់្ តរូវបនអ្ភិវឌ្ឍភាព
 

 ជានែគូរបស់ខលួន មិន្តរមដតជាមយួនរងសហគមន ៍ESD ប៉ាគុណ្្ណ ោះ
 

 គទ ប៉ាុដនដ្ថមទាងំជាមយួនរងសហគមនអ៍ភវិឌ្ឍនគ៍ដ្យចីរភាព  
 និងសហគមន៍ SDG គទៀត្ង។ កិច្ចសហ្បតិបត្ិការ និងការ

 
 ស្មរុោះស្មរួលជាមួយ UN DESA ក៏ែូចជាសាថា ប័នរបស់អង្គការ 
 សហ្បជាជាតែិនទគទៀតដែលទទលួខុស្តរូវគលកីារ្គប់្ គង  
 SDG២៣  គៅថានា ក់សកល និងគៅកនាុងតំបន់ ក៏ចាោំច់្តរូវព្ងរង 
 បដនថាម្ង។ 

៥.២៦ ភាពជានែគូជាមួយនរងតួអង្គរក់ព័ន្សំខាន់ៗែនទគទៀត ក៏ចា ំ
 ោច់្ តរូវគរៀបចឱំ្យរាន្ងដែរ កែូ៏ចជាភាពជានែគូជាមយួសាថា ប័ន 
 ហរិញញាវតថាុពហុភាគី ទីភានា ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ វសិ័យឯកជន សង្គម

 
 សីុវលិពួក និងតួអង្គគៅតាមសហគមន៍។ សម្ព័ន្ភាពជាមួយ 
 យនក្ារគៅថានា កជ់ាតដិែល្តរូវោនបគង្តីគ�ងី គែមី្បគីាំ្ ទែល ់
 ការសគ្មច SDG តាមរយៈការអបរ់កំ៏្ តរូវការការយកចតិទុ្កដ្ក ់
 បដនថាមគទៀត្ងដែរ។ គៅកនាុងការកសាងភាពជានែគូ ក៏ចាោំច ់
 ្តរូវរានការពនិតិ្យគលកីារគ្បី្ ោសយ់ន្ការ្ដោលហ់រិញញាប្បទាន

 
 ្បកបគដ្យនវានុវត្ន៍ និងភាពនចនា្បឌិត្ងដែរ។២៤ 

៥.២៧ គៅកនាុង្កបខ័េ្ឌ យូគេសូ្ វសិ័យអប់រកំ៏្តរូវព្ងរងភាពជា 
 នែគូអនរ្វសិយ័របសខ់លួនជាមយួនរងវសិយ័ែនទគទៀត ជាពិគសស 
 វប្បធម ៌និងវទិយាសាហសដោ គដ្យ្តរូវបញ្ជូ នការអនុវត ្ESD ស្រាប ់
 ឆ្នា  ំ២០៣០ គៅកនាុងកមមវធិដីែលរកព់ន្័ កនាុងករេីដែលអាចគធ្ី

 
 គៅោន។ កមមវធិីទាងំគនោះរានជាអាទិ៍ កមមវធិីតំបន់គបតិកភេ្ឌ  
 ពិភពគោក គបតិកភេ្ឌ វប្បធម៌អរូបី បណ្ដោ ញឋបនីយជីវ 
 មេ្ឌ ល ឧទយានធមមជាត ិរែឋាកពុំងអភិវឌ្ឍដែលជាដែនគកាោះតូចៗ  
 និងកមមវធិីដែលគ ដ្ោ តគលីចំគេោះែរងកនាុង្សរុកនិងចំគេោះែរង

 
 របស់ជនជាតិគែីមភាគតិច។ វសិ័យអប់រកំ៏្តរូវបគង្ីនការសហ 
 ការកនាុងវសិ័យរបស់ខលួនគ ដ្ោ តគលី ESD និង្តរូវគលីកទរកចិត្ឱ្យ

  កមមវធិី និងបណ្ដោ ញរក់ព័ន្របស់ខលួន រមួចំដេកែល់កមមវធិី  
 ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ ែូចជា បណ្ដោ សាោគរៀនដែលរាន 
 ទំនាក់ទំនងជាមួយយូគេស្ូ (ASPnet), ្បធានយូគេស្ូ,  
 មជ្ឈមេ្ឌ លអបរ់បំេដោុ ោះបណ្ដោ លបគច្ចកគទស និងវជិា្ជ ជវីៈរបស់  
 UNEVOC, បណ្្ញទី្ករុងដែល្្ល់អាទិភាពែល់ការសិកសា  
 ក៏ែូចជា គេៈករាម ធិការែរកនា ំSDG-ការអប់រឆំ្នា  ំ២០៣០។ 

៥.២៨ ចុងគ្កាយ ការពិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនមល្បគភទគ្្សងៗ 
 គៅដតជាកិច្ចការែ៏សំខាន់ស្រាប់យូគេស្ូ ែូចគរៀបរាប់ខាង 
 គ្កាម។ គដ្យសារគមគរៀនដែលទទួលោនពីកមមវធិី GAP ្តរូវ 
 រានការបន្អនុវត ្នងិដកលមអែវធិានការពនិតិ្យតាមដ្នជាក់ោក់  
 គែីម្បី្ នគៅសគ្មចចំេុចគៅ ៤.៧ ្តរមរឆ្នា  ំ២០៣០។

៥.២៩ ទី ១ ការព្ងីកវសិាលភាពសកមមភាពគៅកនាុងដ្នាកជាអាទិភាព 
 ទាងំ ៥ គដ្យរែឋាជាសរាជិក ក៏ែូចជាគដ្យនែគូដែល្តរូវោន 
 កំេត់គៅថានា ក់សកល ទាមទារឱ្យរានការពិនិត្យតាមដ្នឱ្យ 
 ោនជិតសនាិទ្។ ការវាស់ដវងវឌ្ឍនភាព ្ តរូវគធ្ីគធៀបនរងទិននាន័យ 
 គែីម្គា ដែល្បមូលពីគែីមែំបូង។ ស្រាប់ការព្ងីកវសិាល 
 ភាពអនុវត្គដ្យនែគូ យូគេសូ្ ្តរូវគធ្កីារអគងត្ ដែលគ្ បី្ ោស ់
 គៅកនាុងការពិនិត្យគ�ងីវញិរក់កណ្្លអាេត្ិ គហយីក៏នរង

  ្តរូវគ្បី្ោស់គៅកនាុងការពិនិត្យចុងគ្កាយគលីការអនុវត្ GAP 
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 

២៣ ្ពមទាងំ្កបខេ័្ឌ ដែលរក់ព័ន្នានា ែូចជា កិច្ច្ពមគ្ពៀងោ៉ា រសីសដោីពីការដ្ប្បរួលអាកាសធាតុជាគែីម។

២៤ យន្ការទាងំគនោះអាចគលីកមកក៏ពន្យល់បក្សាយគៅតាមគវទិកានានា ែូចជា កិច្ចពិគ្គាោះគោបល់សដោីពីការ្ដោល់ហរិញញាប្បទានដែលរានរចនាសម្ព័ន្្តរម្តរូវរបស់យូគេស្ូជាគែីម។



៥.៣០ គែីម្បវីាស់ដវងការព្ងកីវសិាលភាព និងការអនុវត្គៅតាមរែឋា 
 ជាសរាជកិ យូគេស្ូនរងគធ្កីារដកស្មរួលក្មងសំេួរដែល 
 កពុំងគ្បី្ ោសស់្រាបពិ់នតិ្យតាមដ្នគលីចេុំចគៅ ៤.៧។២៥   

 រានការគលកីគសនាឱី្យបញ្ចូ លកចិ្ចខិតខំ្ បរងដ្បងវាស់ដវងវឌ្ឍនភាព
 

 ននការព្ងីកវសិាលភាពសកមមភាពគៅតាម្បគទសជំុវញិដ្នាក 
 សកមមភាពជាអាទិភាពទាងំ ៥ គៅកនាុងឧបករេ៍គនោះ។ គនោះគឺ 
 ជាអ្ីដែលអាចគធ្ីគៅោន គហយីក៏ជួយបគញ្ច ៀសមិនឱ្យរាន 
 ការគ្បី្ោស់ក្មងសំេួរគ្ចីន គែមី្បសីគ្មចគគាលបំេង 
 ពិនិត្យតាមដ្នគ្្សងៗគានា គៅតាមរែឋាជាសរាជិក្ងដែរ។ 

៥.៣១ ការពិនិត្យតាមដ្ន្បគភទទី ២ នរង្តរូវគធ្ីគ�ងីកនាុង្កបខ័េ្ឌ
  គដ្យ្តរូវោនកំេត់របស់កមមវធិី ឬក៏គគ្រាងអ្ីមួយ ដែល 

 កនាុងគនាោះនរងរានការគ ដ្ោ តការយកចិតទុ្កដ្កគ់លកីារសគ្មច
 

 លទ្្លរពំរងទុក នងិ្លជោះ។ នរងរានការពនិតិ្យតាមដ្នគលី
 

 ការអនុវត្សកមមភាព្្ល់ការគាំ្ ទដ្នាកកមមវធិីែល់រដ្ឋា ភិោល  
 និងនែគូគៅក្មិតសកល ការបគង្ីតគវទិកា និងការបគង្ីត 
 បណ្ដោ ញរមួដតមយួស្រាបត់អួង្គគ្្សងៗ ការអនុវតស្កមមភាព 
 អប់រ ំ្ ្សព្្សាយ និងតស៊ូមតិ រមួទាងំការ្គប់្គងកមមវធិី្ដោល ់
 រង្ាន់ ESD របស់យូគេស្ូ-ជប៉ាុន គែីម្បវីាស់ដវងលទ្្លរពំរង 
 ទុក នងិលទ្្ លចុងគ្កាយ គដ្យ្តរូវរានការកេំតសូ់ចនាករ 
  ដែលចាោំច់ពីគែមីែំបូងគៅ។ 

៥.៣២ គលសីពីគនោះ នរងរានការពិនិត្យតាមដ្នថមីមួយគទៀត ដែលនរង
 

 គធ្ីគ�ងីគដ្យយូគេស្ូ។ គែីម្បគីាំ្ ទែល់គគាលការេ៍ឈរ
 

 គលីភស្ុតាងស្រាប់ការអនុវត្កមមវធិគី្កាយ GAP យូគេស្ូ 
 នរងគធ្ីការអគង្តជា្បចាតំាម្បធានបទ គែីម្បគីធ្ីការកំេត់  
 និងវភិាគគលីបញ្ហា និនានា ការ និងការវវិឌ្ឍសំខាន់ៗ។ ការគធ្ីដបប

 
 គនោះ គឺគែីម្បី្ បមូលការយល់គ�ញីសំខាន់ៗ រមួនរងភស្ុតាង 

 
 ក៏ែូចជាទិននាន័យ គែីម្បបីញ្ចូ លគៅកនាុងគគាលវធិីគរុគកាសល្យ

  ដែលរានលក្ខេៈយុទស្ាហស្ នងិដែលរាន្បសទិភ្ាពបំ្ ុត 
 ស្រាប់អនុវត្កមមវធិី ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០។ ការពិនិត្យ 
 តាមដ្នតាម្បធានបទទាងំគនោះ នរងបំគពញបដនថាមគលីការ 
 ពិនិត្យតាមដ្នវឌ្ឍនភាព ដែលកំពុងអនុវត្គដ្យរែឋាជា 
 សរាជិក តាមរយៈការគ្បី្ោស់ឧបករេ៍អគង្តស្រាប់ 
 ចំេុចគៅ ៤.៧។ 

៥.៣៣ គៅកនាុងរយៈគពលននការអនុវត្ ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ ក ៏
 នរងរានការវាយតនមលតាមការកេំតគ់លីវឌ្ឍនភាពននការអនុវត ្
 ្កបខ័េ្ឌ គនោះ្ងដែរ។

 ដសចកដេីសដម្មចននសននែិសីទរបស់យូដេស្កូ 
ដលខ ៤០C/ ដសចកដេីសដម្មច ១៤ 

 បក្រខ័ណ្ឌសបមា្រ់អនុវែ្តការអ្រ់រំ សបមា្រ់ការអភិវឌ្ឍយោ� 

ចវីរភាព (ESD) យបកា�ឆ្្ំ ២០១៩

 សននាិសីទ

 រលំរកគ�ងីវញិនូវ ២០៤X/គសចកដោីសគ្មចគលខ ២៨ និង 
២០៦Ex/គសចកដោីសគ្មច ៦.II 

និងរលំរកគ�ងីវញិពីគសចកដោីសគ្មចននមហាសននាិោតសហ្បជាជាតិ
 

 គលខ ៧៧/២២២ ដែលគូសបញ្្ជ កជ់ាថមពីតីនួាទីរបស់យូគេស្ូ  
 កនាុងនាមជាទីភានា ក់ងារែរកនាកំារអប់រសំ្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យ 
 ចីរភាព និងទទួលសា្គ ល់ថា “ESD គឺជាសរាសភាពមួយែ៏ 
 សំខាន់ននគគាលគៅអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាព ដែលគ ដ្ោ តគលីការអប់រ ំ
 ្បកបគដ្យគុេភាព និងជាកាតាលីករែ៏សំខាន់ស្រាប ់
 ជួយែល់ការសគ្មចគគាលគៅអភិវឌ្ឍន៍្បកបគដ្យចីរភាព 
 ែនទគទៀត”

ោនពិនិត្យគលីឯកសារ ៤០C/២៣ 

១. កតស់រា្គ លពី់ការគាំ្ ទទូលំទូោយរបស់រែឋាជាសរាជកិ ែល់្ ដោល ់
 ែល់គសចកដោី្រង្កបខ័េ្ឌ  ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០។ 

២. ្្ល់ការគាំ្ ទែល់្កបខ័េ្ឌ  ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ ២០៣០  និង 
 អគញ្ជ ីញរែឋាជាសរាជិកឱ្យអនុវត្្កបខ័េ្ឌ គនោះឱ្យោនសកមម និង 
 ្បមូលគកៀរគរធនធានស្រាប់អនុវត្សកមមភាព និងកមមវធិីអប់រ ំ
 ស្រាប់ការអភិវឌ្ឍចីរភាព (ESD) គៅថានា ក់ជាតិ ថានា ក់តំបន់ និង 
 សកល គៅតាមការសម្សប។ 

៣. គសនាីសំុឱ្យអគ្គនាយក យក្កបខ័េ្ឌ  ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០  
 ដ្ក់ជូនមហាសននាិោតអង្គការសហ្បជាជាតិកនាុងសម័យ្បជុ ំ
 គលីកទី ៧៤ គែីម្បពីិចារណ្ និងចាត់វធិានការតាមការគួរ។ 

៤. គលកីទរកចិតឱ្្យអគ្គនាយកគកៀរគរវស័ិយកមមវធិ ីនងិបណ្ដោ ញទាងំ
 

 អស់របស់យូគេស្ូ គែីម្បបីគង្ីនការរមួចំដេកននវសិ័យ និង
 

 បណ្ដោ ញទាងំគនោះែល់ការអប់រ ំស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព  
 និង ESD និងចូលរមួឱ្យោនសកមមគៅកនាុងការអនុវត្្កបខ័េ្ឌ   
 ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០។ 

៥. សូមដថលងអំេរគុេែល់រដ្ឋា ភិោលអាលលឺម៉ាង់ ដែលោន្ដោល់ការ 
 គាំ្ ទ និងរួមចំដេក្បកបគដ្យសប្ុបរសធម៌ែល់ការគរៀបច ំ
 ្ពរតដោិការេ៍អន្រជាតិស្រាប់្បកាស្្សព្្សាយពី្កបខ័េ្ឌ   
 ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០ កាលពីដខ មិថុនា ឆ្នា  ំ២០២០ គៅ 
 កនាុងទី្ករុង ដប៊កឡាងំ។
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២៥   ក្មងសំេួរគនោះរានដែនកំេត់មួយចំនួន គៅគពលគ្បី្ោស់ស្រាប់ការវាស់ដវងវឌ្ឍនភាពនន ESD។ ្ បធានបទ ESD ដែលបញ្ចូ លកនាុងក្មងសំេួរគនោះ អាចមិនរក់ព័ន្ជាមួយគានា គសាោះ ពំុរានលក្ខេៈ្គប់្ជរុងគ្ជាយ 
 

 គហយីអាចមិនគ ដ្ោ តការយកចិត្ទុកដ្ក់ឱ្យោន្គប់្ គាន់គលីការអប់រកំនាុង្បព័ន្ និងការអប់រគំ្រៅ្លូវការ។ គែមី្បដីកត្មរូវោនកំេត់ទាងំគនោះ យូគេស្ូគ្គាងនរងគធ្កីារដកស្មរួលក្មងសំេួរគនោះ គែីម្បី្ លុោះបញ្្ច ងំកាន់ដត

 
 ្គប់្ជរុងគ្ជាយគលី ESD។



 គសចកដោីសគ្មចដែល្តរូវោនអនុម័ត គ ដ្ោ តគលីរោយការេ៍ 
ននគេៈករាម ធិការ ED កនាុងសម័យ្បជំុគពញអង្គគលីកទី ១៦ កាល 
ពីនថងៃ ២៥ ដខ វចិ្ឆិកា ឆ្នា  ំ២០១៩។ 

គ.  កថាខេ្ឌមួយចំនួនផែលម្តរូវ 
 បានែកម្ស្់ដចញពដីសចកដេ ី
 សដម្មចដលខ ៧២/២២២  
 (២០១៧) របស់មហាសននែិបាត 
 អ ្្គការសហម្បជាជាតិសដេពីីការ 
 អប់រំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយ 
 ចីរភាព ដៅកនែថុ្ម្កបខព័េ្ឌនន 
 រដបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាព 
 ឆ្នាំ ២០៣០ 

មហាសននាិោត (...)

២ គូសបញ្្ជ ក់ជាថមីថាការអប់រសំ្រាប់អភិវឌ្ឍនគ៍ដ្យចីរភាព គឺជា 
 មគធយាោយែ៏សំខាន់ស្រាប់អនុវត្ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព ែូច 
 ដែលគលីកគ�ងីគៅកនាុងគសចកដោី្បកាស Aichi - ណ្ហ្គូោ៉ា  សដោីពី

  ការអបរ់សំ្រាបក់ារអភិវឌ្ឍគដ្យជវីភាព និងជាសរាសភាពមយួ 
 ែ៏សំខាន់ននគគាលគៅអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាព គ ដ្ោ តគលីការអប់រ ំ្ បកប 
 គដ្យគុេភាព និងជាកាតាលកីរែស៏ខំាន់មួយស្រាបគ់គាលគៅ 
 អភិវឌ្ឍនចី៍រភាពែនទគទៀត និងស្ាគមនក៍ារបគង្នីការទទលួសា្គ ល ់
 របស់អន្រជាតិគលីការអប់រសំ្រាប់អភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាពគ ដ្ោ ត 
 គលីការអប់រ ំ្ បកបគដ្យគុេភាព និងការគរៀនសូ្តគពញមួយ 
 ជីវតិ (...)

https://undocs.org/en/A/RES/72/222

ឃ.  កថាខេ្ឌមួយចំនួនផែលម្តរូវ 
 បានែកម្ស្់ដចញពីដសចកដេ ី
 សដម្មចដលខ ៧៤/២២៣  
 (២០១៩) របស់មហាសននែិបាត 
 អ ្្គការសហម្បជាជាតិសដេពីីការ 
 អប់រំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយ 
 ចីរភាព ដៅកនែថុ្ម្កបខព័េ្ឌនន 
 រដបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាព 
 ឆ្នាំ ២០៣០ 

មហាសននាិោត (...)

៧. គលកីទរកចិតឱ្្យរដ្ឋា ភោិលបគង្នីកិច្ចខិតខំ្ បរងដ្បង គែមី្បបីញ្ចូ ល 
  និងគធ្ីសាថា ប័ននីយតកមមការអប់រសំ្រាប់ការអភិវឌ្ឍចីរភាពកនាុង
 

 លក្ខេៈជា្បពន្័គៅកនាុងវសិយ័អបរ់ ំនិងវសិយ័រកព័់ន្ែនទគទៀត 
 គៅតាមការសម្សប ជាអាទិ្៍ ល្នូ់វធនធានហរិញញាវតថាុ ការបញ្ចូ ល 
 ការអបរ់ ំស្រាបក់ារអភិវឌ្ឍគដ្យចរីភាព គៅកនាុងគគាលនគោោយ 
 ដែលរកព័់ន ្និងការអភិវឌ្ឍសមតថាភាពអនាកគធ្គីគាលនគោោយ  
 អនាកែរកនាសំាថា ប័ន និងអនាកអប់រ ំ ក៏ែូចជាតាមរយៈការព្ងរងការ 
 ្សាវ្ជាវ និងនវានុវត្ន៍ និងការតាមដ្ន និងការវាយតនមល និង 
 ការអនុវត្្កបខ័េ្ឌ អប់រសំ្រាប់អភិវឌ្ឍន៍គដ្យចីរភាព គែមី្ប ី
 គាំ្ ទែល់ការព្ងីកវសិាលភាពការអនុវត្លអែ (...)

https://undocs.org/en/A/RES/74/223
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្.  ម្បវត្ិ ESD ដោយសដ្ខេប

សន្ិសវីទអង្គការសហប្រជាជាែិស្វីពវី្ររសិា្្នរ្រស់មនុស្ស ទវីបកងុ Stockholm

•  គសចកដោី្បកាសននសននាិសីទអង្គការសហ្បជាជាតិសដោីពីបរសិាថា នមនុស្ស ោន្បកាស “ការររ និងគលីកកម្ពស ់
 បរសិាថា នស្រាប់មនុស្សជំនាន់គនោះ និងជំនាន់បច្ចុប្បននា គឺជាគគាលគៅចាោំច់ស្រាប់មនុស្សជាតិ”។

• អនុសាសន៍គលខ ៩៦ នន សននាិសីទទី្ករុង Stockholm ឆ្នា  ំ១៩៧២ ចាត់ទុកការអប់រពំីបរសិាថា នថាជាមគធយាោយ 
 ែ៏សំខានស់្រាបគ់្លយីតបចគំរោះវបិត្បិរសិាថា នគៅកនាុងពិភពគោក។ គគាលការេ៍ទ ី១៩ ននគសចកដោី្ បកាសទី្ ករុង  
 Stockholm ដចងជាអាទិ៍ថា “ការអប់រអំំពីបញ្ហា បរសិាថា នស្រាប់យុវជន និងមនុស្សគពញវយ័ ឱ្យរានការយកចិត ្
 ទុកដ្ក់ជាពិគសសចំគរោះអនាកដែលមិនសូវរានឱកាស គឺជាអ្ីដែលសំខាន់ និងចាោំច់ គែមី្បពី្ងីកមូលដ្ឋា ន

 
 ស្រាប់ឱ្យបុគ្គល សហ្គាស និងសហគមន៍្្ល់ជាគោបល់ និងទទួលខុស្តរូវគលីការការររ និងការដកលមអែ 
 បរសិាថា នកនាុង្គប់ទិែឋាភាពទាងំអស់ននជីវតិរស់គៅរបស់មនុស្ស”។

សន្ិសវីទអន្តរោ្្ភិរាលយលើកទវី ១ ស្វីពវីការអ្រ់រំ្ររិស្្ាន យៅទវីបកុង្រ៊ីលវីសុវី ប្រយទសហ្សកហ្សនុវី 

• សននាិសីទគនោះោនដ្ក់គចញនូវតួនាទី វតថាុបំេង និងលក្ខខេ្ឌ ននការអប់របំរសិាថា ន និងោនកំេត់នូវគគាលគៅ 
  និងគគាលការេ៍ជាគ្ចីនស្រាប់កាសរអប់របំរសិាថា ន។ 

•  គសចកដោី្បកាសប៊ីលីសីុ ោនកត់សរា្គ ល់ពី “តួនាទីែ៏សំខាន់ននការអប់របំរសិាថា នគៅកនាុងការការររ និងការដកលមអែ 
 បរសិាថា នគៅកនាុងពិភពគោក កែូ៏ចជាកនាងុងការធានានូវការអភវិឌ្ឍឱ្យោនលអ្ែ បគសីរ្បកបគដ្យតុល្យភាពគៅកនាុង

  សហគមន៍ពិភពគោក។” 

“អនាេែរួមរ្រស់យ�ើង˝ (ររា�ការណ៍រ្រស់េណៈកម្មការពិភពយោកទទួល្រន្នុក្ររិស្្ាន និងការអភិវឌ្ឍ 
តែលយៅថាររា�ការណ៍ Brundtland)

• ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព ្តរូវោនឱ្យនិយមន័យថាជា “ការអភិវឌ្ឍដែលគ្លីយតបចំគរោះត្មរូវការរបស់មនុស្ស 
 បច្ចុប្បននា គដ្យមិនគធ្ីឱ្យប៉ាោះរល់ែល់សមតថាភាពរបស់មនុស្សជំនាន់គ្កាយ កនាុងការបំគពញត្មរូវការ ទ្ា ល់ខលួន

  របស់ពួកគគ”។ 

សន្ិសវីទសហប្រជាជាែិស្វីពវី្ររសិា្្ន និងការអភិវឌ្ឍ (កិច្ចប្រជុំកំពូលទវីបកងុ រី�៉ូ កិច្ចប្រជុំកំពូលតែនែវី)

•  ជំពូក ៣៦ ននរគបៀបវារៈ ២១ សគង្ខបការពិភាកសាអន្រជាតិសដោីពីតួនាទីែ៏សំខាន់ននការអប់រ ំការបេដោុ ោះបណ្ដោ ល និង
 

 ការបគង្ីនការយលែ់រងជាសាធារេៈ កនាុងការសគ្មចគគាលគៅអភិវឌ្ឍន៍្បកបគដ្យចីរភាព។

• “ការអប់ររំានសារៈសំខាន់ស្រាប់គលីកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព និងបគងី្នសមតថាភាពមនុស្សកនាុងការ
 

 គ្លីយតបចគំរោះបញ្ហា បរសិាថា ន និងបញ្ហា ដែលរក់ព័ន្ការអភិវឌ្ឍ”។ 

• ការដ្ប្បរួលអាកាសធាតុ ៖ រា្តា ៦ ននអនុសញ្ញា ្កបខ័េ្ឌ សហ្បជាជាតិស្ីពីការដ្ប្បរួលអាកាសធាតុ គ្្ត 
 គលីការអប់រ ំការបេដោុ ោះបណ្ដោ ល ការបគង្ីនការយល់ែរងជាសាធារេៈ ្ពមទាងំការទទួលោនព័ត៌រានរក់ព័ន ្
 នរងការដ្ប្បរួលអាកាសធាតុ។  

• ជីវច្មរុោះ៖ រា្តា ១៣ ននអនុសញ្ញា ស្ីពីជីវច្មរុោះ អំរវនាវឱ្យរាន “ការគរៀបចំកមមវធីិអប់រ ំនិងបគង្នីការយល់ែរង 
 ជាសាធារេៈអំពីការអភិវឌ្ឍ និងការគ្បី្ោស់ជវីច្មរុោះ្បកបគដ្យចីរភាព” និងកមមវធិីការងារដែលគ ដ្ោ តគល ី
 ការ្្សព្្សាយ ការអប់រ ំ និងការបគង្ីនការយល់ែរងជាសាធារេៈ ជាពិគសសសកមមភាពជាអាទិភាពទី ១០៖  
 ព្ងរងការអប់រកំនាុង្បព័ន្ និងការអប់រគំ្រៅ្លូវការ សដោីពីជីវច្មរុោះ។ 

១៩៧២

១៩៧៧

១៩៨៧

១៩៩២
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ការអប់រំ  សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព៖  ផែនទីបង្្ញែ្លូវ 



កិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពយោកស្វីពវីការអភិវឌ្ឍយោ�ចវីរភាព (កិច្ចប្រជុំកំពូល Johannesburg) 

• សំគេីគរៀបចទំសវត្សរអ៍បរ់សំ្រាបក់ារអភិវឌ្ឍគដ្យចរីភាព ្តរូវោនបញ្ចូ លគៅកនាុងដ្នការអនុវត ្Johannesburg។ 

• គសចកដោីសគ្មចគលខ ៥៧/២៥៤ ននមហាសននាិោតអង្គការសហ្បជាជាតិ ចាត់ទុកឆ្នា  ំ២០០៥-២០១៤ ថាជា 
 ទសវត្សរស៍ហ្បជាជាតិននការអប់រ ំស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព (DESD) គដ្យយូគេស្ូ្តរូវោនគ្ជីស

 
 គរសីជាសាថា ប័នែរកនាកំារអនុវត្គនោះ។ 

ទសវែ្សរ៍អ្រ់រំសបមា្រ់ការអភិវឌ្ឍយោ�ចវីរភាពរ្រស់សហប្រជាជាែិ (២០០៥-២០១៤ DESD) ទសវែ្សរ ៍
សហប្រជាជាែិស្វីពវីការអ្រ់រំសបមា្រ់អភិវឌ្ឍនយ៍ោ�ចវីរភាព រាន “ជួយឱ្យមនុស្សរាប់ដសននាក់គធ្ីការត្មង់ទិស 
ការអប់រគំ�ងីវញិគៅកនាុងសកលគោកទាងំមូល គែីម្បី្ នគៅសគ្មចគគាលគៅរមួ គនាោះគឺគរៀនរស់ និងគរៀនគធ្ីការ

 ្បកបគដ្យចីរភាព”។ 

• ការកាត់បនថាយហានិភ័យគ្គាោះមហន្រាយ៖ ្កបខ័េ្ឌ សកមមភាព Hyogo  ២០០៥-២០១៥៖ កសាងភាពធន ់
 នន្បជាជាតិនិងសហគមន៍ចំគរោះគ្គាោះមហន្រាយ និង្កបខ័េ្ឌ សិននែ សដោីពីការកាត់បនថាយហានិភ័យគ្គាោះ

 
 មហន្រាយ ២០១៥-២០៣០។ 

សន្ិសវីទពិភពយោករ្រស់�ូយណស្តូស្វីពវីការអ្រ់រំសបមា្រ់ចវីរភាពយៅក្នុងទវីបកងុ Bonn ប្រយទសអាលលឺម៉ង់

• គសចកដោី្បកាសទី្ករុង Bonn ចាត់ទុក ESD ថាជា “វធិានការសគហងា្គ ោះជីវតិស្រាប់អនាគតដែល្ដោល់ភាពកាល ហាន 
 ឱ្យមនុស្សគធ្ីការ ល្ ស់បដោូរ និងោន្ដោល់ជាអនុសាសន៍ឱ្យចាត់ទុក ESD ថាជាការវនិិគោគគែមី្បអីនាគត”។ 

សន្ិសវីទសហប្រជាជាែិស្វីពវីការអភិវឌ្ឍយោ�ចវីរភាព (Rio + ២០)

• “គលីកកម្ពស់ការអប់រ ំស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាពនិងបញ្ចូ លការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាពឱ្យោនកាន់ដតសកមម
  គៅកនាុងការអប់រគំ្កាយទសវត្សរអ៍ប់រសំ្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាពរបស់អង្គការសហ្បជាជាតិ”។

• ការគ្បី្ោស់ និង្លិតកមម្បកបគដ្យចីរភាព៖ ដបបដ្នននការរស់គៅ្បកបគដ្យចីរភាព និងកមមវធិីអប់រ ំ
 ស្រាប់្កបខ័េ្ឌ កមមវធិីដែលគ ដ្ោ តគលីការគ្បី្ោស់ និង្លិតកមម្បកបគដ្យចីរភាព ដែលរានរយៈគពល 

 
 ១០ ពីឆ្នា  ំ២០១២-២០២១។ 

សនិ្សវីទពិភពយោករ្រស់�ូយណស្តូស្វីពវីការអ្់ររំ សបមា្់រការអភិវឌ្ឍយោ�ចវីរភាពយៅទវីបកុងនអជវី-ណាហ្គតូយ្៉ា  
(ប្រយទសជ្រ៉ុន)

• ការដ្កឱ់្យអនុវតនូ្វកមមវធិសីកមមភាពជាសកលសដោពីកីារអបរ់ ំស្រាបក់ារអភិវឌ្ឍគដ្យចរីភាព (២០១៥-២០១៩។)។ 
 

 កមមវធិីសកមមភាពជាសកលរានគគាលបំេង ”កសាង និងព្ងីកសកមមភាពគៅ្គប់ក្មិត និង្គប់ដ ន្ាកទាងំ 
 អស់ននការអប់រ ំ និងការសិកសា គែមី្បពីគនលឿនវឌ្ឍនភាពគឆ្្ព ោះគៅសគ្មចការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព”។ កមមវធិីគនោះ 
 គ ដ្ោ តគលីអាទិភាពចំនួន ៥ ដែល្តរូវោនចាត់ទុកថាជាគនលរោះស្រាប់គលីកកម្ពស់រគបៀបវារៈ ESD។ 

• គសចកដោី្បកាសនអជី-ណ្ហ្គូោ៉ា  សដោីពី ESD ដែល្តរូវោនអនុម័តគៅកនាុងសននាសិីទពិភពគោកសដោពីី ESD ដែល
 

 គរៀបចគំដ្យយូគេស្ូគៅកនាុងឆ្នា  ំ២០១៤ គូសបញ្្ជ ក់ជាថមីថា ESD គឺជាមគធយាោយែ៏សំខាន់ស្រាប់អនុវត្ការ 
 អភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព។ 

យោលយៅអភិវឌ្ឍន៍យោ�ចវីរភាព (SDG) និងរយ្រៀ្រវារៈឆ្្ំ ២០៣០ យែើម្បវីនាំមកនូវការផ្្ស់្រ្តូរជាវិជ្ជមានយៅ 
ក្នុងសកលយោក

• ចំេុចគៅ ៤.៧ ជំរុញែូចតគៅ “្តរមឆ្នា  ំ ២០៣០ អនាកសិកសា្គប់រូបទទួលោនចំគេោះសម្បទា និងបំេិន 
 សម្បទាដែលចាោំច់ ស្រាបគ់លីកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព”

២០០២

២០០៥

២០០៩

២០១២

២០១៤

២០១៥
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• ចំេុចគៅ ១២.៨ អំរវនាវឱ្យរាន “ធានាថាមនុស្សគៅ្គប់ទិសទីទទួលោនព័ត៌រាន និងការយល់ែរងដែល 
 រកព់ន្័ស្រាបក់ារអភិវឌ្ឍគដ្យចរីភាព និងស្រាបដ់បបដ្នននការរសគ់ៅដែលរានភាពសុខែុមរមនាជាមយួ 
 នរងធមមជាតិ”

• ចំេុចគៅ ១៣.៣ អំរវនាវឱ្យរានការ “គលីកកម្ពស់ការអប់រ ំការបគងី្នការយល់ែរង និងការកសាងសមតថាភាព 
 មនុស្ស និងសមតថាភាពសាថា ប័នជំុវញិការដ្ប្បរួលអាកាសធាតុ...”

  យសចក្វីប្រកាសអ៊ីន្ន់ ស្វីពវីការអ្រ់រំឆ្្ំ ២០៣០៖ “ចក្ខុវសិ័យរបស់គយងី គឺនាមំកនូវការ ល្ ស់បដោូរជា 
 វជិ្ជរានគៅកនាុងជីវតិ តាមរយៈការអប់រ ំគដ្យទទួលសា្គ ល់ថាការអប់ររំានតួនាទីសំខាន់កនាុងនាមជាករាល ងំចល ករ

 
 ស្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងការសគ្មចគគាលគៅ SDG ដែល្តរូវោនគលីកគសនាីែនទគទៀត”

  សកម្មភាពជាសកលស្វីពវី ESD (២០១៥-២០១៩)៖ “ដ្អែកគលីសមិទ្្លដែលសគ្មចោនគៅកនាុង 
 ទសវត្សរក៍នលងមក កមមវធីិ GAP រានគគាលបំេងកសាង និងព្ងីកវសិាលភាពសកមមភាពជាក់ោក់ដែលរក ់
 ព័ន្នរង ESD”

  សនិ្សវីទភាេវីននកិច្ចបពមយបពៀងអាកាសធាែុរ្៉ារីស (COP  21)៖ មាបត ១១ និង ១២ ននកិច្ចបពមយបពៀង 
 រា៉្រីស ឯកសារលទ្ធែលនន COP  21។ មាបត ២១៖ “ភាគី្តរូវសហការគានា ចាត់វធិានការ គែមី្បបីគង្នីការអប់រ ំ 
 ការបេដោុ ោះបណ្ដោ ល ការយល់ែរងជាសាធារេៈ ការចូលរមួជាសាធារេៈ និងការទទួលោនព័ត៌រានរបស ់
 សាធារេជនអំពីការដ្ប្បរួលអាកាសធាតុ...” 

ទវីបកុង និងសហេមន៍ប្រក្រយោ�ចវីរភាព៖ រយ្រៀ្រវារៈទវីបកុងថ្មវី បែរូវរានអនុម័ែយៅក្នុងសន្ិសវីទសហ 
ប្រជាជាែិស្វីពវីលំយៅឋាន និងការអភិវឌ្ឍទវីបកងុប្រក្រយោ�ចវីរភាព (Habitat III)

យសចក្វីសយបមចយលខ ៧២/២២២ ននមហាសន្ិរាែអង្គការសហប្រជាជាែិ --  ែួនាទវីរ្រស់ ESD ក្នុងនាមជា 
“សមាសភាេែ៏សំខាន់នន SDG តែលយផដ្ែយលើការអ្រ់រំប្រក្រយោ�េុណភាព និងជាកតត្ែ៏សំខាន់ យែើម្បវី 
ជួ�ែល់ការសយបមចយោលយៅអភិវឌ្ឍន៍យោ�ចវីរភាពែនទយទៀែ” បែរូវរានទទួលសា្្លយ្៉ាងជាក់ច្បាស់។

  សមុបទ៖ សន្ិសវីទសមុបទរ្រស់អង្គការសហប្រជាជាែិអំោវនាវឱ្យមានការយ្្ើសកម្មភាព និងការ 
 ្រយង្ើែនូវទសវែ្សរ៍សហប្រជាជាែិស្វីពវីវិទ្យាសាសស្តសមុបទ សបមា្់រការអភិវឌ្ឍយោ�ចវីរភាព (២០២១- 
 ២០៣០)

• “គែមី្បគីាំ្ ទែល់ដ្នការគលីកកម្ពស់ការអប់រដំែលរក់ព័ន្នរងសមុ្ទ បគង្នីការយល់ែរងពីសមុ្ទនិងវប្បធម៌
 

 ននការអភិរក្ស ការសាដោ រគ�ងីវញិ និងការគ្បី្ោស់សមុ្ទរបស់គយងី្បកបគដ្យចីរភាព”។

សម័�ប្រជុំយលើកទវី ៤០ ននសន្ិសវីទរ្រស់�ូយណស្តូ៖ ការអនុម័តគលី្កបខ័េ្ឌ ស្រាប់អនុវត្ ESD គ្កាយឆ្នា  ំ
២០១៩ ដែលរានគ ម្ ោះថា “ESD ស្រាប់ឆ្នា  ំ២០៣០” (២០២០-២០៣០) កនាុងលក្ខេៈជា្បព័ន្គៅកនាុងវសិ័យ
អប់រ ំនិងវសិ័យរក់ព័ន្ែនទគទៀត 

 យសចក្តវីសយបមចយលខ ៧៤/២២៣ ននមហាសន្ិរាែអង្គការសហប្រជាជាែិ - “គលីកទរកចិត្ឱ្យរដ្ឋា ភិោល 
បគង្នីកិច្ចខិតខំ្បរងដ្បង គែមី្បបីញ្ចូ លនរងគរៀបចំ ការអនុវត្ការអប់រ ំស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគដ្យចីរភាព ជា្លូវការ និង
កនាុងលក្ខេៈជា្បព័ន្កនាុងវសិ័យអប់រ ំនិងវសិ័យរក់ព័ន្ែនទគទៀត˝។

២០១៦

២០១៧

២០១៩
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