
 

 

ការផតួចផផតើ មគំនិតថ្មី មួយក្នុងតំបន ់

ជាមយួនឹងការក ើនក ើងយ៉ា ងកលឿនននចំននួ
មនុស្ស ការក ើនក ើងនូវសំ្ពាធកៅកលើធនធាន
ធមមជាតិ និងវតតមាន កានត់តចាស់្ននផលប៉ា៉ះ
ពាល់បណ្តត លម ពី បតរមបរមួលអាកាស្ធាតុ
នាកពលបចចុបបនន តំបនអ់ាសីុ្ អាកននយរ៍តូវស្ថិត
កៅ នុងរបតម់យួកៅ នុងការអភវិឌ្ឍន ៍សិ្ មម ។ 
ការអនុវតតនក៍ សរតបរដិ្ឋា ន ផតល់នូវជករមើស្តែល 
អាចកជឿជា ប់ានែល់របពន័ធ សិ្ចំណីអាហារ
បចចុបបនន ។ 

ថវីកបើមាននំនិតផតួចកផតើមជាករចើនតែលគរំទការ
អភវិឌ្ឍនក៍ សរតបរដិ្ឋា ន និងតអួងគទងំឡាយ នុង
តំបន ់ កមនងគ ក៏ដ្ឋយ  ក៏ន៉ះនឺជា ិចចខិតខំរបឹង
តរបងថមីតំបូងសំ្កៅករៀបបណ្តត ញ ននតអួងគទងំ
កន៉ះ ទងំ រមតិជាតិ និង  រមតិ តំបន ់ កែើមបី
បកងកើតនូវស្មពនភ័ាពរងឹមាមំយួ ននតួអងគពា ព់នធ័
 នុង ំរតិកផសងៗគន  - ចាបពី់អងគការ សិ្ ររហូត 
ែល់មជឈមណឌ លរាវរជាវថ្នន  ជ់ាតិ និងថ្នន  ់
តំបន ់ និងរមួបញ្ចូ លនូវតផន ឯ ជន តែលទងំ
កន៉ះអាចជយួ ជំរុញ កគលនកយបាយាធារ
ណៈ និងបញ្ចុ ៉ះបញ្ចូ លឲ្យតអួងគពា ព់ន័ធ នានា 
គរំទកានត់តខ្ល ងំតថមកទៀត ែល់ការផសពវផាយ
យ៉ា ងទូរលំទូលាយនូវជករមើស្ននការអនុវតត
 សិ្ មម តែលទទលួបានកជានជយ័។ 

 

ការអនុវតតន៍បនតពីការពិផ្រោះផោបល់ជាមួយតួអងគពាក្់ព័នធ 
មុនការចាបក់ផតើមនករមាង នឺមានការសំ្កយន

បញ្ចូ លគន រវាងការសិ្ ាឯ ារនានានិងលទធផល 
សិ្កាា ាលាពិករគ៉ះកយបល់តាមរបកទស្នីមយួៗ 
(របកទស្ឡាវ ភូមា កវៀតណ្តម និង មពុជា)។ 
  សិ្កាា ាលាកន៉ះនឺការបំកពញបតនថមកដ្ឋយការ
បង្ហា ញ និងពិភា ាគន កលើលទធផលបឋម (ននការ
សិ្ ាឯ ារ) ជាមយួតអួងគពា ព់ន័ធនានាតែលកធវើ
ការង្ហរកលើក សរតបរដិ្ឋា ន នុងរបកទស្និមយួៗ ។ 

កៅ នុងរបកទស្ទងំ៤ កយើងបានរ ក ើញមាន
នែនូរតែលមានស្កាត នុពលស្រុបចំននួ ១១៨ (អងគ
ការករៅរដ្ឋា ភបិាល ាថ បន័រាវរជាវ ទីភាន  ង់្ហររដ្ឋា
ភបិាល និងរ ុមហ ុនឯ ជន)  តែលកយើងរពឹំងទុ ថ្ន
នឹងកធវើឲ្យបណ្តត ស្មបូរកៅកដ្ឋបទពិកាធនក៍ផសងៗគន
ជាករចើននានថៃអនានតែូចជា៖  សិ្ មមអភរិ ស  សិ្
រុ ា មម របពន័ធរបពលវបប មមរស្ូវ វធិានការចរមុ៉ះ
រនបរ់នង តាត ចនរង  សិ្ មមស្ររីាងគ ការ សិ្ មមចំរុ៉ះ
ជាកែើម ។ 

គោលបំណងរបស ់ALiSEA 

 ពរងឹងចំកណ៉ះែងឹ នងិតច រតំល បទពិកាធន ៍នុង
ចំកណ្តមនំនិតផតួចកផតើម នងិតួអងគតែលកធវើការកលើ
ក សរតបរដិ្ឋា ន 

 បកងកើនភាពកជឿជា  ់ នងិភាពអាចកមើលក ើញកាន ់
តតចាស់្ននចលនាក សរតបរដិ្ឋា នចំកពា៉ះអន បកងកើត 
កគលនកយបាយ នងិអន បរកិភាន 

 ពរងី ការអភវិឌ្ឍន ៍ នងិការទទលួយ បកចច  
កទស្ក សរតបរដិ្ឋា នម អនុវតតកៅ នុងចកំណ្តម
 សិ្ រ 

ALiSEA បណ្តត ញសកិ្ាស្សែងយល់ពផីក្េ្តបរដិ្ឋា នផៅតបំន់អាសុីអាផគនយ ៍

ការចាបដ់ៃគរូជាមយួ CIRAD 

ALiSEA នឺជាស្មាស្ភានមយួនន មមវធិីធំ
មយួតែលមានក ម្ ៉ះថ្ន ការគរំទែំកណើ រក ព្ ៉ះកៅកាន ់ក សរត
ដ្ឋា នកៅ នុងតបំនក់មនងគ (ACTAE) ។  មមវធិីកន៉ះស្រមប
ស្រមលួកដ្ឋយ CIRAD តែល ជ៏ាអន ទទលួ ខុស្រតូវ
កលើស្មាស្ភានកផសងកទៀតតែលកតត តកៅកលើបណ្តត ញ
 សិ្ មមអភរិ ស  នុងតំបនអ់ាសីុ្អាកននយ ៍(CANSEA) 



 

 

ជំហ៊ា នសំខាន់ៗ ដៃលត្រូវអនវុរត  

> បកងកើតកនហទំពរ័កវទិកាថ្នន  តំ់បនស់្តីអំពីក សរត
បរដិ្ឋា ន (ALiSEA website) 

> កធវើការសិ្ ាកែើមបកីរៀបចំតផនទីបង្ហា ញអំពីការ
អនុវតតន ៍និងបទពិកាធនន៍ានាកលើក សរតបរ ិ
ដ្ឋា ន និងបកណត ញកផសងៗ នុងរបកទស្ទងំ ៤ 

> ករៀបចំការវាយតនមលរមួគន កលើការអនុវតតក សរតប
រដិ្ឋា ន និងបទពិកាធនន៍ានា ( រណីសិ្ ា
កផសងៗ) ជាមយួនិងការវភិានពីល ាន ័នុងការ
ពរងី បតនថម។ 

> ទ ទ់ញ និងជំរុញឲ្យមានការសិ្ ា
រាវរជាវ ំរតិវទិាាស្រស្ត 

> ករៀបចំសិ្កាា ាលាជាមយួតអួងគពា ព់ន័ធនានា
កៅថ្នន  ជ់ាតិ អនតរជាតិ កែើមបតីច រតំល បទ
ពិកាធន ៍បំកពញភាពខវ៉ះចកនាល ៉ះ និងជំរុញភាព
បំកពញគន កៅវញិកៅម  

>   បកងកើត និងអនុវតតការផតល់ជាជំនួយថវកិាខ្ន ត
តូច តែលជាការផតល់បែិភានកែើមប ីភាា បជ់ាប
ណ្តត ញារវាង តអួងគពា ព់ន័ធនានា 

> បកងកើតរ ុមរបឹ ាអន ជំនាញ នុង ំរតិរបកទស្ 
> គរំទកលខ្ដ្ឋា នថ្នន  ជ់ាតិតែលទទលួកដ្ឋយនែ

នូរនានា នុងរបកទស្និមយួៗ 
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លទ្ធផលជារំបងូដៃលទ្ទ្លួបានពីការ
សិក្សាគរៀបចំបគងកីរគគត្ោង 

● កៅ នុងតំបនក់មនងគមាននំនិតផតួចកផតើមនិងបទ
ពិកាធនជ៍ាករចើនស្តីអំពីការអនុវតតនត៍ែលរមួ
ចំតណ កធវើើ៎ឲ្យមានការក ព្ ៉ះកៅកានក់ សរតបរដិ្ឋា ន 

● ភាពទនស់្មយ័ ននទស្សនទនអំពីក សរតបរដិ្ឋា ន
នឺសំ្អាងកលើចំកណ៉ះែឹងតែលតផែ កលើបទ
ពិកាធន ៍ និងការក ើនក ើងននការយល់ែឹងតផន 
វទិាាស្រស្ត រពមទងំករបើរបាស់្ស្រមាបែំ់កណើ រ
ការរបពលវបប មម សិ្ មមនិរនតភាព 

● តផន កផសងៗននក សរតបរដិ្ឋា នតែលមានរាបនឺ់
ទទលួបាននវួការែឹងលឺ ប៉ាុតនតការវាយតនមល នុង
 រមតិតំបនក់ៅកលើរបសិ្ទធភាពននការអនុវតត
បកចច កទស្ ំរតិននការទទលួយ ការរនបែណត ប ់
និងការាយភាយននការអនុវតតនានា  

 

● សំ្ខ្ននឺ់ការផសពវផាយ និងការគរំទ មនិរតូវកតត
តតតកៅកលើជករមើស្បចច  សិ្ មមប៉ាុកណ្តណ ៉ះកទ នឺ
រតូវកតត តកលើវធីិាស្រស្តផសពវផាយតថមកទៀតផង. 

● ារៈសំ្ខ្នន់នការកដ្ឋ៉ះរាយបញ្ញា ននការកធវើឲ្យ
ផលិតផលមានតនមល ការអនុវតតបកចច កទស្ និង/ឬ 
ទិននភាពនានា (វញិ្ញា បរតទទលួាគ ល់ របពន័ធ
ធានាកដ្ឋយមានការចូលរមួ តល ស្ស្ញ្ញា  PGS) 

● តច រតំល អតថរបកយជនស៍្រមាបបំ់កពញភាពខវ៉ះ
ចកនាល ៉ះ និងជំរុញភាពបំកពញគន កៅវញិកៅម 
កែើមបតីល ស់្បតូរ និងបកងកើនបទពិកាធនសំ៍្កៅ
បកងកើនភាពកានត់តកមើលក ើញ ចំកពា៉ះការអនុវតត 
និងពរងី នូវការទទលួយ បកចច កទស្កដ្ឋយ
 សិ្ រ រពមទងំរមួបញ្ចូ លកៅ នុងកគលនកយ 
បាយារធាណៈ 

 

 

 

 

 

 

ចំរុុះភាពដនការអនវុរតក្សសិក្សមមគក្សេត្របរិដ្ឋា ន 

នំនិតឬមតិកផសងៗតែលបានបង្ហា ញ កៅទីកន៉ះនឺជា
របស់្អងគការតទ ល់ កហើយមនិសុ្ទធតតតណំ្តងឲ្យ
នំនិតរបស់្ទភីាន  ង់្ហរបារាងំស្រមាបក់ារអភវិឌ្ឍន ៍
កនា៉ះក ើយ ។ 

ការកធវើថ្នន ពុំលផសុពំីស្លឹ កតត  
(ការរនប់រនង តាត ចនរង) 

 របពន័ធរបពលវបប មមែំណ្តំ
រសូ្វតាមកគលការធមមជាតិ  

ការដ្ឋបំតនលចំរុ៉ះ   សិ្រុ ា មម 

mailto:ferrand@gret.org
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mailto:reynaud@gret.org

