
មានអ្នកសារព័ត៌មាន បុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រាយ និងអ្នក 
ផលិតព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រាយសង្គាង ៦០០នាក់ 
ត្រវូបានគ្រសមា្ល្រប់ នៅក្នងុរយៈព្រល ១០ឆ្ន្រចុំងក្រ្រយន្រះ។  

អ្នកសារព័ត៌មាន ដ្រលត្រវូបានគ្របំបិទ 
មាត់ ធ្វើឱ្រយសម្ល្រងរបស់ប្រាពលរដ្ឋ 
ល្រងឮ និងរំាងខ្ទប់សិទ្ធដឹិងឮរបស់ពួកគ្រ ។
នៅព្រលដ្រលអ្នកសារព័ត៌មានមា្ន្រក់ត្រវូបាគ្រ
ធ្វើឃាត សាររន្ធត់មួយត្រវូបានបញ្ផនូៅកាន់ 
សាធារណជន៖ "សូមកត់ចំណំាទុក មិនគួរមាន 
អ្នកណាមា្ន្រក់និយាយច្រញៅក្រ្រឡើយ នៅព្រល 
ដ្រលមានរឿងមិនល្អកើតមានឡើង"។  

ការធ្វើឃាតអ្នកសារព័ត៌មាន មិនត្រមឹត្រលុបបំបាត់យ៉ា្រង 
សាហាវព្រ្រផ្រស្រនូវសិទ្ធមិានស្ររីភាពបញ្ច្រញមតិ យោបល់ 
របស់អ្នកសារព័ត៌មានាបុគ្គលោះទ្រ បុ៉ន្ដ្រាក៏ាសញ្ញ្រ 
ខ្ទប់មិនឱ្រយប្រាពលរដ្ឋមានសិទ្ធដូចគ្ន្រន្រះផងដ្ររ។ 
ាលទ្ធផល សង្គមមិនអាចធ្វើស្រចក្ដសីម្រ្រចចិត្ដផ្អ្រកលើ
ព័ត៌មានបាន ហើយប្រាពលរដ្ឋដ្រលមានការភ័យខ្ល្រច 
បង្ខចិំត្ដឃាត់ឃំាងខ្លនួឯងមិនឱ្រយនិយាយ។  

ដើម្របីបញ្ចប់អំពើហិង្រាលើអ្នកសារព័ត៌មាន សហប្រាាតិ 
បានបង្កើត

ផ្រនការសកម្មភភាពរបស់សហប្រា
ាតិអំពីសុវត្ថភិាពអ្នកសារព័ត៌មាន 
និងបញ្ហ្រនិទណ្ឌភាព

ផ្រនការសកម្មភភាពរបស់សហប្រាាតិ
ស្ដីពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន និង 
បញ្ហ្រនិទណ្ឌភាព

ផ្រនការរបស់សហប្រាាតិន្រះ គឺាកាលានុវត្ដភាពាប្រវត្ដសិាស្ដ្រ
មួយ ដើម្របីបង្កើតឱ្រយមានភាពខុសប្ល្រកគ្ន្រមួយ ចំពោះសុវត្ថភិាពរបស់ 
អ្នកសារព័ត៌មាន និងស្ររីភាពក្នងុការបញ្ច្រញមតិយោបល់នៅក្នងុសង្គម។  
បុគ្គល និងសា្ថ្រប័ននានា អាចធ្វើសកម្មភភាពាច្រើន ដើម្របីបំព្រញបន្ថ្រមលើផ្រន 
ការរបស់សហប្រាាតិន្រះ តាមរយៈការបង្កើនសម្ល្រង និងសកម្មភភាពរបស់ពួក 
គ្រ ដើម្របីសុវត្ថភិាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន។ ឥទ្ធពិលរួមន្រសកម្មភភាពន្រះ នឹងជួយ
ញំនំាវប្របធម៌សន្ដភិាពឱ្រយមកកាន់ត្រកៀកនឹងពិភពលោក ដ្រលមនុស្រសគ្រប់រូបមាន
សុវត្ថភិាពនិយាយដោយគ្ម្រនការភ័យខ្ល្រច និងដ្រលពំុមានអ្នកណាមា្ន្រក់ត្រវូបានគ្រ
ហាមឃាត់មិនឱ្រយមានឱកាសសា្ដ្រប់ លើការផ្ដល់សក្ខកីម្មភរបស់អ្នកដទ្រទៀត។  

www.unesco.org/webworld/en/UN-plan-safety

សូមទំនាក់ទំនង: Sylvie Coudray. s.coudray@unesco.org 
ប្រធានផ្ន្រកស្ររីភាពក្នុងការបញ្ច្រញមតិយោបល់ នៅក្នុងផ្ន្រកប្រ្រស្រ័យាក់ទង និងព័ត៌មាន

ផ្រនការសកម្មភភាព របស់សហប្រាាតិស្ដពីី 
សុវត្ថភិាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន និងបញ្ហ្រនិទណ្ឌភាព 
ន្រះ មានគោលបំណងខិតខំបង្កើតឱ្រយមាន 

បរិយាកាសមួយ ដើម្របី 
ឱ្រយអ្នកសារព័ត៌មាន និង
បុគ្គលិករបស់ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រាយ 
មានស្ររីភាពនិងសុវត្ថភិាព 
ាំងនៅក្នងុសា្ថ្រនភាពមានវិាទ 
និងសា្ថ្រនភាពដ្រលគ្ម្រនវិាទ 
ក្នងុទិសដៅពង្រងឹសន្ដភិាព លទ្ធបិ្រាធិបត្រយ្រយ 
និងការអភិវឌ្រឍនៅទូាំងសកលលោក។

ផ្រនការសកម្មភភាពរបស់សហប្រាាតិន្រះ គឺា 
គំនិតផ្ដចួផ្ដើមថ្មភមួីយ នៅក្នងុក្របខ័ណ្ឌសហប្រាាតិ 
ាំងមូល ដោយមានការសម្របសម្រលួ ពីអង្គការ 
យូណ្រស្ក ូដើម្របីផ្ដល់នូវក្របខ័ណ្ឌរួមមួយ សម្រ្រប់ឱ្រយ 
ប្រព័ន្ធសហប្រាាតិ ធ្វើការាររួមគ្ន្រាមួយ 
នឹងគ្រប់ អ្នកពាក់ព័ន្ធាំងអស់ដូចា អាា្ញ្រធរាតិ 
និងអង្គការនានា នៅថ្ន្រក់ាតិ តំបន់ និងអន្ដរាតិ 
សំដៅបង្កើតនូវបរិយាកាសមួយ ប្រកបដោយសុវត្ថភិាព 
សម្រ្រប់អ្នកសារព័ត៌មាន បុគ្គលិករបស់ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រាយ 
និងអ្នកផលិតព័ត៌មាន តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រាយសង្គម 
និងធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆំង នឹងនិទណ្ឌភាពសម្រ្រប់  
បទឧក្រដិ្ឋប្រឆំងនឹងពួកគ្រ។

ផ្រនការសកម្មភភាពរបស់សហប្រាាតិន្រះ គឺ
ាលទ្ធផលន្រកិច្ចពិគ្រ្រះយោបល់ទូលំទូលាយ 
នៅទូាំងពិភពលោក រួមាមួយនឹងរដ្ឋាសមាជិក 
ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រាយ សមាគមវិា្ផ្រជីវៈ និងអង្គការក្រ្រ 
រដ្ឋ្រភិបាល។



ារៀងរាល់សបា្ដហ៍   
អ្នកសារព័ត៌មានមា្ន្រក់បាត់បង់ 
អាយុជីវិតរបស់ខ្លួន ដោយសារ 
ត្របានពាំនាំយកដំណឹង និង 
ព័ត៌មានដល់មនុស្រសទូៅ
ផ្រនការសកម្មភភាពរបស់សហប្រាាតិ ប្រើប្រ្រស់ 
ប្រព័ន្ធសហប្រាាតិាំងមូល ដើម្របីបង្កើតនូវកម្មភវិធីមួយ 
ដ្រលមានការសម្របសម្រលួបានល្អ ប្រកបដោយសុខុ- 
ដុមនីយកម្មភ ដើម្របីបញ្រឈប់ការសមា្ល្រប់អ្នកសារព័ត៌
មាន។ គោលដៅន្រះអាចសម្រ្រចបាន តាមរយៈការ 
សហការយ៉ា្រងជិតស្នទិាមួយនឹងរដ្ឋ្រភិបាល 
ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រាយ ក្រមុវិា្ផ្រជីវៈ និងសង្គមសីុវិល។ 
កម្មភវិធីន្រះគំទ្រដល់រដ្ឋ្រភិបាល នៅក្នងុការបង្កើតច្របាប់ 
ស្ដពីីការការពារ សុវត្ថភិាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន 
និងបំព្រញតួនាទីឱ្រយបានសកម្មភ នៅក្នងុការបា្ក្ររមិន
ឱ្រយមានការាយប្រហារ និងការគំរាមកំហ្រងនានា។ 
កម្មភវិធីន្រះលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង នៅក្នងុសង្គមាំង 
មូល ដើម្របីឱ្រយប្រាពលរដ្ឋ អាចយល់ពីផលប៉ះពាល់ា 
អវិជ្ផមានាច្រើន នៅព្រលដ្រលសិទ្ធសិ្ររីភាពក្នងុការ 
បញ្ច្រញមតិយោបល់របស់ អ្នកសារព័ត៌មានត្រវូបានគ្រ 
រឹតត្របិត ឬលុបបំបាត់។ 

ជនរងគ្រ្រះភាគច្រើន គឺាបុគ្គ-
លិករបស់ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រាយនៅ 
ក្នងុប្រទ្រស ដ្រលរាយការណ៍អំពី 

រឿងរ៉ា្រវនៅក្នងុស្រកុ
ខណៈព្រលដ្រលសកម្មភភាពនៅក្នងុផ្រនការរបស់ សហ
ប្រាាតិន្រះមានមួយផ្ន្រកស្ថតិនៅកម្រតិសកលក៏មាន 
សកម្មភភាពពិស្រសៗនៅថ្ន្រក់មូលដ្ឋ្រន និងថ្ន្រក់ាតិ 
ដ្រល ាកន្ល្រងផ្ដ្រតការយកចិត្ដទុកដក់ លើការអនុវត្ដ 
តាមរយៈការខិតខំប្រងឹប្រ្រងរួមគ្ន្ររបស់ទីភា្ន្រក់ារ 
សហប្រាាតិ នៅក្នងុក្រមុការារប្រាំប្រទ្រស និង 
តាមរយៈការលើកកម្ពស់ឱ្រយមានការតម្រមឹឱ្រយស្រប
គ្ន្រនូវសកម្មភភាព ដ្រលអនុវត្ដដោយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ 
ាំងអស់នៅក្នងុដ្រនដីោះ។ 

នៅក្នងុករណីភាគច្រើន 
អ្នកសារព័ត៌មានដ្រលត្រវូ 
បានគ្រធ្វើឃាត គឺាអ្នកដ្រល
រាយការណ៍ពីអំពើពុករលួយ 
និងសកម្មភភាពខុសច្របាប់ 
ដទ្រទៀតដូចា បទ 
ឧក្រដិ្ឋ ដ្រលមានអង្គការ 
ាត់តំាងាដើម
ផ្រនការរបស់សហប្រាាតិន្រះ គឺាផ្ន្រកមួយន្រ 
ការបំព្រញការាររបស់ទីភា្ន្រក់ារសហប្រាាតិ 
ដើម្របីគំទ្រដល់ប្រទ្រសាំងឡាយ ដ្រលខិតខំទប់ 
សា្ក្រត់អំពើពុករលួយ។ នៅព្រលដ្រលអ្នកសារព័ត៌មាន 
មានសុវត្ថភិាព ក្នងុការបា្ហ្រញឱ្រយឃើញពីការ គ្របន្លំ 
និង ការកិបក្រងថវិកាសង្គមទូៅនឹងកាន់ត្រ
មាន លទ្ធភាពប្រយុទ្ធប្រឆំង នឹងឧបសគ្គដ៏ចម្របង  
ដ្រលបន្ទចុបា្អ្រក់ ដល់ការអភិវឌ្រឍមួយន្រះ។

មានភ័ស្ដតុាងដ្រលបា្ហ្រញថ 
នៅក្នងុករណីភាគច្រើន អ្នកសារព័ត៌
មានទទួលបានការគំរាមកំហ្រង 
មុនព្រលត្រវូបានគ្រសមា្ល្រប់
ផ្រនការរបស់សហប្រាាតិន្រះ លើកកម្ពស់យន្ដការ 
បា្ក្ររ និងស្ដង់ដនានាដូចា ធ្វើការផ្រសព្វផ្រាយការ 
អនុវត្ដល្ៗអ  ដ្រលទទួលបានពីប្រទ្រសនានា ដ្រលរដ្ឋ្រ 
ភិបាលបានទទួលជោគជ័យ ក្នងុការផ្ដល់នូវការការ
ពារាន់ព្រលវ្រលា និងមានប្រសិទ្ធភាព។ ផ្រនការ 
ន្រះក៏មានដក់បញ្ចលូនូវជំហាននានា ដើម្របីគំទ្រដល់ ការ 
ពិនិត្រយតាមដនសុវត្ថភិាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន ដូចា 
ការច្រករំល្រកនូវព័ត៌មានបច្ចបុ្របន្នភាព នៅក្នងុចំណោ
មគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធាំងអស់នៅក្នងុវិស័យន្រះ។ 

មានករណីធ្វើឃាត 
អ្នកសារព័ត៌មានាង៩០% 
ដ្រលគ្ម្រនការដក់ទោសទណ្ឌ

នៅព្រលដ្រលអ្នកសារព័ត៌មានត្រវូបានគ្រធ្វើឃាត 
ដោយមិនទទួលរងការដក់ទោសទណ្ឌ អ្វាំីងអស់  
ជនប្រព្រតឹ្ដនឹងកាន់ត្រមានស្រចក្ដកីា្ល្រហានកាន់ត្រខ្ល្រងំ 
ឡើង ដើម្របីប្រព្រតឹ្ដអំពើន្រះបន្ថ្រមទៀត។ នីតិរដ្ឋដ្រល 
មានន័យថ មិនគួរមានអ្នកណាមា្ន្រក់គួរទទួលបាន 
និទណ្ឌភាពរួចផុតពីបទឧក្រដិ្ឋ ដ្រលពួកគ្រប្រព្រតឹ្ដឡើយ 
គឺាទិដ្ឋភាពដ៏សំខន់មួយន្រផ្រនការរបស់សហប្រ
ាាតិន្រះ។ មានការអំពាវនាវឱ្រយរដ្ឋ្រភិបាលនានា 
អនុលោមៅតាមស្រចក្ដសីម្រ្រចអន្ដរាតិ និង 
ធានា យ៉ា្រងណាឱ្រយមានដំណើរការក្នងុប្រព័ន្ធតុលា
ការ ព្រញល្រញ ាការឆ្លើយតបចំពោះករណីធ្វើឃាត 
អ្នកសារព័ត៌មាន។ ផ្រនការន្រះផ្ដល់នូវជំនួយពីសហ 
ប្រាាតិ ដើម្របីពង្រងឹការសុើបអង្ក្រតរបស់បូ៉លីស 
និងដំណើរការកាត់ក្ដនីៅតុលាការ ហើយបានធ្វើការ 
បញ្ផ្រក់ថ ពំុមានអាា្ញ្រយុកាលសម្រ្រប់ជនដ្រលមាន
ទោសប្រព្រតឹ្ដបទឧក្រដិ្ឋចំពោះស្ររីភាពន្រការបញ្ច្រញ 
មតិយោបល់ឡើយ។ 

ការាយប្រហារលើអ្នកដ្រលមានវិា្ផ្រជីវៈ
សារព័ត៌មាន ក៏រាប់បញ្ចលូផងដ្ររនូវការ 
ាប់ពង្រត់ ការាប់ធ្វើាចំណាប់ខ្ម្រងំ 
ការបៀតបៀន ការគំរាមកំហ្រង 
និងការាប់ខ្លនួដោយខុសច្របាប់ ។ល។
ផ្រនការរបស់សហប្រាាតិន្រះ ជម្រញុឱ្រយមានការ 
ផ្ដល់សុវត្ថភិាពដល់អ្នកសារព័ត៌មាន ដូចា វគ្គបណ្ដះុ 
បណា្ដ្រលអំពីសុវត្ថភិាព និងសន្ដសុិខតាមរយៈ 
ប្រព័ន្ធអ្រឡិកត្រនិូក  ការមានការធានារ៉ា្រប់រងសុខភាព 
និងអាយុជីវិត និងយន្ដការឆ្លើយតបចំពោះករណី 
អាសន្នាក់ស្ដ្រង។ ផ្រនការន្រះក៏ខិតខំពង្រងឹ 
សុវត្ថភិាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន នៅក្នងុតំបន់មាន 
ជម្ល្រះ ដកច្រញពីបទព្រហ្មភទណ្ឌនូវបទល្មភើសបរិហារ
ក្ររ្ដិ៍ និងលើកទឹកចិត្ដ ឱ្រយមានការផ្ដល់នូវប្រ្រក់កម្រ្រឱ្រយ 
បានគ្រប់គ្រ្រន់ ដល់ាំងនិយោជិតធ្វើការព្រញម៉្រង 
និងនិយោជិតឯករាជ្រយ។ 

អ្នកសារព័ត៌មានាស្ដ្រី 
កំពុងកាន់ត្រកា្ល្រយា 
ជនរងគ្រ្រះដោយសារការ 
បៀតបៀនផ្លវូភ្រទ 
និងការរំលោភស្រពសន្ថវៈ
ឧក្រដិ្ឋជនាច្រើននាក់ ដ្រលធ្វើបាបអ្នកសារព័ត៌មាន 
កាន់ត្រកាចសាហាវ នៅព្រលដ្រលអ្នកសារព័ត៌មាន 
ាមុខសញ្ញ្ររបស់ពួកគ្រគឺាស្រ។ី ផ្រនការរបស់ 
សហប្រាាតិន្រះ ប្រើប្រ្រស់គោលវិធី ដ្រលគិតគូរ 
ពីយ្រនឌ័រ ហើយមានដក់បញ្ចលូនូវសកម្មភភាពាក់
លាក់សម្រ្រប់អ្នកសារព័ត៌មានាស្ដ្រ។ី 

* ព័ត៌មាន និងរូបភាពនានាត្រូវបានយកច្រញពីរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកយូណ្រស្កូ ស្ដីពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន និងគ្រ្រះថ្ន្រក់ 
របស់និទណ្ឌភាព និងផ្រនការសកម្មភភាពរបស់សហប្រា                             ាតិស្ដីពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន និងបញ្ហ្រនិទណ្ឌភាព។


