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Informal Translation

Framework of Analysis
For ATROCITY CRIMES
A tool for prevention
United Nations, 2014

្រកបខ័ណ�ៃនការវ�ភាគអំពឧី ្រកិដ�កម�េឃារេ�
វ�ធានស្រមាប់ការបង�រ
អង�ការសហ្របជជតិ ២០១៤
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Foreword បុព�កថ
by the Secretary-General of the United Nations
េដយអគ�េលខាធិការអង�ការសហ្របជជតិ

All of us have a responsibility to ask ourselves what we can do to protect populations from
the most serious international crimes: genocide, crimes against humanity and war crimes.
These crimes continue to be perpetrated in many places across the world. Although calls for
accountability are now the norm when such crimes are committed, impunity is all too
c o m m o n . We can and must do more, much earlier, to save lives and prevent societies from
collapsing and descending into horrific violence.

េយើងទាំងអស់គា�មានការទទួលខុស្រត�វក��ងការសួរខ�ន� ឯងថេតើមានអ�ីែដលេយើងឣចេធ�បាើ នេដើម្បីការពារ្របជជនពីឧ្រកដិ �កម�អន�រជតិដធ៏ �នធ់ �របំផុតដូចជអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍
ឧ្រកិដក� ម�្របឆាំងមនុស្សជតិ
និងឧ្រកដិ �កម�ស្រង�ម។ ឧ្រកិដក� ម�ទាំងេនះេ�ែតបន�េកើតមានេ�កែន�ងជេ្រចើន ទូទាំងពិភពេលាក។ េទាះបីជមានការអំពាវនវឱ្យមានការទទួលខុស្រតវ� កា�យជបទដ�នេ�េពលឧ្រកិដក� ម�ទាំងេនះ្រត�វបាន្រប្រពតឹ ក� ៏េដយ ក៏
និទណ� ភាពគឺេ�ែតេកើតមានេឡើងជដែដលៗ។ េយើងឣច និង្រត�វេធ�ឱើ ្យបានេ្រចើនែថមេទៀត ឱ្យបានឆាប់រហ័ស េដើម្បីសេ�ង�ះជីវ�តនិងបង�រកុំឱ្យសង�មែបកបាក់និងធា�ក់ចូលេ�ក�ង� អំេពើហិង្សោដ៏គួរឱ្យរន�ត់េនះ។
The first thing we can do is to be more alert and pay attention to the warning signs. Atrocity
crimes take place on a large scale, and are not spontaneous or isolated events; they are
processes, with histories, precursors and triggering factors which, combined, enable their
commission.

េរឿងដំបងូ ែដលេយើងឣចេធ�ើបានគឺ្រត�វ្របង� ្របយ័ត� និង យកចិត�ទកុ ដក់បែន�មេទៀត េលើស�� ្រពមាន។ ឧ្រកដិ �កម�េឃារេ�េកើតេឡើង ក�ង� ្រទង់្រទាយធំ េហើយមិនែមនជ្រពតឹ កា�ិ រណ៍ែដលេកើតេឡើងេដយឯកឯងេនះេឡើយ។
ឧ្រកដិ ក� ម�ទាំងេនះគឺជដំេណើរការែដលមានដំេណើរេដើមទង និងកតា�បង�េហតុ ែដលរួមប���ល គា�បេង�តើ បានជការ្រប្រពឹតប� ទឧ្រកដិ ។�
My Special Advisers on the Prevention of Genocide and on the Responsibility to protect have
developed this Framework of Analysis for the Prevention of Atrocity Crimes as a guide for
assessing the risk of genocide, crimes against humanity and war crimes. With the help of the
Framework, we can better sound the alarm, promote action, improve monitoring or early
warning by different actors, and help Member States to identify gaps in their atrocity
prevention capacities and strategies.

្រក�មទី្របឹក្សោពិេសសរបស់ខ�ំែផ�កទប់សា�ត់អំេពើ្របល័យពូជសាសន៍
និង
ទំនួលខុស្រត�វក��ងការការពារ
បានបេង�តើ ្រកបខ័ណ�ៃនការវ�ភាគស្រមាប់ការទប់សា�ត់ឧ្រកិដក� ម�េឃារេ�េនះ
ស្រមាប់ជមគ��េទសក៏េដើម្បីវយតៃម�ហានិភយ័ ៃនអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ ឧ្រកដិ �កម�្របឆាំងមនុស្សជតិ និងឧ្រកដិ �កម�ស្រង�ម។ េដយមានជំនយួ ពី្រកបខ័ណ�េនះ េយើងឣច្របកាសឱ្យមានការ្រប�ង្របយ័តជ� ងមុន
ជំរុញឱ្យមានសកម�ភាព
និង
េធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការ្រតត� ពិនិត្យ
ឬ
ការ្រពមានជមុនេដយភាគីេផ្សងៗ
និងជួយដល់រដ�ជសមាជិកក�ង� ការកំណត់ពកាី រខ�ះចេន�ះ
ទាក់ទង
សមត�ភាពនិងយុទសា
� ្រសក� ង� ការទប់សា�ត់អំេពើេឃារេ�េនះ។
I am pleased to present this Framework at a time when the United Nations is undergoing a
system-wide revision of the way we respond to situations where serious violations of
international human rights andhumanitarian law are happening or could happen. Through the
“Human Rights Up Front” initiative, we are committed to upholding the promise of “never
again” and drawing lessons from past failures. In practice, it means putting human rights,
the protection of populations and the prevention of atrocity crimes at the centre of our work.
ខ��ំមានេសចក�ីរ�ករយណស់ក�ងការដក់បង�ញនូវ្រកបខ័ណ�េនះេ�ចំេពលែដលអង�ការសហ្របជជតិកំពងុ ពិនតិ ្យេឡើងវ�ញអំព្រី បព័ន�ទាងំ មូល នូវរេបៀបែដលេយើងេឆ�ើយតបចំេពាះសា� នភាពែដល មានការរ�េលាភបំពានធ�ន់

ធ�រចំេពាះច្បោប់សទិ �ិមនុស្សនិងមនុស្សធម៌អន�រជតិែដលកំពងុ េកើតេឡើងឬឣចេកើតេឡើង។

តាមរយៈគំនតិ ផ�ច� េផ�មើ

“សិទិ�មនុស្សជេគាល”

េយើងេប�ជ�េធ�ើតាមការសន្យោ

“មិនឱ្យេកើតមានេទៀតជដច់ខាត”

និងសិក្សោបទពិេសាធន៍ពី ការបរជ័យពីអតីតកាល។ េ�ក�ង� ការអនុវត�ជក់ែស�ង វមានន័យថការដក់សទិ ម�ិ នុស្ស ការការពារ្របជពលរដ� និងការទប់សា�ត់ឧ្រកិដក� ម�េឃារេ�ជការងរស��លរបស់េយើង។
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As affirmed at the 2005 World Summit, States have the primary responsibility for protecting their
own populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. The
international community has committed to support each State i n this endeavour and, should
States manifestly fail in meeting their responsibilities, to take collective action in a timely and
decisive manner in line with the United Nations Charter.

ដូចែដលបានអះឣងក��ងកិច�្របជុកំ ពំ ូលពិភពេលាកឆា�២ំ ០០៥
និងឧ្រកដិ �កម�្របឆាំងមនុស្សជតិ។

រដ�មានទំនួលខុស្រត�វចម្បងក��ងការការពារ្របជពលរដ�របស់ខន� ពីអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍

ឧ្រកិដក� ម�ស�ង�ម

ការលុបបាំ ត់ជតិសាសន៍

សហគមន៍អន�រជតិបានេប�ជ�គាំ្រទរដ�នមី ួយៗេ�ក��ងកិចខ� ិតខំ្របងឹ ែ្របងេនះេហើយ្របសិនេបើរដ�ណមួយមិនបានបំេពញភារកិច�របស់ខ�នេទេនះ

្រត�វចាត់វ�ធានការរួមគា�ឱ្យបានទាន់េពលេវលានិង្របកបេដយការសេ្រមចចិត�ច្បោស់លាស់ ្រសបតាមធម�ន�ុ �អង�ការសហ្របជជតិ។

I therefore urge the widest possible use of this Framework to support prevention strategies at
the national, regional and international levels. Prevention means acting early; to do that, we
need to know what to look for. Together with a commitment to account- ability, we owe this
to the millions of victims of the horrific international crimes of the past — and those whose
lives we may be able to save in the future.

ដូេច�ះខ��ំសូមជំរុញឱ្យេ្រប្រើ បាស់្រកបខ័ណ�េនះឱ្យបានទូលទំ លា
ូ យបំផុតតាមែដលឣចេធ�េើ �បានេដើម្បីគាំ្រទដល់យទុ �សា�ស�បង�រននេ�ថ�ក់ជតិ

ថ�ក់តបំ ន់

និងថ�ក់អន�រជតិ។

ការបង�រមានន័យថការេធ�សើ កម�ភាពទុកជមុន។ េដើម្បីេធ�ដើ ចូ េនះបាន េយើង្រត�វដឹងពីអ�ីែដលេយើង្រត�វែស�ងរក។ រួមជមួយការេប�ជ�ចិតច� ំេពាះការទទួលខុស្រត�វ េយើង្រត�វេធ�អើ �ីៗេដើម្បីជនរងេ្រគាះៃនឧ្រកិដក� ម�អន�រជតិដគ៏ ួរឱ្យ

រន�តព់ អី តីតកាលរប់លាននក់ និងអ�កែដលមានជីវ�តរស់េ�ែដលេយើងឣចជួយសេ�ង�ះបាននេពលអនគត។
BAN Ki-moon
United Nations Secretary-General July 2014

បាន គីមូន
អគ�េលខាធិការអង�ការសហ្របជជតិ
ែខកក�ដឆា�ំ ២០១៤
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មាតិកា
បុព ក� ថេដយអគ�េលខាធិកា រអង�កា រសហ្របជជតិ
ការែណនំព ្រី កបខ័ណ� ៃនការវ�ភា គ
េតើឧ្រកិដ�កម�េឃារេ� មានន័យយ៉ ងដូចេម�ចចំេពាះេយើង?
េតើនរណជជនរងេ្រគាះៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�?
េហតុអបា
�ី នជការបង� រឧ្រកិដ�កម�អំេពើេឃារេ�មានសារៈសំខាន់?
េតើមានការទទួលខុស្រត�វែផ�កច្បោប់ក�ងទប់សា�ត់ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�ឬេទ?
េតើឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�ឣចនឹង្រត�វបានទប់សា�ត់េដយរេបៀបណ?
េតើតួនទីរបស់្រក�ម្របឹក្សោពិេសសស្រមាប់ការទប់សា�ត់ការ្របល័យពូជសាសន៍និងទំនល
ួ ខុស្រត�វក��ងការការពារមានអ�ីខ�ះ?
េតើ្រកបខ័ណ�ៃនការវ�ភាគេនះគឺជអ�ី?
េតើកតា� និងសូចនករហានិភ័យគឺជអ�?ី
រេបៀបក��ងការេ្របើ្រកបខ័ណ�ៃនការវ�ភាគ
េតើការវយតៃម�ហានិភយ
័ ៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�មានសុ្រកិតភាពក្រមិតណ?
្រកបខ័ណ� ៃនការវ�ភា គស្រមាប់ឧ ្រកិដ ក� ម�េឃា រេ�
កតា�ហានិភ័យទូេ�
កតា�ហានិភ័យ1៖ សា� នការណ៍ក�ងជេមា�ះ្របដប់ឣវុធឬទ្រមង់េផ្សងៗេទៀតៃនអស�ិរភាព
កតា�ហានិភ័យ2៖ កំណត់្រតាៃនការរ�េលាភច្បោប់សិទ�ិមនុស្សនិងច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិធ�ន់ធ�រ
កតា�ហានិភ័យ3៖ ភាពទន់េខ្សោយៃនរចនសម�័ន�រដ�
កតា�ហាଐនិភ័យ4៖ មូលេហតុ ឬ កកា�ជំរុញទឹកចិត�
កតា�ហានិភ័យ5៖ លទ�ភាពក��ង្រប្រពឹត�ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�
កតា�ហា늠និភ័យ6៖ អវត�មានៃនកតា�កាត់បន�យ
កតា�ហានិភ័យ7៖ កាលៈេទសៈអំេណយផល ឬ សកម�ភាពេរៀបចំទុកជមុន
កតា�ហានិភ័យ8៖ កតា�បង�េហតុ
កតា�ហា敘និភ័យជក់លាក់
កតា�ហានិភ័យ9៖ ភាពតានតឹងអន�រ្រក�ម ឬ លំនំគំរូៃនការេរ�សេអើងមកេលើ្រក�មែដល្រត�វបានការពារ
កតា�ហានិភ័យ10៖ ស�� ៃនេចតនក��ងការបំផ�ញទាំងមូលឬែផ�កៃន្រក�មែដល្រត�វបានការពារ
កតា�ហានិភ័យ11៖ ស�� ៃនការវយ្របហាររ�ករលដលនិងជ្របព័ន� មកេលើ្រក�ម្របជជនសុីវ�ល
កតា�ហានិភ័យ12៖ ស�� ៃនែផនការ ឬ េគាលនេយបាយវយ្របហារមកេលើ្រក�ម្របជជនសុីវ�ល
កតា�ហានិភ័យ13៖ ការគំរមកំែហងធ�ន់ធ�រេលើជនែដល្រត�វបានការពារេដយច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ
កតា�ហានិភ័យ14៖ ការគំរមកំែហងធ�ន់ធ�រដល់្របតិបត�ិការមនុស្សធម៌ឬរក្សោសន�ិភាព

ឧបសម�ន័ � 1៖និយ មន័យ ផ�វ� ច្បោប់ៃនឧ្រកិដ ក� ម�េឃារេ�
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Atrocity crimes are considered
to be the most serious crimes against humankind.
Their status as international crimes is based on the
belief that the acts associated with them affect the
core dignity of human beings.
ឧ្រកដិ ក� ម�េឃារេ�្រត�វបានចាត់ទុកថជឧ្រកិដក� ម�្របឆាំងមនុស្សជតិដធ៏ �នធ់ រ� បំផុត។ ការចាត់ទកុ ឧ្រកិដក� ម�េនះជឧ្រកដិ �កម�អន�រជតិគឺែផ�កេលើជំេនឿថសកម�ភាព
ទាំងឡយណពាក់ពន័ �ជមួយឧ្រកដិ �កម�េនះគឺបះ៉ ពាល់ដល់េសចក�ីៃថ�ថ�រស�ល� របស់មនុស្ស។
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I.
I.

INTRODUCING THEFRAMEWORK OF ANALYSIS
ការែណនំអពំ ី្រកបខ័ណ�ៃនការវ�ភាគ

What do we mean by atrocity crimes?
េតើឧ្រកដិ ក� ម�េឃារេ� មានន័យយ៉ ងដូចេម�ចចំេពាះេយើង?
The term “atrocity crimes” refers to three legally defined international crimes: genocide, crimes against humanity and war
crimes. The definitions of the crimes can be found in the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide, the 1949 Geneva Conventions1 and their 1977 Additional Protocols,2 and the 1998 Rome Statute of the International
Criminal Court, among other treaties.3
ពាក្យ “ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�” សំេ�េ�េលើឧ្រកិដ�កម�បី ែដលមានែចងក��ងច្បោប់អន�រជតិ៖ អំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ ឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជតិ និងឧ្រកិដ�កម�ស�ង�ម។ និយមន័យៃនឧ្រកិដ�កម�ទាងំ បីេនះ មានេ�ក��ងអនុស�� ឆា�1ំ 948 ស�ីពីការបង�រ និង ការផ�ន�េទាសឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសាសន៍
អនុស�� ទី្រក�ងហ្សឺែណវឆា�1ំ 949១ និង អនុស្សរណៈបែន�មឆា�ំ1977២ និង លក�ន�ិកៈទី្រក�ងរ�ូមស�ីពីតុលាការ្រពហ�ទណ� អន�រជតិឆា�ំ1998 និងសន�ិស�� េផ្សងេទៀត៣។
In the 2005 World Summit Outcome Document (paragraphs 138 and 139), United Nations Member States made a commitment to
protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity, a principle referred to as the
“Responsibility to Protect”. In this context, the term “atrocity crimes” has been extended to include ethnic cleansing which, while
not defined as an independent crime under international law, includes acts that are serious violations of international human rights
and humanitarian law that may themselves amount to one of the recognized atrocity crimes, in particular crimes against
humanity.4
ក��ង ឯកសារលទ�ផលកិច�្របជុំកំពូលពិភពេលាកឆា�ំ 2005 (កថខណ� 138 និង 139) សមាជិកអង�ការសហ្របជជតិ បានេធ�ើការេប�ជ�ការពារ្របជជន ពីអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ ឧ្រកិដ�កម�ស�ង�ម េ្រកាមេគាលកាណ៍ “ទំនួលខុស្រត�វក��ងការការពារ”។ ក��ងបរ�បទេនះ “ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�”
្រត�វបានព្រងីកេដើម្បីរប់ប���លការលុបបបាត់ជតិសាសន៍ ែដលេទាះមិនបានកំណត់ថជ ឧ្រកិដ�កម�ដច់េដយែឡកេ្រកាមច្បោប់អន�រជតិក៏េដយ ែតមានរប់ប���ល សកម�ភាពែដលរ�េលាភបំពានធ�ន់ធ�រេលើសិទ�ិមនុស្ស និងច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ ែដលឣច្រត�វបានចាត់ទុកថជ ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�
ជពិេសសឧ្រកិដ�កម� ្របឆាំងមនុស្សជតិ៤។
1 The Geneva Conventions comprise the 1949 Geneva Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the
Wounded and Sick in Armed Forces in the Field; the 1949 Geneva Convention (II) for the Amelioration of the Condition of
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea; the 1949 Geneva Convention (III) relative to the
Treatment of Prisoners of War; and the 1949 Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time
of War.
១ អនុស�� ទី្រកង� ហ្សឺែណវរួមមានអនុស�� ទី្រក�ងហ្សឺែណវឆា�ំ 1949 (1) ស្រមាប់ការែកលម�សា�នភាពរបស់អ�ករងរបួសអ�កជំងឺក�ងកងកមា�ងំ ្របដប់ឣវុធក��ងសមរភូមិ; អនុស�� ទី្រកង� ហ្សឺែណវឆា�1ំ 949 (2) ស្រមាប់ការែកលម�សា�នភាពរបស់កងកមា�ងំ ្របដប់ឣវុធែដលរងរបួស
មានជំងឺ និងរងេ្រគាះេដយការលិចកបា៉ល់េ�សមុ្រទ។ ; អនុស�� ទី្រក�ងហ្សឺែណវឆា�ំ 1949 (3) ទាក់ទងេ�នឹងការ្រប្រពឹត�េ�េលើេឈ�ើយសឹក និងអនុស�� ទី្រក�ងហ្សឺែណវឆា�ំ 1949 (4) ទាក់ទងេ�នឹងការការពារជនសុីវ�លក��ងេពលស�ង�ម។
2 The Additional Protocols comprise the 1977 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); and the 1977 Protocol Additional to the
Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
(Protocol II).
២ អនុស្សរណៈបែន�មរួមមានអនុស្សរណៈបែន�មឆា�១ំ ៩៧៧ េលើអនុស�� ទី្រកង� ហ្សឺែណវចុះៃថ�ទី 12 ែខសីហាឆា�ំ 1949 និងែដលទាក់ទងេ�នឹងការការពារជនរងេ្រគាះៃនជេមា�ះ្របដប់ឣវុធលក�ណៈអន�រជតិ (អនុស្សរណៈ 1) និង អនុស្សរណៈបែន�មឆា�១ំ ៩៧៧
េ�េលើអនុស�� ទី្រក�ងហ្សឺែណវចុះៃថ�ទី 12 ែខសីហាឆា�ំ 1949 និងទាក់ទងេ�នឹងការការពារជនរងេ្រគាះៃនជេមា�ះ្របដប់ឣវុធលក�ណៈមិនអន�រជតិ (អនុស្សរណៈ 2) ។
3

For definitions of each of the crimes, consult Annex I.

៣

និយមន័យៃនឧ្រកិដ�កម�នីមួយៗ សូមេមើលឧបសម�័ន� I។

៤

For possible definitions of ethnic cleansing, consult Annex I.
និយមន័យមួយចំនួនៃនការលុបបំបាត់ជតិសាសន៍ សូមេមើលឧបសម�័ន� I។
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Who are the victims of atrocity crimes? Atrocity crimes are considered to be the most serious crimes
against humankind. Their status as international crimes is based on the belief that the acts associated
with them affect the core dignity of human beings, in particular the persons that should be most
protected by States, both in times of peace and in times of war. However, the victims targeted by acts of
genocide, crimes against humanity and war crimes differ.
េតើន រណ ជជនរងេ្រគាះៃនឧ្រក ដិ ក� ម�េឃា រេ� ?
ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�្រត�វបានេគចាត់ទុកថជឧ្រកិដ�កម�ធ�ន់ធ�របំផុតេ�េលើមនុស្សជតិ។ ក��ងច្បោប់អន�រជតិ ឧ្រកិដ�កម�េនះ្រត�វបានេគែផ�កេលើជំេនឿថទេង�ើែដលពាក់ព័ន�ែដលប៉ះពាល់ដល់េសចក�ីៃថ�ថ�រស��លរបស់មនុស្សជតិ ជពិេសសមនុស្សែដលគួរ្រត�វបានការពារជងេគេដយរដ�នន
ទាំងេ�ក��ងេពលមានសន�ិភាពនិងេពលមានស�ង�ម។ ែតជនរងេ្រគាះែដល្រត�វបានកំណត់េគាលេ� េដយអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ ឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជតិ ឧ្រកិដ�កម�ស�ង�ម គឺខុសៗគា�។
Genocide, according to international law, is a crime committed against members of a national, ethnical, racial
or religious group. Even though the victims of the crimes are individuals, they are targeted because of their
membership, real or perceived, in one of these groups. When speaking about potential victims of gen- ocide,
the Framework will refer to them as “protected groups”.
អំេពើ្របល័យពូជសាសន៍
េបើេយងតាមច្បោប់អន�រជតិ
គឺជបទឧ្រកិដ�ែដលបាន្រប្រពឹត�មកេលើសមាជិកៃនរដ�
ជតិសាសន៍
្រក�មសាសន
ឬ
ពូជសាសន៍ណមួយ។
េទាះបីជជនរងេ្រគាះៃនឧ្រកិដ�កម�ជបុគ�លក៏េដយ
ក៏ពួកេគ្រត�វកា�យជេគាលេ�េដយសារែតសមាជិកភាពរបស់ខ�នមិនថស�ិតក��ង្រក�មមួយែដលបានេរៀបរប់ខាងេលើេឡើយ េទាះជពិតឬជការគិត ។ េ�េពលែដលនិយយអំពីជនរងេ្រគាះៃនអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍្រកបខ័ណ�េនះ គឺសំេ�ដល់ពួកេគថជ "្រក�ម្រតវ� បានការពារ" ។
Crimes against humanity encompass acts that are part of a widespread or systematic attack directed against any
civilian population. Even if non-civilians might also become victims of the attack, for an act to be considered a
crime against humanity, the u l t i m a t e target of the attack must be the civilian population. When speaking
about potential victims of crimes against humanity, the Framework will refer to them as a “civilian population”.
ឧ្រកដិ ក� ម�្របឆាំងមនុស្សជតិរួមមានអំេពើែដលជែផ�កមួយៃនការវយ្របហារដ៏រលដល ឬ ជ្របព័ន� សំេ�េលើ្រក�ម្របជជនសុីវ�លណមួយ។ េបើេទាះបីជជនរងេ្រគាះៃនការវយ្របហារមិនែមនជជនសុីវ�លក៏េដយ ែតេបើជជនរងេ្រគាះចុងេ្រកាយជជនសុីវ�ល េនះ
ការវយ្របហារេនះនឹង្រត�វបានចាត់ទុកថជឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជតិែដរ។ េ�េពលែដលនិយយអំពីជនរងេ្រគាះៃនឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជតិ្រកបខ័ណ�េនះសំេ�ដល់ពួកេគថជ "្របជជនសុវី ល� "។

War crimes can be committed against a diversity of victims, either combatants or non-combatants. In inter- national armed conflicts,
victims include those specifically protected by the four 1949 Geneva Conventions, i.e., (1) the wounded and sick in armed forces in the
field; (2) the wounded, sick and shipwrecked members of armed forces at sea; (3) prisoners of war; and (4) civilian persons. It also
includes those protected under the 1977 Additional Protocol I. In the case of non- international armed conflicts,
common Article 3 of the four 1949 Geneva Conventions affords protection to “persons taking no active part
in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed ‘hors
de combat’ by sickness, wounds, detention, or any other cause”. It also includes those protected under the
1977 Additional P r o t o c o l I. Protection under international humanitarian law in both types of conflicts
covers medical and religious personnel, humanitarian workers and civil defence staff. When speaking about
potential victims of war crimes, the Framework will refer to them as “those protected under international
humanitarian law”.
ឧ្រកដិ ក� ម�ស្រង�ម ឣចនឹង្រប្រពឹត�មកេលើជនរងេ្រគាះច្រម�ះ ែដលឣចជយុទ�ជនឬ ជនមិនែមនជយុទ�ជន។ េ�ក��ងជេមា�ះ្របដប់ឣវុធអន�រជតិ ជនរងេ្រគាះរួមមាន ្រក�មែដល្រត�វបានការពារ េដយអនុស�� ទី្រក�ងហ្សឺែណវឆា�ំ 1949 ឧទាហរណ៍ (1) កងកមា�ងំ ្របដប់ឣវុធែដលរងរបួស និង
អ�កមានជំងឺក�ងសមរភូមិ (2) កងកមា�ងំ ្របដប់ឣវុធែដលរងរបួស អ�កជំងឺ និងជនរងេ្រគាះេដយសារលិចកបា៉ល់េ�សមុ្រទ (3) េឈ�ើយសឹក និង (4) ជនសុីវ�ល។

រួមប���លទាំងអ�កែដល្រត�វបានការពារេ�ក��ងអនុស្សរណៈបែន�ម (I)

ឆា�1ំ 977។

ក��ងករណីជេមា�ះ្របដប់ឣវុធលក�ណៈមិនអន�រជតិ ក��ងមា្រតា3 ៃនអនុស�� ្រក�ងហ្សឺែណវឆា�ំ1949 ទាំងបួន ផ�ល់ការការពារដល់ “មនុស្សែដលមិនបានចូលរួមយ៉ ងសកម�ក�ងជេមា�ះ េនះរួមទាំងសមាជិកកងកមា�ងំ ្របដប់ឣវុធែដលបានដក់ឣវុធចុះនិងអ�កដកខ��នេចញពីការ្របយុទ�េដយជំងឺ
របួស ការឃុំខ�ន ឬមូលេហតុេផ្សងេទៀតណមួយ”។ េនះរួមប���លទាំងជនែដលបានការពារេ�េ្រកាមអនុស្សរណៈបែន�ម (I) ឆា�1ំ 977។ េ្រកាមច្បោប់មនុស្សធម៍អន�រជតិេ�ក��ង្របេភទជេមា�ះទាំងពីរ រប់ប���លទាំង ្រក�មេវជ�សា្រស�និងសាសន ្រក�មមនុស្សធម៌ និងអ�កការពារជជនសុីវ�ល។
េ�េពលែដលនិយយអំពីជនរងេ្រគាះែដលឣចកា�យជេគាលេ�ៃនឧ្រកិដ�កម�ស�ង�ម ្រកបខ័ណ�េនះ គឺសំេ�ដល់ពួកេគថជ “ជនែដល្រតវ� បានការពារេដយច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ”។
Due to the diversity of types of victims of the three crimes, when speaking broadly about potential victims
of atrocity crimes as protected by international law, the Framework will refer to them as “protected groups,
populations or individuals”.
េដយសារែតជនរងេ្រគាះៃនឧ្រកិដ�កម�ទាងំ បីេនះមានេ្រចើន្របេភទ េពលនិយយពីជនរងេ្រគាះទូេ�ែដលឣចជេគាលេ�ៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�ែដលបានការពារេ្រកាមច្បោប់អន�រជតិ ្រកបខ័ណ�េនះ គឺសំេ�សល់ពួកេគថជ “្រក�ម ្របជជន ឬបុគល� ែដល្រតវ� ែដលបានការពារ” ។
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Why is it important to prevent atrocity crimes?
េហតុអ បា�ី នជការទប់សា� ត់ឧ ្រកិដ ក� ម�អ េំ ពើេឃា រេ�មានសា រៈសំខា ន់?
One of the principal roles of the United Nations Special Advisers on the Prevention of Genocide and on the
Responsibility to Protect is to mobilize action for the prevention of atrocity crimes. The first and most
compelling reason for this focus is the imperative to preserve human life. Atrocity crimes are, for the most
part, large-scale events that, if prevented, will avoid significant loss of human life, as well as physical,
psychosocial and psychological damages and trauma. However, there are also other significant reasons to
focus on prevention.
តួនទីសំខាន់មួយរបស់្រក�មទី្របឹក្សោពិេសសអង�ការសហ្របជជតិក�ងការទប់សា�ត់អំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ និង ទំនួលខុស្រត�វក��ងការការពារ គឺេដើម្បី្របមូលផ��ំសកម�ភាពស្រមាប់ការទប់សា�ត់ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�។ មូលេហតុទីមួយនិងចម្បងបំផុតស្រមាប់ការេផ�តេលើកិច�ការេនះគឺេដើម្បី
រក្សោឣយុជវី �តមនុស្ស ែដលជកិច�ការចាំបាច់បំផុត។ ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ� ភាគេ្រចើនគឺជ្រពឹត�ិការណ៍្រទង់្រទាយធំ ែដល្របសិនេបើេបើទប់សា�ត់បានគឺ ឣចជួសេ្រង�ះជីវ�តមនុស្ស និង េចៀសវងបាននូវការខូចខាតនិងការរបួសផ��វកាយ ផ��វចិត� និងភាពបាក់ស្បោត។ បែន�មពីេលើេនះ
ក៏មានមូលេហតុជេ្រចើនេទៀតែដលេយើង្រត�វេផ�តេ�េលើការទប់សា�ត់ផងែដរ។

Atrocity crimes tend to occur in countries with some level of instability or crisis. Consequently, measures
taken to prevent these crimes are likely to contribute to national peace and stability. Prevention also serves
the larger agenda of regional and international peace and stability. Atrocity crimes and their consequences
can spill over into neighbouring countries by, for example, creating or reinforcing tensions between groups
that are defined along religious or ethnic lines rather than by national borders. The United Nations Security
Council has stated in several of its resolutions that serious and gross breaches of international human
rights and humanitarian law constitute threats to international peace and security. The preamble to the
Rome Statute of the International Criminal Court also states that international crimes “threaten the peace,
security and well-being of the world”.
ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�េ្រចើនែតេកើតមានេឡើងេ�ក��ង្របេទសែដលមានអស�ិរភាព ឬមានវ�បត�ិក�ងក្រមិតណមូយ។ ដូេច�ះេហើយ វ�ធានការេដើម្បីទប់សា�ត់ឧ្រកិដ�កម�ទាងំ េនះគឺឣចជួយដល់សន�ិភាពនិងស�រិ ភាពថ�ក់ជតិ ទាំងមូល។
ការទប់សា�ត់ក៏ជួយដល់រេបៀបវរៈធំៗៃនសន�ិភាពនិងស�ិរភាពក�ង� តំបន់និងអន�រជតិផងែដរ។ ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�និងផលវ�បាករបស់វឣចឆ�ងេ�្របេទសជិតខាង ឧទាហរណ៍ ការបេង�ើតឬការបែន�មភាពតានតឹងរវង្រក�មែដល្របកាន់អត�ស�� ណេលើសាសនឬជតិសាសន៍ ជជងែខ្សបន�ត់្រពំែដន
របស់្របេទស។ ្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសខុ អង�ការសហ្របជជតិបានែថ�ងេ�ក��ងេសចក�ីសេ្រមចមួយចំនួនរបស់ខ�នថការរ�េលាភបំពានធ�ន់ធ�រេលើសិទ�ិមនុស្សអន�រជតិនិងច្បោប់មនុស្សធម៌ គឺចាត់ទុកថជការគំរមកំែហងដល់សន�ិភាពនិងសន�ិសុខអន�រជតិ។
េសចក�ីេផ�ើមេ�ក��ងលក�ន�ិកៈទី្រក�ងរ�ូមស�ីពីតុលាការ្រពហ�ទណ� អន�រជតិបានប�� ក់ថឧ្រកិដ�កម�អន�រជតិ “ជការគំរមកំែហងដល់សន�ិភាពសន�ិសុខនិងសុខុមាលភាពរបស់ពិភពេលាកទាំងមូល”។
A further key reason for focusing on the prevention of atrocity crimes lies in the fact that prevention is much less
costly than intervening to halt these crimes, or dealing with their aftermath. Wars, humanitarian crises, the
rebuilding of nations and the building of sustainable peace after conflict require high and sustained levels of
international support, often over many years. The political cost and challenges of early engagement by the
international community are also less than when crises are imminent or ongoing, by which time options for preventive
action are much more limited and there is a greater likelihood of political stalemate and failure.
មូលេហតុសំខាន់មួយេទៀតស្រមាប់ការេផ�តេលើការទប់សា�ត់ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�គឺ្រត�វការការចំណយតិចជងការេធ�ើអន�រគមន៍េ្រចើនណស់េដើម្បីប�្ឈប់ឧ្រកិដ�កម� ឬេដះ្រសាយជមួយនឹងប�� ែដលេកើតេឡើងរួចមកេហើយ។ ស�ង�ម វ�បត�ិមនុស្សធម៌ធ�ន់ធ�រ ការកសាង្របេទសជតិេឡើងវ�ញ
និងការកសាង សន�ិភាព្របកបេដយនិរន�រភាពបន�ប់ពីមានជេមា�ះ គឺទាមទារឱ្យមានការគាំ្រទពីអន�រជតិខ�ស់ និងបន�ជប់ជេ្រចើនឆ�។ ប�� ្របឈម និងតៃម�នេយបាយក��ងការចូលរួមរបស់សហគមន៍អន�រជតិេ�ដំណក់កាលដំបូង គឺមានត្រម�វការតិច េបើេ្រប�បេធៀបេ�
នឹងការជួយេ�េពលវ�បត�េិ រៀបនឹងេកើតេ�េហើយ ឬកំពុងបន� េ្រពាះេពលេនះេពលេវលាស្រមាប់ការទប់សា�ត់គឺមានតិច េហើយឱកាសក��ងការជប់គាងំ ែផ�កនេយបាយនិងការបរជ័យគឺមានេ្រចើន។
Finally, by taking measures to prevent atrocity crimes and fulfilling their primary responsibility to protect, States
reinforce their sovereignty and reduce the need for more intrusive forms of response from other States or
international actors. As the United Nations Secretary-General has emphasized, the principle of the Responsibility
to Protect is designed to be an ally of sovereignty, rather than to undermine it. Efforts by States to prevent
atrocity crimes from being commit- ted within their own borders are another way of fulfilling their sovereign
responsibilities.
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ជចុងេ្រកាយ ការដក់វ�ធានការេដើម្បីទប់សា᜴�ត់ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�និងការបំេពញនូវទំនួលខុស្រត�វក��ងការការពាររបស់រដ�ភិបាលជការព្រងឹងអធិបេតយ្យភាពរបស់ខន� និឣចកាត់បន�យការលូកៃដចូលពីរបរេទស ឬភាគីអន�រជតិ។ ដូចែដល េលាកអគ�េលខាធិការអង�ការសហ្របជជតិ
បានប�� ក់េហើយថ

េគាលការណ៍ៃនទំនួលខុស្រត�វក��ងការការពារ

្រត�វបានេរៀបចំេឡើងេដើម្បីជសម�ន�មិត�

របស់អធិបេតយ្យភាព

មិនែមនេដើម្បីេធ�ឱើ ្យអន�រយេទ។

កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រដ�េផ្សងៗក��ងការទប់ស�ត់ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�ក��ង្រពំែដនរបស់ខ�នគឺជទំនួលខុស្រត�វក��ងែដនអធិបេតយ្យភាពរបស់រដ�។

Is there a legal responsibility to prevent atrocity crimes?
េតើមា នទំន លួ ខុស ្រត�វែផ�ក ច្បោប់ក ង� ទប់សា� ត់ឧ ្រកិដ ក� ម�េឃារេ�ឬេទ?
Apart from the moral and ethical responsibility t h a t we all have to protect populations at risk of atrocity
crimes, both individually and collectively, there are also well-established legal obligations to do so. Such
obligations can be found in the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in
international human rights and humanitarian l a w and in customary international law. International courts
and tribunals have also cited these obligations and clarified their specific c o n t e n t .
េ្រ�ពីការទទួលខុស្រត�វខាងសីលធម៌ ែដលេយើងទាំងអស់គា�្រត�វការពារ្របជជនែដល្របឈមនឹងហានិភ័យៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ� ទាំងបុគ�លនិងជសមូហភាពេនះ ក៏មានកាតព�កចិ �ផវ� ច្បោប់ែដលមាន្រគះឹ រ�ងមាំ ែដរ។ កាតព�កិច�ទាំងេនះគឺមានែចងេ�ក��ងអនុស�� ស�ីពីការបង�រ និង
ការផ�ន�េទាសឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសាសន៍ ច្បោប់សិទិ�មនុស្ស និងច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ និងេ�ក��ងច្បោប់អន�រជតិែដលមាន្រសាប់។ តុលាការនិងសាលាក�ីអន�រជតិក៏ធា�ប់បានេលើកេឡើងអំពីកាតព�កិច� និងបានប�� ក់អំពីខ�ឹមសា݀រជក់លាក់រួចមកេហើយ។
The responsibilities that fall on States through ratified treaties or customary law entail an obligation not only to punish atrocity
crimes but also to prevent them. In some cases, such as for the crime of genocide, the obligation to prevent contained in the
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Article I) has become a norm of customary
international law, which means that it is mandatory for all States, regardless of whether they have ratified the Convention. The
obligation to “respect and ensure respect for international humanitarian law”, as contained in common Article 1 of the
Geneva Conventions, is also considered to be a norm of customary international law. This provision can be interpreted as
including an obligation to prevent violations of international humanitarian law, including war crimes.
តាមរយៈសន�ិស�� ែដលបានទទួលសចា�ប័នរួចេហើយ ឬ ច្បោប់្របៃពណីែដលមាន្រសាប់ បានដក់ទំនួលខុស្រត�វេលើរដ� មិន្រតឹមែតការរដក់េទាសទណ� ប៉ុេណ�ះេទែថមទាំងទប់សា�ត់ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�ផងែដរ។ ក��ងករណីមួយចំនួន ដូចជឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសាសន៍ កាតព�កិច�ក�ងការទប់សា�ត់
បានែចងេ�ក��ងអនុស�� ស�ីពកាី របង�រ និង ការផ�ន�េទាសឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសាសន៍ (មា្រតា ១) បានកា�យជបទដ�នៃនច្បោប់អន�រជតិែដលមាន្រសាប់ មានន័យថវជការត្រម�វស្រមាប់រដ�ទាងំ អស់ េដយមិនគិតថ េតើរដ�ទាងំ េនះបានឬមិនបានផ�ល់ល់សចា�ប័នេលើអនុស�� េនះេនះេឡើយ។ កាតព�កិច�កង�

“ការេគារពនិងធានការេគារពច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ” ដូចជមានេ�ក��ងមា្រតាទូេ� ១ ៃនអនុស�� ទី្រក�ងហ្សឺែណវ្រត�វបានចាត់ទុកផងែដរថជបទដ�នៃនច្បោប់អន�រជតិែដលមាន្រសាប់ផងែដរ។ បទប្ប��តិ�េនះឣចបក្រសាយេដយមានរួមប���លកាតព�កិច�ក�ងការទប់សា�តក់ការរ�េលាភច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ
រួមទាំងឧ្រកិដ�កម�ស្រង�ម។

International human rights law also places obligations on State Parties to take steps to prevent the acts it seeks to prohibit.
For example, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment specifies in
Article 2 that State Parties “shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of
torture”. When part of a widespread or systematic attack against a civilian population, torture can constitute a crime against
humanity.
ច្បោប់សិទ�ិមនុស្សអន�រជតិបានដក់កាតព�កិចេ� លើរដ�ជភាគីេដើម្បីចាត់វ�ធានការទប់សា�ត់សកម�ភាពណែដលបានហាមឃាត់។ ឧទាហរណ៍អនុស�� ្របឆាំងការេធ�ើទារុណកម�និងអំេពើៃ្រពៃផ្ស អំេពើអមនុស្សធម៌ ឬ ការ្រប្រពឹត�បន�បបេន�ក ឬ ការផ�ន�េទាស មានែចងក��ងមា្រតា ២ គឺរដ�ភាគី

"្រត�វអនុវត�ឲ្យមាន្របសិទ�ភាព តាមផ��វច្បោប់ រដ�បាល ្របព័ន�តុលាការ ឬវ�ធានការដៃទេទៀតេដើម្បីទប់សា�ត់ការេធ�ើទារុណកម�” ។ ការេធ�ើទារុណកម�្រត�វបានចាត់ទកុ ថជឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជតិេ�េពលែដលវជែផ�កមួយៃនការវយ្របហាររ�ករលដល ឬ ជ្របព័ន�្របឆាំងនឹង្របជជនសុីវ�លណមួយ។

On 27 February 2007 the International Court of Justice issued an important judgment in the Case Concerning Application of
the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and
Montenegro). The Court stated that the obligation “to prevent” within the scope of the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide imposed an obligation that was not territorially limited. According to the Court, every
State with a “capacity to influence effectively the action of persons likely to commit, or already committing genocide,” even if
outside its own borders, is under the obligation “to employ all means reasonably available to them, so as to prevent
genocide so far as possible”.
េ�ៃថ�ទី 27 ែខកុម�ៈឆា�ំ 2007 តុលាការយុត�ិធម៌អន�រជតិបានេចញដីកាសេ្រមចដ៏សំខាន់មួយក��ងសំណុំេរឿងស�ីពីការអនុវត�អនុស�� ស�ីពីការបង�រ និង ការផ�ន�េទាសឧ្រកដិ �កម�្របល័យពូជសាសន៍ (បូេស��និងហឺេហ្ស៊េហា� វ�ណ និង ្របេទសែស៊ប៊�និងម៉ុងេតេណេ�ហា� ) ។ តុលាការបានប�� ក់ថកាតព�កិច�
“េដើម្បីទប់សា�ត់” អនុស�� ស�ីពកាី របង�រ និង ការផ�ន�េទាសឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសាសន៍ គឺគា�នការកំណត់ពទី ឹកដីេឡើយ។ េយងតាមតុលាការ រដ�នមី ួយៗ ែដលមាន
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"សមត�ភាពក��ងការដក់ឥទ�ិពល្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេលើសកម�ភាពរបស់បុគ�លណែដលទំនងជនឹង្រប្រពឹត�ឬ្រប្រពឹត�អំេពើ្របល័យពូជសាសន៍េនះរួចេ�េហើយ" េទាះបីជេ�េ្រ�្រពំែដនរបស់ខ�ន គឺមានកាតព�កិច� “ក��ងការផ�ល់្រគប់មធ្យបាយែដលខ��នមានឱ្យបាន
សមរម្យេដើម្បីទប់សា�ត់ឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសាសន៍េទាះេ�ទីណក៏េដយ“។
The principle of the Responsibility to Protect, which reaffirms the primary protect its population from atrocity crimes,
is founded on all these legal obligations and interpretations. Paragraph 138 of the 2005 World Summit Outcome
Documents specifies that States have a responsibility to prevent the commission of genocide, war crimes, ethnic
cleansing and crimes against humanity, as well as incitement to these acts. Paragraph 139 goes on to underline
the responsibility of the international com- munity to prevent atrocity crimes by helping States to build capacity
to protect their populations and assisting State under stress “before crisis and conflicts break out”. When
States “manifestly fail” in their responsibility to protect populations from atrocity crimes, the
international community has also declared that it is prepared to take collective action, in a “timely
and decisive manner”, to protect populations from these crimes, using all avail- able tools, and
bearing in mind the principles of the United Nations Charter and international law.
េគាលការណ៍ៃនទំនួលខុស្រត�វក��ងការការពារែដលបានប�� ក់សជថ�ីនូវការការពារចម្បងស្រមាប់្របជជនរបស់ខ�នពីឧ្រកិដ�កម�េឃារេ� ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងពីកាតព�កិច�និងការបក្រសាយតាមផ��វច្បោប់ទាំងអស់េនះ។ កថខណ� ១៣៨
ៃនឯកសារលទ�ផលៃនកិច�្របជុំកំពូលពិភពេលាកឆា� ំ 2005 ប�� ក់ថរដ�ននមានការទទួលខុស្រត�វក��ងការទប់សា�ត់អំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ ឧ្រកិដ�កម�ស�ង� ម ការលុបបំបាត់ជតិសាសន៍ និងឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជតិ ្រពមទាំងការញ�ះញង់ែដលឣចនំឱ្យមានការ
្រប្រពឹត�អំេពើទាំងេនះ។ កថខណ� 139 បន�គូសប�� ក់ពីការទទួលខុស្រត�វរបស់សហគមន៍អន�រជតិេដើម្បីទប់សា�ត់ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�េដយការជួយរដ� នក��ងការកសាងសមត�ភាពរបស់ពួកេគេដើម្បីការពារការ្របជជននិងជួយដល់រដ�ែដលកំពុងមានប��
“មុនេពលមានវ�បត�ិនិងជេមា� ះេកើតេឡើង”។ េ�េពលែដលរដ� “បង� ញស�� បរជ័យ” ក��ងទំនួលខុស្រត�វក��ងការការពារ្របជជនពីបទឧ្រកិដ�កម�េឃារេ� សហគមន៍អន�រជតិបាន្របកាសឱ្យេ្រត�មខ��នេដើម្បីេធ�ើសកម�ភាពរួម "ឱ្យបានទាន់េពលេវលា និង្របកបេដយការ
សេ្រមចចិត�" ខ�ស់" េដើម្បីការពារ្របជជនពីបទឧ្រកិដ�កម�ទាំងេនះ េដយេ្របើ្របាស់មេធ្យោបាយែដលមាន និង្របកាន់ នូវេគាលការណ៍ៃនធម�នុ��របស់អង�ការសហ្របជជតិនិងច្បោប់អន�រជតិ។

As the United Nations Secretary-General has emphasized, the principle
of the Responsibility to Protect is designed to be an ally of sovereignty,
rather than to undermine it
ដូចែដល អគ�េលខាធិការអង�ការសហ្របជជតិបានប�� ក់េហើយថ េគាលការណ៍ៃនទំនួលខុស្រត�វក��ងការការពារ ្រត�វបានេរៀបចំ

េឡើងេដើម្បីជសម�ន�មិតៃ� នអធិបេតយ្យភាព មិនែមនេដើម្បីេធ�ើឱ្យអន�រយេទ។

How can atrocity crimes be prevented?េតើឧ ្រកិដ ក� ម�េឃា រេ�ឣច្រត�វបានទប់សា� ត់េដយរេបៀបណ ?
Preventing genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity is primarily the
responsibility of individual States. Prevention is an ongoing process that requires sustained efforts
to build the resilience of societies to atrocity crimes by ensuring that the rule of law is respected
and that all human rights are protected, without discrimination; by establishing legitimate and
accountable national institutions; by eliminating corruption; by managing diversity constructively;
and by supporting a strong and diverse civil society and a pluralistic media. Failure by the State to
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provide such protection and guarantees to its population can create an environment conducive to
atrocity crimes. In such cases, prevention involves efforts t o halt a likely course of e v e n t s .
ការទប់សា�ត់អំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ ឧ្រកិដ�កម�ស�ង�ម ការលុបបំបាត់ជតិសាសន៍ និងឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជតិជការទទួលខុស្រត�វចម្បងរបស់រដ�នីមួយៗ។ ការបង�រទប់សា幀�ត់គឺជកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងែដលកំពុងបន� េដើម្បីកសានីតិរដ�
សិទិ�មនុស្ស្រត�វបានការពារេដយគា�នការេរ�សេអើង េដយកសាងសា� ប័នជតិែដល្រសបច្បោប់និងមានការទទួលខុស្រត�វ េដយការលុបបំបាត់អំេពើពុករលួយ ការ្រគប់្រគងពិពិធកម�ឱ្យបានសម្រសប និងេដយការគាំ្រទពីសង�មសុីវ�លនិង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយពី្រគប់មជ្ឈដ�ន។ ការបរជ័យរបស់រដ�មិនបាន
ផ�ល់ការការពារនិងការធានដល់្របជជនរបស់ខ�នឣចបេង�ើតបរ�យកាសអំេណយផលដល់ការ្រប្រពឹត�ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�។ ក��ងករណីដូចេនះ ការពារការ្រត�វមានកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដើម្បីប�្ឈប់ដំេណើរៃន្រពឹត�ិការណ៍េនះ។
Atrocity crimes are not usually single or r a n d o m events. Instead, they tend to develop in a dynamic process
that offers entry points foraction to prevent their occurrence. To be able to engage in the level of violence
associated with atrocity crimes, perpetrators need time to develop the capacity to do so, mobilize the
resources, and take concrete steps that will help them to achieve their objectives. This does not mean that an
overt plan to commit atrocity crimes will always exist from the onset of the process. In some past cases
of genocide, for example, the intent to destroy a group was formulated at a later stage of the violence.
ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�ែតងែតមិនែមនជ្រពឹត�ិការណ៍ដច់េដយែឡកមួយ ឬេហតុការណ៏េកើតេឡើងេដយៃចដន្យេនះេទ។ ផ��យេ�វ�ញវជការវ�វត�ក�ងដំេណើរការជថមវន�ែដលមានចំណុចចាប់េផ�ើមែដលឣចទប់សា�ត់បាន។ េដើម្បីេធ�ើចូលរួមក��ងអំេពើហិង្សោ្រគប់ក្រមិត
ពាក់ព័ន�នឹងឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�បានេនះ អ�ក្រប្រពឹត�្រត�វការេពលក��ងការអភិវឌ្ឍសមត�ភាព ្របមូលផ��ំធនធាន និងចាត់វ�ធានេដើម្បីសេ្រមចបាននូវេគាលបំណងរបស់ខ�ន។ េនះមិនែមនមានន័យថែផនការ េដើម្បី្រប្រពឹត�ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ� ែតងែតបានបេ��ញឱ្យេឃើញ
តាំងពីដំណក់កាលដំបូងេនះេទ។ ឧទាហរណ៍ េ�ក��ងករណីមួយចំនួនៃនអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍កន�ងមក េចតនេដើម្បីបំផ�ញ្រក�ម្របជជន ្រត�វបានបេង�ើតេ�ក��ងេនះដំណក់កាលបន�ប់ពីអំេពើហិង្សោេនះ។
However, as atrocity crimes are processes, it is possible to identify warning signs or indicators that they
might occur. This is particularly true in the case of genocide and crimes against humanity. If we understand the root causes and precursors of these crimes, and can identify risk factors that can lead to or
enable their commission, it follows that we can also identify measures that can be taken by States and
the international community to prevent these crimes.
េទាះជយ៉ ងណ ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�គឺជដំេណើរការ ដូចេនះេយើងឣចកំណត់បានស�� ្រពមានឬសូចនករែដលវឣចេកើតេឡើង។ េនះគឺជការពិត ជពិេសសេ�ក��ងករណីៃនអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍និងឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជតិ។ ្របសិនេបើេយើងយល់ពីមូលហត េដើមចមៃន
ឧ្រកិដ�កម�ទាងំ េនះ និងឣចកំណត់ពីកតា�ហានិភ័យែដលនំឱ្យេកើត្រពឹត�ិការណ៏ េយើងនឹងឣចកំណត់បានពីវ�ធានការែដលឣចអនុវត�េដយរដ�និងសហគមន៍អន�រជតិេដើម្បីទប់សា�ត់ឧ្រកិដ�កម�ទាំងេនះ ។
The earlier the risk factors are identified, the greater the opportunities for early prevention. As times
goes on, preventive action becomes more difficult and more costly. If, for example, the motivation behind
increased violence against a particular group is recognized at an early stage, it will be possible for the
State or the international community to develop strategies aimed at addressing and defusing this
motivation. However, if atrocity crimes are already occurring, the options available to respond will be very
limited and, in some cases, may require the use of coercive measures including, if all peaceful means fail, the
use of force.
ការរកេឃើញកតា�ហានិភ័យបានកាន់ែតរហ័ស ឱកាសស្រមាប់ការទប់សា�ត់ទុកជមុនមានកាន់ែតេ្រចើន។ េបើេពលេវលាកន�ងេ�ហួសេ្រចើនេហើយេនះ សកម�ភាពបង�រទប់សា�ត់រ�តែតពិបាក និងករចំណយកាន់ែតេ្រចើន។ ឧទាហរណ៍ ្របសិនេបើការេលើកទឹកចិត�េ្រកាយការេកើនេឡើងៃន
អំេពើហិង្សោមកេលើ្រក�មណមួយ្រត�វបានរកេឃើញេ�ដំណក់កាលដំបូង វនឹងឣចេធ�ើឱ្យរដ�ឬសហគមន៍អន�រជតិ បេង�ើតយុទ�សា្រស�ក�ងេគាលបំណងេដះ្រសាយនិងេធ�ើឱ្យការជំរុញទឹកចិត�ថយចុះ។ ប៉ុែន� េបើឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�្រត�វបានេកើតេឡើងរួចេ�េហើយ ជេ្រមើសតិចតួចែដលឣចមាន
េដើម្បីយកមកេដះ្រសាយ េហើយក��ងករណីខ�ះ ឣចនឹងត្រម�វឱ្យមានការការេ្របើ្របាស់វ�ធានការេ�� រួមមានការេ្របកើ ងកមា�ងំ េបើវ�ធានការសន�ិវ�ធីទាងំ អស់្រត�វបានបរជ័យ ។

What are the roles of the Special Advisers on the Prevention of Genocide and on the
Responsibility to Protect?
េតើតួនទីរបស្រក�មទី្របឹក្សោពិេសសស្រមាប់ការទប់សា�ត់អំេពើ្របល័យពូជសាសន៍និងទំនួលខុស្រត�វក��ងការការពារមានអ�ីខ�ះ?

The United Nations Secretary-General’s Special Advisers on the Prevention of Genocide and on the Responsibility to
Protect, who have distinct but complementary mandates, work together to advance national and international efforts to
protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity, as well as their incitement.
្រក�មទី្របឹក្សោពិេសសស�ីពីការទប់សា�ត់អំេពើ្របល័យពូជសាសន៍និងទំនួលខុសត��វក��ងការការពាររបស់អគ�េលខាធិការអង�ការសហ្របជជតិ ែដលមានទទួលខុស្រត�វេផ្សងគា� ែតជួយគា�ក��ងការេធ�ើការរួមគា�េដើម្បីដំេណើរការកិចខ� ិតខំ្របឹងែ្របងថ�ក់ជតិនិងអន�រជតិេដើម្បីការពារ្របជជនពីអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍
ឧ្រកិដ�កម�ស�ង�ម ការលុបបំបាត់ជតិសាសន៍ និងឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជតិ ក៏ដូចជការញ�ះញង់។
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The Special Adviser on the Prevention of Genocide acts as an early warning mechanism by alerting the United Nations
Secretary-General and, through him, the Security Council to situations where there is a risk of genocide and presenting
recommendations. The Special Adviser also advocates and mobilizes the United Nations system, Member States, regional
arrangements and civil society for appropriate preventive action. Working under the overall guidance of the Special Adviser
on the Prevention of Genocide, the Special Adviser on the Responsibility to Protect leads the conceptual, political,
institutional and operational development of the Responsibility to Protect principle and its implementation by the United
Nations, Member States, regional arrangements and civil society.

ទី្របឹក្សោពិេសសស្រមាប់ការទប់សា�ត់អំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ េដើរតួនទីជយន�ការ្រពមានទុកជមុន េដយការជូនដំណឹងដល់អគ�េលខាធិការអង�ការសហ្របជជតិ និង ្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខ អំពីសា�នភាព និង ហានិភ័យៃនអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ ជមូយនឹងការដក់ជូនអនុសាសន៍។ ទី្របឹក្សោពិេសស
បេ��ញមតិគាំ្រទ ្របមូលផ��ំ ្របព័ន�អង�ការសហ្របជជតិ្របេទសជសមាជិក ចំណត់ការក��ងតំបន់ និងសង�មសុីវ�ល ស្រមាប់សកម�ភាពទប់សា�ត់ក�ងករណីសមស្រមប។ េ្រកាមការែណនំទូេ�របស់ទី្របឹក្សោពិេសសស្រមាប់ការទប់សា�ត់អេពើ្របល័យពូជសាសន៍ ទី្របឹក្សោពិេសសខាងទំនួលខុស្រត�វក��ងការការពារការ
ជអ�កដឹកនំ េរៀបចំេគាលការណ៏ និង ការអនុវត� ែផ�កេគាលគំនិត នេយបាយ សា� ប័ននិង្របតិបតិ�ការៃនទំនួលខុស្រត�វក��ងការការពារ របស់អង�ការសហ្របជជតិ រដ�ជសមាជិក ចំណត់ការតំបន់ និងសង�មសុីវ�ល។

The Special Advisers are supported by a joint office, the Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect (the
Office). The Office collects information and conducts assessments of situations worldwide that could potentially lead to
atrocity crimes or their incitement. The Office also works to build the capacity of United Nations, Member States, regional
and sub- regional organizations and civil society through training and technical assistance to strengthen prevention, early
warning and response capacity; to promote a greater understanding of the causes and dynamics of atrocity crimes and of
the measures that could be taken to pre- vent them; and to raise awareness among States and other actors about their
responsibility to protect.
្រក�ម្របឹក្សោពិេសស គឺទទួលការគាំ្រទពីការ�យល័យច្រម�ះការ�យល័យទប់សា�ត់អំេពើ្របល័យពូជសាសន៍និងទំនលួ ខុស្រត�វក��ងការការពារ (ការ�យល័យ) ។ ការ�យល័យេនះ ្របមូលព័ត៌មាន និងវយតៃម�សា�នភាពែដលឣចឈានេ�ដល់ការេកើតេឡើងនូវឧ្រកិដ�កម�េឃារេ� ឬការញ�ះញង់ ទូទាងំ ពិភពេលាក។
ការ�យល័យេនះេធ�ើការេដើម្បីកសាងសមត�ភាពរបស់អង�ការសហ្របជជតិ រដ�ជសមាជិក អង�ការក��ងតំបន់នងិ អនុតំបន់ សង�មសុីវ�លតាមរយៈការបណ�� ះបណ�លនិងជំនួយបេច�កេទសេដើម្បីព្រងឹងការទប់សា�ត់ ការ្រពមានទុកជមុន និងសមត�ភាពេឆ�ើយតប េដើម្បីេលើកកម�ស់ការយល់ដឹងកាន់ែតេ្រចើនៃនេដើមេហតុ
និងដំេណើរការៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ� និង វ�ធានការេដើម្បីទប់សា�ត់ និងេដើម្បីបេង�ើនការយល់ដឹងក��ងចំេណមរដ� ្រពមទាំងភាគីេផ្សងៗេទៀតអំពទី ំនួលខុស្រត�វក��ងការការពារ។

It is worth noting that there are other United Nations departments and institutions with mandates that
are relevant to the prevention of atrocity crimes. These include the Department of Political Affairs (DPA),
through its work on conflict prevention and peaceful resolution; the Department of Peacekeeping Operations
(DPKO), through its work on the protection of civilians; the Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights (OHCHR), which takes the lead on the promotion and protection of human rights; the
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), through its work on the protection
of uprooted or stateless people; the United Nations Development Programme (UNDP), through its work to
promote the rule of law and support democratic governance and crisis prevention initiatives; and the United
Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), through its coordination work among
humanitarian actors with the aim of reducing the impact of conflict. The United Nations human rights
monitoring mechanisms, s u c h as the human rights treaty bodies and the Human Rights Council’s special
procedures, can also play an important early warning role.
គួរឲ្យកត់សមា�ល់ថ មាននយកដ�ន និង សា� ប័នេផ្សងៗេទៀតរបស់អង�ការសហ្របជជតិែដលមានការងរទាក់ទងនឹងការទប់សា�ត់ឧ្រកដិ ក� ម�េឃារេ�។ រួមមាននយកដ�នកិចកា� រនេយបាយ (DPA) តាមរយៈការងររបស់ខ�នស�ីពីការទប់សា�ត់ជេមា�ះនិងដំេណះ្រសាយេដយសន�ិវ�ធី
នយកដ�ន្របតិបត�ិការរក្សោសន�ិភាព

(DPKO)

តាមរយៈការងររបស់ខ�នេ�េលើ

ការ�យល័យឧត�មស�ងការអង�ការសហ្របជជតិទទួលបន��កជនេភៀសខ��ន

ការការពារជនសុីវ�ល
(UNHCR)

ការ�យល័យឧត�មស�ងការអង�ការសហ្របជជតិទទួលបន��កសិទ�ិមនុស្ស
បានតាមរយៈការងររបស់ខ�នេលើការការពារៃនមនុស្សគា�នរដ�េនះ

(OHCHR)

ែដលឈានមុខក��ងការេលើកកម�ស់និងការការពារសិទ�ិមនុស្ស

កម�វ�ធីអភិវឌ្ឍន៍អង�ការសហ្របជជតិ

តាមរយៈការងររបស់ខ�នក��ងការេលើកកម�ស់នីតិរដ�និងគាំ្រទដល់អភិបាលកិច�ែបប្របជធិបេតយ្យនិងការផ��ចេផ�ើមទប់សា�ត់វ�បត�ធិ �ន់ធ�រ
និងការ�យល័យអង�ការសហ្របជជតិស្រមាប់ការស្រមបស្រម�លកិច�ការមនុស្សធម៌
(OCHA)
ភាគីមនុស្សធម៌ក�ងេគាលបំណងកាត់បន�យផលប៉ះពាល់ៃនជេមា�ះ។ យន�ការឃា� ំេមើលសិទ�ិមនុស្សអង�ការសហ្របជជតិ ដូចជសា� ប័នសិទ�ិមនុស្ស និង នីតិវ�ធីពិេសសរបស់្រក�ម្របឹក្សោសិទិម� នុស្ស ក៏េដើរតួនទីសំខាន់ក�ងការ្រពមានជមុនេនះែដរ។

(UNDP)

បានតាមរយៈការងរស្រមបស្រម�លក��ងចំេណម

What is the Framework of Analysis?

េតើ្រកបខ័ណ�ៃនការវ�ភាគេនះគឺជអ�ី?

In 2009, the then Office of the Special Adviser on the Prevention of Genocide developed a framework of
analysis to support the assessment of the risk of the crime of genocide from an early warning perspective.
However, with the subsequent expansion of the Office’s responsibilities to also support the work o f the Special
Adviser on the Responsibility to Protect, there was a need to develop a framework that could be used to analyse
not only the risk of genocide but also the risk of crimes against humanity, war crimes and ethnic cleansing. In
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addition, new dynamics and a better understanding of the processes of atrocity crimes prompted the need for a
revision of the elements included in the initial framework.
េ�ឆា� ំ 2009 កាលេនះេ�ជការ�យល័យទី្របឹក្សោពិេសសស�ីពីការទប់សា�ត់អំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ បានេរៀបចំបេង�ើត្រកបខ័ណ�ៃនការវ�ភាគមួយេដើម្បីគាំ្រទដល់ការវយតៃម�ពីហានិភ័យៃនឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសាសន៍ពីទស្សនៈេផ� តេលើស�� ្រពមានជមុន។ េ្រកាយមក
េដយមានការព្រងីកជបន�បន� ប់ៃនការទទួលខុស្រត�វរបស់ការ�យល័យេដើម្បីគាំ្រទដល់ការងររបស់ទី្របឹក្សោពិេសសេលើទំនួលខុស្រត�វក��ងការការពារ
ក៏ត្រម�វបេង�ើត
្រកបខ័ណ�បែន�ម
ែដលឣចយកមកេ្របើេដើម្បីវ�ភាគទាំងហានិភ័យៃនអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍
និងហានិភ័យៃនឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជតិ
ឧ្រកិដ�កម�ស�ង� ម និងការលុបបំបាត់ជតិសាសន៍។ េលើសពីេនះេទៀតដំេណើរការថ�ីនិងការយល់ដឹងកាន់ែត្របេសើរនូវដំណក់កាលៃនការ្រប្រពឹត�បទេល�ើសេឃារេ�េនះបានជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យេឡើងវ�ញពីែផ�កននេ�ក��ង្រកបខ័ណ�។
The present Framework replaces the previous document and provides an integrated analysis and risk assessment tool for atrocity
crimes. The revision also reflects recent developments and new research into the processes that lead to those crimes. It was subject
to consultations within and outside the United Nations system. The result is a Framework that serves as a working tool for the
assessment of the risk of atrocity crimes in all parts of the world and in identify- ing those countries most at risk.
្រកបខ័ណ�បច�ប� ្បន�ជំនួសឯកសារមុននិងផ�ល់នូវឧបករណ៍រួមស្រមាប់ការវ�ភាគរួមនិងការវយតៃម�ហានិភ័យ ស្រមាប់ឧ្រកដិ �កម�េឃារេ�។ កំែណែ្របេនះគឺឆ�ះប�� ំងពីការវ�វត�ថ�ីនិងការ្រសាវ្រជវថ�ីេ�ក��ងដំេណើរការែដលនំេ�ដល់ការេកើតមានឧ្រកិដ�កម�ទាងំ េនះ។
ការពិភាក្សោមានេ�ទាំងក�ង� និងេ្រ�្របព័នអ� ង�ការសហ្របជជតិ។ លទ�ផលគឺ្រកបខ័ណ�ែដលបានេ្របើការជឧបករណ៍មួយស្រមាប់ការវយតៃម�ការងរៃនហានិភ័យៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�េ�ក��ង្រគប់តបំ ន់ទាងំ អស់ក�ងពិភពេលាកនិងក��ងការកំណត់្របេទសែដលមានហាᾼនិភ័យខ�ស់។

To be effective, assessments require the systematic collection of accurate and reliable information based on the risk
factors and indicators that the Framework identifies. The broad risk factors and the more specific indicators reflect
definitions of the crimes in international law, case law from the work of international courts or tribunals, and
empirical analysis of past and present situations.

េដើម្បីឱ្យមាន្របសិទ�ភាព ការវយតៃម�ត្រម�វឱ្យមានការ្របមូលផ��ំជ្របព័ន�នវូ ព័ត៌មានែដល្រតឹម្រតវ� និងឣចេជឿទុកចិត�បានពែដលព័តមា៌ នទាំងេនះែផ�កេលើកតា�ហានិភ័យនិងសូចនករែដល្រកបខ័ណ�បានកំណត់។
កតា�ហានិភ័យទូេ�និងសូចនករជក់លាក់ឆ�ះប�� ំងពីនិយមន័យៃនឧ្រកដិ �កម�ែដលមានក��ងច្បោប់អន�រជតិបណ� ងឹ របស់តុលាការអន�រជតិឬសាលាក�ីេផ្សងៗ និងការវ�ភាគជក់ែស�ងពីអតីតកាលនិងបច��ប្បន�។
Given the absence of a conceptual definition com- mon to all war crimes, such as that which exists for genocide
and crimes against humanity, the Framework focuses only on war crimes that have an impact on the protection of
human life, this being the primary objective of preventive action. In addition, given the focus of the Responsibility
to Protect principle on the protection of populations from the most serious violations of international human
rights and humanitarian law, the Framework covers war crimes that assume a more systematic or
widespread pattern of conduct. Finally, given that ethnic cleansing does not have a distinct legal definition as an
international crime, but includes acts that can constitute other atrocity crimes or elements of them, it has been
integrated into the analysis of the risk factors for those crimes.
េដយឧ្រកិដ�កម�ស្រង�មទាំងអស់មិនមាននិយមន័យជទស្សនៈទូេ� ដូចេ�ក��ងអំេពើ្របល័យពូជសា죰សន៍និងឧ្រកិដក� ម�្របឆាំងមនុស្សជតិេនះ ្រកបខ័ណ�េនះេផ�តែតេលើឧ្រកិដក� ម�ស្រង�មែដលមានផលប៉ះពាល់េលើការការពារជីវ�តមនុស្ស េនះេដយសារេគាលបំណងចម្បង គឺសកម�ភាពបង�រ។ េលើសពីេនះេទៀត
េដយការេផ�តជចម្បងៃនេគាលការណ៍ទំនួលខុស្រត�វក��ងការការពារគឺេលើការការពារ្របជជនពីការរ�េលាភបំពានធ�នធ់ �របំផុតៃនសិទ�ិមនុស្សអន�រជតិនិងច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ ្រកបខ័ណ�េនះ្រគបដណ� ប់េលើឧ្រកិដ�កម�ស្រង�មជ្របព័នឬ� រ�ករលដល។
ជចុងេ្រកាយេដយសារការលុបបំបាត់ជតិសាសន៍មិនមាននិយមន័យផ��វច្បោប់ដច់េដយែឡកពីបទឧ្រកិដ�អន�រជតិេនះ ែតបានរួមប���លសកម�ភាពែដលឣចបេង�ើតបានេ�ជឧ្រកិដ�កម�ឃរេ� ឬធាតុេផ្សងៗរបស់ឧ្រកិដ�កម�េនះ
ការលុបបំបាត់ជតិសាសន៍្រត�វបានដក់ប���លេ�ក��ងការវ�ភាគអំពីកតា�ហានិភ័យចំេពាះឧ្រកិដ�កម�ទាងំ េនះ។
The UN Secretary- General’s Special Advisers on the Prevention of Genocide and on the Responsibility to Protect work together to
advance national and international efforts to protect populations from atrocity crimes.
ទី្របកឹ ្សោពេិ សសរបស់អគ�េលខាធិការអង�ការសហ្របជជតិសព�ី កាី រទប់សា�ត់អេំ ពើ្របល័យពូជសាសន៍នងិ ទំនលួ ខុស្រតវ� ក�ង� ការការពារ េធ�កាើ ររួមគា�េដើម្បដី េំ ណើរការកិចខ� តិ ខំ្របងឹ ែ្របងថ�ក់ជតិនងិ អន�រជតិេដើម្បកាី រពារ្របជជនពីបទឧ្រកដិ ក� ម�េឃារេ�។
This Framework is a public document. The Office encourages and welcomes its use by international, regional and
national actors as a tool either for early warning mechanisms, or for other mechanisms used for monitoring,
assessment and forecasting. In addition, the Office recommends that Member States use the Framework to help
identify both areas of success as well as gaps in atrocity prevention capacities and strategies at the national
level.
្រកបខ័ណ�េនះគឺជឯកសារសាធារណៈ។ ការ�យល័យ េលើកទឹកចិត�និងសា� គមន៍ចំេពាះការេ្របើ្របាស់្រកបខ័ណ�េនះេដយភាគីជតិ តំបន់និងអន�រជតិ ជឧបករណ៍ស្រមាប់យន�ការ្រពមានទុកជមុន ឬស្រមាប់យន�ការេផ្សងៗេទៀតស្រមាប់ការ្រត�តពិនិត្យ វយតៃម�និងការព្យោករ។ េលើសពីេនះេទៀត ការ�យល័យ
សូមផ�ល់អនុសាសន៍ ដល់រដ�ជសមាជិក ឱ្យេ្របើ្រកបខ័ណ�េនះ េដើម្បជី ួយដល់ការកំណត់ទាងំ េជគជ័យ ្រពមទាំងចំណុចេខ្សោយៃនសមត�ភាពនិងយុទ�សា្រស�ការទប់សា�ត់អំេពើេឃារេ�េ�ថ�ក់ជតិរបស់ខ�ន។
What are risk factors and indicators?
េតើកតា�និងសូចនករហានិភយ័ គឺជអ�?ី
Risk factors are conditions that increase the risk of or susceptibility to negative outcomes. Those identified in this framework
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include behaviours, circumstances or elements that create an environment conducive to the commission of atrocity crimes, or
indicate the potential, probability or risk of their occurrence. Risk factors are not all the same. Some are structural in nature, such as
the weakness of State structures, while others pertain to more dynamic circumstances or events, such as triggering factors. Triggers
and other dynamic elements transform general risk into an increased likelihood that atrocities crimes will be committed.
កតា�ហានិភយ័ គឺជសា� នភាពែដលឣចបេង�ើនហានិភ័យឬភាពងយទទួលរងលទ�ផលអវ�ជ�មាន។ អ�ីែដលបានកំណត់ក�ង្រកបខ័ណ�េនះមានឥរ�យបថ កាលៈេទសៈ ឬធាតុផ្សែំ ដលឣចបេង�ើតបរ�យកាសែដលងយនឹងឈានដល់ការ្រប្រពឹត�ឧ្រកិដក� ម�េឃារេ� ឬចង��លបង�ញពីសកា�នុពលែដលឣចេ�រួច
ឬហានិភ័យ ែដលឣចឱ្យេកើតមានឧ្រកិដក� ម�ទាងំ េនះ។ កតា�ហានិភ័យមិនែមនដូចគា�ទាំងអស់េនះេទ។ ខ�ះគឺជ្របព័ន� ដូចជភាពទន់េខ្សោយៃនរចនសម�័ន�របស់រដ� ឯខ�ះេទៀតគឺទាក់ទងេ�នឹងដំេណើរការកាលៈេទសៈភា�មៗ ដូចជកតា�បង�េហតុជេដើម។ កតា�បង�េហតុនិងធាតុេផ្សងៗឣចផ�ស់ប�រ ហានិភ័យទូេ�
ែដលបណ�លឱ្យមានការ្រប្រពឹត�ឧ្រកិដ�កម�េឃាេ�កាន់ែតខា�ងំ េឡើង។
The indicators included in this framework are different manifestations of each risk factor, and therefore assist in
determining the degree to which an individual risk factor is present. The particular indicators identified in the
Framework have been drawn from past and current cases, but are not intended to be exhaustive.
សូចនករែដលបានប���លេ�ក��ង្រកបខ័ណ�េនះគឺជបាតុភាពេផ្សងៗែដលេកើតពីកតា�ហានិភ័យនីមួយៗ ដូេច�ះេហើយ វឣចជួយដល់ការកំណត់អំពីទំហំៃនកតា�ហានិភ័យនីមួយៗែដលមាន។ សូចនករែដលបានកំណត់េ�ក��ង្រកបខ័ណ�េនះ្រត�វបានដក្រសង់េចញពីករណីពីអតីតកាលនិងបច��ប្បន�
ប៉ុែន�មិនបាន្រគបដណ� ប់ទាងំ ្រស�ងទាំងអស់េនះេទ។

How to use the Framework of

Analysis

The Framework contains two main analytical tools for assessing the risk of atrocity crimes: (a) a list of 14 risk
factors for atrocity crimes; and (b) indicators for each of the risk factors. Among the 14 risk f a c t o r s outlined, the
first eight are common to all crimes, reflecting the fact that atrocity crimes tend to occur in similar settings and
share several elements or features. In addition to these common factors, the framework identifies six additional
risk factors, two specific to each of the international crimes — namely genocide, crimes against humanity and
war crimes.

រេបៀបក�ង� ការេ្រប្រើ កបខ័ណ�ៃនការវ�ភាគ

្រកបខ័ណ�េនះមានឧបករណ៍វ�ភាគចម្បងពីរស្រមាប់ការវយតៃម�ហានិភ័យៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�: (ក) ប��ីៃនកតា�ហានិភ័យចំនួន១៤ ៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ� និង (ខ) សូចនករស្រមាប់កតា�ហានិភ័យនីមួយៗ។ ក��ងចំេណមកតា�ហានិភ័យទាំង១៤េនះ
៨ដំបូងជកតា�ហានិភយ័ ទូេ�ែដលមានេ�ក��ងឧ្រកិដ�កម�ទាងំ អស់ ែដលេនះឆ��ះប�� ំងពីការពិតែដលថឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�មានទំេនរេកើតេឡើងក��ងសា� នភាព្រសេដៀងគា� និងមានធាតុឬលក�ណៈ្រសេដៀងគា�។ បែន�មពីេលើកតា�ទូេ�ទាំងេនះ,្រកបខ័ណ�ក៏បានកំណត់កតា�ចំនួន្របាមំ ួយបែន�មេទៀត
មានកតា�ពីរៗែដលជក់លាក់េ�នឹងឧ្រកដិ �កម�អន�រជតិនីមួយៗ - េពាលគឺអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ ឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជតិ និងឧ្រកិដក� ម�ស�ង�ម។
The common risk factors help us identify the probability of atrocity crimes overall, without necessarily identifying
the type of crime. In fact, in the initial stages of monitoring, it is not always possible to identify which specific crime
is most at risk. This becomes c l e a r e r as the process leading to atrocity crimes progresses. For example, weak
State structures put populations or groups at risk of any of these crimes. In addition, different kinds of atrocity
crimes can occur concurrently in a same situation, or one crime might be a precursor to another form of atrocity
crime.
កតា�ហានិភយ័ ទូេ�ជួយឱ្យេយើងកំណត់រក្រប�បាប៊�លីេតៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�ជរួមេដយមិនចាំបាច់កំណត់្របេភទជក់លាក់ៃនបទឧ្រកិដ�។ ការពិត ក��ងដំណក់កាលដំបូងៃនការពិនតិ ្យ វមិនឣចែតងែតឣចេ�រួចេនះេទ ក��ងការកំណត់អត�ស�� ណជក់លាក់ៃន្របេភទបទេល�ើសែដល្របឈមហានិភ័យខ�ស់ជងេគ។
្របេភទៃនបទឧ្រកិដ�ឣចេលចច្បោស់េឡើងេ�េពលដំេណើរឈានជិតេ�ដល់ឧ្រកដិ �កម�ជក់ែស�ង។ ឧទាហរណ៍ ភាពទន់េខ្សោយៃនរចនសម�័ន�រដ�ឣចេធ�ើឱ្យ្របជជន ឬ្រក�ម្របឈមនឹងហានិភ័យៃនឧ្រកិដក� ម�ទាងំ អស់េនះ។ េលើសពីេនះេ�េទៀត ឧ្រកិដក� ម�្របេភទេផ្សងៗគា�បានេកើតមានេឡើង្រសបេពលជមួយគា�
ក��ងសា� នភាពែតមួយ ឬបទេល�ើសមួយឣចជេដើមចមៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�មួយេទៀត។
The specific risk factors, on the other hand, result from the fact that each crime has elements and pre- cursors
that are not common to all three crimes. For example, one of the elements specific to the crime of genocide
is the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group. Where signs or
evidence of such intent are found, this points to a higher risk of genocide. In this way, the specific risk
factors identified in the framework reflect the legal definitions of the crimes, even though they are not strictly
limited by them, nor intend to be criminal evidence of them.
ម៉្យោងវ�ញេទៀត កតា�ហានិភយ័ ជក់លាក់ គឺជលទ�ផលៃនភាពជក់ែស�ងៃនឧ្រកិដ�កម�មួយែដលមានធាតុនិងដំេណើរវ�វត�បឋមែប�កគា�ក��ងឧ្រកិដ�កម�ទាំងបី។ ឧទាហរណ៍ធាតុមួយែដលជក់លាក់ពីអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ គឺេគាលបំណងក��ងការកេម�ចបំផ�ញទាំង្រស�ងឬមួយែផ�កៃនជតិ ជតិសាសន៏ ពូជសាសន៍
ឬ្រក�មសាសន។ េ�េពលែដលស�� ឬភ័ស�តាងៃនេគាលបំណងេនះ្រត�វបានរកេឃើញេនះ វបង�ញឱ្យេឃើញថហាមាននិភ័យខ�ស់ៃនអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍។ តាមវ�ធីេនះ កតា�ហានិភ័យជក់លាក់កំណត់េ�ក��ង្រកបខ័ណ�េនះ គឺនិយមន័យែផ�កេលើច្បោប់ៃនឧ្រកិដ�កម�
េបើេទាះបីជកតា�ហានិភយ័ ទាំងេនះមិនែមនកំណត់េដយែតឧ្រកិដ�កម�ទាងំ េនះ ឬ្រគាន់ែតជភ័ស�តាងែផ�ក្រពហ�ទណ� ។
To assess the risk of atrocity crimes in a given situation with the Framework of Analysis, a monitor or analyst
should use the risk factors and indicators to guide the collection and assessment of information. For example,
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taking Risk Factor 1 (Situations of Armed Conflict or Other Forms of Instability), they should collect reliable
information from a variety of sources that would inform an assessment of whether any of the respective indicators
is present or has changed: whether there is an international or non-international armed conflict (Indicator 1.1);
whether there is evidence of a humanitarian crisis or emergency (Indicator 1.2); whether there is political instability
caused by different factors (Indicators 1.3 to 1.6); economic instability (Indicator 1.7 to 1.9) or social instability
(Indicators 1.10 and 1.11). The analysis of the totality of the information gathered will guide an assessment of
whether a particular State faces the kind of stress that could generate an environment conducive to atrocity
crimes and hence, the presence of Risk Factor1.
េដើម្បីវយតៃម�ហានិភ័យេដយការេ្របើ្របាស់្រកបខ័ណ�វ�ភាគ ក��ងសា� នភាពមួយ, អ�ក្រតត� ពិនិត្យឬអ�កវ�ភាគគួរេ្របើកតា�ហានិភយ័ និងសូចនករេដើម្បីែណនំក�ងការ្របមូលនិងការវយតៃម�ពត័ ៌មាន។ ឧទាហរណ៍ ក��ងហានិភ័យ ១ (សា� នការណ៍ៃនជេមា�ះ្របដប់ឣវុធឬទ្រមង់េផ្សងេទៀតៃនអស�ិរភាព),
ពួកេគគួរែត្របមូលព័ត៌មានែដលឣចេជឿទុកចិត�បានពី្របភពខុសៗគា�ការវយតៃម�ថេតើសូចនករណមួយែដលផ�ល់ព័ត៌មាន ឬ្រត�វបានផ�ស់ប�រ៖ ថេតើមាន ជេមា�ះ្របដប់ឣវុធលក�ណៈអន�រជតិឬមិនអន�រជតិ (សូចនករ ១.១) ថេតើមានភ័ស�តាងៃនវ�បត�ិមនុស្សធម៌ឬសា� នភាពសេ�ង�ះបន�ន់ (សូចនករ ១.២)
ថេតើមានអស�ិរភាពនេយបាយបានបង�េឡើងេដយកតា�េផ្សងៗ (សូចនករ ១.៣ ដល់ ១.៦) អស�ិរភាពេសដ�កចិ � (សូចនករ 1.7 ដល់ 1.9) ឬអស�ិរភាពសង�ម (សូចនករ 1.1០ និង 1.11) ។ ការវ�ភាគអំពីពត័ ៌មានសរុបែដលបាន្របមូលនឹងជួយដល់ការវយតៃម�ថេតើរដ�មួយ
កំពុង្របឈមនឹងភាពតានតឹងែដលឣចបេង�ើតបរ�យកាសអំេណយផលដល់ការ្រប្រពឹត�ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ� ែដលកំណត់េដយកតា�ហានិភ័យទី ។

A few points should be kept in mind while using this Framework. First, not all risk factors need to be present
for there to be an assessment that there is a significant risk of atrocity crimes occurring. For example, there
are situations where information gathered has confirmed the presence of most of the risk factors, but atrocity
crimes have not yet taken place. This could be due to the absence of a triggering event or the presence of a strong
mitigating f a c t o r . It may also not be possible to obtain sufficiently accurate and reliable information to confirm
the presence of a particular risk factor. Nevertheless, this should not deter monitors and analysts from warning
of the likelihood that an atrocity crime could be committed. Triggering factors are not always predictable and a
strong mitigating factor might weaken or d i s a p p e a r . It is also important to bear in mind that

common risk

factors tend to be manifest sooner than specific risk factors. Information that confirms the presence of specific
risk factors is sometimes more difficult to obtain at an early stage.
មានចំណុចមួយចំនួនគួរែត្រត�វបាន្រប�ង្របយ័ត� េ�េពលេ្របើ្របាស់្រកបខ័ណ�េនះ។ ទីមួយ មិនែមនកតា�ហានិភយ័ ទាំងអស់្រត�វមានវត�មានេនះេទ េដើម្បីវយតៃម�ថមានហានិភ័យខ�ស់ៃនការេកើតមានេឡើងបទឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�។ ឧទាហរណ៍
មានសា� នភាពជេ្រចើនែដព័ត៌មានែដលបាន្របមូលបានប�� ក់ថមានវត�មានកតា�ហានិភ័យភាគេ្រចើន ប៉ុែន�ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�េ�ទាន់េកើតេឡើងេ�េឡើយ។ េនះឣចេដយសារមិនទាន់មាន្រពឹតិកា� រណ៍បង�េហតុឬ េដយសារវត�មានៃនកតា�បន��របន�យ។ មួយវ�ញេទៀត
ព័ត៌មានខ�ះគឺឣចនឹងពីបាកក��ងការ្របមូលឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ និងឣចទុកចិត�បានេដើម្បីប�� ក់ពីវត�មានៃនកតា�ហានិភ័យមួយជក់លាក់។ េទាះជយ៉ ងណក៏េដយ េនះមិនគួរររំងបង�ក់អ�កឃា� ំេមើលនិងអ�កវ�ភាគពីការ្រពមានពីលទ�ភាពៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�ែដលឣចេកើតេឡើងេឡើយ។
កតា�បង�េហតុមិនែតងែតឣចព្យោករទុកមុនបាន េហើយកតា�ស្រមាល ឣចនឹងចុះេខ្សោយ ឬបាត់ែតម�ង។ វជការសំខាន់ផងែដរ ែដល្រត�វគិតថកតា�ហានិភ័យទូេ�រែមងែតងែតេលចេចញេលឿនជងកតា�ហានិភ័យជក់លាក់។ ព័ត៌មានែដលប�� ក់ពីវត�មានៃនកតា�ហានិភ័យជក់លាក់
េពលខ�ះពិបាកទទួលបានេ�ដំណក់កាលដំបូង។
Second, the more risk factors (and the greater number of relevant indicators) that are present, the greater
the risk that an atrocity crime may be committed. Also, the greater the number of indicators of a particular risk
factor that are present, the greater the importance and role of that factor in a particular situation.
ទីពីរ កតា�ហានិភ័យមានកាន់ែតេ្រចើន (និងចំនួនសូចនករពាក់ព័នមា� នកាន់ែតេ្រចើន) ហានិភ័យៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�ែដលឣចនឹងេកើតមានេឡើងកាន់ែតខ�ស។់ មួយេទៀតផងែដរ ចំនួនសូចនករៃនកតា�ហានិភ័យមួយមានកាន់ែតេ្រចើន តួនទីរបស់កតា�ហានិភយ័ េនះគឺកាន់ែតសំខាន់ក�ងសា� នភាពេនះ។
Third, the risk factors and the indicators are not ranked, as their relative importance will differ according to
the particular context. Even though armed conflict has been identified as the strongest or most important
contributing risk factor, armed conflict is not a precondition of all atrocity crimes — genocide and crimes against
humanity can also occur in times of peace. Certainly, some risk factors will have a greater weight than others, or
will be manifest more often than others. However, all contribute to increasing the risk of atrocity crimes.
ទីបី

កតា�ហានិភយ័

និងសូចនករមិន្រតវ� បានរយជចំណត់ថ�ក់េនះេទ

ែតជេមា�ះ្របដប់ឣវុធមិនែមនែតងែតជលក�ខណ� បឋមៃនឧ្រកិដក� ម�េឃារេ�ទាំងអស់េនះេទ

េនះេដយសារសារៈសំខាន់របស់ពកួ េគ
—

អំេពើ្របល័យពូជសាសន៍

គឺឣ្រស័យតាមបរ�បទ។

េបើេទាះបីជជេមា�ះ្របដប់ឣវុធ្រតវ� បានេគកំណត់ថជកតា�ហានិភ័យខ�ស់បផំ ុតែដលនំដល់ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�,

និងឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជតិឣចេកើតមានេឡើងេ�ក��ងេពលសន�ិភាពផងែដរ។

ជការពិតណស់,

កតា�ហានិភយ័ មួយចំននួ មានទម�ន់ធំជង

ឬេលចេចញជញឹកញប់ជងកតា�េផ្សងេទៀត។ ែតេទាះជយ៉ ងេនះក�ី កតា�ទាំងអស់រួមចំែណកដល់ការបេង�ើនហានិភ័យៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�។
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Finally, monitors and analysts will need to be flexible when considering and weighing all the elements in this
Framework and situate them within a broader political, contextual, historical and cultural analysis. In addition,
given the development of new trends and patterns of violence and of conduct related to conflict, assessments should be
open to new elements that might surface.
ជចុងេ្រកាយ, អ�កឃា� ំេមើលនិងអ�កវ�ភាគ្រត�វេចះបត់ែបនេ�េពលេធ�ើការពិចារណនិងថ�ឹងែថ�ងធាតុទាងំ អស់េ�ក��ង្រកបខ័ណ�េនះនិង កំណត់ទតាី ងំ របស់ធាតុទាងំ េនះក�ង� ការវ�ភាគឱ្យបានទូលទំ លា
ូ យែដល្រគបដណ� ប់េលើនេយបាយ បរ�បទ ្របវត�សា
ិ �ស� និងវប្បធម៌។ េលើសពីេនះេ�េទៀត េដយមានការ
វ�វត�ៃននិន�ការនិងលំនគំ ំរូថៗ�ី ៃនអំេពើហិង្សោនិងការ្រប្រពឹត�ែដលទាក់ទងេ�នឹងជេមា�ះ ការវយតៃម�គួរែតមានការេបើកចំហេ�កាន់ធាតុថ�ីៗែដលឣចនឹងេលចេចញជរូបរង។
How accurate are risk assessments of atrocity crimes?
The Framework of Analysis provides a set of elements to help monitors or analysts to make qualitative and
systematic assessments of the risk of atrocity crimes in specific situations. However, the presence of risk factors
of atrocity crimes in a particular situation does not directly or inevitably lead to the occurrence of those crimes —
risk is not equated with inevitability. In fact, some of the risk factors identified in the Framework will be present
in many situations or societies around the world where atrocity crimes have not taken place. Why is t h a t ? The
absence of atrocity crimes in these societies can be linked t o the strength of local sources of resilience, outside
assistance that mitigates risk, the lack of motivation of the leadership to commit or permit atrocity crimes, or simply
the absence of a triggering factor or event. On the other hand, unpredictable occurrences can disrupt a likely
course of events.
េតើការវយតៃម�ហានិភយ័ ៃនឧ្រកដិ ក� ម�េឃារេ�មានសុ្រកតិ ភាពក្រមតិ ណ?
្រកបខ័ណ�ៃនការវ�ភាគេនះផ�ល់នូវសំណុំៃនធាតុេដើម្បីជួយអ�កតាមដនឬ្រក�មអ�កវ�ភាគេដើម្បីវយតៃម�េលើគុណភាពនិងជ្របព័ន�ហានិភ័យៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�ក��ងសា� នភាពជក់លាក់មួយ។

េទាះជយ៉ ងណ

វត�មានកតា�ហានិភ័យៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�េ�ក��ងសា� នភាពមួយមិនែមនដឹងែតេកើតមានផ�ល់

ឬេចៀសវងបានេនះេទ។ ជការពិតេ� កតា�ហានិភ័យែដលបានកំណត់ក�ង្រកបខ័ណេនះនឹងមានវត�មានេ�ក��ងសា� នភាព ឬសង�មជេ្រចើនេ�ជុំវ�ញពិភពេលាកែដលពុំមានឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�េកើតេឡើង។ េហតុអ�ីបានជអ��ឹង? អវត�មានៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�េ�ក��ងសង�មទាំងេនះគឺឣចេដយសារមាន
ភាពរ�ងមាំក�ងថ�ក់មូលដ�ន

ជំនួយពីខាងេ្រ�ែដលជួយកាត់បន�យការ្របឈម

និងកង�ះការជំរុញទឹកចិត�របស់ថ�ក់ដឹកនំក�ងការ្រប្រពឹត�ឬអនុ��តឱ្យឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�េកើតេឡើង

ឬ្រគាន់ែតេដយសារអវត�មានៃន្រពឹត�ិការណ៍បង�េហតុ។

ផ��យេ�វ�ញ

្រពឹតកា�ិ រណ៍ែដលមិនបានគិតទុកមុន

ឣចរ�ខានដល់ែខ្សវ�វត�ៃន្រពឹត�ិការណ៍ែដលគួរេកើតមានេឡើង។
However, although it is impossible to draw a

direct causal relation between the presence of particular risk factors

and the occurrence of atrocity crimes, these crimes are rarely committed in the absence of all or most of the
risk factors that the Framework identifies.
To be effective, assessments require the systematic collection of accurate and reliable information based on the risk factors
and indicators that the framework identifies.
េដើម្បឱី ្យមាន្របសិទភា� ព ការវយតៃម�ត្រម�វឱ្យមានការ្របមូលផ�ជ�ំ ្របព័នៃ� នពត៌មានែដលសុ្រកតិ និងឣចេជឿទុកចិតបា� ន ែដលែផ�កេលើកតា�ហានិភយ័ និងសូចនករែដល្រកបខ័ណ�កំណត់។
េទាះជយ៉ ងេនះ ថ�ីេបើកតា�ហានិភយ័ ទាំងេនះមិនឣចចាត់ទុកថជមូលេហតុផ�ល់ែដលែតងែតនំឧ្រកិដ�កម�េឃារេ� ែតេបើពមាុំ នកតា�ហានិភយ័ ែដល្រកបខ័ណ�កំណត់ ឧ្រកដិ ក� ម�េឃាេ�ក៏ក្រមនឹងេកើតមានេឡើងែដរ។
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II.

II.

FRAMEWORK OF
ANALYSIS FOR
ATROCITY CRIMES
្រកបខ័ណ�ៃនការវ�ភាគស្រមាប់ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�

COMMON RISK FACTORS កតា�ហានិភយ័ ទូេ�
Situations of armed conflict or other forms of instability

Risk Factor
កតា�ហានិភយ័

1

Risk Factor
កតា�ហានិភយ័

2

Risk Factor
កតា�ហានិភយ័

3

Weakness of State structures ភាពទន់េខ្សោយៃនរចនសម�័ន�រដ�

Risk Factor
កតា�ហានិភយ័

4

Motives or incentives មូលេហតុ ឬ កកា�ជំរុញទឹកចិត�

Risk Factor
កតា�ហានិភយ័

5

Capacity to commit atrocity crimes លទ�ភាពក��ងការ្រប្រពឹត�ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�

Risk Factor
កតា�ហានិភយ័

6

Absence of mitigating factors អវត�មានៃនកតា�កាត់បន�យ

Risk Factor
កតា�ហានិភយ័

7

Enabling circumstances or preparatory action កាលៈេទសអំេណយផល ឬ សកម�ភាពេរៀបចំ

Risk Factor
កតា�ហានិភយ័

8

Triggering factors កតា�បង�េហតុ

សា� នការណ៍ក�ងជេមា�ះ្របដប់ឣវុធឬទ្រមង់េផ្សងៗេទៀតៃនអស�ិរភាព

Record of serious violations of international human rights and humanitarian law
កំណត់្រតាៃនការរ�េលាភសិទ�ិមនុស្សនិងច្បោប់មនុស្សអន�រជតិធ�ន់ធ�រ

SPECIFIC RISK FACTORS កតា�ហានិភយ័ ជក់លាក់
Genocide អំេពើ្របល័យពូជសាសន៍
Risk Factor
កតា�ហានិភយ័

9

Risk Factor
កតា�ហានិភយ័

10

Intergroup tensions or patterns of discrimination against protected groups
ភាពតានតឹងអន�រ្រក�ម ឬ លំនំគំរូៃនការេរ�សេអើង្របឆាំងនឹង្រក�ម្រត�វបានការពារ

Signs of an intent to destroy in whole or in part a protected group
ស�� ៃនេចតនក��ងការបំផ�ញទាំងមូលឬមួយែផ�កៃន្រក�មែដល្រត�វបានការពារ

Crimes against humanity ឧ្រកដិ ក� ម�្របឆាំងមនុស្សជតិ
Risk Factor
កតា�ហានិភយ័

11

Risk Factor
កតា�ហានិភយ័

12

Signs of a widespread or systematic attack against any civilian population
ស�� ៃនការវយ្របហាររ�ករលដលនិងជ្របព័ន� មកេលើ្រក�ម្របជជនសុីវ�លណមួយ

Signs of a plan or policy to attack any civilian population
ស�� ៃនែផនការ ឬ េគាលនេយបាយវយ្របហារ្រក�ម្របជជនសុីវ�លណមួយ
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War crimes ឧ្រកដិ ក� ម�ស្រង�ម
Risk Factor
កតា�ហានិភយ័

13

Risk Factor
កតា�ហានិភយ័

14

Serious threats to those protected under international humanitarian law
ការគំរមកំែហងធ�ន់ធ�រេលើអ�កែដល្រត�វបានការពារេដយច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ

Serious threats to humanitarian or peacekeeping operations
ការគំរមកំែហងធ�ន់ធ�រដល់្របតិបត�ិការមនុស្សធម៌ ឬរក្សោសន�ិភាព
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RISK FACTOR 1

COMMON

កតា�ហានិភ័យ ១

Situations of armed conflict or other forms of instability
សា� នការណ៍ក�ងជេមា�ះ្របដប់ឣវុធឬអស�ិរភាពក��ងទ្រមង់េផ្សងៗេទៀត

រួ ម

Situations that place a State under stress and generate an environment conducive to atrocity
crimes.
សា�នភាពែដលេធ�ើឱ្យរដ�ស�ិតេ�េ្រកាមភាពតានតឹងនិងបេង�ើតបរ�យកាសែដលអំេណយផលដល់ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�។

Indicators សូចនករ
1.1

International or non-international armed conflict. ជេមា�ះ្របដប់ឣវុធលក�ណៈអន�រជតិឬមិនអន�រជតិ។

1.2

Security crisis caused by, among other factors, defection from peace agreements, armed conflict in
neighboring countries, threats of external interventions or acts of terrorism.
ក��ងចំេណមកតា�េផ្សងៗមានដូចជ វ�បត�ិសន�ិសុខែដលបង�េឡើងេដយ ការដកខ��នពីកិច�្រពមេ្រព�ងសន�ិភាព ជេមា�ះ្របដប់ឣវុធក��ង្របេទសជិតខាង ការគំរមកំែហងេធ�ើអន�រគមន៍ពីខាងេ្រ� ឬ អំេពើេភរវកម�។

1.3
1.4
1.5

Humanitarian crisis or emergency, including those caused by natural disasters or epidemics.

វ�បត�ិមនុស្សធម៌ ឬការ្របកាសឣសន� រួមមានេហតុការណ៍េ្រគាះមហន�រយធម�ជតិ ឬេរគរតត្បោតរហ័ស។

Political instability caused by abrupt or irregular regime change or transfer of power.

អស�ិរភាពនេយបាយែដលបានបង�េឡើងេដយការផ�ស់ប�ររបប ឬ ការេផ�រអំណចរហ័ស ឬ មិនេទៀងទាត់។

Political instability caused by disputes over power or growing nationalist, armed or radical opposition
movements.
អស�ិរភាពនេយបាយបានែដលបង�េឡើងេដយជេមា�ះដេណ� ើមអំណចឬកំេណើនជតិនិយម ចលន្របដប់ឣវុធឬចលន្របឆាំង។

1.6
1.7
1.8
1.9

Political tension caused by autocratic regimes or severe political repression.

ភាពតានតឹងែផ�កនេយបាយែដលបង�េឡើងេដយរបបផ�ច់ការ ឬការគាបសង�ត់នេយបាយធ�ន់ធ�រ។

Economic instability caused by scarcity of resources or disputes over their use or exploitation.
អស�ិរភាពេសដ�កិច�ែដលបង�េឡើងេដយភាពកង�ះៃនធនធាន ឬជេមា�ះេលើការេ្របើ្របាស់ឬការេកង្របវ���។

Economic instability caused by severe crisis in the national economy.

អស�ិរភាពេសដ�កិច�ែដលបង�េឡើងេដយវ�បត�ធិ �ន់ធ�រេ�ក��ងេសដ�កិច�ជតិ។

Economic instability caused by acute poverty, mass unemployment or deep horizontal inequalities.

អស�ិរភាពេសដ�កិច�ែដលបង�េឡើងេដយភាព្រកី្រកខា�ំង ភាពអត់ការងរេធ�ើ ឬ វ�សមភាពសង�ម។

1.10 Social instability caused by resistance to or mass protests against State authority or policies.
អស�ិរភាពក��ងសង�មែដលបង�េឡើងេដយការតស៊ឬូ បាតុកម�មហាជន្របឆាំងនឹងឣជ�ធរឬេគាលនេយបាយ។

1.11 Social instability caused by exclusion or tensions based on identity issues, their perception or extremist
forms.
អស�ិរភាពសង�មបានបង�េឡើងេដយការបដិេសធឬភាពតានតឹងែផ�កេលើប�� អត�ស�� ណ េលើទស្សនៈឬទ្រមង់និយម្រជ�ល។
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Comment:
Atrocity crimes usually take place against a background of either an international or non-international armed conflict.
Armed conflicts are periods characterized by a high incidence of violence, insecurity and the permissibility of acts
that would otherwise not be acceptable. In addition, the capacity of States to inflict harm is usually at its peak during periods of conflict. If armed conflict is a violent way of dealing with problems, it is clear that the risk of atrocity
crimes acutely increases during these periods. However, other situations that are not typical armed conflicts can also
put a State under such a level of stress that it becomes more prone to serious human rights violations and, eventually, to
atrocity crimes. In fact, genocide and crimes against humanity can also occur during times of peace.This is most
likely when there are serious levels of political instability, threats to the security of the country or evenvolatility in
economic or social affairs. Although situations of instability, or even of armed conflict, will not necessarilylead to the
occurrence of atrocity crimes, they highly increase the likelihood of those crimes.
មតិេយបល់:
ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�ជធម�តាេកើតេឡើងក��ងជេមា�ះ្របដប់ឣវុធលក�ណៈអន�រជតិឬមិនអន�រជតិ។

ជេមា�ះ្របដប់ឣវុធជ

េពលែដលមានអំេពើហិង្សោខ�ស់

អសន�ិសុខ

និង

េពលែដលអំេពើមួយចំនួនជធម�តាមិនឣចទទួលយកបាន

េលើសពីេនះេទៀត

សមត�ភាពរបស់រដ�ក�ងបង�ការខូចខាតឈានដល់ចណ
ំ ុ ចកំពូលរបស់ខ�នេ�ក��ងអំឡ�ងេពលេនះ។ ្របសិនេបើមានជេមា�ះ្របដប់ឣវុធកា�យជវ�ធីហិង្សោក��ងការេដះ្រសាយប�� វច្បោស់ណស់ថហានិភ័យៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�នឹងេកើនេឡើងក��ងអំឡ�ងេពលេនះ។ េទាះយ៉ ងេនះក�ី ក៏មាន
សា� នភាពេផ្សងេទៀតែដលមិនែមនជជេមា�ះ្របដប់ឣវុធធម�តា

ែតឣចេធ�ើឱ្យរដ�សិត� េ្រកាមក្រមិតៃនភាពតានតឹងែដលឣចងយនឹងឈានដល់ការ្រប្រពឹត�អំេពើរ�េលាភសិទ�ិមនុស្សធ�ន់ធ�រ

េហើយចុងេ្រកាយឣចឈានដល់ឧ្រកដិ �កម�េឃារេ�។

ជការពិត

អំេពើ្របល័យពូជសាសន៍

និងឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជតិឣចេកើតេឡើងក��ងអំឡ�ងេពលសន�ិភាពផងែដរ។ ជពិេសសេ�េពលមានអស�ិរភាពនេយបាយក្រមិតធ�ន់ធរ� ការគំរមកំែហងដល់សន�ិសុខៃន្របេទស ឬភាពែ្រប្រប�លរហ័សៃនប�� េសដ�កិច� ឬ សង�ម។ េទាះបីជសា� នការណ៍អស�ិរភាព ឬ
សូម្បីែតមានជេមា�ះ្របដប់ឣវុធនឹងមិនែតងែតចាំបាច់ នំឱ្យមានការេកើតេឡើងៃនឧ្រកដិ �កម�េឃារេ�ក�ី ផ��យេ�វ�ញឧ្រកិដ�កម�ទាងំ េនះក៏េកើនេឡើងខ�ស់ែដរ។

A tool for prevention

Framework of Analysis for Atrocity Crimes

11

RISK FACTOR 2
កតា�ហានិភ័យ ២

កំណត់្រតាៃនការរ�េលាភច្បោប់សទិ �ិមនុស្ស និងច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិធ�នធ់ �រ

រួ ម

Past or current serious violations of international human rights and humanitarian law, particularly
if assuming an early pattern of conduct, and including those amounting to atrocity crimes, that
have not been prevented, punished or adequately addressed and, as a result, create a risk of
further violations.

COMMON

Record of serious violations of international human rights and humanitarian law

ការរ�េលាភបំពានធ�នធ់ រ� ៃនច្បោបស់ ទិ ម�ិ នុស្សច្បោបម់ នុស្សធម៌អន�រជតិ េទាះពីអតីតកាលឬបច�ប� ្បន� ជពិេសសការេបើមានគំរេូ ផ�មើ ៃនការ្រប្រពតឹ � រួមទាំងសកម�ភាពែដលឣចឣចឈានដល់ឧ្រកដិ ក� ម�េឃារេ� ែដលមិន្រតវ� បានររំង ផ�ន�េទាសឬ េដះ្រសាយ្រគប់្រគាន់េនះ
ឣចកា�យជលទ�ផលការបេង�តើ ឱ្យមានហានិភយ័ ៃនការរ�េលាភបំពានបែន�មតេ�េទៀត។

Indicators សូចនករ
2.1

Past or present serious restrictions to or violations of international human rights and humanitarian law,
particularly if assuming an early pattern of conduct and if targeting protected groups, populations or
individuals.
ការដក់ក្រមិតធ�ន់ធ�រពីអតីតកាលឬបច��ប្បនៃ� នឬការរ�េលាភបំពានច្បោប់សិទ�ិមនុស្សនិងច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ ជពិេសសេបើគំរូេផ�ើមបានចាប់្រប្រពឹត� េ�េលើ្រក�ម្របជជនឬបុគ�លែដល្រត�វបានការពារ ។

2.2

Past acts of genocide, crimes against humanity, war crimes or their incitement.
អំេពើ្របល័យពូជសា⁴សន៍ ឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជតិ ឧ្រកិដ�កម�ស�ង�ម ឬការញ�ះញង់ក�ងអតីតកាល។

2.3

Policy or practice of impunity for or tolerance of serious violations of international human rights and
humanitarian law, of atrocity crimes, or of their incitement.
េគាលនេយបាយឬការអនុវត�ៃននិទណ� ភាពឬការអត់ឱនចំេពាះការរ�េលាភច្បោប់សិទ�ិមនុស្សនិងច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិយ៉ងធ�ន់ធ�រ ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ� ឬការញ�ះញង់។

2.4

Inaction, reluctance or refusal to use all possible means to stop planned, predictable or ongoing
serious violations of international human rights and humanitarian law or likely atrocity crimes, or their
incitement.
ភាពអសកម� ភាពមិនខា�យខ�ល់ ឬការបដិេសធក��ងការេ្របើ្របាស់្រគប់មេធ្យោបាយទាំងអស់ែដលឣចេ�រួចេដើម្បីប�្ឈប់ការរ�េលាភ�បំពានធ�ន់ធ�រៃនការរ�េលាភសិទិ�មនុស្សនិងច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ ែដលព្យោករេឃើញឬកំពុងេកើតេឡើងយ៉ ងធ�ន់ធ�រឬឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�ែដលនឹងឣចេកើតេឡើង ឬការញ�ះញង់។

2.5

Continuation of support to groups accused of involvement in serious violations of international human
rights and humanitarian law, including atrocity crimes, or failure to condemn their actions.
ការបន�ការគាំ្រទដល់្រក�ម្រត�វបានេចាទ្របកាន់ថបានចូលរួមក��ងបទេល�ើសធ�ន់ធ�រៃនច្បោប់សិទ�ិមនុស្សនិងច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិនិងរួមទាំងឧ្រកិដ�កម�េឃារេ� ឬការមិនបានេថ�លេទាសចំេពាះសកម�ភាពទាំងេនះ។

2.6

Justification, biased accounts or denial of serious violations of international human rights and
humanitarian law or atrocity crimes.
ការវ�និច�័យ ភាពលេម��ងឬការបដិេសធៃនការរ�េលាភបំពានធ�ន់ធ�រៃនច្បោប់សិទ�ិមនុស្សនិងច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ ឬឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�។

2.7

Politicization or absence of reconciliation or transitional justice processes following conflict.
ការេធ�ើនេយបាយកម�ឬអវត�មានៃនដំេណើរការផ្សះផ្សោជតិ ឬយុត�ិធម៌អន�រកាលេ្រកាយជេមា�ះ។

2.8

Widespread mistrust in State institutions or among different groups as a result of impunity.
ការរ�ករលដលៃនភាពមិនទុកចិត�េ�ក��ងសា� ប័នរដ�ឬក��ងចំេណម្រក�មេផ្សងៗែដលជលទ�ផលៃននិទណ� ភាព។
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Comment:
Societies that have a history of violence and serious violations of international human rights and humanitarian law
or atrocity crimes, or where these are currently taking place, can be more prone to further atrocity crimes. As
history has demonstrated, atrocity crimes in general and genocide in particular are preceded by less widespread or
systematic serious violations of international human rights and humanitarian law.
មតិេយបល់
សង�មែដលធា� ប់មានអំេពើហិង្សោនិងការរ�េលាភបំពានយ៉ ងធ�ន់ធ�រៃនច្បោប់សិទិ�មនុស្ស និង ច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ និងឧ្រកិដ�កម�េឃារេ� ឬេ�កែន�ងែដលកំពុងែតេកើតមានេរឿងទាំងេនះ ងយនឹងេកើតមានេឡើងនូវឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�បន�បន� ប់បែន�មេទៀត។
ដូចែដល្របវត�ិសា�ស�បានបង� ញឱ្យេឃើញថ ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�ទូេ�និងអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ជពិេសសគឺេកើតេឡើងបន� ប់ពីមានការរ�េលាភបំពានរលដលក្រមិតតូចឬមិនមានលក�ណៈជ្របព័ន�យ៉ងធ�ន់ធ�រៃនច្បោប់សិទ�ិមនុស្ស និងច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ។
These are typically violations of civil and political rights, but they may include also severe restrictions to economic,
social and cultural rights, often linked to patterns of discrimination or exclusion of protected groups, populations
or individuals. This risk factor is also relevant where the legacies of past atrocity crimes have not been adequately
addressed through individual criminal accountability, reparation, truth-seeking and reconciliation processes, as well
as comprehensive reform measures in the security and judicial sectors. A society in this situation is more likely to
resort again to violence as a form of addressing problems.
ការរ�េលាភសិទ�ិែបបេនះជធម�តាគឺេ�េលើសិទ�ិសុីវ�លនិងនេយបាយ ប៉ុែន�ក៏ឣចនឹងរួមប���លការដក់ក្រមិតធ�ន់ធ�រដល់សិទិ�េសដ�កិច�សង�មនិងវប្បធម៌ ែដលជញឹកញប់ផ្សោរភា�ប់េ�នឹងទ្រមង់ៃនការេរ�សេអើង ឬការមិនរប់ប���ល្រក�ម ្របជជន ឬបុគ�លែដល្រត�វបានការពារ។
កតា�ហានិភយ័ េនះគឺពាក់ព័ន�េ�នឹងេករដំែណលៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�ែដលមិន្រត�វបានេដះ្រសាយ្រគប់្រគាន់តាមរយៈការទទួលខុស្រត�វ្រពហ�ទណ� របស់បុគ�ល សំណង ការែស�ងរកការពិត និងការដំេណើរការផ្សះផ្សោ្រពមទាំងវ�ធានការកំែណទ្រមង់ទូលំទូលាយក��ងវ�ស័យសន�ិសុខនិងតុលាការ។
សង�មេ�ក��ងសា� នភាពេនះគឺងយងកជថ�ីម�ងេទៀតេ�រកអំេពើហិង្សោក��ងការេដះ្រសាយប�� ។
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RISK FACTOR 3

COMMON

កតា�ហានិភ័យ ៣

Weakness of State structures ភាពទន់េខ្សោយៃនរចនសម�ន័ រ� ដ�
រួ ម

Circumstances that negatively affect the capacity of a State to prevent or halt atrocity crimes.
កាលៈេទសៈ ែដលប៉ះពាល់ជអវ�ជ�មានដល់សមត�ភាពរបស់រដ�ក�ងបង�រឬប�្ឈប់ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�។

Indicators សូចនករ
3.1

National legal framework that does not offer ample and effective protection, including through
ratification and domestication of relevant international human rights and humanitarian law treaties.
្រកបខ័ណ�ច្បោប់ជតិែដលមិនផ�ល់ការការពារេ្រចើននិងមាន្របសិទ�ភាព រួមទាំងតាមរយៈការផ�ល់សចា�ប័ននិងការផ្សោំងប���លនូវសិទ�ិមនុស្សអន�រជតិែដលពាក់ព័ន�និងសន�ិស�� មនុស្សធម៌ននំ។

3.2

National institutions, particularly judicial, law enforcement and human rights institutions that lack
sufficient resources, adequate representation or training.
សា� ប័នជតិ ពិេសសតុលាការ សា� ប័នែដលអនុវត�ច្បោប់និងសា� ប័នសិទ�ិមនុស្ស ែដលខ�ះធនធាន ការតំណងមិន្រគប់្រគាន់ ឬខ�ះការបណ�� ះបណ�ល។

3.3
3.4

Lack of an independent and impartial judiciary. កង�ះៃន្របព័នត� លា
ុ ការឯករជ្យនងិ មិនលំេអៀង។
Lack of effective civilian control of security forces.
ខ�ះ្របសិទ�ភាពៃនការ្រត�តពិនិត្យខាងសុីវ�លេលើកងកមា�ងំ សន�ិសុខ។

3.5

High levels of corruption or poor governance. ក្រមិតខ�ស់ៃនអំេពើពុករលួយឬភាពទន់េខ្សោយៃនអភិបាលកិច។�

3.6

Absence or inadequate external or internal mechanisms of oversight and accountability, including
where victims can seek recourse for their claims.

those

អវត�មានឬភាពមិន្រគប់្រគាន់ៃនយន�ការខាងេ្រ�ឬខាងក��ងក��ងការ្រត�តពិនិត្យនិងការទទួលខុស្រត�វ រួមទាំងកែន�ងែដលជនរងេ្រគាះឣចែស�ងធនធានស្រមាប់ពាក្យបណ� ងឹ របស់ពួកេគ។

3.7

Lack of awareness of and training on international human rights and humanitarian law to military forces,
irregular forces and non-State armed groups, or other relevant actors.
កង�ះការយល់ដឹងអំពីនិងកង�ះការបណ�� ះបណ�លស�ីពីសិទ�ិមនុស្សនិងច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិស្រមាប់កងកមា�ំងេយធា កងកមា�ំង្របដប់ឣវុធេ្រ�្រកបខ័ណ�និង្រក�មេធាធាមិនែមនរបស់រដ� ឬ្រក�មពាក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀត។

3.8

Lack of capacity to ensure that means and methods of warfare comply with international humanitarian
law standards.
កង�ះសមត�ភាពេដើម្បីធានថមេធ្យោបាយនិងវ�ធីសា្រសេ� ធ�សើ �ង�មេគារពតាមបទដ�នច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ។

3.9

Lack of resources for reform or institution-building, including through regional or international support.

កង�ះធនធានស្រមាប់ការេធ�ើកំែណទ្រមង់ ឬការកសាងសា� ប័ន រួមទាំងតាមរយៈការគាំ្រទពីតំបន់ឬអន�រជតិ។

3.10 Insufficient resources to implement overall measures aimed at protecting populations.
ធនធានមិន្រគប់្រគាន់េដើម្បអី នុវត�វ�ធានការរួម ក��ងេគាលបំណងេដើម្បីការពារ្របជជន។
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Comment:
The risk of atrocity crimes can be increased by a State’s lack of capacity to prevent these crimes. A State protects
its population through the establishment of frameworks and institutions that are guided by the rule of law and good
governance principles. However, when such structures are inadequate or simply do not exist, the ability of the
State to prevent atrocity crimes is significantly diminished. As a consequence, populations are left vulnerable to
those who may take advantage of the limitations or the dysfunction of State machinery, or to those that may opt for
violence to respond to real or perceived threats.
មតិេយបល់
ហានិ ភ័ យ ៃនឧ្រកិ ដ� ក ម� េឃារេ�េនះឣចនឹ ង ្រត� វ បានបេង�ើ ន េឡើ ង េបើ រ ដ� ខ�ះ សមត� ភា ពក�� ង ការទប់ សា� ត់ ឧ ្រកិ ដ� ក ម� ទាំ ង េនះ។
រដ� កា រពារ្របជជនរបស់ ខ� ន តាមរយៈការបេង�ើ ត ្រកបខ័ ណ� និ ង សា� ប័ ន ែដលដឹ ក នំ េដយនី តិ រ ដ� និ ង េគាលការណ៍ អ ភិ បា លកិ ច� ល� ។
េទាះជយ៉ ងណេ�េពលែដលរចនសម�័ ន� រ បស់ រ ដ� មិ ន មានលក� ណៈ្រគប់ ្រគាន់ ឬ គា� នេសាᾔះែតម� ង

សមត� ភា ពរបស់ រ ដ� ក� ង ការទប់ សា� ត់ ឧ ្រកិ ដ� ក ម� េឃារេ�្រត� វ បានថយចុះ យ៉ ងខា� ំ ង ។

ជលទ� ផ ល្របជជននឹ ង ងយរងេ្រគាះេដយអ� ក ែដលឣចទាញយកឱកាសពី ភា ពមានក្រមិ ត ឬដំ េណើ រ ការ្រចបូ ក ្រចបល់ ៃនយន� កា ររបស់ រ ដ�

ឬ

េដយ្រក� ម ែដលេ្រជើ ស េរ� ស យកអំ េពើ ហិ ង្សោេដើ ម្បី េឆ�ើ យ តបេ�នឹ ង ការគំ រ មកំ ែហងពិ ត ឬេដយការគិ ត រប់ ស ខ�� ន ។
This is even more the case in a situation of armed conflict, when it is paramount that those resorting to the use of
force are fully aware of and respect the rules that aim to protect populations from such force, and have the
necessary means to do so. The weakness of State structures will not necessarily be a cause of atrocity crimes, but
it undoubtedly decreases the level of protection and, when analysed in conjunction with other risk factors, increases
the probability of atrocity crimes.

ករណីែបបេនះមានកាន់ែតេ្រចនើ េ�ក��ងសា� នភាពជេមា�ះ្របដប់ឣវុធ ែដលេ�អំឡ�ងេពលេនះ អ�កែដលេ្របើកមា�ំងឣវុធ្រត�វដឹងនិងេគារពច្បោប់ែដលមានេគាលបំណងការពារ្របជជនពីកមា�ំងឣវុធ វេរឿងែដលសំខាន់បំផុត េ្រពាះពួកេគមានមេធ្យោបាយ ។
េពលែដលេធ�ើការវ�ភាគេដយភា�ប់ជមួយកតា�ហានិភ័យដៃទេទៀត ភាពទន់េខ្សោយៃនរចនសម�័ន�របស់រដ�បេង�ើន្រប�បាប៊�លីេតៃនឧ្រកដិ ក� ម�េឃារេ� េទាះជវមិនរែមងជបុព�េហតុៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ� ប៉ុែន�ច្បោស់ណស់វជការកាត់បន�យក្រមិតៃនការការពារ។
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RISK FACTOR 4
កតា�ហានិភ័យ ៤

មូល េហតុ ឬ កកា� ជំរញុ ទឹកចិត �

Reasons, aims or drivers that justify the use of violence against protected groups, populations
or individuals, including by actors outside of State borders.

រួ ម

COMMON

Motives or incentives

មូលេហតុ េគាលបំណង ឬចលករែដលការពារការេ្រប្រើ បាស់អំេពើហងិ ្សោមកេលើ្រកម� ្របជជន ឬបុគល� ែដលបានការពាររួមទាំងភាគីេ�េ្រ�្រពែំ ដនរដ�។

Indicators
4.1

Political motives, particularly those aimed at the attainment or consolidation of power.

មូលេហតុនេយបាយ ជពិេសសអ�កែដលមានេគាលបំណងចាប់យកឬ្របមូលផ�អ�ំ ំណច។

4.2

Economic interests, including those based on the safeguard and well-being of elites or identity groups,
or control over the distribution of resources.

ផល្របេយជន៍េសដ�កិច� រួមប���លទាំងេគាលេ�ែដលមានមូលដ�នេលើការការពារនិងសុខុមាលភាពៃន្រក�មឥស្សរជនជន់ខ�ស់ឬ្រក�មអត�ស�� ណណមួយ ឬេដើម្បីការ្រគប់្រគងេលើការែចកចាយធនធាន។

4.3

Strategic or military interests, including those based on protection or seizure of territory and resources.

ផល្របេយជន៍យុទ�សា្រស� ឬ េយធា រួមប���លទាំងេគាលេ�ែដលមានមូលដ�នេលើការការពារឬការរ�បអូសយកទឹកដីនិងធនធាន។

4.4

Other interests, including those aimed at rendering an area homogeneous in its

identity.

ផល្របេយជន៍េផ្សងៗេទៀត រួមប���លទាំងេគាលេ�ក��ងការបង�ញឱ្យេឃើញតំបន់មានអត�ស�� ណជតិេដើម។

4.5

Real or perceived threats posed by protected groups, populations or individuals, against interests or
objectives of perpetrators, including perceptions of disloyalty to a cause.

គំរមកំែហងពិតឬការគិតថមានការគំរមកំែហងែដលបង�េឡើងេដយ្រក�ម្របជជនឬបុគ�លែដល្រត�វបានការពារ េ�េលើផល្របេយជន៍ឬេគាលបំណងៃនជនេល�ើស រួមទាំងការគិតថមានភាពមិនេសា� ះ្រតង់េលើបុព�េហតុមួយរបស់ពួកេគ។

4.6

Real or perceived membership of or support for armed opposition groups, by protected groups,
populations or individuals.

សមាជិកពិត្របាកដឬការយល់េឃើញថជសមាជិកៃនឬការគាំ្រទ្រក�ម្របឆាំង្របដប់ឣវុធ េដយ្រក�ម្របជជនឬបុគ�លែដលបានការពារ។

4.7

Ideologies based on the supremacy of a certain identity or on extremist versions of identity.

មេនគមវ�ជ�ែផ�កេលើភាពកំពូលេលើេគៃនអត�ស�� ណជក់លាក់មួយ ឬេលើភាពនិយម្រជ�លៃនអត�ស�� ណ។

4.8

Politicization of past grievances, tensions or impunity.

ការេធ�ើនេយបាយកម�េលើការតវ�ភាពតានតឹង ឬនិទណ� ភាពពីអតីតកាល។

4.9

Social trauma caused by past incidents of violence not adequately addressed and that produced
feelings of loss, displacement, injustice and a possible desire for revenge.

ភាពបាក់ស្បោតក��ងសង�ម ែដលបណ�លមកពីអំេពើហិង្សោកន�ងមកែដលមិន្រត�វបានេដះ្រសាយ្រគប់្រគាន់ ែដលបានបេង�ើតឣរម�ណ៍ ថបាត់បង់ េភៀសខ��ន អយុត�ិធម៌ និង មានបំណងចង់សងសឹក។

Comment:
The motives or incentives that lead perpetrators to commit atrocity crimes are not elements of the legal definition
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of those crimes and are therefore not relevant to determine individual criminal responsibility. However, from an early
warning perspective, it is extremely important to be able to identify motivations, aims or drivers that could influence
certain individuals or groups to resort to massive violence as a way to achieve goals, feed an ideology or respond to
real or perceived threats.
មតិេយបល់
េហតុ ផ លឬកតា� ជុំ រុ ញ ទឹ ក ចិ ត� នំ ឱ្យជនេល�ើ ស ្រប ្រពឹ ត� ឧ ្រកិ ដ� ក ម� េឃារេ�មិ ន ែមនជធាតុ ៃននិ យ មន័ យ ច្បោប់ ៃនបទេល�ើ ស ទាំ ង េនះេទេហើ យ ដូ េច�ះ កតា� ទាំ ង េនះមិ ន មានជប់ ពា ក់ ព័ ន� ក� ង ការកំ ណ ត់ ជ នទទួ ល ខុ ស ្រត� វ ្រពហ� ទ ណ� េឡើ យ
េទាះយ៉ ងណេនះក�ី

ក�� ង ការ្រប� ង ្រប យ័ ត� ជ មុ ន

វសំ ខា ន់ ណ ស់ ក� ង ការែដលឣចកំ ណ ត់

ការជំរុញទឹកចិត�

េគាលបំ ណ ង

ឬ

។

ចលករ

ែដលឣចជះឥទ�ិ ព លដល់ បុ គ� ល ឬ្រក� ម ណមួ យ ឱ្យេ្របើ អំ េពើ ហិ ង្សោ្រទ ង់ ្រទាយធំ ជ មេធ្យោបាយេដើ ម្បី ស េ្រម ចបានេគាលេ� ការបណ�� ះមេនគមវ� ជ� ឬេឆ�ើ យ តបេ�នឹ ង ការគំ រ មកំ ែហងពិ ត ឬេដយការគិ ត របស់ ពួ ក េគ។

On one hand, to do so allows for a higher degree of prediction of the likelihood of those crimes. On the other, it
opens the opportunity to develop prevention strategies aimed at neutralizing or curbing those motives or
incentives. No one specific motive or incentive will automatically lead to atrocity crimes, but certain motives or
incentives are more likely to, especially those that are based on exclusionary ideology, which is revealed in the
construction of identities in terms of “us” and “them” to accentuate differences. The historical, political, economic
or even cultural environment in which such ideologies develop can also be relevant.
ម្យោ៉ងវ�ញេទៀត ការេធ�ើែបបេនះឣចសេ្រមចការព្យោករ្រតឹម្រត�វក្រមិតខ�ស់ៃនការេកើតមានឧ្រកិដ�កម�ទាងំ េនះ។ ម្យោ៉ងមួយេទៀត វជឱកាសេដើម្បីបេង�តើ យុទ�សា្រស�ទប់សា�ត់ក�ងេគាលបំណង លុបបំបាត់ឬកាត់បន�យ េហតុផលឬកតា�ជំរុញទឹកចិត�។ គា�នមូលេហតុ
ឬកតា�ជំរុញចិត�ច្បោស់លាស់ែតមួយណែដលនំដល់ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�េកើតេឡើងេដយស�័យ្របវត�ិេនះេទ

ែតមានមូលេហតុ

ឬកតា�ជំរុញចិត�មួយចំនួនែដលរែមងែតងែតជអ�កបង�

ជពិេសស្របេភទែដលែផ�កេលើមេនគមវ�ជ�បំែបក

ដកេចញ

ែដលែតងេលចេចញេពលមានការបេង�តើ អត�ស�� ណ "េយើង" និង "ឯង" េដើម្បសី ង�ត់ធ�ន់េលើភាពខុសគា�។ បរ�យកាស្របវត�ិសា�ស� នេយបាយ េសដ�កិច� ឬសូម្បីែតវប្បធម៌ែដលផ�ល់ឱ្យមេនគមវ�ជ�េកើតេឡើង ក៏ជប់ពាក់ព័ន�ផងែដរ។
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RISK FACTOR 5

COMMON

កតា�ហានិភ័យ ៥

Capacity to commit atrocity crimes សមត�ភា ពក�ង� ការ្រប្រពតឹ ឧ� ្រកដិ ក� ម�េឃារេ�
រួ ម

Conditions that indicate the ability of relevant actors to commit atrocity crimes.
លក�ខណ� ែដលបង�ញពីលទ�ភាពៃនភាគីែដលពាក់ព័ន�ក�ងការ្រប្រពឹត�ឧ្រកដិ ក� ម�េឃារេ�។

Indicators
5.1

Availability of personnel and of arms and ammunition, or of the financial resources, public or private, for
their procurement.

លទ�ភាពែដលឣចរកបានៃនសមាជិក ឣវុធ និង្រគាប់រ�េសវ ឬធនធានហិរ��វត��ស្រមាប់លទ�កម� សាធារណៈឬឯកជន ។

5.2

Capacity to transport and deploy personnel and to transport and distribute arms and ammunition.

សមត�ភាពក��ងការដឹកជ���ននិងដក់ព្រងយសមាជិកនិងការដឹកជ���ននិងែចកចាយឣវុធនិង្រគាប់រ�េសវ។

5.3

Capacity to encourage or recruit large numbers of supporters from populations or groups, and
availability of the means to mobilize them.

សមត�ភាពក��ងការេលើកទឹកចិត�ឬេរ�សប���លអ�កគាំ្រទក��ងចំនួនេ្រចើនពី្របជជនឬ្រក�មណមួយ និងលទ�ភាពៃនមេធ្យោបាយេដើម្បី្របមូលផ��ំពួកេគ។

5.4

Strong culture of obedience to authority and group conformity.

វប្បធម៌េផ�តខា�ំងេលើការសា� ប់បង�ប់ពីអក� មានអំណចនិងអនុេលាមភាពក��ង្រក�ម។

5.5

Presence of or links with other armed forces or with non-State armed groups.

វត�មានរបស់ឬទំនក់ទំនងជមួយកងកមា�ងំ ្របដប់ឣវុធេផ្សងេទៀតឬជមួយ្រក�ម្របដប់ឣវុធេ្រ�ផ��វការ។

5.6

Presence of commercial actors or companies that can serve as enablers by providing goods, services, or
other forms of practical or technical support that help sustain perpetrators.
វត�មានរបសភាគីពាណិជ�កម�ឬ្រក�មហ៊ុនែដលឣចជួយតាមរយៈការផ�ល់នូវេសវកម� ទំនិញឬរួបភាពឬបេច�កេទសដៃទេទៀតែដលជួយគាំ្រទជនេល�ើស។

5.7

Financial, political or other support of influential or wealthy national actors.
ហិរ��វត�� នេយបាយឬការគាំ្រទេផ្សងៗេទៀតៃនភាគីក�ង្រស�កែដលមានសកា�ពលឬអ�កមាន្រទព្យសម្បត�ិស�កស�ម�។

5.8

Armed, financial, logistic, training or other support of external actors, including States, international or
regional organizations, private companies, or others.
្របដប់ឣវុធ, ហិរ��វត��, ដឹកជ���ន, ការបណ�� ះបណ�ឬការគាំ្រទេផ្សងៗេទៀតៃនភាគីខាងេ្រ�រួមទាំងរដ� អង�ការអន�រជតិឬក��ងតំបន់ ្រក�មហ៊ុនឯកជន ឬអ�កដៃទេទៀត។
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Comment:
Atrocity crimes are not easy to commit. In particular, genocide and crimes against humanity, but also several war
crimes, are characterized by large-scale violence that requires a level of planning and that, in most cases, is sustained over a period of time. To be able to engage in such conduct, actors aiming at committing atrocity crimes must
have at their disposal the necessary, substantial resources and support, either internal or external.
មតិេយបល់
ឧ ្រកិ ដ� ក ម� េឃា រ េ� មិ ន ង យ ្រស� ល ្រប ្រពឹ ត� េទ ។ ជ ពិ េស ស ឧ ្រកិ ដ� ក ម� ្រប ល័ យ ពូ ជ សា ស ន៍ និ ង ឧ ្រកិ ដ� ក ម� ្រប ឆាំ ង ម នុ ស្ស ជ តិ និ ង ឧ ្រកិ ដ� ក ម� ស ្រង� ម មួ យ ចំ នួ ន
ស�ិ ត ក�� ង រូ ប ភា ព អំ េពើ ហិ ង្សោ ្រទ ង់ ្រទា យ ធំ ែដ ល ត ្រម� វ ឱ្យ មា ន កា រ េរៀ ប ចំ ែផ ន កា រ ដ ល់ ក ្រមិ ត មួ យ ែដ ល ក�� ង ក រ ណី ភា គ េ្រចើ ន ្រត� វ កា រ រ យៈ េព ល យូ រ ។ េដើ ម្បី ឣ ច ចូ ល រួ ម
ក�� ង ស ក ម� ភា ព ែប ប េនះ បា ន ភា គី ែដ ល មា ន បំ ណ ង ្រប ្រពឹ ត� ឧ ្រកិ ដ� ក ម� េឃា រ េ� ្រត� វ កា រ ចាំ បា ច់ នូ វ ធ ន ធា ន កា រ គាំ ្រទ ជ ប់ ជ និ ច� ពី ខា ង ក�� ង ឬ ខា ង ្រក ។

That capacity can be intentionally developed or it can also be incidental. Accordingly, the fact that States or groups
have the capacity to perpetrate atrocity crimes does not imply that they will commit them — for that, it is also
necessary that they have the intention to make use of that capacity against a protected group, population or
individual. Therefore, this risk factor must be assessed in conjunction with other factors. In contrast, those who do
not have the capacity to commit atrocity crimes, i.e., where one or more of the indicators mentioned above are not
present, will most likely not be able to put any plan into action, or will face serious challenges in its attempt to
implement it.
សមត�ភាពេនះឣច្រត�វបានបេង�ើតេដយេចតនឬៃចដន្យ។
ឣ្រស័យេហតុេនះេហើយ
វជការពិតែដលថរដ�ឬ្រក�មណែដលមានសមត�ភាពក��ងការ្រប្រពឹត�ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�មិនមានន័យថពួកេគនឹង្របាកដថ្រប្រពឹត�េនះេទ
លុះ្រតាពួកេគមានបំណងក��ងការេ្របើសមត�ភាពេនះ្របឆាំងនឹង្រក�ម្របជជន

ឬបុគ�លែដល្រត�វបានការពារ។

េហតុដូេច�ះកតា�ហានិភ័យមួយេនះ្រតវ� ែតវយតៃម�េដយភា�ប់ជមួយកតា�ដៃទេទៀត។

ផ��យេ�វ�ញអ�កែដលមិនមានសមត�ភាពក��ងការ្រប្រពឹត�ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�

ឧទាហរណ៍េពលសូចនករមួយ ឬេ្រចើនែដលបានេលើកេឡើងខាងេលើមនិ មានវត�មាន ក��ងករណីេនះ ែផនការរបស់ពួកេគគួរែតមិនឣចអនុវត�បានឬនឹង្របឈមនឹងប�� ធ�ន់ធ�រេបើព្យោយមអនុវត�េនះ។
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RISK FACTOR 6

កតា�ហានិភ័យ ៦

Absence of elements that, if present, could contribute to preventing or to lessening the impact of
serious acts of violence against protected groups, populations or individuals.

រួ ម

COMMON

Absence of mitigating factors អវត�មានៃនកតា� កាត់បន�យ

អវត�មានៃនធាតុ ែដលេបើមានវត�មាន ឣចរួមចំែណកដល់ការររំងឬស្រមាលផលប៉ះពាល់ធ�ន់ធ�រៃនអំេពើហិង្សោមកេលើ្រក�ម្របជជនឬបុគល� ែដល្រត�វបានការពារ។

Indicators សូចនករ
6.1

Limited or lack of empowerment processes, resources, allies or other elements that could contribute to
the ability of protected groups, populations or individuals to protect themselves.

មានក្រមិតឬកង�ះដំេណើរការព្រងឹងអំណច ធនធាន សម�មន�មិត� ឬធាតុេផ្សងេទៀតែដលឣចរួមចំែណកដល់លទ�ភាពរបស់្រកម� ្របជជនឬបុគ�លែដលបានការពារ ក��ងការការពារខ��ន។

6.2

Lack of a strong, organized and representative national civil society and of a free, diverse a n d
independent national media.

កង�ះតំណងសង�មសុីវ�លជតិែដលខា�ំងនិងមានការេរៀបចំ និង្របព័នផ� ្សព�ផ្សោយថ�ក់ជតិមួយែដលេសរ� ច្រម�ះនិងឯករជ្យ។

6.3

Lack of interest and focus of international civil society actors or of access to international media.

កង�ះការចាប់ឣរម�ណ៍និងការេផ�តរបស់ភាគីសង�មសុីវ�លអន�រជតិឬទំនក់ទំនងេ�្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយអន�រជតិ។

6.4

Lack of or limited presence of the United Nations, INGOs or other international or regional actors in the
country and with access to populations.

កង�ះឬភាពមានក្រមិតៃនវត�មានអង�ការសហ្របជជតិ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលអន�រជតិ ឬ ភាគីអន�រជតិ ឬ ក��ងតំបន់ ែដលេ�ក��ង្របេទសេនះេហើយមានទំនក់ទំនងជមួយ្របជជន។

6.5

Lack of membership and effective participation of the State in international or regional organizations
that establish mandatory membership obligations.

កង�ះៃនការចូលជសមាជិកនិងការចូលរួម្របកបេដយ្របសិទភា� ពរបស់រដ�េ�ក��ងអង�ការអន�រជតិឬថ�ក់តំបន់ែដលបេង�ើតកាតព�កិចស� មាជិកភាពចាំបាច់។

6.6

Lack of exposure, openness or establishment of political or economic relations with other States or
organizations.

កង�ះៃនការបង�ញ ភាពេបើកចំហឬការបេង�ើតទំនក់ទំនងនេយបាយឬេសដ�កិច�ជមួយ្របេទសឬអង�ការនន។

6.7

Limited cooperation of the State with international and regional human rights mechanisms.

កិច�សហ្របតិបត�ិការរបស់រដ�ជមួយយន�ការសិទ�ិមនុស្សអន�រជតិនិងតំបន់េ�មានក្រមិត។

6.8

Lack of incentives or willingness of parties to a conflict to engage in dialogue, make concessions and
receive support from the international community.

កង�ះកតា�េលើកទឹកចិត�ឬឆន�ៈរបស់ភាគីជេមា�ះេដើម្បីចូលរួមក��ងកិច�សន�ន េធ�ើសម្បទាននិងការទទួលបានការគាំ្រទពីសហគមន៍អន�រជតិ។
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6.9

Lack of interest, reluctance or failure of United Nations Member States or international or regional
organizations to support a State to exercise its responsibility to protect populations from atrocity crimes,
or to take action when the State manifestly fails that responsibility.

កង�ះការចាប់ឣរម�ណ៍ មានការសា� ក់េស�ើរ
ឬបរជ័យៃនរដ�ជសមាជិកអង�ការសហ្របជជតិឬអង�ការអន�រជតិឬតំបន់េដើម្បគាី ្រំ ទដល់រដ�មួយអនុវត�ការទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�នេដើម្បកាី រពារ្របជជនពីឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�ឬេដើម្បចាី ត់វ�ធានការេពលែដលរដ�មួយេនះបានបរជ័យមិនបានទទួលខុស្រត�វ។

6.10 Lack of support by neighbouring States to protect populations at risk and in need of refuge, including
by closure of borders, forced repatriation or aid restrictions.
កង�ះការគាំ្រទពី្របេទសជិតខាងេដើម្បីការពារ្របជជនែដលមានហានិភ័យនិងជនេភៀសខ��ន ដូចជការបិទ្រពំែដន ការបង�ំឱ្យេធ�ើមាតុភូមិនិវត� ឬការរ�តបន�ឹងជំនួយ។

6.11 Lack of an early warning mechanism relevant to the prevention of atrocity crimes.
កង�ះយន�ការ្រពមានជមុនែដលសម្រសបនឹងការទប់សា�ត់ឧ្រកដិ �កម�េឃារេ�។

Comment:
Atrocity crimes result from a convergence of elements, as demonstrated in this framework. Among those elements,
some point more directly to the likelihood of atrocity crimes, while others might have a more indirect effect and
seem secondary, or even too broad to merit consideration.
មតិសំគាល់:
ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ� េកើតេចញពីការផ្សំគា�ៃនធាតុននែដលបានបង�ញក��ង្រកបខ&ណ� េនះ។ ក��ងចំេណមធាតុទាំងេនះ ខ�ះចង��លេដយ ផ�ល់េ�នឹងលទ�ភាពែដលឣចេកើតឧ្រកិដ�កម�េឃារេ� ខណៈធាតុខ�ះវ�ញឣចមានឥទ�ិពលេដយ្របេយលនិងហាក់ដូចជបន�ប់បន្សំ
ឬឣចនឹងដូចជទូលំទូលាយេពកេដើម្បីចាត់ទុកជ មូលេហតុេ�ក��ងការពិចារណ។

However, even if indirect, these elements can contribute to preventing an escalation of violence or even to ending
it and can therefore reduce the probability of atrocity crimes. Some of these elements can exist prior to the
development of tensions, crises or conflict, while others can arise as a situation escalates. Such elements, either
internal or external, are important to consider for early warning purposes.
េទាះបីជយ៉ ងណក៏េដយ
សូម្បីែតធាតុ្របេយលទាំងេនះឣចរួមចំែណកក��ងការទប់សា�ត់ការេកើនេឡើងៃនអំេពើហងិ ្សោឬនឹងឣចប��បវ់
និង
ជួយដល់ការកាត់បន�យ្រប�បាប៊�លីេតៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�។
ធាតុមួយចំនួនទាំងេនះឣចេកើតមានមុនេពលភាពតានតឹង
វ�បត�ឬិ ការប៉ះទង�ិចគា�េកើតមានេឡើង ខណៈែដលធាតុខ�ះេទៀតឣចេកើតេឡើងេ�េពលែដលសា� នភាពឣ្រកក់ទាងំ េនះកំពុងរ�ករលដល។ ធាតុផ្សំទាងំ េនះ េទាះមកពីខាងក��ងឬខាងេ្រ�គឺមានសារៈសំខាន់ដូចគា�ក��ងការពិចារណេដើម្បីេគាលបំណង្រប�ង្របយ័ត�ទុកជមុន។

A tool for prevention

Framework of Analysis for Atrocity Crimes

21

RISK FACTOR 7

COMMON

កតា�ហានិភ័យ ៧

Enabling circumstances or preparatory action
រួ ម

កាលៈេទសៈអំេណយផល ឬ សកម�ភា ពេរៀបចំទកុ ជមុន

Events or measures, whether gradual or sudden, which provide an environment conducive to
the commission of atrocity crimes, or which suggest a trajectory towards their
perpetration.្រពតឹ កា�ិ រណ៍ឬចំណត់ការមិនថបន�ចិ ម�ងៗឬក៏ភា�មៗ ែដលផ�លន់ វូ បរ�យកាសអំេណយផលដល់ការ្រប្រពតឹ ឧ� ្រកដិ ក� ម�េឃារេ� ឬែដលបង�ញពីមខុ ្រពញ� េឆា�ះេ�កាន់ការ្រប្រពតឹ ឧ� ្រកដិ ក� ម�។

Indicators សូចនករ
7.1

Imposition of emergency laws or extraordinary security measures that erode fundamental rights.

ការេ្របើច្បោប់្រគាឣសន�ឬវ�ធានការសន�ិសុខវ�សាម��ែដលប៉ះពាល់សិទិម� ូលដ�ន។

7.2

Suspension of or interference with vital State institutions, or measures that result in changes in their
composition or balance of power, particularly if this results in the exclusion or lack of representation of
protected groups.

ការផ�កឬការេ្រជ�តែ្រជកជមួយសា� ប័នរដ�សំខាន់ណស់ៗ ឬវ�ធានការននែដលឈានដល់ការផ�ស់ប�រសមាសធាតុឬតុល្យភាពៃនអំណច ជពិេសស្របសិនេបើេនះជលទ�ផលពីការដកេចញឬកង�ះការតំណងៃន្រក�មែដល្រត�វបានការពារ។

7.3

Strengthening of the security apparatus, its reorganization or mobilization against protected groups,
populations or individuals.

ការព្រងឹង្របព័ន� ការេរៀបចំេឡើងវ�ញ ឬការចល័ត្រក�មសន�ិសុខ េដើម្បី្របឆាំងនឹង្រក�ម ្របជជន ឬបុគ�លែដល្រត�វបានការពារ។

7.4

Acquisition of large quantities of arms and ammunition or of other objects that could be used to inflict
harm.

ការទិញឣវុធនិង្រគាប់រេ� សវឬវត��េផ្សងេទៀតក��ងបរ�មាណេ្រចើន ែដលឣចេ្របើេដើម្បីបង�ររបួស។

7.5

Creation of, or increased support to, militia or paramilitary groups.

7.6

Imposition of strict control on the use of communication channels, or banning access to them.

7.7

Expulsion or refusal to allow the presence of NGOs, international organizations, media or other
actors, or imposition of severe restrictions on their services and m o v e m e n t s .

ការបេង�ើតឬការបេង�ើនការគាំ្រទដល់កមា�ងំ ជីវពលឬ្រក�មេយធាបា៉រ�។

ការ្រត�តពិនិត្យយ៉ងតឹងរ�ង ឬការហាមឃាត់ការេ្រប្រើ បាស់បណ�ញទំនក់ទំនង ការហាមឃាត់

relevant

បេណ� ញេចញឬការបដិេសធមិនអនុ��តឱ្យមានវត�មានៃនអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាល អង�ការអន�រជតិ ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ ឬភាគីែដលពាក់ព័ន�េផ្សងេទៀត ឬការដក់កំហិតធ�ន់ធ�រេលើេសវកម�និងចលនរបស់ពួកេគ។

7.8

Increased violations of the right to life, physical integrity, liberty or security of members of protected
groups, populations or individuals, or recent adoption of measures or legislation that affect or
deliberately discriminate against them.

ការេកើនេឡើងៃនការរ�េលាភបំពានសិទ�ិរស់រនមានជីវ�តេសចក�ីៃថ�ថ�ររូបរងកាយ េសរ�ភាពឬសុវត�ិភាពៃនសមាជិកៃន្រក�ម ្របជជនឬបុគ�លែដល្រត�វបានការពារ ឬការអនុម័តថ�ីមួយៃនវ�ធានការឬច្បោប់ែដលប៉ះពាល់ដល់ឬេចតនេលើការេរ�សេអើង្របឆាំងនឹង្រក�មេនះ។
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7.9

Increased serious acts of violence against women and children, or creation of conditions that facilitate
acts of sexual violence against those groups, including as a tool of terror.

ការេកើនេឡើងអំេពើហឹង្សោធ�ន់ធ�រ ឬការបេង�ើតលក�ខណ� ែដលជួយស្រម�លដល់ការ្រប្រពឹត�អំេពើហិង្សោផ��វេភទ្របឆាំង្រស�ីនិងកុមារែដលរួមប���លទាំងការជេ្របើ្របាស់ហឹង្សោនិងលក�ខណ� ទាំងេនះជឧបករណ៍ៃនការបំភិតបំភ័យ។

7.10 Imposition of life-threatening living conditions or the deportation, seizure, collection, segregation,
evacuation, or forced displacement or transfer of protected groups, populations or individuals to camps,
rural areas, ghettos or other assigned locations.

ការដក់បង�ំលក�ខណ� ែដលគំរមកំែហងដល់ការរស់ជីវ�តឬការនិរេទស ការរ�បអូស ការ្របមូល ការែបងែចក ការជេម��ស ឬការេភៀសខ��នេដយបង�ំ ឬការេផ�រ ្រក�ម ្របជជនឬបុគ�លែដល្រត�វបានការពារេ�ជំរ�តំបន់ជនបទ តំបន់ទទី ័ល្រក ឬទីតាងំ ែដលបានេរៀបចំទុក។

7.11 Destruction or plundering of essential goods or installations for protected groups, populations or
individuals, or of property related to cultural and religious identity.
ការបំផ�ញឬលួចប�ន់ទំនិញសំខាន់ៗឬការេរៀបចំេផ្សងៗស្រមាប់្រក�ម ្របជជន ឬបុគ�លែដល្រត�វបានការពារ ឬសម្បតទា�ិ ក់ទងេ�នឹងវប្បធម៌និងសាសន។

7.12 Marking of people or their property based on affiliation to a group.
ការបេង�ើត្រក�មមនុស្សឬ្រទព្យសម្បត�ិរបស់ពួកេគេដយែផ�កេលើទំនក់ទំនងឬការពាក់ព័ន�នឹង្រក�មណមួយ។

7.13 Increased politicization of identity, past events or motives to engage in violence.
ការេកើននេយបាយកម�ៃនអត�ស�� ណ ពីអតីតកាលឬេហតុផលក��ងការេ្របើអំេពើហងិ ្សោ។

7.14 Increased inflammatory rhetoric, propaganda campaigns or hate speech targeting protected

groups,

populations or individuals.
ការេកើនេឡើងេវហាសា�ស� យុទ�នការេឃាសនបេ��ះឬសម�ីស�ប់េខ�ើមក��ងេគាលេ�្របឆាំងនឹង ្រក�ម ្របជជនឬបុគ�លែដល្រត�វបានការពារ។

Comment:
Atrocity crimes, and in particular genocide and crimes against humanity, are processes that take time to plan, coordinate and implement. They cannot be explained as isolated or spontaneous events that perpetrators decided to commit
without some level of preparation. Also, as mentioned in a previous risk factor, perpetrators need to possess sufficient
resources to be able to commit massive or widespread acts of violence. Such resources are not always readily available
and can take time to assemble.
មតិេយបល់:
ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�ជពិេសសអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍និងឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជតិគឺជដំេណើរការែដល្រត�វការេពលេវលា

េរៀបចំែផនការ

ចាត់ែចង

និងអនុវត�។

ឧ្រកិដ�កម�ទាំងេនះមិនឣចពន្យល់បានថជ្រពឹត�ិការណ៍ដច់េដយែឡកែតឯង

ឬែដលេកើតេឡើងេដយសារការសេ្រមចចិត�ភា�មៗ

េដយគា�នការេរៀបចំទុកជមុនក�ង� ក្រមិតមួយេនះេទ។ ដូចគា�េនះ ដូចែដលបានេលើកេឡើងេ�ក��ងកតា�ហានិភ័យកន�ងេ�េហើយ ជនេល�ើស្រត�វការ ធនធាន្រគប់្រគាន់េដើម្បីឣច្រប្រពឹត�អេំ ពើហិង្សោ្រទង់្រទាយធំ ឬរ�ករលដលបាន។ ធនធានែបបេនះមិនែតងែតឣចរកបានេទ ែត្រត�វ ចំណយេពលេវលាេដើម្បី្របមូលផ��ំ។

Consequently, throughout the development of these processes, it should be possible to identify events, actions or
changes that point to the likelihood that certain actors are taking steps towards a scenario of mass violence and possibly
atrocity crimes. Alternatively, such events, actions or changes can also serve to create an environment that favors or
even encourages the commission of such crimes. Recognizing such indicators and establishing a causal link to the
probability of atrocity crimes is not always easy, but it is of great relevance. As with all risk factors, analysis of this risk
factor should take into consideration a context in which other risk factors might also be present.
េហតុដូេច�ះេហើយ ក��ងអំឡ�ងេពលៃនការអភិវឌ្ឍដំេណើរការទាំងេនះ ការកំណត់្របេភទ្រពឹត�ិការណ៍ សកម�ភាពឬការផ�ស់ប�រ ែដលចង��លបង�ញពីភវនីយភាពែដលភាគីណមួយ កំពុងចាត់វ�ធានការេឆា�ះេ�រកេសណរ�យ៉ូៃនអំេពើហិង្សោ្រទង់្រទាយធំនិងឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�គឺឣចេ�រួច។
ជជេ្រមើសមួយវ�ញេទៀត

្របេភទ្រពឹត�ិការណ៍

សកម�ភាពឬការផ�ស់ប�រក៏ឣចបេង�ើតបរ�យកាសែដលជួយេឬះជំរុញដល់ការ្របពឹត�ឧ្រកដិ �កម�ែបបេនះផងែដរ។

ការទទួលសា� ល់សូចនករែបបេនះនិងការបេង�ើតឱ្យេឃើញពីទំនក់ទំនងេហតុនិង្រពឹត�ិការណ៏ទាក់ទងនឹង្រប�បាប៊�លីេតៃនឧ្រកដិ �កម�េឃារេ�គឺមិនែមនងយ្រស�លេនះេទ

ប៉ុែន�វពិតជមានសារៈសំខាន់ណស់។

ដូចគា�នឹងកតា�េ្រគាះថ�ក់ទាងំ អស់

ការវ�ភាគអំពី

កតា�ហានិភយ័ េនះគួរែតពិចារណេលើបរ�បទមួយែដលថមានកតា�ហានិភ័យេផ្សងៗេទៀតផងែដរ។
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RISK FACTOR 8
កតា�ហានិភ័យ ៨

Events or circumstances that, even if seemingly unrelated to atrocity crimes, may seriously
exacerbate existing conditions or may spark their onset.
្រពឹត�ិការណ៍ឬកាលៈេទសៈ ែដលេទាះបីហាក់ដចូ ជមិនទាក់ទងេ�នឹងឧ្រកដិ �កម�េឃារេ� ឣច
េធ�ើឱ្យលក�ខណ� ែដលមាន្រសាប់កាន់ែតធ�ន់ធ�រេឡើងេលើ ឬ បេ��ះ្រពឹត�ិការណ៍ដបំ ូង។

រួ ម

COMMON

Triggering factors កតា� បង�េហតុ

Indicators សូចនករ
8.1

Sudden deployment of security forces or commencement of armed hostilities.
ការដក់ព្រងយកងកមា�ំងសន�ិសុខជបន�ន់ឬការចាប់េផ�ើមៃនការគំរមកំែហង្របដប់ឣវុធ។

8.2

Spillover of armed conflicts or serious tensions in neighbouring countries.

ការជះឥទ�ិពលៃនជេមា�ះ្របដប់ឣវុធឬភាពតានតឹងធ�ន់ធ�រពី្របេទសជិតខាង។

8.3

Measures taken by the international community perceived as threatening to a States’ sovereignty.

វ�ធានការរបស់សហគមន៍អន�រជតិ្រត�វបានចាត់ទកុ ថជការគំរមកំែហងដល់អធិបេតយ្យភាពរបស់រដ�។

8.4

Abrupt or irregular regime changes, transfers of power, or changes in political power of groups.
ការផ�ស់ប�ររបប្រគប់្រគងរហ័សឬមិនេទៀងទាត់ ឬការេផ�រអំណចឬការផ�ស់ប�រអំណចនេយបាយរបស់្រក�ម។

8.5

Attacks against the life, physical integrity, liberty or security of leaders, prominent individuals or
members of opposing groups. Other serious acts of violence, such as terrorist a t t a c k s .

ការវយ្របហារេ�េលើជវី �តេសចក�ីៃថ�ថ�ររូបរងកាយ េសរ�ភាពឬសុវត�ិភាពរបស់េមដឹកនំ បុគ�ល ឬ សមាជិកែដលេលចេធា�ៃន្រក�ម្របឆាំង។ អំេពើហិង្សោធ�ន់ធ�រដៃទេទៀត ដូចជការវយ្របហារេភរវកម�។

8.6

Religious events or real or perceived acts of religious intolerance or disrespect, including outside
national borders.

្រពឹត�ិការណ៍សាសនពិតឬការយល់ថជ អំេពើសាសនថមិនេចះមិនអត់ឱនឬគា�នការេគារព រួមប���លទាំងខាងេ្រ�្រពំែដនជតិ។

8.7

Acts of incitement or hate propaganda targeting particular groups or individuals.
សកម�ភាពេឃាសនញ�ះញង់ឬស�បេ់ ខ�ើមែដលេផ�តសំខាន់េ�្រក�មឬបុគ�លជេគាលេ�ជក់លាក់ណមួយ។

8.8

Census, elections, pivotal activities related to those processes, or measures that destabilize them.

ជំេរឿន ការេបាះេឆា�ត សកម�ភាពសំខាន់ៗែដលទាក់ទងេ�នឹងដំេណើរការ ឬវ�ធានការននែដលបង�រឱ្យមានអស�ិរភាព។

8.9

Sudden changes that affect the economy or the workforce, including as a result of financial
c r i s e s , natural disasters or epidemics.

ផ�ស់ប�រមួយរ�េពចែដលប៉ះពាល់ដល់េសដ�កិច�ឬកមា�ំងពលករ រួមទាំងលទ�ផលៃនវ�បត�ិហិរ��វត�� េ្រគាះមហន�រយធម�ជតិ ឬជំងឺរតត្បោត។
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8.10 Discovery of natural resources or launching of exploitation projects that have a serious impact on the
livelihoods and sustainability of groups or civilian p o p u l a t i o n s .
ការរកេឃើញៃនធនធានធម�ជតិឬការចាប់េផ�ើមការេធ�ើឣជីវកម�ែដលមានផលប៉ះពាល់ធ�នធ់ �រដល់ជីវភាពនិងនិរន�រភាពៃន្រក�មឬ្របជជនសុីវ�ល។

8.11 Commemoration events of past crimes or of traumatic or historical episodes that can exacerbate
tensions between groups, including the glorification of perpetrators of atrocities.
ពិធីរ�ឭកខួបៃនឧ្រកិដ�កម�ឬ្រពឹត�ិការណ៍ជ្របវត�ិសា្រស�ឬគួឱ្យតក់ស�ត ែដលឣចបេង�ើនភាពតានតឹងរវង្រក�មេផ្សងៗ រួមទាំងការេលើកតេម�ើងជនេល�ើសៃនអំេពើេឃារេ�។

8.12 Acts related to accountability processes, particularly when perceived as u n f a i r .
អំេពើែដលទាក់ទងេ�នឹងដំេណើរការៃនគណនីភាព ពិេសសេ�េពលែដល្រត�វបានយល់ថអយុត�ិធម៌។

Comment:
The dynamics of atrocity crimes are not the same in all cases. In fact, they can vary considerably. The commission
of atrocity crimes may progress at a faster pace if the perpetrators have a clear plan and the immediate capacity
to implement it. In other situations, the commission of atrocity crimes might unfold at a late stage of a situation
of serious crisis or tension that may have been lasting for a long period of time.
មតិេយបល់
ថ ម វ ន� ៃន ឧ ្រកិ ដ� ក ម� េឃា រ េ� គឺ មិ ន ដូ ច គា� ្រគ ប់ ក រ ណី ទាំ ង អ ស់ េនះ េទ ។

តា ម ពិ ត េ�

ឣ ច ខុ ស ែផ� ក ពី គា� េ្រចើ ន ណ ស់ ។

កា រ ្រប ្រពឹ ត� ឧ ្រកិ ដ� ក ម� េឃា រ េ� ឣ ច មា ន ដំ េណើ រ កា រ េលឿ ន ្រប សិ ន េបើ ជ ន េល�ើ ស មា ន ែផ ន កា រ ច្បោ ស់ លា ស់ និ ង ស ម ត� ភា ព ក�� ង កា រ អ នុ វ ត� ភា� ម ៗ ។
ក�� ង សា� ន ភា ព ខ�ះ េទៀ ត កា រ ្រប ្រពឹ ត� ឧ ្រកិ ដ� ក ម� េឃា រ េ� ឣ ច នឹ ង េកើ ត េឡើ ង េ� ដំ ណ ក់ កា ល ចុ ង េ្រកា យ ក�� ង សា� ន ភា ព ៃន វ� ប ត�ិ ឬ ភា ព តា ន តឹ ង ធ� ន់ ធ� រ ែដ ល ឣ ច បា ន េកើ ត េឡើ ង ក�� ង រ យៈ េព ល យូ រ ម ក េហើ យ ។

It can also happen that unpredictable events or circumstances aggravate conditions or spark a sudden deterioration in a
situation, prompting the perpetration of atrocity crimes. An adequate early warning assessment should be mindful of all
such events or circumstances and consider their potential impact, even if they appear to be unrelated to more direct
or structural risk factors.
វក៏ឣចេកើតមានផងែដរ

ែដលមាន្រពឹតកា�ិ រណ៍ឬកាលៈេទសៈ

មិនឣចទាយទុកជមុនបាន

្រសាប់ឣចែតេធ�ើឱ្យសា�នការណ៍រ�ករលដលកាន់ែតធ�ន់ធ�រេឡើងភា�មៗ

ែដលឣចឈានដល់ការ្រប្រពឹត�ឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�។

ការវយតៃម�េលើការ្រពមានជមុន

គួរែតគិតគូរពី្រពឹតិកា� រណ៍ឬកាលៈេទសៈទាំងអស់េនះ និងពិចារណផលប៉ះពាល់ែដលែដលឣចេកើតមានេឡើងេបើេទាះបីជវហាក់ដូចជមិនទាក់ទងនឹងកតា�ផ�ល់ឬរចនសម�័ន�ៃនហានិភ័យក៏េដយ។
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GENOCIDE

RISK FACTOR 9
កតា�ហានិភ័យ ៩

Intergroup tensions or patterns of discrimination against protected groups5
ភាពតានតឹងអន�រ្រក�ម ឬ លំនគំ ំរូៃនការេរ�សេអើងមកេលើ្រក�មែដល្រត�វបានការពារ
អំ េពើ

Past or present conduct that reveals serious prejudice against protected groups and that
creates stress in the relationship among groups or with the State, generating an environment
conducive to atrocity crimes.
អំេពើពីអតីតកាលឬបច�ប� ្បន�ែដលបង�ញពីការេរ�សេអើងធ�ន់ធ�រមកេលើ្រក�មែដល្រត�វបានការពារ េហើយបេង�ើតភាពតានតឹងរវងទំនក់ទំនងរបស់្រក�មេផ្សងៗក��ងរដ�មួយ ែដលបេង�ើតបរ�យកាសអំេណយផលដល់ការ្រប្រពឹតឧ� ្រកិដ�កម�េឃារេ�។

Indicators សូចនករ
9.1

Past or present serious discriminatory, segregational, restrictive or exclusionary practices, policies or
legislation against protected groups.

អំេពើ េគាលនេយបាយឬច្បោប់ពីអតីតកាលឬបច��ប្បន�ែដលេរ�សេអើងធ�ន់ធ�រ ែបងែចក រ�តបន�ឹងឬ មិនរប់ប���លមកេលើ្រក�មែដល្រត�វបានការពារ។

9.2

Denial of the existence of protected groups or of recognition of elements of their identity.
ការបដិេសធវត�មានៃន្រក�មែដល្រត�វបានការពារឬការមិនទទួលសា� លធាតុៃនអត�ស�� ណរបស់ពួកេគ។

9.3

History of atrocity crimes committed with impunity against protected groups.

្របវត�ិសា្រស�ៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�ែដលបាន្រប្រពឹត�េលើ្រក�មែដល្រត�វបានការពារេដយមាននិទណ� ភាព ។

9.4

Past or present serious tensions or conflicts between protected groups or with the State, with regards
to access to rights and resources, socioeconomic disparities, participation in decision making processes,
security, expressions of group identity or to perceptions about the targeted group.

ភាពតានតឹងឬការប៉ះទង�ិចគា�ធ�ន់ធ�រពីអតីតកាលឬបច��ប្បន�រវង្រក�មែដល្រត�វបានការពារជមួយរដ� ែដលទាក់ទងេ�នឹងការទទួលបានសិទ�ិនងិ ធនធាន គមា�តេសដ�កិច�សង�ម ការចូលរួមេ�ក��ងដំេណើរការៃនការសេ្រមចចិត� សន�ិសខុ ការបង�ញនូវអត�ស�� ណជ្រក�ម ឬការយល់េឃើញដូចេនះេ�េលើ
្រក�មបានកា�យជេគាលេ�។

9.5

Past or present serious tensions or conflicts involving other types of groups (political, social, cultural,
geographical, etc.) that could develop along national, ethnical, racial or religious lines.

ភាពតានតឹងធ�ន់ធ�រក��ងអតីតកាលឬបច��ប្បន� ឬជេមា�ះែដលពាក់ព័ន�នឹងេរឿងេផ្សងៗ (នេយបាយ, សង�ម, វប្បធម៌, ភូមិសា្រស�, ល) ែដលឣចវ�វត�តាមរយៈមាគា៌ជតិ ជតិសាសន៍ ពូជសាសន៍ ឬសាសន។

9.6

Lack of national mechanisms or initiatives to deal with identity-based tensions or conflict.
កង�ះៃនយន�ការឬការផ��ចេផ�ើម ថ�ក់ជតិ េដើម្បីេដះ្រសាយភាពតានតឹងឬជេមា�ះេដយសារអត�ស�� ណ ។

1

For a definition of “protected group” within the context of this Framework, please consult Section I — Who are the victims of atrocity
crimes?.
ស្រមាប់និយមន័យៃន "្រក�មែដល្រត�វបានការពារ" េ�ក��ងបរ�បទៃន្រកបខ័ណ�េនះសូមេមើលែផ�កទី I - េតើនរណជជនរងេ្រគាះៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�?

Comment:
Genocide is an extreme form of identity-based crime. Whether real or socially constructed, identity can be subject to
manipulation by elites, including as a deliberate tactic for personal or political gain, and may be used to deepen soci-
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etal divisions. Identity-based conflict, which may give rise to the crime as defined by the Convention on the Prevention
and the Punishment of the Crime of Genocide, can be rooted in differences between national, ethnical, racial or
religious groups, whether real or perceived. It can also be rooted in other differences, such as those of a political
or even geographical nature, that eventually develop along national, ethnical, racial or religious lines.
មតិេយបល់
អំេពើ្របល័យពូជសាសន៍គឺឧ្រកិដ�កម�ែផ�កេលើអត�ស�� ណក��ងរួបភាពឣ្រកក់ធ�ន់ធ�រខា� ំង។ េទាះជពិតជក់ែស�ងឬេដយការសា� បនេឡើងក��ងសង�ម អត�ស�� ណឣចនឺង្រត�វេ្របើ្របាស់េដើម្បីេកញចំេណញេដយេចតនពីេមដឹកនំ ក��ងការេធ�ើជយុទ�សា្រស�
ស្រមាប់ផល្របេយជន៍នេយបាយឬផ� ល់ខ�ន េហើយឣច្រត�វបានេ្របើេដើម្បីបំែបកសង�មកាន់ែតេ្រ�េឡើង។ ជេមា� ះមកពីអត�ស�� ណែដលឣចបង�ឧ្រកិដ�កម�ែដលបានកំណត់េ�ក��ងអនុស�� ស�ីពីការបង� រនិងការផ�ន�េទាសេលើឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសាសន៍
មានឫសមកពីភាពខុសគា� រវងជតិ ជតិសាសន៍ ពូជសាសន៍ ឬសាសនមិនថពិតឬការគិតេនះេឡើយ។ វក៏ឣចមានឫសគល់មកពីភាពខុសគា� េផ្សងេទៀត ដូចជនេយបាយឬសូម្បីែតភូមិសា�ស�ែដលេ�ទីបំផុតឣចអភិវឌ្ឍតាមែខ្សបន� ត់ជតិ ជតិសាសន៍
ពូជសាសន៍ ឬសាសន។
However, the risk factor is not the existence of diversity within the population of a country, nor is it those differences
per se that cause conflict between groups. Instead, it is discrimination based on such differences, and persistent
patterns of it, that establish divisions within society which serve as both a material cause and a perceived justification
of group violence. Without group-level discrimination, even deeply seated grievances are unlikely to transform into
the pat- terns of abuse that give rise to g e n o c i d e .
េទាះជយ៉ ងណក៏េដយ កាលែដលមានកតា�ហានិភយ័ មិនែមន មានន័យថភាពខុសគា�ក��ងចំេណម្របជពលរដ�ៃន្របេទសមួយេទ េហើយក៏មិនែមនភាពខុសគា�ែដរែដលបណ�លឱ្យមានជេមា�ះរវង្រក�មេផ្សងៗគា�។ ផ��យេ�វ�ញ ការេរ�សេអើងេដយែផ�កេលើភាពខុសគា�
និងលំនៃំ នការេរ�សេអើងែដលពិបាកែកេនះឯងែដលបេង�ើតឱ្យមានការែបងែចកក��ងសង�មែដលជមូលេហតុបង�ពិតនិងជេហតុផលយកមកេ្របើពីេ្រកាយអំេពើហិង្សោរវង្រក�ម។

េបើមិនមានការេរ�សេអើងក��ងក្រមិត្រក�មេទ

េទាះជមានកំហឹងែដលចាក់ឫសេ្រ�

ក៏មិនងយកា�យេ�ជលំនសំ កម�ភាពៃនការរ�េលាភបំពានែដលបង�ឱ្យមានអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ែដរ។
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RISK FACTOR 10
កតា�ហានិភ័យ ១០

Signs of an intent to destroy in whole or in part a protected group
Facts or circumstances that suggest an intent, by action or omission, to destroy all or part of
a protected group based on its national, ethnical, racial or religious identity, or the perception
of this identity.

GENOCIDE

អំ េពើ ្របល័ យ ពូ ជ

ស�� ៃនបំណងក��ងការបំផ�ញទាំងមូលឬមួយែផ�កៃន្រក�មែដល្រត�វបានការពារ

េហតុការណ៍ពិតឬកាលៈេទសៈែដលបានបង�ញឱ្យេឃើញេគាលបំណងេដយសកម�ភាព ឬការមិនេអើេពើ េដើម្បីបំផ�ញទាំង្រស�ងឬែផ�កមួយៃន្រក�មែដល្រត�វបានការពារ េដយែផ�កេលើស�� តិ ជនជតិអត�ស�� ណពូជសា큰សន៍ឬសា

Indicators សូចនករ
10.1

Official documents, political manifests, media records, or any other documentation through which a
direct intent, or incitement, to target a protected group is revealed, or can be inferred in a way that the
implicit message could reasonably lead to acts of destruction against that group.

ឯកសារផ��វការ ភាពជក់ែស�ងខាងនេយបាយ កំណត់្រតា្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ ឬឯកសារេផ្សងេទៀតែដល្រត�វបានេ្របើេដយេចតនេដយេចតនផ�ល់ ក��ងការញ�ះញង់
េដើម្បីសំេ�្របឆាំង្រក�មែដលបានការការពារឣចនឺង្រត�វបានបង�ញឬឣច្រត�វបានសន�ិដ�នេបើសារខាងក��ងឣចចាត់ទុកថឣចនំេ�ដល់អំេពើកេម�ច្រក�មែដល្រត�វបានការពារេនះ។

10.2

Targeted physical elimination, rapid or gradual, of members of a protected group, including only
selected parts of it, which could bring about the destruction of the group.

ការសំេ�្របឆាំងលុបបំបាត់រូបរងកាយៃនសមាជិក្រក�មែដលបានការពារ ដ៏ឆាប់រហ័ស ឬបេណ� ើរៗ រួមប���លទាំងការសំេ�្របឆាំងការលុបបំបាត់ែផ�កននែដលឣចនំមកនូវការបំផ�ញៃន្រក�មទាំងមួល។

10.3

Widespread or systematic discriminatory or targeted practices or violence against the lives, freedom
physical and moral integrity of a protected group, even if not yet reaching the level of elimination.

or

ការរ�ករលដលឬការេរ�សេអើងឬការសំេ�្របឆាំងជលក�ណៈ្របព័ន�ឬអំេពើហិង្សោេ�េលើជីវ�តេសរ�ភាពឬបូរណភាពរងកាយនិងផ��វចិត�របស់្រក�មែដល្រត�វបានការពារ េបើេទាះបីជមិនទាន់ឈានដល់ក្រមិតៃនការលុបបំបាត់ទាំង្រសង� ក៏េដយ។

10.4

Development of policies or measures that seriously affect the reproductive rights of women, or that
contemplate the separation or forcible transfer of children belonging to protected groups.

ការអភិវឌ្ឍៃនេគាលនេយបាយឬវ�ធានការែដលបានប៉ះពាល់យ៉ងខា�ំងដល់សិទ�ិបន�ពូជរបស់�ស�ីឬជួយដល់ការបំែបកឬការបង�ំឱ្យផ�ស់ប�រកម�សិទ�ិៃនកុមាររបស់្រក�មែដល្រត�វបានការពារ។

10.5

Resort to methods or practices of violence that are particularly harmful against or that dehumanize a
protected group, that reveal an intention to cause humiliation, fear or terror to fragment the group, or
that reveal an intention to change its identity.

ការេ្របើវ�ធីសា្រស�ឬការអនុវត�ន៍ៃនអំេពើហិង្សោែដល្របឆាំងនឹង ឬការេធ�ើឱ្យបាត់លក�ណៈជមនុស្សៃន ្រក�មែដល្រត�វបានការពារ ែដលបានបង�ញពីបំណងបង�ភាពឣមា៉ស់ ការភ័យខា�ចឬេភរវកម�េដើម្បីបំែបក្រក�ម ឬែដលបង�ញពីេចតនេដើម្បីផ�ស់ប�រអត�ស�� ណរបស់្រក�មេនះ។

10.6

Resort to means of violence that are particularly harmful or prohibited under international law, including
prohibited weapons, against a protected group.

េ្របើ្របាស់មេធ្យោបាយហិង្សោែដលឣចេធ�ើឱ្យេ្រគាះថ�ក់ ឬមេធ្យោបាយរួមទាំងឣវុធ្របឆាំងនឹង្រក�មែដល្រត�វបានការពារ ែដល្រត�វបានហា㡼មឃាត់េ្រកាមច្បោប់អន�រជតិ ។

10.7

Expressions of public euphoria at having control over a protected group and its

existence.

ការបង�ញៃនការេពញចិត�ជសាធារណៈេលើការ្រគប់្រគងេលើ្រក�មែដល្រត�វបានការពារ និង អត�ិភាពរបស់្រក�មេនះ។
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10.8

Attacks against or destruction of homes, farms, businesses or other livelihoods of a protected group
and/or of their cultural or religious symbols and property.

ការវយ្របហារ្របឆាំងនឹងការបំផ�ិចបំផ�ញលំេ�ដ�ន កសិដ�ន ឣជីវកម�ឬជីវភាពរបស់្រក�មែដល្រត�វបានការពារនិង / ឬនិមិតស� �� វប្បធម៍ឬសាសន និង ្រទព្យសម្បត�ិបស់ពួកេគ។

Comment:
The intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group is both one of the most fundamental and one of the most difficult elements of the crime of genocide to prove. It is also a challenging element to
predict from an early warning perspective. Frequently, the intent only comes to light after a crime has taken place,
typically during accountability processes, or sometimes when it might be too late to take preventive action due to the
advanced level of the violence.
មតិេយបល់
បំណងក��ងការបំផ�ញទាំង្រស�ងឬក៏ែផ�កៃនជតិ ជតិសាសន៍ ពូជសាសន៍ ឬសាសនគឺជធាតុមូលដ� ន្រគឹះ និងក៏ជធាតុែដលលំបាកបំផុតបង� ញឱ្យេឃើញ េ�ក��ងឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសាសន៍។ វក៏ជធាតុែដលពិបាកក��ងការទស្សន៍ទាយេ�េពលពិចារណពីការ្រពមានទុកជមុន។ ជេរឿយៗ
បំណងឣ្រកក់េលចេឡើងេ្រកាយេពលែដលឧ្រកិដ�កម�បានេកើតេឡើងេហើយ ជទូេ�ក��ងអំឡ�ងេពលដំេណើរការទទួលខុស្រត�វឬជួនកាលេពលែដលវយឺតេពលេពកេ�េហើយក��ងការចាត់វ�ធានបង� រេដយសារក្រមិតៃនអំេពើហិង្សោមានក្រមិតខ�ស់។

However, there are some early indicators that can serve as a warning sign. Those indicators are unlikely to be explicit,
but they can also be inferred from conduct that would reasonably lead to the belief, even if not the certainty, that
the intent of or a plan for annihilation could exist. Indicators can include overt methods of destruction, or otherwise
covert or indirect methods that in practice lead to the same ultimate result.In addition, case law has associated
intent with the existence of a State or organizational plan or policy, even if thedefinition of genocide in international
law does not include that element. As genocide is not a spontaneous act, it is unlikely that it will be committed in the
absence of such a plan or policy.
េទាះជយ៉ ងណក៏េដយមានសូចនករបឋមែដលឣចេធ�ើជស�� ្រពមាន។
សូចនករទាំងេនះមិនែតងែតេលចេចញច្បោសេ់ ទ
ប៉ុែន�ឣចេចញពីការសន�ិដ�ន
ែផ�កេលើអំេពើែដលឣចនំេ�ដល់ការ
ែដលបង�ញបំណងឬែផនការៃនការបំផ�ិចបំផ�ញ។
សូចនករឣចរប់ប���លវ�ធសា榜
ី ្រស�ៃនការបំផ�ិចបំផ�ញែដលេលចេចញច្បោស់ឬេដយលាក់កបាំ ងំ ឬេដយ្របេយលែដលេបើអនុវត�ជក់ែស�ងនឹងឣចនំេ�ដល់លទ�ផលចុងេ្រកាយដូចគា�។
េលើសពីេនះេទៀតបណ� ឹងច្បោប់បានផ្សោរភា�ប់បំណងជមួយការេរៀបចំែផនការឬេគាលនេយបាយរបស់រដ�ឬ្រក�មអង�ការ

េបើេទាះបីជនិយមន័យៃនអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍េ�ក��ងច្បោប់អន�រជតិមិនបានរប់ប���លធាតុេនះក៏េដយ។

េដយសា팸រអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍មិនែមនជទេង�ើេកើតេឡើងភា�មៗេនះេទ ដូចេនះេហើយវងយនឹងសេ្រមចេដយគា�នវត�មានៃនែផនការឬេគាលនេយបាយេរៀបចំទុកមុនេនះ។
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RISK FACTOR 11
កតា�ហានិភ័យ ១១

C R I M E S AGA INST HU MA NI TY

Signs of a widespread or systematic attack against any civilian population6
ស�� ៃនការវយ្របហា뎈ររ�ករលដល និងជ្របព័ន� មកេលើ្រកម� ្របជជនសុវី ល�
ជ តិ
្រប ឆា
ឧ ្រក ិ

Signs of violent conduct including, but not limited to, attacks involving the use of force, against
any civilian population and that suggest massive, large-scale and frequent violence (widespread),
or violence with patterns of periodicity, similitude and organization (systematic).
ស�� ៃនការ្រប្រពឹត�អេំ ពើហិង្សោ រួមមានប៉ុែន�មិន្រតឹមែត ការវយ្របហារ េដយការេ្របើ្របាស់កមា�ំង េដើម្បី្របឆាំងនឹង្របជជនសុីវល� ណមួយ ែដលបង�ញឱ្យេឃើញ អំេពើហិង្សោ្រទង់្រទាយធំ និង ជញឹកញប់ (រលដល)
ឬអំេពើហិង្សោែដលមានលំនំមានេពលេវលា មានសភាពនិងការេរៀបចំ (ជ្របព័ន�) ។

Indicators សូចនករ
11.1

Signs of patterns of violence against civilian populations, or against members of an identifiable group,

their property, livelihoods and cultural or religious symbols.
ស�� ៃនអំេពើហងិ ្សោ្របឆាំងនឹង្របជជនសុីវ�លឬ្របឆាំងនឹងសមាជិកៃន្រកម� ែដលឣចកំណត់អត�ស�� ណបាន ្រទព្យសម្បត�ិ ការចិ��ឹមជីវ�ត និងស�� វប្បធម៌ឬសាសនរបស់ពកួ េគ។

11.2

Increase in the number of civilian populations or the geographical area targeted, or in the number,
types, scale or gravity of violent acts committed against civilian populations.

ការបេង�ើនចំនួន ្របេភទ ក្រមិត ឬភាពធ�ន់ធ�រៃនអំេពើហិង្សោ្រប្រពឹត�មកេលើ្របជជនសុីវ�ល ឬតំបន់ភូមិសា្រស�ែដលជេគាលេ�។

11.3

Increase in the level of organization or coordination of violent acts and weapons used against a
c i v i l i a n population.

ការបេង�ើនក្រមិតៃនការចាត់ែចងនិងេរៀបចំអំេពើហិង្សោនិងឣវុធែដល្រត�វបានេ្របើ្របឆាំងនឹង្របជជនសុីវ�ល។

11.4

Use of the media or other means to provoke or incite to violent acts.

ការេ្របើ្របាស់្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយឬមេធ្យោបាយេផ្សងេទៀតេដើម្បីបង� ឬញ�ះញង់ឱ្យមានអំេពើហិង្សោ។

11.5

Signs of a plan or policy to conduct attacks against civilian populations.

ស�� ៃនែផនការ ឬេគាលនេយបាយេដើម្បីេធ�ើការវយ្របហា滔រ្របឆាំងនឹង្របជជនសុីវ�ល។

11.6

Establishment of new political or military structures that could be used to commit violent acts.

ការបេង�ើតរចនសម�័ន�នេយបាយឬេយធាថ�ីែដលឣច្រត�វបានេ្របើេដើម្បី្រប្រពឹត�អំេពើហិង្សោ។
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11.7

Access to or increasing use of significant public or private resources for military or belligerent action,
including the acquisition of large quantities of weaponry or other instruments that can cause death or
serious harm.

លទ�ភាពក��ងការេ្របើេ�ឬការបេង�ើនការេ្របើ្របាស់ធនធានសាធារណៈឬឯកជនស្រមាប់សកម�ភាពេយធាឬហិង្សោ រួមប���លទាំងការទទួលបានឣវុធឬឧបករណ៍េផ្សងេទៀតក��ងបរ�មាណេ្រចើនែដលឣចេ្របើក�ងការបង�របួសធ�ន់ធ�រឬបាត់បង់ជីវ�ត។

11.8

Signs of development or increased use of means or methods of violence that are incapable of
distinguishing between civilian and military targets or that are capable of mass destruction, persecution
or weakening of communities.

ស�� ៃនការអភិវឌ្ឍឬការេកើនេឡើងៃនការេ្របើវ�ធីសា្រស�ឬមេធ្យោបាយហិង្សោែដលមិនមានលទ�ភាពក��ងការែបងែចករវងជនសុីវ�លនិងកងទ័ព ឬមានលទ�ភាពក��ងការបំផ�ញឬេធ�ើបាបឬការេធ�ើឱ្យធា�ក់ចុះៃនសហគមន៍ជ្រទង់្រទាយធំ។

2

For a definition of “civilian population” within the context of this Framework, please consult Section I — Who are the victims of
atrocity crimes?.
� " េ�ក�ង� បរ�បទៃន្រកបខ័ណ�េនះសូមេមើលែផ�កទី I - េតើនរណជជនរងេ្រគាះៃនឧ្រកដិ ក� ម�េឃារេ�េនះ ?
និយមន័យៃន "ជនសុីវល

Comment:
Crimes against humanity involve either large-scale violence (quantitative element) or a methodical type of violence
(qualitative element). This excludes random, accidental or isolated acts of violence that, in addition, could be difficult
to predict. Instead, the type of violence that characterizes crimes against humanity will most probably require alevel
of preparation that can be revealed through different indicators.
មតិេយបល់
ឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជតិពាក់ព័ន�នងឹ អំេពើហឹង្សោ្រទង់្រទាយធំទាំង

(ធាតុជបរ�មាណ)

ឬវ�ធសាҨ
ី ្រសៃ� នអំេពើហិង្សោ

(ធាតុជគុណភាព)

។

េនះមិនរប់ប���ល

អំេពើហិង្សោែដលៃចដន្យឬដច់េដយែឡកែដលពិបាកក��ងការព្យោករ។

ផ��យេ�វ�ញ្របេភទៃនអំេពើហិង្សោែដលជឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជតិ្រត�វការការេរៀបចំក្រមិតខ�ស់មួយែដលឣចបង�ញឱ្យេយើងេឃើញតាមរយៈសូចនករេផ្សងៗ។

Such indicators can, for example, relate to the means and methods used to engage in violence, or to patterns of
violent conduct during the early stages of a conflict that can help predict an aggravation of those patterns and,
consequently, the potential for crimes againsthumanity. Other indicators can point to patterns of conduct — even
outside of a conflict situation — that manifestearlier, such as the building up of capacity for large-scale or systematic
violence, or the use of alternative means to target civilian populations or particular groups within them. Identifying
early stages of pattern manifestation is crucial to be able to devise strategies to stop them.
សូចនករែបបេនះ ជឧទាហរណ៍ ទាក់ទងនឹងមេធ្យោបាយនិងវ�ធីសា្រស�ែដល្រត�វបានេ្របើេដើម្បីចូលរួមក��ងអំេពើហិង្សោឬគំរូសកម�ភាពៃនការ្រប្រពឹត�អំេពើហិង្សោក��ងដំណក់កាលបឋមៃនជេមា�ះែដលឣចជួយព្យោករនូវការេកើនេឡើងៃនគំរូសកម�ភាពទាំងេនះេហើយជលទ�ផលផ�ល់នូវសកា�នុពលភាពៃនឧ្រកិដ�កម� ្របឆាំងមនុស្សជតិ។
សូចនករេផ្សងៗេទៀតឣចចង��លបង�ញពីគំរូៃនការ្រប្រពឹត�

-

េទាះបានេលចេឡើងពីខាងេ្រ�ជេមា�ះ

ដូចជការបេង�ើនសមត�ភាពក��ងការ្រប្រពឹត�អំេពើហិង្សោ្រទង់្រទាយធំឬជ្របព័ន�

ឬការេ្របើ្របាស់មេធ្យោបាយេផ្សងៗេទៀតេដើម្បីសំេ�្របឆាំង្របជជនសុីវ�លឬ្រក�មណមួយ។

ការកត់សមា�ល់ដំណក់កាលបឋមៃនសកម�ភាពគំរូែដលេលចេឡើងគឺមានសារៈសំខាន់ក�ងការបេង�ើតយុទ�សា�ស�េដើម្បីប�្ឈប់អំេពើទាំងេនះ។

A tool for prevention

Framework of Analysis for Atrocity Crimes

31

RISK FACTOR 12
កតា�ហានិភ័យ ១២

Signs of a plan or policy to attack any civilian population
ស�� ៃនែផនការ ឬ េគាលនេយបាយវយ្របហារ្រក�ម្របជជនសុីវ�ល

េហតុការណ៍ជក់ែស�ងឬភ័ស�តាងបង�ញពីេគាលនេយបាយរបស់រដ�ឬរបស់អង�ការមួយ េដើម្បី្រប្រពតឹ �អំេពើហិង្សោធ�នធ់ �រមកេលើ្របជជនសុីវ�លណមួយ េបើេទាះបីជមិនបានែចងឱ្យបានអនុម័តឬែចងជផ�វ� ការ។

ឧ ្រក ិ ដ � ក ម�

្រប ឆាំ ង ម នុ ស្ស
ជ តិ

Indicators សូចនករ
12.1

C R I M E S AGA INST HU MA NI TY

Facts or evidence suggestive of a State or organizational policy, even if not explicitly stipulated
or formally adopted, to commit serious acts of violence directed against any civilian population.

Official documents, political manifestos, media records, or any other documentation through which
the existence of a State or organizational plan or policy to target civilian populations or protected
groups is directly revealed, or could be inferred.

ឯកសា욠រផ��វការបង�ញអំពីេសចក�ីែថ�ងនេយបាយ កំណត់្រតា្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ ឬឯកសារេផ្សងេទៀតែដលឣចបង�ញេដយផ�ល់ឬតាមការសន�ិដ�នតាមរយៈអត�ិភាពៃនែផនការឬេគាលការណ៍របស់រដ�ឬអង�ការ ក��ងេគាលបំណងសំេ�្របឆាំង េលើ្របជជនសុីវ�ល ឬ្រក�មែដល្រត�វបានការពារ ។

12.2

Adoption of discriminatory security procedures against different groups of the civilian population.
ការអនុម័តនីតវិ �ធីៃនការេរ�សេអើងែផ�កសន�ិសុខ ្របឆាំងនឹង្រកម� ្របជជនសុីវ�លេផ្សងៗ។

12.3

Adoption of measures that result in the alteration of the ethnic, religious, racial or political
composition of the overall population, including in defined geographical areas.

ការអនុម័តវ�ធានការននែដលឣចឈានដល់ការែក្របជតិសាꈤសន៍ សា煀សនពូជសា煀សន៍ឬសមាសភាពនេយបាយ ៃនចំនួន្របជជនសរុប រួមទាំងេ�ក��ងតំបន់ភូមិសា្រស�ែដលបានកំណត់េគាលេ�។

12.4

Establishment of parallel institutions or autonomous political or military structures, or organization of
a network of potential perpetrators belonging to a specific ethnic, religious, national, racial or political
group.

ការបេង�ើតសា� ប័ន្រសបឬរចនសម�័ន�នេយបាយឬេយធាស�យ័តឬការេរៀបចំៃនបណ�ញអ�កែដលឣចជជនេល�ើសែដលជែផ�កមួយៃន្រក�មជនជតិ សាសន ជតិ ពូជសាសន៍ ឬនេយបាយជក់លាក់ណមួយ។

12.5

Preparation and use of significant public or private resources, whether military or other kinds.
ការេរៀបចំនិងការេ្របើ្របាស់េ្រចើនៃនធនធានសាធារណៈឬឯកជនេទាះជេយធាឬ្របេភទេផ្សងេទៀត។

12.6

Access to and use of weaponry or other instruments not easily obtained inside the country.
លទ�ភាពក��ងការ និង ការេ្របើ្របាស់ឣវុធឬឧបករណ៍េផ្សងៗែដលពិបាករកបានេ�ក��ង្របេទស។

12.7

Preparation or mobilization of armed forces en masse against civilian populations.
ការេរៀបចំឬការចល័តកងកមា�ំង្របដប់ឣវុធ្រទង់្រទាយធំ្របឆាំងនឹង្របជជនសុីវ�ល។
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12.8

Facilitating or inciting violence against the civilian population or protected groups, or tolerance or
deliberate failure to take action, with the aim of encouraging violent acts.

ការជួយស្រម�លដល់ឬការញ�ះញង់ឱ្យមានអំេពើហិង្សោ្របឆាំងនឹង្របជជនសុីវ�លឬ្រក�មែដល្រត�វបានការពារឬការអត់ឱនឬការបរជ័យក��ងការចាត់វ�ធានការ េដយមានេគាលបំណងចង់ឱ្យមានអំេពើហិង្សោេនះ។

12.9

Widespread or systematic violence against civilian populations or protected groups, including
parts of them, as well as on their livelihoods, property or cultural manifestations.

only

ការរ�ករលដលឬការេរៀបចំអំេពើហិង្សោជ្របព័ន�សា្ﶀរបឆាំងនឹង្របជជនសុីវ�លឬ្រក�មែដល្រត�វបានការពារ រួមប���លទាំង េទាះ្រគាន់ែតជការវយ្របហា㒸រមួយែផ�ករបស់ពួកេគ ក៏ដូចជជីវភាព អចលន្រទព្យឬវប្បធម៌របស់ពួគេគ។

12.10 Involvement of State institutions or high-level political or military authorities in violent acts.
ការចូលរួមរបស់សា뙀�ប័នរដ�ឬឣជ�ធរនេយបាយឬេយធាថ�ក់ខ�ស់េ�ក��ងអំេពើហិង្សោ។

Comment:
In addition to the requirement that attacks against the civilian population be widespread or systematic, crimes
against humanity are committed in furtherance of a State or organizational policy to commit an attack. Even though
this is not included in the definition of the crime under Article 7(1) of the Rome Statute, Article 7(2)(a) of the same
document introduces this element.
មតិេយបល់
បែន� ម ពី េលើ ត ្រម� វ ការែដលថការវយ្របហារមកេលើ ជ នសុី វ� ល ស�ិ ត ក�� ង រូ ប ភាពរ� ក រលដលឬជ្របព័ ន�

ឧ្រកិ ដ� ក ម� ្របឆាំ ង មនុ ស្សជតិ ្រត� វ បាន្រប្រពឹ ត� េឡើ ង ក�� ង េគាលបំ ណ ងជួ យ ឱ្យរដ� ឬ ្រក� ម អង� កា រសេ្រមចបានេគាលនេយបាយេដើ ម្បី េធ�ើ កា រវយ្របហារ។

េទាះបី កា រេនះមិ ន ្រត� វ បានរប់ ប ��� ល ក�� ង និ យ មន័ យ ៃនបទឧ្រកិ ដ� តា មមា្រតា 7 (1) ៃនលក� ន�ិ កៈទី ្រក� ង រ�ូ ម ក៏ េដយេនះ មា្រតា 7 (2) (ក) ៃនឯកសារដូ ច គា� េនះបានដក់ ប ��� ល ធាតុ េនះ។

The plan or policy does not need to be explicitly stipulated or formally adopted and can, therefore, be inferred from
the totality of the circumstances. Early signs of those circumstances, such as the indicators mentioned above, reveal
planning, promotion or encouragement of violent acts, even if not explicitly presented as such. Conduct that
manifests as widespread or systematic, as described in the previous risk factor, can be an indication of a plan or
policy. On the other hand, a plan or policy can point to the systematic nature of an attack. The distinction between
both might not always be clear.
ែផនការឬេគាលនេយបាយមិនចាំបាច់្រត�វបានែចងច្បោស់លាស់ឬបានអនុម័តជផ��វការ

ែតក៏ឣចក��ងរូបភាពជការការសន�ិដ�នពីកាលៈេទសៈសរុប។

ឱ្យេធ�ើអំេពើហិង្សោេបើេទាះបីជមិនបានបង�ញជក់ច្បោស់ក៏េដយ។

ស�� ដំបូងៃនកាលៈេទសៈទាំងេនះមានដូចជសូចនករែដលបានេរៀបរប់ខាងេលើ

ែដលបានបង�ញពីការេរៀបចំែផន

ការ

ការេលើកកម�ស់

ឬការេលើកទឹកចិត�

ការ្រប្រពឹត�ែដលេលចេឡើងក��ងរូបភាពរ�ករលដលឬជ្របព័ន�ដូចែដលបានពិពណ៌នេ�ក��ងកតា�ហា랬និភ័យមុនឣចជការចង��លបង�ញពីែផនការឬេគាលនេយបាយ។

ម្យោ៉ងវ�ញេទៀតែផនការឬេគាលនេយបាយឣចចង��លបង�ញពីលក�ណៈជ្របព័ន�ៃនការវយ្របហារ។ភាពខុសគា�រវងទាំងពីរេនះមិនែតងែតច្បោសេ់ នះេទ។
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WAR CRIMES

RISK FACTOR 13
កតា�ហា숌និភ័យ ១៣

Serious threats to those protected under international humanitarian law7
ការគំរមកំែហងធ�ន ធ់ រ� េលើជនែដល្រត វ� បានការពារេដយច្បោប់មនុស ្សធម៌អន�រជតិ

ស�ង�
ឧ្រកិ

Conflict-related conduct that seriously threatens the life and physical integrity of those protected
under international humanitarian law.

ការ្រប្រពតឹ ែ� ដលទាក់ទងនឹងជេមា�ះែដលគំរមកំែហងដល់ជវី ត� និងបូរណភាពរូបរងកាយយ៉ ងធ�នធ់ រ� របស់ជនែដល្រតវ� បានការពារេ្រកាមច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ។

Indicators សូចនករ
13.1

Fragmentation of parties to the conflict or disintegration or absence of chains of command within
them.

ភាគីជេមា�ះ្រត�វបានែបកជ្រក�មឬែបកបាក់ឬបាត់បង់ែខ្សសង�ក់ប�� ក��ង្រក�មពួកេគ។

13.2

Mistrust between opposing parties based on past or present breaches of commitments or
agreements.

ភាពមិនទុកចិត�គា�រវង្រក�មែដល្របឆាំងគា�ែដលមានមូលដ�នេលើការរ�េលាភបំពានការេប�ជ�ចិត�ឬកិច�្រពមេ្រព�ងក��ងអតីតកាលឬបច�ប� ្បន�។

13.3

Increased radicalization or extremism of opposing parties within a conflict.

ការេកើនេឡើងៃនភាព្រជ�លនិយមឬរ�ឌីកាល់ៃនភាគីេ�ក��ងជេមា�ះ។

13.4

Promotion of ethnicity or religion as a determinant of national allegiance or allegiance to a party of
the conflict.

ការេលើកតេម�ើងជតិសាសន៏ឬសាសន ែដលជការកំណត់សា�មីភក�ិឬ សា�មីភក�ិេ�កាន់្រក�មជេមា�ះេនះ។

13.5

Conduct that dehumanizes the enemy or particular groups within the population, or that exhibits
disrespect for their religious, ethnic or, in general, cultural traditions, morals and values, objects or
institutions.

ការ្រប្រពឹត�ែដលដកេចញភាពជមនុស្សពីស្រត�វ ឬ្រក�មណមួយក��ងពី្របជជនសរុប ឬែដលបង�ញការមិនេគារពចំេពាះសាꇌសន ជនជតិ ឬជទូេ�ខាង្របៃពណី វប្បធម៌ សីលធម៌ តៃម� សីលវត�� ឬសា� ប័ន។

13.6

Adoption of measures that severely curtail the rights of those protected under international
humanitarian law, including those aligned or perceived as aligned with opposing parties but not taking
active part in hostilities.

ការអនុម័តវ�ធានការែដលបានកាត់បន�យសិទ�ិយ៉ងធ�ន់ធ�ររបស់មនុស្សែដល្រត�វបានការពារេដយច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ រួមប���លទាំងអ�កែដលបានឬ្រត�វបានេគគិតថមានគំនិត្រសបគា�េ�នឹង្រក�ម្របឆាំងេទាះមិនមានសកម�ខា�ំងក��ងការ្របឆាំងក៏េដយ។
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13.7

Evidence of plans or discourse which reveals a threat of or incitement to violence against those
protected under international humanitarian law, including as a means to spread terror, intimidate,
demoralize, show military strength, provoke displacement, or as preliminary to further violence.

ភ័ស�តាងៃនែផនការឬនិន�កា둨ែដលបង�ញកា둨រគំរមកំែហងឬកា둨រញ�ះញង់អំេពើហិង្សោ្របឆា騔ំងនឹងបទជនែដល្រត�វបានកា둨រពារេ្រកា둨មច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ រួមទាំងជមេធ្យោបាយេដើម្បសា螴
ី យភាយេភរវកម�, បំភិតបំភ័យ, បង��ចសីលធម៌, បង�ញកមា�ំងេយធា បង�ការេភៀសខ��ន ឬជមេធ្យោបាយបឋម ស្រមាប់អំេពើហិង្សោបែន�មក��ងេពលខាងមុខ។

13.8

Evidence of conduct interfering with or impeding delivery or access to supplies, facilities, equipment,
objects or medical or humanitarian support indispensable to the survival of those protected under
international humanitarian law.

ភ័ស�តាងៃនការ្រប្រពឹត�ែដលេ្រជ�តែ្រជកឬការររំងការ្របគល់ឬការយកបានសមា�រៈបរ�កា�រ ឧបករណ៍ វត��ឬការគាំ្រទមនុស្សធម៌ឬេវជ�សា្រស� ែដលចាំបាច់ស្រមាប់ជីវ�តៃនអ�កែដលបានការការពារេ្រកាមច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ។

13.9

Evidence of preparation of personnel and logistics enabling the transportation, movement or
confinement of large numbers of people, or the conducting of medical experiments.

ភ័ស�តាងៃនការេរៀបចំកងកមា�ំងនិងការេរៀបចំែដលឣចេធ�ើឱ្យការដឹកជ���ន ផ�ស់កែន�ង ឬការបង�ំងរបស់្របជជនក��ងចំនួនេ្រចើនឬេធ�ើការពិេសាꌠធេវជ�សាꌠ្រស�។

13.10 Evidence of conduct related to the planning, development, production, storage, acquisition,
availability or threat of use of weapons, projectiles, materials or substances which are by their nature
indiscriminate or cause superfluous injury or unnecessary suffering to people, or that can cause
widespread, long-term and severe damage to the natural environment.
ភ័ស�តាងៃនការ្រប្រពឹតែ� ដលទាក់ទងេ�នឹងការេធ�ើែផនការ ការអភិវឌ្ឍ ផលិតកម� កាㄜររក្សោទុក ការទទួលបាន លទ�ភាពែដលមាន ឬការគំរមកំែហងក��ងការេ្របើ្របាស់ឣវុធ កាំ្រជ�ច សមា�រឬសាꄼរធាតុែដលគា�នការេរ�សេអើងឬឣចបណ�លឱ្យរងរបួស រងទុក�េវទនែដលមិនចាំបាច់េសាះេ�មនុស្ស ឬអ�ីែដលឣចបង�ឱ្យមានការខូចខាតធ�ន់ធ�រ រ�ករលដល
និងរយៈេពលយូរ ដល់បរ�សា�នធម�ជតិ។

13.11 Refusal to allow inspections by competent and independent bodies into allegations of conduct
included in point 13.10, or action to stop such conduct.
ការបដិេសធមិនអនុ��តឱ្យមានការ្រតត� ពិនិត្យេដយសា됸�ប័នមានសមត�កិចន� ិងឯករជ្យ េលើការេចាទ្របកាន់ៃនអំពីែដលបានដក់ប���លេ�ក��ងចំណុច 13.10 ឬសកម�ភាពណែដលប�្ឈប់ការ្រប្រពឹត�េនះ។

13.12 Refusal to acknowledge detentions or places of detention or to allow visits by delegates of the
International Committee of the Red Cross.
ការបដិេសធមិនទទួលសា㧼�ល់ការឃុំខ�នឬកែន�ងឃុំឃាំងឬការអនុ��តឱ្យមានដំេណើរទស្សនកិច�េដយ្របតិភូៃនគណៈកមា�ធិការកាកបាទ្រកហមអន�រជតិ។
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Risk Factor 13 indicators, continued
សូចនករៃនកតា�ហានិភ័យ 13 បន�

13.13 Issuance of rules of engagement or legislation that allow the disproportionate or indiscriminate use
of force, or failure to take action to avoid launching such attacks or to conduct military operations in
heavily populated areas or to non-military targets.
ការេចញបទប�� តិ�ឬច្បោប់ែដលអនុ��តឱ្យមានការេ្របើ្របាស់ កមា�ំងវ�សមាមា្រតឬមិនេរ�សេអើង ឬការបរជ័យក��ងការចាត់វ�ធានការេដើម្បីេជៀសវងការវយ្របហា̄រែបបេនះឬេដើម្បីេធ�ើ្របតិបត�កាិ រេយធាេ�តំបន់ែដលមាន្របជជនេ្រចើនឬេគាលេ�ែដលមិនែមនជេយធា។

13.14 Increase in the number of any of the attacks or operations mentioned in point 13.13.
ការបេង�ើនចំនួនៃនការវយ្របហារណឬ្របតិបត�ិការែដលបានេរៀបរប់េ�ក�ង� ឬចំណុច ១៣.១៣។

13.15 Use of methods of warfare that reveal treachery, including taking advantage of the symbols or
emblems of humanitarian or peacekeeping personnel, or not wearing uniforms or distinctive combat
gear to portray combatants as civilians.
ការេ្របើ្របាស់វ�ធីសា្̔រស�ៃនស�ង�មែដលបង�ញអំេពើក្បត់ រួមទាំងការទាញយក្របេយជន៍ពនី ិមិត�ស�� ឬតំណងៃនមនុស្សធម៌្រក�មរក្សោសន�ិភាព ឬេដយមិនពាក់ឯកសណ�នឬឧបករណ៍េដើម្បីែក�ងយុទ�ជនជជនសុីវ�ល។

13.16 Threats or appropriation, seizure, pillaging or intentional destruction or damage of civilian objects
or property that belong, represent or are part of the cultural, social or religious identity of those
protected under international humanitarian law, unless used for military purposes.
ការគំរមកំែហងឬការប្រម�ង្របាក់ទុក, ការរ�បអូស, ប�ឬបំផ�ញេដយេចតនឬ ការេធ�ើឱ្យខូចខាតវត��សុីវ�លឬ្រទព្យសម្បតែ�ិ ដលជកម�សិទ�ិ, តំណងឬជែផ�កមួយៃនអត�ស�� ណវប្បធម៌ សង�មឬសាសនរបស់អ�កែដលការពារេដយច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ លុះ្រតាែតស្រមាប់េគាលបំណងេយធា។

13.17 Threats or orders of warfare without concessions or where there would be no s u r v i v o r s .
ការគំរមកំែហងឬការប�� ឱ្យមានស�ង�មេដយគា�នសម្បទានឬវយកេម�ចឱ្យអស់។

13.18 Conduct that threatens the rule of law or any other measures that limit protection of the rights to life
and physical integrity afforded by applicable international humanitarian law, including denial of its
applicability.
ការ្រប្រពឹត�ែដលគំរមកំែហងដល់វ�ធានច្បោប់ ឬវ�ធានការណមួយេផ្សងេទៀតែដលដក់កំណត់ដល់ការការពារសិទ�ិក�ការរស់រនមានជីវ�តនិងបូរណភាពរងកាយ ែដលផ�ល់េដយច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ រួមទាំងការបដិេសធការអនុវត�របស់ច្បោប់េនះ។

3

For a definition of “those protected under international humanitarian law” within the context of this Framework, please consultSection I
— Who are the victims of atrocity crimes?. Humanitarian or peacekeeping operations, though also protected under international
humanitarian law, will be dealt separately in this Framework under risk factor 14.

និយមន័យៃន

«អ�កែដល្រត�វបានការពារេ្រកាមច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិ»

ស្រមាប់ក�ងបរ�បទៃន្រកបខ័ណ�េនះសូមេមើលែផ�កទី

I

ស�ីពី

េតើនរណជជនរងេ្រគាះៃនឧ្រកដិ �កម�េឃារេ�?

្របតិបត�ិការមនុស្សធម៌ឬរក្សោសន�ិភាព

េទាះបីជ្រត�វបានការពារេដយច្បោប់

មនុស្សធម៌អន�រជតិនឹង្រត�វបានេដះ្រសាយេដយែឡកពីគា�ក��ង្រកបខ័ណ�េនះេ�េ្រកាមកតា�ហានិភ័យ 14 ។

Comment:
In contrast to the crimes of genocide and crimes against humanity, war crimes must always take place in the con- text of
an armed conflict. Consequently, indicators specific to war crimes surface at a late stage, when options for prevention are
more limited. For earlier preventive action, common risk factors should be considered first. However, even if a conflict is
already under way, there are still measures that can be taken to diminish the effects of hostilities and, therefore, to prevent
war crimes.

មតិេយបល់
ផ��យេ�នឹងឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសាសន៍និងឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជតិ ឧ្រកិដ�កម�ស្រង�ម្រត�វែតេកើតេឡើងជនិច�េ�ក��ងបរ�បទជេមា�ះ្របដប់ឣវុធ។ េហតុដូេច�ះ សូចនករជក់លាក់ចំេពាះឧ្រកិដ�កម�ស្រង�ម គឺេលចេឡើងេ�ដំណក់កាលចុងេ្រកាយេ�េពលែដលជេ្រមើសស្រមាប់ការបង�រមានក្រមិត។
ចំេពាះសកម�ភាពបង�រមុន ៗ កតា�ហា⻠និភ័យទូេ�គួរែត្រត�វបានពិចារណមុនេគ។ ប៉ុែន� េទាះបីជជេមា�ះកំពុងេកើតមានរួចេហើយក៏េដយ ក៏េ�ែតមានវ�ធានការននមួយចំនួនែដលឣចអនុវត�បានេដើម្បីកាត់បន�យផលប៉ះពាល់ៃនអរ�ភាពេហើយនឹងឣចទប់សា�ត់ឧ្រកិដ�កម�ស្រង�ម។

The list of war crimes is long and each has a specific definition. They can also vary according to different norms of international
law. The indicators identified above attempt to include indicators relevant to as many war crimes as possible that are related
to the protection of human life. However, they are far from exhaustive. Some of the indicators identified can also on their
own be war crimes, such as attacks against civilian property, which can point to an increase in the threat to human life.
ប��ីៃនឧ្រកិដ�កម�ស្រង�ម គឺែវង េហើយប��ីនីមួយៗមាននិយមន័យច្បោស់លាស់។ ប��ីទាំងេនះក៏ឣចែ្រប្រប�លតាមបទដ�នេផ្សងៗៃនច្បោប់អន�រជតិផងែដរ។ សូចនករែដលបានកំណត់ខាងេលើេនះរួមប���លទាំងសូចនករទាក់ទងនឹងឧ្រកិដ�កម�ស្រង�ម ែដលឣចជួយការការពារជីវ�តមនុស្សបានេ្រចើនបំផុតែដលឣចេ�រួច។ េទាះជយ៉ ងណក៏
សូចនករទាំងេនះ មិនឣចេលើកមកបង�ញបានអស់េទ។ សូចនករមួយចំនួនែដលបានសមា�ល់ឣចជឧ្រកិដ�កម�ស្រង�មេដយខ��នឯង ដូចជការវយ្របហារេ�េលើ្រទព្យសម្បត�ិសុីវ�លែដលឣចចង��លបង�ញពីការេកើនេឡើងនូវការគំរមកំែហងដល់ជីវ�តមនុស្ស។

WAR CRIMES

RISK FACTOR 14
កតា�ហានិភ័យ ១៤

Serious threats to humanitarian or peacekeeping operations
ការគំរមកំែហងធ�ន់ធ�រដល់្របតិបត�ិការមនុស្សធម៌ឬរក្សោសន�ិភាព

ស�ង�
ឧ្រកិដ�

Conflict-related conduct that threatens the protection provided by international humanitarian
law to humanitarian assistance or peacekeeping personnel not taking direct part in hostilities.

ការ្រប្រពឹត�ែដលទាក់ទងនឹងជេមា�ះែដលគំរមកំែហងដល់ការការពារែដលបានផ�ល់េដយច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិេដើម្បីផ�ល់ជនំ ួយមនុស្សធម៌ឬកងរក្សោសន�ិភាពែដលមិនចូលរួមផ�ល់ក�ងជេមា�ះ។

Indicators សូចនករ
14.1

Perceptions of partiality or political interference by humanitarian or peacekeeping operations, their
members, the broader international community, international, regional or national organizations,
individual countries, or others sponsoring or participating in the operations.

ការយល់េឃើញថជភាពលេម��ងឬការេ្រជ�តែ្រជកនេយបាយរបស់កងរក្សោសន�ិភាពឬភា�ក់ងរជំនួយមនុស្សធម៌ សមាជិករបស់ពួកេគ ឬសហគមន៍អន�រជតិ អង�ការអន�រជតិ ក��ងតំបន់ឬថ�ក់ជតិ បណ�្របេទសនន ឬអ�កដៃទេទៀតឧបត�ម�ឬចូលរួមក��ង្របតិបត�ិការ។

14.2

Increase in identity-based conflicts and perceptions about humanitarian or peacekeeping operations
as associated with the opponent or as an obstacle to plans of elimination, marginalization or
displacement.

ការបេង�ើនជេមា�ះែដលមានមូលដ�នេលើអត�ស�� ណនិងទស្សនៈអំពីកងរក្សោសន�ិភាពនិង្រក�មការងរមនុស្សធម៌ថបានផ្សោរភា�ប់ជមួយនឹង្រក�មគូជេមា�ះ ឬជឧបសគ�ដល់ែផនការក��ងការលុបបំបាត់ ការេរ�សេអើង នឹងការផ�ស់ទជី ្រមក។

14.3

Increased intensity of the conflict and scarcity of livelihoods or other resources.

ការេកើនេឡើងក្រមិតឣំងតង់សុីេតៃនជេមា�ះនិងការខ�ះការចិ��ឹមជីវ�ត ឬធនធានេផ្សងេទៀត។

14.4

Fragmentation of parties to the conflict or disintegration of chains of command within them.

ការែបងែចកៃនភាគីជេមា�ះឬការែបកបាក់ៃនែខ្សប�� ការក��ង្រក�មរបស់ពួកេគ។

14.5

Interference, limitation or prohibition of access or movement of humanitarian or peacekeeping
operations or their personnel.

ការេ្រជ�តែ្រជក ែដនកំណត់ ឬការហាមឃាត់ៃនលទ�ភាពរឬចលនៃន្របតិបត�ិការែថរក្សោសន�ិភាពឬមនុស្សធម៌ ឬបុគ�លិក ។

14.6

Tampering with or removal of signs identifying protected objects or locations where humanitarian or
peacekeeping operations are stationed or providing support.

ការរុះេរ�ឬការយកេចញៃនស�� កំណត់អត�ស�� ណវត��ការពារឬទីតាំងែដលជកែន�ងែដលមាន្របតិបត�ិការមនុស្សធម៌ឬរក្សោសន�ិភាពឈរេជើងឬកំពុងផ�ល់ការគាំ្រទជំនួយ។

14.7

Incidents of improper use of a flag of truce, of the flag or of the military insignia and uniform of the
United Nations and the distinctive emblems of the Geneva Conventions.

ឧប្បត�ិេហតុៃនការេ្របើ្របាស់មិន្រតឹម្រត�វៃនទង់ជតិៃនបទឈប់បាញ់ ទង់ជតិឬៃនស�� និងឯកសណ�នេយធារបស់អង�ការសហ្របជជតិ និងវត��េ្របើជនិមិត�ស�� ៃនអនុស�� ទី្រក�ងហ្សឺែណវ។

14.8

Attacks against locations in close proximity to humanitarian or peacekeeping operations
personnel, or on the routes taken by them during their activities.

វយ្របហារ្របឆាំងនឹងទីតាងំ េ�ជិតនឹង្របតិបត�ិការ និង ្រក�មមនុស្សធម៌និងកងរក្សោសន�ិភាពឬ េ�េលើផ�វែដលពួកេគបានេ្របើក�ងអំឡ�ងសកម�ភាពរបស់ខ�ន។

and

14.9

Discourse or evidence of plans that suggest a threat, or the incitement or tolerance of acts of violence
against humanitarian or peacekeeping operations and p e r s o n n e l .

និន�ការឬភ័ស�តាងៃនែផនការែដលបានបង�ញការគំរមកំែហងឬការញ�ះញង់ឬការអត់ឱនឱ្យអំេពើហិង្សោេកើតមានេឡើងេ�េលើ្រក�មមនុស្សធម៌ឬកងរក្សោសន�ិភាព។

14.10 Disrespect, threats or increase in attacks to objects, property or persons using the distinctive emblems
of the Geneva Conventions or of other humanitarian or peacekeeping operations.
ការមិនេគារពការគំរមកំែហងឬការេកើនេឡើងៃនការវយ្របហារេលើវត�� ្រទព្យសម្បត�ិ ឬមនុស្សេដយេ្របើវត��ជនិមិត�ស�� ៃនអនុស�� ទី្រក�ងហ្សឺែណវ ឬ្របតិបត�ិការមនុស្សធម៌ ឬរក្សោសន�ិភាពេផ្សងេទៀត។

Comment:
International humanitarian law affords specific protection to those working for humanitarian assistance or peacekeeping missions in a setting of armed conflict, as long as they do not take direct part in hostilities, except for
self-defense. These operations are particularly exposed to the violence that accompanies periods of conflict due to
the key role they play in the protection of human lives and the alleviation of human suffering during those periods. A
set of specific indicators can help in assessing the likelihood of attacks against this group that could constitute war
crimes. As the focus of the Framework is the protection of human life, attacks against property of humanitarian or
peacekeeping operations have been included only as indicators of an increased risk to the lives of their staff.
មតិេយបល់
ច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិផ�ល់ការការពារយ៉ ងជក់លាក់ដល់អ�កែដលេធ�ើការស្រមាប់ជំនួយមនុស្សធម៌

ឬេបសកកម�រក្សោសន�ិភាពេ�ក��ងជេមា�ះ្របដប់ឣវុធ

ដរបណពួកេគមិនបានចូលរួមេដយផ�ល់េ�ក��ងជេមា�ះ,

្របតិបត�ិការទាំងេនះ្របឈមនឹអំេពើហិង្សោក��ងអំឡ�ងេពលៃនជេមា�ះេដយសារែតតួនទីយ៉ងសំខាន់របស់ពួកេគក��ងការការពារជីវ�តមនុស្សនិងការកាត់បន�យៃនការរងទុក�េវទនរបស់មនុស្សក�ងអំឡ�ងេពលទាំងេនះ។
សំណុំៃនសូចនករជក់លាក់មយួ ែដលឣចជួយក��ងការវយតៃម�លទ�ភាពៃនការវយ្របហារ្របឆាំងនឹង្រក�មេនះែដលឣចចាត់ទុកជឧ្រកិដ�កម�ស្រង�ម។

ការវយ្របហារ្របឆាំងនឹងរបស់កម�សិទិរ� បស់្រក�មមនុស្សធម៌ឬកង្របតិបត�ិការែថរក្សោសន�ិភាព្រត�វបានដក់ប��ល� េដើម្បីជសូចនករៃនការេកើនេឡើងហានិភ័យដល់ជីវ�តរបស់ពួកេគប៉ុេណ�ះ។

េលើកែលងែតការការពារខ��ន។

េដយសារការេផ�តៃន្រកបខ័ណ�េនះគឺជការការពារជីវ�តមនុស្ស

Annex 1

ឧបសម�័ន�

Legal Definitions of Atrocity Crimes
និយមន័យផ��វច្បោប់ៃនឧ្រកិដ�កម�េឃារេ�

Genocide
Genocide is defined in Article 2 of the Convention on the Prevention and Punishment of
the Crime of Genocide and has become a norm of customary international law. The
same definition can be found in other documents of international law: Article 6 of the
Rome Statute of the International Criminal Court; Article 4(2) of the Statute of the
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and Article 2(2) of the Statute
of the International Criminal Tribunal for Rwanda.
ឧ្រកិដក� ម�្របល័យពូជសាសន៍
ឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសាសន៍បានកំណត់ក�ងមា្រតា 2 ៃន អនុស�� ស�ីពីការបង�រ និង ការផ�ន�េទាសឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសាសន៍ និងបានកា�យជបទដ�នៃនច្បោប់្របៃពណីអន�រជតិ។ និយមន័យដូចគា�េនះមានេ�ក��ងឯកសារេផ្សងៗេទៀតៃនច្បោប់អន�រជតិ៖ មា្រតា

ៃនលក�ន�ិកៈទី្រក�ងរ�ូមស�ីពីតលា
ុ ការ្រពហ�ទណ� អន�រជតិ; មា្រតា 4 (2) ៃនលក�ន�ិកៈសាលាក�ីឧ្រកិដ�កម�អន�រជតិស្រមាប់អតីតយូេហា� សា� វ�និងមា្រតា 2 (2) ៃនលក�ន�ិកៈសាលាក�ីឧ្រកិដ�កម�អន�រជតិស្រមាប់រវ�ន់ដ។

6

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
Article 2

In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with
intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as
such:
(a)

Killing members of the group;

(b)

Causing serious bodily or mental harm to members of the group;

(c)

Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring
about its physical destruction in whole or in part;

(d)

Imposing measures intended to prevent births within the group;

(e)

Forcibly transferring children of the group to another group.

អនុស�� ស�ពី កាី របង�រ និង ការផ�ន�េទាសឧ្រកដិ ក� ម�្របល័យពូជសាសន៍
មា្រតា 2
ក��ងអនុស�� បច��ប្បន�ឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសាសន៍មានន័យថអំេពើដូចណមួយខាងេ្រកាមែដល្រត�វបាន្រប្រពឹត�ក�ងេចតនបំផ�ញទាំង្រស�ងឬមួយែផ�កនូវ្រក�មជនរួមុំជតិ ជនជតិ ជតិសាសន៍ ឬជតិសាសន រួមទាំង៖
(ក) ការសមា�ប់សមាជិក្រក�ម។
(ខ) ការបង�េ្រគាះថ�ក់ែផ�ករងកាយឬផ��វចិត�ធ�នធ់ �រចំេពាះសមាជិកៃន្រក�ម។
(គ) ការដក់េដយេចតនេលើ្រក�មនូវលក�ខណ� ជីវ�តែដល្រត�វបានចាត់ទកុ ថនូវមកនូវការបំផ�ញែផ�ករងកាយរបស់្រក�មទាំង្រស�ងឬមួយែផ�ក
(ឃ)ការដក់វ�ធានការែដលមានេចតនទប់សា�ត់កំេណើតេ�ក��ង្រក�ម
(ង) ការេផ�រកុមារៃន្រក�មមួយេ�្រក�មមួយេទៀតេដយបង�ំ។

Crimes against Humanity
Crimes against humanity have not been codified in a treaty, similar to genocide and war crimes.
However, the definition has developed under customary law and through the jurisdiction of
international courts. Article 7(1) of the Rome Statute of the International Criminal Court; Article 5 of
the Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and Article 3 of the Statute
of the International Criminal Tribunal for Rwanda, include definitions of crimes against humanity, even
though they do not totally coincide.

ឧ្រកិដ ក� ម�្របឆាំង មនុស ្សជតិ
ឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជតិមិន្រត�វបានបេង�ើតជ្រកមេ�ក��ងសន�ិស�� មួយែដល្រសេដៀងគា� េ�នឹងឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសា嚈សន៍និងស្រង� មេឡើយ។ េទាះជយ៉ ងេនះក�ី និយមន័យវបានអភិវឌ្ឍេ្រកាមច្បោប់្របៃពណីនិងតាមរយៈយុតា�ធិការរបស់តុលាការអន�រជតិ។ មា្រតា 7 (1)
ៃនលក�ន�ិកៈទី្រក�ងរ�ូមស�ីពីតុលាការ្រពហ�ទណ� អន�រជតិ មា្រតា 5 ៃនលក�ន�ិកៈសា갠លាក�ីឧ្រកិដក� ម�អន�រជតិស្រមាប់អតីតយូេហា鳸�សា鳸�វ� និងមា្រតា 3 ៃនលក�ន�ិកៈតុលាការ្រពហ�ទណ� អន�រជតិស្រមាប់រវ�ន់ដ រួមទាំងនិយមន័យននៃនឧ្រកិដ�កម�្របឆា걐ំងមនុស្សជតិ ថ�េី បើលក�ន�ិកៈទាំងេនះ
មិនដូចគា� ទាំង្រស�ងក៏េដយ។

Rome Statute of the International Criminal Court
Article 7

1. For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the
following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed
against any civilian population, with knowledge of the attack:

2.

(a)

Murder;

(b)

Extermination;

(c)

Enslavement;

(d)

Deportation or forcible transfer of population;

(e)

Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of
fundamental rules of international law;

(f)

Torture;

(g)

Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced
sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;

(h)

Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial,
national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or
other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any
crime within the jurisdiction of the Court;

(i)

Enforced disappearance of persons;

(j)

The crime of apartheid;

(k)

Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.

For the purpose of paragraph 1:
(a)

“Attack directed against any civilian population” means a course of conduct
involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against
any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack;

លក�ន ក�ិ ៈទី្រក ង� រ�មូ ស�ពី តី លា
ុ ការ្រព ហ�ទ ណ� អន�រជតិ
មា្រតា7
1.

ស្រមាប់េគា窴លបំណងៃនច្បោប់លក�ន�ិកៈេនះ

ពា窴ក្យ

“បទេល�ើស្របឆាំងមនុស្សជតិ”

មានន័យថ

អំេពើណមួយដូចតេ�េនះ

ែដលបាន្រប្រពឹត�េឡើងជែផ�កមួយៃនការវយ្របហារដ៏រ�ករយដលឬមានលក�ណៈជ្របព័ន�មួយេដយផ�ល់្របឆាំងនឹង្របជពលរដ�សុីវ�លណមា�ក់ េដយមានការដឹងពីការវយ្របហារ៖
(ក) ឃាតកម�។
(ខ) ការេធ�ើឱ្យសា괜បសូន្យ។
(គ) ការដក់មនុស្សឱ្យេធ�ើជទាសករ។
(ឃ) ការនិរេទស ឬ ការផ�ស់ទី្របជពលរដ�េដយបង�ិតបង�។ំ
(ង) ការដក់ពន�នគារ ឬ ការដកហូតេសរ�ភាពខាងរូបកាយ ែដលជការបំពានេលើវ�ធានជមួលដ�នៃនច្បោប់អន�រជតិ។

(ច) ការេធ�ើទារុណកម�។
(ឆ) ការចាប់រ�េលាភ ទាសកម�ផ�វេភទ េពស្យោកម�េដយការដក់បង�ំ ការមានគភិេដយបង�ំ វឍ្ឍកម�េដយដក់បង�ំ ឬការបំពានផ��វេភទក��ង្រទង់្រទាយេផ្សងេទៀត ែដលមានភាពធ�ន់ធ�រ្របែហលគា�េនះ។
(ជ) ការេធ�ើទកុ �បុកេម�ញេលើ្រក�ម ឬេលើសមូហភាពជក់លាក់ណមួយ េលើមូលដ�ននេយបាយ ពូជសា끸សន៍ ជតិសា끸សន៍ ជតិពន� វប្បធម៌ សា끸សន េយនឌ័រ
ដូចបានកំណត់និយមន័យក��ងកថខ័ណ�ទី3 ឬ េលើមូលដ�នេផ្សងេទៀត ែដល្រត�វបានទទួលសា� ល់ជសាកលថ
មិនឣចអនុ��តឱ្យេធ�ើបានេឡើយតាមច្បោប់អន�រជតិេ�ក��ងទំនក់ទនងជមួយអេពើណមួយែដលបានែចងក��ងកថខ័ណ�េនះ ឬបទេល�ើស្រពហ�ទណ� ណមួយ ែដលស�ិតក��ងយុតា�ធិការតុលាការ។
(ឈ) កា즨របាត់ខ�នមនុស្សេដយដក់បង�ំ។
(ញ) បទេល�ស
ើ ្រពហ�ទនញឌឣបា៉េថត
(ដ) អំេពើអមនុស្សធម៌ែដលមានលក�ណៈជអន�រជតិ្រសេដៀងគា�ដៃទេទៀត ែដលមានេចតនបង�ឱ្យមានការរងេ្រគាះដ៏ធំេធង ឬេ្រគាះថ� ក់ដ៏ធ�ន់ធ�រដល់រូបកាយ ឬដល់សុខភាពខាងប�� សា� រតី
ឬសុខភាពខាងរូបកាយ។
2. ស្រមាប់េគាលបណងៃនកថខ័ណ�ទី១
(ក) “ការវយ្របហា봀រ្របឆាំងនឹង្របជពលរដ�សុីវ�លណមា�ក់” មានន័យថ ដំេណើរការៃនការ្រប្រពឹត�មួយពាក់ព័ន� នឹងការ្រប្រពឹត�អំេពើជេ្រចើនែដលមានែចងក��ងកថខ័ណ�ទី1

្របឆាំងនឹង្របជពលរដ�សុីវ�លណមា�ក់្រសបតាម ឬ ស�ិតក��ងការេធ�ើឱ្យេជឿនេលឿនេ�មុខរបស់រដ�មួយ ឬ េគាលនេយបាយចាត់តាំងេដើម្បី្រប្រពឹត�ការវយ្របហារែបបេនះ។

War Crimes
War crimes are those violations of international humanitarian law that incur perpetrators in individual
criminal responsibility under international law. There is no one single document that codifies all war
crimes. Lists can be found in both international humanitarian law and international criminal law
treaties, as well as in inter- national customary law. The 1949 Geneva Conventionsand 1977 Additional
Protocol I contain lists. Article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court; Article 2 and
3 of the Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and Article 4 of the
Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, also include lists of war crimes. They do
not always coincide.
ឧ្រកិដ ក� ម�ស ្រង� ម
ឧ្រកិដ�កម�ស្រង�មគឺការរ�េលាភបំពានទាំងឡយៃនច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិែដលដក់បន�ក� ជនេល�ើសជបុគ�ល

ែដលេ�ក��ងទទួលខុស្រត�វបទឧ្រកិដ�្រពហ�ទណ� ែដលស�ិតេ្រកាមច្បោប់អន�រជតិ។

មិនមានឯកសារែតមួយែដលចង្រកងឧ្រកិដ�កម�ស្រង�មទាំងអស់េនះេទ។ ប��ីរយនមមានេ�ក��ងច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជតិនិងសន�ស
ិ �� េផ្សងៗៃនច្បោប់្រពហ�ទណ� អន�រជតិ រួមទាំងេ�ក��ងច្បោប់្របៃពណីអន�រជតិ។ អនុស�� ទី្រក�ងហ្សឺែណវឆា�ំ1949
និងអនុស្សរណៈបែន�មឆា�ំ1977 មានរយប��េី នះ។ មា្រតា 8 ៃនលក�ន�ិកៈទី្រក�ងរ�ូមស�ីពីតលា
ុ ការ្រពហ�ទណ� អន�រជតិ មា្រតា 2 និង 3 ៃនលក�និក� ៈរបស់សាលាក�ីឧ្រកិដក� ម�អន�រជតិស្រមាប់អតីតយូេហា� សា� វ�និងមា្រតា 4
ៃនលក�ន�ិកៈសាលាក�ី្រពហ�ទណ� អន�រជតិស្រមាប់រវ�ន់ដ ក៏មានដក់ប���លនូវប��ីៃនឧ្រកិដក� ម�ស្រង�មែដរ។ ពួកេគមិនែតងែតដូចគា�េនះេទ។
លក�ន ក�ិ ៈទី្រក�ង រ�មូ ស ព�ី តី លា
ុ ការ្រពហ ទ� ណ� អន�រជតិ
មា្រតា8
1.

តុលាការ្រត�វមានយុតា�ធិការេលើបទេល�ើស្រពហ�ទណ� ស្រង�ម ជពិេសស េ�េពលែដលអំេពើេនះបាន្រប្រពឹត�េឡើង ជែផ�កមួយៃនែផនការ ឬនេយបាយ ឬជែផ�កមួយៃនការ្រប្រពឹតក� �ងទំហំដ៏ធំេធងៃនបទេល�ើស្រពហ�ទណ� ែបបេនះ។

2.

ស្រមាប់េគាលបំណងៃនច្បោប់លក�ន�ិកៈេនះ “បទេល�ើស្រពហ�ទណ� ស្រង�ម” មានន័យថ៖
(ក) ការបំពានយ៉ ងធ�ន់ធ�រេលើអនុស�� ទី្រក�ងហ្សឺែណវ ៃថ�ទី12 ែខសីហា ឆា�ំ1949 នូវអំេពើ្របឆាំងនឹងមនុស្ស ឬ្រទព្យសម្បត�ិែដល្រត�វការការពារតាមបទប្ប��តទា
ិ ំងឡយៃនអនុស�� ទី្រក�ងហ្សឺែណវែដលទាក់ទង
ែដលមានរយេឈា� ះដូចខាងេ្រកាម៖
(i) ការសមា�ប់េដយឆន�ៈ
(ii) ទារុណកម� ឬការ្រប្រពឹត�អេពើអមនុស្សធម៌រួមទាំងការពិេសាធជីវសា្រស�
(iii) ការបង�ការរងេ្រគាះថ�ក់យ៉ងធ�ន់ធរ� ឬេ្រគាះថ�ក់ដល់រួបរងកាយឬសុខភាពយ៉ ងធ�ន់ធ�រេដយឆន�ៈ
(iv) ការបំផ�ិចបំផ�ញ និងការដកហូតយក្រទព្យសម្បត�ិដ៏ធំេធង ែដលមិនេធ�ើេឡើងេដយមកពីមល
ូ េហតុៃនភាពចាំបាច់ខាងេយធា និង េធ�ើេឡើងេដយខុសច្បោប់ និង េដយៃ្រពៃផ្ស
(v) ការបង�ំអ�កេទាសេឈ�យ
ើ ស្រង�ម ឬជនែដល្រត�វការការពារដៃទេទៀត ឱ្យបំេរ�ការក��ងកងកមា�ំងរបស់ស្រត�វ
(vi) ការដកហូតសិទ�ិរបស់អ�កេទាសេឈ�យ
ើ ស�ង�ម ឬជនែដល្រត�វការពារដៃទេទៀតេដយឆន�ៈពិការជំនុំជំរះេទាស្រតឹម្រត�វ និង តាម្រប្រកតី
(vii) ការនិរេទសេដយខុសច្បោប់ ឬ ការប���នផ�ស់ទេី ដយខុសច្បោប់ ឬការបង�ំងមនុស្សេដយខុសច្បោប់
(viii) ការចាប់មនុស្សេធ�ើជចំណប់ខា�ំង
(ខ) ការបំពានេលើច្បោប់ទំេនៀមទមា�ប់ដ៏ធ�ន់ធ�រដៃទេទៀត ែដលឣចអនុវត�បានេ�ក��ងជេមា�ះ្របដប់ឣវុធជលក�ណៈអន�រជតិ េ�ក��ងគេ្រមាងែដលបានបេង�ើតេឡើងតាមច្បោប់អន�រជតិនវូ អំេពើណមួយដូចរយេឈា� ះតេ�េនះ៖
� ឬ្របឆាំងនឹងឯកត�ជនសុវិ �លែដលមិនចូលរួមេដយផ�ល់េ�ក��ងការ្របទូសរយគា�េនះេទ
(i) ការដឹកនំេដយេចតននូវការវយ្របហារ្របឆាំងនឹងពលរដ�សវុី ល
(ii) ការដឹកនំេដយេចតននូវការវយ្របហារ្របឆាំងនឹងពលរដ�សវុី �ល ែដលេនះជវត��ែដលមិនែមនជចំណុចេគាលេ�េយធា

(iii) ការដឹកនំេដយេចតននូវការវយ្របហារ្របឆាំងនឹង ម�ន�ី ប៉ស
ុ �ិ៍ទីតាំង សមា�រៈ អង�ភាព ឬ យនជំនះិ ពាក់ព័ន�នឹងជំនួយមនុស្សធម៌ ឬេបសកកម�រក្សោសន�ិភាព អនុេលាមតាមធម�នុ�ៃ� នអង�ការសហ្របជជតិ
� ឬ ដល់វត��សុីវល
� តាមច្បោប់អន�រជតិពីជេមា�ះ្របដប់ឣវុធ។
ដរបណពួកេគមានសិទ�ិចេំ ពាះការការពារែដលផ�ល់ឱ្យដល់ជនសុវី ល

� ជយថេហតុ ឬការខូចខាតដ៏សុសសាយរយៈេពលែវងឆា�យ និង
(iv) ការេបើកការវយ្របហារេដយេចតន េដយដឹងថការវយ្របហារេនះនឹងបង�ឱ្យបាត់បង់ឣយុជិវ�ត ឬេ្រគាះថ�ក់ជនសុវី �ល ឬេធ�ឱើ ្យខូចខាតវត�ស
� ីវុ ល
ដ៏ធំេធងចំេពាះបរ�សា�នធម�ជតិែដលពិតធាមានលក�ណៈហួសេហតុក�ងទំនក់ទំនងេ�នឹង្របេយជន៍េយធាទាំងមូលេដយផ�ល់និង េដយច្បោស់លាស់។
(v) ការវយ្របហារ ឬ ការទមា�ក់្រគាប់ែបកតាមមេធ្យោបាយណក៏េដយេ�េលើទ្រី ក�ង ភូមិ លំេ�ដ�ន ឬអគារ ែដលមិន្រត�វបានការពារ និង មិនែមនជចំណុចេគាលេ�េយធា។
(vi) ការសមា�ប់ ឬការេធ�ើឱ្យរបួសដល់យុទជ� នែដលបានទមា�ក់ឣវុធរបស់ខ�នចុះ ឬជនែដលគា�នមេធ្យោបាយការពារខ��នេ�េទៀត ែដលបានចុះចាញ់្រពមតាមខ��ន។
(vii) ការេធ�កា
ើ រេ្របើ្របាស់មនិ សម្រសបនូវទង់ស្រង�ម ទង់ជតិ ស�� សមា�ល់េយធា និង ឯកសណ�នស្រត�វ ឬ ឯកសណ�នរបស់អង�ការសហ្របជជតិ ក៏ដចូ ជនិមិត�ស�� េដយែឡកៗៃនស�� ទី្រក�ងហ្សឺែណវ
ែដលបណ�លឱ្យមានការសា� ប់ ឬេ្រគាះថ�ក់ដល់មនុស្សយ៉ងធ�ន់ធ�រ។
� របស់ខ�នផ�ល់ ចូលេ�ក��ងទឹកដីែដលខ�ន� កាន់កាប់ ឬការនិរេទស ឬការប���នផ�ស់ទីពលរដ�ខ�ះ
(viii) ការប���នផ�ស់ទេី ដយផ�ល់ ឬេដយ្របេយល នូវកមា�ំងែដលកំពុងកាន់កាប់ែផ�កខ�ះៃនពលរដ�សុីវល
ឬទាំងអស់ៃនទឹកដីែដលបានចូលកាន់កាប់េ�ក��ងទឹកដីេនះ ឬេចញេ្រ�ទឹកដីេនះ។
(ix) ការដឹកនំេចតននូវការវយ្របហារ្របឆាំងនឹងអគារ ែដលបានសង់េឡើង ស្រមាប់េគាលបណងសាសន ការអប់រ� សិល្បៈ វ�ទ្យោសា្រស� ឬេគាលបំណងសប្ប�រសធម៌ វ�មាន្របវត�សា
ិ ្រស� មន�ីេពទ្យ និង
ទីកែន�ងែដលអ�កជំងឺ និង អ�ករងរបួស្របមូលផ�េ�ំ � េដយកែន�ងទាំងេនះមិនែមនជចំណុចេគាលេ�េយធា។
(x) ការដក់ជនទាំងឡយែដលស�តិ ក��ងអំណចរបស់គូបដិបក�ឱ្យរងការេធ�វើ �កលកម� ឬការពិេសាធខាងេវជ�សា្រស� ឬខាងវ�ទ្យោសា្រស�្របេភទណមួយ ែដលេធ�យ
ើ ុត�ិកម�េដយការព្យោបាលខាងេវជ�សា្រស� ទន�សា្រស�
ឬការេដកេពទ្យ ដល់ជនពាក់ព័នទា
� ំងេនះេទ ឬែដលមិន េធ�ើេឡើងេដើម្បីជ្របេយជន៍របស់ជនេនះ និង ែដលបណ�លឱ្យជនេនះសា� ប់ឬេធ�ើឱ្យជនេនះ រងេ្រគាះថ�ក់យ៉ងធ�ន់ធរ� ដល់សុខភាព។
(xi) ការសមា�ប់ ឬ ការេធ�ើឱ្យរបួសេដយចិត�ក្បត់ដល់ជនទាំងឡយែដលជរបស់្របេទស ឬេយធាបចា�មិត�។
(xii) ការ្របកាសថមិនផ�ល់ការ្រតា្របណីណមួយេឡើយ។
(xiii) ការបំផ�ញ ឬការរ�បអូសយក្រទព្យសម្បត�ិរបស់ស្រត�វ េលើកែលងែតការបំផ�ញឬការរ�បអូសេនះ្រត�វទាមទារប�� ឱ្យេធ�េើ ដយសារភាពចាំបាច់ៃនស្រង�ម។
(xiv) ការ្របកាសលុបេចាល ពន្យោរ ឬ មិនទទួលខុស្រត�វេ�ក�ង� តុលាការៃនច្បោប់ (court of law) នូវសិទ�ិ និង សកម�ភាពទាំងឡយណរបស់ពលរដ�ៃនភាគីបចា�មិត�។
(xv) ការបង�ំឱ្យពលរដ�ៃនភាគីបចា�មិត�ចល
ូ រួមក��ង្របតិបត�កា
ិ រសឹកស្រង�មដឹកនំេធ�េើ ឡើង្របឆាំងនឹង្របេទសរបស់ពួកេគផ�ល់ េទាះបីជពួកេគបានបេ្រមើការ្របទូសរយមុនការចាប់ េផ�ើមស្រង�មក៏េដយ។
(xvi) ការចូលលួចប�នទ់ ី្រក�ង ឬ ទីកែន�ងណមួយ េទាះបីេធ�េើ ឡើងេដយការវយតប់ក៏េដយ។
(xvii) ការេ្របើ្របាស់ជតិពុល ឬឣវុធជតិពុល។
(xviii) ការេ្របើ្របាស់ឧស�័នស�ះដេង�ើម ឧស�ន័ ពុល ឬ ឧស�័នដៃទេទៀត និង ថ�ំទឹក ឧបករណ៍ ឬេ្រគ�ង្រសេដៀងគា�េនះដៃទេទៀត។
(xix) ការេ្របើ្របាស់្រគាប់កាំេភ�ើងែដលឣចរ�ក ឬ ផ�ះ� ែបកេ�ក��ងខ��នមនុស្សបានយ៉ ងងយ្រស�លដូចជ ្រគាប់កាំេភ�ើងែដលមាន្រសទាប់េ្រសាបពីខាងេ្រ�យ៉ ងរ�ងមាំែតមិនមានេ្រសាប្រតង់បណ�� លវទាំងមូលេទ
ឬែដលមានេ្រច�កេដយសា� មវះ។
(xx) ការេ្របើ្របាស់ឣវុធកាំេភ�ើងេផ�ង ្រពមទាំងឧបករណ៍ និង វ�ធីសា្រស�េធ�ស
ើ ្រង�មសឹកែដលមានលក�ណៈបណ�លឱ្យជនរងេ្រគាះថ�ក់ដេ៏ លើសលប់ ឬេ្រគាះថ�ក់ែដលមិនចាំបាច់ ឬ ែដលមិនេរ�សមុខ
យ៉ ងជប់នវូ ក��ងការបំពានច្បោប់អន�រជតិស�ីពីជេមា�ះ្របដប់ឣវុធេដយលក�ខណ
័ � ថ ឣវុធ កាំេភ�ើងេផ�ង្រពមទាំងឧបករណ៍ និងវ�ធីសា្រស�េធ�ើស្រង�មសឹកេនះ គឺជកម�វត�ៃ� នការហាមឃាតដ៏ទល
ូ ំទូលាយមួយ
េហើយ្រត�វបានដក់ប���លក��ងឧបសម�័នៃ� នច្បោប់លក�នក�ិ ៈេនះេដយការេធ�វើ �េសាធនកម� អនុេលាមតាមបទប្ប��ត�ិពាក់ព័ន�ដូចមានែចងក��ងមា្រតា121 និង 123។

(xxi) ការ្រប្រពឹត�អំេពើយង់ឃ�ងខា�ំងេលើេសចក�ីៃថ�ថរ� របស់បុគ�ល ជពិេសស ការ្រប្រពឹត�ែដលេធ�ើឱ្យឣមា៉ស និង បាត់បង់តៃម�មនុស្ស។
(xxii) ការ្រប្រពឹត�អំេពើចាប់រ�េលាភ ទាសកម�ផវ� េភទ េពស្យោកម�េដយដក់បង�ំ ការមានគភ៌េដយបង�ំ ដូចមានកំណត់នយ
ិ មន័យេ� កថខ័ណ�ទី2(ច) ៃនមា្រតា7 វឍ្ឍកម�េដយដក់បង�ំ
ឬការបំពានផ�វ� េភទក��ង្រទង់្រទាយេផ្សងៗេទៀត ក៏បេង�តើ ជការពំពានយ៉ ងធ�ន់ធ�រេលើ អនុស�� ទី្រក�ងហ្សឺែណវែដរ។
� ឬជនែដល្រត�វការពារដៃទេទៀតេដើម្បីទទួលបានអភ័យឯកសិទេ�ិ លើតំបន់ ឬេលើកកមា�ំងេយធាជក់លាក់េដើម្បីឱ្យរួចផុតពី្របតិបត�ិការសឹក។
(xxiii) ការេ្របើ្របាស់វត�មានៃនជនសុីវល
(xxiv) ការដឹកនំេដយេចតននូវការវយ្របហារ្របឆាំងនឹងអគារ ឧបករណ៍ សមា�រៈសុខភិបាល ឧបករណ៍ដឹកជ���នេវជ�សា្រស� បុគ�លិកេពទ្យ
េដយការេ្របើ្របាស់និមិត�ស�� េដយែឡកៗៃនអនុស�� ទី្រក�ងហ្សឺែណវ ្រសបតាមច្បោប់អន�រជតិ។
(xxv) ការេ្របើ្របាស់ការបង�តឣ
់ ហារេដយេចតនដល់ជនសុវី �ល េធ�ើជមេធ្យោបាយសឹកស�ង�ម េដយការដកហូតយកពីពួកេគនូវវត��ែដលមានចាំបាច់ស្រមាប់ការរស់េ�របស់ពួកេគ
រួមទាំងការររំងបង�ក់ជឆន�ៈនូវការផ�ត់ផ�ង់ជំនួយសេ្រង�ះ ដូចមានែចងក��ងអនុស�� ទី្រក�ងហ្សឺែណវ។
(xxvi) ការេកងឬការប���នកុមារេ្រកាមឣយុដប់្របាំឆា�ំឱ្យចូលបេ្រមើកងទ័ពជតិ ឬ េ្របើ្របាស់ពួកេគឱ្យចូលរួមយ៉ ងសកម�ក�ងការ្របទូសរយគា�។
(គ) ក��ករណីជេមា�ះេយធាែដលមិនមានលក�ណៈអន�រជតិ មិនមានការបំពានដ៏ធ�ន់ធរ� េលើមា្រតា3រួមៃនអនុស�� ទី្រក�ងហ្សឺែណវទាំងបួនចុះៃថ�ទី12ែខសីហាឆា�ំ1949 សកម�ភាពណមួយដូចមានរយេឈា� ះខាងេ្រកាមេនះ
ែដលបាន្រប្រពឹតេ� ឡើង្របឆាំងនឹងជនទាំងឡយ ែដលមិនបានចូលរួមសកម�ក�ងការ្របទូសរយេទ រួមទាំងសមាជិកៃនពលទាហានែដលបានទមា�ក់ឣវុធរបស់ខន� ចុះ និងអ�កែដលស�ិតេ�ក��ទលា
ី ន្របយុទ� (Those placed hers
de contract) េដយមានជំងឺ មានរបួស េដយការឃុឃា
ំ ំង ឬេដយមូលេហតុដៃទេទៀត៖
(i) អំេពើហងិ ្សោដល់ជីវ�ត ឬ មនុស្ស ជពិេសសអំេពើមនុស្សឃាត្រគប់្របេភទទាំងអស់ ការេធ�ើកាយវ�កាល ការ្រប្រពឹតេ� ឃារេ� និង អំេពើទារុញកម�
(ii) ការ្រប្រពឹត�អេំ ពើយង់ឃ�ងខា�ំងេលើេសចក�ីៃថ�ថ�ររបស់បុគល
� ជពិេសស ការ្រប្រពឹត�អេំ ពើែដលនំឱ្យមានភាពឣមា៉ស់ និងអស់តៃម�មនុស្ស។
(iii) ការចាប់េធ�ើចណ
ំ ប់ខា�ំង។
(iv) ការទប់សា�ត់ និងការអនុវត�ការកាត់េទាសេដយគា�នសាល្រកមេចញេដយតុលាការ
ែដល្រត�វបានបេង�ើតេឡើងជ្រប្រកតីែដលផ�លកា
់ រធានខាងតុលាការែដលជទូេ�្រត�វបានទទួលសា� ល់ថមានភាពសំខាន់ខានមិនបាន។
(ឃ) កថខ័ណ�ទី2(គ) អនុវត�ចំេពាះជេមា�ះ្របដប់ឣវុធែដលមិនមានចរ�តលក�ណៈជអន�រជតិ ដូេច�ះេហើយមិនអនុវត�េលើសា�នភាពៃនការរ�ខាន និងភាពតានតឹងៃផ�កង� ដូចជ កុបកម� អំេពើហិង្សោ មិនេទៀងទាត់និងដច់ឯកេកាពីេគ
ឬសកម�ភាពដៃទេទៀត ែដលមានលក�ណៈ្រសេដៀងគា�។
(ង) ការបំពានដ៏ធ�ន់ធ�រដៃទេទៀតេលើច្បោប់ និង ទំេនៀមទមា�ប់ែដលយកមកអនុវត�ចំេពាះជេមា�ះ្របដប់ឣវុធ ែដលមិនមានចរ�តលក�ណៈជអន�រជតិ ែដលស�ិតេ�ក��ង្រកបខ័ណ�ៃនច្បោប់អន�រជតិ នូវអំេពើដូចមានរយេឈា� ះតេ�េនះ៖

� ទូេ�ឬ្របឆាំងនឹងពលរដ�សវុី �លឯកត�ជនែដលមិនចូលរួមេដយផ�ល់ក�ងអរ�ភាព។
(i) ការដឹកនំេដយេចតននូវការវយ្របហារ្របឆាំងនឹងពលរដ�សុីវល
(ii) ការដឹកនំេដយេចតននូវការវយ្របហារ្របឆាំងនឹងអគារ ឧបករណ៍ សមា�រៈសុខាភិបាល និង ឧបករណ៌ដឹកជ���នេវជ�សា្រស� ្រពមទាំងបុគ�លិកេពទ្យ
េដយេ្របើ្របាស់និមិតស
� �� េដយែឡកៗៃនអនុស�� ទី្រក�ងហ្សឺែណវ តាមច្បោប់អន�រជតិ។
(iii) ការដឹកនំេដយេចតននូវការវយ្របហារ្របឆាំងនឹងនឹងម�ន�ី ប៉ុស�ិទីតាំង ឧបករណ៍ សមា�រៈ ឬ យនជំនះិ ពាក់ព័ន�នឹងជំនួយមនុស្សធម៌ ឬេបសកកម�រក្សោសន�ភា
ិ ព ្រសបតាមធម�នុ��អង�ការសហ្របជជតិ
ដរបណពួកេគមានសិទ�ិទទួលបានការការពារ ែដលមានឱ្យដល់ពលរដ�សវុី �ល ឬវត��សវុី �ល តាមច្បោប់ស�ីពីជេមា�ះ្របដប់ឣវុធ។

(iv) ការដឹកនំេដយេចតននូវការវយ្របហារ្របឆាំងនឹងអគារ ែដលេ្របើ្របាស់ស្រមាប់េគាលបំណងសាសន ការអប់រ� សិល្បៈ វ�ទ្យោសា្រស� ឬេគាលបំណងសប្ប�រសធម៌ វ�មាន្របវត�សា
ិ ្រស� មន�េី ពទ្យ និង
ទីកែន�ងែដលមានអ�កជំងឺ និង អ�ករបួស ្របមូលផ�េ�ំ ដយទីកែន�ងមិនែមនជចំណចេគាលេ�េយធា។
(v) ការចូលលួចប�នទ់ ី្រក�ង ឬកែន�ងណមួយ េទាះបីជេធ�េើ ឡើងេដយការវយតប់កេ៏ ដយ។
(vi) ការ្រប្រពឹត�ការចាប់រេ� លាភ ទាសកម�ផ�វេភទ េពស្យោកម�េដយដក់បង�ំ ការមានគភ៌េដយបង�ំ ដូចមានកំណត់និយមន័យក��ងមា្រតា7 កថខ័ណ�2(ច) វឍ្ឍកម�េដយដក់បង�ំ និង
អំេពើបំពានផ��វេភទក��ង្រទង់្រទាយណេផ្សងេទៀត ក៏បេង�តើ បានជការបំពានដ៏ធ�ន់ធ�រេលើមា្រតា3រួមៃនអនុស�� ទី្រក�ងហ្សឺែណវទាំងបួនែដរ។
(vii) ការេកណ� និងប���លកុមារឣយុេ្រកាម15ឆា�ំឱ្យចូលក��ងកមា�ំងឬ្រក�ម្របដប់ឣវុធ ឬការេ្របើ្របាស់ពួកេគឱ្យបេ្រមើការយ៉ ងសកម�ក�ងអរ�ភាព។
� េដយសារេហតុផលែដលទាក់ទងនឹងជេមា�ះ េលើកែលងែតេពលជប់ពាក់ព័ន�នឹងសន�ស
� ផ�ល់ ឬេហតុផលេយធាចាំបាច់ទាមទារខា�ំង។
(viii) ការប�� ឱ្យផ�ស់ទល
ី ំេ�របស់ជនសុីវល
ិ ុខរបស់ជនសុីវល
(ix) ការសមា�ប់ ឬការេធ�ើឱ្យរងរបួសដល់ពលទាហានែដលក្បត់។
(x) ការ្របកាសថមិនផ�ល់ការ្រតា្របណីណមួយ។
(xi) ការដក់ជនែដលស�ិតេ�ក��ងអំណចៃនភាគីមួយេទៀតក��ងជេមា�ះឱ្យរងការេធ�កា
ើ យវ�កល ឬការពិេសាធខាងេវជ�សា្រស� ទន�សា្រស�ដល់ជនពាក់ព័នេ� នះេទ ែដលមិនេធ�េើ ឡើងេដើម្បី្របេយជន៍ជនេនះ និង
ែដលបណ�លឱ្យជនេនះសា� ប់ឬេធ�ើឱ្យជនេនះរងេ្រគាះថ�ក់ដ៏ធ�ន់ធ�រដល់សុខភាព។
(xii) ការបំផ�ញ ការរ�បអូសយក្រទព្យសម្បត�ិរបស់បចា�មិត� េលើកែលងែតការបំផ�ញ ឬការរ�បអូសយកេនះជត្រម�វការចាំបាច់ខា�ំងេដយសារជេមា�ះ។
(ច) កថខ័ណ�ទី2(ង) អនុវត�ចេំ ពាះជេមា�ះ្របដប់ឣវុធែដលមិនែមនលក�ណៈអន�រជតិេហើយដូេច�ះមិនអនុវត�ចំេពាះសា� នភាពចលាចលនិងភាពតានតឹងៃផ�កង� ដូចជកុបកម�
អំេពើហិង្សោម�ងមា�លនិងហិង្សោរ�អេំ ពើេផ្សងៗែដលមានលក�ណៈ្រសេដៀងគា�។ វអនុវត�ចេំ ពាះជេមា�ះ្របដប់ឣវុធែដលេកើតមានេឡើងេ�ក�ង� ទឹកដីរបស់រដ�មយ
ួ េ�េពលមានជេមា�ះ្របដប់ឣវុធរុំៃរ�រវងឣជ�ធររដ�ភិបាលនិង្រក�ម្របដប់ឣវុធ។

Ethnic Cleansing
Ethnic cleansing has not been recognized as an independent crime under international law. In the
context of the war in former Yugoslavia, a United Nations Commission of Experts defined it as:
ការល បុ បំបា ត់ជ តិសា㔘 សន៍
ការល បុ បំបា ត់ជ តិសា獬 សន៍មិនទាន់្រត�វបានទទួលសា獬�ល់ថជឧ្រកិដក� ម�ដច់េដយែឡកេ្រកាមច្បោប់អន�រជតិេទ។ េ�ក��ងបរ�បទៃនស្រង�មេ�ក�ង� អតីតយូេហា獬�សា獬�វ� ្រក�មអ�កជំនញៃនគណៈកម�ការអង�ការសហ្របជជតិបានកំណត់វជ

Interim Report of the Commission of Experts Established Pursuant to
Security Council Resolution 780 (1992),
U.N. SCOR, U.N. Doc. S/25274 (26 January 1993), at 16
“… rendering an area ethnically homogeneous by using force or intimidation to
remove persons of given groups from the area,”

Final Report of the Commission of Experts Established Pursuant to
United Nations Security Council Resolution 780 (1992),
U.N. SCOR, U.N. Doc. S/1994/674 (27 May 1994), Annex, at 3, 33
“… a purposeful policy designed by one ethnic or religious group to remove by violent
and terror-inspiring means the civilian population of another ethnic or religious group
from certain geographic areas.”

របាយការណ ប៍ េណ� ះឣសន�ៃនគណៈកម�កា រអ�ក ជំន ញការ្រត�វបានបេង�តើ េឡើង អនុេលាមតាមេសចក�សី េ្រមចេលខ 780(1992) របស់្រក�ម ្របឹក ្សោសន�សិ ខុ U.N. SCOR, U.N. Doc. S/25274 (26 ែខមករឆា� ំ 1993) េ�16

"... ការបេង�ើតេចញតំបន់សភាគ(ហូម៉ូជីនស)មួយេដយេ្របើកមា�ំងឬការបំភតិ បំភ័យេដើម្បីដក្រក�មមនុស្សឱ្យេចញពីតំបន់េនះ"

របាយការណ ច៍ ងុ េ្រកាយរបស គ់ ណ ៈកម�កា រអ�ក ជំន ញការ្រត�វបានបេង�តើ េឡ ងើ តាមអនុេលា មេសចក�សី េ្រមចេលខ 780(1992) របស ្រ់ ក�ម ្របឹក ្សោសន�សិ ខុ
U.N. SCOR, U.N. Doc. S/1994/674 (27 ឧសភា 1994) ឧបសម�ន័ � 3 និង 33
"... េគាលនេយបាយែដលបានេរៀបចំេឡើងេដយជតិសាសន៍ឬសាសនមួយ្រក�មក��ងបំណងេដើម្បី

ដកេចញ្រក�ម្របជជនសុវី �លមកពីជតិសាសន៍ឬ្រក�មសាសនេផ្សងមួយេទៀតពីតំបន់ភមូ សា
ិ �ស�ណមួយេដយេ្របើមេធ្យោបាយអំេពើហិង្សោនិងគំនិតបំផុសេភរវកម�"

The same Commission of Experts stated that the coercive practices used to remove the civilian
population can include: murder, torture, arbitrary arrest and detention, extrajudicial executions, rape
and sexual assaults, severe physical injury to civilians, confinement of civilian population in ghetto
areas, forcible removal, displacement and deportation of civilian population, deliberate military
attacks or threats of attacks on civilians and civilian areas, use of civilians as human shields,
destruction of property, robbery of personal property, attacks on hospitals, medical personnel, and
locations with the Red Cross/Red Crescent emblem,among others.
្រក�មអ�កជំនញៃនគណៈកម�ការដែដលបានែថ�ងថការអនុវត�ការបង�ិតបង�េំ ដើម្បីលុបបំបាត់ជនសុីវ�លឣចរួមមាន៖
ការបង�របួសរូបរងកាយធ�នធ់ �រដល់ជនសុីវ�ល

ការបង�ំង្របជជនសុីវ�លេ�ក��ងតំបន់េរ�សេអើង

មនុស្សឃាត

ការេធ�ើទារុណកម�

ការជេម��សនិងការនិរេទស្របជជនសុីវ�ល

ការចាប់ខ�ននិងឃុខំ �នតាមទំេនើងចិត�

ការសមា�ប់េ្រ�្របព័នត� ុលាការ

ការវយ្របហារឬគំរមកំែហងេយធាេលើជនសុីវ�លនិងតំបន់សុីវ�ល

ការេ្របើជនសុីវ�លជែខលមនុស្ស

ការរ�េលាភនិងបំពានផ��វេភទ
ការបំផ�ញ្រទព្យសម្បត�ិ

ការប�ន់្រទព្យសម្បត�ិផ�ល់ខន� ការវយ្របហារេ�េលើមន�ីរេពទ្យ បុគ�លិកេពទ្យនិងទីតាងំ ែដលមានទង់ស�� អឌ្ឍចន�្រកហម/កាកបាទ្រកហម ក��ងចំេណមសកម�ភាពេផ្សងៗេទៀត។

The Commission of Experts added that these practices can “… constitute crimes against humanity
and can be assimilated to specific war crimes. Furthermore, such acts could also fall within the
meaning of the Genocide Convention.”
្រក�មអ�កជំនញបានបែន�មថការអនុវត�ទាំងេនះឣច “... ចាត់ទុកជឧ្រកដិ �កម�្របឆាំងមនុស្សជតិនិងឣចប���លជមួយបទឧ្រកិដក� ម�ស�ង�មជក់លាក់នន។ េលើសពីេនះេទៀតអំេពើែបបេនះរប់ប���លនឹងអត�ន័យៃនអនុស�� ្របល័យពូជសា＼សន៍” ។

Prevention means acting early…
Together with the commitment to
Accountability, we owe this to the
millions of victims of the horrific international crimes of the past
– and those whose lives we may be able to save in the future.
Secretary General Ban Kim-moon

ការបង�រមានន័យថ ការេធ�ើសកម�ភាពទុកជមុន......
ទាំងអស់គា�រួមទាំងការេប�ជ�ចិត�ចំេពាះការទទួលខុស្រត�វ េយើងជំពាក់ជនរងេ្រគាះរប់លាននក់ ៃនបទឧ្រកិដ�ដ៏សហា坌វែដលមានលក�ណៈអន�រជតិក�ង
េពលកន�ងមក េហើយជីវ�តជនរងេ្រគាះែដលេយើងឣចជួយបានេ�េពលអនគត។

