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បណតុំ ឧបក្រណ៍សតពីីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ 

 

របូថតគត្ម្ប៖ អនក្រក្ាសន្តិភាពអងគការសហត្បជាជាតិនិ្យាយជាមួ្យនឹ្ងស្រសតីដ ៀសខលួន្ដៅក្នុងត្បដទសឆាត។ 
ត្ប ព៖ របូថតរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ ដោយ Olivia Grey Pritchard។ 
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ដតើអវីដៅជាដោលបំណងនន្បណតុំ ឧបក្រណ៍ដន្េះ? 

១. ជួយបដងកើន្ការយល់ ឹង និ្ងការស្សវងយល់អំពីបទោា ន្នន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (“RtoP” 
ឬ “R២P”)។ 

២. ោំត្ទកិ្ច្ចត្បឹងស្ត្បង ដ ើម្បីពត្ងឹងសម្តថភាពថ្នន ក់្ជាតិ និ្ងតំបន់្ក្នុងដោលបំណងបង្កក រ និ្ងទប់
ស្កក ត់អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ និ្ងការលុប
បំបាត់ជាតិស្កសន៍្។ 

 

ដតើបណតុំ ឧបក្រណ៍ដន្េះគួរត្តវូបាន្ដត្បើយា៉ាង ូច្ដម្តច្? 
 
ដៅក្នុងបណតុំ ឧបក្រណ៍ដន្េះ អនក្នឹ្ងដ ើញស្ននក្ចំ្នួ្ន្បី៖ 

១. ទិ ាភាពទូដៅលម្អិតអំពីត្ប ព និ្ងការអ ិវឌ្ឍន៍្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ។ 
២. ទិ ាភាពទូដៅនន្តួនាទីរបស់ភាគីពាក់្ព័ន្ធនានាដៅក្នុងការអ ិវឌ្ឍន៍្ និ្ងដលើក្សទួយ

ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)។ 
៣. ធន្ធាន្បស្ន្ថម្អំពីបទោា ន្។ 

 
ស្ននក្ទីមួ្យ និ្ងទីបី គឺជាមូ្លោា ន្ត្គឹេះសត្ាប់សិកាា ស្កលា ឬវគគបណតុ េះបណ្តត លទំងអស់ ដ ើម្បីដលើក្
ក្ម្ពស់ការយល់ ឹង និ្ងជត្ម្ុញការស្សវងយល់អំពីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដោយធន្ធាន្
បស្ន្ថម្ត្តូវបាន្បញ្ចូ លដៅក្នុងស្ននក្ទីបីតាម្ការសម្ស្សប។ ស្ននក្ទីពីរអាច្ត្តូវបាន្ស្ក្សត្ម្ួលតាម្តត្ម្ូវការ
របស់អនក្សត្ម្បសត្ម្ួលសិកាា សិលានដល់ឲ្យអនក្ចូ្លរមួ្។ 
 

ដតើអនក្ណ្តគួរដត្បើត្បាស់បណតុំ ឧបក្រណ៍ដន្េះ? 
បណតុំ ឧបក្រណ៍ដន្េះ ត្តូវបាន្ដតត តជាច្ម្បងដលើតួអងគសងគម្សីុវលិនានាស្ លាន្បំណងដលើក្ក្ម្ពស់ការ
យល់ ឹងអំពីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ក្នុងចំ្ដណ្តម្អងគការសងគម្សីុវលិ (CSOs) បញ្ញា វន័្ត 
ត្បព័ន្ធនសពវនាយ ម្ង្គ្ន្តីការទូត ម្ង្គ្ន្តីវស័ិយសន្តិសុខ និ្ងភាគីពាក់្ព័ន្ធដនសងដទៀត។ ដយើងក៏្ដលើក្ទឹក្ចិ្តតឲ្យ
ាន្ការដត្បើត្បាស់ស្ននក្នានានន្បណតុំ ឧបក្រណ៍ដន្េះ ដោយរោា  ិបាល ត្បព័ន្ធនសពវនាយ តំណ្តងរាស្រសត 
បញ្ញា វន័្ត អនក្ ឹក្នំាស្កសនា និ្ងត្ក្ុម្ហ ុន្នានានងស្ រ។ 
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មាតកិា 

ស្ននក្ទី ១៖ ការស្សវងយល់អំពីទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ 
ដតើទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ គឺជាអវី? 

ដហតុអវីបាន្ជាទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ាន្ភាពចំបាច់្? 

ដតើទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) អ ិវឌ្ឍយា៉ាង ូច្ដម្តច្? 

វសិ្កលភាពនន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ៖ អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាង
ម្នុ្សសជាតិ ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ និ្ងការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្ 

ដតើទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ាន្វឌ្ឍន្ភាពយា៉ាង ូច្ដម្តច្ដៅអងគការសហត្បជាជាតិ? 

ដតើដគអាច្ចត់វធិាន្ការអវីខលេះ ដ ើម្បីបង្កក រ និ្ងបញ្ឈប់អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ? 

ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅក្នុងស្កថ ន្ភាពវបិតតិ 

ការយល់ខុសទូដៅអំពីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) 

ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងរដបៀបវារៈអន្តរជាតិដនសងដទៀត 

•  

៥ 

៦ 

៧ 

៨ 

៥ 

៨ 

២ 

២៥ 

៣ 

៣២ 

ស្ននក្ទី ២៖ ការអ ិវឌ្ឍន៍្ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) ៖ តួនាទីរបស់តួអងគថ្នន ក់្ជាតិ និ្ងតំបន់្ 

អងគការសងគម្សីុវលិ 

បញ្ញា វន័្ត 

ត្បព័ន្ធនសពវនាយ 

ម្ង្គ្ន្តីរោា  ិបាល 

តំណ្តងរាស្រសត 

ការដរៀបចំ្ថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងថ្នន ក់្អនុ្តំបន់្ 

៣៥ 

៣៦ 
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៤២ 

៤៤ 

៤៦ 

៤៧ 

 

 ស្ននក្ទី ៣៖ សត្ាប់ព័ត៌ាន្បស្ន្ថម្អំពីទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ 

 ឯក្ស្ករសនូល 

 ធន្ធាន្បស្ន្ថម្ និ្ងអងគការសងគម្សីុវលិ 

   អំពីសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិដ ើម្បីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (ICRtop) 
 ដសច្ក្តីស្ថលងអំណរគុណ 

• Core documents 

 

 

 



សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដ ើម្បទំីនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ  | 4 
 

 

ផ្នែកទ ី១៖ 

ការផ្វែងយលអ់ពំ ី

ទនំលួខវុត្តូវកែងុការការពារ 
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ដតើទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ គឺជាអវី? 

ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (“RtoP ឬ R២P”) គឺជាបទោា ន្ថមីមួ្យ ដ ើម្បីទប់ស្កក ត់ និ្ងបញ្ឈប់អំដពើ
ត្បល័យពូជស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ ការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្ និ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ។ 
ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារមិ្ន្ស្ម្ន្ជាច្ាប់ដទ ប៉ាុស្ន្ត គឺជាការដបតជាា ចិ្តតស្ននក្ន្ដយាបាយ ដ ើម្បីស្ណនំារ ា
នានា និ្ងការដរៀបចំ្ថ្នន ក់្អនុ្តំបន់្ ថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងថ្នន ក់្អន្តរជាតិក្នុងការការពារត្បជាជន្ពីឧត្កិ្ ាក្ម្ម និ្ង
ការរដំលា បំពាន្ទំងដន្េះ។ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារស្ច្ងថ្ន៖ 

១. រ ាាន្ទំនួ្លខុសត្តូវច្ម្បងក្នុងការការពារត្បជាជន្របស់ខលួន្ពីអំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ 
ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ ការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្ និ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ។ ទំនួ្ល
ខុសត្តូវដន្េះ រមួ្ាន្ ការទប់ស្កក ត់ឧត្កិ្ ាក្ម្ម និ្ងការរដំលា បំពាន្ទំងដន្េះ ត្ពម្ទំងការ
ញុេះញង់នងស្ រ។ 
 

២. សហគម្ន៍្អន្តរជាតិាន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការជួយ និ្ងដលើក្ទឹក្ចិ្តតរ ា ដ ើម្បីបំដពញ
កាតពវកិ្ច្ចការពាររបស់ខលួន្។  

 
៣. សហគម្ន៍្អន្តរជាតិាន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការចត់វធិាន្ការសម្ស្សបស្ននក្ការទូត ម្នុ្សស

ធម៌្ និ្ងវធិាន្ការសន្តិភាពដនសងដទៀត ដ ើម្បីជួយការពារត្បជាជន្ពីឧត្កិ្ ាក្ម្មទំងដន្េះ។ 
សហគម្ន៍្អន្តរជាតិក៏្ត្តូវដត្តៀម្ខលួន្នងស្ រ ក្នុងការចត់វធិាន្ការរមួ្ឲ្យបាន្ទន់្ដពល
ដវលា និ្ងមឺុ្ងា៉ា ត់ ស្សបតាម្ធម្មនុ្ញ្ារបស់អងគការសហត្បជាជាតិ ស្នអក្តាម្ក្រណី
នី្មួ្យៗ និ្ងដោយសហត្បតិបតតិការជាមួ្យអងគការពាក់្ព័ន្ធក្នុងតំបន់្ ត្បសិន្ដបើរ ាណ្ត
ខក្ខាន្មិ្ន្បាន្ការពារត្បជាជន្របស់ខលួន្ រ ាដនាេះ គឺជាអនក្ត្បត្ពឹតតអំដពើឧត្កិ្ ាស្តម្ដង។  
យន្ដការដន្េះរមួ្ាន្វធិាន្ការបងាិតបងាំឲ្យដត្បើត្បាស់ក្ាល ំងរួម្ោន  ត្បសិន្ដបើសម្ស្សប តាម្ 
រយៈត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ។ 
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ដហតុអវីបាន្ជាទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារាន្ភាពចំបាច់្? 

ហាយន្ភាព និ្ងអំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ក្ន្លងម្ក្ដៅក្នុងត្បដទសក្ម្ពុជា និ្ងរាវ៉ា ន់្ោ ក៏្ ូច្ជាឧត្កិ្ ាក្ម្ម
ត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិដៅក្នុងអតីតត្បដទសយូដហាគ ស្កល វ ី ទីម័្រខាងដក្ើត និ្ងោហវួរបាន្បង្កា ញនូ្វបរាជ័យ ៏ធំ
របស់សហគម្ន៍្អន្តរជាតិ ក្នុងការទប់ស្កក ត់អំដពើដោរដៅ។ ក្រណីនន្ទុក្ាដវទនាស្ លមិ្ន្អាច្ពណ៌នា
បាន្ទំងដន្េះ និ្ងការបាត់បង់ជីវតិរាប់លាន្នាក់្បាន្នតល់នូ្វក្ាល ំងជំរុញឲ្យាន្ការអំពាវនាវ “កំុ្ឲ្យអំដពើ
ដោរដៅដក្ើតាន្ដ ើងជាថមីម្តងដទៀត!”។ 

 

ចំ្ណងដជើង៖ ជន្ដ ៀសខលួន្ Kosovar ស្ លរត់ដគច្ពីាតុត្បដទស
ក្នុងឆាន ំ១៩៩៩។ ត្ប ព៖ របូថតរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ និ្ង
ឧតតម្សនងការអងគការសហត្បជាជាតិទទួលបន្ទុក្ជន្ដ ៀសខលួន្ 
ដោយ R LeMoyne។ 

 
 
 

ក្នុងទសវតសរឆ៍ាន ំ១៩៩០ ទំងមូ្ល ភាពច្ត្ម្ូងច្ត្ាសបាន្ដក្ើតដ ើងរវាងបុគគលស្ លោំត្ទសិទធិក្នុងការដធវើ
អន្តរាគម្ន៍្ ដ ើម្បីការពារត្បជាជន្ (អន្តរាគម្ន៍្ម្នុ្សសធម៌្) និ្ងបុគគលស្ លនតល់ទ ាីក្រណ៍ថ្ន អធិបដតយយ
ភាពរបស់រ ា ស្ លទទួលស្កគ ល់ដោយធម្មនុ្ញ្ារបស់អងគការសហត្បជាជាតិ រារាងំអន្តរាគម្ន៍្ណ្តមួ្យដៅ
ក្នុងបញ្ញា ននទក្នុង។ ដៅក្នុងត្បដទសរាវ៉ា ន់្ោ សហគម្ន៍្អន្តរជាតិបរាជ័យក្នុងការចត់វធិាន្ការ ដ ើម្បីការពារ
ត្បជាជន្ពីឧត្កិ្ ាក្ម្មសាល ប់រង្កគ ល។ ប៉ាុស្ន្ត ដៅក្នុងក្រណីនន្កូ្សូវ ៉ាូ អងគការសន្ធិសញ្ញា អាតលង់ទិក្ខាងដជើង 
(ណ្តតូ) បាន្អនុ្វតតត្បតិបតតិការដយាធា ដ ើម្បីបញ្ច ប់ម្ហន្តរាយម្នុ្សសជាតិ ដោយមិ្ន្ចំបាច់្ាន្ការ
អនុ្ញ្ញា តពីត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខរបស់អងគការសហត្បជាជាតិដ ើយ។ ត្បតិក្ម្មដនសងោន ទំងដន្េះ ដោយ 
ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងអាយុជីវតិរបស់ជន្សីុវលិ បាន្បង្កា ញនូ្វតត្ម្ូវការជាបនាទ ន់្ នូ្វការត្ពម្ដត្ពៀងម្តិជារមួ្ជា 
អន្តរជាតិអំពីដពលដវលា ដហើយនិ្ងរដបៀបចត់វធិាន្ការ ដ ើម្បីទប់ស្កក ត់ និ្ងបញ្ច ប់អំដពើសាល ប់រង្កគ ល និ្ង
នំាដៅរក្ការស្សវងយល់ជាថមីថ្ន សន្តិសុខរបស់សហគម្ន៍្ និ្ងបុគគល មិ្ន្ត្តឹម្ស្តរ ាប៉ាុដណ្តណ េះដទ ត្តូវស្តជា
អាទិភាពបនាទ ន់្សត្ាប់ដោលន្ដយាបាយជាតិ និ្ងអន្តរជាតិ។ ដោយទទួលស្កគ ល់បញ្ញា ដន្េះ បនាទ ប់ម្ក្  
អគគដលខាធិការអងគការសហត្បជាជាតិ គឺដលាក្ កូ្ហវី អាណ្តន់្ ដៅក្នុងសុន្ទរក្ថ្នរបស់ោត់ដៅកាន់្ 
ម្ហាសន្និបាតក្នុងឆាន ំ១៩៩៩ និ្ងឆាន ំ២០០០ បាន្ជំរញុឲ្យរ ាជាសាជិក្ដធវើការស្ក្សត្ម្ួលដោលការណ៍ សតី
ពីអធិបដតយយភាពរបស់រ ា និ្ងទំនួ្លខុសត្តូវរបស់សហគម្ន៍្អន្តរជាតិ ដ ើម្បីការពារត្បជាជន្ពីការ
រដំលា សិទធិម្នុ្សសយា៉ាងធងន់្ធងរ។ 
 
 
ឯក្ស្ករបង្កា ញអំពីកុ្ារដៅក្នុងអំ ុងហាយន្ភាព ដៅទីស្កន ក់្ការ
ក្ណ្តត លរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ។ ត្ប ព៖ របូថតរបស់អងគការ
សហត្បជាជាតិ ដោយ JC Mcllwaine។ 
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សហភាពអាង្គ្ហវិក្តល ស់បតូរពីដោលន្ដយាបាយមិ្ន្ដត្ជៀតស្ត្ជក្ដៅដោលន្ដយាបាយមិ្ន្
ត្ពដងើយក្ដន្តើយ 

 
ក្នុងឆាន ំ២០០០ ត្បជាជាតិអាង្គ្ហវិក្បាន្បដងកើតសហភាពអាង្គ្ហវិក្ (AU) ដហើយភាល ម្ៗដនាេះ បាន្បដងកើតដោល
ការណ៍ ស្ លដត្កាយម្ក្ ត្តូវបាន្អេះអាងដ ើងវញិដៅក្នុងទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារដៅក្នុងឯក្ស្ករ
បដងកើតសហភាពអាង្គ្ហវិក្ (AU) គឺច្ាប់ធម្មនុ្ញ្ា។ ដោលការណ៍ទំងឡាយស្ លស្ច្ងដៅក្នុងច្ាប់ដន្េះ
តំណ្តងឲ្យការតល ស់បតូរ ៏ធំមួ្យពី “ការមិ្ន្ដត្ជៀតស្ត្ជក្” ដៅក្នុងកិ្ច្ចការរបស់រ ា ស្ លជាដោលន្ដយាបាយ
មួ្យ ស្ លត្តូវបាន្រក្ាទុក្ដោយបុពវការរីបស់សហភាពអាង្គ្ហវិក្ (AU) គឺអងគការឯក្ភាពអាង្គ្ហវិក្ដៅជា 
“ការមិ្ន្ត្ពដងើយក្ដន្តើយ”។ 

ការសងកត់ធងន់្របស់សហភាពអាង្គ្ហវិក្ (AU) ដលើការធានាថ្ន ការការពារត្បជាជន្ជាទំនួ្លខុសត្តូវរមួ្ោន  
អាច្ត្តូវបាន្ដម្ើលដ ើញដៅក្នុងត្បការនានា ូច្ខាងដត្កាម្នន្ច្ាប់ធម្មនុ្ញ្ា៖ 

• ត្បការ ៣(b) ស្ច្ងថ្ន វតថុបំណងសនូលនន្សហភាពអាង្គ្ហវិក្ (AU) គឺ “ការពារអធិបដតយយភាព 
បូរណភាពស្ ន្ ី និ្ងឯក្រាជយភាពនន្រ ាជាសាជិក្របស់ខលួន្”។ 

• ត្បការ ៤(h) ស្ច្ងថ្ន “សហភាពាន្សិទធិដត្ជៀតស្ត្ជក្ដៅក្នុងរ ាសាជិក្មួ្យ (MS) អនុ្ដលាម្
តាម្ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្របស់ម្ហាសន្និបាតទក់្ទង នឹ្ងស្កថ ន្ភាពធងន់្ធងរ  ូច្ជា អំដពើត្បល័យពូជ
ស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ និ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ”។ 

• ត្បការ ៤(j) បញ្ញា ក់្ថ្ន រ ាជាសាជិក្ាន្សិទធិដសនើសំុអន្តរាគម្ន៍្ពីសហភាព ដ ើម្បីស្កត រសន្តិភាព 
និ្ងសន្តិសុខ។ 
 

ជាងដន្េះដៅដទៀតសហភាពអាង្គ្ហវិក្ (AU) មិ្ន្តត្ម្ូវឲ្យាន្ការឯក្ភាពពីរ ា ដ ើម្បីដធវើអន្តរាគម្ន៍្ដៅក្នុង
ស្កថ ន្ភាពនានា ស្ លត្បជាជន្សថិតក្នុងហានិ្ ័យដ ើយ។ នទុយដៅវញិ អងគការឯក្ភាពអាង្គ្ហវិក្បាន្
ត្បតិបតតិការស្នអក្ដលើការត្ពម្ដត្ពៀងម្តិជារមួ្។ ជាការសំខាន់្ និ្ងស្សបតាម្ដោលការណ៍ទំនួ្លខុសត្តូវ
ក្នុងការការពារ (RtoP) សហភាពអាង្គ្ហវិក្ (AU) ចត់ទុក្ថ្ន អន្តរាគម្ន៍្ដយាធាដោយមិ្ន្ចំបាច់្ាន្ការ
ឯក្ភាពពីរ ា ត្តូវស្តជាជដត្ម្ើសចុ្ងដត្កាយ បនាទ ប់ពីវធិាន្ការសន្តិភាពមួ្យចំ្នួ្ន្ត្តូវបាន្ដត្បើត្បាស់រចួ្រាល់
អស់ដហើយ។ 
 

 
ជំនួ្បកំ្ពូលរបស់សហភាពអាង្គ្ហវិក្ (AU)  ដៅ
ហាគ ដំបៀរ។ ត្ប ព៖ របូថតរបស់អងគការសហ
ត្បជាជាតិ ដោយ Mark Garten។ 
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របាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន៍្ និ្ងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា 
(ICISS) បដងកើតពាក្យ “ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ” 

ក្នុងឆាន ំ២០០១ រោា  ិបាលនន្ត្បដទសកាណ្តោបាន្ពាយាម្ដ្លើយតបដៅនឹ្ងសំណួររបស់ដលាក្ កូ្ហវី 
អាណ្តន់្ និ្ងបាន្បដងកើតអនក្ជំនាញអន្តរជាតិមួ្យត្ក្ុម្ គឺគណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន៍្ 
និ្ងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា (ICISS)។ ដត្កាយពីការពិដត្ោេះដយាបល់មួ្យចំ្នួ្ន្ក្នុងចំ្ដណ្តម្ 
រោា  ិបាលនានា អងគការមិ្ន្ស្ម្ន្រោា  ិបាល (NGOs) អងគការអន្តររោា  ិបាល ស្កក្លវទិាល័យ និ្ង 
គណៈក្ាម ធិការស្ស្កវត្ជាវ និ្ងពិដត្ោេះដយាបល់ គណៈក្ម្មការដន្េះបាន្ដច្ញរបាយការណ៍របស់ខលួន្ ស្ ល
ាន្ចំ្ណងដជើងថ្ន ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុ ងការការពារ ក្នុងស្ខធនូ ឆាន ំ២០០១។ 

ស្នអក្ដលើការង្កររបស់បណឌិ ត Francis Deng និ្ងសហដសវកិ្របស់ោត់ដៅវទិាស្កថ ន្ Brookings សតីពី
ទសសន្:ទន្នន្អធិបដតយយភាពជាទំនួ្លខុសត្តូវ គណៈក្ម្មការដន្េះបាន្ស្ស្កយច្ម្ងល់អំពីដពលណ្តស្ ល
អធិបដតយយភាពរបស់រ ា - ដោលការណ៍ជាមូ្លោា ន្នន្ច្ាប់អន្តរជាតិ - ត្តូវស្តនតល់អាទិភាព ល់ការ
ការពារត្បឆំាងនឹ្ងការរដំលា បំពាន្ធងន់្ធងរបំនុតដលើច្ាប់ម្នុ្សសធម៌្ និ្ងអន្តរជាតិ រមួ្ទំងអំដពើត្បល័យពូជ
ស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ ការលប់បំបាត់ជាតិស្កសន៍្ និ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ។ 

របាយការណ៍ដន្េះបាន្នតល់អាទិភាព  ល់ការការពារត្បជាជន្ស្ លសថិតក្នុងហានិ្ ័យនន្អំដពើនត្ពននស 
ដោយតល ស់បតូរពីសិទធិរបស់រ ាស្ លដធវើអន្តរាគម្ន៍្ដៅជាទំនួ្លខុសត្តូវរបស់រ ាក្នុងការការពារត្បជាជន្។ 
របាយការណ៍ដន្េះស្ច្ងថ្ន ត្បសិន្ដបើរ ាមួ្យត្តូវបាន្ចត់ទុក្ថ្នាន្អធិបដតយយភាព រ ាដនាេះត្តូវស្តទទួល
ស្កគ ល់កាតពវកិ្ច្ចននទក្នុងរបស់ខលួន្ជាច្ម្បង គឺការការពារពលរ ារបស់ខលួន្ និ្ងចត់ទុក្អធិបដតយយភាពមិ្ន្
ស្ម្ន្ជាយន្តការនន្ការត្តួតពិនិ្តយដនាេះដទ ប៉ាុស្ន្ត ជាបន្ទុក្នន្ទំនួ្លខុសត្តូវ។ 

របាយការណ៍ដន្េះក៏្បាន្បញ្ញា ក់្នងស្ រថ្ន ត្បសិន្ដបើរ ាពាក់្ព័ន្ធមិ្ន្អាច្ ឬមិ្ន្ាន្ដច្តនាក្នុងការការពារ
ពលរ ារបស់ខលួន្ដទដនាេះ ាន្ទំនួ្លខុសត្តូវជាអន្តរជាតិមួ្យ ក្នុងការការពារជន្សីុវលិទំងដន្េះ។  
សហគម្ន៍្អន្តរជាតិ មិ្ន្គួរត្តឹម្ស្តពាយាម្បញ្ឈប់អំដពើដោរដៅស្ លកំ្ពុងបន្តប៉ាុដណ្តណ េះដទ ប៉ាុស្ន្ត  
សហគម្ន៍្អន្តរជាតិ ក៏្ត្តូវស្តាន្ដោលបំណងទប់ស្កក ត់អំដពើឧត្កិ្ ាកំុ្ឲ្យដក្ើតដ ើងម្តងដទៀត ដទេះជាដៅ
ក្ស្ន្លងណ្តក៏្ដោយនងស្ រ។ ដ ើម្បីសដត្ម្ច្ដោលដៅដន្េះ គណៈក្ម្មការបាន្អំពាវនាវឲ្យាន្ការបន្តវធិាន្
ការ ដ ើម្បីអនុ្វតតទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ ចប់ពីការទប់ស្កក ត់  ល់ត្បតិក្ម្ម និ្ងការក្ស្កងដ ើងវញិ។ 
គណៈក្ម្មការដន្េះបង្កា ញនូ្វវធិាន្ការមួ្យចំ្នួ្ន្ក្នុងការអនុ្វតតទសសន្:ទន្ដន្េះ ដោយាន្អន្តរាគម្ន៍្
ដយាធា ស្ លចត់ទុក្ជាជដត្ម្ើសចុ្ងដត្កាយប៉ាុដណ្តណ េះ។  
 
គត្ម្បរបាយការណ៍ គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន៍្  
និ្ងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា (ICISS)។ ត្ប ព៖ សម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិ 
ដ ើម្បីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (ICRtoP)                     
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របាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន៍្ និ្ងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា 
(ICISS) បដងកើតពាក្យ “ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ” 

ជាការសំខាន់្ របាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន៍្ និ្ងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា 
(ICISS) បាន្ោក់្កំ្ហិតដលើដពលដវលាស្ លសហគម្ន៍្អន្តរជាតិអាច្ និ្ងគួរដធវើសក្ម្មភាព ដ ើម្បីទប់ស្កក ត់
រ ានានាពីការដលើក្ដ ើងដហតុនលការពារម្នុ្សស ខណៈស្ លដធវើសក្ម្មភាពជាច្ម្បង ដ ើម្បីការពារនល
ត្បដយាជន៍្ន្ដយាបាយតទ ល់របស់ខលួន្។ ជាពិដសស របាយការណ៍ដន្េះបាន្ដសនើដ ើងនូ្វដោលការណ៍ត្បុង
ត្បយ័តននានា ស្ លត្តូវពិចរណ្តមុ្ន្ដពលអនុ្ញ្ញា តឲ្យាន្ការដត្បើត្បាស់ក្ាល ំងដយាធា ដ ើម្បីការពារ 
ត្បជាជន្  ូច្ជា៖ 

• ដច្តនាត្តឹម្ត្តូវ 
• ជដត្ម្ើសចុ្ងដត្កាយ 
• ម្ដធាបាយស្ លាន្សាាត្ត 
• ការរពឹំងភាពដជាគជ័យដោយសម្ដហតុនល 

 
របាយការណ៍ដន្េះក៏្បាន្ពិភាក្ាអំពី “សិទធិអំណ្តច្ត្តឹម្ត្តូវ” នងស្ រ ដោយទទួលស្កគ ល់ថ្ន ស្កថ ប័ន្សម្
ស្សបបំនុត ស្ លអនុ្ញ្ញា តឲ្យាន្ការដត្បើត្បាស់ក្ាល ំង គឺត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ 
ប៉ាុស្ន្ត ដោយបញ្ញា ក់្ថ្ន សាជិក្ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខរបស់អងគការសហត្បជាជាតិគួរត្តូវបាន្ដលើក្ទឹក្ចិ្តត
ឲ្យដធវើការទប់ស្កក ត់ឧត្កិ្ ាក្ម្មទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ឲ្យកាន់្ស្តាន្ត្បសិទធភាព (ឧទហរណ៍ 
ដោយដោេះស្ស្កយស្កថ ន្ភាពវបិតតិភាល ម្ៗ និ្ងសត្ាប់សាជិក្អចិ្នង្គ្ន្តយ៍ទំងត្បំា ដោយដច្ៀសវាងការដត្បើ
ត្បាស់សិទិធដវ ៉ាតូដៅក្នុងក្រណីទំងដន្េះ)។ របាយការណ៍ក៏្បាន្បញ្ញា ក់្នងស្ រអំពីតួនាទីរបស់ម្ហាសន្និបាត 
កិ្ច្ចត្ពម្ដត្ពៀងថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងថ្នន ក់្អនុ្តំបន់្ និ្ងរ ាពាក់្ព័ន្ធដនសងដទៀតនងស្ រ ត្បសិន្ដបើត្ក្ុម្ត្បឹក្ា 
សន្តិសុខបរាជ័យក្នុងការដោេះស្ស្កយស្កថ ន្ភាពស្បបដន្េះដៅក្នុង “ដពលដវលាសម្ស្សប”។ របាយការណ៍
ដន្េះក៏្បាន្ពិភាក្ានងស្ រអំពីបញ្ញា  “មូ្លដហតុត្តឹម្ត្តូវ” ដោយបញ្ញា ក់្ថ្ន ក្ាល ំងគួរត្តូវបាន្ពិចរណ្ត 
ត្បសិន្ដបើ “ការបាត់បង់ជីវតិត្ទង់ត្ទយធំ ឬការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្” ត្តូវបាន្គំរាម្កំ្ស្ហង។ 

ជាអកុ្សល ការកំ្ណត់ដពលដវលានន្ការដច្ញរបាយការណ៍បាន្ដធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ ល់ការទទួលយក្ជា
បឋម្នន្របាយការណ៍ មួ្យស្ននក្ដោយស្ករការឈ្លល ន្ពាន្ត្បដទសអីុរា៉ា ក់្ក្នុងឆាន ំ២០០៣។ ត្បតិបតតិការ
ដយាធាជាឯក្ដតាភាគីរបស់សហរ ាអាដម្រកិ្ ស្ លដសនើដ ើងមួ្យស្ននក្ស្នអក្ដលើទ ាីក្រណ៍នន្អន្តរាគម្ន៍្
ម្នុ្សសធម៌្ បាន្បដងកើន្ការត្ពួយបារម្ភថ្នទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) នឹ្ងត្តូវបាន្ដត្បើត្បាស់ដោយ
រ ាម្ហាអំណ្តច្ ដ ើម្បីបំតល ញអធិបដតយយភាពរបស់ត្បដទសដនសងដទៀត។ ប៉ាុស្ន្ត ដទេះជាការោំត្ទសត្ាប់
ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ត្តូវបាន្រតឹតបិតជាបឋម្ក៏្ដោយ ម្ហន្តរាយម្នុ្សសជាតិជាបន្ត  
រមួ្ទំងបរាជ័យក្នុងការការពារត្បជាជន្នន្តំបន់្ោហវួរ បាន្នតល់សញ្ញា ថ្ន វធិាន្ការបស្ន្ថម្ដទៀតចំបាច់្
ត្តូវស្តដធវើដ ើងដោយសហគម្ន៍្អន្តរជាតិទំងមូ្ល ដ ើម្បីដ្លើយតបដៅនឹ្ងការគំរាម្កំ្ស្ហងនន្អំដពើហិងា
ត្ទង់ត្ទយធំត្បឆំាងនឹ្ងត្បជាជន្។ 
 
សហត្បធាន្គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្
អន្តរាគម្ន៍្ និ្ងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា (ICISS)  
ដលាក្ Mohammed Sahnoun (ខាងដ្វង) និ្ងដលាក្ 
Gareth Evans។ ត្ប ព៖ រូបថតរបស់អងគការសហ
ត្បជាជាតិ ដោយ Evan Schneider។  
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រដបៀបស្ លទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) បាន្វវិឌ្ឍ៖ ពី គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិ
ទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន៍្ និ្ងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា (ICISS) ដៅជំនួ្បកំ្ពូល 
ពិ ពដលាក្ ឆាន ២ំ០០៥ 
ការោំត្ទចំ្ដពាេះ ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ត្តូវបាន្បញ្ចូ លដៅក្នុងរដបៀបវារៈកំ្ស្ណទត្ម្ង់ 
អងគការសហត្បជាជាតិរបស់អគគដលខាធិការ រមួ្ទំង៖  

ឆាន ំ២០០៤៖ គណៈក្ម្មការជាន់្ខពស់ទទួលបន្ទុក្របាយការណ៍សតីពីការគំរាម្កំ្ស្ហង បញ្ញា ត្បឈម្ និ្ងការ
តល ស់បតូរស្ លាន្ចំ្ណងដជើងថ្ន ពិ ពដលាក្មួ្យកាន់្ស្តាន្សន្តិសុខ៖ ទំនួ្លខុសត្តវូរមួ្របស់ដយើង 

ដ ើម្បីដត្តៀម្ដរៀបចំ្សត្ាប់សម័្យត្បជំុដលើក្ទី ៦០ នន្ម្ហាសន្និបាត អគគដលខាធិការអងគការសហត្បជា
ជាតិ ដលាក្ កូ្ហវី អាណ្តន់្ បាន្ចត់តំាងត្ក្ុម្ឥសសរជន្ដ្នើម្ ដ ើម្បវីាយតនម្លដលើការគំរាម្កំ្ស្ហងសន្តិសុខ
សក្លបនាទ ន់្បំនុត និ្ងដច្ញអនុ្ស្កសន៍្សតីពីរដបៀបត្បដសើរបំនុតក្នុងការកាត់បន្ថយការគំរាម្កំ្ស្ហង 
ទំងដនាេះ។ របាយការណ៍ដន្េះរមួ្បញ្ចូ លនូ្វអនុ្ស្កសន៍្ចំ្នួ្ន្ ១០១ អំពីរដបៀបស្ លពិ ពដលាក្ ត្តូវស្ត 
ដោេះស្ស្កយ បញ្ញា ត្បឈម្ស្ននក្សន្តិសុខរបស់ខលួន្រួម្ោន  និ្ងលអិតលអន់្ រមួ្ទំង តាម្រយៈការត្បកាន់្យក្ 
និ្ងការអនុ្វតតទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារនងស្ រ។ 

ឆាន ំ២០០៥៖ របាយការណ៍របស់អគគដលខាធិការក្នុងដសរភីាពធំជាងមុ្ន្៖ ដឆាព េះដៅរក្ការអ ិវឌ្ឍន៍្ សន្តិសុខ 
និ្ងសិទធិម្នុ្សសសត្ាប់ទំងអស់ោន  

បនាទ ប់ម្ក្ អគគដលខាធិការ ដលាក្ កូ្ហវី អាណ្តន់្ បាន្ដច្ញរបាយការណ៍មួ្យ ជាមួ្យនឹ្ងអនុ្ស្កសន៍្
នានាសតីពីបញ្ញា ស្ លត្បមុ្ខរ ា និ្ងរោា  ិបាលគួរដោេះស្ស្កយដៅក្នុង “ជំនួ្បកំ្ពូលពិ ពដលាក្” ស្ លនឹ្ង
ម្ក្ ល់ដៅដពលដនាេះក្នុងឆាន ំ២០០៥ និ្ងក្នុងរយៈដពលប៉ាុនាម ន្ឆាន ំខាងមុ្ខ។ ដៅក្នុងស្ននក្មួ្យស្ លាន្
ចំ្ណងដជើងថ្ន ដសរភីាពក្នុ ងការរស់ដៅដោយាន្ដសច្ក្តីនថលថនូ រ ដោយពិភាក្ាអំពីសរសរសតម្ភនន្សិទធិ
ម្នុ្សស របស់អងគការសហត្បជាជាតិ អគគដលខាធិការបាន្នតល់អនុ្ស្កសន៍្ឲ្យបណ្តត រ ាទំងឡាយ ត្បកាន់្
យក្បទោា ន្នន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ ស្ លកំ្ពុងដលច្ដ ើង។ 

ឆាន ំ២០០៥៖ ការត្ពម្ដត្ពៀងម្តិរបស់បណ្តត រ ាអាង្គ្ហវកិ្ដៅ Ezulwini 

បណ្តត រោា  ិបាលអាង្គ្ហវិក្បាន្អនុ្ម័្តទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារដៅក្នុង “ការត្ពម្ដត្ពៀងម្តិដៅ 
Ezulwini” ដោយទទួលស្កគ ល់សិទធិអំណ្តច្របស់ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខក្នុងការអនុ្ញ្ញា តឲ្យដត្បើត្បាស់ក្ាល ំង
ដៅក្នុងស្កថ ន្ភាពនន្អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ និ្ងការ
លុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្ និ្ងទទូច្ថ្ន ក្នុងក្រណីស្បបដន្េះ អងគការត្បចំតំបន់្ស្ លាន្ទីតំាងសថិតដៅស្ក្បរ
ជដាល េះ គបបីត្តូវបាន្នតល់សិទធិអំណ្តច្ឲ្យចត់វធិាន្ការ។ 

 
 
អគគដលខាធិការត្តូវបាន្ោក់្ជូន្នូ្វ 
របាយការណ៍ របស់គណៈក្ម្មការជាន់្ខពស់
ទទួលបន្ទុក្ការគំរាម្កំ្ស្ហង បញ្ញា ត្បឈម្ 
និ្ងការតល ស់បតូរ។  
ត្ប ព៖ របូថតរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ 
ដោយ EskinderDebebe។ 
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ឯក្ស្ករលទធនលជំនួ្បកំ្ពូលពិ ពដលាក្ ឆាន ២ំ០០៥ រមួ្បញ្ចូលនូ្វការអនុ្ម័្តទំនួ្ល 
ខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) ជាត្បវតតិស្កស្រសត 

ក្នុងស្ខក្ញ្ញា  ឆាន ំ២០០៥ ត្បមុ្ខរ ា និ្ងរោា  ិបាលនានាបាន្អនុ្ម័្តជាឯក្ច្ឆន្ទដលើទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការ
ការពារ និ្ងឯក្ភាពចំ្ដពាេះអតថបទខាងដត្កាម្ដៅក្នុងក្ថ្នខណឌ  ១៣៨-១៤០ នន្ឯក្ស្ករលទធនលនន្ 
កិ្ច្ចត្បជំុដពញអងគជាន់្ខពស់នន្ម្ហាសន្និបាត ស្ លដៅថ្ន “ជំនួ្បកំ្ពូលពិ ពដលាក្”។ ដន្េះគឺជាត្ពឹតតិការណ៍
ត្បវតតិស្កស្រសត ដោយស្ករគំនិ្តនន្ការដបតជាា ចិ្តតចំ្ដពាេះទំនួ្លខុសត្តូវអន្តរជាតិក្នុងការការពារ ទទួលបាន្
ការោំត្ទពីបណ្តត រោា  ិបាល និ្ងសងគម្សីុវលិម្ក្ពីតំបន់្ទំងអស់ មួ្យស្ននក្ដោយស្ករថ្នន ក់្ ឹក្នំាម្ក្ពី 
បណ្តត រ ាដៅស្ប៉ាក្ខាងតបូងពិ ពដលាក្  ូច្ជា ត្បដទសអាហសង់ទីន្ ឈីលី ហាគ ដតា៉ាឡា មិុ្ច្សិុក្ រា៉ាវ ន់្ោ 
និ្ងអាង្គ្ហវិក្ខាងតបូង ស្ លត្បដទសទំងដន្េះ គឺជាអនក្តស ូម្តិ ៏ខាល ំងកាល ឲ្យាន្ការបញ្ចូ លបទោា ន្។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១៣៨. រ ានី្មួ្យៗាន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារត្បជាជន្របស់ខលួន្ពីអំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ 
ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ ការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្ និ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ។ ទំនួ្លខុសត្តូវ
ដន្េះស្ច្ងអំពីការទប់ស្កក ត់ឧត្កិ្ ាក្ម្មទំងដន្េះ រមួ្ទំងការញុេះញង់ឲ្យាន្ឧត្កិ្ ាក្ម្មទំងដន្េះ តាម្ 
រយៈម្ដធាបាយសម្ស្សប និ្ងចំបាច់្។ ដយើងទទួលស្កគ ល់ថ្ន ទំនួ្លខុសត្តូវ និ្ង្ន្ទៈដធវើ
សក្ម្មភាពស្សបតាម្ម្ដធាបាយដន្េះ។ សហគម្ន៍្អន្តរជាតិ ត្បសិន្ដបើសម្ស្សប គួរដលើក្ទឹក្ចិ្តត 
និ្ងជួយបណ្តត រ ានានាឲ្យអនុ្វតតទំនួ្លខុសត្តូវដន្េះ និ្ងោំត្ទអងគការសហត្បជាជាតិក្នុងការបដងកើត
សម្តថភាពត្ពាន្ជាមុ្ន្។  

១៣៩. តាម្រយៈអងគការសហត្បជាជាតិ សហគម្ន៍្អន្តរជាតិក៏្ាន្ទំនួ្លខុសត្តូវនងស្ រក្នុងការ
ដត្បើត្បាស់ម្ដធាបាយការទូត ម្នុ្សសធម៌្ និ្ងម្ដធាបាយសន្តិភាពដនសងដទៀតស្ លសម្ស្សប 
ស្សបតាម្ជំពូក្ VI និ្ង VIII នន្ធម្មនុ្ញ្ា ដ ើម្បីជួយការពារត្បជាជន្ពីអំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ 
ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ ការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្ និ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ។ ដៅក្នុង 
បរបិទដន្េះ ដយើងដត្តៀម្ខលួន្ជាដស្សច្ក្នុងការចត់វធិាន្ការរួម្ោន ឲ្យបាន្ទន់្ដពលដវលា និ្ងមឺុ្ងា៉ា ត់ 
តាម្រយៈត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខ ស្សបតាម្ធម្មនុ្ញ្ា រមួ្ទំងជំពូក្ទី VII តាម្ក្រណីនី្មួ្យៗ និ្ង
ដោយសហត្បតិបតតិការជាមួ្យនឹ្ងអងគការពាក់្ព័ន្ធត្បចំតំបន់្តាម្ភាពសម្ស្សប ត្បសិន្ដបើ
ម្ដធាបាយសន្តិភាពពំុាន្ភាពត្គប់ត្ោន់្ ដហើយអាជាា ធរជាតិបរាជ័យយា៉ាងច្ាស់ក្នុងការការពារ
ត្បជាជន្របស់ខលួន្ពីអំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ ការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្ និ្ង
ឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ។ ដយើងសងកត់ធងន់្ដលើតត្ម្ូវការឲ្យម្ហាសន្និបាត បន្តពិចរណ្ត
ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារត្បជាជន្ពីអំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ ការលុប
បំបាត់ជាតិស្កសន៍្ និ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ និ្ងនលវបិាក្របស់វា ដោយច្ងចំក្នុងចិ្តត
នូ្វដោលការណ៍នន្ធម្មនុ្ញ្ា និ្ងច្ាប់អន្តរជាតិ។ ដយើងក៏្ាន្បំណងដបតជាា ចិ្តតនងស្ រ តាម្ការ
ចំបាច់្ និ្ងសម្ស្សប ក្នុងការជួយបណ្តត រ ានានា ក្ស្កងសម្តថភាព ដ ើម្បីការពារត្បជាជន្របស់
ខលួន្ពីអំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ ការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្ និ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្ម
ត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ និ្ងក្នុងការជួយត្បដទសទំងឡាយស្ លសថិតដត្កាម្សាព ធ មុ្ន្ដពលវបិតតិ និ្ង
ជដាល េះនទុេះដ ើង។ 

១៤០. ដយើងោំត្ទយា៉ាងដពញទំហឹង ចំ្ដពាេះដបសក្ក្ម្មរបស់ទីត្បឹក្ាពិដសស នន្អគគដលខាធិការ
ទទួលបន្ទុក្ការទប់ស្កក ត់អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្។ 
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ដត្បៀបដធៀប និ្ងបង្កា ញភាពខុសោន ៖ របាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្
អន្តរាគម្ន៍្ និ្ងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា (ICISS) ក្នុងឆាន ២ំ០០១ និ្ងឯក្ស្ករលទធនល
ជំនួ្បកំ្ពូលពិ ពដលាក្ (WSOD) ក្នុងឆាន ២ំ០០៥ 
ដទេះជារបាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន៍្ និ្ងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា (ICISS) 
បាន្ស្ច្ងមុ្ន្ដគអំពីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារក៏្ដោយ ក៏្សាសធាតុទំងអស់ស្ លបង្កា ញដៅក្នុង
របាយការណ៍ មិ្ន្សុទធស្តត្តូវបាន្អនុ្ម័្តដោយរ ាជាសាជិក្នានាដៅក្នុងឯក្ស្ករលទធនលជំនួ្បកំ្ពូល
ពិ ពដលាក្ (WSOD) ដ ើយ។ ដៅដពលដយើងពិភាក្ាអំពីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារបច្ចុបបន្ន ដយើង
សំដៅជាពិដសស ល់អវីស្ លត្តូវបាន្បញ្ចូ លដៅក្នុងក្ថ្នខណឌ  ១៣៨, ១៣៩ និ្ង ១៤០ នន្ឯក្ស្ករ 
លទធនលជំនួ្បកំ្ពូលពិ ពដលាក្ (WSOD) ដោយស្ករដន្េះគឺជាភាស្កស្ លរ ាជាសាជិក្ទំងអស់បាន្
ឯក្ភាព។  

ដសច្ក្តីស្ច្ងដរៀងៗខលួន្នន្របាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន៍្ និ្ងអធិបដតយយភាព
របស់រ ា (ICISS) និ្ងឯក្ស្ករលទធនលជំនួ្បកំ្ពូលពិ ពដលាក្ (WSOD) អំពីបទោា ន្ ាន្ភាពខុសោន តាម្
រដបៀប ូច្ខាងដត្កាម្៖ 

• ដទេះបីជារបាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន៍្ និ្ងអធិបដតយយភាពរបស់
រ ា (ICISS) បាន្ដសនើឲ្យពិចរណ្ត “ដោលការណ៍ត្បុងត្បយ័តន” មុ្ន្ដពលអនុ្ញ្ញា តឲ្យដត្បើត្បាស់
ក្ាល ំង (សូម្ដម្ើលទំព័រ ១១) ក៏្ដោយ ក៏្ដោលការណ៍ទំងដន្េះមិ្ន្ត្តូវបាន្អនុ្ម័្តក្នុងឆាន ំ២០០៥ 
ដ ើយ។ 

• បណ្តត រ ាជាសាជិក្ដៅក្នុងឯក្ស្ករលទធនលជំនួ្បកំ្ពូលពិ ពដលាក្ (WSOD) បាន្ត្ពម្ដត្ពៀង
ថ្ន វសិ្កលភាពនន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ ាន្លក្ាណៈច្ដងអៀត និ្ងត្គប ណត ប់ស្តដលើ
ឧត្កិ្ ាក្ម្ម និ្ងការរដំលា បំពាន្បួន្ត្បដ ទប៉ាុដណ្តណ េះ គឺអំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាង
ម្នុ្សសជាតិ ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ និ្ងការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្។ នទុយដៅវញិ របាយការណ៍ 
គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន៍្ និ្ងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា  (ICISS) បាន្ស្ច្ង
អំពីវសិ្កលភាពទូលំទូលាយជាង និ្ងរមួ្បញ្ចូ ល “ម្ហន្តរាយធម្មជាតិ និ្ងបរសិ្កថ ន្ធងន់្ធងរ ស្ លរ ា
ស្កមី្ពំុាន្្ន្ទៈ ឬមិ្ន្អាច្ជម្នេះបាន្ ឬអំពាវនាវសំុជំនួ្យ” និ្ង “ស្កថ ន្ភាពនន្ការ ួលរលំរបស់
រ ា និ្ងការោក់្ឲ្យត្បជាជន្សថិតក្នុងដត្ោេះទុរ ិក្ស ធងន់្ធងរ និ្ង/ឬសង្គ្ង្កគ ម្សីុវលិ”។ 

• “ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការក្ស្កងដ ើងវញិ” ត្តូវបាន្ស្ច្ងដៅក្នុងរបាយការណ៍គណៈក្ម្មការ 
អន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន៍្ និ្ងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា (ICISS) ជាស្ននក្មួ្យនន្ការបន្ត
ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ ប៉ាុស្ន្ត មិ្ន្ត្តូវបាន្បញ្ចូ លដៅក្នុងក្ថ្នខណឌ ឯក្ស្ករលទធនលជំនួ្ប
កំ្ពូលពិ ពដលាក្ (WSOD) ដ ើយ។ បញ្ញា ដន្េះមួ្យស្ននក្បណ្តត លម្ក្ពីវធិាន្ការក្ស្កងដ ើង
វញិ ដទេះបីជាស្ននក្សំខាន់្មួ្យនន្ការទប់ស្កក ត់ការដក្ើតដ ើងវញិនូ្វអំដពើហិងា និ្ងការការពារ
ត្បជាជន្ នឹ្ងត្តូវដោេះស្ស្កយ តាម្រយៈការបដងកើតគណៈក្ម្មការក្ស្កងសន្តិភាពក៏្ដោយ។ 

 

 

ជំនួ្បកំ្ពូលពិ ពដលាក្ ឆាន ំ២០០៥ បាន្ត្បារពវដធវើដ ើង
ដៅនថងទី១៤ ស្ខក្ញ្ញា  ឆាន ំ២០០៥។ ត្ប ព៖ របូថតរបស់
អងគការសហត្បជាជាតិ ដោយ Mark Garten 
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ដតើអវីដៅជាមូ្លោា ន្ត្គឹេះស្ននក្បទោា ន្ និ្ងច្ាប់នន្ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ 
(RtoP)? 

ការស្សវងយល់ស្ លកំ្ពុងដលច្ដ ើងស្ លអធិបដតយយភាព រមួ្បញ្ចូ លទំងទំនួ្លខុសត្តូវ ត្ពម្ទំង
សិទធិ គឺជាដោលការណ៍ស្ណនំាមួ្យសត្ាប់ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)។ សាជិក្ភាព
ដៅក្នុងអងគការសហត្បជាជាតិ គឺជាឧទហរណ៍សំខាន់្បំនុតនន្បណ្តត រ ាស្ លសម័ត្គចិ្តតទទួលយក្
កាតពវកិ្ច្ច និ្ងការកំ្ហិតដលើទដងវើរបស់ខលួន្ជាសាជិក្នន្សហគម្ន៍្អន្តរជាតិ។  

ទសសន្ៈទន្នន្សន្តិសុខម្នុ្សសជាតិ ស្ លស្ច្ងពី ំបូងដោយក្ម្មវធីិអ ិវឌ្ឍន៍្សហត្បជាជាតិដៅ
ក្នុងរបាយការណ៍អ ិវឌ្ឍន៍្ម្នុ្សស ឆាន ំ១៩៩៤ របស់ខលួន្ ក៏្ាន្ជាប់ទក់្ទងនឹ្ងទំនួ្លខុសត្តូវក្នុង
ការការពារ (RtoP) នងស្ រ ដោយស្ករវាដ ើរតួនាទី ៏ធំមួ្យដៅក្នុងការតល ស់បតូរចំ្ណុច្ដតត តនន្ 
សន្តិសុខពីស្ ន្ ីដៅកាន់្ត្បជាជន្។  

ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ក៏្ត្តូវបាន្បដងកើតដ ើងនងស្ រស្នអក្ដលើកាតពវកិ្ច្ចនលូវច្ាប់អន្តរ
ជាតិ ដយាងតាម្ដសច្ក្តីត្បកាស កិ្ច្ចត្ពម្ដត្ពៀង និ្ងសន្ធិសញ្ញា សតីពីសិទធិម្នុ្សស និ្ងការការពារ
ម្នុ្សស ច្ាប់ម្នុ្សសធម៌្អន្តរជាតិ និ្ងជន្ដ ៀសខលួន្ និ្ងច្ាប់ជាតិនានាស្ លស្ច្ងអំពីបទោា ន្នន្
ការត្បត្ពឹតត និ្ងម្ដធាបាយអនុ្វតតបទោា ន្ទំងដន្េះ។ អវីស្ លពាក់្ព័ន្ធជាពិដសស គឺដសច្ក្តីត្បកាស
ជាសក្លសតីពីសិទធិម្នុ្សស អនុ្សញ្ញា ត្ក្ុងហសឺស្ណវចំ្នួ្ន្បួន្ និ្ងពិធីស្ករបស្ន្ថម្ចំ្នួ្ន្ពីរ អនុ្សញ្ញា
ត្បឆំាងការដធវើទរណុក្ម្ម អនុ្សញ្ញា សតីពីអំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ អនុ្សញ្ញា សតីពីសិទធិពលរ ា 
ន្ដយាបាយ សងគម្ ដស ាកិ្ច្ច និ្ងវបបធម៌្ និ្ងលក្ាន្តិក្ៈទីត្ក្ុងរ ៉ាមូ្សតីពីតុលាការត្ពហមទណឌ អន្តរជាតិ។ 
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ដតើឧត្កិ្ ាក្ម្ម និ្ងការរដំលា បំពាន្ទំងបួន្ាន្អវីខលេះ ស្ លបញ្ចូលដៅក្នុងទំនួ្លខុសត្តវូ
ក្នុងការការពារ (RtoP)? 

ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ាន្វសិ្កលភាពតូច្ច្ដងអៀតខាល ំង និ្ងអនុ្វតតចំ្ដពាេះស្តឧត្កិ្ ាក្ម្ម និ្ង
ការរដំលា បំពាន្ជាក់្លាក់្ចំ្នួ្ន្បួន្ប៉ាុដណ្តណ េះ គឺអំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ 
ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ និ្ងការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្។  ូដច្នេះ បទោា ន្ដន្េះមិ្ន្អនុ្វតតចំ្ដពាេះការគំរាម្កំ្ស្ហង
ដនសងដទៀតចំ្ដពាេះសន្តិសុខម្នុ្សសជាតិ  ូច្ជា វបិតតិសុខភាព ម្ហន្តរាយធម្មជាតិ ភាពត្កី្ត្ក្ ឬអំដពើ 
ពុក្រលួយដ ើយ។ ជាញឹក្ញាប់ ដយើងដត្បើពាក្យ “អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ” ដ ើម្បីរមួ្បញ្ចូ លឧត្កិ្ ាក្ម្ម 
និ្ងការរដំលា បំពាន្ទំងបួន្។ 

 

អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ 

ដត្កាយពីភាពតក់្សលុតនន្ហាយន្ភាព បណ្តត រ ាជាសាជិក្ដៅក្នុងម្ហាសន្និបាតអងគការសហត្បជាជាតិ
បាន្អនុ្ម័្តអនុ្សញ្ញា សតីពីការទប់ស្កក ត់ និ្ងការនតនាទ ដទសឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បល័យពូជស្កសន៍្ដៅនថងទី០៩  
ស្ខធនូ ឆាន ំ១៩៤៨។ ត្បការ II នតល់និ្យម្ន័្យនន្ពាក្យ “អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្” ជា៖ 

អំដពើស្ លត្បត្ពឹតតក្នុងដច្តនាបំតល ញ ទំងស្សុង ឬមួ្យស្ននក្ នូ្វត្ក្ុម្ជន្រួម្ជាតិ ជន្ជាតិ ជាតិស្កសន៍្ ឬ
ជាតិស្កសនា រមួ្ទំង៖ 

(ក្) ការសាល ប់សាជិក្នន្ត្ក្ុម្ 
(ខ) ការបងកដត្ោេះថ្នន ក់្ស្ននក្រាងកាយ ឬនលូវចិ្តតធងន់្ធងរចំ្ដពាេះសាជិក្នន្ត្ក្ុម្ 
(គ) ការោក់្ដោយដច្តនាដលើត្ក្ុម្នូ្វលក្ាខណឌ ជីវតិ ស្ លត្តូវបាន្ចត់ទុក្ថ្ន នំាម្ក្នូ្វការបំតល ញ

ស្ននក្រាងកាយរបស់ត្ក្ុម្ទំងស្សុង ឬមួ្យស្ននក្ 
( )ការោក់្វធិាន្ការស្ លាន្ដច្តនាទប់ស្កក ត់កំ្ដណើ តដៅក្នុងត្ក្ុម្ 
(ង) ការដនទរកុ្ារនន្ត្ក្ុម្មួ្យដៅត្ក្ុម្មួ្យដទៀតដោយបងាំ។ 

 

** កំ្ណត់សាគ ល់៖ អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្អាច្ដក្ើតដ ើងដៅក្នុង ឬដៅដត្ៅជដាល េះត្បោប់អាវុធ។ 
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ឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ 

លក្ាន្តិក្ៈទីត្ក្ុងរ ៉ាមូ្នន្តុលាការត្ពហមទណឌ អន្តរជាតិ ត្តូវបាន្អនុ្ម័្តដៅនថងទី០១ ស្ខក្ក្កោ ឆាន ំ២០០២ ដ ើម្បី
បដងកើតតុលាការត្ពហមទណឌ អន្តរជាតិ ស្ លជាស្កថ ប័ន្តុលាការអន្តរជាតិអចិ្នង្គ្ន្តយ៍មួ្យ ស្ លអាច្ 
ដសុើបអដងកត និ្ងនតនាទ ដទសដរឿងក្តីអំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ និ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្ម 
សង្គ្ង្កគ ម្។ រោា  ិបាលទំងអស់ មិ្ន្ស្ម្ន្សុទធស្តជាហតថដលខីនន្លក្ាន្តិក្ៈទីត្ក្ុងរ ៉ាមូ្ដ ើយ ប៉ាុស្ន្ត ត្បការ VII 
នន្លក្ាន្តិក្ៈដន្េះកំ្ណត់និ្យម្ន័្យឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ (ស្ លមិ្ន្ ូច្អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ 
ដោយោម ន្ដច្តនាជាក់្លាក់្ដ ើយ) ជា៖ 

អំដពើស្ លត្បត្ពឹតត ជាស្ននក្មួ្យនន្ការវាយត្បហារស្ លរាលោល ឬាន្លក្ាណៈជាត្បព័ន្ធក្នុង 
ដោលបំណងត្បឆំាងនឹ្ងត្បជាជន្សីុវលិ ដោយ ឹងអំពីការវាយត្បហារ។ 

(ក្) ការដធវើោត 
(ខ) ការសាល ប់នុតពូជ 
(គ) ការចប់ដធវើទសក្រ 
( )ការនិ្រដទស ឬការដនទរត្បជាជន្ដោយបងាំ 
(ង) ការចប់ោក់្ពន្ធនាោរ ឬការ ក្ហូតធងន់្ធងរដនសងដទៀតនូ្វដសរភីាពស្ននក្រាងកាយស្ លរដំលា 

បំពាន្វធិាន្ជាមូ្លោា ន្នន្ច្ាប់អន្តរជាតិ 
(ច្) ការដធវើទរណុក្ម្ម 
(្) ការរដំលា ដសពសន្ថវៈ អំដពើទសភាពនលូវដ ទ ដពសាចរដោយបងាំ ការាន្គ ៌ដោយបងាំ ការ

ដធវើឲ្យអារដោយបងាំ ឬទត្ម្ង់ដនសងដទៀតនន្អំដពើហិងានលូវដ ទស្ លាន្លក្ាណៈធងន់្ធងរត្បហាក់្
ត្បស្ហលោន  

(ជ) ការដធវើទុក្ាបុក្ដម្នញត្បឆំាងនឹ្ងត្ក្ុម្ ស្ លអាច្កំ្ណត់អតតសញ្ញា ណបាន្ ឬត្ក្ុម្សមូ្ហភាពស្ននក្
ន្ដយាបាយ ជាតិស្កសន៍្ ជន្រមួ្ជាតិ ជន្ជាតិ វបបធម៌្ ស្កសនា ដយន្ឌ័្រ  ូច្ត្តូវបាន្កំ្ណត់ដៅ
ក្នុងក្ថ្នខ័ណឌ ទី៣ ឬមូ្លោា ន្ដនសងដទៀតស្ លត្តូវបាន្ទទួលស្កគ ល់ជាសក្លថ្នមិ្ន្អាច្
អនុ្ញ្ញា តបាន្ ដយាងតាម្ច្ាប់អន្តរជាតិទក់្ទងនឹ្ងអំដពើណ្តមួ្យស្ លដយាង ល់ដៅក្នុង 
ក្ថ្នខ័ណឌ ដន្េះ ឬឧត្កិ្ ាក្ម្មណ្តមួ្យ ដៅក្នុងយុតាត ធិការនន្តុលាការ 

(ឈ)ការបាត់ខលួន្ម្នុ្សសដោយបងាំ 
(ញ) ឧត្កិ្ ាក្ម្មអាបា៉ា ដថត (ការស្បងស្ច្ក្ជាតិស្កសន៍្) 
( ) អំដពើអនុ្សសធម៌្ដនសងដទៀត ស្ លាន្លក្ាណៈត្បហាក់្ត្បស្ហល ក្នុងដច្តនាបងកឲ្យាន្ទុក្ាដវទនា

ធងន់្ធងរ ឬរបួសធងន់្ធងរ ល់រាងកាយ ឬសុខភាពនលូវចិ្តត ឬនលូវកាយ។ 
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ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ 

ដៅនថងទី១២ ស្ខសីហា ឆាន ំ១៩៤៩ សហគម្ន៍្អន្តរជាតិបាន្អនុ្ម័្តអនុ្សញ្ញា ត្ក្ុងហសឺស្ណវចំ្នួ្ន្បួន្។  
អនុ្សញ្ញា ទំងដន្េះ និ្ងពិធីស្ករបស្ន្ថម្ចំ្នួ្ន្ពីរ ស្ លអនុ្ម័្តក្នុងឆាន ំ១៩៧៧ ការពារបុគគលទំងឡាយណ្ត
ស្ លមិ្ន្ជាប់ពាក់្ព័ន្ធដៅក្នុងអំដពើអរភិាពក្នុងអំ ុងដពលនន្ជដាល េះត្បោប់អាវុធ។ អនុ្សញ្ញា  និ្ងពិធីស្ករ
បស្ន្ថម្ទំងដន្េះ ស្ច្ងអំពីបទោា ន្នន្ការត្បត្ពឹតតចំ្ដពាេះបុគគលទំងដន្េះ ដយាងតាម្ច្ាប់ម្នុ្សសធម៌្អន្តរជាតិ 
និ្ងកំ្ណត់និ្យម្ន័្យឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ជាអំដពើមួ្យស្ លត្បត្ពឹតតដ ើងក្នុងអំ ុងជដាល េះត្បោប់អាវុធ 
ស្ លរដំលា បំពាន្ដលើច្ាប់ម្នុ្សសធម៌្អន្ដរជាតិ ឬច្ាប់សិទធិម្នុ្សស។ ក្ត្មិ្តនន្ការរដំលា បំពាន្ស្ ល
បដងកើតបាន្ជាឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ ាន្ភាពទូលំទូលាយ ដហើយ ក្នុងចំ្ដណ្តម្ឧត្កិ្ ាក្ម្មដនសងដទៀត រមួ្
បញ្ចូ លទំងការដធវើោត ឬការត្បត្ពឹតតអាត្ក្ក់្ដលើបុគគលណ្តាន ក់្ស្ លមិ្ន្ ឬស្លងចូ្លរមួ្ដៅក្នុងអំដពើ 
អរភិាព រមួ្ទំងជន្សីុវលិ អនក្ដទសសង្គ្ង្កគ ម្ អនក្របួស ឬអនក្ជំងឺ បុគគលិក្ដវជាស្កស្រសត និ្ងស្កសនា និ្ង
បុគគលិក្ត្បតិបតតិការជួយសដង្គ្ង្កគ េះ។ 
** កំ្ណត់សាគ ល់៖ ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ ដយាងតាម្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ គួរត្តូវបាន្កំ្ហិតត្តឹម្
ឧត្កិ្ ាក្ម្ម ស្ លាន្ដោលបំណងត្បឆំាងត្បជាជន្សីុវលិ ស្ លត្បត្ពឹតតដ ើងក្នុងលក្ាណៈរាលោល និ្ង
ជាត្បព័ន្ធ។ 

ការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្ 

ការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្ មិ្ន្ត្តូវបាន្ទទួលស្កគ ល់ជានលូវការថ្នជាឧត្កិ្ ាក្ម្មដលច្ដធាល  ដយាងតាម្ច្ាប់
អន្តរជាតិដ ើយ ប៉ាុស្ន្ត ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងដោលន្ដយាបាយត្បក្បដោយដច្តនា ស្ លតាក់្ស្តងដ ើងដោយត្ក្ុម្
ជន្ជាតិ ឬស្កសនាមួ្យ ដ ើម្បីកំ្ចត់ តាម្ម្ដធាបាយហិងា និ្ងជំរញុឲ្យាន្អំដពើដ រវក្ម្ម នូ្វត្បជាជន្
សីុវលិនន្ត្ក្ុម្ជន្ជាតិ ឬស្កសនាមួ្យដទៀតពីតំបន់្ ូមិ្ស្កស្រសតជាក់្លាក់្មួ្យចំ្នួ្ន្។  ូដច្នេះ ការលុប
បំបាត់ជាតិស្កសន៍្ ត្តូវបាន្រាប់បញ្ចូ លដៅក្នុងឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ ស្ លរមួ្បញ្ចូ លទំងការដនទរ 
ឬការនិ្រដទសត្បជាជន្ដោយបងាំ។ 
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ការវវិតតន៍្ដៅអងគការសហត្បជាជាតិចប់តំាងពីឆាន ២ំ០០៥ 

ដលខាធិការោា ន្ 
 
ក្នុងឆាន ំ២០០៤ អគគដលខាធិការ (UNSG) បាន្បដងកើតការយិាល័យទីត្បឹក្ាពិដសសទទួលបន្ទុក្ការទប់ស្កក ត់
អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ (បច្ចុបបន្នដៅថ្ន ការយិាល័យទទួលបន្ទុក្ការទប់ស្កក ត់អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ 
និ្ងទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ) ស្ លត្តូវបាន្ ឹក្នំាដោយទីត្បឹក្ាពិដសសចំ្នួ្ន្បីរបូ ទទួលបន្ទុក្ការ
ទប់ស្កក ត់អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ គឺដលាក្ Juan Méndes (2004-2007) បណឌិ ត Francis Deng (2007-
2012) និ្ងដលាក្ AdamaDieng (2012-បច្ចុបបន្ន)។ អគគដលខាធិការ (UNSG) ក៏្បាន្ស្តងតំាងទីត្បឹក្ា
ពិដសសមួ្យរបូទទួលបន្ទុក្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ គឺបណឌិ ត Edward Luck (2008-2012)។ បណឌិ ត 
Jennifer Welsh បាន្កាន់្កាប់តួនាទីជាទីត្បឹក្ាពិដសសរបស់អគគដលខាធិការ (UNSG) ទទួលបន្ទុក្ទំនួ្ល
ខុសត្តូវក្នុងការការពារ ក្នុងឆាន ំ២០១៣។ 

 

អគគដលខាធិការបង្កា ញរបាយការណ៍ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការ
ការពារ (RtoP) ឆាន ំ២០០៩  ល់ម្ហាសន្និបាត។ ត្ប ព៖ របូថត
របស់អងគការសហត្បជាជាតិ ដោយ Jenny Rockett។ 
 
 
 
ម្ហាសន្និបាត 
 
ចប់តំាងពីឆាន ំ២០០៩ អគគដលខាធិការ (UNSG) បាន្ដបាេះពុម្ពនាយរបាយការណ៍ត្បចំឆាន ំសតីពីទំនួ្លខុស
ត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ស្ លត្តូវបាន្ពិចរណ្តដោយម្ហាសន្និបាត (UNGA) ដៅក្នុងកិ្ច្ចសន្ទនាអន្តរ
ក្ម្មនានារវាងរ ាជាសាជិក្ ម្ង្គ្ន្តីអងគការសហត្បជាជាតិ និ្ងអងគការសងគម្សីុវលិនានា។ របាយការណ៍
 ំបូងស្ លដបាេះពុម្ពនាយក្នុងឆាន ំ២០០៩ និ្ងាន្ចំ្ណងដជើងថ្ន ការអនុ្វតតទំនួ្លខុសត្តូវក្នុ ងការការពារ 
បាន្នំាឲ្យម្ហាសន្និបាត (UNGA) អនុ្ម័្តដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ A/RES/63/308 ស្ លោំត្ទ ល់ការពិចរណ្ត
ជាបន្តអំពីបទោា ន្។ ក្នុងរយៈដពលប៉ាុនាម ន្ឆាន ំដត្កាយម្ក្ របាយការណ៍ និ្ងកិ្ច្ចពិភាក្ាជាបន្តបនាទ ប់បាន្
ដតត តដលើមូ្លបទ ូច្ខាងដត្កាម្៖ 
 

• ការត្ពាន្ជាមុ្ន្ ការវាយតនម្ល និ្ងទំនួ្លខុសត្តូវក្នុ ងការការពារ (២០១០) 
• តួនាទីនន្កិ្ច្ចត្ពម្ដត្ពៀងថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងអនុ្តំបន់្ក្នុងការអនុ្វតតទំនួ្លខុសត្តូវក្នុ ងការការពារ 

(២០១១) 
• ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុ ងការការពារ៖ ការដ្លើយតបទន់្ដពលដវលា និ្ងមឺុ្ងា៉ា ត់ (២០១២) 
• ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុ ងការការពារ៖ ទំនួ្លខុសត្តូវ និ្ងការទប់ស្កក ត់របស់រ ា (២០១៣) 
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ការយិាល័យទទួលបន្ទុក្ការទប់ស្កក ត់អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ និ្ងទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ 

 
ការយិាល័យដន្េះដធវើសក្ម្មភាពជា “អនក្ោល ំដម្ើល” ដោយត្បកាសអាសន្ន ល់តួអងគសហត្បជាជាតិ សងគម្
សីុវលិ និ្ងស្កធារណជន្ទូដៅអំពីស្កថ ន្ភាពនានា ស្ លត្បជាជន្សថិតក្នុងហានិ្ ័យនន្អំដពើដោរដៅ
ត្ទង់ត្ទយធំ តាម្រយៈដសច្ក្តីស្ថលងជាស្កធារណៈ និ្ងកិ្ច្ចត្បជំុសដងាបឯក្ជន្ និ្ងបដងកើន្សម្តថភាពរបស់
អងគការសហត្បជាជាតិក្នុងការទប់ស្កក ត់ឧត្កិ្ ាក្ម្ម និ្ងការរដំលា បំពាន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ 
(RtoP)។ ការយិាល័យដន្េះក៏្អនុ្វតតដបសក្ក្ម្ម និ្ងការបណតុ េះបណ្តត លទូទំងពិ ពដលាក្នងស្ រ ដ ើម្បី
ពត្ងឹងសម្តថភាពនន្តួអងគថ្នន ក់្មូ្លោា ន្ ថ្នន ក់្ជាតិ និ្ងថ្នន ក់្តំបន់្ ដ ើម្បីការពារត្បជាជន្។ ក្នុងបរបិទដន្េះ 
ការយិាល័យដន្េះបាន្ដធវើការជាមួ្យសន្និសញ្ញា អន្តរជាតិសតីពីតំបន់្ Great Lakes ម្ង្គ្ន្តីរោា  ិបាល និ្ងម្ង្គ្ន្តី
អងគការត្បចំតំបន់្ដៅអាសីុអាដគនយ៍ អនក្ជំនាញស្ននក្ទប់ស្កក ត់អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ថ្នន ក់្រ ាដៅអាដម្រកិ្
ឡាទីន្ និ្ងត្បដទសជាដត្ច្ើន្ដនសងៗដទៀត។ 

ត្ក្មុ្ត្បឹក្ាសន្តិសុខ 

ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខបាន្ដត្បើត្បាស់ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)ជាឯក្ស្ករដយាងដៅក្នុងដសច្ក្តី
សដត្ម្ច្ជាដត្ច្ើន្៖ 

• ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១៦៧៤ (២០០៦) និ្ង ១៨៩៤ (២០០៩) សតីពីការការពារជន្សីុវលិដៅក្នុងជដាល េះ
ត្បោប់ អាវុធ 

• ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១៦៥៣ (២០០៦) សតីពីតំបន់្ Great Lakes 
• ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១៧០៦ (២០០៧) សតីពីស្កថ ន្ភាពដៅោហវួ រ 
• ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១៩៧០ (២០១១), ១៩៧៣ (២០១១), ២០១៦ (២០១១), ២០៤០ (២០១២) និ្ង 

២០៩៥ (២០១៣) សតីពីស្កថ ន្ភាពដៅត្បដទសលីប  ី
• ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១៩៧៥ (២០១១) សតីពីស្កថ ន្ភាពដៅត្បដទសកូ្ ឌី្វរ័ 
• ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១៩៩៦ (២០១១) សតីពីស្កថ ន្ភាពដៅត្បដទសស ូ ង់ខាងតបូង 
• ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ២០១៤ (២០១១) សតីពីស្កថ ន្ភាពដៅត្បដទសដយស្ម្ន្ 
• ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ២០៨៥ (២០១២) និ្ង ២១០០ (២០១៣) សតីពីស្កថ ន្ភាពដៅត្បដទសា៉ាលី 
• ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ២០៩៣ (២០១៣) សតីពីស្កថ ន្ភាពដៅត្បដទសសូា៉ា លី 
• ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ២១០៩ (២០១៣) សតីពីស្កថ ន្ភាពដៅត្បដទស ូ ង់/ស ូ ង់ខាងតបូង 
• ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ២១១៧ (២០១៣) សតីពីអាវធុធុន្តូច្ និ្ងអាវធុធុន្ស្ស្កល 
• ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ២១២១ (២០១៣) និ្ង ២១២៧ (២០១៣), ២១៣៤ (២០១៤) និ្ង ២១៤៩ 

(២០១៤) សតីពីស្កថ ន្ភាពដៅស្កធារណរ ាអាង្គ្ហវិក្ក្ណ្តត ល 
• ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ២១៣៩ (២០១៤) សតីពីស្កថ ន្ភាពដៅត្បដទសសីុរ ី
• ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ២១៥០ (២០១៤) សតីពីការទប់ស្កក ត់ និ្ងការត្បយុទធត្បឆំាងអំដពើត្បល័យ 

ពូជស្កសន៍្ 
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ម្ហាសន្និបាត 

ចប់តំាងពីឆាន ំ២០១១ម្ក្ ម្ហាសន្និបាតអងគការសហត្បជាជាតិបាន្អនុ្ម័្តដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ស្ លដថ្នក ល
ដទស ល់ការរដំលា បំពាន្សិទធិម្នុ្សស ក្នុងលក្ាណៈជាត្បព័ន្ធដៅក្នុងត្បដទសសីុរដីោយដត្បើត្បាស់ទំនួ្ល
ខុសត្តូវក្នុងការការពារ។ 

• ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១១៩៨ (ស្ខធនូ ឆាន ំ២០១១: ១៣៣ ោំត្ទ ១១ ត្បឆំាង ៤៣ អនុ្បបវាទ) 
• ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១១២០៧ (ស្ខកុ្ម្ភៈ ឆាន ំ២០១២: ១៣៧ ោំត្ទ ១២ ត្បឆំាង ១៧ អនុ្បបវាទ) 
• ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១១២៦៦ (ស្ខសីហា ឆាន ំ២០១២: ១៣៣ ោំត្ទ ១២ ត្បឆំាង ៣១ អនុ្បបវាទ) 
• ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១១៣៧២ (ស្ខឧសភា ឆាន ំ២០១៣: ១០៧ ោំត្ទ ១២ ត្បឆំាង ៥៩ អនុ្បបវាទ) 
• ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១១៤៧៥ (ស្ខធនូ ឆាន ំ២០១៣: ១២៧ ោំត្ទ ១៣ ត្បឆំាង ៤៧ អនុ្បបវាទ) 

 

ត្ក្មុ្ត្បឹក្ាសិទធិម្នុ្សស និ្ងការយិាល័យឧតតម្សនងការទទួលបន្ទុក្សិទធិម្នុ្សស 
 
ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសិទធិម្នុ្សុសបាន្ពិចរណ្តទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ក្នុងអំ ុងត្ពឹតតិការណ៍មួ្យ
ស្ លដរៀបចំ្រមួ្ោន ដោយត្ក្ុម្ដបសក្ក្ម្មអចិ្នង្គ្ន្តយ៍របស់អងគការសហត្បជាជាតិត្បចំត្ក្ុងហសឺស្ណវ ស្ ល
ម្ក្ពីត្បដទសអូស្រស្កត លី ហុងត្គី នី្ដហសរយីា៉ា  នថ និ្ងអ ុយរុយហាគ យ ក្នុងស្ខមិ្ថុនា ឆាន ំ២០១២។ ត្ពឹតតិការណ៍
ដន្េះត្តូវបាន្នំាមុ្ខដោយដសច្ក្តីស្ថលងការណ៍ចំ្នួ្ន្ពីរ ស្ លដធវើដ ើងដៅក្នុងត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសិទធិម្នុ្សស។  
ដសច្ក្តីស្ថលងការណ៍ទីមួ្យត្តូវបាន្ដធវើដ ើងតាងនាម្ឲ្យរ ាជាសាជិក្ចំ្នួ្ន្ ៥៥ ដៅក្នុងស្ខមី្នា ឆាន ំ២០១១ 
ដហើយដសច្ក្តីស្ថលងការណ៍ទីពីរត្តូវបាន្ដធវើដ ើង តាងនាម្ឲ្យរោា  ិបាលត្បំា ស្ ល ស្ លបាន្ដរៀបចំ្
ត្ពឹតតិការណ៍ក្នុងស្ខមី្នា ឆាន ំ២០១២។ ត្ពឹតតិការណ៍ខលួន្ឯង គឺជាឱកាស ំបូងបំនុត ស្ លក្នុងឱកាសដន្េះ 
សាជិក្ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសិទធិម្នុ្សសត្តូវបាន្អដញ្ា ើញឲ្យពិភាក្ាអំពីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារដៅទីត្ក្ុង
ហសឺស្ណវ និ្ងតំណ្តងឲ្យជំហាន្សំខាន់្មួ្យដៅក្នុងការជំរញុឲ្យាន្ការទទួលយក្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការ
ការពារ (RtoP) និ្ងពត្ងឹងការអនុ្វតតដៅក្នុងត្ក្ុម្ត្បឹក្ា។ 

ឧតតម្សនងការអងគការសហត្បជាជាតិទទួលបន្ទុក្សិទធិម្នុ្សស ដលាក្ស្សី Navi Pillay ក៏្បាន្សំស្ ងការោំ
ត្ទជាបន្តរបស់ោត់ចំ្ដពាេះទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) នងស្ រ ដហើយចប់តំាងពីឆាន ំ២០០៩ បាន្
រឭំក្ការដបតជាា ចិ្តតរបស់រ ាជាសាជិក្ចំ្ដពាេះទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅក្នុងបរបិទនន្ក្រណី
ថ្នន ក់្ត្បដទស រមួ្ទំងវបិតតិដៅលីប ី និ្ងសីុរ។ី ក្នុងឆាន ំ២០១៤ គណៈក្ម្មការអងគការសហត្បជាជាតិទទួល
បន្ទុក្ដសុើបសួរសិទធិម្នុ្សសដៅកូ្ដរ ៉ាខាងដជើង ក៏្បាន្ោក់្របាយការណ៍មួ្យជូន្ UNHRC សតីពីការរដំលា 
បំពាន្សិទធិម្នុ្សសស្ លាន្លក្ាណៈជាត្បព័ន្ធដៅក្នុងត្បដទសដនាេះ ស្ លបាន្ច្ងត្ក្ងឯក្ស្ករ ័សតុតាង
អំពីឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិនងស្ រ។ 
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សាសធាតុគន្លឹេះនន្ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) ៖ សសរសតម្ភទំងបី 

ដៅក្នុងរបាយការណ៍ឆាន ំ២០០៩ របស់ោត់ ស្ លាន្ចំ្ណងដជើងថ្ន ការអនុ្វតតទំនួ្លខុសត្តូវក្នុ ងការ
ការពារ អគគដលខាធិការ ដលាក្ បាន្ គីមូ្ន្ បាន្បញ្ញា ក់្នូ្វយុទធស្កស្រសតមួ្យស្ លាន្សសរសតម្ភចំ្នួ្ន្បី៖ 

សសរសតម្ភទីមួ្យ៖ ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពាររបស់រ ា 

សសរសតម្ភទីមួ្យស្ច្ងថ្ន បណ្តត រ ាទំងឡាយាន្ទំនួ្លខុសត្តូវច្ម្បងចំ្ដពាេះការការពារត្បជាជន្ពីអំដពើ
ត្បល័យពូជស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ និ្ងការលប់បំបាត់ជាតិស្កសន៍្។  

សសរសតម្ភទីពីរ៖ ជំនួ្យអន្តរជាតិ និ្ងការក្ស្កងសម្តថភាព 

សសរសតម្ភទីពីរស្ច្ងថ្ន សហគម្ន៍្អន្តរជាតិាន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការជួយ និ្ងដលើក្ទឹក្ចិ្តតបណ្តត រ ា
ទំងឡាយឲ្យបំដពញកាតពវកិ្ច្ចការពាររបស់ខលួន្។  

សសរសតម្ភទីបី៖ ការដ្លើយតបទន់្ដពលដវលា និ្ងមឺុ្ងា៉ា ត់ 

សសរសតម្ភទីបីស្ច្ងថ្ន ត្បសិន្ដបើរ ាមួ្យខក្ខាន្មិ្ន្បាន្ការពារត្បជាជន្របស់ខលួន្ ពីឧត្កិ្ ាក្ម្មទំងដន្េះ 
ឬតាម្ពិត ជាអនក្ត្បត្ពឹតតឧត្កិ្ ាក្ម្មទំងដន្េះ សហគម្ន៍្អន្តរជាតិត្តូវស្តដ្លើយតបឲ្យបាន្ទន់្ដពលដវលា 
និ្ងមឺុ្ងា៉ា ត់ ដោយដត្បើត្បាស់ម្ដធាបាយសម្ស្សបស្ននក្ការទូត ដស ាកិ្ច្ច ម្នុ្សសធម៌្ និ្ងម្ដធាបាយ 
សន្តិវធីិដនសងដទៀត ដ ើម្បីការពារត្បជាជន្។ ត្បសិន្ដបើម្ដធាបាយសន្តិវធីិាន្ភាពមិ្ន្ត្គប់ត្ោន់្  
សហគម្ន៍្អន្តរជាតិត្តូវស្តដត្តៀម្ខលួន្ជាដស្សច្ក្នុងការចត់វធិាន្ការកាន់្ស្តខាល ំងកាល  រមួ្ទំងវធិាន្ការអនុ្វតត
រមួ្ោន  ដយាងតាម្ជំពូក្ VII នន្ធម្មនុ្ញ្ារបស់អងគការសហត្បជាជាតិ។ 
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ដតើដគអាច្ចត់វធិាន្ការអវីខលេះ ដ ើម្បទីប់ស្កក ត់ និ្ងបញ្ឈប់អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ? 

ដោលដៅច្ម្បងនន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) គឺការទប់ស្កក ត់អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្  
ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ និ្ងការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្ និ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ។ អំដពើដោរដៅទំង
ដន្េះអាច្ដក្ើតដ ើងទំងក្នុងដពលាន្សន្តិភាព និ្ងទំងក្នុងដពលាន្ជដាល េះខាងដត្ៅ ឬជដាល េះននទក្នុង 
ដោយមិ្ន្គិតពីត្បដ ទនន្រោា  ិបាល ឬក្ត្មិ្តនន្ការអ ិវឌ្ឍន៍្របស់រ ាមួ្យដ ើយ។  ូដច្នេះ តួអងគថ្នន ក់្មូ្ល
ោា ន្ ថ្នន ក់្ជាតិ ថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងថ្នន ក់្អន្តរជាតិត្តូវស្តអាច្ទទួលស្កគ ល់ក្តាត នានាស្ លអាច្បង្កា ញអំពី 
ហានិ្ ័យនន្ឧត្កិ្ ាក្ម្មទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)។ ការសិក្ាសំខាន់្មួ្យត្តូវបាន្ដធវើដ ើង 
ដ ើម្បីកំ្ណត់ក្តាត ទំងដន្េះ ស្ លឧទហរណ៍សំខាន់្មួ្យ គឺត្ក្បខ័ណឌ វភិាគស្ លដរៀបចំ្ដ ើងដោយ
ការយិាល័យអងគការសហត្បជាជាតិទទួលបន្ទុក្ការទប់ស្កក ត់អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ និ្ងទំនួ្លខុសត្តូវ
ក្នុងការការពារ (អតីតការយិាល័យទីត្បឹក្ាពិដសស ទទួលបន្ទុក្ការទប់ស្កក ត់អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្) 
ស្ លស្ច្ងអំពីក្តាត ចំ្នួ្ន្ត្បំាបី - រមួ្ទំងការដរ ើសដអើង ឬការញុេះញង់ត្បឆំាងនឹ្ងសហគម្ន៍្ជន្ជាតិភាគតិច្ 
និ្ងវតតាន្នន្អាវធុខុសច្ាប់ក្នុងចំ្ដណ្តម្ដនសងដទៀត - ស្ លអាច្កំ្ណត់ថ្នដតើអាច្ាន្ហានិ្ ័យនន្អំដពើ
ត្បល័យពូជស្កសន៍្ ដៅក្នុងស្កថ ន្ភាពនន្ត្បដទសមួ្យ ឬយា៉ាងណ្ត។ 

ទំនួ្លខុសត្តូវរបស់តួអងគទំងអស់ ពត្ងីក្ហួសពីដពលស្ លការគំរាម្កំ្ស្ហងចំ្ដពាេះត្បជាជន្ស្លងាន្
សកាត នុ្ពលតដៅដទៀត និ្ងរមួ្បញ្ចូ លទំងការោក់្ឲ្យអនក្ត្បត្ពឹតតទទួលខុសត្តូវ ដោយបដងកើតយន្តការ
នានាសត្ាប់ការក្ស្កងដ ើងវញិ និ្ងការសត្ម្ុេះសត្ម្ួល និ្ងទប់ស្កក ត់ការដក្ើតអំដពើហិងាជាថមី។ ការ
ការពារត្បជាជន្ពីឧត្កិ្ ាក្ម្មទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងការរដំលា បំពាន្ តត្ម្ូវឲ្យាន្ការ
ពត្ងឹងសម្តថភាពទប់ស្កក ត់ និ្ងការត្បមូ្លនតុំ្ន្ទៈន្ដយាបាយរបស់បណ្តត រ ា អងគការថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងអងគការ
សហត្បជាជាតិ ដ ើម្បីដ្លើយតបឲ្យបាន្ឆាប់រហ័សដៅដពលការគំរាម្កំ្ស្ហងនន្ឧត្កិ្ ាក្ម្មទំនួ្លខុសត្តូវក្នុង
ការការពារ (RtoP) និ្ងការរដំលា បំពាន្ដក្ើតាន្ដ ើង។ 

ការទប់ស្កក ត់ពីដ ើម្ទីពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងវធិាន្ការនានាស្ លរោា  ិបាលអាច្ដត្បើត្បាស់ដៅក្នុងត្បដទស របស់ខលួន្ 
 ូច្ជា ការបដងកើតស្កថ ប័ន្ និ្ងដោលន្ដយាបាយ និ្ងការពត្ងឹងវស័ិយនានា ស្ លកាត់បន្ថយហានិ្ ័យ 
ស្ លអំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំនឹ្ងដក្ើតដ ើង។ 

ការទប់ស្កក ត់ចុ្ងទី ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងការដ្លើយតបដៅនឹ្ងការគំរាម្កំ្ស្ហង ស្ លនឹ្ងដក្ើតដ ើងនន្អំដពើដោរដៅ
ត្ទង់ត្ទយធំ។ វធិាន្ការទំងដន្េះអាច្ាន្លក្ាណៈដស ាកិ្ច្ច ន្ដយាបាយ ម្នុ្សសធម៌្ ឬដយាធា និ្ងអាច្
ត្តូវបាន្ដធវើដ ើងដោយតួអងគនានាដៅក្នុងសហគម្ន៍្អន្តរជាតិ រមួ្ទំងសងគម្សីុវលិ រោា  ិបាលនី្មួ្យៗ 
កិ្ច្ចត្ពម្ដត្ពៀងថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងថ្នន ក់្អនុ្តំបន់្ និ្ងស្កថ ប័ន្អងគការសហត្បជាជាតិ។ 
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ដតើាន្វធិាន្ការទប់ស្កក ត់អវីខលេះ ដយាងតាម្ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP)? 

វធិាន្ការទប់ស្កក ត់ដ ើម្ទី 

ដស ាកិ្ច្ច 

• ការកាត់បន្ថយការ ក្ហូតសិទធិ និ្ងភាពត្កី្ត្ក្ 
• ការកាត់បន្ថយវសិម្ភាព ជាពិដសស តាម្ស្ខសដនតក្ 
• ការដលើក្សទួយកំ្ដណើ ន្ដស ាកិ្ច្ច 
• ការោំត្ទកំ្ស្ណទត្ម្ង់រច្នាសម្ព័ន្ធ 
• ការនតល់ជំនួ្យបដច្ចក្ដទស 
• ការស្ក្លម្អលក្ាខណឌ ពាណិជាក្ម្ម និ្ងការដបើក្ចំ្ហពាណិជាក្ម្ម 
• ការោំត្ទការអ ិវឌ្ឍន៍្សហគម្ន៍្ និ្ងភាពជាាច ស់ក្ម្មសិទធិថ្នន ក់្មូ្លោា ន្ 

 

អ ិបាលកិ្ច្ច 

• ការក្ស្កងសម្តថភាពស្កថ ប័ន្ និ្ងការធានានូ្វការនតល់ដសវាសងគម្កិ្ច្ច 
• ការពត្ងឹង និ្ងការោំត្ទលទធិត្បជាធិបដតយយ 
• ការោំត្ទការស្បងស្ច្ក្ ឬការស្ច្ក្រសំ្លក្អំណ្តច្ 
• ការពត្ងឹងឯក្រាជយភាពនន្តុលាការ 
• ការលុបបំបាត់អំដពើពុក្រលួយ 
• ការពត្ងឹងសម្តថភាពដោេះស្ស្កយជដាល េះក្នុងស្សុក្ 

 
សិទធិម្នុ្សស 

• ការការពារសិទធិម្នុ្សសជាមូ្លោា ន្ និ្ងការក្ស្កងសម្តថភាពថ្នន ក់្ជាតិ ជាមួ្យនឹ្ងការការពារ
ជាក់្លាក់្ចំ្ដពាេះសិទធិរបស់ត្ក្ុម្ជន្ជាតិភាគតិច្ ស្រសតី និ្ងកុ្ារ 

• ការោំត្ទការង្កររបស់តុលាការត្ពហមទណឌ អន្តរជាតិ 
 

សន្តិសុខ 

• ការពត្ងឹងនី្តិរ ា 
• ការបញ្ច ប់/ការទប់ស្កក ត់និ្ទណឌ ភាព 
• ការស្ក្ទត្ម្ង់វស័ិយសន្តិសុខ 
• ការដលើក្ទឹក្ចិ្តតឲ្យ ក្ហូតអាវធុ និ្ងការត្តួតពិនិ្តយ/ការត្គប់ត្គងអាវធុត្បក្បដោយត្បសិទធភាព

ជាមួ្យនឹ្ងការដយាងជាពិដសស ល់អាវុធធុន្តូច្ 
 
សងគម្កិ្ច្ច 

• ការក្ស្កងទំនុ្ក្ចិ្តតរវាងត្ក្ុម្ រមួ្ទំងកិ្ច្ចពិភាក្ាត្បក្បដោយការទុក្ចិ្តតោន ដៅវញិដៅម្ក្ 
• ការពត្ងឹង និ្ងការោំត្ទសងគម្សីុវលិ 
• ការបដងកើតដសរភីាពស្ករព័ត៌ាន្ 
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• ការទប់ស្កក ត់ និ្ងការនដនាទ ដទសសម្តីស្ លាន្លក្ាណៈញុេះញង់ និ្ងសអប់ដខពើម្ 
• ការអប់រអំំពីភាពច្ត្ម្ុេះ និ្ងការអត់ឱន្ 

 
ការទូត 

• ការស្សវងរក្ការពិត  
• ការបដងកើត “ត្ក្ុម្មិ្តត ក្តិ” ក្នុងចំ្ដណ្តម្សាជិក្ភាពថ្នន ក់្តំបន់្/អងគការសហត្បជាជាតិ 
• ការដត្បើត្បាស់បុគគលដ្នើម្/ដបសក្ជន្សត្ាប់ការសត្ម្បសត្ម្ួល 
• ការដត្បើត្បាស់មុ្ខតំស្ណងលអៗរបស់អគគដលខាធិការ ឬត្បធាន្អងគការត្បចំតំបន់្ 
• ការអនុ្វតតម្ជឈតតការ 
• ការោំត្ទ ំដណើ រការដោេះស្ស្កយជដាល េះជន្ជាតិតាម្តំបន់្ 

 
នលូវច្ាប់ 

• បញ្ាូ ន្បញ្ញា ដៅកាន់្តុលាការត្ពហមទណឌ អន្តរជាតិ 
• ស្សវងរក្យុតតិធម៌្ តាម្រយៈតុលាការយុតតិធម៌្អន្តរជាតិ ឬយន្តការច្ាប់ដនសងដទៀត។ 

 

ការត្ពាន្ជាមុ្ន្ 

• ការបដងកើតសម្តថភាពត្ពាន្ និ្ងវាយតនម្លជាមុ្ន្ថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងអងគការសហត្បជាជាតិ។ 
 

ដយាធា 

• ការត្បមូ្លទ័ពោក់្ពត្ង្កយបង្កក រ 
• ការអ ិវឌ្ឍន៍្ និ្ង/ឬការគំរាម្កំ្ស្ហងសម្តថភាពោក់្ពត្ង្កយទ័ពឆាប់រហ័ស 
• ការបង្កក រ និ្ងម្ដធាបាយទប់ស្កក ត់ការញុេះញង់ដនសងដទៀត។ 

 

ដត្គឿងដលើក្ទឹក្ចិ្តត 

• ការដលើក្ក្ម្ពស់ដត្គឿងដលើក្ទឹក្ចិ្តតស្ននក្ដស ាកិ្ច្ច ឬពាណិជាក្ម្ម 
• ការនតល់ដត្គឿងដលើក្ទឹក្ចិ្តតស្ននក្ន្ដយាបាយ។ 

 

ទណឌ ក្ម្ម 

• ការហាម្ោត់ដលើការដធវើ ំដណើ រ 
• ការោក់្ទណឌ ក្ម្មពាណិជាក្ម្ម និ្ងអាវធុ 
• ការបងកក្ត្ទពយសម្បតតិ (ការទប់ស្កក ត់ការដត្បើត្បាស់ត្ទពយសម្បតិដ) 
• ការោក់្ទណឌ ក្ម្មការទូត។ 

 

** តារាងទំងដន្េះបាន្ម្ក្ពី Alex Bellamy “អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ និ្ងជដាល េះត្បោប់អាវធុ៖ ភាពដលច្ដធាល  និ្ង
នលវបិាក្សត្ាប់ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ” មូ្លនិ្ធិ Stanley ស្ខកុ្ម្ភៈ ឆាន ំ២០១១។ 
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ដតើទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) និ្យាយអវីខលេះអំពីការដត្បើត្បាស់ក្ាល ងំ? 

ក្នុងក្រណីស្ លរ ាមួ្យខក្ខាន្មិ្ន្បាន្ទប់ស្កក ត់អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំដៅក្នុងត្ពំត្បទល់របស់ខលួន្ 
និ្ងត្បសិន្ដបើម្ដធាបាយការទូត ម្នុ្សសធម៌្ និ្ងម្ដធាបាយសន្តិវធីិដនសងដទៀត ាន្ភាពមិ្ន្ត្គប់ត្ោន់្ 
ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខអាច្អនុ្ញ្ញា តឲ្យដត្បើត្បាស់ក្ាល ំងរមួ្ោន  ដ ើម្បីការពារជន្សីុវលិពីអំដពើដោរដៅ
ត្ទង់ត្ទយធំ។ 

ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ពាយាម្សងកត់ធងន់្ដលើស្ ន្កំ្ណត់ស្ លាន្ស្ស្កប់ ស្សបតាម្ 
ធម្មនុ្ញ្ារបស់អងគការសហត្បជាជាតិ ដពលដវលា និ្ងរដបៀបស្ លអន្តរាគម្ន៍្មួ្យអាច្ត្តូវបាន្ដធវើដ ើង 
ដ ើម្បីទប់ស្កក ត់អន្តរាគម្ន៍្ដយាធាជាឯក្ដតាភាគី ឬពហុភាគីស្ លោម ន្ការអនុ្ញ្ញា ត ជាញឹក្ញាប់ ត្តូវបាន្
កំ្ណត់ថ្នជា “អន្តរាគម្ន៍្ម្នុ្សសធម៌្”។ 

ដទេះជាយា៉ាងណ្តក៏្ដោយ ការត្ពម្ដត្ពៀងម្តិមិ្ន្ទន់្អាច្សដត្ម្ច្បាន្ ទក់្ទងនឹ្ងតនម្លបស្ន្ថម្នន្ 
លក្ាណៈវនិិ្ច្ឆ័យបស្ន្ថម្ ដ ើម្បីស្ណនំាការដត្បើត្បាស់ក្ាល ំង ដ ើម្បីដ្លើយតបដៅនឹ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្ម និ្ងការរដំលា 
បំពាន្ ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅដ ើយដទ ដហើយាន្ការសស្ម្តងក្ងវល់ថ្ន ដោលការណ៍
ស្ណនំាទំងដន្េះអាច្នំាដៅរក្ ឬស្ថម្ទំងដធវើឲ្យស្សបច្ាប់ចំ្ដពាេះការមិ្ន្ចត់វធិាន្ការ។ 

របាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន៍្            និ្ងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា (ICISS) 
ឆាន ំ២០០១ បាន្ដសនើដ ើងនូ្វលក្ាណ:វនិិ្ច្ឆ័យនានា រមួ្ទំង “ដោលការណ៍ត្បុងត្បយ័តន” បួន្យា៉ាង ស្ លត្តូវ
ពិចរណ្តមុ្ន្ដពលអនុ្ញ្ញា តឲ្យាន្ការដត្បើត្បាស់ក្ាល ំង ប៉ាុស្ន្ត លក្ាណ:វនិិ្ច្ឆ័យទំងដន្េះមិ្ន្ត្តូវបាន្ 
អនុ្ម័្ត ឬពិចរណ្តលអិតលអន់្ដោយត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខអងគការសហត្បជាជាតិ ឬដោយរ ាជាសាជិក្
ដៅក្នុងអងគការសហត្បជាជាតិដ ើយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅក្នុងស្កថ ន្ភាពនន្វបិតតិ 

“ដោលការណ៍ត្បុងត្បយ័តន” ស្ លដសនើដ ើងដោយរបាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន៍្ 
និ្ងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា (ICISS)៖ 

• ដច្តនាត្តឹម្ត្តូវ៖ “ដោលបំណងច្ម្បងនន្ការដធវើអន្តរាគម្ន៍្ គឺបញ្ឈប់បដញ្ច ៀសទុក្ាដវទនារបស់ម្នុ្សស”។  
 

• ជដត្ម្ើសចុ្ងដត្កាយ៖ រាល់ជដត្ម្ើសមិ្ន្ស្ម្ន្ដយាធាទំងអស់សត្ាប់ការទប់ស្កក ត់ ឬ ំដណ្តេះស្ស្កយ
ដោយសន្តិវធីិនន្វបិតតិ [ចំបាច់្ត្តូវ] ស្សវងរក្ ជាមួ្យមូ្លោា ន្សម្ស្សបសត្ាប់ការដជឿថ្ន វធិាន្ការ
ក្ត្មិ្តតិច្ជាងដន្េះនឹ្ងពំុទទួលបាន្ដជាគជ័យដ ើយ។ 
 

• ម្ដធាបាយស្ លាន្សាាត្ត៖ “ទំហំ រយៈដពល និ្ងភាពខាល ំងកាល នន្អន្តរាគម្ន៍្ដយាធាស្ ល 
ដត្ោងទុក្ គួរស្តជាអន្តរាគម្ន៍្ចំបាច់្អបបបរា ដ ើម្បីធានានូ្វវតថុបំណងម្នុ្សសធម៌្ស្ លពាក់្ព័ន្ធ”។  
 

• ការរពឹំងច្ង់បាន្សម្ស្សប៖ “ត្តូវស្តាន្ឱកាសសម្ស្សបនន្ភាពដជាគជ័យដៅក្នុងការបញ្ឈប់ ឬការ
បដញ្ច ៀសទុក្ាដវទនាស្ លតត្ម្ូវឲ្យាន្អន្តរាគម្ន៍្ ដោយនលវបិាក្នន្វធិាន្ការទំន្ងជាមិ្ន្អាត្ក្ក់្ជាង
នលវបិាក្នន្ការមិ្ន្ចត់វធិាន្ការ”។ 

 
របាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន៍្ និ្ងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា (ICISS) ក៏្ពិភាក្ានងស្ រ 
អំពីលក្ាណៈវនិិ្ច្ឆ័យបស្ន្ថម្ រមួ្ទំងសិទធិអំណ្តច្ត្តឹម្ត្តូវស្ លត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខអងគការសហត្បជាជាតិ ចំបាច់្ត្តូវ
ជាស្កថ ប័ន្អនុ្ញ្ញា តសត្ាប់ក្ាល ំងដយាធា និ្ងមូ្លដហតុត្តឹម្ត្តូវ ស្ លថ្ន ក្ាល ំងអាច្ត្តូវបាន្ពិចរណ្តក្នុងក្រណី ឬ
ការគំរាម្កំ្ស្ហងស្ លអាច្ដក្ើតដ ើងនន្ “ការបាត់បង់ជីវតិ ឬការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្ត្ទង់ត្ទយធំ” ប៉ាុដណ្តណ េះ។ 
 



សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដ ើម្បទំីនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ  | 25 
 

ខាងដត្កាម្ គឺជាឧទហរណ៍នន្រដបៀបស្ លទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) បាន្អនុ្វតត ឬមិ្ន្អនុ្វតត
ចំ្ដពាេះស្កថ ន្ភាពត្បដទសកាលពីដពលថមីៗ ដៅដពលស្ លត្បជាជន្បាន្ជួបត្បទេះការគំរាម្កំ្ស្ហងនន្អំដពើ
ដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ។ ក្រណីទំងដន្េះបង្កា ញនូ្វវធិាន្ការមួ្យចំ្នួ្ន្ ស្ លាន្ចំ្ដពាេះរ ា និ្ងសហគម្ន៍្
អន្តរជាតិ ដៅដពលដ្លើយតបដៅនឹ្ងការគំរាម្កំ្ស្ហងនានា ប៉ាុស្ន្ត បញ្ា ីដន្េះមិ្ន្ាន្លក្ាណៈលម្អិតត្គប់ត្ជុង
ដត្ជាយដ ើយ។ 

ស្កធារណរ ាត្បជាធិបដតយយកុ្ងដហាគ  (DRC) ៖ ដទេះបីជាសង្គ្ង្កគ ម្សីុវលិដៅក្នុងស្កធារណរ ា 
ត្បជាធិបដតយយកុ្ងដហាគ  (DRC) បាន្បញ្ច ប់ក្នុងឆាន ំ២០០៣ ជាមួ្យនឹ្ងការបដងកើតរោា  ិបាលបដណ្តត េះ
អាសន្នក៏្ដោយ ឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ និ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ត្បឆំាងត្បជាជន្សីុវលិ - រមួ្ទំង
ោតក្ម្ម ការរដំលា ដសពសន្ថវៈ និ្ងទសភាពនលូវដ ទ ការដត្ជើសដរ ើសទហាន្កុ្ារ និ្ងការជដម្លៀស
ដោយបងាំ - ដៅស្តបន្តាន្លក្ាណៈខាល ំងកាល  ស្ ល។ សហគម្ន៍្អន្តរជាតិបាន្ចត់វធិាន្ការនានា ដ ើម្បី
បំដពញទំនួ្លខុសត្តូវរបស់ខលួន្ក្នុងការដ្លើយតបដៅនឹ្ងអំដពើដោរដៅជាបន្ត និ្ងការក្ស្កងដ ើងវញិ 
ប៉ាុស្ន្ត ការពាយាម្លុបបំបាត់វបិតតិម្នុ្សសធម៌្ និ្ងការអនុ្វតត ំដណើ រការសន្តិភាពដៅក្នុងស្កធារណរ ា
ត្បជាធិបដតយយកុ្ងដហាគ  (DRC) ាន្ការរកី្ច្ដត្ម្ើន្យា៉ាងយឺតៗ។ 

ស ូ ង់៖ ោហវួរ ក្នុងឆាន ំ២០០៣ រោា  ិបាលស ូ ង់បាន្ដ្លើយតបដៅនឹ្ងការបេះដបារដៅតំបន់្ោហវួរ នន្
ត្បដទសស ូ ង់ និ្ងបាន្ចប់ដនតើម្យុទធនាការគួរឲ្យរន្ធត់ត្បឆំាងជន្សីុវលិ ដោយសាល ប់ត្បជាជន្អស់ជាង 
៣០០,០០០ នាក់្ និ្ងជដម្លៀសត្បជាជន្ដៅោហវួរ ជាងបីលាន្នាក់្។ ដៅដពលវបិតតិបន្តដក្ើតាន្ចូ្ល ល់
ឆាន ំទី ប់របស់ខលួន្ ការវាយត្បហារពីសំណ្តក់្រោា  ិបាលស ូ ង់ និ្ងក្ងជីវពលតំណ្តងរបស់ខលួន្កំ្ពុងស្ត
បន្ត ដហើយជន្សីុវលិដៅស្តសថិតក្នុងហានិ្ ័យនន្ការទាល ក់្ត្ោប់ស្បក្តាម្អាកាស និ្ងការវាយត្បហារ
តាម្នលូវដោក្ ស្ ល។ ដោយស្ករសហភាពអាង្គ្ហវិក្ និ្ងបុគគលិក្អងគការសហត្បជាជាតិរមួ្ោន ដៅក្នុង
តំបន់្ដនាេះ ខវេះខាតធន្ធាន្ ដ ើម្បីធានាសន្តិសុខរបស់ត្បជាជន្ ត្បជាជន្សីុវលិកំ្ពុងសថិតដត្កាម្ការគំរាម្
កំ្ស្ហងបស្ន្ថម្ និ្ងដក្ើន្ដ ើងនន្ការលួច្បលន់្ និ្ងអំដពើហិងាស្នអក្ដលើដយន្ឌ័្រពីសំណ្តក់្ច្លនាឧទទ ម្។ 

ហាគ ស្ក (២០០៨-២០០៩)៖ បរាជ័យនន្បទឈប់បាញ់ និ្ងការវាយត្បហារដោយដយាធាមួ្យក្នុងស្ខធនូ  
ឆាន ំ២០០៨ រវាងអីុស្ស្កស្អល និ្ងហាា៉ាស បាន្បងកឲ្យាន្វបិតតិមួ្យ ស្ លភាគីទំងសងខាងត្តូវបាន្ដចទ
ត្បកាន់្ពីបទរដំលា បំពាន្ច្ាប់សតីពីសិទធិម្នុ្សស និ្ងច្ាប់ម្នុ្សសធម៌្អន្តរជាតិ។ ត្បជាជន្សីុវលិ គឺជា 
ជន្រងដត្ោេះមួ្យភាគធំ ដៅដពលវបិតតិដន្េះបាន្្ក់្យក្ជីវតិជាង ១,៣០០ នាក់្ និ្ងដធវើឲ្យរបួសត្បជាជន្
ជាង ៥,៤០០ នាក់្។ ដទេះបីជាសថិរភាពត្តូវបាន្ស្កត រដ ើងវញិដៅដ ើម្ឆាន ំ២០១៣ ក៏្ដោយ អីុស្ស្កស្អល 
បាន្បិទខទប់តំបន់្ហាគ ស្ក ដោយអនុ្ញ្ញា តចំ្ដពាេះស្តដសច្ក្តីត្តូវការចំបាច់្ប៉ាុដណ្តណ េះ  ូច្ជា អាហារ និ្ង 
ឱសថ និ្ងរារាងំកិ្ច្ចត្បឹងស្ត្បងស្កដ រដ ើងវញិ និ្ងអ ិវឌ្ឍន៍្រយៈដពលស្វង។ សំណួរនានាដៅស្តបន្តដក្ើតាន្
ទក់្ទងនឹ្ងក្ត្មិ្តស្ លបទឧត្កិ្ ាស្ លត្បត្ពឹតត ាន្លក្ាណៈរាលោល និ្ងជាត្បព័ន្ធ និ្ងអំពីថ្នដតើការ 
អនុ្វតតន៍្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) នឹ្ងនំាម្ក្នូ្វការតល ស់បតូរស្ លត្តូវការ ដ ើម្បីការពារ 
ត្បជាជន្សីុវលិ ដៅក្នុងស្កថ ន្ភាពន្ដយាបាយធងន់្ធងរដន្េះស្ រឬយា៉ាងណ្ត។ ភាពតាន្តឹងយា៉ាងខាល ំងបន្ត
ឈ្លន្ ល់ការប៉ាេះទងគិច្ដោយហិងារវាងក្ងទ័ពអីុស្ស្កស្អល និ្ងក្ងក្ាល ំងហាា៉ាស ដៅហាគ ស្ក កាលពី
ដពលថមីៗបំនុតដៅចុ្ងឆាន ំ២០១២ ស្ លក្នុងអំ ុងដពលដនាេះ ភាគីទំងពីរត្តូវបាន្ដចទត្បកាន់្ពីបទរដំលា 
សិទធិម្នុ្សស។ 
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ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅក្នុងស្កថ ន្ភាពនន្វបិតតិ 

ត្បដទសដក្ន្យា៉ា  (២០០៧-២០០៨) ៖ ដត្កាយពីរលក្នន្អំដពើហិងាដៅក្នុងត្បដទសដក្ន្យា៉ា  ស្ លបងកដ ើង
ដោយវវិាទក្នុងការដបាេះដឆាន តត្បធានាធិបតី ក្នុងស្ខធនូ ឆាន ំ២០០៧ ត្បតិក្ម្ម ៏ឆាប់រហ័ស និ្ងាន្ការសត្ម្ប
សត្ម្ួលពីសំណ្តក់្សហគម្ន៍្អន្តរជាតិ ដ ើម្បីសដត្ម្ច្បាន្ ំដណ្តេះស្ស្កយន្ដយាបាយ បាន្តត្ម្ូវឲ្យាន្
ត្ក្ុម្សត្ម្បសត្ម្ួលមួ្យ ស្ លអនុ្ញ្ញា តដោយសហភាពអាង្គ្ហវិក្ ដ ើម្បីសដត្ម្ច្បាន្កិ្ច្ចត្ពម្ដត្ពៀង 
ស្បងស្ច្ក្អំណ្តច្។ ត្បការដន្េះត្តូវបាន្ដកាតសរដសើរថ្នជា “គំរូនន្សក្ម្មភាពការទូត ដយាងតាម្ទំនួ្ល
ខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)” ពីសំណ្តក់្អងគការសងគម្សីុវលិជាដត្ច្ើន្។ ដទេះជាយា៉ាងណ្តក៏្ដោយក្នុង
ការឈ្លន្ដឆាព េះដៅរក្ការដបាេះដឆាន តត្បធានាធិបតី ឆាន ំ២០១៣ ដោយពិចរណ្តដលើត្បវតតិនន្អំដពើហិងា
ទក់្ទងនឹ្ងការដបាេះដឆាន តនន្ត្បដទសដក្ន្យា៉ា  និ្ងការណ៍ស្ លថ្ន ដបក្ាជន្ពីររបូបាន្ត្បឈម្ការដចទ
ត្បកាន់្ ដៅតុលាការត្ពហមទណឌ អន្តរជាតិ ដោយស្ករតួនាទីរបស់ពួក្ដគដៅក្នុងអំដពើហិងា ឆាន ំ២០០៧ 
សហភាពអាង្គ្ហវិក្ និ្ងសងគម្សីុវលិទូទំងពិ ពដលាក្បាន្ចត់វធិាន្ការពិនិ្តយតាម្ោន្ និ្ងធានា 
សុវតថិភាពរបស់ត្បជាជន្ ក្នុងអំ ុងដពលដបាេះដឆាន ត។ 

ត្បដទសស្សីលង្កក  (២០០៨-២០០៩) ៖ ក្នុងអំ ុង ំណ្តក់្កាលចុ្ងដត្កាយនន្សង្គ្ង្កគ ម្សីុវលិដៅស្សីលង្កក  
អំដពើហិងាបាន្ដក្ើន្ដ ើងយា៉ាងខាល ំងជាមួ្យនឹ្ងការប៉ាេះទងគិច្នានា ស្ លដធវើឲ្យត្បជាជន្សីុវលិរាប់ស្សន្នាក់្
ជាប់ក្នុងអនាទ ក់្ ដោយពំុាន្លទធភាពទទួលបាន្តត្ម្ូវការចំបាច់្ជាមូ្លោា ន្ ឬជំនួ្យម្នុ្សសធម៌្ដ ើយ។ 
ដទេះបីជារោា  ិបាលស្សីលង្កក  បាន្អេះអាងថ្ន វធិាន្ការរបស់ខលួន្ ាន្ដោលបំណងបញ្ឈប់សក្ម្មភាព 
ដ រវក្ម្មក៏្ដោយ ក៏្ទីបំនុតខលួន្ទទួលខុសត្តូវចំ្ដពាេះការស្កល ប់ត្បជាជន្សីុវលិក្នុងចំ្នួ្ន្ ៏ដត្ច្ើន្ និ្ងបាន្ខក្
ខាន្មិ្ន្បាន្ដោរពកាតពវកិ្ច្ចរបស់ខលួន្ ដយាងតាម្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)។ ដៅដពលដនាេះ
ស្ រ អងគការសងគម្សីុវលិជាដត្ច្ើន្បាន្រេិះគន់្អងគការសហត្បជាជាតិ ដោយស្ករកិ្ច្ចត្បឹងស្ត្បងតិច្តួច្របស់
ខលួន្ ក្នុងការោក់្ឲ្យរោា  ិបាលទទួលខុសត្តូវចំ្ដពាេះឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ និ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ។ 
ដត្កាយម្ក្ របាយការណ៍មួ្យរបស់អងគការសហត្បជាជាតិបាន្សន្និោា ន្ថ្ន ក្រណីដនាេះបាន្បង្កា ញនូ្វ 
“បរាជ័យ ៏ធងន់្ធងររបស់អងគការសហត្បជាជាតិ ក្នុងការដ្លើយតបឲ្យបាន្ត្គប់ត្ោន់្ ដៅនឹ្ងការត្ពាន្ជាមុ្ន្ 
និ្ងស្កថ ន្ភាពស្ លកំ្ពុងវវិតត”។  

ត្បដទសហគីដណ (២០០៩) ៖ ដៅនថងទី២៨ ស្ខក្ញ្ញា  ឆាន ំ២០០៩ ក្ាល ំងរោា  ិបាលដៅក្នុងត្បដទសហគីដណ 
បាន្រារាងំការតវា៉ាស្ននក្ន្ដយាបាយដោយសន្តិវធីិមួ្យដៅក្នុងពហុកី្ឡាោា ន្មួ្យក្នុងទីត្ក្ុងកូ្ណ្តត្គី និ្ង
បាន្ដបើក្ការបាញ់ត្បហារដលើជន្សីុវលិ ស្ លបណ្តត លឲ្យស្កល ប់ជន្សីុវលិអស់ជាង ១៥០ នាក់្ រងរបួស 
យា៉ាងដហាច្ណ្តស់ ១,៤០០ នាក់្ និ្ងការរាយការណ៍អំពីអំដពើហិងានលូវដ ទ និ្ងការរដំលា ដសពសន្ថវៈ
យា៉ាងរកី្រាលោល។ អំដពើហិងាដៅនថងដនាេះ ស្ លត្តូវបាន្ដចទត្បកាន់្ថ្ន ាន្ទម្ងន់្ដសមើនឹ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្ម
ត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ ដហើយការត្ពួយបារម្ភ ស្ លថ្ន សាជិក្ឯក្រាជយនន្រោា  ិបាលដយាធាស្ លកាន់្
អំណ្តច្បាន្ត្បមូ្លនតុំក្ងជីវពលឯក្ជន្ពីក្នុងចំ្ដណ្តម្ស្ខសស្សឡាយជាតិស្កសន៍្ មុ្ន្ដពលវាយត្បហារ 
បាន្ដក្ើតាន្ដ ើង។ សហគម្ន៍្ដស ាកិ្ច្ចនន្រ ាអាង្គ្ហវិក្ខាងលិច្ និ្ងសហភាពអាង្គ្ហវិក្ បាន្នតួច្ដនតើម្កិ្ច្ច
ត្បឹងស្ត្បងសត្ម្ុេះសត្ម្ួលបនាទ ន់្មួ្យ និ្ងបាន្ោក់្ទណឌ ក្ម្មដស ាកិ្ច្ច ជាវធិាន្ការស្ លនំាដៅរក្ការបដងកើត
រោា  ិបាលឯក្ភាពមួ្យយា៉ាងឆាប់រហ័ស។ ចប់តំាងពីដពលដនាេះម្ក្ សហគម្ន៍្ថ្នន ក់្តំបន់្ត្តូវបាន្ដកាត
សរដសើរចំ្ដពាេះការជួយសត្ម្ួលឲ្យាន្ ំដណ្តេះស្ស្កយន្ដយាបាយឆាប់រហ័ស ចំ្ដពាេះអវីស្ លអាច្រកី្ធំ
ដ ើង កាល យជាជដាល េះធងន់្ធងរយូរអស្ងវង។ 
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ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅក្នុងស្កថ ន្ភាពនន្វបិតតិ 

ត្បដទសកូ្ ឌី្វរ័ (២០១០-២០១១) ៖ អំដពើហិងាបាន្នទុេះដ ើងដត្កាយពីការដបាេះដឆាន តត្បធានាធិបតី ក្នុងឆាន ំ
២០១០ ស្ លបណ្តត លឲ្យជន្សីុវលិស្កល ប់ក្នុងចំ្នួ្ន្ ៏ដត្ច្ើន្ និ្ងការជដម្លៀសម្នុ្សស ៏សន្ធឹក្សនាធ ប់។  
សហគម្ន៍្អន្តរជាតិបាន្ដ្លើយតបយា៉ាងឆាប់រហ័សជាមួ្យនឹ្ងទណឌ ក្ម្មដស ាកិ្ច្ច និ្ងការអំពាវនាវឲ្យាន្
កំ្ស្ណទត្ម្ង់ន្ដយាបាយ។ ដៅដពលជដាល េះដក្ើន្ដ ើងជាមួ្យនឹ្ងអំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំស្ លរកី្រាល
ោល ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខអងគការសហត្បជាជាតិបាន្ដបាេះដឆាន តជាឯក្ច្ឆ័ន្ទ ដ ើម្បីពត្ងឹងដបសក្ក្ម្មរបស់
អងគការសហត្បជាជាតិតាម្នលូវដោក្ ដ ើម្បីពត្ងឹងសម្តថភាពរបស់ខឡួន្ក្នុងការការពារត្បជាជន្សីុវលិ។ 
ដទេះបីជាការគំរាម្កំ្ស្ហងនន្អំដពើហិងាជាបឋម្ដលើត្បជាជន្ត្តូវបាន្បញ្ឈប់ក៏្ដោយ ក៏្វបបធម៌្ 
និ្ទណឌ ភាពដៅស្តបន្តដក្ើតាន្ ដោយស្ករត្បវតតិឧត្កិ្ ាក្ម្ម ៏ធំដធងដៅស្តមិ្ន្ត្តូវបាន្ដសុើបអងកតដោយ 
រោា  ិបាលជាតិ។ 

ត្បដទសស ូ ង់ខាងតបូង ៖ អំដពើហិងាអន្តរសហគម្ន៍្ដៅរ ា Jonglei រវាងត្ក្ុម្ជាតិស្កសន៍្ Lou Nuer និ្ង 
Murle បាន្ចប់ដនតើម្អស់រយៈដពលពីរបីស្ខ ដត្កាយពីត្បដទសស ូ ង់ខាងតបូងបាន្ទទួលឯក្រាជយ ដៅស្ខ 
ក្ក្កោ ឆាន ំ២០១១។ ការវាយបង្គ្ង្កក បដលើសតវពាហន្ៈមួ្យចំ្នួ្ន្ និ្ងការវាយត្បហារសងសឹងរវាង 
សហគម្ន៍្ទំងពីរបាន្នំាឲ្យម្នុ្សសជាងមួ្យពាន់្នាក់្បាត់បង់ជីវតិ និ្ងជាដត្ច្ើន្នាក់្ដនសងដទៀតបាន្
ដ ៀសខលួន្។ ដទេះបីជារោា  ិបាលស ូ ង់ខាងតបូង បាន្ចប់ដនតើម្យុទធនាការ ក្ហូតអាវុធ ពត្ង្កយទ័ព និ្ង
សត្ម្បសត្ម្ួលកិ្ច្ចច្រចរវាងត្ក្ុម្ទំងពីរក៏្ដោយ ហានិ្ ័យនន្អំដពើហិងាត្បឆំាងនឹ្ងត្បជាជន្ 
ដោយស្ករភាពតាន្តឹងអន្តរសហគម្ន៍្ដៅស្តបន្តដក្ើតាន្ ស្ ល។ ក្នុងការកាល យជារ ាស្ លាន្ឯក្រាជយ 
និ្ងអធិបដតយយភាព រោា  ិបាលស ូ ង់ខាងតបូងបាន្ទទួលយក្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារត្បជាជន្
របស់ខលួន្ពីឧត្កិ្ ាក្ម្មទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងការរដំលា បំពាន្។ ដទេះជាយា៉ាងណ្តក៏្
ដោយ បុគគលិក្ម្ក្ពីត្ក្ុម្ត្បតិបតតិការរក្ាសន្តិភាពរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ ស្ លបដងកើតដ ើងដោយ
ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខ ដ ើម្បី “ស្ណនំា និ្ងជួយ” រោា  ិបាលក្នុងការបំដពញទំនួ្លខុសត្តូវរបស់ខលួន្ក្នុង
ការពារ បាន្រាយការណ៍ថ្ន ក្ងទ័ពស ូ ង់ខាងតបូង បាន្ត្បត្ពឹតតការសាល ប់ដត្ៅត្បព័ន្ធតុលាការ ការដធវើ
ទរណុក្ម្ម និ្ងការរដំលា ដសពសន្ថវៈក្នុងអំ ុងយុទធនាការ ក្ហូតអាវធុ។ 

ត្បដទសស ូ ង់ ៖ SOUTH KORDOFAN និ្ង BLUE NILE៖ ចប់តំាងពីពាក់្ក្ណ្តត លឆាន ំ២០១១ ក្ងក្ាល ំង
ត្បោប់អាវុធស ូ ង់ (SAF) បាន្វាយត្បយុទធត្បឆំាងនឹ្ងច្លនារដំោេះត្បជាជន្ស ូ ង់ - ខាងដជើង  
(SPLM-N) ដោយដធវើការទាល ក់្ត្ោប់ស្បក្តាម្នលូវអាកាសមិ្ន្ដរ ើសមុ្ខ និ្ងការវាយត្បហារនលូវដោក្ ស្ ល
ទំន្ងជាាន្ទម្ងន់្ដសមើនឹ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ ត្បឆំាងជន្សីុវលិដៅក្នុងបណ្តត រ ានន្ SOUTH 
KORDOFAN និ្ង BLUE NILE។ ច្លនារដំោេះត្បជាជន្ស ូ ង់ -  
ខាងដជើង (SPLM-N) ក៏្ត្តូវបាន្ដចទត្បកាន់្ថ្នបាន្ត្បត្ពឹតតឧត្កិ្ ាក្ម្មដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំនងស្ រ 
ដទេះជាាន្ក្ត្មិ្តស្ស្កលជាងក្ងក្ាល ំងត្បោប់អាវុធស ូ ង់ (SAF)  ក៏្ដោយ។ ដទេះបីជាសម្ព័ន្ធរ ាអារា៉ា ប់ 
សហភាពអាង្គ្ហវិក្ និ្ងអងគការសហត្បជាជាតិបាន្សដត្ម្ច្កិ្ច្ចត្ពម្ដត្ពៀងមួ្យក្នុងឆាន ំ២០១២ ដ ើម្បីជួយ
ត្បជាជន្ស ូ ង់ឲ្យទទួលបាន្ជំនួ្យម្នុ្សសធម៌្ក៏្ដោយ វធិាន្ការជាក់្ស្សតងដឆាព េះដៅរក្ការអនុ្វតតកិ្ច្ចត្ពម្
ដត្ពៀង មិ្ន្ត្តូវបាន្ដធវើដ ើងដ ើយ។ ក្ងក្ាល ំងត្បោប់អាវុធស ូ ង់ (SAF) និ្ងច្លនារដំោេះត្បជាជន្ស ូ ង់ 
- ខាងដជើង (SPLM-N) ត្តូវស្តបញ្ឈប់ឧត្កិ្ ាក្ម្មដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំស្ លកំ្ពុងបន្ត និ្ងត្តូវបាន្ោក់្ឲ្យ
ទទួលខុសត្តូវដោយសហគម្ន៍្អន្តរជាតិ ចំ្ដពាេះបរាជ័យរបស់ពួក្ដគ ក្នុងការអនុ្ញ្ញា តឲ្យាន្លទធភាព
ទទួលបាន្ជំនួ្យម្នុ្សសធម៌្។ 
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ត្បដទសដយស្ម្ន្ (ឆាន ំ២០១១) ៖ ក្ងក្ាល ំងសន្តិសុខស្ លោំត្ទរោា  ិបាលដៅក្នុងត្បដទសដយស្ម្ន្បាន្
សាល ប់ និ្ងដធវើឲ្យរងរបួស ល់ជន្សីុវលិរាប់រយនាក់្ ខណៈដពលាន្ការបង្គ្ង្កក បដលើការតវា៉ាត្បឆំាង 
រោា  ិបាល ស្ លចប់ដនតើម្ក្នុងស្ខម្ក្រា ឆាន ំ២០១១។ អនក្តវា៉ាទំងឡាយទទួលរងនូ្វការវាយត្បហារជាដត្ច្ើន្
ដលើក្ដត្ច្ើន្ស្ករ ដៅដពលាន្ជដាល េះរវាងក្ងក្ាល ំងស្ លោំត្ទរោា  ិបាល និ្ងត្បឆំាងរោា  ិបាលបាន្ដក្ើន្
ដ ើង ល់ាត់ដត្ជាេះនន្សង្គ្ង្កគ ម្សីុវលិ។ ដ ើម្បីបញ្ឈប់អំដពើដោរដៅស្ លកំ្ពុងដក្ើតាន្ ត្ក្ុម្ត្បឹក្ា 
សហត្បតិបតតិការឈូងសមុ្ត្ទ បាន្ច្រចកិ្ច្ចត្ពម្ដត្ពៀងសន្តិភាពមួ្យ ស្ លអនុ្ញ្ញា តឲ្យត្បធានាធិបតី 
ាន្អ ័យឯក្សិទធិពីការនតនាទ ដទស ជាថនូរនឹ្ងការចុ្េះដច្ញពីអំណ្តច្របស់ខលួន្។ កិ្ច្ចត្ពម្ដត្ពៀងដន្េះបាន្
ទទួលការរេិះគន់្ ដោយស្ករការបំតល ញទំនួ្លខុសត្តូវ និ្ងការអនុ្ញ្ញា តឲ្យាន្និ្ទណឌ ភាពសត្ាប់អំដពើ
ហិងាត្ទង់ត្ទយធំ ប៉ាុស្ន្ត ត្តូវបាន្អនុ្ម័្តដោយត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខអងគការសហត្បជាជាតិ ត្ពម្ទំង 
សហគម្ន៍្អន្តរជាតិជាដត្ច្ើន្ ក្នុងស្ខតុលា ឆាន ំ២០១១។ 

ត្បដទសលីប  ី (ឆាន ំ២០១១-២០១២) ៖ ដ ើម្បីដ្លើយតបដៅនឹ្ងការគំរាម្កំ្ស្ហងរបស់អតីតដម្ ឹក្នំាលីប ី 
Muammar Gaddafi ត្បឆំាងនឹ្ងត្បជាជន្សីុវលិលីប ី (រឭំក្ភាស្កស្ លដត្បើដោយបុគគលទំងឡាយស្ ល
បាន្ញុេះញង់ឲ្យាន្អំដពើហិងាក្នុងអំ ុងរបបត្បល័យពូជស្កសន៍្ដៅរា៉ាវ ន់្ោ ក្នុងឆាន ំ១៩៩៤) សហគម្ន៍្
អន្តរជាតិ និ្ងថ្នន ក់្តំបន់្បាន្ចត់វធិាន្ការដស ាកិ្ច្ច ន្ដយាបាយ ច្ាប់ និ្ងបនាទ ប់ម្ក្ វធិាន្ការដយាធា 
ស្ លត្តូវបាន្អនុ្ញ្ញា តដោយត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខអងគការសហត្បជាជាតិ ដ ើម្បីទប់ស្កក ត់ Gaddafi កំុ្ឲ្យ
ត្បត្ពឹតតឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងនឹ្ងត្បជាជន្តដៅដទៀត។ ាន្ការដក្ើតដ ើងនូ្វភាពច្ត្ម្ូងច្ត្ាសដលើ 
យុទធស្កស្រសដស្ លបាន្ដត្បើត្បាស់ក្នុងអំ ុងត្បតិបតិតការដយាធា និ្ងបញ្ញា អំពីថ្នដតើរ ាស្ លដធវើអន្តរាគម្ន៍្
បាន្ដធវើសក្ម្មភាព ដ ើម្បីការពារត្បជាជន្ ឬដធវើឲ្យាន្ការដក្ើតដ ើងនូ្វការតល ស់បតូររបបស្ រឬដទ។ ដទេះបី
ជាយា៉ាងណ្តក៏្ដោយ សហគម្ន៍្អន្តរជាតិ បាន្ទទួលការដកាតសរដសើរយា៉ាងខាល ំងចំ្ដពាេះកិ្ច្ចខិតខំត្បឹង
ស្ត្បងរបស់ខលួន្ក្នុងការត្បកាន់្យក្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពាររបស់ខលួន្ ដោយចត់វធិាន្ការយា៉ាងឆាប់
រហ័ស ដត្បើត្បាស់វធិាន្ការជាដត្ច្ើន្ ដ ើម្បីការពារជន្សីុវលិ។ ជដាល េះបាន្បង្កា ញអំពីស្ករៈសំខាន់្នន្ការ
ដោេះស្ស្កយក្ងវល់ ជាមួ្យនឹ្ងការអនុ្វតតដោយោម ន្ការដបតជាា ចិ្តតគួរឲ្យចប់អារម្មណ៍ក្នុងការការពារ 
ត្បជាជន្ពីឧត្កិ្ ាក្ម្មទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)។ ដត្កាយជដាល េះត្បោប់អាវធុ ដៅដពលត្បដទស
លីប ី ដធវើការ ដ ើម្បីក្ស្កងដ ើងវញិ ដលើក្សទួយគណដន្យយភាព និ្ងបដងកើតស្កថ ប័ន្នានា ដ ើម្បីធានានូ្វការ
ការពារជន្សីុវលិ ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការជួយដត្ជាម្ស្ត្ជងរបស់សហគម្ន៍្អន្តរជាតិ និ្ងថ្នន ក់្តំបន់្បន្ត 
ដក្ើតាន្។ 

ត្បដទសសីុរ ី៖ ការរដំលា បំពាន្សិទធិម្នុ្សសយា៉ាងធងន់្ធងរបាន្ចប់ដនតើម្ក្នុងស្ខមី្នា ឆាន ំ២០១១ ដៅដពលក្ង
ក្ាល ំងសន្តិសុខសីុរ ី បាន្ដ្លើយតបយា៉ាងហិងាដៅនឹ្ងអនក្តវា៉ាជាជន្សីុវលិ។  ័សតុតាងនន្អំដពើដោរដៅ
ស្ លាន្លក្ាណៈជាត្បព័ន្ធរួម្ទំងការដធវើទរណុក្ម្ម និ្ងការចប់ខលួន្តាម្អំដពើចិ្តត បាន្ច្ងអុលបង្កា ញអំពី
ដោលន្ដយាបាយច្ាស់លាស់មួ្យដោយថ្នន ក់្ ឹក្នំាដយាធា និ្ងសីុវលិរបស់សីុរ ី ស្ លាន្ទម្ងន់្ដសមើនឹ្ង
ឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ ដយាងតាម្គណៈក្ម្មការអងគការសហត្បជាជាតិទទួលបន្ទុក្ការដសុើបសួរ។ 
ជដាល េះកាន់្ស្តាន្ស្កថ ន្ភាពអាត្ក្ក់្ និ្ងស្ត្បកាល យដៅជាសង្គ្ង្កគ ម្សីុវលិ ដោយក្ាល ំងសន្តិសុខ និ្ងត្ក្ុម្
ត្បឆំាងត្បោប់អាវធុត្តូវបាន្ដចទត្បកាន់្ថ្នបាន្ត្បត្ពឹតតឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្។ វាក៏្បាន្កាល យជាាន្ 
លក្ាណៈស្កសនាកាន់្ស្តខាល ំងដ ើង ដៅដពលការវាយត្បហារសងសឹក្កាន់្ស្តខាល ំង បាន្ស្បងស្ច្ក្រវាង
សហគម្ន៍្ជាតិស្កសន៍្នានា។ ដៅដពលស្ លអំដពើដោរដៅដៅស្តបន្ត សហគម្ន៍្អន្តរជាតិបាន្ាន្
ត្បតិក្ម្ម ដោយដត្បើវធិាន្ការដស ាកិ្ច្ច ការទូត និ្ងន្ដយាបាយ ប៉ាុស្ន្ត បរាជ័យរបស់ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខ 
អងគការសហត្បជាជាតិក្នុងការឯក្ភាពដលើវធិាន្ការខាល ំងកាល ជាងដន្េះ និ្ងការដត្បើត្បាស់សិទធិដវតូម្តងដហើយ
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ម្តងដទៀត ដោយសាជិក្ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខមួ្យចំ្នួ្ន្ បាន្បដងកើតឲ្យាន្ការរេិះគន់្យា៉ាងខាល ំងពីសំណ្តក់្
បណ្តត រ ា ម្ង្គ្ន្តីអងគការសហត្បជាជាតិ និ្ងសងគម្សីុវលិ។ 

ស្កធារណរ ាអាង្គ្ហវិក្ក្ណ្តត ល (CAR) ៖ វបិតតិបាន្នទុេះដ ើងដៅស្កធារណរ ាអាង្គ្ហវិក្ក្ណ្តត លក្នុងស្ខមី្នា 
ឆាន ំ២០១៣ ដៅដពលត្ក្ុម្សក្ម្មត្បយុទធ Seleka បាន្ ឹក្នំាការដធវើរ ាត្បហារដោយហិងាមួ្យដៅក្នុង 
ត្បដទស។ Seleka (ស្ លភាគដត្ច្ើន្ជាអនក្កាន់្ស្កសនាឥស្កល ម្) បាន្ទទួលខុសត្តូវចំ្ដពាេះការស្កល ប់របស់
ជន្សីុវលិ និ្ងការវាយត្បហារស្ លរកី្រាលោលដៅតាម្ ូមិ្នានា។  អំដពើហិងារបស់ Seleka បាន្ជំរុញ
ឲ្យាន្ការដលច្ដ ើងនន្ក្ងជីវពល “ត្បឆំាង balaka” ស្ លាន្សាសភាពច្ម្បងជាអនក្កាន់្ស្កសនា
ត្គិសត និ្ងភាគីវញិ្ញា ណនិ្យម្បាន្ត្បឆំាងដៅនឹ្ងការត្គប់ត្គងរបស់ក្ងជីវពល Seleka។ ក្ងជីវពល
ត្បឆំាង balaka បាន្ទទួលខុសត្តូវចំ្ដពាេះការវាយត្បហារគួរឲ្យរន្ធត់ដៅដលើសហគម្ន៍្ឥស្កល ម្។ ជដាល េះ
ជាតិស្កសន៍្-ស្កសនាដៅស្កធារណរ ាអាង្គ្ហវិក្ក្ណ្តត លបាន្្ក់្យក្ជីវតិម្នុ្សសយា៉ាងដត្ច្ើន្សន្ធឹក្
សនាធ ប់ និ្ងបង្កា ញនូ្វហានិ្ ័យខពស់នន្ការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្ និ្ងអំដពើហិងាត្បល័យពូជស្កសន៍្។ 
សហគម្ន៍្អន្តរជាតិបាន្ដ្លើយតប ដោយដធវើការដថ្នក លដទសការដោសនាឲ្យាន្ការសអប់ដខពើម្ដៅក្នុង
ត្បដទស អនុ្ញ្ញា តឲ្យាន្ក្ាល ំងអន្តរាគម្ន៍្បដណ្តត េះអាសន្នរបស់បារាងំ និ្ងអនុ្ញ្ញា តឲ្យក្ងក្ាល ំងរក្ា
សន្តិសុខរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ ស្ លម្ក្ពីដត្ច្ើន្ស្ននក្ ជាមួ្យនឹ្ងអាណតតិការពារជន្សីុវលិ។  
ស្កថ ន្ភាពដៅស្កធារណរ ាអាង្គ្ហវិក្ក្ណ្តត លដៅស្តធងន់្ធងរ ដហើយក្ងវេះមូ្លនិ្ធិ គឺជាឧបសគគច្ម្បងមួ្យ 
ចំ្ដពាេះកិ្ច្ចខិតខំត្បឹងស្ត្បងសដង្គ្ង្កគ េះស្ននក្ម្នុ្សសធម៌្ និ្ងបាន្ពន្ារការអនុ្ញ្ញា ត និ្ងការអនុ្វតតដបសក្ក្ម្ម
រក្ាសន្តិភាពខាល ំងកាល  ដ ើម្បីការពារជន្សីុវលិ។ 



សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដ ើម្បទំីនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ  | 30 
 

ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅក្នុងស្កថ ន្ភាពនន្វបិតតិ 

ការដត្បើត្បាស់ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) ដោយមិ្ន្ត្តឹម្ត្តវូ 
ត្បដទសច្ច្ដច្ៀ (ឆាន ំ២០០៨)៖ ក្នុងស្ខសីហា ឆាន ំ២០០៨ ត្បដទសរសុសីុ បាន្ចប់ដនតើម្ដបសក្ក្ម្មដយាធាជា
ឯក្ដតាភាគីមួ្យដៅក្នុងត្បដទសច្ច្ដច្ៀ ដោយអេះអាងថ្ន ដ ើម្បីការពារពលរ ារុសសីុ ពីអវីស្ លរោា  ិបាល
ដៅថ្ន អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ដៅតំបន់្ Ossetia ខាងតបូងនន្ត្បដទស។ ដៅដពលដនាេះ ត្បដទសរុសសីុ 
បាន្ពន្យល់មូ្លដហតុនន្វធិាន្ការរបស់ខលួន្ ដោយនិ្យាយថ្ន ខលួន្កំ្ពុងត្បកាន់្យក្ទំនួ្លខុសត្តូវរបស់
ខលួន្ ក្នុងការការពារពលរ ារបស់ខលួន្។ ដហតុនលដន្េះត្តូវបាន្ត្បឆំាង ដោយស្ករវាាន្ភាពមិ្ន្
ច្ាស់លាស់ថ្នដតើក្ត្មិ្តនន្ការគំរាម្កំ្ស្ហង គឺជាអំដពើដោរដៅក្នុងត្ទង់ត្ទយធំ ឬថ្នដតើក្ាល ំងដយាធា គឺ
ជាវធិាន្ការសម្ស្សបស្ រឬយា៉ាងណ្ត។ ជាងដន្េះដៅដទៀត ដយាងតាម្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ 
(RtoP)  ូច្ស្ លត្តូវបាន្អនុ្ម័្តដៅក្នុងឯក្ស្ករលទធនលនន្ជំនួ្បកំ្ពូលពិ ពដលាក្ ឆាន ំ២០០៥ វធិាន្ការ
ដយាធា ដ ើម្បីការពារជន្សីុវលិពីឧត្កិ្ ាក្ម្មទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)ដៅដត្ៅត្ពំស្ ន្នន្
ត្បដទសមួ្យ ត្តូវស្តដធវើដ ើងរួម្ោន  និ្ងស្សបតាម្ធម្មនុ្ញ្ារបស់អងគការសហត្បជាជាតិ។  

ត្បដទស ូា/មី្យា៉ា ន់្ា៉ា  (ឆាន ំ២០០៨)៖ ម្ហន្តរាយធម្មជាតិមិ្ន្សថិតដៅក្នុងវសិ្កលភាពនន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុង
ការការពារ (RtoP) ដ ើយ  ូដច្នេះ ការបំនលិច្បំតល ញដត្កាយពីខយល់ពយុេះសីុក្លូន្ Nagis ក្នុងឆាន ំ២០០៨ ស្ ល
បាន្វាយត្បហារត្បដទសមី្យា៉ា ន់្ា៉ា  និ្ងដធវើឲ្យត្បជាជន្ ១,៥ លាន្នាក់្ “ទទួលរងនលប៉ាេះពាល់យា៉ាង
ធងន់្ធងរ” ( ូច្ត្តូវបាន្បា៉ា ន់្ស្កម ន្ដោយទីភាន ក់្ង្ករអងគការសហត្បជាជាតិ) មិ្ន្ត្តូវបាន្ចត់ទុក្ថ្នជា “ស្កថ ន្
ភាពទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)” ដ ើយ។ ដៅដពលដនាេះ ម្នុ្សសមួ្យចំ្នួ្ន្ាន្ច្ម្ងល់ថ្នដតើការ
រារាងំជាបន្តចំ្ដពាេះលទធភាពស្ននក្ម្នុ្សសធម៌្ដោយអាជាា ធរ ូា ក្នុងការជួយកិ្ច្ចត្បឹងស្ត្បងស្កត រដ ើងវញិ គឺ
ជាឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិឬយា៉ាងណ្ត។ ដទេះជាយា៉ាងណ្តក៏្ដោយ ម្ន្ទិលសងស័យស្ លរាលោល
ថ្ន សក្ម្មភាពទំងដន្េះាន្លក្ាណៈជាត្បព័ន្ធ និ្ងជាស្ននក្មួ្យនន្ស្នន្ការទូលំទូលាយនន្ការរដំលា 
បំពាន្ បាន្នំាឲ្យាន្ការត្ពម្ដត្ពៀងម្តិថ្ន វបិតតិដន្េះ គឺជាការដត្បើត្បាស់ បទោា ន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការ
ការពារ (RtoP) ដោយមិ្ន្ត្តឹម្ត្តូវ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

សំណួរពិភាក្ា 
ដៅក្នុងកិ្ច្ចពិភាក្ារបស់អនក្អំពីស្កថ ន្ភាពត្បដទស ចូ្រ្លុេះបញ្ញច ំងសំណួរ ូច្ខាងដត្កាម្ ដ ើម្បីការ
ស្សវងយល់បស្ន្ថម្របស់អនក្ក្នុងការដត្បើត្បាស់បទោា ន្ដន្េះ៖ 

ដៅក្នុងក្រណីត្បដទសដន្េះ ដតើតួអងគទំងឡាយដៅថ្នន ក់្ជាតិ តំបន់្ និ្ងអន្តរជាតិត្បកាន់្ខាា ប់នូ្វ
កាតពវកិ្ច្ចការពាររបស់ខលួន្ ស្ លាន្ស្ច្ងដៅក្នុងត្ក្បខ័ណឌ ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) 
យា៉ាង ូច្ដម្តច្? 

1. ដតើបញ្ញា ត្បឈម្អវីខលេះចំ្ដពាេះការអនុ្វតតបទោា ន្ដន្េះ ាន្ភាពច្ាស់លាស់ពីស្កថ ន្ភាព
ដន្េះ? 
 

2. ដតើត្បតិក្ម្មរបស់សហគម្ន៍្អន្តរជាតិចំ្ដពាេះវបិតតិដន្េះអាច្ជូន្ ំណឹងយា៉ាង ូច្ដម្តច្ចំ្ដពាេះ
ក្រណីនាដពលអនាគត ដៅដពលត្បជាជន្ត្តូវបាន្គំរាម្កំ្ស្ហងដោយអំដពើដោរដៅ
ត្ទង់ត្ទយធំ? 
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បញ្ញា ត្បឈម្ដៅក្នុងការអនុ្វតតន៍្ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) 

ចប់តំាងពីដសច្ក្តីស្ច្ង ំបូងរបស់ខលួន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)បាន្បដងកើតនូ្វការយក្ចិ្តត
ទុក្ោក់្ និ្ងក្តីសងឃឹម្យា៉ាងខាល ំង ជាឧបក្រណ៍ត្បក្បដោយថ្នម្ពល ៏ាន្សកាត នុ្ពលមួ្យ ដ ើម្បីដលើក្
សទួយសន្តិភាពពិ ពដលាក្ និ្ងបាន្ដ ើរតួនាទីគន្លឹេះដៅក្នុងការជេះឥទធិពល ដលើការដ្លើយតបរបស់សហគម្
ន៍្អន្តរជាតិ ចំ្ដពាេះការការពារជន្សីុវលិដៅក្នុងក្រណីត្បដទសជាដត្ច្ើន្។ ដទេះជាយា៉ាងណ្តក៏្ដោយ ការ
ធានានូ្វការអនុ្វតតទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ឲ្យបាន្ត្គប់ត្ោន់្ និ្ងទន់្ដពលដវលា ដៅស្តជា
បញ្ញា ត្បឈម្ ៏ធងន់្ធងរមួ្យ។ ឱកាសមួ្យក្នុងការពិភាក្ាអំពីការោក់្ឲ្យអនុ្វតតបទោា ន្ បាន្ម្ក្ពីកំ្ណត់
សាគ ល់ទសសន្ៈទន្មួ្យ គឺទំនួ្លខុសត្តូវខណៈដពលការពារ៖ សាសភាពនានាសត្ាប់ការអ ិវឌ្ឍន៍្ 
និ្ងការដលើក្សទួយទសសន្ៈទន្ ស្ លោក់្ជូន្ដោយដបសក្ក្ម្មអចិ្នង្គ្ន្តយ៍នន្ត្បដទសដត្បសីុល ជូន្ដៅត្ក្ុម្
ត្បឹក្ាសន្តិសុខអងគការសហត្បជាជាតិ ដៅក្នុងស្ខវចិ្ឆិកា ឆាន ំ២០១១ ស្ លពាយាម្ដោេះស្ស្កយក្ងវល់នានា 
ទក់្ទងនឹ្ងការអនុ្វតតវធិាន្ការដយាធា ដ ើម្បីការពារត្បជាជន្ពីឧត្កិ្ ាក្ម្មទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ 
(RtoP)។ ជាទូដៅ ក្ងវល់នានាទក់្ទងនឹ្ងការោក់្ឲ្យអនុ្វតតបទោា ន្ ស្ លាន្ ូច្ៗោន  និ្ងដោយមិ្ន្
ដរ ើសមុ្ខ បាន្រួម្បញ្ចូ លនូ្វ៖ 

 ការលំបាក្ក្នុងការដក្ៀរគរ្ន្ទៈន្ដយាបាយ ដ ើម្បទីប់ស្កក ត់ និ្ងដ្លើយតបដៅនឹ្ងការគំរាម្កំ្ស្ហង
នន្ឧត្កិ្ ាក្ម្មទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងអំដពើហិងាទំងដៅក្នុងត្បព័ន្ធអងគការ 
សហត្បជាជាតិ និ្ងទំងក្នុងចំ្ដណ្តម្កិ្ច្ចត្ពម្ដត្ពៀងថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងអនុ្តំបន់្។ 
 

• សម្តថភាពក្ត្មិ្តថ្នន ក់្អន្តរជាតិ ថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងថ្នន ក់្ជាតិ មិ្ន្ត្គប់ត្ោន់្ ដ ើម្បីទប់ស្កក ត់ឧត្កិ្ ាក្ម្ម
ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងអំដពើហិងាទំងបួន្។ 

 
• តត្ម្វូការក្នុងការបង្គ្ញ្ញច បដោលដៅ ទប់ស្កក ត់អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ ដៅក្នុងការង្កររបស់ 

អងគការអន្តរជាតិ និ្ងត្បចំតំបន់្ រ ានី្មួ្យៗ និ្ងត្ក្ុម្សងគម្សីុវលិ។ 
 

• គាល តជាលក្ាណៈត្បព័ន្ធដៅក្នុងទំនាក់្ទំន្ង និ្ងសហត្បតិបតតិការក្នុងចំ្ដណ្តម្តួអងគនានា  
រមួ្ទំងដៅក្នុងត្បព័ន្ធត្ពាន្ជាមុ្ន្ ការស្ច្ក្រសំ្លក្ព័ត៌ាន្ជាត្បចំ និ្ងសហត្បតិបតតិការជាមួ្យ
កិ្ច្ចត្បឹងស្ត្បងដ្លើយតបជាអន្តរជាតិ  ូច្ជា ដបសក្ក្ម្មស្សវងរក្ការពិត ការដច្ញ ីកាចប់ខលួន្ ឬ
ការអនុ្ញ្ញា តឲ្យាន្ទណឌ ក្ម្ម។ 

 
• ការដត្ជើសដរ ើសសាជិក្ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខ និ្ងការដត្បើត្បាស់សិទិធដវតូ ដៅក្នុងវបិតតិនានាស្ ល

ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងអំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ ដទេះជាាន្រ ាសាជិក្កាន់្ស្តដត្ច្ើន្បាន្អំពាវនាវឲ្យ
សាជិក្អចិ្នង្គ្ន្តយ៍នន្ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខ ដជៀសវាងដត្បើត្បាស់សិទធិអំណ្តច្ដវតូរបស់ពួក្ដគដៅ
ដពលពិចរណ្តដលើក្រណីនន្អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ និ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាង
ម្នុ្សសជាតិ និ្ង 

 
• ក្ងវេះដោលការណ៍ស្ណនំាសត្ាប់ការអនុ្វតតការដត្បើត្បាស់ក្ាល ំង ដ ើម្បីការពារត្បជាជន្ ស្ ល

ត្តូវបាន្តស ូម្តិដោយរោា  ិបាលជាដត្ច្ើន្ ប៉ាុស្ន្ត ត្តូវបាន្ត្ពាន្ឲ្យត្បុងត្បយ័តន ដោយរោា  ិបាល
ដនសងដទៀត ស្ លបារម្ភថ្ន លក្ាណៈវនិិ្ច្ឆ័យទំងដន្េះអាច្រារាងំ ល់ការដ្លើយតបជាមុ្ន្ ដ ើម្បីជួយ
ត្បជាជន្ស្ លសថិតក្នុងហានិ្ ័យ។ 
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ការយល់ត្ច្ ំទូដៅអំពីទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដតើទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP)  ូច្ោន ដៅនឹ្ងអន្តរាគម្ន៍្ម្នុ្សសធម៌្ស្ រឬដទ? 

 

ដទ ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) មិ្ន្ាន្ស្ច្ងអំពីសិទធិរបស់រ ាក្នុងការដធវើអន្តរាគម្ន៍្
ដនាេះដទ ប៉ាុស្ន្ត ស្ច្ងអំពីទំនួ្លខុសត្តូវរបស់រ ាក្នុងការធានាថ្ន ត្បជាជន្ត្តូវបាន្ការពារពីឧត្កិ្ ា
ក្ម្ម និ្ងអំដពើហិងា ដយាងតាម្ត្ក្បខ័ណឌ នន្បទោា ន្។ សហគម្ន៍្អន្តរជាតិាន្ភារកិ្ច្ចជួយរ ា
នានាក្នុងការការពារត្បជាជន្ ឬចត់វធិាន្ការឆាប់រហ័ស ត្បសិន្ដបើរ ាមួ្យមិ្ន្អាច្ ឬមិ្ន្ដ្លើយ
តបដៅនឹ្ងការគំរាម្កំ្ស្ហង ឬការដក្ើតដ ើងនូ្វឧត្កិ្ ាក្ម្មទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) 
ឬការរដំលា បំពាន្ដទដនាេះ។ អន្តរាគម្ន៍្ម្នុ្សសធម៌្ - ស្ លសាគ ល់ដោយវធិាន្ការដយាធា 
ស្ លត្តូវបាន្ដត្បើត្បាស់ដោយោម ន្ការយល់ត្ពម្ពីរ ាស្កមី្ និ្ងមិ្ន្ត្តូវបាន្អនុ្ញ្ញា ត ដោយ
ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខអងគការសហត្បជាជាតិ - មិ្ន្ត្តូវបាន្អនុ្ម័្តដោយបណ្តត រ ា និ្ងមិ្ន្ត្តូវ
បាន្អនុ្ញ្ញា ត ដយាងតាម្សសរសតម្ភទីបីនន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដ ើយ។ 
បទោា ន្ដន្េះោំត្ទអធិបដតយយភាពស្ លាន្ទំនួ្លខុសត្តូវ និ្ងបញ្ញា ក់្ពីស្ ន្កំ្ណត់ស្ លាន្
ស្ស្កប់ដៅក្នុងធម្មនុ្ញ្ាអងគការសហត្បជាជាតិ ទក់្ទងនឹ្ងដពលដវលា និ្ងរដបៀបស្ លបណ្តត រ ា
ខាងដត្ៅអាច្ដ្លើយតបដ ើម្បីការពារត្បជាជន្។ វធិាន្ការដយាធា ត្តូវបាន្អនុ្ញ្ញា តតត ច់្មុ្ខ
ដោយត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខអងគការសហត្បជាជាតិ និ្ងត្តូវបាន្ដត្បើត្បាស់ស្តដៅដពលស្ ល
ម្ដធាបាយសន្តិវធីិត្តូវបាន្បញ្ញា ក់្ថ្នាន្ភាពមិ្ន្ត្គប់ត្ោន់្។ 

ដតើការដត្បើត្បាស់ក្ាល ងំ គឺជាវធិាន្ការស្តមួ្យគត់ដៅក្នុងសសរសតម្ភទីបីនន្ទំនួ្លខុសត្តវូ
ក្នុងការការពារ (RtoP) ឬ? 

 

ដទ សសរសតម្ភទីបីនន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) កំ្ណត់នូ្វទំនួ្លខុសត្តូវរបស់ 
សហគម្ន៍្អន្តរជាតិក្នុងការចត់វធិាន្ការរមួ្ោន  ដ ើម្បីដ្លើយតបដៅនឹ្ងការគំរាម្កំ្ស្ហងនន្អំដពើ
ដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ ឲ្យបាន្ទន់្ដពលដវលា និ្ងមឺុ្ងា៉ា ត់ ស្នអក្តាម្ក្រណីនី្មួ្យៗ និ្ងស្សប
តាម្ធម្មនុ្ញ្ានន្អងគការសហត្បជាជាតិ។ ដយាងតាម្សសរសតម្ភទីបី សហគម្ន៍្អន្តរជាតិអាច្
ដ្លើយតប ដោយដត្បើឧបក្រណ៍សន្តិវធីិ និ្ង បងាិតបងាំជាដត្ច្ើន្ រមួ្ទំងទំនាក់្ទំន្ងការទូតទប់
ស្កក ត់ ដបសក្ក្ម្មស្សវងរក្ការពិត ទណឌ ក្ម្ម និ្ងការហ ុម្ព័ទធស្ននក្ដស ាកិ្ច្ច និ្ងត្បតិបតតិការ
ដយាធា  ូច្ជា តំបន់្ោម ន្ការដហាេះដហើរ ដបសក្ក្ម្មពិនិ្តយតាម្ោន្ និ្ងការពារជន្សីុវលិ។ 

ដតើទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) អាច្ត្តវូបាន្ដត្បើត្បាស់ជាយាន្សត្ាប់ការ
តល ស់បតូររបបស្ រឬដទ? 

ដទ ការតល ស់បតូររបបមិ្ន្ស្ម្ន្ជាវធិាន្ការមួ្យស្ លបញ្ចូ លដៅក្នុងទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ 
(RtoP) ដ ើយ។ បទោា ន្ដន្េះដតត តជាសំខាន់្ដលើការទប់ស្កក ត់ និ្ងការបញ្ឈប់ឧត្កិ្ ាក្ម្មទំងបួន្ 
និ្ងមិ្ន្អំពាវនាវឲ្យាន្ទត្ម្ង់ជាក់្លាក់្នន្រោា  ិបាលដ ើយ។ យុទធស្កស្រសតដ្លើយតបដៅក្នុង
ក្រណីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)ជានិ្ច្ចកាលាន្ដោលបំណងឲ្យរោា  ិបាល  
តល ស់បតូររដបៀបស្ លខលួន្ដ្លើយតបដៅនឹ្ងស្កថ ន្ភាពវបិតតិ ស្ លក្នុងក្រណីខលេះអាច្នំាឲ្យាន្ការ
តល ស់បតូរអំណ្តច្។ ដទេះជាយា៉ាងណ្តក៏្ដោយ ការតល ស់បតូរស្បបដន្េះមិ្ន្ស្ម្ន្ចំបាច់្ត្តូវស្តដធវើ
ដនាេះដទជាពិដសសដៅដពលរបបមួ្យស្ក្សត្ម្ួលដោលន្ដយាបាយរបស់ខលួន្ដ ើម្បីការពារ 
ត្បជាជន្។ 
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ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP)និ្ងទំនាក់្ទំន្ងរបស់ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ 
(RtoP) ជាមួ្យនឹ្ងរដបៀបវារៈអន្តរជាតិដនសងដទៀត 

ការការពារជន្សីុវលិដៅក្នុងជដាល េះត្បោប់អាវធុ 

ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ាន្ទំនាក់្ទំន្ងយា៉ាងជិតសនិទធជាមួ្យនឹ្ងរដបៀបវារៈទូលំទូលាយ នន្
ការទប់ស្កក ត់ជដាល េះត្បោប់អាវធុ ដទេះបីជាឧត្កិ្ ាក្ម្ម និ្ងការរដំលា បំពាន្ស្ លសថិតដត្កាម្ទំនួ្លខុសត្តូវ
ក្នុងការការពារ (RtoP) អាច្ ឬមិ្ន្អាច្ដក្ើតដ ើងក្នុងអំ ុងជដាល េះត្បោប់អាវុធក៏្ដោយ ជាពិដសសទំនួ្ល
ខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) បាន្នារភាា ប់ដៅនឹ្ង ដទេះជាខុសស្បលក្ពី រដបៀបវារៈនន្ការការពារជន្សីុ
វលិដៅក្នុងជដាល េះត្បោប់អាវុធ (POC) ត្ក្បខ័ណឌ សត្ាប់សក្ម្មភាពការទូត ច្ាប់ ម្នុ្សសធម៌្ និ្ងសិទធិ
ម្នុ្សសរបស់អងគការសហត្បជាជាតិស្ លដតត តដលើការការពារត្បជាជន្ក្នុងអំ ុងជដាល េះត្បោប់អាវុធ។ 
ដទេះជាយា៉ាងណ្តក៏្ដោយ ត្បសិន្ដបើការការពារជន្សីុវលិដៅក្នុងជដាល េះត្បោប់អាវធុ (POC) ដោេះស្ស្កយ
បញ្ញា ការពារទូលំទូលាយជាង ដៅក្នុងក្រណីជាក់្លាក់្នន្ជដាល េះត្បោប់អាវធុទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការ
ការពារ (RtoP) អនុ្វតតចំ្ដពាេះស្តក្រណីទំងឡាយណ្ត ស្ លត្បជាជន្ត្តូវបាន្គំរាម្គំស្ហងដោយអំដពើ
ត្បល័យពូជស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ និ្ងការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្
ប៉ាុដណ្តណ េះ ដោយមិ្ន្គិតអំពីថ្នដតើស្កថ ន្ភាពដនាេះអាច្ ឬមិ្ន្អាច្ត្តូវបាន្កំ្ណត់ថ្នជាជដាល េះត្បោប់អាវធុ
ដនាេះដ ើយ។ 

ស្រសត ីសន្តិភាព និ្ងសន្តិសុខ 

ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) គឺជាចំ្ណុច្បំដពញបស្ន្ថម្ ៏សំខាន់្មួ្យនន្ការដបតជាា នានា ដៅដពល
បច្ចុបបន្នរបស់អន្តររោា  ិបាលចំ្ដពាេះសិទធិម្នុ្សស និ្ងសន្តិសុខរបស់ស្រសតី  ូច្ជា ដវទិកាត្ក្ុងដប៉ាកំាង ដ ើម្បី
សក្ម្មភាព និ្ងដសច្ក្តីសដត្ម្ច្របស់ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខ ១៣២៥, ១៨៨៨, ១៨៨៩ និ្ង ១៩៦០ សតីពីស្រសតី 
សន្តិភាព និ្ងសន្តិសុខ។ វធិាន្ការត្បតិបតតិការចំ្ដពាេះ “ការបដងកើតឲ្យាន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ” 
អាច្រមួ្ចំ្ស្ណក្ ល់ការបញ្ចូ លភាពជាអនក្ ឹក្នំារបស់ស្រសតីដៅក្នុងការទប់ស្កក ត់ និ្ងការបញ្ឈប់អំដពើ
ដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ និ្ងការធានាថ្ន ស្រសតី និ្ងបុរសាន្ភាពដសមើោន ដៅក្នុងការទប់ស្កក ត់ និ្ង ំដណ្តេះ
ស្ស្កយជដាល េះ ក៏្ ូច្ជាកិ្ច្ចត្បឹងស្ត្បងក្ស្កងដ ើងវញិ។ 

រមួ្ជាមួ្យនឹ្ងការទទួលស្កគ ល់តួនាទីរបស់ស្រសតីដៅក្នុងការទប់ស្កក ត់ និ្ងការការពារ ាន្ការបដងកើន្ការ
យល់ ឹងថ្ន ស្កថ ន្ភាពជដាល េះបច្ចុបបន្ន និ្ងស្កថ ន្ភាពដត្កាយជដាល េះ ប៉ាេះពាល់ ល់ស្រសតី និ្ងបុរសខុសោន ។ 
អគគដលខាធិការអងគការសហត្បជាជាតិ ដលាក្ បាន្ គីមូ្ន្ បាន្បញ្ញា ក់្អេះអាងជាថមីថ្ន ការរដំលា ដសព 
សន្ថវៈ និ្ងទត្ម្ង់ដនសងដទៀតនន្អំដពើហិងានលូវដ ទអាច្ាន្ទម្ងន់្ដសមើនឹ្ងអំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ និ្ង
ថ្ន អំដពើហិងាស្នអក្ដលើដយន្ឌ័្រ គឺជាសូច្នាក្រត្ពាន្ជាមុ្ន្មួ្យនន្ឧត្កិ្ ាក្ម្មទំងដន្េះ។ ដទេះជា 
យា៉ាងណ្តក៏្ដោយ អំដពើហិងានលូវដ ទ និ្ងស្នអក្ដលើដយន្ឌ័្រ ដៅស្តបន្តាន្សភាពធងន់្ធងរ ស្ ល ដោយ
ព័ត៌ាន្ និ្ងធន្ធាន្ស្ លចំបាច់្ ដ ើម្បីស្សវងយល់អំពីមូ្លដហតុដៅាន្ក្ត្មិ្ត និ្ងមិ្ន្អាច្រក្បាន្។ 
លំនំាដន្េះត្តូវស្តតល ស់បតូរ ដ ើម្បីធានានូ្វការទប់ស្កក ត់កាន់្ស្តាន្ត្បសិទធភាព ដៅដពលឧត្កិ្ ាក្ម្មទំនួ្ល
ខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងការរដំលា បំពាន្កំ្ពុងាន្ការគំរាម្កំ្ស្ហង។ 
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ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងទំនាក់្ទំន្ងរបស់ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ 
(RtoP) ជាមួ្យនឹ្ងរដបៀបវារៈអន្តរជាតិដនសងដទៀត 

ត្បព័ន្ធយុតតិធម៌្អន្តរជាតិ និ្ងតុលាការត្ពហមទណឌ អន្តរជាតិ 

ជាគំនិ្តនតួច្ដនតើម្មួ្យ ដ ើម្បីបញ្ឈប់ ឬបដញ្ច ៀសអំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ និ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្ម
ត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ ាន្ទំនាក់្ទំន្ងយា៉ាងជិតសនិទធជាមួ្យនឹ្ង 
កិ្ច្ចត្ពម្ដត្ពៀងនានាដៅក្នុងត្បព័ន្ធយុតតិធម៌្អន្តរជាតិ ដ ើម្បីបញ្ច ប់និ្ទណឌ ភាពសត្ាប់ឧត្កិ្ ាក្ម្មទំងដន្េះ។ 
តុលាការត្ពហមទណឌ អន្តរជាតិ (ICC) ស្ លចូ្លជាធរាន្ក្នុងឆាន ំ២០០២ គឺជាស្កថ ប័ន្តុលាការអន្តរជាតិ 
អចិ្នង្គ្ន្តយ៍ ំបូងបំនុត ស្ លត្តូវបាន្នតល់អាណតតិឲ្យដធវើការដសុើបអដងកតដលើការត្បត្ពឹតត និ្ងការកាត់ដទស
ជន្ដលមើសស្ លត្តូវបាន្ដចទត្បកាន់្សត្ាប់ឧត្កិ្ ាក្ម្មធងន់្ធងរបំនុតទំងដន្េះ។ តុលាការត្ពហមទណឌ  
អន្តរជាតិដធវើឲ្យជន្ដលមើសទទួលខុសត្តូវ ដោយមិ្ន្ាន្អ ័យឯក្សិទធិសត្ាប់ឋាន្ៈជាត្បមុ្ខរ ា និ្ង
ដយាងតាម្ដោលការណ៍នន្ភាពបំដពញបស្ន្ថម្ោន  ដសុើបអដងកតអំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំស្ លអាច្ដក្ើត
ាន្ ដៅដពលសម្តថភាពតុលាការថ្នន ក់្ជាតិ និ្ងថ្នន ក់្តំបន់្ាន្ការខវេះខាត។ ដយាងតាម្ទំនួ្លខុសត្តូវ
ក្នុងការការពារ (RtoP) ការបញ្ាូ ន្ដៅកាន់្តុលាការត្ពហមទណឌ អន្តរជាតិត្តូវបាន្ចត់ទុក្ ជាវធិាន្ការទប់
ស្កក ត់មួ្យ ដោយស្ករវាអាច្រារាងំការគំរាម្កំ្ស្ហងនន្អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ និ្ងជាវធិាន្ការដ្លើយ
តបមួ្យ ស្ លរមួ្ចំ្ស្ណក្ ល់គណដន្យយភាព និ្ងការទប់ស្កក ត់និ្ទណឌ ភាព។  

ការរកី្រាលោល និ្ងការដធវើពាណិជាក្ម្មអាវធុធុន្តូច្ និ្ងអាវធុដនសងដទៀត 

ការដនទរអាវុធ និ្ងត្ោប់រដំសវដោយោម ន្ការទទួលខុសត្តូវ និ្ងការរកី្ោលអាវធុធុន្តូច្ខុសច្ាប់ ាន្
នលប៉ាេះពាល់ដោយតទ ល់ដៅដលើការទប់ស្កក ត់អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ និ្ងអាច្រារាងំសម្តថភាពរបស់រ
ោា  ិបាល ក្នុងការការពារត្បជាជន្របស់ខលួន្។ មួ្យស្ននក្ ពីដត្ពាេះអាវធុធុន្តូច្ និ្ងត្ោប់រដំសវអាច្ត្តូវបាន្
ដនទរ លួច្ ឬបស្ងវរទិសដៅយា៉ាងង្កយស្សួល អាវធុទំងដន្េះ ជាញឹក្ញាប់ គឺជាអាវធុស្ លអាច្ដត្ជើសដរ ើស
បាន្ដៅក្នុងជដាល េះត្បោប់អាវុធ។ អាវធុខុសច្ាប់ ក៏្អាច្ ុតបដញ្ឆ េះបស្ន្ថម្ ល់វវិាទនានានងស្ រ ស្ ល
អាច្ត្តូវបាន្ដោេះស្ស្កយ តាម្រយៈកិ្ច្ចត្បឹងស្ត្បងស្ននក្ការទូត ដោយាន្ហានិ្ ័យដធវើឲ្យជដាល េះកាន់្ស្ត
ធងន់្ធងរ  ល់ក្ត្មិ្តនន្អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ និ្ងអាច្ត្តូវបាន្ដត្បើត្បាស់ ដ ើម្បីបំតល ញវស័ិយសន្តិសុខ
របស់រ ា ត្ពម្ទំងយន្តការក្ស្កងសម្តថភាពថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងអន្តរជាតិ ស្ លពាយាម្ដធវើឲ្យាន្សថិរភាព
ចំ្ដពាេះស្កថ ន្ភាពវបិតតិស្ លអាច្ាន្។ ដៅឆាន ំ២០០១ បណ្តត រ ាជាសាជិក្បាន្ដបតជាា ចិ្តត បញ្ឈប់ការដធវើ
ពាណិជាក្ម្មអាវធុធុន្តូច្ខុសច្ាប់ និ្ងមិ្ន្ទទួលខុសត្តូវ តាម្រយៈក្ម្មវធីិសក្ម្មភាពរបស់អងគការ 
សហត្បជាជាតិសតីពីអាវធុធុន្តូច្ និ្ងអាវធុធុន្ស្ស្កល។ រ ានានាក៏្សថិតក្នុង ំដណើ រការបញ្ច ប់ការច្រចអំពី 
សន្ធិសញ្ញា សតីពីពាណិជាក្ម្មអាវធុ ស្ លពាយាម្ត្តួតពិនិ្តយការដនទរអាវធុធម្មតា ជាមួ្យនឹ្ងបញ្ញា តតិស្ ល
ទប់ស្កក ត់ការដនទរអាវធុ ស្ លាន្ហានិ្ ័យខពស់ក្នុងការត្តូវបាន្ដត្បើត្បាស់ ដ ើម្បីត្បត្ពឹតតឧត្កិ្ ាក្ម្ម
ដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំនងស្ រ។ 
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ផ្នែកទ ី២៖ 

ការពត្ងងឹទនំលួខវុត្តូវកែងុការការពារ(RtoP) ៖ តនួាទី

របវត់អួងគថ្នែ កជ់ាត ិនងិថ្នែ កត់បំន់
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តួនាទីរបស់អងគការសងគម្សីុវលិ៖ ដតើអងគការសងគម្សីុវលិកំ្ពុងដធវើអវីខលេះដហើយ ដ ើម្ប ី

ទប់ស្កក ត់ និ្ងបញ្ឈប់អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ? 

ការដលើក្សទួយទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារាន្ភាពជាន់្ោន ជាមួ្យវស័ិយជាដត្ច្ើន្  ូច្ជា សិទធិម្នុ្សស 
ការទប់ស្កក ត់ជដាល េះ អ ិបាលកិ្ច្ច និ្ងនី្តិរ ា សន្តិភាព និ្ងសន្តិសុខ យុតតិធម៌្អន្តរជាតិ ការក្ស្កង 
សន្តិភាព ជំនួ្យម្នុ្សសធម៌្ សិទធិរបស់ស្រសតី និ្ងទសសន្វស័ិយជំដន្ឿ។ អងគការសងគម្សីុវលិ (CSOs) បាន្ 
រមួ្ចំ្ស្ណក្រចួ្ដហើយ ល់ការការពារត្បជាជន្ តាម្រយៈវធិាន្ការ និ្ងគំនិ្តនតួច្ដនតើម្ជាដត្ច្ើន្៖ 

១. ការពិនិ្តយតាម្ោន្ និ្ងការច្ងត្ក្ងជាឯក្ស្ករនូ្វអំដពើដោរដៅ 

• ការពិនិ្តយតាម្ោន្វបិតតិស្ លអាច្ដក្ើតាន្ជាក់្ស្សតង ឬតាម្ោន្ពីច្ាង យ តាម្រយៈគំនិ្តនតួច្ 
ដនតើម្ស្សវងរក្ការពិត និ្ងត្បព័ន្ធនសពវនាយសងគម្ និ្ងតាម្ស្បបចស់ ស្ លពិនិ្តយតាម្ោន្ និ្ង 
ពិនិ្តយដម្ើលជាពិដសសដលើសូច្នាក្រនានានន្អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ រមួ្ទំងការញុេះញង់ ការ
វាយត្បហារដលើសហគម្ន៍្ជន្ជាតិភាគតិច្ និ្ងអំដពើហិងានលូវដ ទ និ្ងស្នអក្ដលើដយន្ឌ័្រ។ 

២. ការស្ច្ក្រសំ្លក្ការត្ពាន្ និ្ងការវាយតនម្លជាមុ្ន្ 

• ការនតល់ ំណឹងជាមុ្ន្ ល់តួអងគដនសងដទៀត អំពីជដាល េះស្ លអាច្ដក្ើតាន្ និ្ងកំ្ពុងចប់ដនតើម្ 
តាម្រយៈការស្ច្ក្រសំ្លក្ព័ត៌ាន្ និ្ងការវាយតនម្លជាការត្ពាន្ជាមុ្ន្ រមួ្ជាមួ្យនឹ្ងយន្តការ
ត្ពាន្ជាមុ្ន្ថ្នន ក់្ជាតិ ថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងអន្តរជាតិ រមួ្ទំងក្នុងអំ ុងរយៈដពលង្កយរងដត្ោេះ  ូច្ជា 
ការស្ត្បត្បួលស្កថ ន្ការណ៍ន្ដយាបាយ និ្ងការដបាេះដឆាន ត។ 

៣. ការសត្ម្េុះសត្ម្លួ ការច្រច និ្ង ំដណ្តេះស្ស្កយវវិាទ 

• ការដលើក្ទឹក្ចិ្តតឲ្យភាគីវវិាទដធវើការច្រច និ្ងដោេះស្ស្កយវបិតតិដោយអហិងា។ 
• កិ្ច្ចត្បឹងស្ត្បងោំត្ទ ចូ្លរមួ្ ឬ ឹក្នំា ដ ើម្បីសត្ម្ុេះសត្ម្ួល ឬដោេះស្ស្កយជដាល េះ។ 

៤. ការបណតុ េះបណ្តត លបុគគលិក្ការពារជន្សីុវលិ 

• ការសត្ម្បសត្ម្ួលការបណតុ េះបណ្តត លបុគគលិក្សីុវលិ និ្ងដយាធាសត្ាប់ត្បតិបតតិការការពារ រមួ្
ទំងការនតល់ការស្ណនំាអំពីការសាគ ល់សូច្នាក្រនន្អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ ការកាត់បន្ថយ
ជន្រងដត្ោេះសីុវលិឲ្យសថិតក្នុងក្ត្មិ្តអបបបរា និ្ងការទប់ស្កក ត់អំដពើហិងានលូវដ ទ និ្ងស្នអក្ដលើ
ដយន្ឌ័្រ និ្ងការគំរាម្គំស្ហងចំ្ដពាេះកុ្ារដៅក្នុងជដាល េះត្បោប់អាវធុ។ 

• ការវាយតនម្លសូច្នាក្រទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងការវភិាគវបិតតិក្ន្លងម្ក្ ដ ើម្បី
រាយការណ៍អំពីដម្ដរៀន្ស្ លទទួលបាន្ និ្ងទាល ប់អនុ្វតតន៍្លអត្បដសើរ ដ ើម្បពីត្ងឹងយុទធស្កស្រសត 
ទប់ស្កក ត់។ 
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ដតើអងគការសងគម្សីុវលិកំ្ពុងដធវើអវីខលេះដហើយ ដ ើម្បទីប់ស្កក ត់ និ្ងបញ្ឈប់អំដពើដោរដៅត្ទង់
ត្ទយធំ? 

៥. ការស្កត រដ ើងវញិដត្កាយការប៉ាេះទងគិច្នលូវចិ្តត 

• ការអនុ្វតតការវាយតនម្លដលើដសច្ក្តីត្តូវការរបស់សហគម្ន៍្ ដ ើម្បីបដងកើតយុទធស្កស្រសតក្ស្កងដ ើង
វញិ និ្ងនសេះនាដោយឯក្រាជយ ឬដោយសហការជាមួ្យនឹ្ងតួអងគសងគម្សីុវលិ រោា  ិបាល និ្ង
អន្តររោា  ិបាលដនសងដទៀត។ 

• ការសត្ម្បសត្ម្ួល និ្ងការជួយដត្ជាម្ស្ត្ជងតាម្រយៈ ំដណើ រការសន្តិភាព និ្ងការអ ិវឌ្ឍន៍្
ដត្កាយវបិតតិ ការដតត តដលើស្ករៈសំខាន់្នន្ការធានាឲ្យាន្ភាពជាតំណ្តងដោយដសមើភាពដលើ 
ត្បជាជន្ភាគតិច្ ស្រសតី និ្ងត្ក្ុម្ង្កយរងដត្ោេះដនសងដទៀតដៅក្នុងកិ្ច្ចត្បឹងស្ត្បងនសេះនា។ 

៦. ការោំត្ទ និ្ងការពត្ងឹងត្បព័ន្ធយុតតិធម៌្ក្នុងស្សុក្ និ្ងតំបន់្ 

• ការពិនិ្តយតាម្ោន្ការង្ករ និ្ងការនតល់ការោំត្ទនលូវច្ាប់ចំ្ដពាេះស្កថ ប័ន្តុលាការ។ 

៧. ការតស ូម្តិឲ្យាន្ស្កថ ប័ន្កាន់្ស្តរងឹាំ ដ ើម្បទីប់ស្កក ត់ និ្ងដ្លើយតបចំ្ដពាេះឧត្កិ្ ាក្ម្ម និ្ងការរដំលា 
បំពាន្ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) ដហើយអំពាវនាវ ល់៖ 

• អនក្ន្ដយាបាយឲ្យដលើក្ដ ើងអំពីការទប់ស្កក ត់ និ្ងការពារត្បជាជន្ពីអំដពើដោរដៅ ត្ទង់ត្ទយ
ធំដៅក្នុងដសច្ក្តីស្ថលងការណ៍នានា។  

• ការអនុ្ម័្តច្ាប់ ដ ើម្បីធានាសិទធិដសមើោន សត្ាប់ត្ក្ុម្ភាគតិច្ ស្រសតី និ្ងត្បជាជន្ង្កយរងដត្ោេះ។ 
• រ ា និ្ងអងគការថ្នន ក់្តំបន់្ ឲ្យពត្ងឹង ឬ ត្បសិន្ដបើមិ្ន្ទន់្ាន្ បដងកើតដោលន្ដយាបាយក្នុងស្សកុ្ 

និ្ងថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងរច្នាសម្ព័ន្ធនានា ដ ើម្បទីប់ស្កក ត់អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ។ 
• រោា  ិបាលនានាឲ្យចុ្េះហតថដលខាដលើសន្ធិសញ្ញា  និ្ងពិធីស្ករសិទធិម្នុ្សសអន្តរជាតិ ឬបដងកើតជន្

បដង្កគ លថ្នន ក់្ជាតិសតីពីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)។ 

៨. ការោំត្ទសហគម្ន៍្ក្នុងស្សុក្ក្នុងកិ្ច្ចត្បឹងស្ត្បងទប់ស្កក ត់ និ្ងការពារ 

• ការជួយតួអងគក្នុងស្សុក្ក្នុងការក្ស្កងសម្តថភាពរបស់ពួក្ដគ ដ ើម្បីកំ្ណត់ និ្ងបង្កក រការគំរាម្
កំ្ស្ហងនន្ឧត្កិ្ ាក្ម្ម និ្ងការរដំលា បំពាន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងការ
នសពវនាយជាស្កធារណៈ និ្ង/ឬក្នុងការបន្តអនុ្វតតតាម្កិ្ច្ចត្បឹងស្ត្បងទំងដន្េះ ត្បសិន្ដបើអាច្ដធវើ
ដៅបាន្។ 

 

ទិវានារអីន្តរជាតិស្ លត្បារពធដធវើដ ើងដៅត្បដទសលីដបរយីា៉ា។ 
ត្ប ព៖ របូថតរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ ដោយ Eric Kanalstein 
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តួនាទីរបស់អងគការសងគម្សីុវលិ៖ ដតើអងគការសងគម្សីុវលិពត្ងឹង ឬអាច្ពត្ងឹងទំនួ្ល 
ខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP )យា៉ាង ូច្ដម្តច្? 

អងគការសងគម្សីុវលិអាច្ដត្បើត្បាស់ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ ដ ើម្បីពត្ងឹងការង្ករជាបន្តរបស់ពួក្ដគក្នុង
ដោលបំណងទប់ស្កក ត់ឧត្កិ្ ាក្ម្មដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ។ ដៅក្នុងខណៈដពល ៏សំខាន់្ដនាេះក្នុង
ត្បវតតិស្កស្រសត ដៅដពលស្ លរោា  ិបាលបាន្អនុ្ម័្តទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅក្នុងឯក្ស្ករ
លទធនលជំនួ្បកំ្ពូលពិ ពដលាក្ ដោយទទួលស្កគ ល់តួនាទីយា៉ាងសក្ម្មរបស់ខលួន្ដៅក្នុងការការពារ 
ត្បជាជន្ដៅទូទំងពិ ពដលាក្ពីឧត្កិ្ ាក្ម្មអាត្ក្ក់្បំនុតចំ្ដពាេះម្នុ្សសជាតិ អងគការសងគម្សីុវលិទទួល
បាន្មូ្លោា ន្មួ្យស្ លមិ្ន្អាច្ត្បស្ក្ក្បាន្ ស្ លតាម្រយៈដន្េះ ោក់្ឲ្យបណ្តត រ ានានាទទួលខុសត្តូវ
ចំ្ដពាេះការសន្ារបស់ខលួន្។ ដត្ៅពីការបញ្ចូ លបទោា ន្ដន្េះដៅក្នុងអាណតតិដរៀងៗខលួន្របស់ពួក្ដគ និ្ងការ
ដត្បើត្បាស់វាដ ើម្បីដធវើការតស ូម្តិឲ្យាន្ការទប់ស្កក ត់ និ្ងការការពារត្បក្បដោយត្បសិទធភាព អងគការ
សងគម្សីុវលិអាច្ដធវើសក្ម្មភាពដនសងៗោន ជាដត្ច្ើន្សំដៅដលើក្ក្ម្ពស់ការយល់ ឹង និ្ងក្ស្កងការោំត្ទ
ចំ្ដពាេះបទោា ន្ដន្េះ។ 

១. បដងកើន្ការយល់ ឹងអំពីទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារក្នុងចំ្ដណ្តម្ស្កធារណជន្ រោា  ិបាល តំណ្តង
រាស្រសត ត្បព័ន្ធនសពវនាយ វស័ិយឯក្ជន្ និ្ងបញ្ញា វន័្ដ 
 

• ដរៀបចំ្ត្ពឹតតិការណ៍ស្កធារណៈ ឬសិកាា ស្កលាបិទទវ រសតីពីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) 
ក្រណីរបស់ត្បដទស និ្ងមូ្លបទស្ លពាក់្ព័ន្ធ។ 
 

• បដងកើត បក្ស្ត្ប និ្ងនសពវនាយសាភ រអប់រជំាភាស្កក្នុងស្សុក្។ 
 

• ឯក្ស្ករដយាងទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅដពលដបាេះពុម្ពនាយអតថបទ បទវភិាគ 
និ្ងរបាយការណ៍ដោលន្ដយាបាយសតីពីក្រណីត្បដទស ឬមូ្លបទស្ លពាក់្ព័ន្ធ។ 
 

• អំពាវនាវ ល់តួអងគនានាដៅត្គប់លំោប់ថ្នន ក់្ឲ្យចត់វធិាន្ការដៅដពលាន្ហានិ្ ័យស្ លអាច្
ដក្ើតាន្នន្ឧត្កិ្ ាក្ម្ម និ្ងការរដំលា បំពាន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងោក់្ឲ្យ 
រោា  ិបាលនានាទទួលខុសត្តូវដៅក្នុងស្កថ ន្ភាព ស្ លត្បជាជន្ត្តូវបាន្គំរាម្កំ្ស្ហង ឬឧត្កិ្ ា
ក្ម្មកំ្ពុងដក្ើតាន្។ ការអំពាវនាវដន្េះ រមួ្បញ្ចូ លទំងការនិ្យាយដលើក្ដ ើងដៅក្នុងស្កថ ន្ភាព
នានាស្ លទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) កំ្ពុងត្តូវបាន្ដត្បើត្បាស់មិ្ន្ត្តឹម្ត្តូវ ឬរដំលា 
បំពាន្ និ្ងការបញ្ញា ក់្អំពីដពលដវលា ស្ លវធិាន្ការដន្េះគួរត្តូវបាន្អនុ្វតត។ 
 

• បញ្ចូ លទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងក្ញ្ច ក់្្លុេះបញ្ញា ំងពីការការពារអំដពើដោរដៅ
ត្ទង់ត្ទយធំដៅក្នុងកិ្ច្ចពិភាក្ាអំពីរដបៀបវារៈស្ លពាក់្ព័ន្ធ រមួ្ទំងយុតតិធម៌្អន្តរជាតិ និ្ងថ្នន ក់្
តំបន់្ ស្រសតី សន្តិភាព និ្ងសន្តិសុខ ការត្តួតពិនិ្តយអាវធុ និ្ងការការពារជន្សីុវលិដៅក្នុងជដាល េះ
ត្បោប់អាវុធ។ 
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២. បដងកើតត្ក្មុ្ស្ លាន្ច្ក្ាុវស័ិយរមួ្ស្ លោំត្ទចំ្ដពាេះទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងបដងកើន្
ការង្កររបស់អងគការសងគម្សីុវលិដលើបទោា ន្ 

 
• ដកាេះត្បជំុ ឬោំត្ទកិ្ច្ចពិភាក្ាដទៀងទត់ជាមួ្យអងគការសងគម្សីុវលិមួ្យត្ក្ុម្តូច្ ត្បសិន្ដបើពួក្ដគ

អាច្ដ ញដោល និ្ងពិភាក្ាអំពីព័ត៌ាន្ថមីចុ្ងដត្កាយបំនុតអំពីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ 
(RtoP) ការអនុ្វតតទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ចំ្ដពាេះស្កថ ន្ភាពវបិតតិ ការដ្លើយតបរបស់ 
រោា  ិបាល និ្ងអងគការថ្នន ក់្តំបន់្ចំ្ដពាេះការអ ិវឌ្ឍន៍្តាម្បទោា ន្ និ្ងការកំ្ណត់យុទធស្កស្រសតអំពី
ការតស ូម្តិ។ 
 

• នារភាា ប់ជាមួ្យអងគការសងគម្សីុវលិដនសងដទៀត ស្កថ ប័ន្អប់រ ំ និ្ងស្កធារណជន្ទូដៅ ដោយដត្បើ
ត្បាស់បណ្តត ញសងគម្ ដ ើម្បីស្ច្ក្រសំ្លក្ព័ត៌ាន្ និ្ងការវភិាគ ការដបាេះពុម្ពនាយ និ្ង
ត្ពឹតតិការណ៍នានា។ 
 

• ចូ្លរមួ្ដៅក្នុងសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ។ 
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តួនាទីរបស់អងគការសងគម្សីុវលិ៖ ដតើអងគការសងគម្សីុវលិពត្ងឹង ឬអាច្ពត្ងឹងទំនួ្លខុស
ត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) យា៉ាង ូច្ដម្តច្? 

៣. តស ូម្តិឲ្យាន្ការបដងកើន្ការោំត្ទតាម្បទោា ន្សត្ាប់ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) 

• អំពាវនាវ ល់អនក្ន្ដយាបាយឲ្យដលើក្ដ ើងពីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅក្នុង 
ដសច្ក្តីស្ថលងការណ៍ និ្ងដ ើម្បីឲ្យរ ា និ្ងអងគការថ្នន ក់្តំបន់្បញ្ចូ លទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ 
(RtoP) ដៅក្នុងយុទធស្កស្រសតសន្តិសុខថ្នន ក់្ជាតិ និ្ងតំបន់្ ដសៀវដៅស ។ល។ 

៤. ការស្ស្កវត្ជាវ និ្ងការអ ិវឌ្ឍន៍្ដោលន្ដយាបាយ 
 

• ដបាេះពុម្ពនាយការស្ស្កវត្ជាវ និ្ងដោលន្ដយាបាយសដងាបសតីពីទិ ាភាពដនសងៗ និ្ងមូ្លបទពាក់្
ព័ន្ធនឹ្ងបទោា ន្ ដ ើម្បីបដងកើន្ការយល់ ឹងអំពី និ្ងរមួ្ចំ្ស្ណក្ចំ្ដពាេះកិ្ច្ចពិភាក្ាលម្អិតអំពីទំនួ្ល
ខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សំណួរពិភាក្ាសត្ាប់អងគការសងគម្សីុវលិ 
ដៅក្នុងបណ្តត ញ និ្ងសហគម្ន៍្របស់អនក្ ចូ្រពិចរណ្តសំណួរ ូច្ខាងដត្កាម្អំពីរដបៀបោក់្ឲ្យអនុ្វតតទំនួ្លខុសត្តវូ
ក្នុងការការពារ (RtoP) ៖ 

• ដតើអងគការសងគម្សីុវលិ និ្ងសហគម្ន៍្របស់អនក្ ាន្ច្ម្ងល់ ឬក្ងវល់ច្ម្បងអវីខលេះអំពីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុង
ការការពារ (RtoP)? 
 

• ដតើអងគការសងគម្សីុវលិគួរដសនើសំុអងគការសហត្បជាជាតិ បណ្តត រោា  ិបាល និ្ងអងគការថ្នន ក់្តំបន់្ឲ្យ 
អនុ្វតតវធិាន្ការមិ្ន្បងាិតបងាំអវីខលេះ? ត្បសិន្ដបើវធិាន្ការទំងដន្េះពំុាន្ភាពត្គប់ត្ោន់្ក្នុងការការពារដទ
ដនាេះ ដតើអងគការសងគម្សីុវលិរបស់អនក្នឹ្ងពិចរណ្តដលើការអំពាវនាវឲ្យាន្វធិាន្ការបងាិតបងាំ តាម្រយៈ
អងគការសហត្បជាជាតិ ឬអងគការថ្នន ក់្តំបន់្ស្ រឬដទ? ត្បសិន្ដបើមិ្ន្ាន្វធិាន្ការោម ន្ការបងាិតបងាំ ឬ
វធិាន្ការបងាិតបងាំ ដទដនាេះ ដតើស្កថ ប័ន្ទំងដន្េះគួរអ ិវឌ្ឈសម្តថភាពរបស់ខលួន្យា៉ាង ូច្ដម្តច្ ដ ើម្បីការពារ

ត្បជាជន្ពីឧត្កិ្ ាក្ម្មទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងការរដំលា បំពាន្? 

ពិចរណ្តអំពីការដលើក្ដ ើងនូ្វសំណួរ ូច្ខាងដត្កាម្ដៅដពលាន្ការចូ្លរមួ្ពីសំណ្តក់្ម្ង្គ្ន្តីថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងម្ង្គ្ន្តីរ
ោា  ិបាល៖ 

• ដតើម្ង្គ្ន្តីទំងឡាយ ឹងអំពីការដបតជាា ចំ្ដពាេះទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ស្ លដធវើដ ើងដៅ
ក្នុងជំនួ្បកំ្ពូលពិ ពដលាក្ ឆាន ំ២០០៥ ស្ រឬដទ? 
 

• ដតើម្ង្គ្ន្តី/តំណ្តងរាស្រសតាន្ច្ម្ងល់អំពីដោលការណ៍ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ស្ រឬដទ? 
 

• ដតើយុទធស្កស្រសត និ្ងយន្តការអវីខលេះត្តូវបាន្បដងកើតដ ើងដៅក្នុងរោា  ិបាល ឬអងគការថ្នន ក់្តំបន់្របស់អនក្ 
ដ ើម្បីទប់ស្កក ត់អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ? ដតើស្កថ ប័ន្ទំងដន្េះកំ្ពុងដធវើការ ដ ើម្បីពត្ងឹងសម្តថភាព 
ទប់ស្កក ត់ និ្ងការពាររបស់ខលួន្? 

 

• ដតើរោា  ិបាលរបស់អនក្កំ្ពុងចត់វធិាន្ការ ដ ើម្បីបញ្ចូ លទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅ
ក្នុងដោលន្ដយាបាយរបស់ខលួន្ស្ រឬដទ? 
 

• ដតើកិ្ច្ចត្ពម្ដត្ពៀងថ្នន ក់្រោា  ិបាល ឬថ្នន ក់្តំបន់្របស់អនក្ ាន្យន្តការដ ើម្បីដធវើអន្តរក្ម្មជាមួ្យសងគម្ 
សីុវលិសតីពីបញ្ញា ទំងដន្េះស្ រឬដទ? 
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ដតើអនក្អាច្ដៅទក់្ទងត្ក្មុ្ណ្តខលេះបាន្? 

ការង្កររបស់អងគការសងគម្សីុវលិ ដ ើម្បីពត្ងឹងទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ អាច្ត្តូវបាន្ដធវើដ ើងដៅក្នុង
បរបិទនន្វស័ិយមួ្យចំ្នួ្ន្ធំ។ អនក្ ឬអងគការរបស់អនក្អាច្សហការជាន គូជាមួ្យវទិាស្កថ ន្ដោល
ន្ដយាបាយ និ្ងស្ស្កវត្ជាវ អងគការនតល់ដសវា ត្ក្ុម្ជំដន្ឿ និ្ងស្កថ ប័ន្អប់រ ំ ដ ើម្បីដលើក្សទួយបទោា ន្ និ្ង 
ទប់ស្កក ត់ និ្ងដ្លើយតបដៅនឹ្ងអំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិទធិម្នុ្សស 

ការទប់ស្កក ត់
ជដាល េះ 

អ ិបាលកិ្ច្ច និ្ង
នី្តិរ ា 

យុតតិធម៌្អន្តរជាតិ 

ការក្ស្កង 
សន្តិភាព 

ជំនួ្យម្នុ្សសធម៌្ 

សិទធិនារ ី

សន្តិភាព និ្ង 
សន្តិសុខ 

RtoP 
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ដតើបញ្ញា វន័្ដអាច្ដលើក្សទយួទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP)យា៉ាង ូច្ដម្តច្? 

បញ្ញា វន័្ដ គឺជាតួអងគសំខាន់្បំនុតដៅក្នុងការពត្ងឹងបទោា ន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ទំងជា
អនក្ស្ស្កវត្ជាវ ទំងជាត្គូបដត្ងៀន្។ ពួក្ដគអាច្ដធវើឲ្យាន្ការចូ្លរួម្ពីសំណ្តក់្វស័ិយដនសងៗនន្អងគការ
សងគម្សីុវលិ ត្ពម្ទំងម្ង្គ្ន្តីការទូតថ្នន ក់្ជាតិ និ្ងតំបន់្ដៅក្នុងកិ្ច្ចពិភាក្ាអំពីទិ ាភាពជាដត្ច្ើន្នន្ 
បទោា ន្។  ូច្ស្ លអនក្បាន្ដ ើញដៅក្នុងស្ននក្មុ្ន្ដន្េះ ាន្សំណួរសំខាន់្ៗអំពីរដបៀបពាក្រណ៍ ទប់
ស្កក ត់ និ្ងដ្លើយតបយា៉ាងាន្ត្បសិទធភាពដៅនឹ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្ម និ្ងការរដំលា បំពាន្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការ
ការពារ (RtoP)។ ដត្ៅពីការអនុ្វតតការស្ស្កវត្ជាវដលើបញ្ញា ទំងដន្េះ បញ្ញា វន័្ដអាច្បដងកើតក្ម្មវធីិសិក្ា និ្ង 
សាភ រៈអប់រ ំ ដរៀបចំ្សិកាា ស្កលា និ្ងបដត្ងៀន្វគគនានា ស្ លពិនិ្តយទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) 
និ្ងរដបៀបស្ លទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) អនុ្វតតចំ្ដពាេះក្រណីរបស់ត្បដទស និ្ងមូ្លបទស្ ល 
ពាក់្ព័ន្ធ។ ាន្ការយល់ខុសទូដៅនងស្ រអំពីបទោា ន្ស្ លអនក្ជំនាញអាច្ជួយដៅក្នុងការស្ស្កយបំ លឺដៅ
ក្នុង និ្ងដៅដត្ៅម្ជឈោា ន្អប់រ។ំ 

១. ការស្ស្កវត្ជាវ និ្ងការដបាេះពុម្ពនាយអាច្ដតត តដលើ៖ 
• ការវាយតនម្លហានិ្ ័យ និ្ងការត្ពាន្ជាមុ្ន្សត្ាប់អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ។ 
• ការវភិាគ និ្ងការស្ស្កវត្ជាវជដាល េះ។ 
• មូ្លដហតុ នលូវដៅរក្ភាពធងន់្ធងរ និ្ងការកាត់បន្ថយជដាល េះ។ 
• ក្រណីសិក្ាអំពីស្កថ ន្ភាពត្បដទសកាលពីអតីតកាល ស្ លនឹ្ងដក្ើតាន្ដ ើង និ្ងបច្ចុបបន្ន  

ត្ពម្ទំងត្បដ ទនន្វធិាន្ការស្ លចំបាច់្ត្តូវស្តកំ្ណត់ ដ ើម្បទីប់ស្កក ត់ និ្ងដ្លើយតបជាពិដសស
ដៅនឹ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្មទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងការរដំលា បំពាន្។ 

• ការបញ្ញា ក់្ឲ្យបាន្ច្ាស់អំពីបញ្ញា ត្បឈម្ស្ននក្ទសសន្:ទន្ និ្ងអនុ្វតតន៍្សត្ាប់ទំនួ្លខុសត្តូវ
ក្នុងការការពារ (RtoP)។ 
 

២. ការអប់រអំំពីទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) អាច្ត្តវូបាន្បញ្ចូ លដៅក្នុងវស័ិយ ូច្ 
ខាងដត្កាម្នន្ការសិក្ា ក្នុងចំ្ដណ្តម្វស័ិយដនសងដទៀត៖ 

• សន្តិភាព និ្ងជដាល េះ 
• ការសិក្ាអំពីអំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ 
• ការទប់ស្កក ត់ 
• ទំនាក់្ទំន្ងអន្តរជាតិ 
• ច្ាប់អន្តរជាតិ 
• យុតតិធម៌្អន្តរកាល 
• ការរក្ាសន្តិភាព និ្ងការក្ស្កងសន្តិភាព 
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តួនាទីរបស់ត្បព័ន្ធនសពវនាយ៖ ដតើតំណ្តងត្បព័ន្ធនសពវនាយអាច្ដធវើអវីខលេះ ដ ើម្បកីារពារ
ត្បជាជន្? 

អនក្ស្ករព័ត៌ាន្ និ្ងបុគគលវជិាា ជីវៈនន្ត្បព័ន្ធនសពវនាយដនសងដទៀត ជាញឹក្ញាប់ គឺជាស្កក្សីនន្ស្កថ ន្ភាព 
ស្ លជន្សីុវលិសថិតក្នុងហានិ្ ័យនន្ឧត្កិ្ ាក្ម្មដោរដៅ ឬការរដំលា សិទធិម្នុ្សសធងន់្ធងរដនសងដទៀត និ្ង
ដោយដហតុដន្េះដហើយ បាន្ដត្បើត្បាស់ត្បព័ន្ធនសពវនាយ (ស្ករព័ត៌ាន្ ទសសនាវ ដី ទិនានុ្បបវតតិ វទិយុ  
អីុន្ធឺណិត និ្ងទូរទសសន៍្) ជាបណ្តត ញមួ្យនន្ពិ ពដលាក្ ដ ើម្បីជូន្ ំណឹង និ្ងជំរុញឲ្យាន្វធិាន្ការ 
ទប់ស្កក ត់។ ការរកី្ច្ដត្ម្ើន្យា៉ាងឆាប់រហ័សនន្បណ្តត ញសងគម្  ូច្ជា Twiter, Facebook និ្ង Youtube 
បាន្អនុ្ញ្ញា តឲ្យបុគគលទំងឡាយអាច្ស្ច្ក្រសំ្លក្ខលឹម្ស្ករស្ លអាច្ដម្ើលបាន្ភាល ម្ៗដៅទូទំងពិ ព 
ដលាក្។ ដទេះជាយា៉ាងណ្តក៏្ដោយ ភាពនទុយោន ទំងស្សុងមួ្យក៏្ដក្ើតាន្ដ ើងនងស្ រទក់្ទងនឹ្ងតួនាទី
ស្ លត្បព័ន្ធនសពវនាយអាច្ាន្៖ ដទេះបីជាត្បព័ន្ធនសពវនាយាន្តួនាទីជូន្ ំណឹង និ្ងជំរុញឲ្យាន្
ត្បតិក្ម្មទប់ស្កក ត់ក៏្ដោយ វាអាច្ត្តូវបាន្ដត្បើត្បាស់មិ្ន្ត្តឹម្ត្តូវ ដ ើម្បីោំត្ទភាគីវវិាទ ឬរោា  ិបាលស្ ល
ោបសងកត់ ក្នុងដោលបំណងញុេះញង់ឲ្យាន្អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ។ 

 

ដតើត្បព័ន្ធនសពវនាយអាច្ចូ្លរមួ្ដៅក្នុងការរាយការណ៍ត្បក្បដោយទំនួ្លខុសត្តវូដៅក្នុង 
ស្កថ ន្ភាពអំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំយា៉ាង ូច្ដម្តច្? 

អនក្ស្ករព័ត៌ាន្ និ្ងបុគគលិក្វជិាា ជីវៈនន្ត្បព័ន្ធនសពវនាយដនសងដទៀត គួរ៖ 

• ធានានូ្វការរាយការណ៍ត្បក្បដោយតុលយភាពអំពីត្ពឹតតិការណ៍ និ្ងស្កថ ន្ភាពសំខាន់្ៗ។ 
• ដត្បើត្បាស់បដច្ចក្វទិានសពវនាយថមីៗ ដ ើម្បីនសពវនាយការរាយការណ៍ដន្េះដៅ ល់ជន្ដោលដៅ

កាន់្ស្តដត្ច្ើន្ និ្ងាន្លក្ាណៈច្ត្ម្ុេះជាងមុ្ន្។ 
• ោំត្ទ ល់អនក្ដ្លើយ្លងបរដទស ស្ លអាច្យក្ព័ត៌ាន្អំពីស្កថ ន្ភាពនានាសត្ាប់រយៈដពលស្វង

ជាងដន្េះ។ 
• ធានានូ្វការបណតុ េះបណ្តត លត្បក្បដោយវជិាា ជីវៈត្គប់ត្ោន់្ និ្ងបទោា ន្ខពស់នន្ការអនុ្វតតស្ននក្

ស្ករព័ត៌ាន្ក្នុងចំ្ដណ្តម្បុគគលិក្ត្បព័ន្ធនសពវនាយ។ 
• ោំត្ទត្ប ពនន្ត្បព័ន្ធនសពវនាយឯក្រាជយ និ្ងច្ត្ម្ុេះ ដ ើម្បីឲ្យស្កធារណជន្ទទួលបាន្ទសសន្ៈ

ដនសងៗោន ។ 
• យក្ចិ្តតទុក្ោក់្ចំ្ដពាេះការរដំលា សិទធិម្នុ្សសត្ទង់ត្ទយធំ និ្ងលក្ាខណឌ នានាស្ លនំាឲ្យាន្

អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ។ 
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តួនាទីរបស់ត្បព័ន្ធនសពវនាយ៖ ដតើអនក្អាច្ដត្បើត្បាស់បណ្តត ញនសពវនាយ ដ ើម្បកីារពារ
ត្បជាជន្យា៉ាង ូច្ដម្តច្? 

ដតើតួអងគដនសងដទៀតអាច្ពិនិ្តយតាម្ោន្ និ្ងចូ្លរមួ្ជាមួ្យត្បព័ន្ធនសពវនាយសត្ាប់ការទប់ស្កក ត់
ត្បក្បដោយត្បសិទធភាពយា៉ាង ូច្ដម្តច្? 

សងគម្សីុវលិ និ្ងម្ង្គ្ន្តីការទូតថ្នន ក់្ជាតិ តំបន់្ និ្ងអន្តរជាតិ គួរ៖ 

• ដនទៀងតទ ត់ វភិាគ និ្ងនសពវនាយព័ត៌ាន្ឲ្យបាន្ដត្ច្ើន្ ស្ លទទួលបាន្ពីស្កក្សីដ ើញតទ ល់ស្ នក្ 
នានា។ 

• បក្ស្ត្បព័ត៌ាន្ដៅក្នុងរបាយការណ៍អំពីអំដពើដោរដៅជាភាស្កដនសងដទៀត ដ ើម្បីធានាថ្ន អនក្
រាល់ោន យល់ច្ាស់ និ្ងទទួលបាន្ព័ត៌ាន្ទំងដន្េះ។ 

• នតល់សិទធិ ល់ត្បព័ន្ធនសពវនាយក្នុងការចូ្លដៅ ល់ និ្ងាន្ដសរភីាពដ ើរដហើរដៅក្នុងបណ្តត
ត្បដទសស្ លឧត្កិ្ ាក្ម្មទំងដន្េះកំ្ពុងាន្ការគំរាម្គំស្ហង ឬកំ្ពុងដក្ើតាន្ដ ើង សំដៅជួយ
 ល់ការទទួលបាន្ និ្ងរាយការណ៍អំពីដហតុការណ៍នានា។ 

• ធានានូ្វសុវតថិភាពសត្ាប់អនក្រាយការណ៍ និ្ងអនក្ស្ករព័ត៌ាន្ ស្ លដធវើការដៅក្នុងត្បដទសាន្
ជដាល េះ។ 

• រាយការណ៍ និ្ងតបតចំ្ដពាេះក្រណីនន្ការញុេះញង់  ូច្ជា តាម្រយៈការនសពវនាយស្ករស្ ល
ដលើក្ទឹក្ចិ្តតឲ្យាន្ភាពច្ត្ម្ុេះ និ្ងជំរុញឲ្យាន្ការោក់្កំ្ហិត។ 

• អនុ្ញ្ញា ត ឬដធវើការតស ូម្តិសត្ាប់ពលរ ាដៅក្នុងត្បដទសទំងអស់ឲ្យទទួលបាន្ និ្ងចូ្លរមួ្ដៅ
ក្នុងត្បព័ន្ធនសពវនាយឯក្រាជយ ច្ត្ម្ុេះ និ្ងយុតតិធម៌្។ 
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ដតើរោា  ិបាលរបស់អនក្ - និ្ងបណ្តត រ ាទំងអស់ - អាច្ដលើក្សទយួ និ្ងអនុ្វតតទំនួ្ល 
ខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) យា៉ាង ូច្ដម្តច្? 

រ ាាន្ទំនួ្លខុសត្តូវច្ម្បងក្នុងការការពារត្បជាជន្របស់ខលួន្ពីអំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្ម 
សង្គ្ង្កគ ម្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ និ្ងការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្។ រោា  ិបាលទំងឡាយក៏្គួរច្ងចំ
នងស្ រអំពីទំនួ្លខុសត្តូវរបស់ខលួន្ ក្នុងការជួយរ ាដនសងដទៀតក្នុងការត្បកាន់្យក្កាតពវកិ្ច្ចការពាររបស់
ពួក្ដគ និ្ងក្នុងការរមួ្ចំ្ស្ណក្ចំ្ដពាេះការដ្លើយតបរមួ្ោន  ត្បសិន្ដបើរ ាណ្តមួ្យខក្ខាន្មិ្ន្បាន្ទប់ស្កក ត់
អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំដៅក្នុងត្ពំស្ ន្របស់ខលួន្។ រោា  ិបាលទំងឡាយអាច្ចត់វធិាន្ការជាដត្ច្ើន្ 
ដ ើម្បីដលើក្សទួយទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងក្ស្កងសម្តថភាពថ្នន ក់្ជាតិ ដ ើម្បីទប់ស្កក ត់ និ្ង
ដ្លើយតបចំ្ដពាេះការគំរាម្កំ្ស្ហងនន្ឧត្កិ្ ាក្ម្មទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងការរដំលា បំពាន្៖ 

១. ការោំត្ទតាម្បទោា ន្ និ្ងស្កថ ប័ន្សត្ាប់ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) 

• ចូ្លរមួ្ដៅក្នុងកិ្ច្ចពិភាក្ាអន្តរជាតិ និ្ងថ្នន ក់្តំបន់្អំពីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ង
អនុ្ម័្តបទោា ន្ដន្េះដៅក្នុងដសច្ក្តីស្ថលងការណ៍ និ្ង ំដណ្តេះស្ស្កយនលូវការ។ 

• បដងកើតគណៈក្ាម ធិការអចិ្នង្គ្ន្តយ៍រមួ្មួ្យ ឬត្ក្ុម្សភាទទួលបន្ទុក្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ 
(RtoP)។ 

• ស្តងតំាងជន្បដង្កគ លថ្នន ក់្ជាតិ ឬម្ង្គ្ន្តីជាន់្ខពស់មួ្យត្ក្ុម្ ដ ើម្បីដធវើការតស ូម្តិសត្ាប់ការអនុ្វតតន៍្ 
ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)ថ្នន ក់្ជាតិ។ 

២. កាត់បន្ថយហានិ្ ័យនន្ការគំរាម្កំ្ស្ហងនន្ឧត្កិ្ ាក្ម្មទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងការ
រដំលា បំពាន្ 

• ្លុេះបញ្ញច ំងអំពីដោលន្ដយាបាយស្ លាន្ស្ស្កប់ ដ ើម្បីោំត្ទចំ្ដពាេះភាពច្ត្ម្ុេះ បដងកើន្ការ 
អ ិវឌ្ឍន៍្ដស ាកិ្ច្ច និ្ងរក្ាវស័ិយសន្តិសុខត្តឹម្ត្តូវ និ្ងពិចរណ្តអំពីរដបៀបបញ្ចូ លក្ញ្ច ក់្្លុេះ
បញ្ញច ំងអំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំដៅក្នុងស្កថ ប័ន្ទំងដន្េះ។ 

• នតល់អាទិភាព ល់ការទប់ស្កក ត់អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំដៅក្នុងយុទធស្កស្រសតសន្តិសុខជាតិ 
ដសៀវដៅសការពារជាតិ ។ល។ 

• អនុ្ម័្តច្ាប់ក្នុងស្សុក្ត្បឆំាងនឹ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្មទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP )និ្ងការរដំលា 
បំពាន្ និ្ងច្ាប់សតីពីការការពារសិទធិសត្ាប់ត្ក្ុម្ជន្ជាតិភាគតិច្ ស្រសតី ជន្ដ ៀសខលួន្ និ្ង 
ត្បជាជន្ង្កយរងដត្ោេះដនសងដទៀត។ 

• នតល់សចច ប័ន្ និ្ងអនុ្វតតកាតពវកិ្ច្ចនន្លិខិតុបក្រណ៍អន្តរជាតិស្ លពាក់្ព័ន្ធអំពីសិទធិម្នុ្សស ច្ាប់
ម្នុ្សសធម៌្អន្តរជាតិ និ្ងច្ាប់សតីពីជន្ដ ៀសខលួន្ និ្ងលក្ាន្តិក្ៈទីត្ក្ុងរ ៉ាមូ្នន្តុលាការត្ពហមទណឌ
អន្តរជាតិ (ICC)។ 

• ធានា និ្ង/ឬសត្ម្បសត្ម្ួលការង្កររបស់អងគការអន្តរជាតិ និ្ងថ្នន ក់្តំបន់្ រមួ្ទំង តាម្រយៈការរមួ្
ចំ្ស្ណក្ចំ្ដពាេះត្បតិបតតិការរក្ាសន្តិភាព និ្ងការោំត្ទកិ្ច្ចត្បឹងស្ត្បង ដ ើម្បីពត្ងឹងអងគភាពក្នុង
មូ្លោា ន្  ូច្ជា ន្គរបាល ទហាន្ តុលាការ អនក្តាក់្ស្តងច្ាប់ និ្ងបុគគលដនសងដទៀតស្ ល
ជួយត្តួតពិនិ្តយការអនុ្វតតសិទធិម្នុ្សស និ្ងបទោា ន្ម្នុ្សសធម៌្។ 
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ដតើរោា  ិបាលរបស់អនក្ - និ្ងបណ្តត រ ាទំងអស់ - អាច្ដលើក្សទយួ និ្ងអនុ្វតតទំនួ្ល 
ខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) យា៉ាង ូច្ដម្តច្? 

៣. ទប់ស្កក ត់ការរកី្រាលោលនន្ជដាល េះ តាម្រយៈការទទួលស្កគ ល់ជាមុ្ន្  ំដណ្តេះស្ស្កយវវិាទ និ្ងការ
នសេះនា 

• បដងកើតស្កថ ប័ន្ជាតិឯក្រាជយ  ូច្ជា គណៈក្ម្មការសិទធិម្នុ្សសស្ លាន្សាជិក្ច្ត្ម្ុេះ រមួ្ទំង
សាជិក្នន្ត្ក្ុម្ជន្ជាតិភាគតិច្ និ្ងត្ក្ុម្ស្កសនាភាគតិច្ និ្ងស្រសតី ដ ើម្បីដធវើសក្ម្មភាពជា  
“អនក្ោល ំដម្ើល” និ្ងការពារសិទធិម្នុ្សស។ 

• ពិនិ្តយដ ើងវញិដលើយន្តការត្ពាន្ជាមុ្ន្សត្ាប់ការទប់ស្កក ត់អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ បដងកើន្
ការយល់ ឹងអំពីសូច្នាក្រពាក់្ព័ន្ធ  ូច្ជា អំដពើហិងានលូវដ ទ និ្ងអំដពើហិងាស្នអក្ដលើដយន្ឌ័្រ 
និ្ងពាក្យសម្តីស្ លជំរុញឲ្យាន្ការសអប់ដខពើម្ ឬការវាយត្បហារខាល ំងដ ើងៗដលើសហគម្ន៍្ 
ជន្ជាតិភាគតិច្ និ្ងធានាថ្ន ព័ត៌ាន្ត្ពាន្ជាមុ្ន្ពីថ្នន ក់្មូ្លោា ន្ត្តូវបាន្ត្បមូ្ល វភិាគ និ្ង
ស្ច្ក្រសំ្លក្ជាមួ្យនឹ្ងតួអងគពាក់្ព័ន្ធនានា។ 

• ស្ក្លម្អការសត្ម្បសត្ម្ួលក្នុងចំ្ដណ្តម្ការយិាល័យរោា  ិបាល ដ ើម្បីដ្លើយតបចំ្ដពាេះស្កថ ន្ភាព 
ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ស្ លអាច្ដក្ើតដ ើង ឬកំ្ពុងបន្ត។ 

• ពត្ងឹងការសត្ម្បសត្ម្ួលថ្នន ក់្ជាតិ និ្ងមូ្លោា ន្  ំដណ្តេះស្ស្កយវវិាទ និ្ងសម្តថភាពស្សវងរក្ 
ការពិត។ 

• បណតុ េះបណ្តត លបុគគលិក្សន្តិសុខ និ្ងរក្ាសន្តិភាព ដ ើម្បីដត្តៀម្ដរៀបចំ្ត្បតិបតតិការការពារ និ្ង
បដងកើន្សុវតថិភាពជន្សីុវលិជាអតិបរា រមួ្ទំង តាម្រយៈការនតល់ការស្ណនំាអំពីការកាត់បន្ថយ
ជន្រងដត្ោេះសីុវលិឲ្យដៅក្ត្មិ្តអបបរា ត្ពម្ទំងទប់ស្កក ត់ និ្ងដ្លើយតបដៅនឹ្ងអំដពើហិងា 
នលូវដ ទ និ្ងអំដពើហិងាស្នអក្ដលើដយន្ឌ័្រ និ្ងការគំរាម្កំ្ស្ហងចំ្ដពាេះកុ្ារដៅក្នុងជដាល េះត្បោប់ 
អាវធុ។ 

• ធានាថ្នាន្ស្កថ ប័ន្តុលាការសត្ាប់ ំដណើ រការដរឿងក្តី ដ ើម្បីឲ្យរោា  ិបាលអាច្នតនាទ ដទស និ្ង
ដសុើបអដងកតជន្ត្បត្ពឹតតអំដពើហិងាត្ទង់ត្ទយធំ ឬោំត្ទក្រណីស្សដ ៀងោន  ដៅក្នុងតុលាការថ្នន ក់្
តំបន់្ ឬតុលាការត្ពហមទណឌ អន្តរជាតិ (ICC)។ 

• ដលើក្ទឹក្ចិ្តត ល់ការនសេះនា និ្ងការត្បាប់ការពិត តាម្រយៈគណៈក្ម្មការសន្តិភាព និ្ងនសេះនា
ជាតិ។ 
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ដតើសាជិក្សភាអាច្ោំត្ទទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) យា៉ាង ូច្ដម្តច្? 

សាជិក្សភាអាច្ដត្បើត្បាស់ឥទធិពលរបស់ខលួន្ជាមួ្យរោា  ិបាលរបស់ពួក្ដគ ដ ើម្បីបដងកើន្ការោំត្ទរបស់
រ ាចំ្ដពាេះទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងពត្ងឹងសម្តថភាពថ្នន ក់្ជាតិ ដ ើម្បីទប់ស្កក ត់ និ្ង 
ដ្លើយតបចំ្ដពាេះឧត្កិ្ ាក្ម្ម និ្ងការរដំលា បំពាន្ ដយាងតាម្ត្ក្បខ័ណឌ នន្បទោា ន្។  

ដៅនថង២៧ ស្ខមី្នា ឆាន ំ២០១៣ ដៅក្នុងសន្និបាទដលើក្ទី ១២៨ របស់ខលួន្ដៅទីត្ក្ុង Quito ត្បដទសដអកាវ ឌ័្រ 
សហភាពអន្តរសភា (IPU) បាន្អនុ្ម័្តដសច្ក្តីសដត្ម្ច្មួ្យ “ការអនុ្វតតទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ៖  
តួនាទីរបស់សាជិក្សភាដៅក្នុងការការពារអាយុជីវតិរបស់ជន្សីុវលិ”។ 

ឧបក្រណ៍ពាក់្ព័ន្ធមួ្យចំ្នួ្ន្ស្ លត្តូវបាន្កំ្ណត់ដៅក្នុង ំដណ្តេះស្ស្កយសហភាពអន្តរសភា (IPU) ស្ ល
តំណ្តងរាស្រសតអាច្ដត្បើត្បាស់ាន្ ូច្ខាងដត្កាម្៖ 

 ដលើក្សទួយការអប់រ ំ និ្ងការដលើក្ក្ម្ពស់ការយល់ ឹងស្កធារណៈក្នុងការទប់ស្កក ត់អំដពើត្បល័យ 
ពូជស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ និ្ងការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្។ 

 ដត្បើត្បាស់បណ្តត ញសងគម្ ដ ើម្បីដថ្នក លដទសអំដពើហិងាត្បឆំាងនឹ្ងស្រសតី និ្ងកុ្ារ និ្ងដ ើម្បី
ត្បយុទធត្បឆំាងនិ្ទណឌ ភាព។ 

 អនុ្ម័្តច្ាប់ និ្ងដោលន្ដយាបាយ ដ ើម្បីការពារស្រសតី និ្ងកុ្ារ ទប់ស្កក ត់ និ្ងកំ្ណត់អំដពើហិងា
នលូវដ ទជាបទដលមើសត្ពហមទណឌ  ត្ពម្ទំងនតល់សំណង ល់ជន្រងដត្ោេះក្នុងដពលាន្សន្តិភាព 
និ្ងជដាល េះ រមួ្ទំងការអនុ្វតតដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ដលខ ១៣២៥ របស់ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខអងគការ
សហត្បជាជាតិ។ 

 ធានាថ្ន សន្ធិសញ្ញា អន្តរជាតិ ស្ លាន្បណ្តត រ ានានា ជាភាគី ត្តូវបាន្បញ្ចូ លដៅក្នុងច្ាប់ជាតិ 
ជាពិដសស ច្ាប់ទំងឡាយស្ លទក់្ទងនឹ្ងសិទធិម្នុ្សស និ្ងការការពារជន្សីុវលិ។ 

 អនុ្ម័្តវធិាន្ការនានា ដ ើម្បីដោរពសិទធិជន្សីុវលិស្ លសថិតដៅក្នុងជដាល េះត្បោប់អាវធុ។ 
 ចត់វធិាន្ការចំបាច់្នានាដ ើម្បនំីាម្ក្នូ្វច្ាប់ត្ពហមទណឌ  និ្ងដយាធារបស់រ ាទំងឡាយ  

ស្សបតាម្ច្ាប់អន្តរជាតិ ដ ើម្បីការពារជន្សីុវលិដៅក្នុងជដាល េះត្បោប់អាវធុ។ 
 ដត្បើត្បាស់បណ្តត ញអន្តរជាតិរបស់សាជិក្សភា ដ ើម្បីជំរញុឲ្យាន្ការនតល់សចច ប័ន្ជាសក្ល

ដលើលក្ាន្តិក្ៈទីត្ក្ុងរ ៉ាមូ្ (តុលាការត្ពហមទណឌ អន្តរជាតិ)។ 
 ដលើក្ទឹក្ចិ្តត ល់រោា  ិបាលនី្មួ្យៗឲ្យោំត្ទនូ្វការបដងកើត និ្ងការត្បត្ពឹតតដៅត្បក្បដោយ 

ត្បសិទធភាពនន្ត្បព័ន្ធនតល់ការត្ពាន្ និ្ងការដ្លើយតបជាមុ្ន្ដៅថ្នន ក់្ជាតិ ថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងថ្នន ក់្
អន្តរជាតិ។ 

 បញ្ចូ លមូ្លនិ្ធិដៅក្នុងថវកិាជាតិរបស់រ ាសត្ាប់ការការពារត្បជាជន្ពីអំដពើហិងា និ្ងធានានូ្វ
សុវតថិភាពរបស់ពួក្ដគ និ្ង 

 ទទួលយក្ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារសិទធិរបស់ជន្ដ ៀសខលួន្ និ្ងសិទធិរបស់ពួក្ដគក្នុងការ
ទទួលបាន្កិ្ច្ចការពារជាអន្តរជាតិ រមួ្ទំងកិ្ច្ចបំដពញកាតពវកិ្ច្ចរបស់រ ារបស់ពួក្ដគក្នុងការ
ការពារជន្ដ ៀសខលួន្ និ្ងអនក្ស្សវងរក្សិទធិត្ជក្ដកាន្។ 
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ដតើសាជិក្សភាអាច្ដធវើអវីខលេះ ដ ើម្បដីលើក្សទួយបទោា ន្ និ្ងដលើក្ទឹក្ចិ្តត ល់ការទប់ស្កក ត់អំដពើដោរដៅ
ត្ទង់ត្ទយធំ? 

• ដសនើដ ើងនូ្វ ំដណ្តេះស្ស្កយស្ លអនុ្ម័្តទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ស្ លអាច្រមួ្ាន្៖ 
 

- ការរឭំក្ដ ើងវញិថ្ន ទំនួ្លខុសត្តូវច្ម្បងក្នុងការការពារត្បជាជន្ពីឧត្កិ្ ាក្ម្មដោរដៅ
ត្ទង់ត្ទយធំ គឺជាទំនួ្លខុសត្តូវរបស់រ ា និ្ងថ្ន ទំនួ្លខុសត្តូវដន្េះ ត្តូវបាន្ទទួលយក្
ដោយសហគម្ន៍្អន្តរជាតិ ត្បសិន្ដបើរ ាដនាេះខក្ខាន្មិ្ន្បាន្ត្បកាន់្យក្កាតពវកិ្ច្ច
ការពាររបស់ខលួន្ដទដនាេះ។ 

- ការអេះអាងថ្ន ាន្ឧត្កិ្ ាក្ម្មជាក់្លាក់្បួន្ត្បដ ទ ស្ លឈ្លន្ ល់ក្ត្មិ្តសត្ាប់ស្កថ ន្
ភាពទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)៖ អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ 
ឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ និ្ងការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្។ 

- ការទទួលស្កគ ល់ថ្ន អវីស្ លចំ្បង និ្ងសំខាន់្បំនុតដនាេះគឺទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ 
(RtoP) ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងការទប់ស្កក ត់ឧត្កិ្ ាក្ម្មទំងដន្េះដោយដត្បើវធិាន្ការមិ្ន្ស្ម្ន្ដយាធា 
និ្ងថ្ន ការដត្បើត្បាស់ក្ាល ំង គឺជាជដត្ម្ើសចុ្ងដត្កាយស្ លអាច្ត្តូវបាន្អនុ្ញ្ញា តដោយ
ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខអងគការសហត្បជាជាតិប៉ាុដណ្តណ េះ ដ ើម្បីទប់ស្កក ត់ ឬបដញ្ច ៀសអំដពើ
ដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ ត្បសិន្ដបើរ ាដនាេះពំុាន្្ន្ទៈ ឬមិ្ន្អាច្ដធវើ ូដចន េះបាន្ និ្ង
ត្បសិន្ដបើម្ដធាបាយដោយសន្តិវធីិនានាបាន្បរាជ័យ។ 

 ស្បងស្ច្ក្មូ្លនិ្ធិសត្ាប់ការការពារជន្រងដត្ោេះ។ 
 បដងកើតត្ក្ុម្សភាតាម្មូ្លបទស្ លដតត តដលើការទប់ស្កក ត់អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ និ្ងចូ្លរមួ្

ជាមួ្យត្ក្ុម្សាជិក្សភាស្បបដន្េះម្ក្ពីបណ្តត ត្បដទសដនសងដទៀតដលើការទប់ស្កក ត់អំដពើ
ដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ។ 

 

ដតើសាជិក្សភាអាច្បដងកើន្ការចូ្លរមួ្របស់រោា  ិបាល និ្ងការអនុ្វតតទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារយា៉ាង
 ូច្ដម្តច្? 

• អំពាវនាវឲ្យាន្យុទធស្កស្រសតសន្តិសុខថ្នន ក់្ជាតិ ដ ើម្បីបញ្ចូ លការការពារត្បជាជន្ពីឧត្កិ្ ាក្ម្ម
ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងការរដំលា បំពាន្។ 

• ដធវើសវនាការ និ្ងដរៀបចំ្ការពិភាក្ាដ ញដោល ដ ើម្បីវាយតនម្លសម្តថភាពរបស់រោា  ិបាលក្នុង
ការទប់ស្កក ត់ អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ រមួ្ទំង តាម្រយៈការពិនិ្តយដ ើងវញិនូ្វព័ត៌ាន្សាង ត់ 
និ្ងសម្តថភាពត្ពាន្ជាមុ្ន្ ការវាយតនម្លធន្ធាន្ស្ លអាច្ាន្សត្ាប់ការទប់ស្កក ត់ការដ្លើយ
តប និ្ងការក្ស្កងដ ើងវញិ និ្ងការពិនិ្តយដម្ើលស្កថ ប័ន្ ដោលន្ដយាបាយ និ្ងសម្តថភាពទូដៅ
របស់រ ាក្នុងការដត្បើត្បាស់វធិាន្ការនានា ដ ើម្បីទប់ស្កក ត់ ឬបញ្ឈប់ឧត្កិ្ ាក្ម្មទំនួ្លខុសត្តូវក្នុង
ការការពារ (RtoP) និ្ងការរដំលា បំពាន្ និ្ងោក់្ទណឌ ក្ម្មចំ្ដពាេះជន្ដលមើស។ 

 ដបាេះពុម្ពនាយរបាយការណ៍ និ្ងនតល់អនុ្ស្កសន៍្ ល់រោា  ិបាលស្នអក្ដលើលទធនលរក្ដ ើញនន្
សវនាការ និ្ងការពិភាក្ាដ ញដោលអំពីសម្តថភាពរបស់រ ា។ 
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ដតើកិ្ច្ចត្ពម្ដត្ពៀងថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងអនុ្តំបន់្អាច្ការពារត្បជាជន្ពីឧត្កិ្ ាក្ម្មទំនួ្លខុសត្តវូ
ក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងការរដំលា បំពាន្យា៉ាង ូច្ដម្តច្? 

កិ្ច្ចត្ពម្ដត្ពៀងថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងអនុ្តំបន់្កំ្ពុងស្តបដងកើន្ការអ ិវឌ្ឍន៍្សម្តថភាពរបស់ខលួន្ ដ ើម្បីដ្លើយតបឲ្យ
បាន្ទន់្ដពលដវលា និ្ងមឺុ្ងា៉ា ត់ សំដៅការពារត្បជាជន្ស្ លសថិតក្នុងហានិ្ ័យនន្អំដពើដោរដៅ
ត្ទង់ត្ទយធំ។ ជាញឹក្ញាប់ បុគគល ំបូងដគស្ ល ឹងអំពីស្កថ ន្ភាពទំងដន្េះ ពួក្ដគអាច្ចត់វធិាន្ការ 
ទប់ស្កក ត់ ដោយដត្បើត្បាស់ការយល់ ឹងជាក់្លាក់្របស់ពួក្ដគ និ្ងឥទធិពលដៅក្នុងតំបន់្របស់ពួក្ដគ ដ្លើយ
តបយា៉ាងឆាប់រហ័សដៅនឹ្ងវបិតតិស្ លនឹ្ងដក្ើតាន្ដ ើង ឬកំ្ពុងបន្ត និ្ងត្ពាន្តួអងគដនសងដទៀតអំពីភាព
បនាទ ន់្នន្ស្កថ ន្ភាព៖ 

១.ទប់ស្កក ត់ឧត្កិ្ ាក្ម្មទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) និ្ងការរដំលា បំពាន្ 

 បដងកើត និ្ងអនុ្វតតលក្ាណៈវនិិ្ច្ឆ័យសាជិក្ភាពអងគការទក់្ទងនឹ្ងការរដំលា បំពាន្សិទធិម្នុ្សស 
និ្ងឧត្កិ្ ាក្ម្មដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ។ 

 បដងកើត ឬដត្បើត្បាស់យន្តការត្ពាន្ជាមុ្ន្ស្ លាន្ស្ស្កប់ ដ ើម្បីទក់្ទញចំ្ណ្តប់អារម្មណ៍
ចំ្ដពាេះស្កថ ន្ភាពនានាស្ លត្បជាជន្ត្តូវបាន្គំរាម្កំ្ស្ហង។ 

 ស្ច្ក្រសំ្លក្ព័ត៌ាន្អំពីវបិតតិស្ លអាច្ដក្ើតាន្ ឬកំ្ពុងបន្ត ជាមួ្យនឹ្ងសាជិក្របស់ខលួន្ និ្ង 
អងគការថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងអន្តរជាតិដនសងដទៀត។ 

 ទប់ស្កក ត់ការញុេះញង់ តាម្រយៈការពិនិ្តយតាម្ោន្ដសច្ក្តីស្ថលងការណ៍អុច្អាលស្ លដច្ញដោយ
ត្បព័ន្ធនសពវនាយថ្នន ក់្ជាតិ និ្ងតំបន់្ និ្ងទីភាន ក់្ង្កររោា  ិបាល។ 

 

២.ដ្លើយតបយា៉ាងទន់្ដពលដវលា និ្ងមឺុ្ងា៉ា ត់ចំ្ដពាេះការគំរាម្កំ្ស្ហង ឬការដក្ើតដ ើងនូ្វអំដពើដោរដៅ
ត្ទង់ត្ទយធំ 

 ោក់្សាព ធស្ននក្ការទូត តាម្រយៈដសច្ក្តីស្ថលងការណ៍អំពីក្ងវល់ និ្ង/ឬការរឭំក្អំពីដបសក្ជន្។ 
 បដងកើតដបសក្ក្ម្មស្សវងរក្ការពិត និ្ងគណៈក្ម្មការដសុើបសួរ ដ ើម្បីដសុើបអដងកត និ្ងរាយការណ៍

អំពីក្រណីស្ លត្តូវបាន្អេះអាងថ្នជាការគំរាម្កំ្ស្ហង ល់ត្បជាជន្។ 
 សត្ម្បសត្ម្ួលទំនាក់្ទំន្ងការទូតជាការបង្កក រ ស្ លអាច្ាន្ជាការបញ្ាូ ន្បុគគល ៏ឧតដុងឧតដម្ 

និ្ងការស្តងតំាងដបសក្ជន្ឲ្យនតួច្ដនតើម្កិ្ច្ចពិភាក្ា ឬជំនួ្យក្នុងការសត្ម្ុេះសត្ម្ួល។ 
 អនុ្ម័្តទណឌ ក្ម្មការទូតស្ លដតត តដោលដៅជាក់្លាក់្ បត្ាម្ដលើការដធវើ ំដណើ រ ការបងកក្ 

ត្ទពយសម្បតតិ ទណឌ ក្ម្មដស ាកិ្ច្ច និ្ងអាវធុ ត្ពម្ទំងតអ ក្ជំនួ្យ។ 
 ោក់្ពត្ង្កយដយាធា ន្គរបាល និ្ងបុគគលិក្សីុវលិសត្ាប់ការរក្ាសន្តិភាព ការពិនិ្តយតាម្ោន្ 

និ្ងដបសក្ក្ម្មការពារជន្សីុវលិ ស្សបតាម្ធម្មនុ្ញ្ាអងគការសហត្បជាជាតិ។ 
 សហត្បតិបតតិការជាមួ្យនឹ្ងស្កថ ប័ន្តុលាការថ្នន ក់្តំបន់្ ឬអំពាវនាវឲ្យាន្ការបញ្ាូ ន្សំណំុដរឿង

ដៅកាន់្តុលាការត្ពហមទណឌ អន្តរជាតិ (ICC)។ 
 
សម្ព័ន្ធរ ាអារា៉ា ប់ដរៀបចំ្សន្និសីទសតីពីត្បដទសលីប ីដៅទីត្ក្ុងស្គរក្នុង 
ស្ខដម្ស្ក ឆាន ំ២០១១។ ត្ប ព៖ របូថតរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ  
ដោយ Paulo Filgueiras។ 
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ផ្នែកទ ី៣៖ 

វត្មាបព់ត័ម៌ានបផ្នែមអពំទីនំលួខវុត្តូវកែងុការការពារ 
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ស្សវងយល់បស្ន្ថម្ដទៀតអំពីទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (RtoP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឯក្ស្ករសនលូ 
• ច្ាប់ស្កថ ប័ន្នន្សហភាពអាង្គ្ហវិក្ (ឆាន ំ២០០០) 
• របាយការណ៍របស់គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន៍្ និ្ងអធិបដតយយភាពរ ា 

(ឆាន ំ២០០១) 
• របាយការណ៍របស់គណៈក្ាម ធិការជាន់្ខពស់នន្អគគដលខាធិការ ទទួលបន្ទុក្ការគំរាម្

កំ្ស្ហង បញ្ញា ត្បឈម្ និ្ងការតល ស់បតូរ “ពិ ពដលាក្កាន់្ស្តាន្សន្តិសុខ៖ ទំនួ្លខុសត្តូវរួម្
របស់ដយើង” (ឆាន ំ២០០៤) 

• របាយការណ៍របស់អគគដលខាធិការ “ដៅក្នុងដសរភីាពកាន់្ស្តទូលំទូលាយ៖ ដឆាព េះដៅរក្ការ
អ ិវឌ្ឍន៍្ សន្តិសុខ និ្ងសិទធិម្នុ្សសសត្ាប់ទំងអស់ោន ” (ឆាន ំ២០០៥) 

• ឯក្ស្ករលទធនលជំនួ្បកំ្ពូលពិ ពដលាក្ ឆាន ំ២០០៥ (សូម្ដម្ើលក្ថ្នខ័ណឌ  ១៣៨-១៤០) 
• របាយការណ៍របស់អគគដលខាធិការ ដលាក្ បាន្ គីមូ្ន្៖ “ការអនុ្វតតទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការ

ការពារ” (ឆាន ំ២០០៩) “ការត្ពាន្ជាមុ្ន្ ការវាយតនម្ល និ្ងទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ” 
(ឆាន ំ២០១០) “តួនាទីនន្កិ្ច្ចត្ពម្ដត្ពៀងថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងអនុ្តំបន់្ក្នុងការអនុ្វតតទំនួ្លខុសត្តូវ
ក្នុងការការពារ” (ឆាន ំ២០១១) “ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ៖ ការដ្លើយតបទន់្ដពលដវលា 
និ្ងមឺុ្ងា៉ា ត់” (ឆាន ំ២០១២) និ្ង “ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ៖ ទំនួ្លខុសត្តូវរបស់រ ា និ្ង
ការការពារ” (ឆាន ំ២០១៣) 

• សហភាពអន្តរសភា៖ “ការអនុ្វតតទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ៖ តួនាទីរបស់សាជិក្សភា
ដៅក្នុងការការពារអាយុជីវតិជន្សីុវលិ” (ឆាន ំ២០១៣)។ 

ធន្ធាន្គន្លឹេះ 
ស្វបស្កយត៍របស់សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិសត្ាប់ទំនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ ាន្ម្ជឈម្ណឌ លធន្ធាន្ 
 ៏ដពញដលញមួ្យសតីពីបទោា ន្។ សូម្ចូ្លដៅកាន់្ស្វបស្កយត៍ www.responsibilitytoprotect.org ដ ើម្បី
ស្សវងយល់បស្ន្ថម្។ ស្វបស្កយត៍ និ្ងដគហទំព័រតំណភាា ប់ (Portals)សំខាន់្ៗដនសងដទៀត រមួ្ាន្៖ 
• ម្ជឈម្ណឌ លអាសីុបា៉ា សីុហវិក្សត្ាប់ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ www.r2pasiapacific.org  
• សហការថ្នន ក់្តំបន់្ដៅដលើការដសុើបអដងកតដស ាកិ្ច្ច និ្ងសងគម្ (ភាស្កដអសា៉ាញ) 

www.cries.org 
• ការត្ពាន្អំពីអំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ (ភាស្កអាលលឺម្៉ាង់) www.schutzverantwortung.de  
• ម្ជឈម្ណឌ លសក្លសត្ាប់ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ www.globalr2p.org  
• មូ្លនិ្ធិ Stanley, http://www.stanleyfoundation.org/programs.cfm?id=27 
• ការយិាល័យអងគការសហត្បជាជាតិទទួលបន្ទុក្ទប់ស្កក ត់អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ និ្ងទំនួ្ល

ខុសត្តូវក្នុងការការពារ www.un.org/en/preventgenocide/adviser  
• សហព័ន្ធពិ ពដលាក្នន្សាគម្អងគការសហត្បជាជាតិ, www.wfuna.org/r2p-activities 
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សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដ ើម្បទំីនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ ឬ ICRtoP គឺជាបណ្តត ញសក្លមួ្យនន្អងគការសងគម្
សីុវលិ ស្ លដបតជាា ចិ្តតចំ្ដពាេះការពត្ងឹងទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅថ្នន ក់្អន្តរជាតិ តំបន់្  
អនុ្តំបន់្ និ្ងថ្នន ក់្ជាតិ។ ដោយត្តូវបាន្បដងកើតដ ើងក្នុងស្ខម្ក្រា ឆាន ំ២០០៩ សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដ ើម្បីទំនួ្ល
ខុសត្តូវក្នុងការការពា (ICRtoP) ាន្សាជិក្នានាស្ លតំណ្តងឲ្យត្គប់តំបន់្ និ្ងដធវើការដៅក្នុងវស័ិយជា
ដត្ច្ើន្  ូច្ជា សិទធិនារ ីការបង្កក រជដាល េះ សិទធិម្នុ្សស យុតតិធម៌្អន្តរជាតិ និ្ងតំបន់្ និ្ងការនតល់ដសវាម្នុ្សស
ធម៌្។ 

សាជិក្សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដ ើម្បីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (ICRtoP) ពាយាម្ ដ ើម្បី៖ 

១.  បដងកើន្ការយល់ ឹងអំពីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ក្នុងចំ្ដណ្តម្រោា  ិបាល អងគការ 
          សងគម្សីុវលិ និ្ងស្កធារណជន្។ 
     ២. ជំរុញឲ្យាន្ការអនុ្ម័្តទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅថ្នន ក់្អន្តរជាតិ តំបន់្ អនុ្តំបន់្  
          និ្ងថ្នន ក់្ជាតិ។ 
     ៣.  ដលើក្ទឹក្ចិ្តត ល់រោា  ិបាលនានា អងគការថ្នន ក់្តំបន់្ និ្ងអនុ្តំបន់្ និ្ងអងគការសហត្បជាជាតិឲ្យ 
            ក្ស្កងសម្តថភាព ដ ើម្បីទប់ស្កក ត់ និ្ងបញ្ឈប់អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្  
           ឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ និ្ងការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្។ 
     ៤.  ជួយក្ស្កង និ្ងពត្ងឹងការោំត្ទជាសក្លសត្ាប់ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)។ 
     ៥.  ត្បមូ្លនតុំអងគការសងគម្សីុវលិ ដ ើម្បីជំរុញឲ្យាន្វធិាន្ការសដង្គ្ង្កគ េះអាយុជីវតិដៅក្នុងស្កថ ន្ភាពនន្ 
           ត្បដទសជាក់្លាក់្ សត្ាប់ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)។ 

 
សាជិក្សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដ ើម្បីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (ICRtoP)  ដបតជាា ចិ្តតចំ្ដពាេះការដលើក្សទួយ
ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ))RtoP) តាម្រយៈការស្ក្លម្អ ការយល់ ឹង និ្ងការដក្ៀរគរការោំត្ទចំ្ដពាេះ
ដោលការណ៍នន្បទោា ន្ ត្ពម្ទំងការតស ូម្តិចំ្ដពាេះ - និ្ង ត្បសិន្ដបើអាច្ដធវើដៅបាន្ ពត្ងឹងដោយតទ ល់ 
- នូ្វសម្តថភាពនានាស្ លចំបាច់្ ដ ើម្បីទប់ស្កក ត់ និ្ងបញ្ឈប់អំដពើត្បល័យពូជស្កសន៍្ ឧត្កិ្ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគ ម្ 
ឧត្កិ្ ាក្ម្មត្បឆំាងម្នុ្សសជាតិ និ្ងការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន៍្។ សាជិក្សម្ព័ន្ធដបាេះពុម្ពនាយ
ទិនានុ្បបវតតិនានា បដងកើតបណដុំ ឧបក្រណ៍ និ្ងឯក្ស្ករអប់រ ំ ត្ពម្ទំងដរៀបចំ្សិកាា ស្កលា និ្ងសន្និសីទ
សត្ាប់ម្ង្គ្ន្តីការទូត ម្ង្គ្ន្តីអងគការសហត្បជាជាតិ និ្ងម្ង្គ្ន្តីថ្នន ក់្តំបន់្ តំណ្តងរាស្រសត បណឌិ តយសភា ត្ក្ុម្
ត្បព័ន្ធនសពវនាយ និ្ងអងគការសងគម្សីុវលិដនសងដទៀត។ ដលខាធិការោា ន្សាជិក្សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដ ើម្បី
ទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ (ICRtoP) ស្ លដរៀបចំ្ដ ើងដោយច្លនាសហព័ន្ធពិ ពដលាក្-វទិាស្កថ ន្
ដោលន្ដយាបាយសក្លក្នុងទីត្ក្ុងញូវយ៉ាក្ រក្ាព័ត៌ាន្ និ្ងបណ្តត ញនសពវនាយសងគម្ជាដត្ច្ើន្ ស្ ល
អាច្ត្តូវបាន្ដត្បើត្បាស់ ដ ើម្បីដធវើបច្ចុបបន្នក្ម្មសាជិក្ភាពយា៉ាងឆាប់រហ័ស និ្ងន គូដនសងដទៀត ស្នអក្ដលើ
ស្កថ ន្ភាពក្នុងត្បដទស ជួយដៅក្នុងការស្ស្កវត្ជាវ និ្ងសត្ម្បសត្ម្ួលទំនាក់្ទំន្ង និ្ងកិ្ច្ចសហការ។ 

ការបក្ស្ត្បឯក្ស្ករដន្េះត្តូវបាន្ដរៀបចំ្ដ ើងដោយម្ជឈម្ណឌ លអាសីុបា៉ា សីុហវិក្ដ ើម្បទំីនួ្លខុសត្តូវក្នុងការ
ការពារ។ ម្ជឈម្ណឌ លអាសីុបា៉ា សីុហវិក្ដ ើម្បទំីនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ គឺជាម្ជឈម្ណឌ លត្បចំតំបន់្ស្ត
មួ្យគត់ស្ លាន្ការដបតជាា ខពស់ក្នុងការពត្ងឹងដោលការណ៍សតីពីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ និ្ង 
ក្ស្កងសម្តថភាព ដ ើម្បីទប់ស្កក ត់ និ្ងដ្លើយតបចំ្ដពាេះឧត្កិ្ ាក្ម្មដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំដៅក្នុងតំបន់្
អាសីុបា៉ា សីុហវិក្។ ម្ជឈម្ណឌ លដន្េះ គឺជាគំនិ្តនតួច្ដនតើម្រមួ្ោន នន្ត្ក្សួងការបរដទស និ្ងពាណិជាក្ម្ម 
 រោា  ិបាលនន្ត្បដទសអូស្រស្កត លី និ្ងសក្លវទិាល័យ Queensland ត្បដទសអូស្រស្កត លី។ 
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សូម្ចូ្លរមួ្! 
កាល យជាសាជិក្ www.responsibilitytoprotect.org/join-the-coalition 

• ចុ្េះដឈ្លម េះសត្ាប់ listserv របស់ដយើង៖ www.responsibilitytoprotect.org/subscribe 

• ស្សវងរក្ដយើងដៅដលើ Facebook៖ www.facebook.com/icrtop 

• តាម្ោន្ដយើងដៅដលើ Twitter៖ www.twitter.com/icrtop 

• អាន្ blog របស់ដយើង៖ www.icrtopblog.org 

• ោំត្ទការង្កររបស់ដយើង៖ www.responsibilitytoprotect.org/donate 

សត្ាប់ព័ត៌ាន្បស្ន្ថម្អំពីសម្ព័ន្ធ និ្ងសាជិក្សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដ ើម្បីទំនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ 
(ICRtoP) សូម្ចូ្លកាន់្ស្វបស្កយត៍របស់ដយើង៖ www.responsibilitytoprotect.org 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សត្ាប់ព័ត៌ាន្បស្ន្ថម្ សូម្ទក់្ទង៖ 
សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដ ើម្បទំីនួ្លខុសត្តវូក្នុងការការពារ (ICRtoP) 

708 Third Avenue, Suite 1715, New York, NY 10017 
ទូរស័ពទ៖ +១-៦៤៦-៤៦៥-៨៥២៣ ទូរស្ករ៖ +១-២១២-៥៩៩-១៣៣២ 
អីុស្ម្ល៖ info@responsibilitytoprotect.org 
ស្វបស្កយត៍៖ www.responsibilitytoprotect.org 

http://www.responsibilitytoprotect.org/join-the-coalition
http://www.responsibilitytoprotect.org/subscribe
http://www.facebook.com/icrtop
http://www.twitter.com/icrtop
http://www.icrtopblog.org/
http://www.responsibilitytoprotect.org/donate
http://www.responsibilitytoprotect.org/
http://www.responsibilitytoprotect.org/
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ដសច្ក្តីស្ថលងអំណរគុណ 

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដ ើម្បទំីនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ សូម្ស្ថលងអំណរគុណ ល់បុគគល និ្ងអងគការ ូច្ខាង
ដត្កាម្ស្ លបាន្ជួយោំត្ទ និ្ងនតល់ការស្ណនំាក្នុងអំ ុងដពលបដងកើតបណតុំ ឧបក្រណ៍ដន្េះ៖ Nana 
Afadzinu និ្ងសហដសវកិ្របស់ោត់ដៅវទិាស្កថ ន្សងគម្សីុវលិអាង្គ្ហវិក្ខាងលិច្ ស្កស្រស្កត ចរយ Alex 
Bellamy, TibiGalis, Rachel Gerber បណ្តត ញសិទធិម្នុ្សសត្បដទសអ ុយហគង់ោ បណឌិ ត Noel Morada, 
Willaim Pace បណឌិ ត Sheri Rosenberg និ្ងសហដសវកិ្របស់ោត់ដៅស្កលាច្ាប់ Benjamin N. 
Cardozo បណឌិ ត Monica Serrano, Laura Spano មូ្លនិ្ធិ Stanley, Shrah Teitt ច្លនាសហព័ន្ធ 
ពិ ពដលាក្-វទិាស្កថ ន្ដោលន្ដយាបាយសក្ល បណឌិ ត Robert Zuber និ្ង Alex Zucker។ 

ភាពជាន គូសក្ល 
សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដ ើម្បទំីនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ សូម្ស្ថលងអំណរគុណយា៉ាងត្ជាលដត្ៅចំ្ដពាេះការោំត្ទ
ត្បក្បដោយសបបុរសធម៌្ ស្ លនតល់ដោយន គូ និ្ងាច ស់ជំនួ្យទំងអស់របស់ខលួន្ម្ក្ពីជំុវញិ 
ពិ ពដលាក្។ មូ្លនិ្ធិច្ម្បងត្តូវបាន្នតល់ដោយ Arsenault Family Foundation, HermodLannungs 
Fond, John D. និ្ង Catherine T. MacArthur Foundation និ្ង Oak Foundation ត្ពម្ទំងរោា  ិបាលនន្
ត្បដទសអូស្រស្កត លី ហូលលង់ និ្ងស ុយស្អត និ្ងាច ស់ជំនួ្យជាលក្ាណៈបុគគលមួ្យចំ្នួ្ន្។ 

សត្ាប់ព័ត៌ាន្បស្ន្ថម្អំពីរដបៀបស្ លអនក្អាច្ោំត្ទការង្កររបស់ដយើង សូម្ចូ្លកាន់្ស្វបស្កយត៍របស់
ដយើងដៅ www.responsibilitytoprotect.org/donate ឬទក់្ទងម្ក្កាន់្ដយើងខាុំ តាម្រយៈដលខ  
+១.៦៤៦.៤៦៥.៨៥២៧ ឬ development@responsibilitytoprotect.org។ 

បណតុំ ឧបក្រណ៍ដន្េះអាច្សដត្ម្ច្ដៅបាន្ដោយស្ករាន្ការឧបតថម្ភ ៏នថលថ្នល ពីត្ក្សួងការបរដទស និ្ង
ពាណិជាក្ម្មនន្រោា  ិបាលអូស្រស្កត លី និ្ងត្ក្សួងការបរដទសនន្ត្បដទសហុលលង់។ ខលឹម្ស្ករនន្អតថបទ 
ដបាេះពុម្ពនាយដន្េះ គឺជាទំនួ្លខុសត្តូវទំងស្សុងរបស់សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដ ើម្បទំីនួ្លខុសត្តូវក្នុងការការពារ 
និ្ងមិ្ន្ត្តូវបាន្បក្ស្ស្កយដ ើម្បី្លុេះបញ្ញច ំងទសសន្ៈរបស់ាច ស់ជំនួ្យ ឬន គូណ្តមួ្យដ ើយ។ 
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708 Third Avenue, Suite 1715, New York, NY 10017 
ទូរស័ពទ៖ +១-៦៤៦-៤៦៥-៨៥២៣ ទូរស្ករ៖ +១-២១២-៥៩៩-១៣៣២ 
info@responsibilitytoprotect.org 
www.responsibilitytoprotect.org  

រោា  ិបាលអូស្រស្កត លី 

ត្ក្សួងការបរដទស និ្ងពាណិជាក្ម្ម 

ត្ក្សួងការបរដទសនន្ត្បដទសហូលលង់ 


