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សម្ព័ន្ភា
ធ ពអន្តរជាតិដ ើម្បីទំន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ
ុ

បណំុត ឧបក្រណ៍សតព
ី ីទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ

រូបថតគត្ម្ប៖ អនក្រក្ាសន្តិភាពអងគការសហត្បជាជាតិន្ិយាយជាម្ួយន្ឹងស្រសតីដ ៀសខលួន្ដៅក្នុងត្បដទសឆាត។
ត្ប ព៖ រូបថតរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ ដោយ Olivia Grey Pritchard។
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ដតើអីដវ ៅជាដោលបំណងនន្បណំុត ឧបក្រណ៍ដន្េះ?
១. ជួយបដងកើន្ការយល់ ឹង ន្ិងការស្សវងយល់អំពីបទោាន្នន្ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (“RtoP”
ឬ “R២P”)។

២. ោំត្ទក្ិច្ចត្បឹងស្ត្បង ដ ើម្បីពត្ងឹងសម្តថភាពថ្ននក្់ ជាតិ ន្ិងតំបន្់ក្ុងដោលបំ
ន
ណងបង្កករ ន្ិងទប់
ស្កកត់អំដពើត្បល័យពូជស្កសន្៍

ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្

ឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ

ន្ិងការលុប

បំបាត់ជាតិ ស្កសន្៍។

ដតើបណំុត ឧបក្រណ៍ដន្េះគួរត្តូវបាន្ដត្បើយា៉ាង ូច្ដម្តច្?
ដៅក្នុងបណំុត ឧបក្រណ៍ដន្េះ អនក្ន្ឹងដ
១.
២.
៣.

ើញស្ននក្ច្ំន្ួន្បី៖

ទិ ាភាពទូដៅលម្អិតអំ ពីត្ប ព ន្ិងការអ ិវឌ្ឍន្៍ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ។
ទិ ាភាពទូដៅនន្តួនាទី របស់ភាគីពាក្់ព័ន្ធនានាដៅក្នុងការអ ិវឌ្ឍន្៍
ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)។

ន្ិងដលើក្សទួយ

ធន្ធាន្បស្ន្ថម្អំពីបទោាន្។

ស្ននក្ទីម្ួយ ន្ិងទីបី គឺជាម្ូលោាន្ត្គឹេះសត្ាប់ សិកាាស្កលា ឬវគគបណុត េះបណ្ត
ត លទំងអស់ ដ ើម្បីដលើក្
ក្ម្ពស់ការយល់ ឹង ន្ិងជត្ម្ុញការស្សវងយល់អំពីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដោយធន្ធាន្

បស្ន្ថម្ត្តូវបាន្បញ្ូច លដៅក្នុងស្ននក្ទីបីតាម្ការសម្ស្សប។ ស្ននក្ទីពីរអាច្ត្តូវបាន្ស្ក្សត្ម្ួលតាម្តត្ម្ូវការ
របស់អនក្សត្ម្បសត្ម្ួលសិកាាសិលានដល់ឲ្យអនក្ច្ូ លរួម្។

ដតើអក្
ន ណ្តគួរដត្បើត្បាស់បណំុត ឧបក្រណ៍ដន្េះ?
បណំុត ឧបក្រណ៍ដន្េះ
ត្តូវបាន្ដតតតជាច្ម្បងដលើតួអងគសងគម្សុីវ ិលនានាស្ លាន្បំ ណងដលើក្ក្ម្ពស់ការ
យល់ ឹងអំ ពីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ក្នុងច្ំដណ្តម្អងគការសងគម្សុីវ ិល (CSOs) បញ្ញាវ ័ន្ត

ត្បព័ន្ធនសពវនាយ ម្ង្គ្ន្ីតការទូ ត ម្ង្គ្ន្ីវត ិស័យសន្តិសុខ ន្ិងភាគីពាក្់ព័ន្ធដនសងដទៀត។ ដយើងក្៏ដលើក្ទឹក្ច្ិតតឲ្យ
ាន្ការដត្បើ ត្បាស់ស្ននក្នានានន្បណំុត ឧបក្រណ៍ដន្េះ ដោយរោា ិបាល ត្បព័ន្ធនសពវនាយ តំណ្តងរាស្រសត
បញ្ញាវ ័ន្ត អនក្ ឹក្នាំស្កសនា ន្ិងត្ក្ុម្ហុន្នានានងស្ រ។
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មាតិកា
ស្ននក្ទី ១៖ ការស្សវងយល់អំពីទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ
ដតើទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ គឺជាអវី?
ដហតុអីវបាន្ជាទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ាន្ភាពចំបាច្់ ?
ដតើទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) អ ិវឌ្ឍយា៉ា ង ូច្ដម្តច្?

៥
៦
៧
៨

វ ិស្កលភាពនន្ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ៖ អំដពើត្បល័យពូជស្កសន្៍ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំង

៥

ម្ន្ុសសជាតិ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ន្ិងការលុបបំបាត់ ជាតិស្កសន្៍

៨

ដតើទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ាន្វឌ្ឍន្ភាពយា៉ា ង ូច្ដម្តច្ដៅអងគការសហត្បជាជាតិ ?

២

ដតើដគអាច្ចត់វ ិធាន្ការអវីខលេះ ដ ើម្បីបង្កករ ន្ិងបញ្ឈប់អំដពើ ដោរដៅត្ទង់ ត្ទយធំ ?

២៥

ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅក្នុងស្កថន្ភាពវ ិបតតិ

៣

ការយល់ខុសទូ ដៅអំពីទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)

៣២

ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ិងរដបៀបវារៈអន្តរជាតិដនសងដទៀត
•
ស្ននក្ទី ២៖ ការអ ិវឌ្ឍន្៍ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ៖ តួនាទីរបស់តួអងគថ្ននក្់ជាតិ ន្ិងតំបន្់

៣៥

អងគការសងគម្សុីវ ិល

៣៦

បញ្ញាវ ័ន្ត

៤

ត្បព័ន្ធនសពវនាយ

៤២

ម្ង្គ្ន្ីរត ោា ិ បាល

៤៤

តំណ្តងរាស្រសត

៤៦

ការដរៀបច្ំ ថ្ននក្់តំបន្់ ន្ិងថ្ននក្់ អន្ុតំបន្់

៤៧

ស្ននក្ទី ៣៖ សត្ាប់ព័ត៌ាន្បស្ន្ថម្អំពីទំន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ
ុ
ឯក្ស្ករសនូល
ធន្ធាន្បស្ន្ថម្ ន្ិងអងគការសងគម្សុីវ ិល
អំពីសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិ ដ ើ ម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (ICRtop)

ដសច្ក្តីស្ថលងអំណរគុណ

• Core documents

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

ផ្នែកទី ១៖
ការផ្វែងយល់អព
ំ ី
ទំនល
ួ ខុវត្តូវកែងការការពារ
ុ
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ដតើទំន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ
គឺជាអវី?
ុ
ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (“RtoP ឬ R២P”) គឺជាបទោាន្ថមីម្ួយ ដ ើម្បីទប់ស្កកត់ ន្ិងបញ្ឈប់ អំដពើ

ត្បល័យពូជស្កសន្៍ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ការលុបបំ បាត់ ជាតិស្កសន្៍ ន្ិងឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ។
ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារម្ិន្ស្ម្ន្ជាច្ាប់ដទ ប៉ាុស្ន្ត គឺជាការដបតជាាច្ិតតស្ននក្ន្ដយាបាយ ដ ើម្បីស្ណនាំរ ា

នានា ន្ិងការដរៀបច្ំ ថ្ននក្់អន្ុ តំបន្់ ថ្ននក្់តំបន្់ ន្ិងថ្ននក្់ អន្តរជាតិ ក្ុងការការពារត្បជាជន្ពី
ន
ឧត្ក្ិ ាក្ម្ម ន្ិង
ការរ ំដលា បំពាន្ទំងដន្េះ។

ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារស្ច្ងថ្ន៖
១.

រ ាាន្ទំន្ួលខុ សត្តូវច្ម្បងក្នុងការការពារត្បជាជន្របស់ខួន្ពី
ល
អំដពើត្បល័យពូជស្កសន្៍

ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ការលុបបំ បាត់ជាតិ ស្កសន្៍ ន្ិងឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ ។ ទំន្ួល
ខុសត្តូវដន្េះ រួម្ាន្ ការទប់ ស្កកត់ឧត្ក្ិ ាក្ម្ម ន្ិងការរ ំដលា បំពាន្ទំងដន្េះ ត្ពម្ទំងការ
ញុេះញង់នងស្ រ។
២.

សហគម្ន្៍អន្តរជាតិាន្ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការជួ យ

ន្ិងដលើក្ទឹក្ច្ិតតរ ា

ដ ើម្បីបំដពញ

កាតពវក្ិច្ចការពាររបស់ខួន្។
ល

៣. សហគម្ន្៍អន្តរជាតិ ាន្ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការចត់វ ិធាន្ការសម្ស្សបស្ននក្ការទូ ត ម្ន្ុសស

ធម្៌ ន្ិងវ ិធាន្ការសន្តិភាពដនសងដទៀត ដ ើម្បីជួយការពារត្បជាជន្ពី ឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំងដន្េះ។
ក្នុងការចត់វ ិធាន្ការរួម្ឲ្យបាន្ទន្់ ដពល
ស្សបតាម្ធម្មន្ុញ្ារបស់ អងគការសហត្បជាជាតិ ស្នអក្តាម្ក្រណី

សហគម្ន្៍ អន្តរជាតិក្៏ត្តូវដត្តៀម្ខលួន្នងស្ រ
ដវលា

ន្ិងម្ុឺងា៉ា ត់

ន្ីម្ួយៗ ន្ិងដោយសហត្បតិបតតិការជាម្ួយអងគការពាក្់ ព័ន្ធក្ុងតំ
ន
បន្់ ត្បសិន្ដបើរ ាណ្ត
ខក្ខាន្ម្ិន្បាន្ការពារត្បជាជន្របស់ខួលន្

រ ាដនាេះ

គឺជាអនក្ត្បត្ពឹតតអំដពើឧត្ក្ិ ាស្តម្ដង។

យន្ដការដន្េះរួម្ាន្វ ិធាន្ការបងាិតបងាំឲ្យដត្បើ ត្បាស់ក្ាលំងរួម្ោន ត្បសិន្ដបើសម្ស្សប តាម្
រយៈត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ។
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ដហតុអីបា
វ ន្ជាទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារាន្ភាពចំបាច្់?
ហាយន្ភាព ន្ិងអំដពើត្បល័យពូជស្កសន្៍ក្ន្លងម្ក្ដៅក្នុងត្បដទសក្ម្ពុជា ន្ិងរាវ ៉ា ន្់ោ ក្៏ ូច្ជាឧត្ក្ិ ាក្ម្ម
ត្បឆាំងម្ន្ុ សសជាតិ ដៅក្នុងអតីតត្បដទសយូដហាគស្កលវ ី ទីម្័រខាងដក្ើត ន្ិងោហវួរបាន្បង្កាញន្ូ វបរាជ័ យ ៏ធំ
របស់សហគម្ន្៍អន្តរជាតិ
បាន្ទំងដន្េះ

ក្នុងការទប់ ស្កកត់អំដពើ ដោរដៅ។ ក្រណីនន្ទុ ក្ាដវទនាស្ លម្ិន្អាច្ពណ៌នា
ន្ិងការបាត់បង់ជីវ ិតរាប់លាន្នាក្់បាន្នតល់ន្ូវក្ាលំងជំរុញឲ្យាន្ការអំ ពាវនាវ “ក្ុំឲ្យអំដពើ

ដោរដៅដក្ើតាន្ដ

ើងជាថមីម្តងដទៀត!”។

ច្ំណងដជើង៖ ជន្ដ ៀសខលួន្ Kosovar ស្ លរត់ដគច្ពីាតុត្បដទស
ក្នុងឆានំ១៩៩៩។ ត្ប ព៖ រូបថតរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ ន្ិង
ឧតតម្សនងការអងគការសហត្បជាជាតិទទួលបន្ទុក្ជន្ដ ៀសខលួន្
ដោយ R LeMoyne។

ក្នុងទសវតសរ ៍ឆានំ១៩៩០ ទំងម្ូល ភាពច្ត្ម្ូងច្ត្ាសបាន្ដក្ើតដ ើងរវាងបុគគលស្ លោំត្ទសិទិធ ក្ុងការដធវ
ន
ើ
អន្តរាគម្ន្៍ ដ ើម្បីការពារត្បជាជន្ (អន្តរាគម្ន្៍ម្ន្ុសសធម្៌) ន្ិងបុគគលស្ លនតល់ទ ីក្
ា រណ៍ថ្ន អធិបដតយយ
ភាពរបស់រ ា ស្ លទទួលស្កគល់ដោយធម្មន្ុញ្ារបស់អងគការសហត្បជាជាតិ រារាំងអន្តរាគម្ន្៍ណ្តម្ួ យដៅ
ក្នុងបញ្ញ
ា ននទក្ុង។
ន
ដៅក្នុងត្បដទសរាវ ៉ា ន្់ ោ សហគម្ន្៍ អន្តរជាតិបរាជ័ យក្នុងការចត់វ ិធាន្ការ ដ ើម្បីការពារ
ត្បជាជន្ពី ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសាលប់រង្កគល។ ប៉ាុស្ន្ត ដៅក្នុងក្រណីនន្ក្ូសូវ ៉ាូ អងគការសន្ធិសញ្ញាអាតលង់ទិក្ខាងដជើង
(ណ្តតូ) បាន្អន្ុវតតត្បតិបតតិការដយាធា ដ ើម្បីបញ្ចប់ម្ហន្តរាយម្ន្ុសសជាតិ
អន្ុញ្ញាតពីត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខរបស់អងគការសហត្បជាជាតិដ
ពាក្់ព័ន្ធន្ឹងអាយុជីវ ិតរបស់ជន្សុីវ ិល

ើយ។

ដោយម្ិន្ចំបាច្់ ាន្ការ

ត្បតិក្ម្មដនសងោនទំងដន្េះ

បាន្បង្កាញន្ូវតត្ម្ូវការជាបនាទន្់

ដោយ

ន្ូវការត្ពម្ដត្ពៀងម្តិ ជារួម្ជា

អន្តរជាតិអំពីដពលដវលា ដហើយន្ិងរដបៀបចត់ វ ិធាន្ការ ដ ើម្បីទប់ស្កកត់ ន្ិងបញ្ចប់អំដពើ សាលប់ រង្កគល ន្ិង
នាំដៅរក្ការស្សវងយល់ជាថមីថ្ន សន្តិសុខរបស់សហគម្ន្៍ ន្ិងបុគគល ម្ិន្ត្តឹម្ស្តរ ាប៉ាុដណ្តណេះដទ ត្តូវស្តជា
អាទិភាពបនាទន្់ សត្ាប់ ដោលន្ដយាបាយជាតិ ន្ិងអន្តរជាតិ។ ដោយទទួលស្កគល់បញ្ញ
ា ដន្េះ បនាទប់ម្ក្
អគគដលខាធិ ការអងគការសហត្បជាជាតិ

ដៅក្នុងសុន្ទរក្ថ្នរបស់ោត់ដៅកាន្់
ម្ហាសន្និបាតក្នុងឆានំ១៩៩៩ ន្ិងឆានំ២០០០ បាន្ជំរញ
ុ ឲ្យរ ជា
ា សាជិក្ដធវើការស្ក្សត្ម្ួលដោលការណ៍ សតី
ពីអធិបដតយយភាពរបស់រ ា

គឺដលាក្

ក្ូហីវ អាណ្តន្់

ន្ិងទំន្ួលខុ សត្តូវរបស់សហគម្ន្៍ អន្តរជាតិ

រ ំដលា សិទិធម្ន្ុ សសយា៉ា ងធងន្់ធងរ។

ឯក្ស្ករបង្កាញអំពីក្ុារដៅក្នុងអំ

ុងហាយន្ភាព ដៅទីស្កនក្់ការ
ក្ណ្ត
ត លរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ។ ត្ប ព៖ រូបថតរបស់អងគការ
សហត្បជាជាតិ ដោយ JC Mcllwaine។

ដ ើម្បីការពារត្បជាជន្ពីការ
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សហភាពអាង្គ្ហិក្
វ តលស់បូរពី
ត ដោលន្ដយាបាយម្ិន្ដត្ជៀតស្ត្ជក្ដៅដោលន្ដយាបាយម្ិន្
ត្ពដងើយក្ដន្តើយ

ក្នុងឆានំ២០០០ ត្បជាជាតិ អាង្គ្ហិក្
វ បាន្បដងកើតសហភាពអាង្គ្ហិក្
វ (AU) ដហើយភាលម្ៗដនាេះ បាន្បដងកើតដោល
ការណ៍ ស្ លដត្កាយម្ក្ ត្តូវបាន្អេះអាងដ ើងវ ិញដៅក្នុងទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារដៅក្នុងឯក្ស្ករ

បដងកើតសហភាពអាង្គ្ហិក្
វ
(AU) គឺច្ាប់ធម្មន្ុញ្ា។ ដោលការណ៍ទំងឡាយស្ លស្ច្ងដៅក្នុងច្ាប់ដន្េះ
តំណ្តងឲ្យការតលស់បូរត ៏ធំម្ួយពី “ការម្ិ ន្ដត្ជៀតស្ត្ជក្” ដៅក្នុងក្ិច្ចការរបស់រ ា ស្ លជាដោលន្ដយាបាយ

ម្ួយ ស្ លត្តូវបាន្រក្ាទុក្ដោយបុពវការ ីរបស់សហភាពអាង្គ្ហិក្
វ (AU) គឺអងគការឯក្ភាពអាង្គ្ហិក្
វ ដៅជា
“ការម្ិន្ត្ពដងើ យក្ដន្តើយ”។
ការសងកត់ធងន្់របស់សហភាពអាង្គ្ហិក្
វ (AU) ដលើការធានាថ្ន ការការពារត្បជាជន្ជាទំ ន្ួលខុសត្តូវរួម្ោន
អាច្ត្តូវបាន្ដម្ើលដ
•
•

ើញដៅក្នុងត្បការនានា ូច្ខាងដត្កាម្នន្ច្ាប់ធម្មន្ុញ្ា៖

ត្បការ ៣(b) ស្ច្ងថ្ន វតថុបំណងសនូលនន្សហភាពអាង្គ្ហិក្
វ (AU) គឺ “ការពារអធិបដតយយភាព
បូរណភាពស្ ន្ ី ន្ិងឯក្រាជយភាពនន្រ ាជាសាជិក្របស់ខួន្”។
ល

ត្បការ ៤(h) ស្ច្ងថ្ន “សហភាពាន្សិទិធដត្ជៀតស្ត្ជក្ដៅក្នុងរ ាសាជិក្ម្ួ យ (MS) អន្ុដលាម្
តាម្ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្របស់ម្ហាសន្និបាតទក្់ទង ន្ឹងស្កថន្ភាពធងន្់ធងរ

ូច្ជា អំដពើត្បល័យពូជ

ស្កសន្៍ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ន្ិងឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ ”។
•

ត្បការ ៤(j) បញ្ញ
ា ក្់ថ្ន រ ាជាសាជិក្ាន្សិទិធដសនើសុំអន្តរាគម្ន្៍ពីសហភាព ដ ើម្បីស្កតរសន្តិភាព
ន្ិងសន្តិសុខ។

ជាងដន្េះដៅដទៀតសហភាពអាង្គ្ហិក្
វ (AU) ម្ិន្តត្ម្ូវឲ្យាន្ការឯក្ភាពពីរ ា ដ ើម្បីដធវើអន្តរាគម្ន្៍ដៅក្នុង
នទុយដៅវ ិញ អងគការឯក្ភាពអាង្គ្ហវិក្បាន្
ត្បតិបតតិការស្នអក្ដលើការត្ពម្ដត្ពៀងម្តិ ជារួម្។ ជាការសំខាន្់ ន្ិងស្សបតាម្ដោលការណ៍ទំន្ួលខុសត្តូវ
ស្កថន្ភាពនានា

ស្ លត្បជាជន្សថិតក្នុងហាន្ិ ័ យដ

ើ យ។

ក្នុងការការពារ (RtoP) សហភាពអាង្គ្ហិក្
វ (AU) ចត់ទុក្ថ្ន អន្តរាគម្ន្៍ដយាធាដោយម្ិន្ចំបាច្់ ាន្ការ
ឯក្ភាពពីរ ា ត្តូវស្តជាជដត្ម្ើ សច្ុងដត្កាយ បនាទប់ពីវ ិធាន្ការសន្តិភាពម្ួយច្ំ ន្ួន្ត្តូវបាន្ដត្បើ ត្បាស់រច្
ួ រាល់
អស់ដហើយ។

ជំន្ួបក្ំពូលរបស់សហភាពអាង្គ្ហិក្
វ (AU) ដៅ
ហាគដំ បៀរ។ ត្ប ព៖ រូបថតរបស់អងគការសហ
ត្បជាជាតិ ដោយ Mark Garten។
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របាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន្៍ ន្ិងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា
(ICISS) បដងកើតពាក្យ “ទំន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ”
ុ

ក្នុងឆានំ២០០១ រោា ិ បាលនន្ត្បដទសកាណ្តោបាន្ពាយាម្ដ្លើយតបដៅន្ឹងសំណួររបស់ ដលាក្ ក្ូហីវ
អាណ្តន្់ ន្ិងបាន្បដងកើតអនក្ជំនាញអន្តរជាតិម្ួយត្ក្ុម្ គឺគណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន្៍
ន្ិងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា

(ICISS)។

ដត្កាយពីការពិដត្ោេះដយាបល់ម្ួយច្ំន្ួន្ក្នុងច្ំដណ្តម្

រោា ិ បាលនានា អងគការម្ិន្ស្ម្ន្រោា ិ បាល (NGOs) អងគការអន្តររោា ិ បាល ស្កក្លវ ិទាល័យ ន្ិង
គណៈក្ាមធិ ការស្ស្កវត្ជាវ ន្ិ ងពិដត្ោេះដយាបល់ គណៈក្ម្មការដន្េះបាន្ដច្ញរបាយការណ៍របស់ខួន្
ល ស្ ល
ាន្ច្ំណងដជើងថ្ន ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ ក្នុងស្ខធនូ ឆានំ២០០១។

ស្នអក្ដលើការង្កររបស់បណិឌ ត Francis Deng ន្ិងសហដសវ ិក្របស់ោត់ ដៅវ ិទាស្កថន្ Brookings សតីពី
ទសសន្:ទន្នន្អធិបដតយយភាពជាទំន្ួលខុ សត្តូវ គណៈក្ម្មការដន្េះបាន្ស្ស្កយច្ម្ងល់អំពីដពលណ្តស្ ល
អធិបដតយយភាពរបស់រ ា - ដោលការណ៍ជាម្ូលោាន្នន្ច្ាប់អន្តរជាតិ - ត្តូវស្តនតល់អាទិ ភាព ល់ការ
ការពារត្បឆាំងន្ឹងការរ ំដលា បំពាន្ធងន្់ធងរបំនុតដលើច្ាប់ម្ន្ុសសធម្៌ ន្ិងអន្តរជាតិ រួម្ទំងអំដពើត្បល័យពូជ
ស្កសន្៍ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ការលប់បំបាត់ ជាតិស្កសន្៍ ន្ិងឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ។
របាយការណ៍ដន្េះបាន្នតល់អាទិភាព

ល់ការការពារត្បជាជន្ស្ លសថិតក្នុងហាន្ិ ័ យនន្អំ ដពើ នត្ពននស

ដោយតលស់បូតរពីសិទិធរបស់រ ាស្ លដធវើអន្តរាគម្ន្៍ ដៅជាទំន្ួលខុសត្តូវរបស់រ ក្
ា ុងការការពារត្បជាជន្។
ន
របាយការណ៍ដន្េះស្ច្ងថ្ន ត្បសិន្ដបើ រ ាម្ួយត្តូវបាន្ចត់ទុក្ថ្នាន្អធិបដតយយភាព រ ាដនាេះត្តូវស្តទទួល

ស្កគល់កាតពវក្ិច្ចននទក្ុងរបស់
ន
ខួន្ជាច្ម្បង
ល
គឺការការពារពលរ ារបស់ ខួន្
ល ន្ិងចត់ទុក្អធិបដតយយភាពម្ិន្
ស្ម្ន្ជាយន្តការនន្ការត្តួតពិ ន្ិតយដនាេះដទ ប៉ាុស្ន្ត ជាបន្ទុក្នន្ទំន្ួលខុសត្តូវ។

របាយការណ៍ដន្េះក្៏បាន្បញ្ញ
ា ក្់នងស្ រថ្ន ត្បសិន្ដបើ រ ាពាក្់ព័ន្ធម្ិន្អាច្ ឬម្ិន្ាន្ដច្តនាក្នុងការការពារ
ពលរ ារបស់ខួន្ដទដនាេះ
ល
សហគម្ន្៍ អន្តរជាតិ

ក្នុងការការពារជន្សុីវ ិលទំងដន្េះ។
ម្ិន្គួរត្តឹម្ស្តពាយាម្បញ្ឈប់អំដពើដោរដៅស្ លក្ំពុង បន្តប៉ាុដណ្តណេះដទ
ប៉ាុស្ន្ត
ាន្ទំន្ួលខុសត្តូវជាអន្តរជាតិម្ួយ

សហគម្ន្៍ អន្តរជាតិ ក្៏ត្តូវស្តាន្ដោលបំណងទប់ស្កកត់ អំដពើឧត្ក្ិ ា ក្ុំឲ្យដក្ើតដ

ើងម្តងដទៀត ដទេះជាដៅ

ក្ស្ន្លងណ្តក្៏ដោយនងស្ រ។ ដ ើម្បីសដត្ម្ច្ដោលដៅដន្េះ គណៈក្ម្មការបាន្អំពាវនាវឲ្យាន្ការបន្តវ ិធាន្
ការ ដ ើម្បីអន្ុវតតទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ ចប់ពីការទប់ស្កកត់

ល់ត្បតិក្ម្ម ន្ិងការក្ស្កងដ

គណៈក្ម្មការដន្េះបង្កាញន្ូវវ ិធាន្ការម្ួយច្ំន្ួន្ក្នុងការអន្ុ វតតទសសន្:ទន្ដន្េះ
ដយាធា ស្ លចត់ទុក្ជាជដត្ម្ើសច្ុងដត្កាយប៉ាុ ដណ្តណេះ។
គត្ម្បរបាយការណ៍ គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន្៍

ន្ិងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា (ICISS)។ ត្ប ព៖ សម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិ
ដ ើម្បីទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (ICRtoP)

ើងវ ិញ។

ដោយាន្អន្តរាគម្ន្៍
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របាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន្៍ ន្ិងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា
(ICISS) បដងកើតពាក្យ “ទំន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ”
ុ

ជាការសំខាន្់ របាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិ ទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន្៍ ន្ិងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា
(ICISS) បាន្ោក្់ក្ំហិតដលើដពលដវលាស្ លសហគម្ន្៍ អន្តរជាតិ អាច្ ន្ិងគួរដធវើសក្ម្មភាព ដ ើម្បីទប់ស្កកត់
រ ានានាពី ការដលើក្ដ

ើងដហតុនលការពារម្ន្ុ សស ខណៈស្ លដធវើសក្ម្មភាពជាច្ម្បង ដ ើម្បីការពារនល

ត្បដយាជន្៍ ន្ដយាបាយតទល់របស់ខួន្។
ល
ជាពិដសស របាយការណ៍ដន្េះបាន្ដសនើដ
ត្បយ័តននានា
ត្បជាជន្

ើងន្ូ វដោលការណ៍ត្បុង

ស្ លត្តូវពិចរណ្តម្ុន្ដពលអន្ុ ញ្ញាតឲ្យាន្ការដត្បើ ត្បាស់ក្ាលំងដយាធា

ដ ើម្បីការពារ

ូច្ជា៖

•

ដច្តនាត្តឹម្ត្តូវ

•

ជដត្ម្ើ សច្ុងដត្កាយ

•

ម្ដធាបាយស្ លាន្សាាត្ត

•

ការរ ំពឹងភាពដជាគជ័យដោយសម្ដហតុនល

របាយការណ៍ដន្េះក្៏បាន្ពិ ភាក្ាអំពី “សិទិធអំណ្តច្ត្តឹម្ត្តូវ” នងស្ រ ដោយទទួលស្កគល់ថ្ន ស្កថប័ន្សម្
ស្សបបំនុត ស្ លអន្ុញ្ញាតឲ្យាន្ការដត្បើ ត្បាស់ក្ាលំង គឺត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខរបស់ អងគការសហត្បជាជាតិ
ប៉ាុស្ន្ត ដោយបញ្ញ
ា ក្់ ថ្ន សាជិក្ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ គួរត្តូវបាន្ដលើក្ទឹក្ច្ិតត
ឲ្យដធវើការទប់ស្កកត់ឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ឲ្យកាន្់ ស្តាន្ត្បសិទធភាព (ឧទហរណ៍
ដោយដោេះស្ស្កយស្កថន្ភាពវ ិបតតិភាលម្ៗ ន្ិងសត្ាប់សាជិក្អច្ិនង្គ្ន្តយ៍ទំងត្បាំ ដោយដច្ៀសវាងការដត្បើ

ត្បាស់សិទិធដវ ៉ាតូដៅក្នុងក្រណីទំងដន្េះ)។ របាយការណ៍ក្៏ បាន្បញ្ញ
ា ក្់នងស្ រអំពីតួនាទី របស់ម្ហាសន្និបាត
ក្ិច្ចត្ពម្ដត្ពៀងថ្ននក្់តំបន្់

ន្ិងថ្ននក្់អន្ុតំបន្់

ន្ិងរ ាពាក្់ ព័ន្ធដនសងដទៀតនងស្ រ

ត្បសិន្ដបើ ត្ក្ុម្ត្បឹក្ា

សន្តិសុខបរាជ័យក្នុងការដោេះស្ស្កយស្កថន្ភាពស្បបដន្េះដៅក្នុង “ដពលដវលាសម្ស្សប”។ របាយការណ៍
ដន្េះក្៏បាន្ពិ ភាក្ានងស្ រអំពីបញ្ញ
ា
“ម្ូលដហតុ ត្តឹម្ត្តូវ” ដោយបញ្ញ
ា ក្់ ថ្ន ក្ាលំងគួ រត្តូវបាន្ពិ ចរណ្ត
ត្បសិន្ដបើ “ការបាត់បង់ជីវ ិតត្ទង់ត្ទយធំ ឬការលុបបំ បាត់ ជាតិស្កសន្៍ ” ត្តូវបាន្គំរាម្ក្ំស្ហង។
ជាអក្ុសល

ការក្ំណត់ ដពលដវលានន្ការដច្ញរបាយការណ៍បាន្ដធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ ល់ការទទួលយក្ជា

បឋម្នន្របាយការណ៍

ម្ួយស្ននក្ដោយស្ករការឈ្លលន្ពាន្ត្បដទសអុីរា៉ាក្់ក្ុងឆា
ន
ន ំ២០០៣។

ដយាធាជាឯក្ដតាភាគី របស់សហរ ាអាដម្រ ិក្

ស្ លដសនើដ

ើងម្ួ យស្ននក្ស្នអក្ដលើ ទ

ត្បតិ បតតិការ

ីក្
ា រណ៍នន្អន្តរាគម្ន្៍

ម្ន្ុសសធម្៌ បាន្បដងកើន្ការត្ពួយបារម្ភថ្នទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ឹងត្តូវបាន្ដត្បើ ត្បាស់ដោយ
រ ាម្ហាអំណ្តច្ ដ ើម្បីបំតលញអធិបដតយយភាពរបស់ត្បដទសដនសងដទៀត។ ប៉ាុស្ន្ត ដទេះជាការោំត្ទសត្ាប់
ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

(RtoP)

ត្តូវបាន្រ ឹតតបិតជាបឋម្ក្៏ដោយ

រួម្ទំងបរាជ័យក្នុងការការពារត្បជាជន្នន្តំបន្់ោហវួរ
ត្តូវស្តដធវើដ

ើងដោយសហគម្ន្៍អន្តរជាតិទំងម្ូ ល

ត្ទង់ត្ទយធំត្បឆាំងន្ឹងត្បជាជន្។
សហត្បធាន្គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្
អន្តរាគម្ន្៍

ន្ិងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា

(ICISS)

ដលាក្ Mohammed Sahnoun (ខាងដ្វង) ន្ិងដលាក្
Gareth Evans។ ត្ប ព៖ រូបថតរបស់អងគការសហ
ត្បជាជាតិ ដោយ Evan Schneider។

បាន្នតល់សញ្ញាថ្ន

ម្ហន្តរាយម្ន្ុសសជាតិជាបន្ត
វ ិធាន្ការបស្ន្ថម្ដទៀតចំបាច្់

ដ ើម្បីដ្លើយតបដៅន្ឹងការគំ រាម្ក្ំស្ហងនន្អំ ដពើ ហិងា
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|

រដបៀបស្ លទំន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ
(RtoP) បាន្វ ិវឌ្ឍ៖ ពី គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិ
ុ
ទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន្៍

ន្ិងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា

(ICISS)

ដៅជំន្ួបក្ំពូល

ពិ ពដលាក្ ឆាន២
ំ ០០៥
ការោំត្ទច្ំ ដពាេះ

ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ

(RtoP)

ត្តូវបាន្បញ្ូច លដៅក្នុងរដបៀបវារៈក្ំស្ណទត្ម្ង់

អងគការសហត្បជាជាតិ របស់អគគដលខាធិ ការ រួម្ទំង៖
ឆានំ២០០៤៖ គណៈក្ម្មការជាន្់ខស
ព ់ទទួលបន្ទុក្របាយការណ៍សតីពីការគំរាម្ក្ំស្ហង បញ្ញ
ា ត្បឈម្ ន្ិងការ
តលស់បូរស្
ត លាន្ច្ំណងដជើងថ្ន ពិ ពដលាក្ម្ួយកាន្់ស្តាន្សន្តិសុខ៖ ទំន្ួលខុសត្តូវរួម្របស់ដយើង

ដ ើម្បីដត្តៀម្ដរៀបច្ំសត្ាប់សម្័យត្បជុំ ដលើក្ទី ៦០ នន្ម្ហាសន្និបាត អគគដលខាធិ ការអងគការសហត្បជា
ជាតិ ដលាក្ ក្ូហីវ អាណ្តន្់ បាន្ចត់ តាំងត្ក្ុម្ឥសសរជន្ដ្នើម្ ដ ើម្បីវាយតនម្លដលើការគំរាម្ក្ំស្ហងសន្តិសុខ
សក្លបនាទន្់បំនុត

ន្ិងដច្ញអន្ុ ស្កសន្៍ សីព
ត ីរដបៀបត្បដសើរបំនុតក្នុងការកាត់បន្ថយការគំរាម្ក្ំ ស្ហង

ទំងដនាេះ។ របាយការណ៍ដន្េះរួម្បញ្ូច លន្ូវអន្ុ ស្កសន្៍ច្ំន្ួន្ ១០១ អំពីរដបៀបស្ លពិ ពដលាក្ ត្តូវស្ត

ដោេះស្ស្កយ បញ្ញ
ា ត្បឈម្ស្ននក្សន្តិសុខរបស់ខួន្រួ
ល ម្ោន ន្ិងលអិតលអន្់ រួម្ទំង តាម្រយៈការត្បកាន្់យក្
ន្ិងការអន្ុ វតតទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារនងស្ រ។

ឆានំ២០០៥៖ របាយការណ៍របស់អគគដលខាធិការក្នុងដសរ ីភាពធំជាងម្ុន្៖ ដឆាពេះដៅរក្ការអ ិវឌ្ឍន្៍ សន្តិសុខ

ន្ិងសិទិម្
ធ ន្ុសសសត្ាប់ទំងអស់ោន

បនាទប់ម្ក្ អគគដលខាធិការ ដលាក្ ក្ូហីវ អាណ្តន្់ បាន្ដច្ញរបាយការណ៍ម្ួយ ជាម្ួ យន្ឹងអន្ុ ស្កសន្៍
នានាសតីពីបញ្ញ
ា ស្ លត្បម្ុខរ ា ន្ិងរោា ិ បាលគួរដោេះស្ស្កយដៅក្នុង “ជំន្ួបក្ំពូលពិ ពដលាក្” ស្ លន្ឹង
ម្ក្ ល់ដៅដពលដនាេះក្នុងឆានំ២០០៥
ច្ំណងដជើងថ្ន

ន្ិងក្នុងរយៈដពលប៉ាុនាមន្ឆានំខាងម្ុខ។

ដសរ ីភាពក្នុងការរស់ដៅដោយាន្ដសច្ក្តីនថលថូ រន

ដៅក្នុងស្ននក្ម្ួយស្ លាន្
ដោយពិភាក្ាអំពីសរសរសតម្ភនន្សិទិធ

ម្ន្ុសស របស់អងគការសហត្បជាជាតិ អគគដលខាធិការបាន្នតល់អន្ុស្កសន្៍ឲ្យបណ្ត
ត រ ាទំងឡាយ ត្បកាន្់
យក្បទោាន្នន្ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ ស្ លក្ំពុងដលច្ដ

ើង។

ឆានំ២០០៥៖ ការត្ពម្ដត្ពៀងម្តិរបស់បណ្ត
ត រ អា
ា ង្គ្ហក្
ិវ ដៅ Ezulwini
បណ្ត
ត រោា ិ បាលអាង្គ្ហិក្
វ បាន្អន្ុម្័តទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារដៅក្នុង
Ezulwini”

“ការត្ពម្ដត្ពៀងម្តិ ដៅ

ដោយទទួ លស្កគល់សិទិអ
ធ ំ ណ្តច្របស់ត្ក្ុម្ត្បឹ ក្ាសន្តិសុខក្នុងការអន្ុញ្ញាតឲ្យដត្បើ ត្បាស់ក្ាលំង

ដៅក្នុងស្កថន្ភាពនន្អំដពើត្បល័យពូជស្កសន្៍ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុ សសជាតិ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ន្ិងការ
លុបបំបាត់ ជាតិស្កសន្៍ ន្ិងទទូច្ថ្ន ក្នុងក្រណីស្បបដន្េះ អងគការត្បចំ តំបន្់ស្ លាន្ទីតាំងសថិតដៅស្ក្បរ
ជដាលេះ គបបីត្តូវបាន្នតល់សិទិធអំណ្តច្ឲ្យចត់ វ ិធាន្ការ។

អគគដលខាធិការត្តូវបាន្ោក្់ជូន្ន្ូវ
របាយការណ៍

របស់គណៈក្ម្មការជាន្់ខស
ព ់

ទទួលបន្ទុក្ការគំរាម្ក្ំស្ហង
ន្ិងការតលស់បូតរ។
ត្ប ព៖

បញ្ញ
ា ត្បឈម្

រូបថតរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ

ដោយ EskinderDebebe។
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សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

ឯក្ស្ករលទធនលជំន្ួបក្ំពូលពិ ពដលាក្

|

ឆាន២
ំ ០០៥

11

រួម្បញ្ូច លន្ូវការអន្ុម្័តទំន្ួល

ខុសត្តូវក្នងការការពារ
(RtoP) ជាត្បវតតិស្កស្រសត
ុ
ក្នុងស្ខក្ញ្ញា ឆានំ២០០៥ ត្បម្ុខរ ា ន្ិងរោា ិ បាលនានាបាន្អន្ុម្័តជាឯក្ច្ឆន្ទដលើទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការ
ការពារ ន្ិងឯក្ភាពច្ំ ដពាេះអតថបទខាងដត្កាម្ដៅក្នុងក្ថ្នខណឌ
១៣៨-១៤០ នន្ឯក្ស្ករលទធនលនន្
ក្ិច្ចត្បជុំ ដពញអងគជាន្់ខពស់នន្ម្ហាសន្និបាត ស្ លដៅថ្ន “ជំន្ួបក្ំពូលពិ ពដលាក្”។ ដន្េះគឺជាត្ពឹតិតការណ៍

ត្បវតតិស្កស្រសត ដោយស្ករគំ ន្ិតនន្ការដបតជាាច្ិតតច្ំដពាេះទំន្ួលខុសត្តូវអន្តរជាតិក្ុងការការពារ
ន
ទទួលបាន្
ការោំត្ទពី បណ្ត
ត រោា ិ បាល ន្ិងសងគម្សុីវ ិលម្ក្ពីតំបន្់ ទំងអស់ ម្ួយស្ននក្ដោយស្ករថ្ននក្់ ឹក្នាំម្ក្ពី
បណ្ត
ត រ ាដៅស្ប៉ាក្ខាងតបូងពិ ពដលាក្

ូច្ជា ត្បដទសអាហសង់ទីន្ ឈីលី ហាគដតា៉ា ឡា ម្ុិច្សុិក្ រា៉ាវ ន្់ោ

ន្ិងអាង្គ្ហវិក្ខាងតបូង ស្ លត្បដទសទំងដន្េះ គឺជាអនក្តសូម្តិ ៏ខាលំងកាលឲ្យាន្ការបញ្ូច លបទោាន្។

១៣៨. រ ាន្ីម្ួយៗាន្ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារត្បជាជន្របស់ខួន្ពី
ល
អំដពើត្បល័យពូជស្កសន្៍
ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ការលុបបំ បាត់ជាតិ ស្កសន្៍ ន្ិងឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ។ ទំន្ួលខុសត្តូវ

ដន្េះស្ច្ងអំពីការទប់ស្កកត់ឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំងដន្េះ រួម្ទំងការញុេះញង់ឲ្យាន្ឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំងដន្េះ តាម្
រយៈម្ដធាបាយសម្ស្សប

ន្ិងចំបាច្់ ។

ដយើងទទួ លស្កគល់ថ្ន

ទំន្ួលខុ សត្តូវ

ន្ិង្ន្ទៈដធវើ

សក្ម្មភាពស្សបតាម្ម្ដធាបាយដន្េះ។ សហគម្ន្៍ អន្តរជាតិ ត្បសិន្ដបើ សម្ស្សប គួរដលើក្ទឹក្ច្ិតត
ន្ិងជួយបណ្ត
ត រ ានានាឲ្យអន្ុ វតតទំន្ួលខុ សត្តូវដន្េះ ន្ិងោំត្ទអងគការសហត្បជាជាតិក្ុងការបដងក
ន
ើត
សម្តថភាពត្ពាន្ជាម្ុ ន្។

១៣៩. តាម្រយៈអងគការសហត្បជាជាតិ សហគម្ន្៍អន្តរជាតិក្៏ាន្ទំន្ួលខុសត្តូវនងស្ រក្នុងការ
ដត្បើ ត្បាស់ម្ដធាបាយការទូត ម្ន្ុសសធម្៌ ន្ិងម្ដធាបាយសន្តិភាពដនសងដទៀតស្ លសម្ស្សប
ស្សបតាម្ជំពូក្ VI ន្ិង VIII នន្ធម្មន្ុញ្ា ដ ើម្បីជួយការពារត្បជាជន្ពីអំដពើ ត្បល័យពូ ជស្កសន្៍
ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្

ការលុបបំបាត់ ជាតិ ស្កសន្៍

ន្ិងឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុ សសជាតិ ។

ដៅក្នុង
បរ ិបទដន្េះ ដយើងដត្តៀម្ខលួន្ជាដស្សច្ក្នុងការចត់វ ិធាន្ការរួម្ោនឲ្យបាន្ទន្់ដពលដវលា ន្ិងម្ុឺងា៉ា ត់

តាម្រយៈត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខ ស្សបតាម្ធម្មន្ុញ្ា រួម្ទំងជំពូក្ទី VII តាម្ក្រណីន្ីម្ួយៗ ន្ិង
ដោយសហត្បតិបតតិការជាម្ួ យន្ឹងអងគការពាក្់ព័ន្ធ ត្បចំតំបន្់តាម្ភាពសម្ស្សប

ត្បសិន្ដបើ

ម្ដធាបាយសន្តិភាពពុំ ាន្ភាពត្គប់ ត្ោន្់ ដហើយអាជាាធរជាតិបរាជ័យយា៉ា ងច្ាស់ក្ុនងការការពារ
ត្បជាជន្របស់ខួន្ពី
ល
អំដពើត្បល័យពូជស្កសន្៍ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ការលុបបំ បាត់ជាតិ ស្កសន្៍ ន្ិង
ឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ។

ដយើងសងកត់ធងន្់ដលើតត្ម្ូវការឲ្យម្ហាសន្និបាត

ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារត្បជាជន្ពី អំដពើ ត្បល័យពូជស្កសន្៍

បន្តពិចរណ្ត

ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្

ការលុប

បំបាត់ជាតិ ស្កសន្៍ ន្ិងឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ ន្ិងនលវ ិបាក្របស់វា ដោយច្ងចំក្ុងច្ិ
ន
តត
ន្ូវដោលការណ៍នន្ធម្មន្ុញ្ា ន្ិងច្ាប់អន្តរជាតិ។ ដយើងក្៏ ាន្បំណងដបតជាាច្ិតតនងស្ រ តាម្ការ
ចំបាច្់ ន្ិងសម្ស្សប ក្នុងការជួ យបណ្ត
ត រ ានានា ក្ស្កងសម្តថភាព ដ ើម្បីការពារត្បជាជន្របស់
ខលួន្ពីអំដពើ ត្បល័យពូជស្កសន្៍ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន្៍ ន្ិងឧត្ក្ិ ាក្ម្ម

ត្បឆាំងម្ន្ុ សសជាតិ ន្ិងក្នុងការជួ យត្បដទសទំងឡាយស្ លសថិតដត្កាម្សាពធ ម្ុន្ដពលវ ិបតតិ ន្ិង
ជដាលេះនទុេះដ

ើ ង។

១៤០. ដយើងោំត្ទយា៉ា ងដពញទំហឹង ច្ំដពាេះដបសក្ក្ម្មរបស់ទីត្បឹក្ាពិដសស នន្អគគដលខាធិការ
ទទួលបន្ទុក្ការទប់ស្កកត់អំដពើ ត្បល័យពូជស្កសន្៍។

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

ដត្បៀបដធៀប

ន្ិងបង្កាញភាពខុសោន៖

|
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របាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្

អន្តរាគម្ន្៍ ន្ិងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា (ICISS) ក្នងឆា
ន២
ំ ០០១ ន្ិងឯក្ស្ករលទធនល
ុ
ជំន្ួបក្ំពូលពិ ពដលាក្ (WSOD) ក្នុងឆាន២
ំ ០០៥
ដទេះជារបាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន្៍ ន្ិងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា (ICISS)
បាន្ស្ច្ងម្ុ ន្ដគអំពីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារក្៏ ដោយ

ក្៏សាសធាតុទំងអស់ស្ លបង្កាញដៅក្នុង

របាយការណ៍ ម្ិន្សុទធស្តត្តូវបាន្អន្ុ ម្័តដោយរ ាជាសាជិក្នានាដៅក្នុងឯក្ស្ករលទធនលជំ ន្ួបក្ំពូល
ពិ ពដលាក្ (WSOD) ដ

ើយ។ ដៅដពលដយើងពិ ភាក្ាអំពីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារបច្ចុបបន្ន ដយើង

សំដៅជាពិ ដសស ល់អីវស្ លត្តូវបាន្បញ្ូច លដៅក្នុងក្ថ្នខណឌ ១៣៨, ១៣៩ ន្ិង ១៤០ នន្ឯក្ស្ករ

លទធនលជំន្ួបក្ំពូលពិ ពដលាក្ (WSOD) ដោយស្ករដន្េះគឺជាភាស្កស្ លរ ាជាសាជិក្ទំងអស់បាន្
ឯក្ភាព។
ដសច្ក្តីស្ច្ងដរៀងៗខលួន្នន្របាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន្៍

ន្ិងអធិបដតយយភាព

របស់រ ា (ICISS) ន្ិងឯក្ស្ករលទធនលជំន្ួបក្ំពូលពិ ពដលាក្ (WSOD) អំពីបទោាន្ ាន្ភាពខុសោនតាម្
រដបៀប ូច្ខាងដត្កាម្៖
•

ដទេះបី ជារបាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន្៍ ន្ិងអធិបដតយយភាពរបស់
រ ា (ICISS) បាន្ដសនើឲ្យពិចរណ្ត “ដោលការណ៍ត្បុងត្បយ័តន” ម្ុន្ដពលអន្ុ ញ្ញាតឲ្យដត្បើត្បាស់

ក្ាលំង (សូម្ដម្ើលទំព័រ ១១) ក្៏ដោយ ក្៏ដោលការណ៍ទំងដន្េះម្ិន្ត្តូវបាន្អន្ុម្័តក្នុងឆានំ២០០៥
ដ
•

ើយ។

បណ្ត
ត រ ាជាសាជិក្ដៅក្នុងឯក្ស្ករលទធនលជំន្ួបក្ំពូលពិ ពដលាក្ (WSOD) បាន្ត្ពម្ដត្ពៀង
ថ្ន វ ិស្កលភាពនន្ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ ាន្លក្ាណៈច្ដងអៀត ន្ិងត្គប ណតប់ស្តដលើ

ឧត្ក្ិ ាក្ម្ម ន្ិងការរ ំដលា បំពាន្បួន្ត្បដ ទប៉ាុ ដណ្តណេះ គឺអំដពើត្បល័យពូ ជស្កសន្៍ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំង
ម្ន្ុសសជាតិ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ន្ិងការលុបបំ បាត់ ជាតិស្កសន្៍។ នទុយដៅវ ិញ របាយការណ៍
គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិ ទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន្៍ ន្ិងអធិបដតយយភាពរបស់ រ ា (ICISS) បាន្ស្ច្ង

អំពីវ ិស្កលភាពទូ លំទូលាយជាង ន្ិងរួម្បញ្ូច ល “ម្ហន្តរាយធម្មជាតិ ន្ិងបរ ិស្កថន្ធងន្់ធងរ ស្ លរ ា
ស្កម្ីពុំាន្្ន្ទៈ ឬម្ិន្អាច្ជម្នេះបាន្ ឬអំពាវនាវសុំជំន្ួយ” ន្ិង “ស្កថន្ភាពនន្ការ ួ លរលំរបស់
•

រ ា ន្ិងការោក្់ឲ្យត្បជាជន្សថិតក្នុងដត្ោេះទុរ ិក្ស ធងន្់ធងរ ន្ិង/ឬសង្គ្ង្កគម្សុីវ ិល”។
“ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការក្ស្កងដ

ើងវ ិញ”

ត្តូវបាន្ស្ច្ងដៅក្នុងរបាយការណ៍គណៈក្ម្មការ

អន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន្៍ ន្ិងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា (ICISS) ជាស្ននក្ម្ួយនន្ការបន្ត
ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ ប៉ាុស្ន្ត ម្ិន្ត្តូវបាន្បញ្ូច លដៅក្នុងក្ថ្នខណឌឯក្ស្ករលទធនលជំន្ួប
ក្ំពូលពិ ពដលាក្ (WSOD) ដ
វ ិញ

ើយ។ បញ្ញ
ា ដន្េះម្ួយស្ននក្បណ្ត
ត លម្ក្ពីវ ិធាន្ការក្ស្កងដ

ដទេះបី ជាស្ននក្សំខាន្់ ម្ួយនន្ការទប់ ស្កកត់ការដក្ើតដ

ើងវ ិញន្ូ វអំ ដពើហិងា

ន្ិងការការពារ

ត្បជាជន្ ន្ឹងត្តូវដោេះស្ស្កយ តាម្រយៈការបដងកើតគណៈក្ម្មការក្ស្កងសន្តិភាពក្៏ដោយ។

ជំន្ួបក្ំពូលពិ ពដលាក្ ឆានំ២០០៥ បាន្ត្បារពវដធវើដ

ើង

ដៅនថងទី១៤ ស្ខក្ញ្ញា ឆានំ២០០៥។ ត្ប ព៖ រូបថតរបស់
អងគការសហត្បជាជាតិ ដោយ Mark Garten

ើង

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ
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ដតើអីដវ ៅជាម្ូលោាន្ត្គឹេះស្ននក្បទោាន្ ន្ិងច្ាប់នន្ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ
(RtoP)?

ការស្សវងយល់ស្ លក្ំពុងដលច្ដ

ើងស្ លអធិបដតយយភាព រួម្បញ្ូច លទំងទំន្ួលខុសត្តូវ ត្ពម្ទំង

សិទិធ គឺជាដោលការណ៍ស្ណនាំម្ួយសត្ាប់ ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)។ សាជិក្ភាព
ដៅក្នុងអងគការសហត្បជាជាតិ គឺជាឧទហរណ៍សំខាន្់ បំនុតនន្បណ្ត
ត រ ាស្ លសម័ត្គច្ិតតទទួលយក្
កាតពវក្ិច្ច ន្ិងការក្ំហិតដលើទដងវើរបស់ខួន្ជាសាជិ
ល
ក្នន្សហគម្ន្៍ អន្តរជាតិ។
ទសសន្ៈទន្នន្សន្តិសុខម្ន្ុ សសជាតិ

ស្ លស្ច្ងពី ំបូងដោយក្ម្មវ ិធីអ ិវឌ្ឍន្៍ សហត្បជាជាតិដៅ

ក្នុងរបាយការណ៍អ ិ វឌ្ឍន្៍ម្ន្ុសស ឆានំ១៩៩៤ របស់ខួន្
ល ក្៏ាន្ជាប់ទក្់ ទងន្ឹងទំន្ួលខុសត្តូវក្នុង
ការការពារ (RtoP) នងស្ រ ដោយស្ករវាដ ើ រតួនាទី ៏ធំម្ួយដៅក្នុងការតលស់បូរច្ំ
ត ណុច្ដតតតនន្
សន្តិសុខពីស្ ន្ ី ដៅកាន្់ ត្បជាជន្។

ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ក្៏ត្តូវបាន្បដងកើតដ

ើងនងស្ រស្នអក្ដលើកាតពវក្ិច្ចនូវច្ាប់
ល
អន្តរ

ជាតិ ដយាងតាម្ដសច្ក្តីត្បកាស ក្ិច្ចត្ពម្ដត្ពៀង ន្ិងសន្ធិសញ្ញាសតីពីសិទិធម្ន្ុ សស ន្ិងការការពារ

ម្ន្ុសស ច្ាប់ម្ន្ុសសធម្៌អន្តរជាតិ ន្ិងជន្ដ ៀសខលួន្ ន្ិងច្ាប់ជាតិ នានាស្ លស្ច្ងអំ ពីបទោាន្នន្
ការត្បត្ពឹតត ន្ិងម្ដធាបាយអន្ុវតតបទោាន្ទំងដន្េះ។ អវីស្ លពាក្់ព័ន្ធជាពិ ដសស គឺដសច្ក្តីត្បកាស
ជាសក្លសតីពីសិទិធម្ន្ុ សស អន្ុសញ្ញាត្ក្ុងហសឺស្ណវច្ំន្ួន្បួ ន្ ន្ិងពិធីស្ករបស្ន្ថម្ច្ំន្ួន្ពីរ អន្ុសញ្ញា
ត្បឆាំងការដធវើទរុណក្ម្ម

អន្ុសញ្ញាសតីពីអំដពើ ត្បល័យពូ ជស្កសន្៍

អន្ុសញ្ញាសតីពីសិទិធពលរ ា

ន្ដយាបាយ សងគម្ ដស ាក្ិច្ច ន្ិងវបបធម្៌ ន្ិងលក្ាន្ិក្
ត ៈទីត្ក្ុងរម្
៉ាូ សតីពីតុលាការត្ពហមទណឌអន្តរជាតិ។
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ដតើឧត្ក្ិ ក្
ា ម្ម ន្ិងការរ ំដលា បំពាន្ទំងបួន្ាន្អវីខេះល ស្ លបញ្ូច លដៅក្នងទំ
ុ ន្ួលខុសត្តូវ
ក្នុងការការពារ (RtoP)?
ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ាន្វ ិស្កលភាពតូច្ច្ដងអៀតខាលំង ន្ិងអន្ុវតតច្ំដពាេះស្តឧត្ក្ិ ាក្ម្ម ន្ិង
ការរ ំដលា បំពាន្ជាក្់ លាក្់ច្ំន្ួន្បួន្ប៉ាុដណ្តណេះ គឺអំដពើត្បល័យពូជស្កសន្៍
ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ន្ិងការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន្៍។
ដនសងដទៀតច្ំដពាេះសន្តិសុខម្ន្ុសសជាតិ
ពុក្រលួយដ

ឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ

ូដច្នេះ បទោាន្ដន្េះម្ិន្អន្ុវតតច្ំដពាេះការគំរាម្ក្ំស្ហង

ូច្ជា វ ិបតតិសុខភាព ម្ហន្តរាយធម្មជាតិ ភាពត្ក្ីត្ក្ ឬអំដពើ

ើយ។ ជាញឹក្ញាប់ ដយើងដត្បើ ពាក្យ “អំដពើ ដោរដៅត្ទង់ ត្ទយធំ ” ដ ើម្បីរម្
ួ បញ្ូច លឧត្ក្ិ ាក្ម្ម

ន្ិងការរ ំដលា បំពាន្ទំងបួន្។

អំដពើត្បល័យពូជស្កសន្៍
ដត្កាយពី ភាពតក្់ សុតនន្ហាយន្ភាព
ល
បណ្ត
ត រ ាជាសាជិក្ដៅក្នុងម្ហាសន្និបាតអងគការសហត្បជាជាតិ
បាន្អន្ុម្័តអន្ុ សញ្ញាសតីពីការទប់ស្កកត់

ន្ិងការនតនាទដទសឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បល័យពូជស្កសន្៍ដៅនថងទី០៩

ស្ខធនូ ឆានំ១៩៤៨។ ត្បការ II នតល់ន្ិយម្ន្័ យនន្ពាក្យ “អំដពើត្បល័យពូជស្កសន្៍ ” ជា៖
អំដពើស្ លត្បត្ពឹតតក្ុងដច្តនាបំ
ន
តលញ ទំងស្សុង ឬម្ួយស្ននក្ ន្ូវត្ក្ុម្ជន្រួម្ជាតិ ជន្ជាតិ ជាតិស្កសន្៍ ឬ
ជាតិស្កសនា រួម្ទំង៖

(ក្) ការសាលប់ សាជិក្នន្ត្ក្ុម្
(ខ) ការបងកដត្ោេះថ្ននក្់ ស្ននក្រាងកាយ ឬនលូវច្ិតតធងន្់ធងរច្ំដពាេះសាជិក្នន្ត្ក្ុម្
(គ) ការោក្់ដោយដច្តនាដលើត្ក្ុម្ន្ូវលក្ាខណឌជីវ ិត ស្ លត្តូវបាន្ចត់ទុក្ថ្ន នាំម្ក្ន្ូវការបំតលញ
ស្ននក្រាងកាយរបស់ត្ក្ុម្ទំងស្សុង ឬម្ួយស្ននក្
(

)ការោក្់វ ិធាន្ការស្ លាន្ដច្តនាទប់ស្កកត់ក្ំដណើតដៅក្នុងត្ក្ុម្

(ង) ការដនទរក្ុ ារនន្ត្ក្ុម្ម្ួ យដៅត្ក្ុម្ម្ួយដទៀតដោយបងាំ។

** ក្ំណត់សាគល់៖ អំដពើ ត្បល័យពូជស្កសន្៍ អាច្ដក្ើតដ

ើងដៅក្នុង ឬដៅដត្ៅជដាលេះត្បោប់ អាវុធ។
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ឧត្ក្ិ ក្
ា ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ
លក្ាន្ិតក្ៈទី ត្ក្ុងរម្
៉ាូ នន្តុ លាការត្ពហមទណឌអន្តរជាតិ ត្តូវបាន្អន្ុម្័តដៅនថងទី០១ ស្ខក្ក្កោ ឆានំ២០០២ ដ ើម្បី
បដងកើតតុលាការត្ពហមទណឌអន្តរជាតិ

ស្ លជាស្កថប័ន្តុលាការអន្តរជាតិអច្ិនង្គ្ន្តយ៍ម្ួយ

ស្ លអាច្

ដសុើបអដងកត ន្ិងនតនាទដទសដរឿងក្តីអំដពើត្បល័យពូជស្កសន្៍ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ ន្ិងឧត្ក្ិ ាក្ម្ម
សង្គ្ង្កគម្។ រោា ិបាលទំងអស់ ម្ិន្ស្ម្ន្សុទធស្តជាហតថដលខី នន្លក្ាន្ិតក្ៈទីត្ក្ុងរម្
៉ាូ ដ
នន្លក្ាន្ិក្
ត ៈដន្េះក្ំណត់ន្ិយម្ន្័យឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ
ដោយោមន្ដច្តនាជាក្់ លាក្់ដ
អំដពើស្ លត្បត្ពឹតត

ើយ ប៉ាុស្ន្ត ត្បការ VII

(ស្ លម្ិន្ ូច្អំ ដពើត្បល័យពូជស្កសន្៍

ើយ) ជា៖

ជាស្ននក្ម្ួយនន្ការវាយត្បហារស្ លរាលោល

ដោលបំណងត្បឆាំងន្ឹ ងត្បជាជន្សុីវ ិល ដោយ ឹងអំពីការវាយត្បហារ។

ឬាន្លក្ាណៈជាត្បព័ន្ធក្ុង
ន

(ក្) ការដធវើោត
(ខ) ការសាលប់ នុតពូជ
(គ) ការចប់ដធវើទសក្រ
(

)ការន្ិ រដទស ឬការដនទរត្បជាជន្ដោយបងាំ

(ង) ការចប់ោក្់ពន្ធនាោរ

ឬការ ក្ហូតធងន្់ធងរដនសងដទៀតន្ូវដសរ ីភាពស្ននក្រាងកាយស្ លរ ំដលា

បំពាន្វ ិធាន្ជាម្ូលោាន្នន្ច្ាប់អន្តរជាតិ
(ច្) ការដធវើទរុណក្ម្ម
(្) ការរ ំដលា ដសពសន្ថវៈ អំដពើទសភាពនលូវដ ទ ដពសាចរដោយបងាំ ការាន្គ ៌ដោយបងាំ ការ
ដធវើឲ្យអារដោយបងាំ
ត្បស្ហលោន

ឬទត្ម្ង់ដនសងដទៀតនន្អំ ដពើហិងានលូវដ ទស្ លាន្លក្ាណៈធងន្់ធងរត្បហាក្់

(ជ) ការដធវើទុក្ាបុក្ដម្នញត្បឆាំងន្ឹ ងត្ក្ុម្ ស្ លអាច្ក្ំណត់អតតសញ្ញាណបាន្ ឬត្ក្ុម្សម្ូ ហភាពស្ននក្
ន្ដយាបាយ ជាតិស្កសន្៍ ជន្រួម្ជាតិ ជន្ជាតិ វបបធម្៌ ស្កសនា ដយន្ឌ្័ រ
ក្នុងក្ថ្នខ័ណឌទី៣
អន្ុញ្ញាតបាន្

ូច្ត្តូវបាន្ក្ំណត់ដៅ

ឬម្ូលោាន្ដនសងដទៀតស្ លត្តូវបាន្ទទួលស្កគល់ជាសក្លថ្នម្ិន្អាច្
ដយាងតាម្ច្ាប់អន្តរជាតិ ទក្់ទងន្ឹ ងអំដពើណ្តម្ួយស្ លដយាង ល់ដៅក្នុង

ក្ថ្នខ័ណឌដន្េះ ឬឧត្ក្ិ ាក្ម្មណ្តម្ួយ ដៅក្នុងយុតាតធិ ការនន្តុលាការ
(ឈ)ការបាត់ខួលន្ម្ន្ុសសដោយបងាំ
(ញ) ឧត្ក្ិ ាក្ម្មអាបា៉ា ដថត (ការស្បងស្ច្ក្ជាតិស្កសន្៍)

( ) អំដពើអន្ុសសធម្៌ ដនសងដទៀត ស្ លាន្លក្ាណៈត្បហាក្់ត្បស្ហល ក្នុងដច្តនាបងកឲ្យាន្ទុក្ាដវទនា
ធងន្់ធងរ ឬរបួសធងន្់ធងរ ល់រាងកាយ ឬសុខភាពនលូវច្ិតត ឬនលូវកាយ។
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ឧត្ក្ិ ក្
ា ម្មសង្គ្ង្កគម្
ដៅនថងទី១២

ស្ខសីហា

ឆានំ១៩៤៩

សហគម្ន្៍អន្តរជាតិបាន្អន្ុម្័តអន្ុ សញ្ញាត្ក្ុងហសឺស្ណវច្ំ ន្ួន្បួន្។

អន្ុសញ្ញាទំងដន្េះ ន្ិងពិធីស្ករបស្ន្ថម្ច្ំន្ួន្ពីរ ស្ លអន្ុម្័តក្នុងឆានំ១៩៧៧ ការពារបុគគលទំងឡាយណ្ត
ស្ លម្ិន្ជាប់ ពាក្់ព័ន្ធដៅក្នុងអំដពើអរ ិភាពក្នុងអំ

ុងដពលនន្ជដាលេះត្បោប់ អាវុធ។ អន្ុ សញ្ញា ន្ិងពិធីស្ករ
បស្ន្ថម្ទំងដន្េះ ស្ច្ងអំពីបទោាន្នន្ការត្បត្ពឹតតច្ំដពាេះបុគគលទំងដន្េះ ដយាងតាម្ច្ាប់ ម្ន្ុសសធម្៌ អន្តរជាតិ
ន្ិងក្ំណត់ន្ិយម្ន្័ យឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ជាអំដពើម្ួយស្ លត្បត្ពឹតតដ

ើងក្នុងអំ

ុងជដាលេះត្បោប់ អាវុធ
ស្ លរ ំដលា បំពាន្ដលើច្ាប់ ម្ន្ុសសធម្៌ អន្ដរជាតិ ឬច្ាប់សិទិធម្ន្ុសស។ ក្ត្ម្ិតនន្ការរ ំដលា បំពាន្ស្ ល
បដងកើតបាន្ជាឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ាន្ភាពទូលំទូលាយ ដហើយ ក្នុងច្ំដណ្តម្ឧត្ក្ិ ាក្ម្មដនសងដទៀត រួម្
បញ្ូច លទំងការដធវើោត ឬការត្បត្ពឹតតអាត្ក្ក្់ដលើបុគគលណ្តានក្់ ស្ លម្ិន្ ឬស្លងច្ូលរួម្ដៅក្នុងអំដពើ

អរ ិភាព រួម្ទំងជន្សុីវ ិល អនក្ដទសសង្គ្ង្កគម្ អនក្របួ ស ឬអនក្ជំងឺ បុគគលិក្ដវជាស្កស្រសត ន្ិងស្កសនា ន្ិង
បុគគលិក្ត្បតិបតតិការជួយសដង្គ្ង្កគេះ។
** ក្ំណត់សាគល់៖ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ដយាងតាម្ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ គួរត្តូវបាន្ក្ំហិតត្តឹម្
ឧត្ក្ិ ាក្ម្ម ស្ លាន្ដោលបំ ណងត្បឆាំងត្បជាជន្សុីវ ិល ស្ លត្បត្ពឹ តតដ
ជាត្បព័ន្ធ។

ើងក្នុងលក្ាណៈរាលោល ន្ិង

ការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន្៍
ការលុបបំ បាត់ជាតិស្កសន្៍ ម្ិន្ត្តូវបាន្ទទួ លស្កគល់ជានលូវការថ្នជាឧត្ក្ិ ាក្ម្មដលច្ដធាល ដយាងតាម្ច្ាប់
អន្តរជាតិ ដ

ើយ ប៉ាុស្ន្ត ពាក្់ព័ន្ធន្ឹងដោលន្ដយាបាយត្បក្បដោយដច្តនា ស្ លតាក្់ ស្តងដ

ើងដោយត្ក្ុម្

ជន្ជាតិ ឬស្កសនាម្ួ យ ដ ើ ម្បីក្ំចត់ តាម្ម្ដធាបាយហិងា ន្ិងជំរញ
ុ ឲ្យាន្អំដពើ ដ រវក្ម្ម ន្ូវត្បជាជន្
សុីវ ិលនន្ត្ក្ុម្ជន្ជាតិ

ឬស្កសនាម្ួ យដទៀតពីតំបន្់ ូ ម្ិស្កស្រសតជាក្់លាក្់ម្ួយច្ំន្ួន្។

ូដច្នេះ

ការលុប

បំបាត់ជាតិ ស្កសន្៍ ត្តូវបាន្រាប់បញ្ូច លដៅក្នុងឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុ សសជាតិ ស្ លរួម្បញ្ូច លទំងការដនទរ
ឬការន្ិ រដទសត្បជាជន្ដោយបងាំ។
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|

17

ការវ ិវតតន្៍ដៅអងគការសហត្បជាជាតិចប់តាង
ំ ពីឆាន២
ំ ០០៥
ដលខាធិការោាន្
ក្នុងឆានំ២០០៤ អគគដលខាធិ ការ (UNSG) បាន្បដងកើតការ ិយាល័យទី ត្បឹក្ាពិ ដសសទទួ លបន្ទុក្ការទប់ស្កកត់
អំដពើ ត្បល័យពូជស្កសន្៍ (បច្ចុបបន្នដៅថ្ន ការ ិយាល័យទទួលបន្ទុក្ការទប់ស្កកត់ អំដពើ ត្បល័យពូជស្កសន្៍

ន្ិងទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ) ស្ លត្តូវបាន្ ឹក្នាំដោយទី ត្បឹក្ាពិដសសច្ំន្ួន្បី រប
ូ ទទួលបន្ទុក្ការ

ទប់ស្កកត់អំដពើ ត្បល័យពូជស្កសន្៍ គឺដលាក្ Juan Méndes (2004-2007) បណិឌ ត Francis Deng (20072012) ន្ិងដលាក្ AdamaDieng (2012-បច្ចុបបន្ន)។ អគគដលខាធិ ការ (UNSG) ក្៏បាន្ស្តងតាំងទី ត្បឹក្ា
ពិដសសម្ួ យរូបទទួ លបន្ទុក្ទំ ន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ គឺបណិឌ ត Edward Luck (2008-2012)។ បណិឌ ត

Jennifer Welsh បាន្កាន្់ កាប់តួនាទីជាទីត្បឹក្ាពិដសសរបស់អគគដលខាធិការ (UNSG) ទទួលបន្ទុក្ទំន្ួល
ខុសត្តូវក្នុងការការពារ ក្នុងឆានំ២០១៣។

អគគដលខាធិការបង្កាញរបាយការណ៍ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការ
ការពារ (RtoP) ឆានំ២០០៩

ល់ម្ហាសន្និបាត។ ត្ប ព៖ រូបថត

របស់អងគការសហត្បជាជាតិ ដោយ Jenny Rockett។

ម្ហាសន្និបាត
ចប់តាំងពី ឆានំ២០០៩ អគគដលខាធិការ (UNSG) បាន្ដបាេះពុម្ពនាយរបាយការណ៍ត្បចំឆានំសីព
ត ី ទំន្ួលខុ ស
ត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ស្ លត្តូវបាន្ពិចរណ្តដោយម្ហាសន្និបាត (UNGA) ដៅក្នុងក្ិច្ចសន្ទនាអន្តរ
ក្ម្មនានារវាងរ ាជាសាជិក្ ម្ង្គ្ន្ីអ
ត ងគការសហត្បជាជាតិ ន្ិងអងគការសងគម្សុីវ ិលនានា។ របាយការណ៍
ំបូងស្ លដបាេះពុម្ពនាយក្នុងឆានំ២០០៩ ន្ិងាន្ច្ំណងដជើងថ្ន ការអន្ុវតតទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ

បាន្នាំឲ្យម្ហាសន្និបាត (UNGA) អន្ុម្័តដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ A/RES/63/308 ស្ លោំត្ទ ល់ការពិ ចរណ្ត

ជាបន្តអំពីបទោាន្។ ក្នុងរយៈដពលប៉ាុនាមន្ឆានំដត្កាយម្ក្ របាយការណ៍ ន្ិងក្ិច្ចពិភាក្ាជាបន្តបនាទប់ បាន្
ដតតតដលើម្ូលបទ ូច្ខាងដត្កាម្៖
•
•

ការត្ពាន្ជាម្ុន្ ការវាយតនម្ល ន្ិងទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (២០១០)
តួនាទីនន្ក្ិ ច្ចត្ពម្ដត្ពៀងថ្ននក្់ តំបន្់
(២០១១)

•
•

ន្ិងអន្ុតំបន្់ក្ុ ងការអន្ុ
ន
វតតទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ

ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ៖ ការដ្លើយតបទន្់ ដពលដវលា ន្ិងម្ុឺងា៉ា ត់ (២០១២)
ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ៖ ទំន្ួលខុ សត្តូវ ន្ិងការទប់ ស្កកត់របស់រ ា (២០១៣)

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ
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ការ ិយាល័យទទួលបន្ទក្ការទប់
ស្កកត់អំដពើត្បល័យពូជស្កសន្៍ ន្ិងទំន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ
ុ
ុ
ការ ិយាល័យដន្េះដធវើសក្ម្មភាពជា “អនក្ោលំដម្ើល” ដោយត្បកាសអាសន្ន ល់តួអងគសហត្បជាជាតិ សងគម្
សុីវ ិល

ន្ិងស្កធារណជន្ទូ ដៅអំពីស្កថន្ភាពនានា

ស្ លត្បជាជន្សថិតក្នុងហាន្ិ ័ យនន្អំ ដពើដោរដៅ

ត្ទង់ត្ទយធំ តាម្រយៈដសច្ក្តីស្ថលងជាស្កធារណៈ ន្ិងក្ិច្ចត្បជុំសដងាបឯក្ជន្ ន្ិងបដងកើន្សម្តថភាពរបស់
អងគការសហត្បជាជាតិ ក្ុងការទប់
ន
ស្កកត់ឧត្ក្ិ ាក្ម្ម

ន្ិងការរ ំដលា បំពាន្ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

(RtoP)។ ការ ិយាល័យដន្េះក្៏អន្ុវតតដបសក្ក្ម្ម ន្ិងការបណុត េះបណ្ត
ត លទូ ទំងពិ ពដលាក្នងស្ រ ដ ើម្បី

ពត្ងឹងសម្តថភាពនន្តួអងគថ្ននក្់ម្ូលោាន្ ថ្ននក្់ជាតិ ន្ិងថ្ននក្់តំបន្់ ដ ើម្បីការពារត្បជាជន្។ ក្នុងបរ ិបទដន្េះ
ការ ិយាល័យដន្េះបាន្ដធវើការជាម្ួយសន្និសញ្ញាអន្តរជាតិ សីព
ត ីតំបន្់ Great Lakes ម្ង្គ្ន្តីរោា ិ បាល ន្ិងម្ង្គ្ន្ីត
អងគការត្បចំតំបន្់ដៅអាសុីអាដគនយ៍ អនក្ជំនាញស្ននក្ទប់ ស្កកត់អំដពើត្បល័យពូជស្កសន្៍ថ្ននក្់រ ាដៅអាដម្រ ិក្
ឡាទីន្ ន្ិងត្បដទសជាដត្ច្ើ ន្ដនសងៗដទៀត។

ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសខ
ុ
ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខបាន្ដត្បើត្បាស់ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ
សដត្ម្ច្ជាដត្ច្ើន្៖
•

(RtoP)ជាឯក្ស្ករដយាងដៅក្នុងដសច្ក្តី

ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១៦៧៤ (២០០៦) ន្ិង ១៨៩៤ (២០០៩) សតីពីការការពារជន្សុីវ ិលដៅក្នុងជដាលេះ

ត្បោប់ អាវុធ
•

ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១៦៥៣ (២០០៦) សតីពីតំបន្់ Great Lakes

•

ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១៧០៦ (២០០៧) សតីពីស្កថន្ភាពដៅោហវួរ

•

ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១៩៧០ (២០១១), ១៩៧៣ (២០១១), ២០១៦ (២០១១), ២០៤០ (២០១២) ន្ិង
២០៩៥ (២០១៣) សតីពីស្កថន្ភាពដៅត្បដទសលីបី

•

ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១៩៧៥ (២០១១) សតីពីស្កថន្ភាពដៅត្បដទសក្ូ ឌ្ីវ ័រ

•

ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១៩៩៦ (២០១១) សតីពីស្កថន្ភាពដៅត្បដទសសូ ង់ ខាងតបូង

•

ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ២០១៤ (២០១១) សតីពីស្កថន្ភាពដៅត្បដទសដយស្ម្ន្

•

ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ២០៨៥ (២០១២) ន្ិង ២១០០ (២០១៣) សតីពីស្កថន្ភាពដៅត្បដទសា៉ា លី

•

ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ២០៩៣ (២០១៣) សតីពីស្កថន្ភាពដៅត្បដទសសូា៉ាលី

•

ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ២១០៩ (២០១៣) សតីពីស្កថន្ភាពដៅត្បដទសូ ង់ /សូ ង់ខាងតបូង

•
•

ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ២១១៧ (២០១៣) សតីពីអាវុធធុន្តូច្ ន្ិងអាវុធធុន្ស្ស្កល

ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ២១២១ (២០១៣) ន្ិង ២១២៧ (២០១៣), ២១៣៤ (២០១៤) ន្ិង ២១៤៩
(២០១៤) សតីពីស្កថន្ភាពដៅស្កធារណរ ាអាង្គ្ហិក្
វ ក្ណ្ត
ត ល

•

ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ២១៣៩ (២០១៤) សតីពីស្កថន្ភាពដៅត្បដទសសុីរ ី

•

ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្
ពូជស្កសន្៍

២១៥០

(២០១៤)

សតីពីការទប់ ស្កកត់

ន្ិងការត្បយុទធត្បឆាំងអំដពើ ត្បល័យ

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ
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ម្ហាសន្និបាត
ចប់តាំងពី ឆានំ២០១១ម្ក្

ម្ហាសន្និបាតអងគការសហត្បជាជាតិ បាន្អន្ុម្័តដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ស្ លដថ្នកល

ដទស ល់ការរ ំដលា បំ ពាន្សិទិធម្ន្ុសស ក្នុងលក្ាណៈជាត្បព័ន្ធដៅក្នុងត្បដទសសុីរ ីដោយដត្បើត្បាស់ទំន្ួល
ខុសត្តូវក្នុងការការពារ។
•
•

ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១១៩៨ (ស្ខធនូ ឆានំ២០១១: ១៣៣ ោំត្ទ ១១ ត្បឆាំង ៤៣ អន្ុបបវាទ)

ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១១២០៧ (ស្ខក្ុម្ភៈ ឆានំ២០១២: ១៣៧ ោំត្ទ ១២ ត្បឆាំង ១៧ អន្ុបបវាទ)

•

ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១១២៦៦ (ស្ខសីហា ឆានំ២០១២: ១៣៣ ោំត្ទ ១២ ត្បឆាំង ៣១ អន្ុបបវាទ)

•

ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១១៣៧២ (ស្ខឧសភា ឆានំ២០១៣: ១០៧ ោំត្ទ ១២ ត្បឆាំង ៥៩ អន្ុបបវាទ)

•

ដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ ១១៤៧៥ (ស្ខធនូ ឆានំ២០១៣: ១២៧ ោំត្ទ ១៣ ត្បឆាំង ៤៧ អន្ុបបវាទ)

ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសិទិម្
ធ ន្ុសស ន្ិងការ ិយាល័យឧតតម្សនងការទទួលបន្ទុក្សិទិម្
ធ ន្ុសស
ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសិទិធម្ន្ុ សុសបាន្ពិ ចរណ្តទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ

(RtoP)

ក្នុងអំ ុងត្ពឹតិកា
ត រណ៍ម្ួ យ
ស្ លដរៀបច្ំ រម្
ួ ោនដោយត្ក្ុម្ដបសក្ក្ម្មអច្ិនង្គ្ន្តយ៍របស់អងគការសហត្បជាជាតិ ត្បចំត្ក្ុងហសឺស្ណវ ស្ ល
ម្ក្ពីត្បដទសអូស្រស្កតលី ហុងត្គី ន្ីដហសរ ីយា៉ា នថ ន្ិងអុយរុយហាគយ ក្នុងស្ខម្ិថុនា ឆានំ២០១២។ ត្ពឹតិតការណ៍
ដន្េះត្តូវបាន្នាំម្ុខដោយដសច្ក្តីស្ថលងការណ៍ច្ំន្ួន្ពី រ
ស្ លដធវើដ ើងដៅក្នុងត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសិទិម្
ធ ន្ុសស។
ដសច្ក្តីស្ថលងការណ៍ទីម្ួយត្តូវបាន្ដធវើដ

ើងតាងនាម្ឲ្យរ ាជាសាជិក្ច្ំន្ួន្ ៥៥ ដៅក្នុងស្ខម្ីនា ឆានំ២០១១
ដហើយដសច្ក្តីស្ថលងការណ៍ទីពីរត្តូវបាន្ដធវើដ ើង
តាងនាម្ឲ្យរោា ិ បាលត្បាំ ស្ ល
ស្ លបាន្ដរៀបច្ំ
ត្ពឹតិកា
ត រណ៍ក្នុងស្ខម្ីនា ឆានំ២០១២។ ត្ពឹតិកា
ត រណ៍ខលួន្ឯង គឺជាឱកាស ំបូងបំនុត ស្ លក្នុងឱកាសដន្េះ
សាជិក្ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសិទិធម្ន្ុ សសត្តូវបាន្អដញ្ាើញឲ្យពិភាក្ាអំពីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារដៅទីត្ក្ុង

ហសឺស្ណវ ន្ិងតំណ្តងឲ្យជំហាន្សំខាន្់ម្ួយដៅក្នុងការជំរញ
ុ ឲ្យាន្ការទទួលយក្ទំ ន្ួលខុសត្តូវក្នុងការ
ការពារ (RtoP) ន្ិងពត្ងឹងការអន្ុវតតដៅក្នុងត្ក្ុម្ត្បឹក្ា។

ឧតតម្សនងការអងគការសហត្បជាជាតិ ទទួ លបន្ទុក្សិទិម្
ធ ន្ុ សស ដលាក្ស្សី Navi Pillay ក្៏បាន្សំស្ ងការោំ

ត្ទជាបន្តរបស់ោត់ច្ំដពាេះទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) នងស្ រ ដហើយចប់ តាំងពីឆានំ២០០៩ បាន្
រ ំឭក្ការដបតជាាច្ិតតរបស់រ ាជាសាជិក្ច្ំ ដពាេះទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅក្នុងបរ ិបទនន្ក្រណី
ថ្ននក្់ត្បដទស រួម្ទំងវ ិបតតិដៅលីបី ន្ិងសុីរ ី។ ក្នុងឆានំ២០១៤ គណៈក្ម្មការអងគការសហត្បជាជាតិទទួ ល
បន្ទុក្ដសុើបសួរសិទិធម្ន្ុសសដៅក្ូដរ ៉ាខាងដជើង ក្៏បាន្ោក្់របាយការណ៍ម្ួយជូន្ UNHRC សតីពីការរ ំដលា
បំពាន្សិទិធម្ន្ុសសស្ លាន្លក្ាណៈជាត្បព័ន្ធដៅក្នុងត្បដទសដនាេះ ស្ លបាន្ច្ងត្ក្ងឯក្ស្ករ ័ សុតាង
ត
អំពីឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិនងស្ រ។
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សាសធាតុគន្លឹេះនន្ទំន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ
(RtoP) ៖ សសរសតម្ទ
ភ ង
ំ បី
ុ
ដៅក្នុងរបាយការណ៍ឆានំ២០០៩ របស់ោត់ ស្ លាន្ច្ំ ណងដជើងថ្ន ការអន្ុ វតតទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការ
ការពារ អគគដលខាធិការ ដលាក្ បាន្ គីម្ូន្ បាន្បញ្ញ
ា ក្់ន្ូវយុទធស្កស្រសតម្ួយស្ លាន្សសរសតម្ភច្ំន្ួន្បី៖

សសរសតម្ទ
ភ ីម្ួយ៖ ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពាររបស់រ ា
សសរសតម្ភទីម្ួយស្ច្ងថ្ន បណ្ត
ត រ ាទំងឡាយាន្ទំន្ួលខុសត្តូវច្ម្បងច្ំដពាេះការការពារត្បជាជន្ពីអំដពើ
ត្បល័យពូជស្កសន្៍ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ ន្ិងការលប់បំបាត់ជាតិស្កសន្៍។

សសរសតម្ទ
ភ ីពីរ៖ ជំន្ួយអន្តរជាតិ ន្ិងការក្ស្កងសម្តថភាព
សសរសតម្ភទីពីរស្ច្ងថ្ន

សហគម្ន្៍អន្តរជាតិ ាន្ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការជួ យ

ន្ិងដលើក្ទឹក្ច្ិតតបណ្ត
ត រ ា

ទំងឡាយឲ្យបំ ដពញកាតពវក្ិច្ចការពាររបស់ខួន្។
ល

សសរសតម្ទ
ភ ីបី៖ ការដ្លើយតបទន្់ដពលដវលា ន្ិងម្ុឺងា៉ា ត់
សសរសតម្ភទីបីស្ច្ងថ្ន ត្បសិន្ដបើរ ាម្ួយខក្ខាន្ម្ិន្បាន្ការពារត្បជាជន្របស់ខួន្
ល
ពីឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំងដន្េះ
ឬតាម្ពិត ជាអនក្ត្បត្ពឹតតឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំងដន្េះ សហគម្ន្៍ អន្តរជាតិ ត្តូវស្តដ្លើយតបឲ្យបាន្ទន្់ ដពលដវលា

ន្ិងម្ុឺងា៉ា ត់ ដោយដត្បើត្បាស់ម្ដធាបាយសម្ស្សបស្ននក្ការទូត ដស ាក្ិច្ច ម្ន្ុសសធម្៌ ន្ិងម្ដធាបាយ
សន្តិវ ិធី ដនសងដទៀត

ដ ើម្បីការពារត្បជាជន្។

ត្បសិន្ដបើម្ដធាបាយសន្តិវ ិធី ាន្ភាពម្ិន្ត្គប់ត្ោន្់

សហគម្ន្៍ អន្តរជាតិត្តូវស្តដត្តៀម្ខលួន្ជាដស្សច្ក្នុងការចត់ វ ិធាន្ការកាន្់ ស្តខាលំងកាល រួម្ទំងវ ិធាន្ការអន្ុ វតត
រួម្ោន ដយាងតាម្ជំពូក្ VII នន្ធម្មន្ុញ្ារបស់អងគការសហត្បជាជាតិ។
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ដតើដគអាច្ចត់វ ិធាន្ការអវីខេះល ដ ើម្បីទប់ស្កកត់ ន្ិងបញ្ឈប់អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ?
ដោលដៅច្ម្បងនន្ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

(RtoP)

គឺការទប់ស្កកត់អំដពើ ត្បល័យពូជស្កសន្៍

ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ន្ិងការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន្៍ ន្ិងឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ។ អំដពើដោរដៅទំង
ដន្េះអាច្ដក្ើតដ

ើងទំងក្នុងដពលាន្សន្តិភាព

ន្ិងទំងក្នុងដពលាន្ជដាលេះខាងដត្ៅ

ដោយម្ិន្គិតពីត្បដ ទនន្រោា ិបាល ឬក្ត្ម្ិតនន្ការអ ិ វឌ្ឍន្៍ របស់រ ាម្ួយដ
ោាន្

ថ្ននក្់ជាតិ

ថ្ននក្់តំបន្់

ូដច្នេះ តួអងគថ្ននក្់ ម្ូល

ន្ិងថ្ននក្់អន្តរជាតិ ត្តូវស្តអាច្ទទួលស្កគល់ក្តាតនានាស្ លអាច្បង្កាញអំពី

ហាន្ិ ័យនន្ឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ
ដ ើម្បីក្ំណត់ក្តាតទំងដន្េះ

ើយ។

ឬជដាលេះននទក្ុង
ន

(RtoP)។

ការសិក្ាសំខាន្់ម្ួយត្តូវបាន្ដធវើដ
គឺត្ក្បខ័ណឌវ ិភាគស្ លដរៀបច្ំ ដ

ស្ លឧទហរណ៍សំខាន្់ ម្ួយ

ើង

ើងដោយ

ការ ិយាល័យអងគការសហត្បជាជាតិទទួ លបន្ទុក្ការទប់ ស្កកត់អំដពើត្បល័យពូជស្កសន្៍ ន្ិងទំន្ួលខុ សត្តូវ

ក្នុងការការពារ (អតីតការ ិយាល័យទី ត្បឹក្ាពិ ដសស ទទួលបន្ទុក្ការទប់ស្កកត់អំដពើ ត្បល័យពូជស្កសន្៍ )
ស្ លស្ច្ងអំពីក្តាតច្ំន្ួន្ត្បាំបី - រួម្ទំងការដរ ើសដអើង ឬការញុេះញង់ ត្បឆាំងន្ឹងសហគម្ន្៍ជន្ជាតិ ភាគតិច្
ន្ិងវតតាន្នន្អាវុធខុ សច្ាប់ ក្ុងច្ំ
ន
ដណ្តម្ដនសងដទៀត - ស្ លអាច្ក្ំណត់ ថ្នដតើ អាច្ាន្ហាន្ិ ័យនន្អំដពើ
ត្បល័យពូជស្កសន្៍ ដៅក្នុងស្កថន្ភាពនន្ត្បដទសម្ួ យ ឬយា៉ា ងណ្ត។
ទំន្ួលខុសត្តូវរបស់តួអងគទំងអស់
សកាតន្ុពលតដៅដទៀត
នានាសត្ាប់ ការក្ស្កងដ

ពត្ងីក្ហួសពី ដពលស្ លការគំ រាម្ក្ំស្ហងច្ំ ដពាេះត្បជាជន្ស្លងាន្

ន្ិងរួម្បញ្ូច លទំងការោក្់ឲ្យអនក្ត្បត្ពឹតតទទួលខុ សត្តូវ
ើងវ ិញ

ន្ិងការសត្ម្ុេះសត្ម្ួល

ដោយបដងកើតយន្តការ

ន្ិងទប់ស្កកត់ការដក្ើតអំដពើហិងាជាថមី។

ការ

ការពារត្បជាជន្ពីឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ិងការរ ំដលា បំ ពាន្ តត្ម្ូវឲ្យាន្ការ

ពត្ងឹងសម្តថភាពទប់ ស្កកត់ ន្ិងការត្បម្ូ លនតំុ្ន្ទៈន្ដយាបាយរបស់បណ្ត
ត រ ា អងគការថ្ននក្់តំបន្់ ន្ិងអងគការ
សហត្បជាជាតិ ដ ើម្បីដ្លើយតបឲ្យបាន្ឆាប់ រហ័សដៅដពលការគំ រាម្ក្ំស្ហងនន្ឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុង
ការការពារ (RtoP) ន្ិងការរ ំដលា បំពាន្ដក្ើតាន្ដ

ើង។

ការទប់ស្កកត់ពីដ ើម្ទី ពាក្់ព័ន្ធន្ឹងវ ិធាន្ការនានាស្ លរោា ិ បាលអាច្ដត្បើ ត្បាស់ដៅក្នុងត្បដទស របស់ខួន្
ល
ូច្ជា ការបដងកើតស្កថប័ន្ ន្ិងដោលន្ដយាបាយ ន្ិងការពត្ងឹងវ ិស័យនានា ស្ លកាត់បន្ថយហាន្ិ ័ យ
ស្ លអំ ដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំន្ឹងដក្ើ តដ

ើង។

ការទប់ស្កកត់ច្ុងទី ពាក្់ព័ន្ធន្ឹងការដ្លើយតបដៅន្ឹងការគំរាម្ក្ំស្ហង ស្ លន្ឹងដក្ើតដ

ើងនន្អំដពើ ដោរដៅ

ត្ទង់ត្ទយធំ។ វ ិធាន្ការទំងដន្េះអាច្ាន្លក្ាណៈដស ាក្ិច្ច ន្ដយាបាយ ម្ន្ុសសធម្៌ ឬដយាធា ន្ិងអាច្
ត្តូវបាន្ដធវើដ

ើងដោយតួអងគនានាដៅក្នុងសហគម្ន្៍អន្តរជាតិ

រួម្ទំងសងគម្សុីវ ិល

ក្ិច្ចត្ពម្ដត្ពៀងថ្ននក្់តំបន្់ ន្ិងថ្ននក្់អន្ុតំបន្់ ន្ិងស្កថប័ន្អងគការសហត្បជាជាតិ។

រោា ិ បាលន្ីម្ួយៗ

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ
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ដតើាន្វ ិធាន្ការទប់ស្កកត់អីខ
វ េះល ដយាងតាម្ទំន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ
(RtoP)?
ុ
វ ិធាន្ការទប់ស្កកត់ ដ ើម្ទី
ដស ក្
ា ិច្ច
•

ការកាត់បន្ថយការ ក្ហូតសិទិធ ន្ិងភាពត្ក្ីត្ក្

•

ការកាត់បន្ថយវ ិសម្ភាព ជាពិដសស តាម្ស្ខសដនតក្

•

ការដលើក្សទួយក្ំដណើន្ដស ាក្ិច្ច

•

ការោំត្ទក្ំ ស្ណទត្ម្ង់រច្នាសម្ព័ន្ធ

•

ការនតល់ជំន្ួយបដច្ចក្ដទស

•

ការស្ក្លម្អលក្ាខណឌពាណិជាក្ម្ម ន្ិងការដបើ ក្ច្ំហពាណិជាក្ម្ម

•

ការោំត្ទការអ ិវឌ្ឍន្៍ សហគម្ន្៍ ន្ិងភាពជាាចស់ក្ម្មសិទិធថ្ននក្់ម្ូលោាន្

អ ិបាលក្ិច្ច
•

ការក្ស្កងសម្តថភាពស្កថប័ន្ ន្ិងការធានាន្ូ វការនតល់ដសវាសងគម្ក្ិច្ច

•

ការពត្ងឹង ន្ិងការោំត្ទលទធិត្បជាធិបដតយយ

•

ការោំត្ទការស្បងស្ច្ក្ ឬការស្ច្ក្រ ំស្លក្អំ ណ្តច្

•

ការពត្ងឹងឯក្រាជយភាពនន្តុ លាការ

•

ការលុបបំ បាត់អំដពើពុក្រលួយ

•

ការពត្ងឹងសម្តថភាពដោេះស្ស្កយជដាលេះក្នុងស្សុក្

សិទិម្
ធ ន្ុសស
•

ការការពារសិទិធម្ន្ុ សសជាម្ូ លោាន្

ន្ិងការក្ស្កងសម្តថភាពថ្ននក្់ ជាតិ

ជាម្ួយន្ឹងការការពារ

ជាក្់លាក្់ ច្ំដពាេះសិទិធរបស់ត្ក្ុម្ជន្ជាតិ ភាគតិច្ ស្រសតី ន្ិងក្ុារ
•

ការោំត្ទការង្កររបស់តុលាការត្ពហមទណឌអន្តរជាតិ

សន្តិសុខ
•

ការពត្ងឹងន្ីតិរ ា

•

ការបញ្ចប់ /ការទប់ ស្កកត់ន្ិទណឌភាព

•

ការស្ក្ទត្ម្ង់វ ិស័យសន្តិសុខ

•

ការដលើក្ទឹ ក្ច្ិតតឲ្យ ក្ហូតអាវុធ ន្ិងការត្តួតពិន្ិតយ/ការត្គប់ ត្គងអាវុធត្បក្បដោយត្បសិទធភាព
ជាម្ួយន្ឹងការដយាងជាពិ ដសស ល់អាវុធធុន្តូច្

សងគម្ក្ិច្ច
•

ការក្ស្កងទំន្ុក្ច្ិតតរវាងត្ក្ុម្ រួម្ទំងក្ិច្ចពិភាក្ាត្បក្បដោយការទុ ក្ច្ិតតោនដៅវ ិញដៅម្ក្

•

ការពត្ងឹង ន្ិងការោំត្ទសងគម្សុីវ ិល

•

ការបដងកើតដសរ ីភាពស្ករព័ត៌ាន្

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ
•
•
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ការទប់ស្កកត់ ន្ិងការនដនាទដទសសម្តីស្ លាន្លក្ាណៈញុេះញង់ ន្ិងសអប់ដខពើម្
ការអប់ រ ំអំពីភាពច្ត្ម្ុេះ ន្ិងការអត់ឱន្

ការទូត
•

ការស្សវងរក្ការពិត

•

ការបដងកើត “ត្ក្ុម្ម្ិតត ក្តិ” ក្នុងច្ំដណ្តម្សាជិក្ភាពថ្ននក្់តំបន្់/អងគការសហត្បជាជាតិ

•

ការដត្បើ ត្បាស់បុគគលដ្នើម្/ដបសក្ជន្សត្ាប់ការសត្ម្បសត្ម្ួល

•

ការដត្បើ ត្បាស់ម្ុខតំ ស្ណងលអៗរបស់អគគដលខាធិ ការ ឬត្បធាន្អងគការត្បចំតំបន្់

•

ការអន្ុ វតតម្ជឈតតការ

•

ការោំត្ទ ំ ដណើរការដោេះស្ស្កយជដាលេះជន្ជាតិ តាម្តំបន្់

នលូវច្ាប់
•
•

បញ្ូា ន្បញ្ញ
ា ដៅកាន្់តុលាការត្ពហមទណឌអន្តរជាតិ
ស្សវងរក្យុតិតធម្៌ តាម្រយៈតុ លាការយុតិតធម្៌អន្តរជាតិ ឬយន្តការច្ាប់ ដនសងដទៀត។

ការត្ពាន្ជាម្ុន្
•

ការបដងកើតសម្តថភាពត្ពាន្ ន្ិងវាយតនម្លជាម្ុន្ថ្ននក្់តំបន្់ ន្ិងអងគការសហត្បជាជាតិ។

ដយាធា
•

ការត្បម្ូលទ័ពោក្់ពត្ង្កយបង្កករ

•

ការអ ិ វឌ្ឍន្៍ ន្ិង/ឬការគំរាម្ក្ំស្ហងសម្តថភាពោក្់ ពត្ង្កយទ័ពឆាប់ រហ័ស

•

ការបង្កករ ន្ិងម្ដធាបាយទប់ ស្កកត់ការញុេះញង់ ដនសងដទៀត។

ដត្គឿងដលើក្ទឹក្ច្ិតត
•

ការដលើក្ក្ម្ពស់ដត្គឿងដលើក្ទឹ ក្ច្ិតតស្ននក្ដស ាក្ិច្ច ឬពាណិជាក្ម្ម

•

ការនតល់ដត្គឿងដលើក្ទឹក្ច្ិតតស្ននក្ន្ដយាបាយ។

ទណឌក្ម្ម
•

ការហាម្ោត់ដលើការដធវើ ំដណើរ

•

ការោក្់ទណឌក្ម្មពាណិជាក្ម្ម ន្ិងអាវុធ

•

ការបងកក្ត្ទពយសម្បតតិ (ការទប់ស្កកត់ការដត្បើត្បាស់ត្ទពយសម្បតិដ)

•

ការោក្់ទណឌក្ម្មការទូ ត។

** តារាងទំងដន្េះបាន្ម្ក្ពី Alex Bellamy “អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ ន្ិងជដាលេះត្បោប់អាវុធ៖ ភាពដលច្ដធាល ន្ិង
នលវ ិបាក្សត្ាប់ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ” ម្ូលន្ិធិ Stanley ស្ខក្ុម្ភៈ ឆានំ២០១១។

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

|

ដតើទំន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ
(RtoP) ន្ិយាយអវីខេះល អំពីការដត្បើត្បាស់ក្ាលង
ំ ?
ុ
ក្នុងក្រណីស្ លរ ាម្ួយខក្ខាន្ម្ិន្បាន្ទប់ស្កកត់អំដពើ ដោរដៅត្ទង់ ត្ទយធំ ដៅក្នុងត្ពំ ត្បទល់របស់ ខួន្
ល
ន្ិងត្បសិន្ដបើ ម្ដធាបាយការទូត ម្ន្ុសសធម្៌ ន្ិងម្ដធាបាយសន្តិវ ិធីដនសងដទៀត ាន្ភាពម្ិន្ត្គប់ត្ោន្់
ដ ើម្បីការពារជន្សុីវ ិលពីអំដពើដោរដៅ

ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខអាច្អន្ុញ្ញាតឲ្យដត្បើ ត្បាស់ក្ាលំងរួម្ោន
ត្ទង់ត្ទយធំ។
ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ

(RtoP)

ធម្មន្ុញ្ារបស់អងគការសហត្បជាជាតិ

ពាយាម្សងកត់ធងន្់ដលើស្ ន្ក្ំណត់ ស្ លាន្ស្ស្កប់
ដពលដវលា

ស្សបតាម្

ន្ិងរដបៀបស្ លអន្តរាគម្ន្៍ម្ួយអាច្ត្តូវបាន្ដធវើដ

ើង

ដ ើម្បីទប់ ស្កកត់អន្តរាគម្ន្៍ដយាធាជាឯក្ដតាភាគី ឬពហុភាគីស្ លោមន្ការអន្ុញ្ញាត ជាញឹក្ញាប់ ត្តូវបាន្
ក្ំណត់ថ្នជា “អន្តរាគម្ន្៍ម្ន្ុ សសធម្៌ ”។
ដទេះជាយា៉ា ងណ្តក្៏ ដោយ

ការត្ពម្ដត្ពៀងម្តិម្ិន្ទន្់អាច្សដត្ម្ច្បាន្

ទក្់ទងន្ឹងតនម្លបស្ន្ថម្នន្

លក្ាណៈវ ិន្ិច្័ឆយបស្ន្ថម្ ដ ើម្បីស្ណនាំការដត្បើ ត្បាស់ក្ាលំង ដ ើម្បីដ្លើយតបដៅន្ឹងឧត្ក្ិ ាក្ម្ម ន្ិងការរ ំដលា
បំពាន្ ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅដ

ើយដទ ដហើយាន្ការសស្ម្តងក្ងវល់ថ្ន ដោលការណ៍

ស្ណនាំទំងដន្េះអាច្នាំដៅរក្ ឬស្ថម្ទំងដធវើឲ្យស្សបច្ាប់ ច្ំដពាេះការម្ិន្ចត់វ ិធាន្ការ។
របាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួ លបន្ទុក្អន្តរាគម្ន្៍
ឆានំ២០០១ បាន្ដសនើដ

ើងន្ូ វលក្ាណ:វ ិន្ិច្័យ
ឆ នានា រួម្ទំង “ដោលការណ៍ត្បុងត្បយ័តន” បួន្យា៉ា ង ស្ លត្តូវ

ពិចរណ្តម្ុន្ដពលអន្ុ ញ្ញាតឲ្យាន្ការដត្បើត្បាស់ក្ាលំង
អន្ុម្័ត

ន្ិងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា (ICISS)
ប៉ាុស្ន្ត

លក្ាណ:វ ិន្ិច្័យ
ឆ ទំងដន្េះម្ិន្ត្តូវបាន្

ឬពិចរណ្តលអិតលអន្់ដោយត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខអងគការសហត្បជាជាតិ

ដៅក្នុងអងគការសហត្បជាជាតិដ
“ដោលការណ៍ត្បុងត្បយ័តន”

ឬដោយរ ាជាសាជិក្

ើយ។

ស្ លដសនើដ

ន្ិងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា (ICISS)៖

ើងដោយរបាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន្៍

•

ដច្តនាត្តឹម្ត្តូវ៖ “ដោលបំណងច្ម្បងនន្ការដធវើអន្តរាគម្ន្៍ គឺបញ្ឈប់បដញ្ចៀសទុក្ាដវទនារបស់ម្ន្ុសស”។

•

ជដត្ម្ើសច្ុងដត្កាយ៖

រាល់ជដត្ម្ើសម្ិន្ស្ម្ន្ដយាធាទំងអស់សត្ាប់ការទប់ស្កកត់

ឬ ំដណ្តេះស្ស្កយ

ដោយសន្តិវ ិធីនន្វ ិបតតិ [ចំបាច្់ត្តូវ] ស្សវងរក្ ជាម្ួយម្ូលោាន្សម្ស្សបសត្ាប់ការដជឿថ្ន វ ិធាន្ការ
ក្ត្ម្ិតតិច្ជាងដន្េះន្ឹងពុំទទួលបាន្ដជាគជ័យដ
•

ម្ដធាបាយស្ លាន្សាាត្ត៖

“ទំហំ

ើយ។
រយៈដពល

ន្ិងភាពខាលំងកាលនន្អន្តរាគម្ន្៍ដយាធាស្ ល

ដត្ោងទុក្ គួរស្តជាអន្តរាគម្ន្៍ចំបាច្់អបបបរា ដ ើម្បីធានាន្ូវវតថុបំណងម្ន្ុសសធម្៌ស្ លពាក្់ព័ន្”ធ ។
•

ការរ ំពឹងច្ង់បាន្សម្ស្សប៖

“ត្តូវស្តាន្ឱកាសសម្ស្សបនន្ភាពដជាគជ័យដៅក្នុងការបញ្ឈប់

បដញ្ចៀសទុក្ាដវទនាស្ លតត្ម្ូវឲ្យាន្អន្តរាគម្ន្៍

ឬការ

ដោយនលវ ិបាក្នន្វ ិធាន្ការទំន្ងជាម្ិន្អាត្ក្ក្់ជាង

នលវ ិបាក្នន្ការម្ិន្ចត់វ ិធាន្ការ”។
របាយការណ៍គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន្៍ ន្ិងអធិបដតយយភាពរបស់រ ា (ICISS) ក្៏ពិភាក្ានងស្ រ
អំពីលក្ាណៈវ ិន្ិច្័យ
ឆ បស្ន្ថម្ រួម្ទំងសិទិធអំណ្តច្ត្តឹម្ត្តូវស្ លត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខអងគការសហត្បជាជាតិ ចំបាច្់ត្តូវ

ជាស្កថប័ន្អន្ុញ្ញាតសត្ាប់ក្ាលំងដយាធា ន្ិងម្ូលដហតុត្តឹម្ត្តូវ ស្ លថ្ន ក្ាលំងអាច្ត្តូវបាន្ពិចរណ្តក្នុងក្រណី ឬ
ការគំរាម្ក្ំស្ហងស្ លអាច្ដក្ើតដ

ើងនន្ “ការបាត់បង់ជីវ ិត ឬការលុបបំបាត់ជាតិស្កសន្៍ត្ទង់ត្ទយធំ” ប៉ាុដណ្តណេះ។

ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅក្នងស្ក
ថ ន្ភាពនន្វ ិបតតិ
ុ
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សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ
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ខាងដត្កាម្ គឺជាឧទហរណ៍នន្រដបៀបស្ លទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) បាន្អន្ុវតត ឬម្ិន្អន្ុវតត
ច្ំដពាេះស្កថន្ភាពត្បដទសកាលពីដពលថមីៗ

ដៅដពលស្ លត្បជាជន្បាន្ជួបត្បទេះការគំរាម្ក្ំស្ហងនន្អំ ដពើ

ដោរដៅត្ទង់ ត្ទយធំ។ ក្រណីទំងដន្េះបង្កាញន្ូវវ ិធាន្ការម្ួ យច្ំន្ួន្ ស្ លាន្ច្ំដពាេះរ ា ន្ិងសហគម្ន្៍
អន្តរជាតិ ដៅដពលដ្លើយតបដៅន្ឹងការគំរាម្ក្ំ ស្ហងនានា ប៉ាុស្ន្ត បញ្ាីដន្េះម្ិន្ាន្លក្ាណៈលម្អិតត្គប់ ត្ជុង
ដត្ជាយដ

ើយ។

ស្កធារណរ ត្ា បជាធិបដតយយក្ុងដហាគ
ត្បជាធិបដតយយក្ុងដហាគ

(DRC)

(DRC)

៖

ដទេះបីជាសង្គ្ង្កគម្សុីវ ិលដៅក្នុងស្កធារណរ ា

បាន្បញ្ចប់ ក្ុងឆា
ន
ន ំ២០០៣

ជាម្ួ យន្ឹងការបដងកើតរោា ិបាលបដណ្ត
ត េះ

អាសន្នក្៏ដោយ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ ន្ិងឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ត្បឆាំងត្បជាជន្សុីវ ិល - រួម្ទំង
ោតក្ម្ម ការរ ំដលា ដសពសន្ថវៈ ន្ិងទសភាពនលូវដ ទ ការដត្ជើ សដរ ើសទហាន្ក្ុ ារ ន្ិងការជដម្លៀស

ដោយបងាំ - ដៅស្តបន្តាន្លក្ាណៈខាលំងកាល ស្ ល។ សហគម្ន្៍ អន្តរជាតិបាន្ចត់ វ ិធាន្ការនានា ដ ើម្បី
បំដពញទំន្ួលខុ សត្តូវរបស់ខួលន្ក្នុងការដ្លើយតបដៅន្ឹងអំ ដពើដោរដៅជាបន្ត
ការពាយាម្លុបបំ បាត់វ ិបតតិម្ន្ុសសធម្៌

ប៉ាុស្ន្ត

ន្ិងការក្ស្កងដ

ើងវ ិញ

ន្ិងការអន្ុ វតត ំ ដណើរការសន្តិភាពដៅក្នុងស្កធារណរ ា

ត្បជាធិបដតយយក្ុងដហាគ (DRC) ាន្ការរ ីក្ច្ដត្ម្ើន្យា៉ា ងយឺតៗ។

សូ ង់៖ ោហវរួ ក្នុងឆានំ២០០៣ រោា ិបាលសូ ង់បាន្ដ្លើយតបដៅន្ឹងការបេះដបារដៅតំបន្់ោហវួរ នន្
ត្បដទសសូ ង់ ន្ិងបាន្ចប់ ដនតើម្យុទធនាការគួ រឲ្យរន្ធត់ត្បឆាំងជន្សុីវ ិល ដោយសាលប់ត្បជាជន្អស់ជាង
៣០០,០០០ នាក្់ ន្ិងជដម្លៀសត្បជាជន្ដៅោហវួរ ជាងបី លាន្នាក្់។ ដៅដពលវ ិបតតិបន្តដក្ើតាន្ច្ូល ល់

ឆានំទី ប់របស់ខួន្
ល
ការវាយត្បហារពីសំណ្តក្់ រោា ិ បាលសូ ង់ ន្ិងក្ងជីវពលតំណ្តងរបស់ខួន្ក្ំ
ល
ពុងស្ត
បន្ត

ដហើយជន្សុីវ ិលដៅស្តសថិតក្នុងហាន្ិ ័ យនន្ការទាលក្់ត្ោប់ ស្បក្តាម្អាកាស

ន្ិងការវាយត្បហារ

តាម្នលូវដោក្ ស្ ល។ ដោយស្ករសហភាពអាង្គ្ហិក្
វ
ន្ិងបុគគលិក្អងគការសហត្បជាជាតិ រម្
ួ ោនដៅក្នុង
តំបន្់ដនាេះ ខវេះខាតធន្ធាន្ ដ ើម្បីធានាសន្តិសុខរបស់ត្បជាជន្ ត្បជាជន្សុីវ ិលក្ំពុងសថិតដត្កាម្ការគំរាម្
ក្ំស្ហងបស្ន្ថម្ ន្ិងដក្ើន្ដ
ហាគស្ក

ើងនន្ការលួច្បលន្់ ន្ិងអំដពើ ហិងាស្នអក្ដលើដយន្ឌ្័ រពីសំណ្តក្់ច្លនាឧទទម្។

(២០០៨-២០០៩)៖

បរាជ័យនន្បទឈប់ បាញ់

ន្ិងការវាយត្បហារដោយដយាធាម្ួយក្នុងស្ខធនូ

ឆានំ២០០៨ រវាងអុីស្ស្កស្អល ន្ិងហាា៉ា ស បាន្បងកឲ្យាន្វ ិបតតិម្ួយ ស្ លភាគី ទំងសងខាងត្តូវបាន្ដចទ
ត្បកាន្់ពីបទរ ំដលា បំ ពាន្ច្ាប់សីព
ត ីសិទិធម្ន្ុសស ន្ិងច្ាប់ម្ន្ុសសធម្៌អន្តរជាតិ។ ត្បជាជន្សុីវ ិល គឺជា
ជន្រងដត្ោេះម្ួ យភាគធំ ដៅដពលវ ិបតតិដន្េះបាន្្ក្់យក្ជី វ ិតជាង ១,៣០០ នាក្់ ន្ិងដធវើឲ្យរបួ សត្បជាជន្
ជាង ៥,៤០០ នាក្់។ ដទេះបីជាសថិរភាពត្តូវបាន្ស្កតរដ

ើងវ ិញដៅដ ើម្ឆានំ២០១៣ ក្៏ដោយ អុីស្ស្កស្អល

បាន្បិទខទប់តំបន្់ហាគស្ក ដោយអន្ុ ញ្ញាតច្ំដពាេះស្តដសច្ក្តីត្តូវការចំបាច្់ប៉ាុដណ្តណេះ
ឱសថ ន្ិងរារាំងក្ិច្ចត្បឹងស្ត្បងស្កដរដ

ូច្ជា អាហារ ន្ិង

ើងវ ិញ ន្ិងអ ិវឌ្ឍន្៍ រយៈដពលស្វង។ សំណួរនានាដៅស្តបន្តដក្ើតាន្

ទក្់ទងន្ឹងក្ត្ម្ិតស្ លបទឧត្ក្ិ ាស្ លត្បត្ពឹតត ាន្លក្ាណៈរាលោល ន្ិងជាត្បព័ន្ធ ន្ិងអំពីថ្នដតើ ការ
អន្ុវតតន្៍ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ

(RtoP)

ត្បជាជន្សុីវ ិល

ន្ឹងនាំម្ក្ន្ូវការតលស់បូតរស្ លត្តូវការ

ដ ើម្បីការពារ

ដៅក្នុងស្កថន្ភាពន្ដយាបាយធងន្់ធងរដន្េះស្ រឬយា៉ា ងណ្ត។ ភាពតាន្តឹងយា៉ា ងខាលំងបន្ត
ឈ្លន្ ល់ការប៉ាេះទងគិច្ដោយហិងារវាងក្ងទ័ពអុីស្ស្កស្អល ន្ិងក្ងក្ាលំងហាា៉ា ស ដៅហាគស្ក កាលពី
ដពលថមីៗបំ នុតដៅច្ុងឆានំ២០១២ ស្ លក្នុងអំ
សិទិធម្ន្ុសស។

ុងដពលដនាេះ ភាគីទំងពី រត្តូវបាន្ដចទត្បកាន្់ពីបទរ ំដលា
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សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

|

ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅក្នងស្ក
ថ ន្ភាពនន្វ ិបតតិ
ុ
ត្បដទសដក្ន្យា៉ា (២០០៧-២០០៨) ៖ ដត្កាយពីរលក្នន្អំដពើហិងាដៅក្នុងត្បដទសដក្ន្យា៉ា ស្ លបងកដ

ើង

ដោយវ ិវាទក្នុងការដបាេះដឆានតត្បធានាធិបតី ក្នុងស្ខធនូ ឆានំ២០០៧ ត្បតិក្ម្ម ៏ ឆាប់ រហ័ស ន្ិងាន្ការសត្ម្ប
សត្ម្ួលពីសំណ្តក្់ សហគម្ន្៍អន្តរជាតិ ដ ើម្បីសដត្ម្ច្បាន្ ំដណ្តេះស្ស្កយន្ដយាបាយ បាន្តត្ម្ូវឲ្យាន្
ត្ក្ុម្សត្ម្បសត្ម្ួលម្ួ យ

ស្ លអន្ុ ញ្ញាតដោយសហភាពអាង្គ្ហវិក្

ដ ើម្បីសដត្ម្ច្បាន្ក្ិច្ចត្ពម្ដត្ពៀង

ស្បងស្ច្ក្អំណ្តច្។ ត្បការដន្េះត្តូវបាន្ដកាតសរដសើរថ្នជា “គំរូនន្សក្ម្មភាពការទូត ដយាងតាម្ទំន្ួល
ខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)” ពីសំណ្តក្់ អងគការសងគម្សុីវ ិលជាដត្ច្ើន្។ ដទេះជាយា៉ា ងណ្តក្៏ដោយក្នុង
ការឈ្លន្ដឆាពេះដៅរក្ការដបាេះដឆានតត្បធានាធិបតី
ទក្់ទងន្ឹងការដបាេះដឆានតនន្ត្បដទសដក្ន្យា៉ា
ត្បកាន្់

ដៅតុលាការត្ពហមទណឌអន្តរជាតិ

សហភាពអាង្គ្ហិក្
វ

ឆានំ២០១៣

ដោយពិ ចរណ្តដលើត្បវតតិនន្អំដពើហិងា

ន្ិងការណ៍ស្ លថ្ន

ដបក្ាជន្ពីររូបបាន្ត្បឈម្ការដចទ

ដោយស្ករតួនាទីរបស់ពួក្ដគដៅក្នុងអំ ដពើហិងា

ន្ិងសងគម្សុីវ ិលទូទំងពិ ពដលាក្បាន្ចត់ វ ិធាន្ការពិន្ិតយតាម្ោន្

សុវតថិភាពរបស់ត្បជាជន្ ក្នុងអំ

ឆានំ២០០៧
ន្ិងធានា

ុងដពលដបាេះដឆានត។

ត្បដទសស្សីលង្កក (២០០៨-២០០៩) ៖ ក្នុងអំ ុង ំ ណ្តក្់ កាលច្ុងដត្កាយនន្សង្គ្ង្កគម្សុីវ ិលដៅស្សីលង្កក
អំដពើ ហិងាបាន្ដក្ើន្ដ ើងយា៉ា ងខាលំងជាម្ួ យន្ឹងការប៉ាេះទងគិច្នានា ស្ លដធវើឲ្យត្បជាជន្សុីវ ិលរាប់ ស្សន្នាក្់
ជាប់ ក្ុងអនា
ន
ទ ក្់ ដោយពុំ ាន្លទធភាពទទួលបាន្តត្ម្ូវការចំបាច្់ ជាម្ូលោាន្ ឬជំន្ួយម្ន្ុសសធម្៌ ដ

ើយ។

ដទេះបី ជារោា ិបាលស្សីលង្កក បាន្អេះអាងថ្ន វ ិធាន្ការរបស់ខួន្
ល
ាន្ដោលបំណងបញ្ឈប់ សក្ម្មភាព

ដ រវក្ម្មក្៏ដោយ ក្៏ទីបំនុតខលួន្ទទួលខុ សត្តូវច្ំដពាេះការស្កលប់ត្បជាជន្សុីវ ិលក្នុងច្ំន្ួន្ ៏ដត្ច្ើន្ ន្ិងបាន្ខក្
ខាន្ម្ិន្បាន្ដោរពកាតពវក្ិច្ចរបស់ ខួន្
ល ដយាងតាម្ទំ ន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)។ ដៅដពលដនាេះ
ស្ រ អងគការសងគម្សុីវ ិលជាដត្ច្ើន្បាន្រ ិេះគន្់ អងគការសហត្បជាជាតិ ដោយស្ករក្ិច្ចត្បឹ ងស្ត្បងតិច្តួច្របស់

ខលួន្ ក្នុងការោក្់ឲ្យរោា ិ បាលទទួលខុសត្តូវច្ំដពាេះឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ន្ិងឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុ សសជាតិ។
ដត្កាយម្ក្ របាយការណ៍ម្ួយរបស់អងគការសហត្បជាជាតិបាន្សន្និោាន្ថ្ន ក្រណីដនាេះបាន្បង្កាញន្ូ វ
“បរាជ័យ ៏ធងន្់ធងររបស់អងគការសហត្បជាជាតិ ក្នុងការដ្លើយតបឲ្យបាន្ត្គប់ត្ោន្់ ដៅន្ឹងការត្ពាន្ជាម្ុន្
ន្ិងស្កថន្ភាពស្ លក្ំពុងវ ិវតត”។
ត្បដទសហគីដណ (២០០៩) ៖ ដៅនថងទី២៨ ស្ខក្ញ្ញា ឆានំ២០០៩ ក្ាលំងរោា ិបាលដៅក្នុងត្បដទសហគីដណ
បាន្រារាំងការតវា៉ា ស្ននក្ន្ដយាបាយដោយសន្តិវ ិធីម្ួយដៅក្នុងពហុក្ីឡាោាន្ម្ួ យក្នុងទីត្ក្ុងក្ូណ្តត្គី

ន្ិង

បាន្ដបើក្ការបាញ់ត្បហារដលើជន្សុីវ ិល ស្ លបណ្ត
ត លឲ្យស្កលប់ជន្សុីវ ិលអស់ជាង ១៥០ នាក្់ រងរបួ ស
យា៉ា ងដហាច្ណ្តស់ ១,៤០០ នាក្់ ន្ិងការរាយការណ៍អំ ពីអំដពើហិងានលូវដ ទ ន្ិងការរ ំដលា ដសពសន្ថវៈ
យា៉ា ងរ ីក្រាលោល។ អំដពើហិងាដៅនថងដនាេះ ស្ លត្តូវបាន្ដចទត្បកាន្់ថ្ន ាន្ទម្ងន្់ដសមើន្ឹងឧត្ក្ិ ាក្ម្ម
ត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ

ដហើយការត្ពួយបារម្ភ

ស្ លថ្ន

សាជិក្ឯក្រាជយនន្រោា ិ បាលដយាធាស្ លកាន្់

អំណ្តច្បាន្ត្បម្ូលនតំុក្ងជី វពលឯក្ជន្ពីក្ុងច្ំ
ន
ដណ្តម្ស្ខសស្សឡាយជាតិ ស្កសន្៍

ម្ុន្ដពលវាយត្បហារ

បាន្ដក្ើតាន្ដ

ើង។ សហគម្ន្៍ដស ាក្ិច្ចនន្រ ាអាង្គ្ហវិក្ខាងលិច្ ន្ិងសហភាពអាង្គ្ហវិក្ បាន្នតួច្ដនតើម្ក្ិច្ច
ត្បឹងស្ត្បងសត្ម្ុេះសត្ម្ួលបនាទន្់ម្ួយ ន្ិងបាន្ោក្់ទណឌក្ម្មដស ាក្ិច្ច ជាវ ិធាន្ការស្ លនាំដៅរក្ការបដងកើត
រោា ិ បាលឯក្ភាពម្ួ យយា៉ា ងឆាប់ រហ័ស។ ចប់តាំងពីដពលដនាេះម្ក្ សហគម្ន្៍ថ្ននក្់ តំបន្់ត្តូវបាន្ដកាត
សរដសើរច្ំដពាេះការជួ យសត្ម្ួលឲ្យាន្ ំ ដណ្តេះស្ស្កយន្ដយាបាយឆាប់ រហ័ស
ដ

ើង កាលយជាជដាលេះធងន្់ធងរយូរអស្ងវង។

ច្ំដពាេះអវីស្ លអាច្រ ីក្ធំ
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ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅក្នងស្ក
ថ ន្ភាពនន្វ ិបតតិ
ុ
ត្បដទសក្ូ ឌ្ីវ ័រ (២០១០-២០១១) ៖ អំដពើហិងាបាន្នទុេះដ
២០១០

ើងដត្កាយពី ការដបាេះដឆានតត្បធានាធិបតី ក្នុងឆានំ
ស្ លបណ្ត
ត លឲ្យជន្សុីវ ិលស្កលប់ក្ុងច្ំ
ន
ន្ួន្ ៏ដត្ច្ើន្
ន្ិងការជដម្លៀសម្ន្ុ សស ៏ សន្ធឹក្សនាធប់។

សហគម្ន្៍ អន្តរជាតិបាន្ដ្លើយតបយា៉ា ងឆាប់រហ័សជាម្ួ យន្ឹងទណឌក្ម្មដស ាក្ិច្ច ន្ិងការអំ ពាវនាវឲ្យាន្
ក្ំស្ណទត្ម្ង់ន្ដយាបាយ។ ដៅដពលជដាលេះដក្ើន្ដ

ើងជាម្ួ យន្ឹ ងអំដពើ ដោរដៅត្ទង់ ត្ទយធំស្ លរ ីក្រាល

ោល ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខអងគការសហត្បជាជាតិ បាន្ដបាេះដឆានតជាឯក្ច្ឆ័ន្ទ ដ ើម្បីពត្ងឹ ងដបសក្ក្ម្មរបស់
អងគការសហត្បជាជាតិ តាម្នលូវដោក្

ដ ើម្បីពត្ងឹងសម្តថភាពរបស់ ខួន្ក្ន
ឡ ុងការការពារត្បជាជន្សុីវ ិល។

ដទេះបី ជាការគំរាម្ក្ំ ស្ហងនន្អំដពើហិងាជាបឋម្ដលើត្បជាជន្ត្តូវបាន្បញ្ឈប់ក្៏ដោយ
ន្ិទណឌភាពដៅស្តបន្តដក្ើតាន្

ក្៏វបបធម្៌

ដោយស្ករត្បវតតិឧត្ក្ិ ាក្ម្ម ៏ធំដធងដៅស្តម្ិន្ត្តូវបាន្ដសុើបអងកត ដោយ

រោា ិ បាលជាតិ។
ត្បដទសសូ ង់ខាងតបូង ៖ អំដពើហិងាអន្តរសហគម្ន្៍ ដៅរ ា Jonglei រវាងត្ក្ុម្ជាតិ ស្កសន្៍ Lou Nuer ន្ិង
Murle បាន្ចប់ដនតើម្អស់រយៈដពលពី របី ស្ខ ដត្កាយពី ត្បដទសសូ ង់ ខាងតបូងបាន្ទទួលឯក្រាជយ ដៅស្ខ
ក្ក្កោ

ឆានំ២០១១។

ការវាយបង្គ្ង្កកបដលើសតវពាហន្ៈម្ួយច្ំន្ួន្

សហគម្ន្៍ ទំងពី របាន្នាំឲ្យម្ន្ុសសជាងម្ួ យពាន្់នាក្់ បាត់បង់ជីវ ិត

ន្ិងការវាយត្បហារសងសឹងរវាង

ន្ិងជាដត្ច្ើន្នាក្់ដនសងដទៀតបាន្

ដ ៀសខលួន្។ ដទេះបី ជារោា ិ បាលសូ ង់ ខាងតបូង បាន្ចប់ដនតើម្យុទធនាការ ក្ហូតអាវុធ ពត្ង្កយទ័ព ន្ិង
សត្ម្បសត្ម្ួលក្ិច្ចច្រចរវាងត្ក្ុម្ទំងពី រក្៏ ដោយ
ហាន្ិ ័យនន្អំដពើហិងាត្បឆាំងន្ឹងត្បជាជន្
ដោយស្ករភាពតាន្តឹងអន្តរសហគម្ន្៍ ដៅស្តបន្តដក្ើតាន្ ស្ ល។ ក្នុងការកាលយជារ ស្ា លាន្ឯក្រាជយ
ន្ិងអធិបដតយយភាព
រោា ិបាលសូ ង់ ខាងតបូងបាន្ទទួលយក្ទំ ន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារត្បជាជន្
របស់ខួន្ពី
ល
ឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ិងការរ ំដលា បំ ពាន្។ ដទេះជាយា៉ា ងណ្តក្៏
ដោយ បុគគលិក្ម្ក្ពី ត្ក្ុម្ត្បតិបតតិការរក្ាសន្តិភាពរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ ស្ លបដងកើតដ
ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខ

ដ ើម្បី

“ស្ណនាំ

ន្ិងជួយ”

ើងដោយ

រោា ិបាលក្នុងការបំដពញទំន្ួលខុសត្តូវរបស់ខួន្ក្ន
ល ុង

ការពារ បាន្រាយការណ៍ថ្ន ក្ងទ័ពសូ ង់ខាងតបូង បាន្ត្បត្ពឹតតការសាលប់ដត្ៅត្បព័ ន្ធតុលាការ ការដធវើ
ទរុណក្ម្ម ន្ិងការរ ំដលា ដសពសន្ថវៈក្នុងអំ

ុងយុទធនាការ ក្ហូតអាវុធ។

ត្បដទសសូ ង់ ៖ SOUTH KORDOFAN ន្ិង BLUE NILE៖ ចប់ តាំងពីពាក្់ក្ណ្ត
ត លឆានំ២០១១ ក្ងក្ាលំង
ត្បោប់ អាវុធសូ ង់

(SAF)

បាន្វាយត្បយុទធត្បឆាំងន្ឹ ងច្លនារ ំដោេះត្បជាជន្សូ ង់

-

ខាងដជើង

(SPLM-N) ដោយដធវើការទាលក្់ ត្ោប់ស្បក្តាម្នលូវអាកាសម្ិន្ដរ ើសម្ុខ ន្ិងការវាយត្បហារនលូវដោក្ ស្ ល
ទំន្ងជាាន្ទម្ងន្់ដសមើន្ឹងឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំង ម្ន្ុសសជាតិ
KORDOFAN
ខាងដជើង

ន្ិង

(SPLM-N)

BLUE

ត្បឆាំងជន្សុីវ ិលដៅក្នុងបណ្ត
ត រ ានន្

NILE។

ច្លនារ ំដោេះត្បជាជន្សូ ង់

SOUTH

-

ក្៏ត្តូវបាន្ដចទត្បកាន្់ ថ្នបាន្ត្បត្ពឹតតឧត្ក្ិ ាក្ម្មដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំនងស្ រ

ដទេះជាាន្ក្ត្ម្ិតស្ស្កលជាងក្ងក្ាលំងត្បោប់ អាវុធសូ ង់ (SAF) ក្៏ដោយ។ ដទេះបីជាសម្ព័ន្ធរ ាអារា៉ា ប់
សហភាពអាង្គ្ហិក្
វ

ន្ិងអងគការសហត្បជាជាតិ បាន្សដត្ម្ច្ក្ិច្ចត្ពម្ដត្ពៀងម្ួ យក្នុងឆានំ២០១២ ដ ើម្បីជួយ

ត្បជាជន្សូ ង់ឲ្យទទួ លបាន្ជំន្ួយម្ន្ុ សសធម្៌ក្៏ដោយ វ ិធាន្ការជាក្់ស្សតងដឆាពេះដៅរក្ការអន្ុ វតតក្ិច្ចត្ពម្
ដត្ពៀង ម្ិន្ត្តូវបាន្ដធវើដ

ើងដ

ើយ។ ក្ងក្ាលំងត្បោប់អាវុធសូ ង់ (SAF) ន្ិងច្លនារ ំដោេះត្បជាជន្សូ ង់

- ខាងដជើង (SPLM-N) ត្តូវស្តបញ្ឈប់ឧត្ក្ិ ាក្ម្មដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំស្ លក្ំពុងបន្ត ន្ិងត្តូវបាន្ោក្់ឲ្យ
ទទួលខុសត្តូវដោយសហគម្ន្៍អន្តរជាតិ
ទទួលបាន្ជំន្ួយម្ន្ុ សសធម្៌ ។

ច្ំដពាេះបរាជ័ យរបស់ពួក្ដគ ក្នុងការអន្ុ ញ្ញាតឲ្យាន្លទធភាព

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ
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ត្បដទសដយស្ម្ន្ (ឆានំ២០១១) ៖ ក្ងក្ាលំងសន្តិសុខស្ លោំត្ទរោា ិ បាលដៅក្នុងត្បដទសដយស្ម្ន្បាន្
សាលប់

ន្ិងដធវើឲ្យរងរបួស ល់ជន្សុីវ ិលរាប់រយនាក្់

ខណៈដពលាន្ការបង្គ្ង្កកបដលើការតវា៉ា ត្បឆាំង

រោា ិ បាល ស្ លចប់ដនតើម្ក្នុងស្ខម្ក្រា ឆានំ២០១១។ អនក្តវា៉ា ទំងឡាយទទួលរងន្ូ វការវាយត្បហារជាដត្ច្ើន្
ដលើក្ដត្ច្ើន្ស្ករ ដៅដពលាន្ជដាលេះរវាងក្ងក្ាលំងស្ លោំត្ទរោា ិ បាល ន្ិងត្បឆាំងរោា ិបាលបាន្ដក្ើន្
ដ

ើង ល់ាត់ដត្ជាេះនន្សង្គ្ង្កគម្សុីវ ិល។

សហត្បតិបតតិការឈូងសម្ុ ត្ទ

ដ ើម្បីបញ្ឈប់ អំដពើដោរដៅស្ លក្ំពុងដក្ើតាន្

បាន្ច្រចក្ិច្ចត្ពម្ដត្ពៀងសន្តិភាពម្ួ យ

ត្ក្ុម្ត្បឹក្ា

ស្ លអន្ុញ្ញាតឲ្យត្បធានាធិបតី

ាន្អ ័យឯក្សិទិធពីការនតនាទដទស ជាថនូរន្ឹងការច្ុេះដច្ញពីអំណ្តច្របស់ខួន្។
ល
ក្ិច្ចត្ពម្ដត្ពៀងដន្េះបាន្
ទទួលការរ ិេះគន្់ ដោយស្ករការបំ តលញទំន្ួលខុ សត្តូវ ន្ិងការអន្ុ ញ្ញាតឲ្យាន្ន្ិទណឌភាពសត្ាប់ អំដពើ
ហិងាត្ទង់ ត្ទយធំ

ប៉ាុស្ន្ត

ត្តូវបាន្អន្ុម្័តដោយត្ក្ុម្ត្បឹ ក្ាសន្តិសុខអងគការសហត្បជាជាតិ

ត្ពម្ទំង

សហគម្ន្៍ អន្តរជាតិជាដត្ច្ើន្ ក្នុងស្ខតុលា ឆានំ២០១១។
ត្បដទសលីបី

(ឆានំ២០១១-២០១២)

៖

ដ ើម្បីដ្លើយតបដៅន្ឹងការគំរាម្ក្ំ ស្ហងរបស់ អតីតដម្ ឹក្នាំលីបី

Muammar Gaddafi ត្បឆាំងន្ឹងត្បជាជន្សុីវ ិលលីបី (រ ំឭក្ភាស្កស្ លដត្បើ ដោយបុគគលទំងឡាយស្ ល
បាន្ញុេះញង់ឲ្យាន្អំ ដពើ ហិងាក្នុងអំ

ុងរបបត្បល័យពូជស្កសន្៍ដៅរា៉ាវ ន្់ ោ ក្នុងឆានំ១៩៩៤) សហគម្ន្៍
អន្តរជាតិ ន្ិងថ្ននក្់តំបន្់បាន្ចត់វ ិធាន្ការដស ាក្ិច្ច ន្ដយាបាយ ច្ាប់ ន្ិងបនាទប់ម្ក្ វ ិធាន្ការដយាធា
ស្ លត្តូវបាន្អន្ុញ្ញាតដោយត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខ អងគការសហត្បជាជាតិ ដ ើម្បីទប់ ស្កកត់ Gaddafi ក្ុំឲ្យ
ត្បត្ពឹតតឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងន្ឹងត្បជាជន្តដៅដទៀត។

ាន្ការដក្ើតដ

ើងន្ូវភាពច្ត្ម្ូងច្ត្ាសដលើ

យុទធស្កស្រសដស្ លបាន្ដត្បើ ត្បាស់ក្ុនងអំ

ន្ិងបញ្ញ
ា អំពីថ្នដតើរ ាស្ លដធវើអន្តរាគម្ន្៍
ុងត្បតិបតិតការដយាធា
បាន្ដធវើសក្ម្មភាព ដ ើម្បីការពារត្បជាជន្ ឬដធវើឲ្យាន្ការដក្ើតដ ើងន្ូ វការតលស់បូតររបបស្ រឬដទ។ ដទេះបី
ជាយា៉ា ងណ្តក្៏ ដោយ

សហគម្ន្៍អន្តរជាតិ

បាន្ទទួលការដកាតសរដសើរយា៉ា ងខាលំងច្ំ ដពាេះក្ិច្ចខិតខំ ត្បឹង

ស្ត្បងរបស់ខួន្ក្ន
ល ុងការត្បកាន្់ យក្ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពាររបស់ខួន្
ល

ដោយចត់ វ ិធាន្ការយា៉ា ងឆាប់

រហ័ស ដត្បើ ត្បាស់វ ិធាន្ការជាដត្ច្ើន្ ដ ើម្បីការពារជន្សុីវ ិល។ ជដាលេះបាន្បង្កាញអំពីស្ករៈសំខាន្់នន្ការ
ដោេះស្ស្កយក្ងវល់

ជាម្ួយន្ឹងការអន្ុវតតដោយោមន្ការដបតជាាច្ិតតគួរឲ្យចប់ អារម្មណ៍ក្នុងការការពារ

ត្បជាជន្ពី ឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)។ ដត្កាយជដាលេះត្បោប់ អាវុធ ដៅដពលត្បដទស
លីបី ដធវើការ ដ ើម្បីក្ស្កងដ
ការពារជន្សុីវ ិល
ដក្ើតាន្។

ើងវ ិញ ដលើក្សទួយគណដន្យយភាព ន្ិងបដងកើតស្កថប័ន្នានា ដ ើម្បីធានាន្ូវការ

ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការជួ យដត្ជាម្ស្ត្ជងរបស់សហគម្ន្៍អន្តរជាតិ

ន្ិងថ្ននក្់តំបន្់ បន្ត

ត្បដទសសុីរ ី ៖ ការរ ំដលា បំ ពាន្សិទិម្
ធ ន្ុសសយា៉ា ងធងន្់ធងរបាន្ចប់ ដនតើម្ក្នុងស្ខម្ី នា ឆានំ២០១១ ដៅដពលក្ង
ក្ាលំងសន្តិសុខសុីរ ី បាន្ដ្លើយតបយា៉ា ងហិងាដៅន្ឹងអនក្តវា៉ា ជាជន្សុីវ ិល។

័សុតាងនន្អំ
ត
ដពើ ដោរដៅ

ស្ លាន្លក្ាណៈជាត្បព័ន្ធរួម្ទំងការដធវើទរុណក្ម្ម ន្ិងការចប់ខួន្តាម្អំ
ល
ដពើច្ិតត បាន្ច្ងអុលបង្កាញអំពី
ដោលន្ដយាបាយច្ាស់លាស់ម្ួយដោយថ្ននក្់ ឹក្នាំដយាធា ន្ិងសុីវ ិលរបស់សុីរ ី ស្ លាន្ទម្ងន្់ដសមើន្ឹង

ឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុ សសជាតិ ដយាងតាម្គណៈក្ម្មការអងគការសហត្បជាជាតិទទួលបន្ទុក្ការដសុើបសួរ។

ជដាលេះកាន្់ស្តាន្ស្កថន្ភាពអាត្ក្ក្់ ន្ិងស្ត្បកាលយដៅជាសង្គ្ង្កគម្សុីវ ិល ដោយក្ាលំងសន្តិសុខ ន្ិងត្ក្ុម្
ត្បឆាំងត្បោប់អាវុធត្តូវបាន្ដចទត្បកាន្់ ថ្នបាន្ត្បត្ពឹតតឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្។
លក្ាណៈស្កសនាកាន្់ ស្តខាលំងដ

ើង

សហគម្ន្៍ ជាតិស្កសន្៍ នានា។

ដៅដពលស្ លអំដពើ ដោរដៅដៅស្តបន្ត

វាក្៏បាន្កាលយជាាន្

ដៅដពលការវាយត្បហារសងសឹក្កាន្់ស្តខាលំង

បាន្ស្បងស្ច្ក្រវាង

សហគម្ន្៍ អន្តរជាតិ បាន្ាន្

ត្បតិក្ម្ម ដោយដត្បើ វ ិធាន្ការដស ាក្ិច្ច ការទូត ន្ិងន្ដយាបាយ ប៉ាុស្ន្ត បរាជ័យរបស់ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខ
អងគការសហត្បជាជាតិ ក្ុងការឯក្ភាពដលើ
ន
វ ិធាន្ការខាលំងកាលជាងដន្េះ

ន្ិងការដត្បើ ត្បាស់សិទិធដវតូម្តងដហើយ

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

|

ម្តងដទៀត ដោយសាជិក្ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខម្ួ យច្ំន្ួន្ បាន្បដងកើតឲ្យាន្ការរ ិេះគន្់ យា៉ាងខាលំងពី សំណ្តក្់
បណ្ត
ត រ ា ម្ង្គ្ន្ីអ
ត ងគការសហត្បជាជាតិ ន្ិងសងគម្សុីវ ិល។
ស្កធារណរ អា
ា ង្គ្ហិក្
វ ក្ណ្ត
ត ល (CAR) ៖ វ ិបតតិបាន្នទុេះដ
ឆានំ២០១៣

ដៅដពលត្ក្ុម្សក្ម្មត្បយុទធ

Seleka

ើងដៅស្កធារណរ ាអាង្គ្ហវិក្ក្ណ្ត
ត លក្នុងស្ខម្ី នា

បាន្ ឹក្នាំការដធវើរ ាត្បហារដោយហិងាម្ួ យដៅក្នុង

ត្បដទស។ Seleka (ស្ លភាគដត្ច្ើន្ជាអនក្កាន្់ស្កសនាឥស្កលម្) បាន្ទទួលខុ សត្តូវច្ំដពាេះការស្កលប់របស់

ជន្សុីវ ិល ន្ិងការវាយត្បហារស្ លរ ីក្រាលោលដៅតាម្ ូ ម្ិនានា។ អំដពើហិងារបស់ Seleka បាន្ជំរុញ
ឲ្យាន្ការដលច្ដ
ត្គិសត

ើងនន្ក្ងជីវពល “ត្បឆាំង balaka” ស្ លាន្សាសភាពច្ម្បងជាអនក្កាន្់ ស្កសនា

ន្ិងភាគីវ ិញ្ញាណន្ិយម្បាន្ត្បឆាំងដៅន្ឹងការត្គប់ ត្គងរបស់ក្ងជី វពល

Seleka។

ក្ងជីវពល

ត្បឆាំង balaka បាន្ទទួលខុសត្តូវច្ំដពាេះការវាយត្បហារគួរឲ្យរន្ធត់ដៅដលើសហគម្ន្៍ ឥស្កលម្។ ជដាលេះ
ជាតិស្កសន្៍ -ស្កសនាដៅស្កធារណរ ាអាង្គ្ហវិក្ក្ណ្ត
ត លបាន្្ក្់ យក្ជី វ ិតម្ន្ុ សសយា៉ា ងដត្ច្ើន្សន្ធឹក្
សនាធប់ ន្ិងបង្កាញន្ូ វហាន្ិ ័យខពស់នន្ការលុបបំ បាត់ជាតិស្កសន្៍ ន្ិងអំដពើ ហិងាត្បល័យពូជស្កសន្៍។
សហគម្ន្៍អន្តរជាតិបាន្ដ្លើយតប
ត្បដទស

ដោយដធវើការដថ្នកលដទសការដោសនាឲ្យាន្ការសអប់ដខពើម្ដៅក្នុង

អន្ុញ្ញាតឲ្យាន្ក្ាលំងអន្តរាគម្ន្៍បដណ្ត
ត េះអាសន្នរបស់បារាំង

សន្តិសុខរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ

ស្ លម្ក្ពីដត្ច្ើ ន្ស្ននក្

ន្ិងអន្ុញ្ញាតឲ្យក្ងក្ាលំងរក្ា

ជាម្ួយន្ឹងអាណតតិការពារជន្សុីវ ិល។

ស្កថន្ភាពដៅស្កធារណរ ាអាង្គ្ហិក្
វ ក្ណ្ត
ត លដៅស្តធងន្់ធងរ ដហើយក្ងវេះម្ូលន្ិធិ គឺជាឧបសគគច្ម្បងម្ួ យ
ច្ំដពាេះក្ិច្ចខិតខំ ត្បឹងស្ត្បងសដង្គ្ង្កគេះស្ននក្ម្ន្ុសសធម្៌ ន្ិងបាន្ពន្ារការអន្ុញ្ញាត ន្ិងការអន្ុវតតដបសក្ក្ម្ម
រក្ាសន្តិភាពខាលំងកាល ដ ើម្បីការពារជន្សុីវ ិល។
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ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅក្នងស្ក
ថ ន្ភាពនន្វ ិបតតិ
ុ
ការដត្បើត្បាស់ទំន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ
(RtoP) ដោយម្ិន្ត្តឹម្ត្តូវ
ុ
ត្បដទសច្ច្ដច្ៀ (ឆានំ២០០៨)៖ ក្នុងស្ខសីហា ឆានំ២០០៨ ត្បដទសរុសសុី បាន្ចប់ដនតើម្ដបសក្ក្ម្មដយាធាជា
ឯក្ដតាភាគីម្ួយដៅក្នុងត្បដទសច្ច្ដច្ៀ ដោយអេះអាងថ្ន ដ ើម្បីការពារពលរ ារុសសុី ពីអីវស្ លរោា ិបាល

ដៅថ្ន អំដពើត្បល័យពូ ជស្កសន្៍ដៅតំបន្់ Ossetia ខាងតបូងនន្ត្បដទស។ ដៅដពលដនាេះ ត្បដទសរុសសុី
បាន្ពន្យល់ម្ូលដហតុនន្វ ិធាន្ការរបស់ខួន្
ល
ដោយន្ិយាយថ្ន ខលួន្ក្ំពុងត្បកាន្់ យក្ទំន្ួលខុសត្តូវរបស់
ខលួន្
ក្នុងការការពារពលរ ារបស់ខួន្។
ល
ដហតុ នលដន្េះត្តូវបាន្ត្បឆាំង
ដោយស្ករវាាន្ភាពម្ិន្
ច្ាស់លាស់ថ្នដតើក្ត្ម្ិ តនន្ការគំរាម្ក្ំ ស្ហង គឺជាអំដពើ ដោរដៅក្នុងត្ទង់ ត្ទយធំ ឬថ្នដតើក្ាលំងដយាធា គឺ
ជាវ ិធាន្ការសម្ស្សបស្ រឬយា៉ា ងណ្ត។
(RtoP)
ដយាធា

ជាងដន្េះដៅដទៀត

ដយាងតាម្ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

ូច្ស្ លត្តូវបាន្អន្ុ ម្័តដៅក្នុងឯក្ស្ករលទធនលនន្ជំន្ួបក្ំពូលពិ ពដលាក្ ឆានំ២០០៥ វ ិធាន្ការ
ដ ើម្បីការពារជន្សុីវ ិលពីឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ

ត្បដទសម្ួ យ ត្តូវស្តដធវើដ

(RtoP)ដៅដត្ៅត្ពំស្ ន្នន្

ើងរួម្ោន ន្ិងស្សបតាម្ធម្មន្ុញ្ារបស់អងគការសហត្បជាជាតិ។

ត្បដទស ូា/ម្ីយា៉ាន្់ា៉ា (ឆានំ២០០៨)៖ ម្ហន្តរាយធម្មជាតិម្ិន្សថិតដៅក្នុងវ ិស្កលភាពនន្ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុង
ការការពារ (RtoP) ដ

ើយ

ូដច្នេះ ការបំនិច្
ល បំតលញដត្កាយពីខយល់ពយុេះសុីក្ូន្
ល Nagis ក្នុងឆានំ២០០៨ ស្ ល
បាន្វាយត្បហារត្បដទសម្ី យា៉ាន្់ា៉ា ន្ិងដធវើឲ្យត្បជាជន្ ១,៥ លាន្នាក្់ “ទទួលរងនលប៉ាេះពាល់យា៉ាង
ធងន្់ធងរ” ( ូច្ត្តូវបាន្បា៉ា ន្់ស្កមន្ដោយទី ភានក្់ង្ករអងគការសហត្បជាជាតិ ) ម្ិន្ត្តូវបាន្ចត់ទុក្ថ្នជា “ស្កថន្
ភាពទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)” ដ

ើយ។ ដៅដពលដនាេះ ម្ន្ុសសម្ួយច្ំន្ួន្ាន្ច្ម្ងល់ថ្នដតើការ

រារាំងជាបន្តច្ំដពាេះលទធភាពស្ននក្ម្ន្ុសសធម្៌ដោយអាជាាធរ ូា ក្នុងការជួ យក្ិច្ចត្បឹងស្ត្បងស្កតរដ ើងវ ិញ គឺ
ជាឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុ សសជាតិឬយា៉ា ងណ្ត។ ដទេះជាយា៉ា ងណ្តក្៏ ដោយ ម្ន្ទិលសងស័យស្ លរាលោល
ថ្ន

សក្ម្មភាពទំងដន្េះាន្លក្ាណៈជាត្បព័ន្ធ

ន្ិងជាស្ននក្ម្ួ យនន្ស្នន្ការទូលំទូលាយនន្ការរ ំដលា

បំពាន្ បាន្នាំឲ្យាន្ការត្ពម្ដត្ពៀងម្តិ ថ្ន វ ិបតតិដន្េះ គឺជាការដត្បើត្បាស់ បទោាន្ទំ ន្ួលខុសត្តូវក្នុងការ
ការពារ (RtoP) ដោយម្ិន្ត្តឹ ម្ត្តូវ។

សំណួរពិភាក្ា
ដៅក្នុងក្ិច្ចពិភាក្ារបស់អនក្អំពីស្កថន្ភាពត្បដទស ច្ូរ្លុេះបញ្ញ
ច ំងសំណួរ ូច្ខាងដត្កាម្ ដ ើម្បីការ
ស្សវងយល់បស្ន្ថម្របស់អនក្ក្នុងការដត្បើ ត្បាស់បទោាន្ដន្េះ៖
ដៅក្នុងក្រណីត្បដទសដន្េះ ដតើតួអងគទំងឡាយដៅថ្ននក្់ ជាតិ តំបន្់ ន្ិងអន្តរជាតិ ត្បកាន្់ខាាប់ន្ូវ
កាតពវក្ិច្ចការពាររបស់ខួន្
ល ស្ លាន្ស្ច្ងដៅក្នុងត្ក្បខ័ ណឌទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)
យា៉ា ង ូច្ដម្តច្?

1. ដតើបញ្ញ
ា ត្បឈម្អវីខលេះច្ំដពាេះការអន្ុ វតតបទោាន្ដន្េះ

ាន្ភាពច្ាស់លាស់ពីស្កថន្ភាព

ដន្េះ?
2. ដតើត្បតិក្ម្មរបស់សហគម្ន្៍អន្តរជាតិច្ំដពាេះវ ិបតតិដន្េះអាច្ជូ ន្ ំណឹងយា៉ា ង ូច្ដម្តច្ច្ំដពាេះ
ក្រណីនាដពលអនាគត
ត្ទង់ត្ទយធំ ?

ដៅដពលត្បជាជន្ត្តូវបាន្គំ រាម្ក្ំស្ហងដោយអំ ដពើដោរដៅ

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ
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បញ្ញ
ា ត្បឈម្ដៅក្នងការអន្ុ
វតតន្៍ទំន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ
(RtoP)
ុ
ុ
ចប់តាំងពី ដសច្ក្តីស្ច្ង ំបូងរបស់ខួន្ទំ
ល
ន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ

(RtoP)បាន្បដងកើតន្ូវការយក្ច្ិតត

ទុក្ោក្់ ន្ិងក្តីសងឃឹម្យា៉ា ងខាលំង ជាឧបក្រណ៍ត្បក្បដោយថ្នម្ពល ៏ ាន្សកាតន្ុពលម្ួយ ដ ើម្បីដលើក្
សទួយសន្តិភាពពិ ពដលាក្ ន្ិងបាន្ដ ើ រតួនាទីគន្លឹេះដៅក្នុងការជេះឥទធិពល ដលើការដ្លើយតបរបស់សហគម្
ន្៍អន្តរជាតិ ច្ំដពាេះការការពារជន្សុីវ ិលដៅក្នុងក្រណីត្បដទសជាដត្ច្ើ ន្។ ដទេះជាយា៉ា ងណ្តក្៏ដោយ ការ
ធានាន្ូ វការអន្ុ វតតទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ឲ្យបាន្ត្គប់ ត្ោន្់ ន្ិងទន្់ដពលដវលា ដៅស្តជា
បញ្ញ
ា ត្បឈម្ ៏ ធងន្់ធងរម្ួ យ។ ឱកាសម្ួយក្នុងការពិភាក្ាអំពីការោក្់ឲ្យអន្ុវតតបទោាន្ បាន្ម្ក្ពី ក្ំណត់
សាគល់ទសសន្ៈទន្ម្ួ យ គឺទំន្ួលខុសត្តូវខណៈដពលការពារ៖ សាសភាពនានាសត្ាប់ការអ ិ វឌ្ឍន្៍

ន្ិងការដលើក្សទួយទសសន្ៈទន្ ស្ លោក្់ជូន្ដោយដបសក្ក្ម្មអច្ិនង្គ្ន្តយ៍នន្ត្បដទសដត្បសុីល ជូន្ដៅត្ក្ុម្
ត្បឹក្ាសន្តិសុខអងគការសហត្បជាជាតិ ដៅក្នុងស្ខវ ិច្ឆិកា ឆានំ២០១១ ស្ លពាយាម្ដោេះស្ស្កយក្ងវល់នានា
ទក្់ទងន្ឹងការអន្ុ វតតវ ិធាន្ការដយាធា
ដ ើម្បីការពារត្បជាជន្ពីឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

(RtoP)។ ជាទូដៅ ក្ងវល់នានាទក្់ទងន្ឹងការោក្់ឲ្យអន្ុវតតបទោាន្ ស្ លាន្ ូច្ៗោន ន្ិងដោយម្ិន្
ដរ ើសម្ុខ បាន្រួម្បញ្ូច លន្ូវ៖


ការលំបាក្ក្នុងការដក្ៀរគរ្ន្ទៈន្ដយាបាយ ដ ើម្បីទប់ស្កកត់ ន្ិងដ្លើយតបដៅន្ឹងការគំរាម្ក្ំស្ហង
នន្ឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

(RtoP)

ន្ិងអំដពើហិងាទំងដៅក្នុងត្បព័ ន្ធអងគការ

សហត្បជាជាតិ ន្ិងទំងក្នុងច្ំដណ្តម្ក្ិច្ចត្ពម្ដត្ពៀងថ្ននក្់ តំបន្់ ន្ិងអន្ុតំបន្់។
•

សម្តថភាពក្ត្ម្ិតថ្ននក្់អន្តរជាតិ ថ្ននក្់តំបន្់ ន្ិងថ្ននក្់ ជាតិ ម្ិន្ត្គប់ត្ោន្់ ដ ើម្បីទប់ស្កកត់ ឧត្ក្ិ ាក្ម្ម
ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ិងអំដពើហិងាទំងបួ ន្។

•

តត្ម្ូវការក្នុងការបង្គ្ញ្ញ
ច បដោលដៅ

ទប់ស្កកត់អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ

អងគការអន្តរជាតិ ន្ិងត្បចំតំបន្់ រ ាន្ីម្ួយៗ ន្ិងត្ក្ុម្សងគម្សុីវ ិល។
•

គាលតជាលក្ាណៈត្បព័ ន្ធដៅក្នុងទំនាក្់ទំន្ង

ដៅក្នុងការង្កររបស់

ន្ិងសហត្បតិបតតិការក្នុងច្ំ ដណ្តម្តួអងគនានា

រួម្ទំងដៅក្នុងត្បព័ន្ធត្ពាន្ជាម្ុន្ ការស្ច្ក្រ ំស្លក្ព័ត៌ាន្ជាត្បចំ ន្ិងសហត្បតិបតតិការជាម្ួយ
ក្ិច្ចត្បឹងស្ត្បងដ្លើយតបជាអន្តរជាតិ
ការអន្ុញ្ញាតឲ្យាន្ទណឌក្ម្ម។
•

ូច្ជា ដបសក្ក្ម្មស្សវងរក្ការពិត ការដច្ញ ី កាចប់ ខួន្
ល ឬ

ការដត្ជើ សដរ ើសសាជិក្ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខ ន្ិងការដត្បើ ត្បាស់សិទិធដវតូ ដៅក្នុងវ ិបតតិនានាស្ ល
ពាក្់ព័ន្ធន្ឹងអំ ដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ
ដទេះជាាន្រ ាសាជិក្កាន្់ ស្តដត្ច្ើន្បាន្អំ ពាវនាវឲ្យ
សាជិក្អច្ិនង្គ្ន្តយ៍នន្ត្ក្ុម្ត្បឹ ក្ាសន្តិសុខ

ដជៀសវាងដត្បើ ត្បាស់ សិទិធអំណ្តច្ដវតូ របស់ពួក្ដគដៅ

ដពលពិ ចរណ្តដលើក្រណីនន្អំដពើត្បល័យពូជស្កសន្៍ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ន្ិងឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំង
ម្ន្ុសសជាតិ ន្ិង
•

ក្ងវេះដោលការណ៍ស្ណនាំសត្ាប់ការអន្ុ វតតការដត្បើត្បាស់ក្ាលំង

ដ ើម្បីការពារត្បជាជន្

ស្ ល

ត្តូវបាន្តសូម្តិដោយរោា ិ បាលជាដត្ច្ើន្ ប៉ាុស្ន្ត ត្តូវបាន្ត្ពាន្ឲ្យត្បុងត្បយ័តន ដោយរោា ិបាល
ដនសងដទៀត ស្ លបារម្ភថ្ន លក្ាណៈវ ិន្ិច្័ឆយទំងដន្េះអាច្រារាំង ល់ការដ្លើយតបជាម្ុន្ ដ ើម្បីជួយ
ត្បជាជន្ស្ លសថិតក្នុងហាន្ិ ័យ។

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

ការយល់ត្ច្

|

ទ
ំ ូដៅអំពីទំន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ
(RtoP)
ុ

ដតើទំន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ
(RtoP)
ុ

ូច្ោនដៅន្ឹងអន្តរាគម្ន្៍ម្ន្ុសសធម្៌ស្ រឬដទ?

ដទ ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ម្ិន្ាន្ស្ច្ងអំពីសិទិរធ បស់រ ក្
ា ុនងការដធវើអន្តរាគម្ន្៍
ដនាេះដទ ប៉ាុស្ន្ត ស្ច្ងអំពីទំន្ួលខុសត្តូវរបស់រ ាក្ុងការធានាថ្ន
ន
ត្បជាជន្ត្តូវបាន្ការពារពីឧត្ក្ិ ា
ក្ម្ម ន្ិងអំដពើ ហិងា ដយាងតាម្ត្ក្បខ័ណឌនន្បទោាន្។ សហគម្ន្៍ អន្តរជាតិាន្ភារក្ិច្ចជួយរ ា

នានាក្នុងការការពារត្បជាជន្ ឬចត់វ ិធាន្ការឆាប់រហ័ស ត្បសិន្ដបើ រ ាម្ួយម្ិន្អាច្ ឬម្ិន្ដ្លើយ
តបដៅន្ឹងការគំរាម្ក្ំស្ហង ឬការដក្ើតដ ើងន្ូ វឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)
ឬការរ ំដលា បំពាន្ដទដនាេះ។

អន្តរាគម្ន្៍ម្ន្ុសសធម្៌

- ស្ លសាគល់ដោយវ ិធាន្ការដយាធា

ស្ លត្តូវបាន្ដត្បើ ត្បាស់ដោយោមន្ការយល់ត្ពម្ពី រ ាស្កម្ី

ន្ិងម្ិន្ត្តូវបាន្អន្ុ ញ្ញាត

ដោយ

ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខអងគការសហត្បជាជាតិ - ម្ិន្ត្តូវបាន្អន្ុម្័តដោយបណ្ត
ត រ ា ន្ិងម្ិន្ត្តូវ
បាន្អន្ុញ្ញាត

ដយាងតាម្សសរសតម្ភទីបីនន្ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

(RtoP)

ដ

ើយ។

បទោាន្ដន្េះោំត្ទអធិបដតយយភាពស្ លាន្ទំន្ួលខុ សត្តូវ ន្ិងបញ្ញ
ា ក្់ពីស្ ន្ក្ំណត់ ស្ លាន្
ស្ស្កប់ ដៅក្នុងធម្មន្ុញ្ាអងគការសហត្បជាជាតិ ទក្់ទងន្ឹងដពលដវលា ន្ិងរដបៀបស្ លបណ្ត
ត រ ា
ខាងដត្ៅអាច្ដ្លើយតបដ ើម្បីការពារត្បជាជន្។

វ ិធាន្ការដយាធា

ដោយត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខអងគការសហត្បជាជាតិ

ត្តូវបាន្អន្ុ ញ្ញាតតតច្់ម្ុខ

ន្ិងត្តូវបាន្ដត្បើ ត្បាស់ស្តដៅដពលស្ ល

ម្ដធាបាយសន្តិវ ិធី ត្តូវបាន្បញ្ញ
ា ក្់ថ្នាន្ភាពម្ិន្ត្គប់ ត្ោន្់។

ដតើការដត្បើត្បាស់ក្ាលង
ំ គឺជាវ ិធាន្ការស្តម្ួយគត់ដៅក្នងសសរសត
ម្ទ
ភ ីបីនន្ទំន្ួលខុសត្តូវ
ុ
ក្នងការការពារ
(RtoP) ឬ?
ុ

ដទ

សសរសតម្ភទីបីនន្ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ

សហគម្ន្៍ អន្តរជាតិក្ុងការចត់
ន
វ ិធាន្ការរួម្ោន

(RtoP)

ក្ំណត់ន្ូវទំន្ួលខុ សត្តូវរបស់

ដ ើម្បីដ្លើយតបដៅន្ឹងការគំរាម្ក្ំស្ហងនន្អំ ដពើ

ដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ ឲ្យបាន្ទន្់ដពលដវលា ន្ិងម្ុឺងា៉ា ត់ ស្នអក្តាម្ក្រណីន្ី ម្ួយៗ ន្ិងស្សប
តាម្ធម្មន្ុញ្ានន្អងគការសហត្បជាជាតិ ។

ដយាងតាម្សសរសតម្ភទីបី

សហគម្ន្៍អន្តរជាតិ អាច្

ដ្លើយតប ដោយដត្បើឧបក្រណ៍សន្តិវ ិធី ន្ិង បងាិតបងាំជាដត្ច្ើន្ រួម្ទំងទំ នាក្់ទំន្ងការទូតទប់
ស្កកត់ ដបសក្ក្ម្មស្សវងរក្ការពិត ទណឌក្ម្ម ន្ិងការហុម្ព័ទធស្ននក្ដស ាក្ិច្ច ន្ិងត្បតិបតតិការ
ដយាធា

ូច្ជា តំបន្់ោមន្ការដហាេះដហើរ ដបសក្ក្ម្មពិន្ិតយតាម្ោន្ ន្ិងការពារជន្សុីវ ិល។

ដតើទំន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ
(RtoP) អាច្ត្តូវបាន្ដត្បើត្បាស់ជាយាន្សត្ាប់ការ
ុ
តលស់បូររបបស្
ត
រឬដទ?

ដទ ការតលស់បូររបបម្ិ
ត
ន្ស្ម្ន្ជាវ ិធាន្ការម្ួ យស្ លបញ្ូច លដៅក្នុងទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ
(RtoP) ដ ើយ។ បទោាន្ដន្េះដតតតជាសំខាន្់ ដលើការទប់ ស្កកត់ ន្ិងការបញ្ឈប់ឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំងបួន្
ន្ិងម្ិន្អំពាវនាវឲ្យាន្ទត្ម្ង់ជាក្់លាក្់ នន្រោា ិបាលដ
ក្រណីទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ

ើយ។

យុទធស្កស្រសតដ្លើយតបដៅក្នុង

(RtoP)ជាន្ិច្ចកាលាន្ដោលបំណងឲ្យរោា ិបាល

តលស់បូតររដបៀបស្ លខលួន្ដ្លើយតបដៅន្ឹងស្កថន្ភាពវ ិបតតិ ស្ លក្នុងក្រណីខលេះអាច្នាំឲ្យាន្ការ
តលស់បូតរអំ ណ្តច្។ ដទេះជាយា៉ា ងណ្តក្៏ ដោយ ការតលស់បូរស្បបដន្េះម្ិ
ត
ន្ស្ម្ន្ចំបាច្់ ត្តូវស្តដធវើ
ដនាេះដទជាពិ ដសសដៅដពលរបបម្ួយស្ក្សត្ម្ួលដោលន្ដយាបាយរបស់ខួន្ដ
ល
ើម្បីការពារ
ត្បជាជន្។
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ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)ន្ិងទំនាក្់ទំន្ងរបស់ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ
(RtoP) ជាម្ួយន្ឹងរដបៀបវារៈអន្តរជាតិដនសងដទៀត
ការការពារជន្សុីវ ិលដៅក្នងជដា
ល េះត្បោប់អាវុធ
ុ
ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ាន្ទំ នាក្់ទំន្ងយា៉ា ងជិតសនិទធជាម្ួយន្ឹងរដបៀបវារៈទូ លំទូលាយ នន្
ការទប់ស្កកត់ ជដាលេះត្បោប់ អាវុធ ដទេះបី ជាឧត្ក្ិ ាក្ម្ម ន្ិងការរ ំដលា បំពាន្ស្ លសថិតដត្កាម្ទំន្ួលខុសត្តូវ

ក្នុងការការពារ (RtoP) អាច្ ឬម្ិន្អាច្ដក្ើតដ ើងក្នុងអំ ុងជដាលេះត្បោប់ អាវុធក្៏ដោយ ជាពិដសសទំន្ួល
ខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) បាន្នារភាាប់ ដៅន្ឹង ដទេះជាខុ សស្បលក្ពី រដបៀបវារៈនន្ការការពារជន្សុី
វ ិលដៅក្នុងជដាលេះត្បោប់អាវុធ (POC) ត្ក្បខ័ណឌសត្ាប់សក្ម្មភាពការទូត ច្ាប់ ម្ន្ុសសធម្៌ ន្ិងសិទិធ
ម្ន្ុសសរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ ស្ លដតតតដលើការការពារត្បជាជន្ក្នុងអំ

ុងជដាលេះត្បោប់ អាវុធ។
ដទេះជាយា៉ា ងណ្តក្៏ ដោយ ត្បសិន្ដបើការការពារជន្សុីវ ិលដៅក្នុងជដាលេះត្បោប់ អាវុធ (POC) ដោេះស្ស្កយ
បញ្ញ
ា ការពារទូលំទូលាយជាង

ដៅក្នុងក្រណីជាក្់ លាក្់នន្ជដាលេះត្បោប់ អាវុធទំ ន្ួលខុសត្តូវក្នុងការ
ការពារ (RtoP) អន្ុវតតច្ំដពាេះស្តក្រណីទំងឡាយណ្ត ស្ លត្បជាជន្ត្តូវបាន្គំរាម្គំស្ហងដោយអំដពើ
ត្បល័យពូជស្កសន្៍ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ន្ិងការលុបបំបាត់ ជាតិ ស្កសន្៍
ប៉ាុដណ្តណេះ ដោយម្ិន្គិតអំពីថ្នដតើស្កថន្ភាពដនាេះអាច្ ឬម្ិន្អាច្ត្តូវបាន្ក្ំណត់ ថ្នជាជដាលេះត្បោប់ អាវុធ
ដនាេះដ

ើយ។

ស្រសតី សន្តិភាព ន្ិងសន្តិសខ
ុ
ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) គឺជាច្ំណុច្បំដពញបស្ន្ថម្ ៏សំខាន្់ម្ួយនន្ការដបតជាានានា ដៅដពល

បច្ចុបបន្នរបស់អន្តររោា ិ បាលច្ំដពាេះសិទិធម្ន្ុសស ន្ិងសន្តិសុខរបស់ស្រសតី ូច្ជា ដវទិ កាត្ក្ុងដប៉ាកាំង ដ ើម្បី
សក្ម្មភាព ន្ិងដសច្ក្តីសដត្ម្ច្របស់ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខ ១៣២៥, ១៨៨៨, ១៨៨៩ ន្ិង ១៩៦០ សតីពីស្រសតី
សន្តិភាព ន្ិងសន្តិសុខ។ វ ិធាន្ការត្បតិបតតិការច្ំដពាេះ “ការបដងកើតឲ្យាន្ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ”
អាច្រួម្ច្ំ ស្ណក្ ល់ការបញ្ូច លភាពជាអនក្ ឹក្នាំរបស់ស្រសតីដៅក្នុងការទប់ស្កកត់

ន្ិងការបញ្ឈប់ អំដពើ

ដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ ន្ិងការធានាថ្ន ស្រសតី ន្ិងបុរសាន្ភាពដសមើោនដៅក្នុងការទប់ស្កកត់ ន្ិង ំដណ្តេះ
ស្ស្កយជដាលេះ ក្៏ ូច្ជាក្ិច្ចត្បឹ ងស្ត្បងក្ស្កងដ

ើងវ ិញ។

រួម្ជាម្ួ យន្ឹងការទទួ លស្កគល់តួនាទី របស់ស្រសតីដៅក្នុងការទប់ស្កកត់

ន្ិងការការពារ

ាន្ការបដងកើន្ការ

យល់ ឹងថ្ន ស្កថន្ភាពជដាលេះបច្ចុបបន្ន ន្ិងស្កថន្ភាពដត្កាយជដាលេះ ប៉ាេះពាល់ ល់ស្រសតី ន្ិងបុរសខុ សោន។
អគគដលខាធិ ការអងគការសហត្បជាជាតិ ដលាក្ បាន្ គីម្ូន្ បាន្បញ្ញ
ា ក្់ អេះអាងជាថមីថ្ន ការរ ំដលា ដសព

សន្ថវៈ ន្ិងទត្ម្ង់ដនសងដទៀតនន្អំដពើ ហិងានលូវដ ទអាច្ាន្ទម្ងន្់ដសមើន្ឹងអំដពើ ដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ ន្ិង
ថ្ន

អំដពើហិងាស្នអក្ដលើដយន្ឌ្័រ

គឺជាសូច្នាក្រត្ពាន្ជាម្ុន្ម្ួ យនន្ឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំងដន្េះ។

ដទេះជា

យា៉ា ងណ្តក្៏ ដោយ អំដពើហិងានលូវដ ទ ន្ិងស្នអក្ដលើដយន្ឌ្័រ ដៅស្តបន្តាន្សភាពធងន្់ធងរ ស្ ល ដោយ
ព័ត៌ាន្ ន្ិងធន្ធាន្ស្ លចំបាច្់ ដ ើម្បីស្សវងយល់អំពីម្ូលដហតុ ដៅាន្ក្ត្ម្ិត ន្ិងម្ិន្អាច្រក្បាន្។
លំនាំដន្េះត្តូវស្តតលស់បូរត

ដ ើ ម្បីធានាន្ូវការទប់ស្កកត់ កាន្់ស្តាន្ត្បសិទធភាព

ដៅដពលឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំន្ួល

ខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ិងការរ ំដលា បំពាន្ក្ំពុងាន្ការគំរាម្ក្ំ ស្ហង។

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ
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ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ិងទំនាក្់ទំន្ងរបស់ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ
(RtoP) ជាម្ួយន្ឹងរដបៀបវារៈអន្តរជាតិដនសងដទៀត

ត្បព័ន្យ
ធ ុតិធ
ត ម្៌អន្តរជាតិ ន្ិងតុលាការត្ពហមទណឌអន្តរជាតិ
ជាគំន្ិតនតួច្ដនតើម្ម្ួយ ដ ើម្បីបញ្ឈប់ ឬបដញ្ចៀសអំដពើ ត្បល័យពូជស្កសន្៍ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ន្ិងឧត្ក្ិ ាក្ម្ម
ត្បឆាំងម្ន្ុ សសជាតិ

ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ

ាន្ទំ នាក្់ទំន្ងយា៉ា ងជិតសនិទធជាម្ួយន្ឹង

ក្ិច្ចត្ពម្ដត្ពៀងនានាដៅក្នុងត្បព័ន្ធយុតិតធម្៌អន្តរជាតិ ដ ើម្បីបញ្ចប់ន្ិទណឌភាពសត្ាប់ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំងដន្េះ។
តុលាការត្ពហមទណឌអន្តរជាតិ (ICC) ស្ លច្ូ លជាធរាន្ក្នុងឆានំ២០០២ គឺជាស្កថប័ ន្តុលាការអន្តរជាតិ

អច្ិនង្គ្ន្តយ៍ ំបូងបំនុត ស្ លត្តូវបាន្នតល់អាណតតិឲ្យដធវើការដសុើបអដងកតដលើការត្បត្ពឹតត ន្ិងការកាត់ ដទស
ជន្ដលមើសស្ លត្តូវបាន្ដចទត្បកាន្់ សត្ាប់ឧត្ក្ិ ាក្ម្មធងន្់ធងរបំនុតទំងដន្េះ។
អន្តរជាតិ ដធវើឲ្យជន្ដលមើសទទួ លខុសត្តូវ

តុលាការត្ពហមទណឌ

ដោយម្ិន្ាន្អ ័យឯក្សិទិធសត្ាប់ ឋាន្ៈជាត្បម្ុខរ ា

ដយាងតាម្ដោលការណ៍នន្ភាពបំដពញបស្ន្ថម្ោន

ន្ិង

ដសុើបអដងកតអំដពើដោរដៅត្ទង់ ត្ទយធំ ស្ លអាច្ដក្ើត

ាន្ ដៅដពលសម្តថភាពតុលាការថ្ននក្់ ជាតិ ន្ិងថ្ននក្់តំបន្់ាន្ការខវេះខាត។ ដយាងតាម្ទំន្ួលខុសត្តូវ
ក្នុងការការពារ (RtoP) ការបញ្ូា ន្ដៅកាន្់តុលាការត្ពហមទណឌអន្តរជាតិ ត្តូវបាន្ចត់ទុក្ ជាវ ិធាន្ការទប់
ស្កកត់ម្ួយ ដោយស្ករវាអាច្រារាំងការគំរាម្ក្ំស្ហងនន្អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ ន្ិងជាវ ិធាន្ការដ្លើយ
តបម្ួយ ស្ លរួម្ច្ំ ស្ណក្ ល់គណដន្យយភាព ន្ិងការទប់ស្កកត់ន្ិទណឌភាព។

ការរ ីក្រាលោល ន្ិងការដធវើពាណិជាក្ម្មអាវុធធុន្តូច្ ន្ិងអាវុធដនសងដទៀត
ការដនទរអាវុធ ន្ិងត្ោប់ រ ំដសវដោយោមន្ការទទួលខុ សត្តូវ ន្ិងការរ ីក្ោលអាវុធធុន្តូ ច្ខុសច្ាប់ ាន្
នលប៉ាេះពាល់ដោយតទល់ដៅដលើការទប់ស្កកត់អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ ន្ិងអាច្រារាំងសម្តថភាពរបស់រ
ោា ិបាល ក្នុងការការពារត្បជាជន្របស់ខួន្។
ល
ម្ួយស្ននក្ ពីដត្ពាេះអាវុធធុន្តូច្ ន្ិងត្ោប់រ ំដសវអាច្ត្តូវបាន្
ដនទរ លួច្ ឬបស្ងវរទិសដៅយា៉ា ងង្កយស្សួល អាវុធទំងដន្េះ ជាញឹក្ញាប់ គឺជាអាវុធស្ លអាច្ដត្ជើសដរ ើស
បាន្ដៅក្នុងជដាលេះត្បោប់ អាវុធ។ អាវុធខុ សច្ាប់ ក្៏អាច្ ុតបដញ្ឆេះបស្ន្ថម្ ល់វ ិវាទនានានងស្ រ ស្ ល
អាច្ត្តូវបាន្ដោេះស្ស្កយ តាម្រយៈក្ិច្ចត្បឹងស្ត្បងស្ននក្ការទូត ដោយាន្ហាន្ិ ័ យដធវើឲ្យជដាលេះកាន្់ ស្ត
ធងន្់ធងរ

ល់ក្ត្ម្ិតនន្អំដពើ ដោរដៅត្ទង់ ត្ទយធំ ន្ិងអាច្ត្តូវបាន្ដត្បើ ត្បាស់ ដ ើម្បីបំតលញវ ិស័យសន្តិសុខ

របស់រ ា ត្ពម្ទំងយន្តការក្ស្កងសម្តថភាពថ្ននក្់តំបន្់ ន្ិងអន្តរជាតិ ស្ លពាយាម្ដធវើឲ្យាន្សថិរភាព
ច្ំដពាេះស្កថន្ភាពវ ិបតតិស្ លអាច្ាន្។ ដៅឆានំ២០០១ បណ្ត
ត រ ាជាសាជិក្បាន្ដបតជាាច្ិតត បញ្ឈប់ ការដធវើ
ពាណិជាក្ម្មអាវុធធុន្តូ ច្ខុសច្ាប់

ន្ិងម្ិន្ទទួលខុ សត្តូវ

តាម្រយៈក្ម្មវ ិធីសក្ម្មភាពរបស់អងគការ

សហត្បជាជាតិ សីព
ត ីអាវុធធុន្តូច្ ន្ិងអាវុធធុន្ស្ស្កល។ រ ានានាក្៏ សិត
ថ ក្នុង ំ ដណើរការបញ្ចប់ការច្រចអំពី
សន្ធិសញ្ញាសតីពីពាណិជាក្ម្មអាវុធ ស្ លពាយាម្ត្តួតពិ ន្ិតយការដនទរអាវុធធម្មតា ជាម្ួយន្ឹងបញ្ញាតតិស្ ល
ទប់ស្កកត់ការដនទរអាវុធ

ស្ លាន្ហាន្ិ ័យខពស់ក្ុងការត្តូ
ន
វបាន្ដត្បើ ត្បាស់

ដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ នងស្ រ។

ដ ើម្បីត្បត្ពឹតតឧត្ក្ិ ាក្ម្ម

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

ផ្នែកទី ២៖
ការពត្ងឹងទំនល
ួ ខុវត្តូវកែងការការពារ(RtoP)
៖ តួនាទី
ុ
របវ់តអ
ួ ងគថ្នែក់ជាតិ និងថ្នែក់តប
ំ ន់

|
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តួនាទីរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិល៖ ដតើអងគការសងគម្សុីវ ិលក្ំពុងដធវើអីខ
វ េះល ដហើយ ដ ើម្បី
ទប់ស្កកត់ ន្ិងបញ្ឈប់អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ?

ការដលើក្សទួយទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារាន្ភាពជាន្់ ោនជាម្ួ យវ ិស័យជាដត្ច្ើ ន្

ូច្ជា

សិទិធម្ន្ុសស

ការទប់ស្កកត់ជដាលេះ អ ិបាលក្ិច្ច ន្ិងន្ីតិរ ា សន្តិភាព ន្ិងសន្តិសុខ យុតិតធម្៌អន្តរជាតិ ការក្ស្កង
សន្តិភាព ជំន្ួយម្ន្ុសសធម្៌ សិទិធរបស់ស្រសតី ន្ិងទសសន្វ ិស័យជំដន្ឿ។ អងគការសងគម្សុីវ ិល (CSOs) បាន្
រួម្ច្ំស្ណក្រួច្ដហើយ ល់ការការពារត្បជាជន្ តាម្រយៈវ ិធាន្ការ ន្ិងគំន្ិតនតួច្ដនតើម្ជាដត្ច្ើន្៖
១. ការពិន្ិតយតាម្ោន្ ន្ិងការច្ងត្ក្ងជាឯក្ស្ករន្ូវអំដពើដោរដៅ
•

ការពិន្ិតយតាម្ោន្វ ិបតតិស្ លអាច្ដក្ើតាន្ជាក្់ស្សតង

ឬតាម្ោន្ពី ច្ាងយ

តាម្រយៈគំន្ិតនតួច្

ដនតើម្ស្សវងរក្ការពិត ន្ិងត្បព័ន្ធនសពវនាយសងគម្ ន្ិងតាម្ស្បបចស់ ស្ លពិន្ិតយតាម្ោន្ ន្ិង

ពិន្ិតយដម្ើ លជាពិដសសដលើសូច្នាក្រនានានន្អំ ដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ រួម្ទំងការញុេះញង់ ការ
វាយត្បហារដលើសហគម្ន្៍ ជន្ជាតិ ភាគតិ ច្ ន្ិងអំដពើហិងានលូវដ ទ ន្ិងស្នអក្ដលើដយន្ឌ្័រ។
២. ការស្ច្ក្រ ំស្លក្ការត្ពាន្ ន្ិងការវាយតនម្លជាម្ុន្
•

ការនតល់ ំណឹងជាម្ុន្ ល់តួអងគដនសងដទៀត
តាម្រយៈការស្ច្ក្រ ំស្លក្ព័ត៌ាន្

អំពីជដាលេះស្ លអាច្ដក្ើតាន្

ន្ិងការវាយតនម្លជាការត្ពាន្ជាម្ុន្

ត្ពាន្ជាម្ុន្ថ្ននក្់ជាតិ ថ្ននក្់តំបន្់ ន្ិងអន្តរជាតិ រួម្ទំងក្នុងអំ
ការស្ត្បត្បួលស្កថន្ការណ៍ន្ដយាបាយ ន្ិងការដបាេះដឆានត។

ន្ិងក្ំពុងចប់ដនតើម្

រួម្ជាម្ួ យន្ឹងយន្តការ

ុងរយៈដពលង្កយរងដត្ោេះ

ូច្ជា

៣. ការសត្ម្ុេះសត្ម្ួល ការច្រច ន្ិង ំដណ្តេះស្ស្កយវ ិវាទ
•

ការដលើក្ទឹ ក្ច្ិតតឲ្យភាគី វ ិវាទដធវើការច្រច ន្ិងដោេះស្ស្កយវ ិបតតិដោយអហិងា។

•

ក្ិច្ចត្បឹងស្ត្បងោំត្ទ ច្ូលរួម្ ឬ ឹក្នាំ ដ ើម្បីសត្ម្ុេះសត្ម្ួល ឬដោេះស្ស្កយជដាលេះ។

៤. ការបណុត េះបណ្ត
ត លបុគល
គ ក្
ិ ការពារជន្សុីវ ិល
•

ការសត្ម្បសត្ម្ួលការបណុត េះបណ្ត
ត លបុ គគលិក្សុីវ ិល ន្ិងដយាធាសត្ាប់ត្បតិបតតិការការពារ រួម្
ទំងការនតល់ការស្ណនាំអំពីការសាគល់សូច្នាក្រនន្អំដពើ ដោរដៅត្ទង់ ត្ទយធំ

ការកាត់បន្ថយ

ជន្រងដត្ោេះសុីវ ិលឲ្យសថិតក្នុងក្ត្ម្ិតអបបបរា ន្ិងការទប់ ស្កកត់អំដពើ ហិងានលូវដ ទ ន្ិងស្នអក្ដលើ
•

ដយន្ឌ្័ រ ន្ិងការគំរាម្គំស្ហងច្ំដពាេះក្ុ ារដៅក្នុងជដាលេះត្បោប់អាវុធ។

ការវាយតនម្លសូច្នាក្រទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ិងការវ ិភាគវ ិបតតិក្ន្លងម្ក្ ដ ើម្បី
រាយការណ៍អំពីដម្ដរៀន្ស្ លទទួលបាន្
ទប់ស្កកត់។

ន្ិងទាលប់អន្ុ វតតន្៍លត្អ បដសើរ

ដ ើម្បីពត្ងឹងយុទធស្កស្រសត

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

|
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ដតើអងគការសងគម្សុីវ ិលក្ំពុងដធវើអីខ
វ េះល ដហើយ ដ ើម្បីទប់ស្កកត់ ន្ិងបញ្ឈប់អំដពើដោរដៅត្ទង់
ត្ទយធំ?
៥. ការស្កតរដ
•

ើងវ ិញដត្កាយការប៉ាេះទងគិច្នលូវច្ិតត

ការអន្ុ វតតការវាយតនម្លដលើដសច្ក្តីត្តូវការរបស់សហគម្ន្៍ ដ ើម្បីបដងកើតយុទធស្កស្រសតក្ស្កងដ

ើង

វ ិញ ន្ិងនសេះនាដោយឯក្រាជយ ឬដោយសហការជាម្ួយន្ឹងតួអងគសងគម្សុីវ ិល រោា ិ បាល ន្ិង
អន្តររោា ិ បាលដនសងដទៀត។
•

ការសត្ម្បសត្ម្ួល
ដត្កាយវ ិបតតិ

ន្ិងការជួ យដត្ជាម្ស្ត្ជងតាម្រយៈ ំ ដណើរការសន្តិភាព

ន្ិងការអ ិវឌ្ឍន្៍

ការដតតតដលើស្ករៈសំខាន្់នន្ការធានាឲ្យាន្ភាពជាតំណ្តងដោយដសមើភាពដលើ

ត្បជាជន្ភាគតិ ច្ ស្រសតី ន្ិងត្ក្ុម្ង្កយរងដត្ោេះដនសងដទៀតដៅក្នុងក្ិច្ចត្បឹ ងស្ត្បងនសេះនា។
៦. ការោំត្ទ ន្ិងការពត្ងឹងត្បព័ន្យ
ធ ុតិធ
ត ម្៌ក្ុងស្សុ
ន
ក្ ន្ិងតំបន្់
•

ការពិន្ិតយតាម្ោន្ការង្ករ ន្ិងការនតល់ការោំត្ទនលូវច្ាប់ច្ំដពាេះស្កថប័ន្តុលាការ។

៧. ការតសូម្តិឲ្យាន្ស្កថប័ន្កាន្់ស្តរ ឹងាំ ដ ើម្បីទប់ស្កកត់ ន្ិងដ្លើយតបច្ំដពាេះឧត្ក្ិ ក្
ា ម្ម ន្ិងការរ ំដលា
បំពាន្ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដហើយអំពាវនាវ ល់៖
•
•
•

អនក្ន្ដយាបាយឲ្យដលើក្ដ

ើងអំពីការទប់ ស្កកត់ ន្ិងការពារត្បជាជន្ពី អំដពើ ដោរដៅ ត្ទង់ត្ទយ

ធំដៅក្នុងដសច្ក្តីស្ថលងការណ៍នានា។

ការអន្ុម្័តច្ាប់ ដ ើម្បីធានាសិទិធដសមើោនសត្ាប់ ត្ក្ុម្ភាគតិ ច្ ស្រសតី ន្ិងត្បជាជន្ង្កយរងដត្ោេះ។
រ ា ន្ិងអងគការថ្ននក្់តំបន្់ ឲ្យពត្ងឹង ឬ ត្បសិន្ដបើម្ិន្ទន្់ ាន្ បដងកើតដោលន្ដយាបាយក្នុងស្សុក្
ន្ិងថ្ននក្់តំបន្់ ន្ិងរច្នាសម្ព័ន្ធនានា ដ ើម្បីទប់ស្កកត់អំដពើ ដោរដៅត្ទង់ ត្ទយធំ។

•

រោា ិ បាលនានាឲ្យច្ុេះហតថដលខាដលើសន្ធិសញ្ញា ន្ិងពិធីស្ករសិទិធម្ន្ុសសអន្តរជាតិ ឬបដងកើតជន្
បដង្កគលថ្ននក្់ជាតិ សីព
ត ី ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)។

៨. ការោំត្ទសហគម្ន្៍ក្ុងស្សុ
ន
ក្ក្នុងក្ិច្ត្ច បឹងស្ត្បងទប់ស្កកត់ ន្ិងការពារ
•

ការជួ យតួអងគក្ុងស្សុ
ន
ក្ក្នុងការក្ស្កងសម្តថភាពរបស់ពួក្ដគ ដ ើម្បីក្ំណត់ ន្ិងបង្កករការគំរាម្
ក្ំស្ហងនន្ឧត្ក្ិ ាក្ម្ម ន្ិងការរ ំដលា បំពាន្ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ិងការ

នសពវនាយជាស្កធារណៈ ន្ិង/ឬក្នុងការបន្តអន្ុវតតតាម្ក្ិ ច្ចត្បឹងស្ត្បងទំងដន្េះ ត្បសិន្ដបើអាច្ដធវើ
ដៅបាន្។

ទិវានារ ីអន្តរជាតិ ស្ លត្បារពធដធវើដ

ើងដៅត្បដទសលីដបរ ីយា៉ា ។

ត្ប ព៖ រូបថតរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ ដោយ Eric Kanalstein

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

តួនាទីរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិល៖

|
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ឬអាច្ពត្ងឹងទំន្ួល

ខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP )យា៉ា ង ូច្ដម្តច្?
អងគការសងគម្សុីវ ិលអាច្ដត្បើ ត្បាស់ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ ដ ើម្បីពត្ងឹងការង្ករជាបន្តរបស់ ពួក្ដគក្នុង
ដោលបំណងទប់ស្កកត់ឧត្ក្ិ ាក្ម្មដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ។

ដៅក្នុងខណៈដពល ៏ សំខាន្់ ដនាេះក្នុង
ត្បវតតិស្កស្រសត ដៅដពលស្ លរោា ិបាលបាន្អន្ុម្័តទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅក្នុងឯក្ស្ករ
លទធនលជំ ន្ួបក្ំពូលពិ ពដលាក្
ដោយទទួលស្កគល់តួនាទីយា៉ាងសក្ម្មរបស់ខួន្ដៅក្ន
ល
ុងការការពារ
ត្បជាជន្ដៅទូទំងពិ ពដលាក្ពី ឧត្ក្ិ ាក្ម្មអាត្ក្ក្់បំនុតច្ំដពាេះម្ន្ុសសជាតិ
បាន្ម្ូលោាន្ម្ួ យស្ លម្ិន្អាច្ត្បស្ក្ក្បាន្

ស្ លតាម្រយៈដន្េះ

អងគការសងគម្សុីវ ិលទទួល

ោក្់ឲ្យបណ្ត
ត រ ានានាទទួ លខុសត្តូវ

ច្ំដពាេះការសន្ារបស់ខួន្។
ល
ដត្ៅពីការបញ្ូច លបទោាន្ដន្េះដៅក្នុងអាណតតិដរៀងៗខលួន្របស់ពួក្ដគ ន្ិងការ
ដត្បើ ត្បាស់វាដ ើម្បីដធវើការតសូម្តិឲ្យាន្ការទប់ស្កកត់

ន្ិងការការពារត្បក្បដោយត្បសិទធភាព

សងគម្សុីវ ិលអាច្ដធវើសក្ម្មភាពដនសងៗោនជាដត្ច្ើន្សំដៅដលើក្ក្ម្ពស់ការយល់ ឹង

អងគការ

ន្ិងក្ស្កងការោំត្ទ

ច្ំដពាេះបទោាន្ដន្េះ។
១. បដងកើន្ការយល់ ឹងអំពីទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារក្នងច្ំ
ុ ដណ្តម្ស្កធារណជន្ រោា ិបាល តំណ្តង
រាស្រសត ត្បព័ន្ន
ធ សពវនាយ វ ិស័យឯក្ជន្ ន្ិងបញ្ញាវ ័ន្ដ
•

ដរៀបច្ំត្ពឹតិតការណ៍ស្កធារណៈ ឬសិកាាស្កលាបិទទវរសតីពីទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)
ក្រណីរបស់ត្បដទស ន្ិងម្ូលបទស្ លពាក្់ ព័ន្ធ។

•

បដងកើត បក្ស្ត្ប ន្ិងនសពវនាយសាភរអប់រ ំជាភាស្កក្នុងស្សុក្។

•

ឯក្ស្ករដយាងទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅដពលដបាេះពុម្ពនាយអតថបទ បទវ ិភាគ
ន្ិងរបាយការណ៍ដោលន្ដយាបាយសតីពីក្រណីត្បដទស ឬម្ូលបទស្ លពាក្់ព័ន្ធ។

•

អំពាវនាវ ល់តួអងគនានាដៅត្គប់លំោប់ ថ្ននក្់ឲ្យចត់ វ ិធាន្ការដៅដពលាន្ហាន្ិ ័យស្ លអាច្
ដក្ើតាន្នន្ឧត្ក្ិ ាក្ម្ម ន្ិងការរ ំដលា បំពាន្ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ិងោក្់ឲ្យ

រោា ិបាលនានាទទួលខុសត្តូវដៅក្នុងស្កថន្ភាព ស្ លត្បជាជន្ត្តូវបាន្គំរាម្ក្ំ ស្ហង ឬឧត្ក្ិ ា
ក្ម្មក្ំពុងដក្ើតាន្។ ការអំ ពាវនាវដន្េះ រួម្បញ្ូច លទំងការន្ិយាយដលើក្ដ

ើងដៅក្នុងស្កថន្ភាព

នានាស្ លទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ក្ំពុងត្តូវបាន្ដត្បើ ត្បាស់ម្ិន្ត្តឹម្ត្តូវ ឬរ ំដលា
បំពាន្ ន្ិងការបញ្ញ
ា ក្់អំពីដពលដវលា ស្ លវ ិធាន្ការដន្េះគួ រត្តូវបាន្អន្ុវតត។
•

បញ្ូច លទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ិងក្ញ្ចក្់ ្ុេះបញ្ញ
ល
ា ំងពីការការពារអំដពើ ដោរដៅ
ត្ទង់ត្ទយធំដៅក្នុងក្ិច្ចពិភាក្ាអំពីរដបៀបវារៈស្ លពាក្់ព័ន្ធ រួម្ទំងយុតិតធម្៌អន្តរជាតិ ន្ិងថ្ននក្់

តំបន្់ ស្រសតី សន្តិភាព ន្ិងសន្តិសុខ ការត្តួតពិន្ិតយអាវុធ ន្ិងការការពារជន្សុីវ ិលដៅក្នុងជដាលេះ
ត្បោប់ អាវុធ។

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ
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២. បដងកើតត្ក្ុម្ស្ លាន្ច្ក្ាុវ ិស័យរួម្ស្ លោំត្ទច្ំដពាេះទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ិងបដងកើន្
ការង្កររបស់អងគការសងគម្សុីវ ិលដលើបទោាន្

•

ដកាេះត្បជុំ ឬោំត្ទក្ិច្ចពិភាក្ាដទៀងទត់ ជាម្ួយអងគការសងគម្សុីវ ិលម្ួ យត្ក្ុម្តូច្ ត្បសិន្ដបើពួក្ដគ
អាច្ដ ញដោល

ន្ិងពិភាក្ាអំពីព័ត៌ាន្ថមីច្ុងដត្កាយបំនុតអំពីទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ

(RtoP) ការអន្ុ វតតទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ច្ំដពាេះស្កថន្ភាពវ ិបតតិ ការដ្លើយតបរបស់

រោា ិ បាល ន្ិងអងគការថ្ននក្់តំបន្់ ច្ំដពាេះការអ ិ វឌ្ឍន្៍តាម្បទោាន្ ន្ិងការក្ំណត់ យុទធស្កស្រសតអំពី
ការតសូម្តិ។
•

នារភាាប់ ជាម្ួ យអងគការសងគម្សុីវ ិលដនសងដទៀត ស្កថប័ន្អប់រ ំ ន្ិងស្កធារណជន្ទូ ដៅ ដោយដត្បើ
ត្បាស់បណ្ត
ត ញសងគម្

ដ ើម្បីស្ច្ក្រ ំស្លក្ព័ត៌ាន្

ន្ិងការវ ិភាគ

ត្ពឹតិតការណ៍នានា។
•

ច្ូលរួម្ដៅក្នុងសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ។

ការដបាេះពុម្ពនាយ

ន្ិង

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ
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តួនាទីរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិល៖ ដតើអងគការសងគម្សុីវ ិលពត្ងឹង ឬអាច្ពត្ងឹងទំន្ួលខុស
ត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) យា៉ា ង ូច្ដម្តច្?
៣. តសូម្តិឲ្យាន្ការបដងកើន្ការោំត្ទតាម្បទោាន្សត្ាប់ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)
•

អំពាវនាវ ល់អនក្ន្ដយាបាយឲ្យដលើក្ដ
ដសច្ក្តីស្ថលងការណ៍

ន្ិងដ ើ ម្បីឲ្យរ ា

ើងពីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

(RtoP)

ដៅក្នុង
ន្ិងអងគការថ្ននក្់តំបន្់បញ្ូច លទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

(RtoP) ដៅក្នុងយុទធស្កស្រសតសន្តិសុខថ្ននក្់ ជាតិ ន្ិងតំបន្់ ដសៀវដៅស ។ល។
៤. ការស្ស្កវត្ជាវ ន្ិងការអ ិវឌ្ឍន្៍ដោលន្ដយាបាយ
•

ដបាេះពុម្ពនាយការស្ស្កវត្ជាវ ន្ិងដោលន្ដយាបាយសដងាបសតីពីទិ ាភាពដនសងៗ ន្ិងម្ូលបទពាក្់
ព័ន្ធន្ឹងបទោាន្ ដ ើម្បីបដងកើន្ការយល់ ឹ ងអំពី ន្ិងរួម្ច្ំ ស្ណក្ច្ំដពាេះក្ិច្ចពិភាក្ាលម្អិតអំពីទំន្ួល
ខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)។

សំណួរពិភាក្ាសត្ាប់អងគការសងគម្សុីវ ិល
ដៅក្នុងបណ្ត
ត ញ ន្ិងសហគម្ន្៍របស់អក្
ន ច្ូរពិចរណ្តសំណួរ ូច្ខាងដត្កាម្អំពីរដបៀបោក្់ឲ្យអន្ុវតតទំន្ួលខុសត្តូវ
ក្នុងការការពារ (RtoP) ៖

•

ដតើអងគការសងគម្សុីវ ិល ន្ិងសហគម្ន្៍របស់អនក្ ាន្ច្ម្ងល់ ឬក្ងវល់ច្ម្បងអវីខលេះអំពីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុង

ការការពារ (RtoP)?
•

ដតើអងគការសងគម្សុីវ ិលគួរដសនើសុំអងគការសហត្បជាជាតិ
អន្ុវតតវ ិធាន្ការម្ិន្បងាិតបងាំអីខ
វ េះល ?

បណ្ត
ត រោា ិបាល

ន្ិងអងគការថ្ននក្់ តំបន្់ឲ្យ

ត្បសិន្ដបើវ ិធាន្ការទំងដន្េះពុំាន្ភាពត្គប់ត្ោន្់ ក្ុងការការពារដទ
ន

ដនាេះ ដតើអងគការសងគម្សុីវ ិលរបស់អនក្ន្ឹងពិចរណ្តដលើការអំពាវនាវឲ្យាន្វ ិធាន្ការបងាិតបងាំ តាម្រយៈ
អងគការសហត្បជាជាតិ ឬអងគការថ្ននក្់តំបន្់ ស្ រឬដទ? ត្បសិន្ដបើម្ិន្ាន្វ ិធាន្ការោមន្ការបងាិតបងាំ ឬ
វ ិធាន្ការបងាិតបងាំ ដទដនាេះ ដតើស្កថប័ន្ទំងដន្េះគួរអ ិវឌ្ឈសម្តថភាពរបស់ខួន្យា៉ា
ល
ង ូច្ដម្តច្ ដ ើម្បីការពារ
ត្បជាជន្ពីឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ិងការរ ំដលា បំពាន្?
ពិចរណ្តអំពីការដលើក្ដ

ង
ើ ន្ូវសំណួរ ូច្ខាងដត្កាម្ដៅដពលាន្ការច្ូលរួម្ពីសណ្ត
ំ
ក្់ម្ង្គ្ន្ីថ្ន
ត ន ក្់តំបន្់

ន្ិងម្ង្គ្ន្ីរត

ោា ិបាល៖

•

ដតើម្ង្គ្ន្ីតទំងឡាយ ឹងអំពីការដបតជាាច្ំដពាេះទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ស្ លដធវើដ

ើងដៅ

ក្នុងជំន្ួបក្ំពូលពិ ពដលាក្ ឆានំ២០០៥ ស្ រឬដទ?
•

ដតើម្ង្គ្ន្ីត/តំណ្តងរាស្រសតាន្ច្ម្ងល់អំពីដោលការណ៍ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ស្ រឬដទ?

•

ដតើយុទធស្កស្រសត ន្ិងយន្តការអវីខលេះត្តូវបាន្បដងកើតដ
ដ ើម្បីទប់ស្កកត់អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ?

ើងដៅក្នុងរោា ិបាល ឬអងគការថ្ននក្់តំបន្់របស់អនក្

ដតើស្កថប័ន្ទំងដន្េះក្ំពុងដធវើការ

ដ ើម្បីពត្ងឹងសម្តថភាព

ទប់ស្កកត់ ន្ិងការពាររបស់ខួន្?
ល

•

ដតើរោា ិបាលរបស់អនក្ក្ំពុងចត់វ ិធាន្ការ ដ ើម្បីបញ្ូច លទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅ
ក្នុងដោលន្ដយាបាយរបស់ខួន្ស្
ល
រឬដទ?

•

ដតើក្ិច្ចត្ពម្ដត្ពៀងថ្ននក្់រោា ិបាល
សុីវ ិលសតីពីបញ្ញ
ា ទំងដន្េះស្ រឬដទ?

ឬថ្ននក្់តំបន្់របស់អនក្

ាន្យន្តការដ ើម្បីដធវើអន្តរក្ម្មជាម្ួយសងគម្

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

|

ដតើអក្
ន អាច្ដៅទក្់ទងត្ក្ុម្ណ្តខលេះបាន្?
ការង្កររបស់អងគការសងគម្សុីវ ិល ដ ើម្បីពត្ងឹងទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ អាច្ត្តូវបាន្ដធវើដ
បរ ិបទនន្វ ិស័យម្ួ យច្ំន្ួន្ធំ។

អនក្

ើងដៅក្នុង

ឬអងគការរបស់អនក្អាច្សហការជាន គូ ជាម្ួ យវ ិទាស្កថន្ដោល

ន្ដយាបាយ ន្ិងស្ស្កវត្ជាវ អងគការនតល់ដសវា ត្ក្ុម្ជំដន្ឿ ន្ិងស្កថប័ន្អប់រ ំ ដ ើម្បីដលើក្សទួយបទោាន្ ន្ិង
ទប់ស្កកត់ ន្ិងដ្លើយតបដៅន្ឹ ងអំដពើដោរដៅត្ទង់ ត្ទយធំ ។

សិទិម្
ធ ន្ុសស

សន្តិភាព ន្ិង

ការទប់ស្កកត់

សន្តិសុខ

ជដាលេះ

អ ិបាលក្ិច្ច ន្ិង
ន្ីតិរ ា

RtoP

សិទិនា
ធ រី

ជំន្ួយម្ន្ុសសធម្៌

យុតិធ
ត ម្៌អន្តរជាតិ

ការក្ស្កង
សន្តិភាព
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|

ដតើបញ្ញាវ ័ន្ដអាច្ដលើក្សទយទំ
ន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ
(RtoP)យា៉ា ង ូច្ដម្តច្?
ួ
ុ
បញ្ញាវ ័ន្ដ គឺជាតួអងគសំខាន្់បំនុតដៅក្នុងការពត្ងឹងបទោាន្ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ទំងជា
អនក្ស្ស្កវត្ជាវ
សងគម្សុីវ ិល
បទោាន្។
ស្កកត់

ទំងជាត្គូបដត្ងៀន្។

ពួក្ដគអាច្ដធវើឲ្យាន្ការច្ូ លរួម្ពីសំណ្តក្់ វ ិស័យដនសងៗនន្អងគការ

ត្ពម្ទំងម្ង្គ្ន្ីតការទូតថ្ននក្់ជាតិ
ូច្ស្ លអនក្បាន្ដ

ន្ិងតំបន្់ដៅក្នុងក្ិច្ចពិភាក្ាអំពីទិ ាភាពជាដត្ច្ើន្នន្

ើញដៅក្នុងស្ននក្ម្ុន្ដន្េះ

ាន្សំណួរសំខាន្់ ៗអំពីរដបៀបពាក្រណ៍

ន្ិងដ្លើយតបយា៉ា ងាន្ត្បសិទធភាពដៅន្ឹងឧត្ក្ិ ាក្ម្ម

ទប់

ន្ិងការរ ំដលា បំពាន្ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការ

ការពារ (RtoP)។ ដត្ៅពី ការអន្ុវតតការស្ស្កវត្ជាវដលើបញ្ញ
ា ទំងដន្េះ បញ្ញាវ ័ន្ដអាច្បដងកើតក្ម្មវ ិធីសិក្ា ន្ិង

សាភរៈអប់ រ ំ ដរៀបច្ំ សិកាាស្កលា ន្ិងបដត្ងៀន្វគគនានា ស្ លពិន្ិតយទំ ន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)
ន្ិងរដបៀបស្ លទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) អន្ុវតតច្ំដពាេះក្រណីរបស់ត្បដទស ន្ិងម្ូលបទស្ ល

ពាក្់ព័ន្ធ។ ាន្ការយល់ខុសទូដៅនងស្ រអំពីបទោាន្ស្ លអនក្ជំនាញអាច្ជួ យដៅក្នុងការស្ស្កយបំ ឺដល ៅ
ក្នុង ន្ិងដៅដត្ៅម្ជឈោាន្អប់ រ ំ។

១. ការស្ស្កវត្ជាវ ន្ិងការដបាេះពុម្ន
ព ាយអាច្ដតតតដលើ៖
•

ការវាយតនម្លហាន្ិ ័យ ន្ិងការត្ពាន្ជាម្ុន្សត្ាប់អំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ។

•

ការវ ិភាគ ន្ិងការស្ស្កវត្ជាវជដាលេះ។

•

ម្ូលដហតុ នលូវដៅរក្ភាពធងន្់ធងរ ន្ិងការកាត់បន្ថយជដាលេះ។
ក្រណីសិក្ាអំពីស្កថន្ភាពត្បដទសកាលពីអតីតកាល
ស្ លន្ឹងដក្ើ តាន្ដ

•

ើង

ន្ិងបច្ចុបបន្ន

ត្ពម្ទំងត្បដ ទនន្វ ិធាន្ការស្ លចំបាច្់ ត្តូវស្តក្ំណត់ ដ ើម្បីទប់ស្កកត់ ន្ិងដ្លើយតបជាពិដសស
•

ដៅន្ឹងឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ិងការរ ំដលា បំពាន្។
ការបញ្ញ
ា ក្់ ឲ្យបាន្ច្ាស់អំពីបញ្ញ
ា ត្បឈម្ស្ននក្ទសសន្:ទន្

ន្ិងអន្ុវតតន្៍សត្ាប់ ទំន្ួលខុសត្តូវ

ក្នុងការការពារ (RtoP)។

២.

ការអប់រ ំអំពីទំន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ
ុ

(RtoP)

ខាងដត្កាម្នន្ការសិក្ា ក្នុងច្ំដណ្តម្វ ិស័យដនសងដទៀត៖
•

សន្តិភាព ន្ិងជដាលេះ

•

ការសិក្ាអំពីអំដពើត្បល័យពូ ជស្កសន្៍

•

ការទប់ស្កកត់

•

ទំនាក្់ទំន្ងអន្តរជាតិ

•

ច្ាប់អន្តរជាតិ

•

យុតិតធម្៌អន្តរកាល

•

ការរក្ាសន្តិភាព ន្ិងការក្ស្កងសន្តិភាព

អាច្ត្តូវបាន្បញ្ូច លដៅក្នងវ
ុ ិស័យ ូច្
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តួនាទីរបស់ត្បព័ន្ន
ធ សពវនាយ៖

|

ដតើតំណ្តងត្បព័ន្ន
ធ សពវនាយអាច្ដធវើអីខ
វ េះល
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ដ ើម្បីការពារ

ត្បជាជន្?
អនក្ស្ករព័ត៌ាន្ ន្ិងបុគគលវ ិជាាជីវៈនន្ត្បព័ន្ធនសពវនាយដនសងដទៀត ជាញឹក្ញាប់ គឺជាស្កក្សីនន្ស្កថន្ភាព
ស្ លជន្សុីវ ិលសថិតក្នុងហាន្ិ ័យនន្ឧត្ក្ិ ាក្ម្មដោរដៅ ឬការរ ំដលា សិទិធម្ន្ុ សសធងន្់ធងរដនសងដទៀត ន្ិង
ដោយដហតុ ដន្េះដហើយ បាន្ដត្បើ ត្បាស់ត្បព័ន្ធនសពវនាយ (ស្ករព័ត៌ាន្ ទសសនាវ ីដ ទិនាន្ុបបវតតិ វ ិទយុ
អុីន្ធឺណិត ន្ិងទូរទសសន្៍ ) ជាបណ្ត
ត ញម្ួ យនន្ពិ ពដលាក្ ដ ើម្បីជូន្ ំណឹង ន្ិងជំរុញឲ្យាន្វ ិធាន្ការ
ទប់ស្កកត់។ ការរ ីក្ច្ដត្ម្ើន្យា៉ា ងឆាប់រហ័សនន្បណ្ត
ត ញសងគម្

ូច្ជា Twiter, Facebook ន្ិង Youtube

បាន្អន្ុញ្ញាតឲ្យបុគគលទំងឡាយអាច្ស្ច្ក្រ ំស្លក្ខលឹម្ស្ករស្ លអាច្ដម្ើ លបាន្ភាលម្ៗដៅទូទំងពិ ព
ដលាក្។ ដទេះជាយា៉ា ងណ្តក្៏ដោយ ភាពនទុយោនទំងស្សុងម្ួយក្៏ដក្ើ តាន្ដ ើងនងស្ រទក្់ទងន្ឹ ងតួនាទី
ស្ លត្បព័ន្ធនសពវនាយអាច្ាន្៖ ដទេះបីជាត្បព័ន្ធនសពវនាយាន្តួនាទីជូន្ ំណឹង ន្ិងជំរុញឲ្យាន្
ត្បតិក្ម្មទប់ស្កកត់ ក្៏ដោយ វាអាច្ត្តូវបាន្ដត្បើត្បាស់ម្ិន្ត្តឹ ម្ត្តូវ ដ ើម្បីោំត្ទភាគីវ ិវាទ ឬរោា ិ បាលស្ ល
ោបសងកត់ ក្នុងដោលបំណងញុេះញង់ឲ្យាន្អំ ដពើ ដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ។

ដតើត្បព័ន្ន
ធ សពវនាយអាច្ច្ូលរួម្ដៅក្នុងការរាយការណ៍ត្បក្បដោយទំន្ួលខុសត្តូវដៅក្នុង
ស្កថន្ភាពអំដពើដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំយា៉ាង ូច្ដម្តច្?

អនក្ស្ករព័ត៌ាន្ ន្ិងបុគគលិក្វ ិជាាជី វៈនន្ត្បព័ន្ធនសពវនាយដនសងដទៀត គួរ៖
•

ធានាន្ូ វការរាយការណ៍ត្បក្បដោយតុ លយភាពអំពីត្ពឹតិតការណ៍ ន្ិងស្កថន្ភាពសំខាន្់ ៗ។

•

ដត្បើ ត្បាស់បដច្ចក្វ ិទានសពវនាយថមីៗ

ដ ើម្បីនសពវនាយការរាយការណ៍ដន្េះដៅ ល់ជន្ដោលដៅ

កាន្់ស្តដត្ច្ើ ន្ ន្ិងាន្លក្ាណៈច្ត្ម្ុេះជាងម្ុន្។
•

ោំត្ទ ល់អនក្ដ្លើយ្លងបរដទស ស្ លអាច្យក្ព័ ត៌ាន្អំ ពីស្កថន្ភាពនានាសត្ាប់ រយៈដពលស្វង
ជាងដន្េះ។

•
•

ធានាន្ូ វការបណុត េះបណ្ត
ត លត្បក្បដោយវ ិជាាជី វៈត្គប់ ត្ោន្់
ស្ករព័ត៌ាន្ក្នុងច្ំដណ្តម្បុគគលិក្ត្បព័ន្ធនសពវនាយ។
ោំត្ទត្ប ពនន្ត្បព័ន្ធនសពវនាយឯក្រាជយ

ន្ិងច្ត្ម្ុេះ

ន្ិងបទោាន្ខពស់នន្ការអន្ុវតតស្ននក្

ដ ើ ម្បីឲ្យស្កធារណជន្ទទួ លបាន្ទសសន្ៈ

ដនសងៗោន។
•

យក្ច្ិតតទុក្ោក្់ច្ំដពាេះការរ ំដលា សិទិធម្ន្ុ សសត្ទង់ត្ទយធំ
អំដពើដោរដៅត្ទង់ ត្ទយធំ។

ន្ិងលក្ាខណឌនានាស្ លនាំ ឲ្យាន្

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

តួនាទីរបស់ត្បព័ន្ន
ធ សពវនាយ៖

|

ដតើអក្
ន អាច្ដត្បើត្បាស់បណ្ត
ត ញនសពវនាយ

ដ ើម្បីការពារ

ត្បជាជន្យា៉ា ង ូច្ដម្តច្?
ដតើតួអងគដនសងដទៀតអាច្ពិន្ិតយតាម្ោន្ ន្ិងច្ូលរួម្ជាម្ួយត្បព័ន្ន
ធ សពវនាយសត្ាប់ការទប់ស្កកត់
ត្បក្បដោយត្បសិទភា
ធ ពយា៉ា ង ូច្ដម្តច្?
សងគម្សុីវ ិល ន្ិងម្ង្គ្ន្ីតការទូតថ្ននក្់ជាតិ តំបន្់ ន្ិងអន្តរជាតិ គួរ៖
•

ដនទៀងតទត់ វ ិភាគ ន្ិងនសពវនាយព័ ត៌ាន្ឲ្យបាន្ដត្ច្ើ ន្ ស្ លទទួ លបាន្ពីស្កក្សីដ

ើញតទល់ស្ នក្

នានា។
•

បក្ស្ត្បព័ត៌ាន្ដៅក្នុងរបាយការណ៍អំពីអំដពើ ដោរដៅជាភាស្កដនសងដទៀត ដ ើម្បីធានាថ្ន អនក្
រាល់ោនយល់ច្ាស់ ន្ិងទទួ លបាន្ព័ត៌ាន្ទំងដន្េះ។

•

នតល់សិទិធ ល់ត្បព័ន្ធនសពវនាយក្នុងការច្ូ លដៅ ល់

ន្ិងាន្ដសរ ីភាពដ ើរដហើរដៅក្នុងបណ្ត
ត

ត្បដទសស្ លឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំងដន្េះក្ំពុងាន្ការគំរាម្គំ ស្ហង

ឬក្ំពុងដក្ើតាន្ដ

ើង

សំដៅជួយ

ល់ការទទួលបាន្ ន្ិងរាយការណ៍អំពីដហតុការណ៍នានា។
•

ធានាន្ូ វសុវតថិភាពសត្ាប់អនក្រាយការណ៍ ន្ិងអនក្ស្ករព័ ត៌ាន្ ស្ លដធវើការដៅក្នុងត្បដទសាន្
ជដាលេះ។

•

រាយការណ៍ ន្ិងតបតច្ំដពាេះក្រណីនន្ការញុេះញង់

ូច្ជា តាម្រយៈការនសពវនាយស្ករស្ ល

ដលើក្ទឹក្ច្ិ តតឲ្យាន្ភាពច្ត្ម្ុេះ ន្ិងជំរុញឲ្យាន្ការោក្់ក្ំហិត។
•

អន្ុញ្ញាត ឬដធវើការតសូម្តិ សត្ាប់ពលរ ាដៅក្នុងត្បដទសទំងអស់ឲ្យទទួ លបាន្ ន្ិងច្ូលរួម្ដៅ
ក្នុងត្បព័ន្ធនសពវនាយឯក្រាជយ ច្ត្ម្ុេះ ន្ិងយុតិតធម្៌។

44

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

|

ដតើរោា ិបាលរបស់អក្
ន
- ន្ិងបណ្ត
ត រ ទ
ា ង
ំ អស់ - អាច្ដលើក្សទយ
ន្ិងអន្ុវតតទំន្ួល
ួ
ខុសត្តូវក្នងការការពារ
(RtoP) យា៉ា ង ូច្ដម្តច្?
ុ
រ ាាន្ទំន្ួលខុ សត្តូវច្ម្បងក្នុងការការពារត្បជាជន្របស់ខួន្ពី
ល
អំដពើត្បល័យពូជស្កសន្៍

ឧត្ក្ិ ាក្ម្ម

សង្គ្ង្កគម្ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ ន្ិងការលុបបំបាត់ ជាតិស្កសន្៍។ រោា ិបាលទំងឡាយក្៏គួរច្ងចំ
នងស្ រអំពីទំន្ួលខុ សត្តូវរបស់ខួន្
ល

ក្នុងការជួ យរ ាដនសងដទៀតក្នុងការត្បកាន្់ យក្កាតពវក្ិច្ចការពាររបស់
ពួក្ដគ ន្ិងក្នុងការរួម្ច្ំ ស្ណក្ច្ំដពាេះការដ្លើយតបរួម្ោន ត្បសិន្ដបើរ ាណ្តម្ួ យខក្ខាន្ម្ិន្បាន្ទប់ស្កកត់

អំដពើដោរដៅត្ទង់ ត្ទយធំ ដៅក្នុងត្ពំ ស្ ន្របស់ខួន្។
ល
រោា ិ បាលទំងឡាយអាច្ចត់វ ិធាន្ការជាដត្ច្ើន្
ដ ើម្បីដលើក្សទួយទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ិងក្ស្កងសម្តថភាពថ្ននក្់ ជាតិ ដ ើម្បីទប់ ស្កកត់ ន្ិង
ដ្លើយតបច្ំ ដពាេះការគំរាម្ក្ំស្ហងនន្ឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ិងការរ ំដលា បំពាន្៖
១. ការោំត្ទតាម្បទោាន្ ន្ិងស្កថប័ន្សត្ាប់ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)
•
•

ច្ូលរួម្ដៅក្នុងក្ិច្ចពិភាក្ាអន្តរជាតិ ន្ិងថ្ននក្់តំបន្់អំពីទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ិង
អន្ុម្័តបទោាន្ដន្េះដៅក្នុងដសច្ក្តីស្ថលងការណ៍ ន្ិង ំដណ្តេះស្ស្កយនលូវការ។
បដងកើតគណៈក្ាមធិ ការអច្ិនង្គ្ន្តយ៍រម្
ួ ម្ួ យ
(RtoP)។

•

ឬត្ក្ុម្សភាទទួលបន្ទុក្ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ

ស្តងតាំងជន្បដង្កគលថ្ននក្់ ជាតិ ឬម្ង្គ្ន្ីតជាន្់ខពស់ម្ួយត្ក្ុម្ ដ ើម្បីដធវើការតសូម្តិ សត្ាប់ ការអន្ុ វតតន្៍
ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)ថ្ននក្់ជាតិ។

២.

កាត់បន្ថយហាន្ិ ័យនន្ការគំរាម្ក្ំស្ហងនន្ឧត្ក្ិ ក្
ា ម្មទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ

(RtoP)

ន្ិងការ

រ ំដលា បំពាន្
•

•

្លុេះបញ្ញ
ច ំងអំពីដោលន្ដយាបាយស្ លាន្ស្ស្កប់
ដ ើម្បីោំត្ទច្ំ ដពាេះភាពច្ត្ម្ុេះ
បដងកើន្ការ
អ ិវឌ្ឍន្៍ ដស ាក្ិច្ច ន្ិងរក្ាវ ិស័យសន្តិសុខត្តឹម្ត្តូវ ន្ិ ងពិចរណ្តអំពីរដបៀបបញ្ូច លក្ញ្ចក្់្ុេះ
ល
បញ្ញ
ច ំងអំដពើ ដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំដៅក្នុងស្កថប័ន្ទំងដន្េះ។

នតល់អាទិ ភាព ល់ការទប់ស្កកត់អំដពើដោរដៅត្ទង់ ត្ទយធំ ដៅក្នុងយុទធស្កស្រសតសន្តិសុខជាតិ
ដសៀវដៅសការពារជាតិ ។ល។

•

អន្ុម្័តច្ាប់ក្ុងស្សុ
ន
ក្ត្បឆាំងន្ឹងឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP )ន្ិងការរ ំដលា
បំពាន្

ន្ិងច្ាប់សីព
ត ីការការពារសិទិធសត្ាប់ ត្ក្ុម្ជន្ជាតិភាគតិច្

ស្រសតី

ជន្ដ ៀសខលួន្

ន្ិង

ត្បជាជន្ង្កយរងដត្ោេះដនសងដទៀត។
•

នតល់សចចប័ន្ ន្ិងអន្ុវតតកាតពវក្ិច្ចនន្លិខិតុបក្រណ៍អន្តរជាតិស្ លពាក្់ព័ន្ធអំពីសិទិធម្ន្ុសស ច្ាប់
ម្ន្ុសសធម្៌ អន្តរជាតិ ន្ិងច្ាប់សីព
ត ីជន្ដ ៀសខលួន្ ន្ិងលក្ាន្ិក្
ត ៈទីត្ក្ុងរម្
៉ាូ នន្តុលាការត្ពហមទណឌ
អន្តរជាតិ (ICC)។

•

ធានា ន្ិង/ឬសត្ម្បសត្ម្ួលការង្កររបស់អងគការអន្តរជាតិ ន្ិងថ្ននក្់តំបន្់ រួម្ទំង តាម្រយៈការរួម្
ច្ំស្ណក្ច្ំដពាេះត្បតិ បតតិការរក្ាសន្តិភាព
ម្ូលោាន្

ន្ិងការោំត្ទក្ិ ច្ចត្បឹងស្ត្បង

ដ ើម្បីពត្ងឹងអងគភាពក្នុង

ូច្ជា ន្គរបាល ទហាន្ តុលាការ អនក្តាក្់ស្តងច្ាប់ ន្ិងបុគគលដនសងដទៀតស្ ល

ជួយត្តួតពិ ន្ិតយការអន្ុ វតតសិទិធម្ន្ុសស ន្ិងបទោាន្ម្ន្ុ សសធម្៌។
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ដតើរោា ិបាលរបស់អក្
ន
- ន្ិងបណ្ត
ត រ ទ
ា ង
ំ អស់ - អាច្ដលើក្សទយ
ន្ិងអន្ុវតតទំន្ួល
ួ
ខុសត្តូវក្នងការការពារ
(RtoP) យា៉ា ង ូច្ដម្តច្?
ុ
៣. ទប់ស្កកត់ការរ ីក្រាលោលនន្ជដាលេះ តាម្រយៈការទទួលស្កគល់ជាម្ុន្

ំដណ្តេះស្ស្កយវ ិវាទ ន្ិងការ

នសេះនា
•

បដងកើតស្កថប័ន្ជាតិឯក្រាជយ

ូច្ជា គណៈក្ម្មការសិទិធម្ន្ុសសស្ លាន្សាជិ ក្ច្ត្ម្ុេះ រួម្ទំង

សាជិក្នន្ត្ក្ុម្ជន្ជាតិភាគតិច្

ន្ិងត្ក្ុម្ស្កសនាភាគតិច្

ន្ិងស្រសតី

ដ ើម្បីដធវើសក្ម្មភាពជា

“អនក្ោលំដម្ើ ល” ន្ិងការពារសិទិធម្ន្ុសស។
•

ពិន្ិតយដ

ើងវ ិញដលើយន្តការត្ពាន្ជាម្ុ ន្សត្ាប់ ការទប់ ស្កកត់អំដពើដោរដៅត្ទង់ ត្ទយធំ បដងកើន្

ការយល់ ឹ ងអំពីសូច្នាក្រពាក្់ ព័ន្ធ

ូច្ជា អំដពើហិងានលូវដ ទ ន្ិងអំដពើ ហិងាស្នអក្ដលើដយន្ឌ្័រ

ន្ិងពាក្យសម្តីស្ លជំ រុញឲ្យាន្ការសអប់ដខពើម្

ឬការវាយត្បហារខាលំងដ

ើងៗដលើសហគម្ន្៍

ជន្ជាតិភាគតិច្ ន្ិងធានាថ្ន ព័ត៌ាន្ត្ពាន្ជាម្ុន្ពីថ្ននក្់ម្ូលោាន្ត្តូវបាន្ត្បម្ូល វ ិភាគ ន្ិង
ស្ច្ក្រ ំស្លក្ជាម្ួ យន្ឹងតួអងគពាក្់ព័ន្ធនានា។
•
•

ស្ក្លម្អការសត្ម្បសត្ម្ួលក្នុងច្ំដណ្តម្ការ ិយាល័យរោា ិ បាល
ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ស្ លអាច្ដក្ើតដ
ពត្ងឹងការសត្ម្បសត្ម្ួលថ្ននក្់ជាតិ ន្ិងម្ូលោាន្

ដ ើម្បីដ្លើយតបច្ំ ដពាេះស្កថន្ភាព

ើង ឬក្ំពុងបន្ត។

ំដណ្តេះស្ស្កយវ ិវាទ ន្ិងសម្តថភាពស្សវងរក្

ការពិត។
•

•

បណុត េះបណ្ត
ត លបុគគលិក្សន្តិសុខ ន្ិងរក្ាសន្តិភាព ដ ើ ម្បីដត្តៀម្ដរៀបច្ំ ត្បតិបតតិការការពារ ន្ិង
បដងកើន្សុវតថិភាពជន្សុីវ ិលជាអតិបរា រួម្ទំង តាម្រយៈការនតល់ការស្ណនាំ អំពីការកាត់បន្ថយ
ជន្រងដត្ោេះសុីវ ិលឲ្យដៅក្ត្ម្ិ តអបបរា

ត្ពម្ទំងទប់ ស្កកត់

នលូវដ ទ
អាវុធ។

ន្ិងការគំរាម្ក្ំ ស្ហងច្ំដពាេះក្ុ ារដៅក្នុងជដាលេះត្បោប់

ន្ិងអំដពើហិងាស្នអក្ដលើដយន្ឌ្័ រ

ធានាថ្នាន្ស្កថប័ ន្តុ លាការសត្ាប់ ំដណើរការដរឿងក្តី

ន្ិងដ្លើយតបដៅន្ឹងអំដពើហិងា

ដ ើម្បីឲ្យរោា ិ បាលអាច្នតនាទដទស

ន្ិង

ដសុើបអដងកតជន្ត្បត្ពឹតតអំដពើ ហិងាត្ទង់ ត្ទយធំ ឬោំត្ទក្រណីស្សដ ៀងោន ដៅក្នុងតុលាការថ្ននក្់
តំបន្់ ឬតុលាការត្ពហមទណឌអន្តរជាតិ (ICC)។
•

ដលើក្ទឹក្ច្ិ តត ល់ការនសេះនា ន្ិងការត្បាប់ ការពិត តាម្រយៈគណៈក្ម្មការសន្តិភាព ន្ិងនសេះនា
ជាតិ។
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ដតើសាជិក្សភាអាច្ោំត្ទទំន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ
(RtoP) យា៉ា ង ូច្ដម្តច្?
ុ
សាជិក្សភាអាច្ដត្បើ ត្បាស់ឥទធិពលរបស់ខួន្ជាម្ួ
ល
យរោា ិបាលរបស់ពួក្ដគ ដ ើម្បីបដងកើន្ការោំត្ទរបស់
រ ាច្ំដពាេះទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ

(RtoP)

ន្ិងពត្ងឹងសម្តថភាពថ្ននក្់ជាតិ

ដ ើម្បីទប់ស្កកត់

ន្ិង

ដ្លើយតបច្ំ ដពាេះឧត្ក្ិ ាក្ម្ម ន្ិងការរ ំដលា បំពាន្ ដយាងតាម្ត្ក្បខ័ណឌនន្បទោាន្។
ដៅនថង២៧ ស្ខម្ី នា ឆានំ២០១៣ ដៅក្នុងសន្និបាទដលើក្ទី ១២៨ របស់ខួន្ដៅទី
ល
ត្ក្ុង Quito ត្បដទសដអកាវឌ្័រ
សហភាពអន្តរសភា (IPU) បាន្អន្ុម្័តដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ម្ួយ “ការអន្ុវតតទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ៖
តួនាទី របស់សាជិក្សភាដៅក្នុងការការពារអាយុជីវ ិតរបស់ជន្សុីវ ិល”។

ឧបក្រណ៍ពាក្់ព័ន្ធម្ួយច្ំន្ួន្ស្ លត្តូវបាន្ក្ំណត់ដៅក្នុង ំ ដណ្តេះស្ស្កយសហភាពអន្តរសភា (IPU) ស្ ល
តំណ្តងរាស្រសតអាច្ដត្បើត្បាស់ាន្ ូច្ខាងដត្កាម្៖


ដលើក្សទួយការអប់រ ំ

ន្ិងការដលើក្ក្ម្ពស់ការយល់ ឹងស្កធារណៈក្នុងការទប់ ស្កកត់ អំដពើត្បល័យ

ពូជស្កសន្៍ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ ន្ិងការលុបបំ បាត់ជាតិ ស្កសន្៍។


ដត្បើ ត្បាស់បណ្ត
ត ញសងគម្

ដ ើម្បីដថ្នកលដទសអំ ដពើ ហិងាត្បឆាំងន្ឹងស្រសតី

ន្ិងក្ុារ

ន្ិងដ ើម្បី

ត្បយុទធត្បឆាំងន្ិទណឌភាព។


អន្ុម្័តច្ាប់ ន្ិងដោលន្ដយាបាយ ដ ើម្បីការពារស្រសតី ន្ិងក្ុារ ទប់ស្កកត់ ន្ិងក្ំណត់ អំដពើហិងា
នលូវដ ទជាបទដលមើសត្ពហមទណឌ
ត្ពម្ទំងនតល់សំណង ល់ជន្រងដត្ោេះក្នុងដពលាន្សន្តិភាព
ន្ិងជដាលេះ រួម្ទំងការអន្ុវតតដសច្ក្តីសដត្ម្ច្ដលខ ១៣២៥ របស់ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខអងគការ
សហត្បជាជាតិ។



ធានាថ្ន សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្ លាន្បណ្ត
ត រ ានានា ជាភាគី ត្តូវបាន្បញ្ូច លដៅក្នុងច្ាប់ជាតិ
ជាពិដសស ច្ាប់ទំងឡាយស្ លទក្់ទងន្ឹងសិទិធម្ន្ុសស ន្ិងការការពារជន្សុីវ ិល។





អន្ុម្័តវ ិធាន្ការនានា ដ ើម្បីដោរពសិទិជ
ធ ន្សុីវ ិលស្ លសថិតដៅក្នុងជដាលេះត្បោប់អាវុធ។
ចត់វ ិធាន្ការចំបាច្់ នានាដ ើ ម្បីនាំម្ក្ន្ូ វច្ាប់ ត្ពហមទណឌ

ន្ិងដយាធារបស់រ ាទំងឡាយ

ស្សបតាម្ច្ាប់ អន្តរជាតិ ដ ើ ម្បីការពារជន្សុីវ ិលដៅក្នុងជដាលេះត្បោប់ អាវុធ។
ដត្បើ ត្បាស់បណ្ត
ត ញអន្តរជាតិរបស់សាជិក្សភា

ដ ើម្បីជំរញ
ុ ឲ្យាន្ការនតល់សចចប័ន្ជាសក្ល

ដលើលក្ាន្ិតក្ៈទីត្ក្ុងរម្
៉ាូ (តុលាការត្ពហមទណឌអន្តរជាតិ )។


ដលើក្ទឹក្ច្ិ តត ល់រោា ិ បាលន្ីម្ួយៗឲ្យោំត្ទន្ូវការបដងកើត

ន្ិងការត្បត្ពឹ តតដៅត្បក្បដោយ

ត្បសិទធភាពនន្ត្បព័ន្ធនតល់ការត្ពាន្ ន្ិងការដ្លើយតបជាម្ុន្ដៅថ្ននក្់ ជាតិ ថ្ននក្់តំបន្់ ន្ិងថ្ននក្់
អន្តរជាតិ។


បញ្ូច លម្ូ លន្ិធិដៅក្នុងថវ ិកាជាតិរបស់រ ាសត្ាប់ ការការពារត្បជាជន្ពីអំដពើ ហិងា
សុវតថិភាពរបស់ពួក្ដគ ន្ិង



ទទួលយក្ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារសិទិធរបស់ជន្ដ ៀសខលួន្
ន្ិងសិទិរធ បស់ពួក្ដគក្នុងការ
ទទួលបាន្ក្ិច្ចការពារជាអន្តរជាតិ
រួម្ទំងក្ិ ច្ចបំដពញកាតពវក្ិច្ចរបស់រ ារបស់ពួក្ដគក្នុងការ
ការពារជន្ដ ៀសខលួន្ ន្ិងអនក្ស្សវងរក្សិទិធត្ជក្ដកាន្។

ន្ិងធានាន្ូ វ
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|

ដតើសាជិក្សភាអាច្ដធវើអីខ
វ េះ
ល ដ ើម្បីដលើក្សទយបទោ
ា ន្ ន្ិងដលើក្ទឹក្ច្ិតត ល់ការទប់ស្កកត់អំដពើដោរដៅ
ួ
ត្ទង់ត្ទយធំ?
•

ដសនើដ
-

ើងន្ូ វ ំ ដណ្តេះស្ស្កយស្ លអន្ុម្័តទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ស្ លអាច្រួម្ាន្៖
ើងវ ិញថ្ន ទំន្ួលខុសត្តូវច្ម្បងក្នុងការការពារត្បជាជន្ពីឧត្ក្ិ ាក្ម្មដោរដៅ

ការរ ំឭក្ដ

ត្ទង់ ត្ទយធំ គឺជាទំន្ួលខុ សត្តូវរបស់រ ា ន្ិងថ្ន ទំន្ួលខុ សត្តូវដន្េះ ត្តូវបាន្ទទួលយក្
ដោយសហគម្ន្៍ អន្តរជាតិ
-

ត្បសិន្ដបើ រ ាដនាេះខក្ខាន្ម្ិន្បាន្ត្បកាន្់ យក្កាតពវក្ិច្ច

ការពាររបស់ខួន្ដទដនាេះ។
ល

ការអេះអាងថ្ន ាន្ឧត្ក្ិ ាក្ម្មជាក្់ លាក្់បួន្ត្បដ ទ ស្ លឈ្លន្ ល់ក្ត្ម្ិ តសត្ាប់ ស្កថន្
ភាពទំ ន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)៖ អំដពើត្បល័យពូ ជស្កសន្៍ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្
ឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុ សសជាតិ ន្ិងការលុបបំ បាត់ ជាតិស្កសន្៍។

-

ការទទួ លស្កគល់ថ្ន អវីស្ លច្ំបង ន្ិងសំខាន្់បំនុតដនាេះគឺទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ
(RtoP)

ពាក្់ព័ន្ធន្ឹងការទប់ ស្កកត់ឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំងដន្េះដោយដត្បើវ ិធាន្ការម្ិន្ស្ម្ន្ដយាធា

ន្ិងថ្ន ការដត្បើត្បាស់ក្ាលំង គឺជាជដត្ម្ើសច្ុងដត្កាយស្ លអាច្ត្តូវបាន្អន្ុញ្ញាតដោយ
ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាសន្តិសុខអងគការសហត្បជាជាតិប៉ាុដណ្តណេះ
ដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ

ដ ើម្បីទប់ស្កកត់

ត្បសិន្ដបើ រ ាដនាេះពុំាន្្ន្ទៈ

ឬបដញ្ចៀសអំដពើ

ឬម្ិន្អាច្ដធវើ ូដចនេះបាន្

ន្ិង

ត្បសិន្ដបើម្ដធាបាយដោយសន្តិវ ិធី នានាបាន្បរាជ័ យ។


ស្បងស្ច្ក្ម្ូ លន្ិធិសត្ាប់ ការការពារជន្រងដត្ោេះ។



បដងកើតត្ក្ុម្សភាតាម្ម្ូ លបទស្ លដតតតដលើការទប់ស្កកត់អំដពើដោរដៅត្ទង់ ត្ទយធំ ន្ិងច្ូលរួម្
ជាម្ួយត្ក្ុម្សាជិក្សភាស្បបដន្េះម្ក្ពីបណ្ត
ត ត្បដទសដនសងដទៀតដលើការទប់ស្កកត់អំដពើ
ដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ ។

ដតើសាជិក្សភាអាច្បដងកើន្ការច្ូលរួម្របស់រោា ិបាល
ូច្ដម្តច្?
•
•

អំពាវនាវឲ្យាន្យុទធស្កស្រសតសន្តិសុខថ្ននក្់ ជាតិ

ន្ិងការអន្ុវតតទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារយា៉ា ង
ដ ើម្បីបញ្ូច លការការពារត្បជាជន្ពី ឧត្ក្ិ ាក្ម្ម

ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ិងការរ ំដលា បំពាន្។

ដធវើសវនាការ ន្ិងដរៀបច្ំ ការពិភាក្ាដ ញដោល ដ ើម្បីវាយតនម្លសម្តថភាពរបស់រោា ិបាលក្នុង
ការទប់ស្កកត់ អំដពើ ដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ រួម្ទំង តាម្រយៈការពិន្ិតយដ
ន្ិងសម្តថភាពត្ពាន្ជាម្ុន្
តប ន្ិងការក្ស្កងដ

ើងវ ិញន្ូវព័ត៌ាន្សាងត់

ការវាយតនម្លធន្ធាន្ស្ លអាច្ាន្សត្ាប់ ការទប់ស្កកត់ការដ្លើយ

ើងវ ិញ ន្ិងការពិន្ិតយដម្ើលស្កថប័ ន្ ដោលន្ដយាបាយ ន្ិងសម្តថភាពទូដៅ

របស់រ ក្
ា ុងការដត្បើ
ន
ត្បាស់វ ិធាន្ការនានា ដ ើម្បីទប់ស្កកត់ ឬបញ្ឈប់ឧត្ក្ិ ាក្ម្មទំន្ួលខុសត្តូវក្នុង
ការការពារ (RtoP) ន្ិងការរ ំដលា បំពាន្ ន្ិងោក្់ទណឌក្ម្មច្ំដពាេះជន្ដលមើស។


ដបាេះពុម្ពនាយរបាយការណ៍

ន្ិងនតល់អន្ុស្កសន្៍ ល់រោា ិបាលស្នអក្ដលើលទធនលរក្ដ

សវនាការ ន្ិងការពិភាក្ាដ ញដោលអំ ពីសម្តថភាពរបស់រ ា។

ើញនន្
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|

ដតើក្ិច្ត្ច ពម្ដត្ពៀងថ្ននក្់តំបន្់ ន្ិងអន្ុតំបន្់អាច្ការពារត្បជាជន្ពីឧត្ក្ិ ក្
ា ម្មទំន្ួលខុសត្តូវ
ក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ិងការរ ំដលា បំពាន្យា៉ា ង ូច្ដម្តច្?
ក្ិច្ចត្ពម្ដត្ពៀងថ្ននក្់តំបន្់ ន្ិងអន្ុតំបន្់ក្ំពុងស្តបដងកើន្ការអ ិវឌ្ឍន្៍ សម្តថភាពរបស់ខួន្
ល ដ ើម្បីដ្លើយតបឲ្យ
បាន្ទន្់ ដពលដវលា
ត្ទង់ត្ទយធំ។

ន្ិងម្ុឺងា៉ា ត់

ជាញឹក្ញាប់

សំដៅការពារត្បជាជន្ស្ លសថិតក្នុងហាន្ិ ័ យនន្អំ ដពើ ដោរដៅ

បុគគល ំបូងដគស្ ល ឹងអំពីស្កថន្ភាពទំងដន្េះ

ពួក្ដគអាច្ចត់ វ ិធាន្ការ

ទប់ស្កកត់ ដោយដត្បើត្បាស់ការយល់ ឹងជាក្់ លាក្់របស់ពួក្ដគ ន្ិងឥទធិពលដៅក្នុងតំបន្់ របស់ពួក្ដគ ដ្លើយ
តបយា៉ា ងឆាប់ រហ័សដៅន្ឹងវ ិបតតិស្ លន្ឹ ងដក្ើតាន្ដ

ើង ឬក្ំពុងបន្ត ន្ិងត្ពាន្តួ អងគដនសងដទៀតអំពីភាព

បនាទន្់នន្ស្កថន្ភាព៖
១.ទប់ស្កកត់ឧត្ក្ិ ក្
ា ម្មទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ន្ិងការរ ំដលា បំពាន្


បដងកើត

ន្ិងអន្ុ វតតលក្ាណៈវ ិន្ិច្័យ
ឆ សាជិក្ភាពអងគការទក្់ទងន្ឹងការរ ំដលា បំ ពាន្សិទិធម្ន្ុ សស

ន្ិងឧត្ក្ិ ាក្ម្មដោរដៅត្ទង់ត្ទយធំ។


បដងកើត

ឬដត្បើ ត្បាស់យន្តការត្ពាន្ជាម្ុន្ស្ លាន្ស្ស្កប់

ដ ើម្បីទក្់ ទញច្ំណ្តប់ អារម្មណ៍

ច្ំដពាេះស្កថន្ភាពនានាស្ លត្បជាជន្ត្តូវបាន្គំរាម្ក្ំ ស្ហង។


ស្ច្ក្រ ំស្លក្ព័ត៌ាន្អំពីវ ិបតតិស្ លអាច្ដក្ើតាន្ ឬក្ំពុងបន្ត ជាម្ួយន្ឹងសាជិក្របស់ខួន្
ល
ន្ិង
អងគការថ្ននក្់ តំបន្់ ន្ិងអន្តរជាតិដនសងដទៀត។



ទប់ស្កកត់ការញុេះញង់ តាម្រយៈការពិន្ិតយតាម្ោន្ដសច្ក្តីស្ថលងការណ៍អុច្អាលស្ លដច្ញដោយ
ត្បព័ន្ធនសពវនាយថ្ននក្់ ជាតិ ន្ិងតំបន្់ ន្ិងទីភានក្់ង្កររោា ិ បាល។

២.ដ្លើយតបយា៉ា ងទន្់ដពលដវលា

ន្ិងម្ុឺងា៉ា ត់ច្ំដពាេះការគំរាម្ក្ំស្ហង

ឬការដក្ើតដ

ើងន្ូវអំដពើដោរដៅ

ត្ទង់ត្ទយធំ


ោក្់សាពធស្ននក្ការទូត តាម្រយៈដសច្ក្តីស្ថលងការណ៍អំពីក្ងវល់ ន្ិង/ឬការរ ំឭក្អំពីដបសក្ជន្។



បដងកើតដបសក្ក្ម្មស្សវងរក្ការពិត ន្ិងគណៈក្ម្មការដសុើបសួរ ដ ើម្បីដសុើបអដងកត ន្ិងរាយការណ៍
អំពីក្រណីស្ លត្តូវបាន្អេះអាងថ្នជាការគំរាម្ក្ំស្ហង ល់ត្បជាជន្។



សត្ម្បសត្ម្ួលទំ នាក្់ទំន្ងការទូតជាការបង្កករ

ស្ លអាច្ាន្ជាការបញ្ូា ន្បុគគល ៏ឧតដុងឧតដម្
ន្ិងការស្តងតាំងដបសក្ជន្ឲ្យនតួច្ដនតើម្ក្ិ ច្ចពិភាក្ា ឬជំន្ួយក្នុងការសត្ម្ុេះសត្ម្ួល។



អន្ុម្័តទណឌក្ម្មការទូតស្ លដតតតដោលដៅជាក្់លាក្់

បត្ាម្ដលើការដធវើ ំ ដណើរ

ការបងកក្

ត្ទពយសម្បតតិ ទណឌក្ម្មដស ាក្ិច្ច ន្ិងអាវុធ ត្ពម្ទំងតអក្ជំន្ួយ។


ោក្់ពត្ង្កយដយាធា ន្គរបាល ន្ិងបុគគលិក្សុីវ ិលសត្ាប់ការរក្ាសន្តិភាព ការពិន្ិតយតាម្ោន្
ន្ិងដបសក្ក្ម្មការពារជន្សុីវ ិល ស្សបតាម្ធម្មន្ុញ្ាអងគការសហត្បជាជាតិ។



សហត្បតិបតតិការជាម្ួ យន្ឹងស្កថប័ន្តុលាការថ្ននក្់តំបន្់
ដៅកាន្់ តុលាការត្ពហមទណឌអន្តរជាតិ (ICC)។

សម្ព័ន្ធរ ាអារា៉ា ប់ដរៀបច្ំសន្និសីទសតីពីត្បដទសលីបីដៅទីត្ក្ុងស្គរក្នុង
ស្ខដម្ស្ក

ឆានំ២០១១។

ដោយ Paulo Filgueiras។

ត្ប ព៖

រូបថតរបស់អងគការសហត្បជាជាតិ

ឬអំពាវនាវឲ្យាន្ការបញ្ូា ន្សំណុំដរឿង
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ផ្នែកទី ៣៖
វត្មាប់ពត
័ មា
៌ នបផ្នែមអំពទ
ី ន
ំ ល
ួ ខុវត្តូវកែងការការពារ
ុ

|
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ស្សវងយល់បស្ន្ថម្ដទៀតអំពីទំន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ
(RtoP)
ុ
ឯក្ស្ករសនល
ូ
•

ច្ាប់ស្កថប័ន្នន្សហភាពអាង្គ្ហិក្
វ (ឆានំ២០០០)

•

របាយការណ៍របស់គណៈក្ម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុក្អន្តរាគម្ន្៍

ន្ិងអធិបដតយយភាពរ ា

(ឆានំ២០០១)
•

របាយការណ៍របស់គណៈក្ាមធិការជាន្់ខពស់នន្អគគដលខាធិការ

ទទួលបន្ទុក្ការគំរាម្

ក្ំស្ហង បញ្ញ
ា ត្បឈម្ ន្ិងការតលស់បូតរ “ពិ ពដលាក្កាន្់ស្តាន្សន្តិសុខ៖ ទំន្ួលខុសត្តូវរួម្
របស់ដយើង” (ឆានំ២០០៤)
•

របាយការណ៍របស់អគគដលខាធិការ “ដៅក្នុងដសរ ីភាពកាន្់ ស្តទូលំទូលាយ៖ ដឆាពេះដៅរក្ការ
អ ិវឌ្ឍន្៍ សន្តិសុខ ន្ិងសិទិធម្ន្ុសសសត្ាប់ ទំងអស់ោន” (ឆានំ២០០៥)

•

ឯក្ស្ករលទធនលជំន្ួបក្ំពូលពិ ពដលាក្ ឆានំ២០០៥ (សូម្ដម្ើលក្ថ្នខ័ណឌ ១៣៨-១៤០)

•

របាយការណ៍របស់អគគដលខាធិការ ដលាក្ បាន្ គីម្ូន្៖ “ការអន្ុវតតទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការ

ការពារ” (ឆានំ២០០៩) “ការត្ពាន្ជាម្ុ ន្ ការវាយតនម្ល ន្ិងទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ”
(ឆានំ២០១០) “តួនាទី នន្ក្ិច្ចត្ពម្ដត្ពៀងថ្ននក្់តំបន្់ ន្ិងអន្ុ តំបន្់ក្ុងការអន្ុ
ន
វតតទំន្ួលខុ សត្តូវ

ក្នុងការការពារ” (ឆានំ២០១១) “ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ៖ ការដ្លើយតបទន្់ដពលដវលា
ន្ិងម្ុឺងា៉ា ត់ ” (ឆានំ២០១២) ន្ិង “ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ៖ ទំន្ួលខុ សត្តូវរបស់រ ា ន្ិង
ការការពារ” (ឆានំ២០១៣)
•

សហភាពអន្តរសភា៖ “ការអន្ុវតតទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ៖ តួនាទីរបស់សាជិក្សភា
ដៅក្នុងការការពារអាយុជីវ ិតជន្សុីវ ិល” (ឆានំ២០១៣)។

ធន្ធាន្គន្លឹេះ
ស្វបស្កយត៍ របស់សម្ព័ន្អ
ធ ន្តរជាតិសត្ាប់ទំន្ួលខុសត្តូវក្នងការការពារ
ុ

ាន្ម្ជឈម្ណឌលធន្ធាន្

៏ដពញដលញម្ួយសតីពីបទោាន្។ សូម្ច្ូលដៅកាន្់ស្វបស្កយត៍ www.responsibilitytoprotect.org ដ ើម្បី

ស្សវងយល់បស្ន្ថម្។ ស្វបស្កយត៍ ន្ិងដគហទំព័រតំណភាាប់ (Portals)សំខាន្់ៗដនសងដទៀត រួម្ាន្៖
•
•

ម្ជឈម្ណឌលអាសុីបា៉ាសុីហិក្
វ សត្ាប់ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ www.r2pasiapacific.org
សហការថ្ននក្់តំបន្់ ដៅដលើការដសុើបអដងកតដស ាក្ិច្ច

ន្ិងសងគម្

(ភាស្កដអសា៉ា ញ)

www.cries.org
•

ការត្ពាន្អំពីអំដពើ ត្បល័យពូ ជស្កសន្៍ (ភាស្កអាលលឺម្៉ាង់) www.schutzverantwortung.de

•

ម្ជឈម្ណឌលសក្លសត្ាប់ ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ www.globalr2p.org

•
•
•

ម្ូលន្ិធិ Stanley, http://www.stanleyfoundation.org/programs.cfm?id=27

ការ ិយាល័យអងគការសហត្បជាជាតិទទួ លបន្ទុក្ទប់ ស្កកត់ អំដពើត្បល័យពូជស្កសន្៍
ខុសត្តូវក្នុងការការពារ www.un.org/en/preventgenocide/adviser

ន្ិងទំន្ួល

សហព័ន្ធពិ ពដលាក្នន្សាគម្អងគការសហត្បជាជាតិ , www.wfuna.org/r2p-activities

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ
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អំពីសម្ព័ន្អ
ធ ន្តរជាតិដ ើម្បីទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ
សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ ឬ ICRtoP គឺជាបណ្ត
ត ញសក្លម្ួ យនន្អងគការសងគម្
សុីវ ិល ស្ លដបតជាាច្ិតតច្ំដពាេះការពត្ងឹងទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅថ្ននក្់អន្តរជាតិ តំបន្់
អន្ុតំបន្់ ន្ិងថ្ននក្់ ជាតិ។ ដោយត្តូវបាន្បដងកើតដ

ើងក្នុងស្ខម្ក្រា ឆានំ២០០៩ សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួល

ខុសត្តូវក្នុងការការពា (ICRtoP) ាន្សាជិក្នានាស្ លតំ ណ្តងឲ្យត្គប់តំបន្់ ន្ិងដធវើការដៅក្នុងវ ិស័យជា
ដត្ច្ើន្

ូច្ជា សិទិធនារ ី ការបង្កករជដាលេះ សិទិធម្ន្ុ សស យុតិតធម្៌អន្តរជាតិ ន្ិងតំបន្់ ន្ិងការនតល់ដសវាម្ន្ុ សស

ធម្៌។
សាជិក្សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (ICRtoP) ពាយាម្ ដ ើម្បី៖
១. បដងកើន្ការយល់ ឹងអំពីទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ក្នុងច្ំដណ្តម្រោា ិ បាល អងគការ
សងគម្សុីវ ិល ន្ិងស្កធារណជន្។

២. ជំរុញឲ្យាន្ការអន្ុម្័តទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP) ដៅថ្ននក្់អន្តរជាតិ តំបន្់ អន្ុតំបន្់
ន្ិងថ្ននក្់ ជាតិ។

៣. ដលើក្ទឹក្ច្ិតត ល់រោា ិបាលនានា អងគការថ្ននក្់តំបន្់ ន្ិងអន្ុតំបន្់ ន្ិងអងគការសហត្បជាជាតិឲ្យ
ក្ស្កងសម្តថភាព ដ ើម្បីទប់ស្កកត់ ន្ិងបញ្ឈប់អំដពើត្បល័យពូជស្កសន្៍ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្
ឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុ សសជាតិ ន្ិងការលុបបំ បាត់ ជាតិស្កសន្៍ ។
៤. ជួ យក្ស្កង ន្ិងពត្ងឹងការោំត្ទជាសក្លសត្ាប់ ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)។

៥. ត្បម្ូលនតំុអងគការសងគម្សុីវ ិល ដ ើម្បីជំរុញឲ្យាន្វ ិធាន្ការសដង្គ្ង្កគេះអាយុជីវ ិតដៅក្នុងស្កថន្ភាពនន្
ត្បដទសជាក្់លាក្់ សត្ាប់ទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (RtoP)។

សាជិក្សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ (ICRtoP)

ដបតជាាច្ិតតច្ំដពាេះការដលើក្សទួយ

ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ))RtoP) តាម្រយៈការស្ក្លម្អ ការយល់ ឹង ន្ិងការដក្ៀរគរការោំត្ទច្ំដពាេះ
ដោលការណ៍នន្បទោាន្ ត្ពម្ទំងការតសូម្តិច្ំដពាេះ - ន្ិង ត្បសិន្ដបើ អាច្ដធវើដៅបាន្ ពត្ងឹងដោយតទល់

- ន្ូវសម្តថភាពនានាស្ លចំបាច្់ ដ ើម្បីទប់ស្កកត់ ន្ិងបញ្ឈប់អំដពើ ត្បល័យពូជស្កសន្៍ ឧត្ក្ិ ាក្ម្មសង្គ្ង្កគម្
ឧត្ក្ិ ាក្ម្មត្បឆាំងម្ន្ុសសជាតិ

ន្ិងការលុបបំ បាត់ ជាតិ ស្កសន្៍ ។

សាជិក្សម្ព័ន្ធដបាេះពុម្ពនាយ

ទិនាន្ុបបវតតិនានា បដងកើតបណំុដ ឧបក្រណ៍ ន្ិងឯក្ស្ករអប់រ ំ ត្ពម្ទំងដរៀបច្ំ សិកាាស្កលា ន្ិងសន្និសីទ
សត្ាប់ម្ង្គ្ន្ីតការទូត ម្ង្គ្ន្ីតអងគការសហត្បជាជាតិ ន្ិងម្ង្គ្ន្ីតថ្ននក្់តំបន្់ តំណ្តងរាស្រសត បណិឌ តយសភា ត្ក្ុម្
ត្បព័ន្ធនសពវនាយ

ន្ិងអងគការសងគម្សុីវ ិលដនសងដទៀត។

ទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (ICRtoP) ស្ លដរៀបច្ំ ដ

ដលខាធិ ការោាន្សាជិក្សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បី
ើងដោយច្លនាសហព័ន្ធពិ ពដលាក្-វ ិទាស្កថន្

ដោលន្ដយាបាយសក្លក្នុងទីត្ក្ុងញូវយ៉ាក្ រក្ាព័ត៌ាន្ ន្ិងបណ្ត
ត ញនសពវនាយសងគម្ជាដត្ច្ើន្ ស្ ល
អាច្ត្តូវបាន្ដត្បើត្បាស់ ដ ើម្បីដធវើបច្ចុបបន្នក្ម្មសាជិក្ភាពយា៉ា ងឆាប់រហ័ស ន្ិងន គូដនសងដទៀត ស្នអក្ដលើ
ស្កថន្ភាពក្នុងត្បដទស ជួយដៅក្នុងការស្ស្កវត្ជាវ ន្ិងសត្ម្បសត្ម្ួលទំ នាក្់ទំន្ង ន្ិងក្ិច្ចសហការ។
ការបក្ស្ត្បឯក្ស្ករដន្េះត្តូវបាន្ដរៀបច្ំដ

ើងដោយម្ជឈម្ណឌលអាសុីបា៉ាសុីហិក្
វ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការ

ការពារ។ ម្ជឈម្ណឌលអាសុីបា៉ាសុីហិក្
វ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ គឺជាម្ជឈម្ណឌលត្បចំតំបន្់ស្ត
ម្ួយគត់ ស្ លាន្ការដបតជាាខពស់ក្ុងការពត្ងឹ
ន
ងដោលការណ៍សតីពីទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ
ក្ស្កងសម្តថភាព

ដ ើម្បីទប់ស្កកត់

អាសុីបា៉ាសុីហិក្
វ ។

ម្ជឈម្ណឌលដន្េះ

ន្ិង

ន្ិងដ្លើយតបច្ំ ដពាេះឧត្ក្ិ ាក្ម្មដោរដៅត្ទង់ ត្ទយធំដៅក្នុងតំបន្់
គឺជាគំន្ិតនតួច្ដនតើម្រួម្ោននន្ត្ក្សួងការបរដទស

រោា ិបាលនន្ត្បដទសអូ ស្រស្កតលី ន្ិងសក្លវ ិទាល័យ Queensland ត្បដទសអូ ស្រស្កតលី។

ន្ិងពាណិជាក្ម្ម
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សូម្ច្ូលរួម្!
កាលយជាសាជិក្ www.responsibilitytoprotect.org/join-the-coalition
• ច្ុេះដឈ្លមេះសត្ាប់ 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 ន្ិងសាជិក្សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដ ើម្បីទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ
(ICRtoP) សូម្ច្ូលកាន្់ស្វបស្កយត៍របស់ដយើង៖ www.responsibilitytoprotect.org

សត្ាប់ព័ត៌ាន្បស្ន្ថម្ សូម្ទក្់ទង៖
សម្ព័ន្អ
ធ ន្តរជាតិដ ើម្បីទំន្ួលខុសត្តូវក្នុងការការពារ (ICRtoP)
708 Third Avenue, Suite 1715, New York, NY 10017
ទូរស័ពទ៖ +១-៦៤៦-៤៦៥-៨៥២៣ ទូរស្ករ៖ +១-២១២-៥៩៩-១៣៣២
អុីស្ម្ល៖ info@responsibilitytoprotect.org
ស្វបស្កយត៍៖ www.responsibilitytoprotect.org

|
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|

ដសច្ក្តីស្ថលងអំណរគុណ
សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ សូម្ស្ថលងអំណរគុណ ល់បុគគល ន្ិងអងគការ ូច្ខាង
ដត្កាម្ស្ លបាន្ជួយោំត្ទ
Afadzinu

ន្ិងនតល់ការស្ណនាំក្ុងអំ
ន

Nana
ុងដពលបដងកើតបណំុត ឧបក្រណ៍ដន្េះ៖
ន្ិងសហដសវ ិក្របស់ោត់ ដៅវ ិទាស្កថន្សងគម្សុីវ ិលអាង្គ្ហិក្
វ ខាងលិច្ ស្កស្រស្កតចរយ Alex

Bellamy, TibiGalis, Rachel Gerber បណ្ត
ត ញសិទិធម្ន្ុ សសត្បដទសអុ យហគង់ោ បណិឌ ត Noel Morada,
Willaim Pace បណិឌ ត Sheri Rosenberg ន្ិងសហដសវ ិក្របស់ោត់ ដៅស្កលាច្ាប់ Benjamin N.
Cardozo បណិឌ ត Monica Serrano, Laura Spano ម្ូលន្ិធិ Stanley, Shrah Teitt ច្លនាសហព័ន្ធ
ពិ ពដលាក្-វ ិទាស្កថន្ដោលន្ដយាបាយសក្ល បណិឌ ត Robert Zuber ន្ិង Alex Zucker។
ភាពជាន គូសក្ល
សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ សូម្ស្ថលងអំណរគុណយា៉ា ងត្ជាលដត្ៅច្ំដពាេះការោំត្ទ

ត្បក្បដោយសបបុរសធម្៌
ស្ លនតល់ដោយន គូ
ន្ិងាចស់ជំន្ួយទំងអស់របស់ខួន្ម្ក្ពី
ល
ជុំវ ិញ
ពិ ពដលាក្។ ម្ូលន្ិធិច្ម្បងត្តូវបាន្នតល់ដោយ Arsenault Family Foundation, HermodLannungs
Fond, John D. ន្ិង Catherine T. MacArthur Foundation ន្ិង Oak Foundation ត្ពម្ទំងរោា ិ បាលនន្
ត្បដទសអូស្រស្កតលី ហូលង
ល ់ ន្ិងសុយស្អត ន្ិងាចស់ជំន្ួយជាលក្ាណៈបុគគលម្ួយច្ំន្ួន្។
សត្ាប់ព័ត៌ាន្បស្ន្ថម្អំពីរដបៀបស្ លអនក្អាច្ោំត្ទការង្កររបស់ដយើង
ដយើងដៅ

www.responsibilitytoprotect.org/donate

សូម្ច្ូលកាន្់ស្វបស្កយត៍របស់

ឬទក្់ទងម្ក្កាន្់ ដយើងខាំុ

តាម្រយៈដលខ

+១.៦៤៦.៤៦៥.៨៥២៧ ឬ development@responsibilitytoprotect.org។

បណំុត ឧបក្រណ៍ដន្េះអាច្សដត្ម្ច្ដៅបាន្ដោយស្ករាន្ការឧបតថម្ភ ៏នថលថ្នលពីត្ក្សួងការបរដទស
ន្ិង
ពាណិជាក្ម្មនន្រោា ិបាលអូ ស្រស្កតលី
ន្ិងត្ក្សួងការបរដទសនន្ត្បដទសហុលង
ល ់។
ខលឹម្ស្ករនន្អតថបទ
ដបាេះពុម្ពនាយដន្េះ គឺជាទំន្ួលខុសត្តូវទំងស្សុងរបស់សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ដ ើម្បីទំន្ួលខុ សត្តូវក្នុងការការពារ
ន្ិងម្ិន្ត្តូវបាន្បក្ស្ស្កយដ ើ ម្បី្ុេះបញ្ញ
ល
ច ំងទសសន្ៈរបស់ាចស់ជំន្ួយ ឬន គូណ្តម្ួ យដ

ើយ។
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