កញ្ចប់ឯកសារស្ដីពីការបញ្ជ្រ
ា បបរ
ា បរ ិសាាន

សេចក្ដីស្ដើមអំពីការបញ្រ្ជ
ា ប
បរ ិស្ថាន

បរ ិស្ថាន៖ មូលដ្ឋានេម្រាប់ការរេ់
រានរបេ់ស

ង
ើ

បរសា
ិ ា ន ជាទូទៅស្ំទៅទលើអ្ីដវ ែលទៅជុំវ ិញខ្លួនទ
ស្ាិតទៅកាុងទ

ើង ដែលបុគ្ល
គ ម្នាក់ៗ និងស្ហគ្មន៍

ោះ។ បរ ិសាានគ្ឺជាមូលដ្ឋានននជីវ ិតរស្់ទៅរបស្់មនុស្សជាតិ។ បរសា
ិ ា នផ្ដល់

នូវលកខខ្ណ្ឌស្ម្រម្នប់ការរស្់រាន ការអ្ភិវឌ្ឍ និងការរក
ី ចទម្រមើន ម្រពមទំងទម្ររោះថ្នាក់ និងការ
ខ្ូចខាតផ្ងដែរ។
បរ ិសាានរួមម្នន ខ្យល់ ទឹក ែី ធនធានធមមជាតិ ម្របព័នធទអ្កូឡស្ុ
ូ ី អាកាស្ធាតុ ដែលមនុស្ស
រុកខជាតិ និងស្តវរស្់ទៅ និងម្ននទំ
ទ

ើងជាដផ្ាកមួ

ននធមមជាតិ ទ

ក់ទំនងរា។

ើងអាចរក
ី ចទម្រមើនទៅបានលុោះម្រាដតគ្ំរស្
ូ ងគម នទោបា

វបបធម៌ និងទស្ែាកិចស្
ច ងគមទររព និងធា

ែល់បរសា
ិ ា នលអម្របទស្ើរ។

ស ើអវីសៅជាការបញ្រ្ជ
ា បបរ ិស្ថាន?
ទៅកាុងនែរបស្់អ្ាកគ្ឺឯកសាររបស្់
អ្ងគការទែៀកូទណ្ៀ ស្ដីពីការបញ្ជ្រ
ា ប
បរ ិសាាន។
កញ្ច ប់ឯកសារដែលជួ
វ ិភាគ្

អ្ាកទែើមបី

ជាលកខណ្ៈម្របព័នធនូវទំ

ទំនងរវាងការទរចរ ឹលបរ ិសាាន
ដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ

ក់
ការ

និងទម្ររោះ

ិ ស្ហ
ម្រពមទំងជីវត

ថ្នាក់ធមមជាតិ

ិ មនុស្ស។
គ្មន៍ និងជីវត
ាមរ

ៈការ

ល់ែឹងអ្ំពីទំ

ទំនងទំងទនោះ ទ

ក់

ើងអាចទរៀបចំ

ុទធសាស្រស្ត និងកមមវ ិធីដែលរួម
ចំដណ្កកាុងការអ្ភិវឌ្ឍម្របកបទដ្ឋ
ចីរភាព និងទលើកកមពស្់ ការអ្ភិវឌ្ឍ
ដែលគ្ិតគ្ូរែល់ហានិភ័
អ្នុវតតស្ិទិធមនុស្ស។

និងការ

ការបញ្រ្ជ
ា បបរ ិស្ថានរបេ់ Diakonia ពិចារណាសៅសលើហានិភ័

ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ

ការដម្របម្របួល

ឱ្
ំ យម្ននទហតុ

ការណ្៍ទផ្សងៗែូចជា ទឹកជំនន់ាមទនារ
ស្មុម្រទ ទធវើឱ្យទឹកទម្រកាមែីថ

ការទរចរ ឹលបរ ិសាានកាន់ដតម្ននស្ភាពធងន់ធងរ
ទដ្ឋ

អាកាស្ធាតុ

ចុោះ ែំណំលត
ូ

លាស្់មិនបានលអ ការដម្របម្របួលចំនួនស្តវម្រតី
ំឱ្យបាត់បង់អា

ធងន់ធងរទដ្ឋ

ិ
ុជីវត

ំឱ្យមនុស្សកាន់ដតទម្រចើនទទួលរង

សារវាវវិ តតទៅជាទម្ររោះមហនតរា

។

ចុោះនូវស្មតាភាព

របស្់ម្របព័នធទអ្កូទែើមបីផ្លិត អាហារ អ្ុស្, ការ
ម្រគ្ប់ម្រគ្ងស្ំណ្ឹក រកាទុកកាបូន និងទស្វា

ិ តតិ
ទម្ររោះ និងដលងស្ូវម្ននភាពធន់នឹងវប
ទដ្ឋ

សារការទរចរ ឹលបរ ិសាាន។

ការទរចរ ឹលបរ ិសាានទធវើឱ្យថ

និងម្រទពយស្មបតតិ។ ការទកើនទឡើងនូវទម្ររោះថ្នាក់
ធមមជាតិ

សារការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ ទហើ

ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុក៏កាន់ដតស្ភាព

និងទធវើឱ្យទកើនទឡើងនូវទម្ររោះថ្នាក់ពាក់ព័នធនឹង
អាកាស្ធាតុ ដែល

បរ ិស្ថានចំនួនបី។

ម្របព័នធទអ្កូទផ្សងៗទទៀត។

បរ
ា /ហានិ ភ័

បរ ិសាាន

កាន់ ដតទធវើឱ្យបរ
ា
ទផ្សងៗកាន់ ដតធងន់ធងរ ែូ ច
ជាទំ
ទ

ស្់ វ ិស្មភាព
នឌ្័ រ និ ងការ
ទរ ើស្ទអ្ើ ង

ការខ្ូចខាត

ទម្ររោះធមមជាតិ

បរ ិសាាន

ការទរចរ ឹលបរ ិសាានជាប់ជាម្របចំទធវើឱ្យមនុស្ស
កាន់ដតងា

រងទម្ររោះទដ្ឋ

សារទម្ររោះថ្នាក់

ធមមជាតិ។
ម្របព័នធទអ្កូលអ ជួ
ទម្ររោះទដ្ឋ

កាត់បនា

ភាពងា

សារទម្ររោះថ្នាក់ធមមជាតិ ទដ្ឋ

នូវរបាំងការពារ ឧទហរណ្៍ស្ម្រម្នប់នម្រពទ
នម្រពទកាងកាង និងភាំខ្ាច់។

រង
ផ្ដល់
ើ

រសបៀបសម្របើម្រាេ់
ក្ញ្ច ប់ឯក្ស្ថរ
កញ្ច ប់ឯកសារទនោះម្រតូវបានកាន់ាក់ដតងទឡើងស្ម្រម្នប់អ្ងគការ
ចូលរួមទៅកាុងការផ្លលស្់បូរពិ
ដ ភពទលាក។
ឯកសារ និងអ្នុវតតវ ិធានការទដ្ឋ

ទែើមបី

ម្របស្ិនទបើអ្ាកទម្របើម្របាស្់កញ្ច ប់

ដផ្អកទលើលទធផ្ល អ្ាកអាចរព
ំ ឹងទទួល

បានលទធផ្លកាន់ដតម្ននចីរភាព សាានភាពបរ ិសាានកាន់ដតលអម្របទស្ើរ និង
ការ

ល់ែឹងកាន់ដតស្ុីជទម្រៅអ្ំពីសារស្ំខាន់ននបរ
ា បរសា
ិ ាន

និងបរ
ា

ដែលពាក់ព័នន
ធ ឹងអាកាស្ធាតុ។
ិ គ្ួរទធវើទឡើងទៅកាុងែំណក់កាលែំបូងននការទរៀបចំដផ្នការទែើមបី
ការវភា
ការអ្នុវតត

និង

ុទធសាស្រស្តអាចដកស្ម្រមួលទៅាមគ្ំនិតថមីៗ។

ិ គ្ទៅអ្ំឡង
ទនោះក៏ម្ននសារស្ំខាន់ផ្ងដែរទៅកាុងការវភា
ុ
ិ ីទែើមបីស្ិកា និងដកលមអការងារ
គ្ទម្រម្នង ឬកមមវធ
ឯកសារម្ននសារស្ំខាន់ ជាពិទស្ស្ស្ម្រម្នប់

ទពលអ្

ុទធសាស្រស្ត

ទនទឹមនឹង

និងប ទ ប់ពី
គ្ត។ កម្រមង

ិ ី
កមមវធ

ឬគ្ទម្រម្នង

ដែលពុំម្ននការទផ្លដតចាស្់លាស្់ទៅទលើ បរ
ា បរសា
ិ ា ន។
ិ ីសាស្រស្តលប
វធ
អ ំផ្ុតមួ

ទៅកាុងការទម្របើម្របាស្់កញ្ច ប់ឯកសារទនោះគ្ឺម្រតូវទធវើការ

ិ គ្ជាម្រកុម។ តួអ្ងគ ម្នចស្់ស្ិទិធ អ្ងគការនែគ្ូ និងទីភាាក់ងារម្នចស្់ជំនួ
វភា
ដែលចូលរួមជាមួ

អ្ងគការ

ឬទៅកាុងកមមវ ិធី/គ្ទម្រម្នងគ្ួរដតចូលរួមទៅកាុង

ិ គ្ ទែើមបីឱ្យលទធផ្លទទួលបានពឹងដផ្អកទៅទលើទស្សនៈ
ការវភា
របស្់ខ្ួន។
ល

ការវ ិភាគ្ក៏អាចអ្នុវតតទដ្ឋ

ល់ទ

ើញ

បុគ្គលិកគ្ទម្រម្នង/កមមវ ិធីដត

បុទណណោះ ឬជាការវ ិភាគ្ដែលម្ននភាគ្ីពាក់ព័នធទម្រចើន។

“ទ

ើងគ្ឺជាមនុស្សជំ

និងជាមនុស្សជំ

ន់ទីមួ

ន់ទម្រកា

ដែលអាចបញ្ចប់ភាពម្រកីម្រក

ិ នការ
បងអស្់ដែលអាចចត់វធា

បទញ្ចៀស្ផ្លបោះពាល់អាម្រកក់បំផ្ុតទដ្ឋ
អាកាស្ធាតុ ។ មនុស្សជំ
ម្របស្ិនទបើទ

ន់ទម្រកា

ើងមិនបានទលើកស្ទួ

ស្ីលធម៌ និងម្របវតតិសាស្រស្តរបស្់ទ

សារការដម្របម្របួល
នឹងស្ដីបទ ទ ស្ទ

ើង

ទំនួលខ្ុស្ម្រតូវដផ្ាកម្រកម
ើង ។

បានគ្ីមូន អ្គ្គទលខាធិកា រអ្ងគកា រ
ស្ហម្របជាជាតិ ឆ្ាំ ២០០៧ - ២០១៦

“ការទទួលសាគល់ថ្ន
ម្របជាធិបទត
ទវលាទហើ

ការអ្ភិវឌ្ឍម្របកបទដ្ឋ

ចីរភាព

យ និងស្នតិភាព គ្ឺជាគ្ំនិតែ៏លអដែលែល់ទពល

...

ដែលតម្រមូវឱ្យទ

បចចុបបនាទ ើងកំពុងជួបម្របទោះបរ
ា ម្រប
ម
ើងផ្លលស្់បូដរការគ្ិត ទែើមបីឱ្យមនុស្សបញ្ឈប់

គ្ំរាមកំដហងែល់ម្របព័នធម្រទម្រទង់ជីវ ិតរបស្់ទ

ើង។

Wangari Maathai

សេ ុអវីម្រ ូវបញ្រ្ជ
ា ប
បរ ិស្ថាន?
ហានិភ័

បរសា
ិ ា នបងកការគ្ំរាមកំដហងភាលមៗចំទពាោះការអ្ភិវឌ្ឍ

ម្របកបទដ្ឋ

ចីរភាព និងបងកការលំបាកែល់ការបំទពញស្ិទិធមនុស្សជាមូល

ដ្ឋានស្ម្រម្នប់បុគ្គលម្រគ្ប់រប
ូ ។
ហានិភ័
មួ

បរសា
ិ ា នបោះពាល់ទៅែល់ទ

ើងទំងអ្ស្់រា បុដនតមនុស្ស និងម្រកុម

ចំនួនរងការបោះពាល់ជាងអ្ាកែនទទផ្សងទទៀត។ កាតទផ្សងៗ ែូចជា ទ

នឌ្័រ ជាតិពិនុធ អា
បងកឱ្យម្ននភាពងា

ុ ស្មតាភាព វណ្ណ ៈ សាស្

រងទម្ររោះ។ ស្ម្រម្នប់ពលរែាដែលរស្់ទៅកាុងភាពម្រកីម្រក

បរសា
ិ ា នមិនដមនជា

ដែលជាមូលដ្ឋាន

”ទិែាភាពមួ

ស្ម្រម្នប់ការរស្់រាន និងការរស្់ទៅម្របកបទដ្ឋ
ទឡើ

ដបបទផ្សងទទៀត“

ទស្ចកដីនថលថូររបស្់
ា
ពួករត់

។

ែូទចាោះអ្ងគការដែលទបដជាាទធវើការទលើដផ្ាកកាត់បនា
ពិភពទលាកម្របកបទដ្ឋ
ទលើហានិភ័
ទ

និងទីាំងគ្ឺជាកាតរួមផ្សំ

ើងចង់ម្រប

ុតិធ
ត ម៌ និង

ចីរភាព និងកាន់ដតម្ននស្មភាព ម្រតូវពិចរណ

បរសា
ិ ា ន ទហើ
ុទធម្របឆ្ំងនឹងអ្

ទនោះគ្ឺជាទំនួលខ្ុស្ម្រតូវរបស្់ទ

ើង ម្របស្ិនទបើ

ុតិតធម៌។

ែូទចាោះ អ្ងគការ ទែៀកូទណ្ៀ កាុង
អ្ំពីបរ
ា បរសា
ិ ា ន។

ភាពម្រកីម្រក

មជាអ្ងគការស្ិទិម
ធ នុស្ស ទធវើការបញ្ជ្រ
ា ប

កិចចការទនោះជួ

ទ

ើងកាុងការបំទពញកិចចការទៅកាុង

ទិស្ទៅម្រតឹមម្រតូវ ទែើមបីមនុស្ស និងទែើមបីភពដផ្នែី។

ការអភិវឌ្ឍម្របក្បសដ្ឋ
ការអភិវឌ្ឍសដ្ឋ

គិ គូរអំពី

ហានិភ័

រមនកាតណមួ
ម្របកបទដ្ឋ
ទឡើ

ចីរភាព =

ដែលបងកការបោះពាល់ និងទធវើឱ្យរាំងស្ទោះែល់ការអ្ភិវឌ្ឍ

ចីរភាពែូចជា ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ និងទម្ររោះមហនតរា

។

ទែើមបីឱ្យការអ្ភិវឌ្ឍម្ននចីរភាព តួអ្ងគផ្ល
ដ ់ជំនួ
ម្រតូវបានទស្ាើឱ្យទធវើការទប់សាកត់ ទរៀបចំ កាត់បនា

ស្ហគ្មន៍ និងអ្ងគការ
ស្ម្រមបខ្លួន និងទនលើ

តប

ចំទពាោះការទរចរ ឹលបរសា
ិ ា ន ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ ឬទម្ររោះថ្នាក់ទផ្សងៗ
ជាជាងទធវើស្កមមភាពបនទប់ពីទម្ររោះមហនតរា
ទហើ

បានបំផ្ិលចបំផ្លលញទៅ

។

ការបញ្ជ្រ
ា បអ្ំពីបរ
ា បរ ិសាានរបស្់ អ្ងគការ ទែៀកូទណ្ៀ គ្ឺជាដផ្ាកមួ
ិ ីសាស្រស្តទប់សាកត់។ កិចចការទនោះជួ
វធ
សាដរបរ
ា ”

ស្ម្រម្នប់ហានិភ័
ៈការ

ដែលទធវើការពាករណ្៍

ល់ែឹងអ្ំពីហានិភ័

ទំងទនោះ

ទម្រតៀម ទនលើ

ទៅជាវ ិធីសាស្រស្តការអ្ភិវឌ្ឍ
និងទម្រតៀមលកខណ្ៈ

ដែលនឹងអាចទកើតទឡើង។

ទគ្ ការទដ្ឋោះស្រសា
ហានិភ័

ើងកាុងការផ្លលស្់បូរពី
ដ
“វ ិធីសាស្រស្ត

ិ តតិ
ដែលជួស្ជុលប ទ ប់ពីវប

ពិចរណទលើហានិភ័

ាមរ

ទ

នន

ភាពងា
ទ

បរសា
ិ ា ន ដែលរងការបោះពាល់ខាលំងជាង

រងទម្ររោះ និងការបោះពាល់របស្់មនុស្សចំទពាោះ

ើងខ្ិតខ្ំដ្ឋក់បញ្ចូ លស្មតាភាពទប់សាកត់

ទរៀបចំ

ិ
តប និងសាដរទឡើងវញ
ទៅកាុងែំទណ្ើរការផ្លលស្់បូរដែលទ
ដ

ើង

រំម្រទ។

ទ

ិ តតិរម
ើងម្ននទរលបំណ្ងកសាងភាពធន់នឹងវប
ួ រាជាមួ

បុគ្គល និងម្រកុមដែលរងការបោះពាល់ខាលំងបំផ្ុត។
ាមរ

ៈការបញ្ជ្រ
ា បអ្ំពីបរ
ា បរសា
ិ ាន ទ

ើងរួមចំដណ្កស្ទម្រមចទរលទៅ

ទៅកាុងម្រកបខ្ណ្ឌ និងកិចចម្រពមទម្រពៀងអ្នតរជាតិមួ

ចំនួន ទពាលគ្ឺរទបៀប

វារៈឆ្ាំ២០៣០ កិចចម្រពមទម្រពៀងទីម្រកុងបារស្
ី ម្រកបខ្ណ្ឌ Sendai ស្ម្រម្នប់កាត់
បនា

ហានិភ័

ទម្ររោះមហនតរា

រទបៀបវារៈទីម្រកុងថមី រទបៀបវារៈវ ិធានការ

Addis Ababa និងរទបៀបវារៈស្ម្រម្នប់មនុស្សជាតិ។

ដផ្នការគ្ទម្រម្នង

បរ ិបទ

ការអ្ភិ វឌ្ឍពិ ចរណទលើហានិភ័

ដផ្នការគ្ទម្រម្នង

បរ ិបទ
ទៅទពលគ្ទម្រម្នង កមមវ ិធី ឬ

ុទធសាស្រស្តម្រតូវបាន

ដកស្ម្រមួលទៅាមហានិភ័

ដែលម្នចស្់ស្ិទិធជួប

ម្របទោះទៅកាុងបរ ិបទជាក់លាក់ មួ

។

ាមរ

ៈការកំណ្ត់ ការទនលើ

តប និងការកាត់បនា

ការស្ទម្រមចទរលទៅអ្ភិវឌ្ឍម្របកបទដ្ឋ
ម្ននទរលទៅអ្ភិវឌ្ឍន៍ ម្របកបទដ្ឋ
ខាងទម្រកាម អ្ាកអាចទ

ចីរភាពមួ

ចីរភាព ទ

ើញឧទហរណ្៍មួ

ទរលទៅ ១:៥ ការកសាងភាពធន់នឹងវ ិបតតិ
កាុងសាានភាពងា

និងបុគ្គលដែលស្ាិត

រងទម្ររោះ និងកាត់បនា

ការបោះពាល់ និងភាពងា

រងទម្ររោះរបស្់ពួក

រត់ចំទពាោះទហតុការណ្៍ធងន់ធងរពាក់ព័នធនឹង
អាកាស្ធាតុ ម្រពមទំងវ ិបតតិទស្ែាកិចច ស្ងគម
និងបរ ិសាាន

បរ ិសាាន ទ

ចំនួន។ ាមរ
ើងទដ្ឋោះស្រសា

ើងរួមចំ ដណ្កកាុង

ៈការទធវើកិចកា
ច រទដ្ឋ

បរ
ា ហានិភ័

បរ ិសាាន។

ចំនួនអ្ំពីទរលបំណ្ង និងទរលទៅ។

ទរលទៅទី ១ លុបបំបាត់ភាពម្រកីម្រក
របស្់ម្របជាជនម្រកីម្រក

ហានិភ័

ក៏ែូចជាទម្ររោះមហនតរា

ទផ្សងៗទទៀតផ្ងដែរ។

ទរលទៅទី ៥ ស្មភាពទ

នឌ្័រ

ទរលទៅ

ការចូលរួមទពញ

៥:៥

ធា

ទលញ និងម្របកបទដ្ឋ

ម្របស្ិទធភាព និង

ឱ្កាស្ទស្មើរាកាុងការែឹក

ំស្ម្រម្នប់ស្រស្តី

(ឧទហរណ្៍ទៅកាុងគ្ណ្ៈកម្នមធិការ
ម្រគ្ប់ម្រគ្ងទម្ររោះមហនតរា

)

៥A អ្នុវតតការទធវើកំដណ្ទម្រមង់ទែើមបីផ្តល់នូវ
ស្ិទិទធ ស្មើរាជូនស្រស្តីកុងការទទួ
ា
លបានធនធាន
ភាពជាកមមស្ិទិធ

និងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងទលើែីធីល

និងទម្រមង់ទផ្សងៗទទៀតននម្រទពយស្មបតតិ
ទស្វាហិរញ្ញវតាុ

មរតក

និងធនធាន

ធមមជាតិ។
ទរលទៅទី ២ ការពារមិនឱ្យម្ននទម្ររោះអ្ត់

ទរលទៅទី ៦ ទឹកសាអត និងអ្

ឃ្លលន

ទរលទៅ ៦:៣ ទលើកកមពស្់គ្ុណ្ភាពទឹក

ទរលទៅ

២:៤

ធា

ម្របកបទដ្ឋ

ចីរភាព

ផ្លិតកមមទស្បៀង
និងអ្នុវតតនូវវ ិធី

ទដ្ឋ

កាត់បនា

ម័

ការបំពុលបរ ិសាាន

បំបាត់ការទចលស្ំរាម

និងកាត់បនា

លុប
ការ

សាស្រស្តវបបធម៌កស្ិកមមដែលម្ននភាពធន់

បទញ្ចញសារធាតុគ្ីមី និងសារធាតុទម្ររោះថ្នាក់

ដែលជួ

ាមរ

រកាម្របព័នធទអ្កូឡស្ុ
ូ ីដែល

ៈការបទងកើនការដកនចាទឡើងវ ិញ។

ពម្រងឹងស្មតាភាពកាុងការស្ម្រមបខ្លួនទៅ
នឹងការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ អាកាស្ធាតុ
មិនលអ ទម្ររោះរាំងស្ងត
ួ ទឹកជំនន់ និង
ទរលទៅទី ៣ ស្ុខ្ភាពលអ និង

ទរលទៅ ៦.៦ ការការពារ និងសាតរម្របព័នធ

ស្ុខ្ុម្នលភាពរបស្់ម្របជាជន

ទអ្កូឡស្ុ
ូ ីពាក់ព័នធនឹងទឹក

ទរលទៅ ៣:៩ កាត់បនា

ការទចលស្ំរាម

ទដ្ឋ

ជំងឺ និងការសាលប់

សារសារធាតុគ្ីមីទម្ររោះថ្នាក់ ម្រពមទំង

ការបំពុល និងបងកភាពកខ្វក់ែល់ខ្យល់ ទឹក
និងែី។
ទរលទៅទី ៤: ការអ្ប់ រ ំម្របកបទដ្ឋ
គ្ុ ណ្ ភាព
ទរលទៅ ៤:៧ ការអ្ប់រ ំទែើមបីការអ្ភិវឌ្ឍ
ម្របកបទដ្ឋ

ចីរភាព រទបៀបរស្់ទៅ និងភាព

ជាពលរែាស្កល។

(ការម្របមូលទឹក

ម្របស្ិទធភាពទឹក

ម្របម្រពឹតតកមមទឹកស្ំណ្ល់
ិ )
និងទម្របើម្របាស្់ទឡើងវញ

ការទធវើ

បទចចកវ ិទាដកនចា

ទរលទៅទី ១២ ការទម្របើម្របាស្់ និងការផ្លិ

ទរលទៅទី ១៥ ជីវ ិតទៅទលើែី

តម្របកបទដ្ឋ

ទរលទៅ ១៥:១ ធា

ការទទួលខ្ុស្ម្រតូវ

ទរលទៅ ១២:២ ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របកបទដ្ឋ
ចីរភាព

និងការទម្របើម្របាស្់ម្របកបទដ្ឋ

ម្របស្ិទធ ភាពនូវធនធានធមមជាតិ
ទរលទៅ ១២:៤ ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងសារធាតុគ្ីមី
និងកាកស្ំណ្ល់ទំងអ្ស្់ទដ្ឋ

គ្ិតគ្ូ

ាមរ

កាកស្ំណ្ល់

ៈការទប់សាកត់ ការកាត់បនា

សាដរទឡើងវ ិញ និងការទម្របើម្របាស្់
ម្របកបទដ្ឋ

ចីរភាពនូវធនធានទឹកសាប

ម្របព័នធទអ្កូឡស្ុ
ូ ី នម្រពទ
និង

ការដក

ទរលទៅ ១៥.២ បញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លលញ
នម្រពទ

ើ

នចា និងការទម្របើម្របាស្់ទឡើងវ ិញ។

ទរលទៅ ១៥:៣ ម្រប

ទរលទៅ ១២:៦ ទលើកទឹកចិតតឱ្យម្រកុមហុន

ទធវើវាលរទហាសាាន

អ្នុវតតវ ិធីសាស្រស្តម្របកបទដ្ឋ

ចីរភាព។

ទរលទៅ ១២:៨ ម្របជាជនទៅម្រគ្ប់ទីកដនលង
ម្ននព័ត៌ម្នន ពាក់ព័នធ និងការ

ល់ែឹង

ស្ម្រម្នប់ការអ្ភិវឌ្ឍ ម្របកបទដ្ឋ

ចីរភាព និង

ការរស្់ទៅ ម្របកប ទដ្ឋ
ជាមួ

ើ តំបន់ែីទស្ើម ភាំ

ែីស្ងួត។

ចំទពាោះបរ
ា បរ ិសាាន
ទរលទៅ ១២:៥ កាត់បនា

ការអ្ភិរកស ការ

ុទធម្របឆ្ំងនឹងការ

សាដរទឡើងវ ិញនូវែីធីល

និងែីដែលខ្ូចគ្ុណ្ភាព។
ទរលទៅ ១៥:៥ បញ្ឈប់ការបាត់បង់
ជីវចម្រមុោះ។

ភាពស្ុខ្ែុម

ធមមជាតិ។

ទរលទៅទី ១៣ វ ិធានការអាកាស្ ធាតុ

ទរលទៅទី ១៦ ស្ងគមដែលម្ននស្នតិភាព

ទែើមបី ម្រប

និងម្របកប ទដ្ឋ

ុទធម្របឆ្ំងនឹងការដម្របម្របួល

បរ ិោបនាស្ម្រម្នប់ការ

អាកាស្ធាតុ និងផ្លបោះពាល់

អ្ភិវឌ្ឍ ម្របកបទដ្ឋ

ទរលទៅ ១៣:១ ពម្រងឹងភាពធន់ និងស្មតា

ចីរភាព ទដ្ឋ

ភាព ស្ម្រមបខ្លួនទៅនឹងទម្ររោះថ្នាក់ពាក់ព័នធ

ទំងអ្ស្់រា និងកសាង សាាប័ន

នឹងអាកាស្ធាតុ និងទម្ររោះធមមជាតិទៅម្រគ្ប់
ម្របទទស្ទំងអ្ស្់

ម្របកបទដ្ឋ

ទទួលបាន

ុតិតធម៌ស្ម្រម្នប់

ម្របស្ិទធភាព គ្ណ្ទន

យភាព

និងបរ ិោប័នាទៅម្រគ្ប់កម្រមិត

ទរលទៅទី ១៣:៣ ទធវើឱ្យកាន់ដតម្របទស្ើរនូវ

ទរលទៅ ១៦:១ កាត់បនា

ការអ្ប់រ ំ ទលើកកមពស្់ការ

ទរលទៅ ១៦:៣ ទលើកកមពស្់នីតិរែា

កាត់បនា

ល់ែឹងអ្ំពីការ

ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ ការ

ស្ម្រមបខ្លួន ការកាត់ បនា

ផ្លបោះពាល់ និង

ការជូនែំណ្ឹង ទន់ទពលទវលា

ទរលទៅ ១៦:៥ កាត់បនា

អ្ំទពើហិងា

អ្ំទពើពុក

រលួ
TARGET ១៦:៧ ធា

ថ្នការទធវើទស្ចកដី

ស្ទម្រមចចិតតដែលម្ននលកខណ្ៈទនលើ

តប

បរ ិោបនា ម្ននការចូលរួម និងម្ននភាព
ជាតំណង

ទរលទៅទី ១៤ ជីវ ិតទម្រកាមទឹក
ទរលទៅ ១៤:១ ទប់សាកត់ និងកាត់ បនា
ការបំពុលកាុងស្មុម្រទ

ជាពិទស្ស្

ពី

ស្កមមភាពទៅទលើែី។
ទរលទៅ

១៤:២

ម្រគ្ប់ម្រគ្ង

និងការពារ

ម្របកបទដ្ឋ

ចីរភាពនូវម្របព័នធទអ្កូឡស្ុ
ូ ី

ស្មុម្រទ និងទនារស្មុម្រទទែើមបីបទញ្ចៀស្ ផ្ល
បោះពាល់អ្វ ិជាម្នន
សាតរទឡើងវ ិញ

និងចត់វ ិធានការទែើមបី

ើ គឺជាបបបប្ន
ការភាាក្់ស្អល
ធមមតាតាមគនលងថ្មី
ភពដផ្នែីរបស្់ទ

ើង សាានភាពរបស្់ទ

ើង តម្រមូវការរបស្់ទ

ើង និងជទម្រមើស្

ើងដតងដតម្ននការវវិ តត និងផ្លលស្់បូរត ដែលទនោះគ្ឺជាដផ្ាកមួ

របស្់ទ

ពិទសាធន៍រម
ួ របស្់ទ

ននបទ

ើង។ ែូទចាោះទតើម្ននអ្វីថីខ្
ម លោះ?

• ការដម្របម្របួលបរសា
ិ ា នកំពុងទកើតទឡើងកាន់ដតឆ្ប់រហ័ស្ និងភាលមៗ ទៅកាុង
ិ លភាព ទលើស្ពីអ្ីវដែលទ
ម្រគ្ប់ទិែភា
ា ព និងវសា
ម្របួលអាកាស្ធាតុគ្ឺជាកាតជំរញ
ុ ែ៏ចមបងមួ
មហនតរា
ទ

ដែលបងកឱ្យម្ននទម្ររោះ
ិ មភាព
ដែលទធវើឱ្យបរ
ា វស្

និងការអ្ភិវឌ្ឍដែលបរាជ័

នឌ្័រ

និងហានិភ័

ននទំ

ើងធាលប់គ្ិត។ ការដម្រប

ស្់កាន់ដតម្ននស្ភាពធងន់ធងរ។

ម្របទទស្ដែលម្ននម្របាក់ចំណ្ូលទបបំផ្ុត

និងម្ននទំ

ម្រតូវទទួលរងការខាតបង់ធំជាងទគ្ពីទម្ររោះមហនតរា

បណ
ត

ស្់ ទម្រចើនជាងទគ្
ទដ្ឋ

សារការ

បាត់បង់ធនធានមនុស្ស និងម្រទពយស្មបតតិម្នននិ ា ការទកើនទឡើងខ្ពស្់ទៅ
កាុងម្របទទស្ដែលម្ននស្មតាភាពទបកាុងការទរៀបចំ
ផ្ដល់ហិរញ្ញបបទន
និងទនលើ តបទៅនឹងទម្ររោះមហនតរា និងការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ។
• ហានិភ័
ទ

និងការជាប់ពាក់ព័នរ
ធ ា ថមី កំពុងទកើតទឡើងទៅកាុងលកខណ្ៈដែល

ើងមិនបានរ ំពឹងទុក។ ទៅទពលម្ននការបំផ្ិលចបំផ្លលញជម្រមកស្តវ វាអាច
ំឱ្យម្ននការផ្ទុោះទឡើងនូវជំងឺរាតតាត

ិ តតិទស្ែាកិចចននស្ម្នម្នម្រត
និងវប

សាកល។

• រទបៀបរស្់ទៅពុំម្ននចីរភាពបរសា
ិ ា ន។ ម្របស្ិនទបើទ
រួមជាមួ

ើងបនតរស្់ទៅ និងចូល

ិ ជុំ
វល

រា និងភពដផ្នែីកុងលកខ
ា
ណ្ៈស្រស្បរា ជាជាងទៅកាុងទស្ែាកិចច
ទ ោះស្មតាភាពរស្់រានម្ននរបស្់ទ ើងនឹងម្រតូវម្រប
មនឹង

ហានិភ័

។

• អ្

គ្តនឹងកាន់ដតម្ននភាពមិនចាស្់លាស្់

អាចែឹងមុន។

អ្តីតកាលដលងជាស្ូច

ធនធានដែលទ

ើងអាចម្ននស្ម្រម្នប់ទពលអ្

ហានិភ័
• ទ

និងទហតុការណ្៍ដែលមិន

ករដែលអាចទជឿជាក់បានអ្ំពី
គ្ត

ពាក់ព័នន
ធ ឹង

បរសា
ិ ា ន។

ើង មិនស្ូវម្ននការម្រគ្ប់ម្រគ្ង ទៅទលើែំទណ្ើរននការអ្ភិវឌ្ឍ ទដ្ឋ

ិ តតិទផ្សងៗទធវើឱ្យរាំងស្ទោះែល់ការអ្ភិវឌ្ឍ។
ដតចំនួន និងភាពធងន់ធរង ននវប

សារ

អវីៗម្រគប់យ៉ាងេុទ្ធប ាន
ទ្ំនាក្់ទ្ំនងជាមួ
•

ទដ្ឋ

គ្នា

ម្ននការទកើនទឡើងនូវភាពស្មុគ្សាមញ

មនុស្ស ទស្ែាកិចច នទោបា

និងទំ

ក់ទំនងននម្របព័នធ

និងធមមជាតិ ទហតុការណ្៍ដែលទកើតទឡើង

ទៅកាុងដផ្ាកខ្លោះននពិភពទលាកបងកការបោះពាល់ែល់ដផ្ាកទផ្សងទទៀត
ដែលទធវើឱ្យម្ននហានិភ័ កាន់ដតម្ននលកខណ្ៈជាម្របព័នធ។
•

បចចុបបនា ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុទដ្ឋ សារការទឡើងកទៅដដផ្នែីរម
ួ
ចំដណ្កបងកឱ្យម្ននការទរចរល
ឹ បរសា
ិ ា ន និងការបាត់បង់ជីវៈចម្រមុោះ។ កាត
ទនោះទធវើឱ្យបោះពាល់ែល់ទិនាផ្លែំណំ និងស្នតិស្ុខ្ទស្បៀង ពាណ្ិជាកមម
អ្នតរជាតិ និងទីផ្ារហិរញ្ញ វតាុ ដែល
ភាពនទោបា

•

ំឱ្យម្ននការដម្របម្របួល និងអ្ស្ាិរ

។

ម្របព័នធទស្ែាកិចចអាចជាមូលទហតុបងកឱ្យម្ននហានិភ័

បរសា
ិ ាន

ទហើ

ជាលទធផ្លការទរចរ ឹលបរសា
ិ ា នបងកឱ្យម្ននផ្លវ ិបាកដផ្ាកទស្ែាកិចច
ដែលការបាត់បង់ម្របាក់ចំណ្ូល

និងមុខ្របរចិញ្ចឹមជីវ ិតអាចបងកឱ្យម្នន

ចំណកស្រស្ុក ឬកុបកមមទស្បៀងអាហារ។
•

ែូទចាោះទ

ើងម្រតូវនលុោះបរ
ច ង
ំ អ្ំពីលកខណ្ៈជាម្របព័ននធ នហានិភ័

សាស្រស្តទនលើ

តបរបស្់ទ

ើងចំទពាោះហានិភ័

ទំងមូល។

ចំណ្ុចចុចៗរវាងការអ្ភិវឌ្ឍ ស្ងគមនទោបា
រវាងបណ
ដ ម្របទទស្

គ្ឺជាម្របការស្ំខាន់។

ិ ី
និងវធ
ការតភាាប់

ទស្ែាកិចច និងបរសា
ិ ាន

បរ ិបទ

ចំណ្ូល

ការទឡើងកទៅដ
ពិភពទលាក
រលកកទៅដ

ទម្ររោះរាំងស្ងួត

ការទរចរ ិលបរ ិសាាន

ភាលមៗ និងបនតិចមដងៗ

ទម្ររោះរាំងស្ងួត

ការខ្ូចខាតម្របព័នធ

ប

កំទណ្ើនម្របជាជន
វ ិស្មភាពម្របាក់

ភាពដម្របម្របួលទីផ្ារ
ការផ្លលស្់ទីលំទៅ
ការខ្ូចែំណំ
ទំ

ស្់ទលើបរ
ា ទឹក
ការទឡើងនថល

ចំណកស្រស្ុក

ចលាចលទស្បៀងអាហារ

អ្ស្ាិរភាពនទោបា

ចលាចលស្ងគម

ស្ញ្ជ្ងាគម

អ្ស្នតិស្ុខ្ទស្បៀង

ការបញ្រ្ជ
ា បអំពីបជ
ា បរ ិស្ថានជាមួ
វិធីស្ថញ្រ្េតប្អក្សលើេទ្
ិ ធិមនុេស
ស្ិទិធមនុស្សជាស្កលម្រតូវម្ននទំ

ក់ទំនងជាមួ

នឹង

លកខខ្ណ្ឌបរសា
ិ ាន

ឧទហរណ្៍៖
•

ស្ិទិក
ធ ុងការរស្់
ា
រានម្ននជីវ ិត៖ ទម្ររោះថ្នាក់បរសា
ិ ា នអាចជាកាតរួម
ចំដណ្ក ទដ្ឋ

•

ិ ។
ផ្លទល់ ដែល បណ
ដ លឱ្យម្ននការបាត់បង់ជីវត

ស្ិទិធទទួលបានទឹកសាអត និងស្ិទិធទទួលបានចំណ្ីអាហារម្រគ្ប់ម្ររន់
អាចនឹងម្រតូវរទំ លាភបំពាន ទៅទពលទម្ររោះរាំងស្ងត
ួ និងទឹកជំនន់ទកើត
ទឡើង។

•

ស្ិទិធទទួលបានស្ុខ្ភាពលអអាចនឹងម្រតូវ រទំ លាភបំពាន ឧទហរណ្៍
ទដ្ឋ

•

សារការបំពុលបរ ិសាាន។

បរសា
ិ ា នក៏ជាបរ
ា នន

ុតិធ
ត ម៌ផ្ងដែរ ទម្រពាោះថ្ន មនុស្សដែលរងផ្លបោះ

ពាល់ោងធងន់ធងរពីបរ
ា បរសា
ិ ា ន គ្ឺជាអ្ាកដែលទទួលខ្ុស្ម្រតូវតិច
បំផ្ុតចំទពាោះបរ
ា បរសា
ិ ា នទនោះ។
ទៅទពលទ
ទតើហានិភ័

ើងទធវើការបញ្ជ្រ
ា បអ្ំពីបរ
ា បរសា
ិ ាន ទ

ើងពិនិតយទមើលថ្ន

បរសា
ិ ា នបងកការបោះពាល់ែូចទមដចខ្លោះែល់ម្នចស្់ស្ិទិធ

និង

ស្ហគ្មន៍/ស្ងគម ទៅកាុងបរប
ិ ទជាក់លាក់ណមួ និងថ្នទតើ ទ
ិ ីរបស្់ទ ើងម្ននឥទធិពលោងែូចទមដចខ្លោះទៅទលើបរ ិសាាន។
វធ

ើង និងកមម

កម្រមិតននភាពងា
គ្ឺអាស្រស្័

រងទម្ររោះរបស្់ម្នចស្់ស្ិទិធ និងស្ហគ្មន៍ចំទពាោះហានិភ័

ទៅទលើ៖

•

ទីកដនលងដែលទ

ើងស្ាិតទៅ (ទីាំង)

•

ទតើទ

•

ស្ិទិធអ្ំណចដែលទ

•

ទតើទ

ើងជានរណ (អ្តតស្រញណ្)
ើងម្នន (ស្ិទិធ)

ើងពឹងដផ្អកទៅទលើបរសា
ិ ា នកម្រមិតណស្ម្រម្នប់ការ

រស្់ទៅម្របចំនថងរបស្់ទ

ើង (ជីវភាពរស្់ទៅ)

ិ ័
ទធវើការវ ិភាគ្អ្ំពីបរ
ា បរ ិសាានទចញពីទស្សនវស្
ទ

ើងចត់ទុកថ្ន បុទរលកខខ្ណ្ឌរបស្់ទ

ខាងទលើ ខ្ុស្ៗរា ទហើ

ែូទចាោះ ទ

ស្ដីពីស្ិទិម
ធ នុស្សតម្រមូវឱ្យ

ើងទៅទលើកាតទផ្សងៗដែលបានរា

ើង ងា

រងទម្ររោះចំទពាោះ ហានិភ័

បរសា
ិ ា

បុគ្គលទំងអ្ស្់មិនស្ុទធដតម្ននឱ្កាស្ែូចរាទៅកាុងការដកស្ម្រមួល

ឬ

នទៅកាុងកម្រមិតខ្ុស្ៗរា។
ស្ម្រមបខ្លួនទែើមបី បទញ្ច ៀស្ហានិភ័
ទឡើ ។ ទីាំង អា ុ ទភទម្របាក់
ចំណ្ូល ការទទួលបានព័ត៌ម្នន លទធភាព ឬការទទួលបានអ្តាម្របទោជន៍ ពី
កិចចរំពារស្ងគម

និងស្ំណញ់ស្ុវតាិភាពបោះពាល់ោងខាលំងែល់ជទម្រមើស្

ដែលមនុស្ស ម្ននទៅកាុង ការែឹងជាមុន ទប់សាកត់ និងកាត់បនា ហានិភ័
។ ចំណ្ុចទនោះម្ននបងាាញោងចាស្់ទៅកាុងបរ ិបទ ដែល រងការបោះពាល់
ទដ្ឋ

សារទំ

ភាពងា

ស្់។

រងទម្ររោះអាចទកើតទឡើង និងម្ននការដម្របម្របួលទៅកាុងរ

រស្់ទៅ ទហើ

ទម្ររោះមហនតរា

ៈទពលននការ

ិ មភាពស្ងគមដែលម្នន
ដតងដតទធវើឱ្យវស្

ស្រសាប់កាន់ដតរ ីកធំ និងបនតទធវើបាត់បង់ឱ្កាស្បដនាម ទទៀតែល់ ម្របជាជន
ដែលងា

រងទម្ររោះស្រសាប់ទៅទហើ

។

ម្របជាជនដែលរស្់ទៅកាុងភាពម្រកីម្រកទៅកាុងតំបន់ជនបទាមបណ
ដ ម្របទទស្
កំពុងអ្ភិវឌ្ឍន៍ម្ននភាពងា

រងទម្ររោះខាលំងចំទពាោះផ្លបោះពាល់ននការដម្រប

ម្របួលអាកាស្ធាតុ ការទរចរល
ឹ បរសា
ិ ា ន និងទម្ររោះមហនតរា

ទដ្ឋ

សារពួក

រត់ពឹងដផ្អកខាលំងទៅទលើធនធានធមមជាតិកុងស្រស្ុ
ា
កស្ម្រម្នប់ការទម្របើម្របាស្់

ម្របចំនថង។ ការបាត់បង់ែីធីល ឬមុខ្របរចិញ្ចឹមជីវ ិតបងខំឱ្យម្របជាជនចូលទៅកាុង
តំបន់ទីម្រកុង

ឬតំបន់អាណធិបទត

ម្របទទស្ ដែលទធវើឱ្យម្របជាជនកាន់ដតងា

យ

ឬការផ្លលស្់ទីលំទៅចុោះទឡើងកាុង

រងទម្ររោះដថមទទៀត។

ទតើនឹងម្ននចំណ្ុចដម្របម្របួលអ្វីខ្លោះ ម្របស្ិនទបើអ្ាកទធវើទស្ចកតីស្ទម្រមចទទួលខ្ុស្ម្រតូវចំទពាោះកិចច
ការទំងទនោះ?
ទតើម្ននែំទណោះស្រសា

ឬទរលគ្ំនិតអ្វីខ្លោះដែលម្រតូវពិភាកា?

ហានិភ័

េមភាពស
•

បរ ិស្ថាន និង
នឌ្័រ

ទៅកាុងសាានភាពភាគ្ទម្រចើន
ស្រស្តីគ្ឺជាបុគ្គលដែលងា រងទម្ររោះ
ជាងបុរស្ ទម្រពាោះស្រស្តីដតងដតម្រតូវបានផ្លត់ទចញពីែំទណ្ើរការទធវើទស្ចកតី
ស្ទម្រមចទផ្សងៗ។

ែូទចាោះតម្រមូវការ

ឬចំណ្ុចខាលំងរបស្់ស្រស្តីដតងដតម្រតូវ

បានទមើលរល
ំ ងទៅកាុងគ្ំនិតផ្តួចទផ្តើមននការអ្ភិវឌ្ឍ។
ឱ្យពលរែាដែលម្ននភាពទន់ទខ្ា
ម្រពមទំងម្ននបនទុកដថទំែ៏ធំ

ស្រស្តីក៏តំណង

ដផ្ាកទស្ែាកិចរច បស្់ពិភពទលាក

និងម្ននការទទួលខ្ុស្ម្រតូវខ្ពស្់កុងការ
ា

ធា

ស្ាិរភាព ទឹក មាូបអាហារ និងឥនធនៈស្ម្រម្នប់ផ្គត់ផ្ង
គ ់ម្រគ្ួសារផ្ងដែរ។
ស្រស្តីដតងដតជួបម្របទោះ ឧបស្គ្គដផ្ាកស្ងគមកិចច ទស្ែាកិចន
ច ិងនទោបា
ដែលដ្ឋក់កម្រមិតទៅទលើជទម្រមើស្ និងស្មតាភាពជមាោះបរ
ា របស្់ពួករត់។
•

ទៅទពលម្ននវ ិស្មភាពទៅកាុងការទទួលបានធនធាន
ទធវើស្ទម្រមចចិតទត កើតទឡើងែំណលរាជាមួ

និងែំទណ្ើរការ

ឱ្កាស្ម្ននកម្រមិតរបស្់ស្រស្តី

កាុងការែំទណ្ើរការ និងដស្វងរកមុខ្របរចិញ្ចឹមជីវ ិតថមី កាតទនោះទធវើឱ្យស្រស្តី
ទៅាមតំបន់ជនបទកាន់ដតទទួលរងផ្លបោះពាល់ទដ្ឋ សារការដម្រប
ម្របួលអាកាស្ធាតុ
កម្រមិតមួ
•

ែូទចាោះទ

ការទរចរល
ឹ បរសា
ិ ាន

ដែលខ្ពស្់ជាង។
ើងម្រតូវអ្នុវតត

ុទធសាស្រស្តផ្លលស្់បូរទ
ត

ដែលពាោមទដ្ឋោះស្រសា

និងផ្លលស្់បូរតួ
ត

ចក់ឫស្គ្ល់ោងម្រជាលទម្រៅ។
ទរលការណ្៍ស្រស្តីនិ

ម

របស្់

នឹងជួ

ហានិភ័

និងទម្ររោះមហនតរា

Diakonia

នឌ្័រ
ទី

និងទំនួលខ្ុស្ម្រតូវ
និងទំ

ក់ទំនងដែល

ការទរៀបចំម្រគ្ឹោះការងាររបស្់អ្ាកាម

និងការអ្នុវតតកញ្ច ប់ឯកសារបញ្ជ្រ
ា បទ
ធា

ទៅកាុង

ថ្ន

នឌ្័រ

កិចចខ្ិតខ្ំម្របឹងដម្របងកាត់បនា

បរសា
ិ ា ន និងបទងកើនភាពធន់ទែើមបីចូលរួមចំដណ្កកាុងការទលើក

កមពស្់ស្មភាពទ

នឌ្័រ។

មនុស្សកាន់ដតម្ននស្ុវតាិភាព និងស្នតិស្ុខ្

កងវោះអ្ភិបាលកិចចលអ/

អ្ភិបាលកិចចលអ/នីតិ

នីតិរែា/ ស្មភាព

រែា/ ស្មភាព

កម្រមិតនន
ទ

ុតិតធម៌

នឌ្័រ

កម្រមិត និង ស្មតាភាព

កម្រមិតស្មតាភាពកាុង

កាុងការទប់សាកត់
ទរៀបចំ និងទនលើ តប

ការទប់សាកត់ និងទនលើ
តបចំទពាោះទំ

ស្់

ចំទពាោះ
ហានិភ័

បរិសាាន

មនុស្សពុំម្ននស្ុវតាិភាព និងរមនស្នតិស្ុខ្
ការបញ្ជ្រ
ា បទ

នឌ្័រ ជទម្នលោះ និងបរសា
ិ ា នរបស្់ទ

ើងគ្ឺស្ុទធដតម្ននទំ

ក់ទំនង និងម្នន

ឥទធិពលទៅទលើរាទៅវ ិញទៅមក។
អ្ភិបាលកិចល
ច អ នីតិរែា និងស្មភាពគ្ឺជាកាតដែលជួ

បទងកើតឱ្យម្ននជាមជឈដ្ឋានដែលអ្ាក

ទំងអ្ស្់រា ម្ននស្ុវតាិភាព និងស្នតិស្ុខ្ជាងមុន។

ហានិភ័
ទំ

ក់ទំនងរវាងហានិភ័

ទដ្ឋ

ទ

បរ ិស្ថាន និងទ្ំនាេ់
បរសា
ិ ាន

និងទំ

ស្់ហិងាម្ននភាពស្មុគ្សាមញ

នឌ្័រគ្ឺជាកាតដែលដតងដតម្រតូវបានពិនិតយទមើលទៅកាុងការទំ

ក់

ិ ទៅមក។ ម្នចស្់ស្ិទិធដែលរស្់ទៅកាុងភាពម្រកីម្រក ដែលពុំ
ទំនងរវាងរាទៅវញ
ម្ននឱ្កាស្ទជៀស្ឱ្យផ្ុតពីហានិភ័
បរសា
ិ ា ន និងទំ
ទំ
•

ក់ទំនងមួ
ហានិភ័

ដតងដតងា រងទម្ររោះទំងចំទពាោះហានិភ័

ស្់ហិងា ទដ្ឋ

រមនជំនួ

និងកិចរ
ច ំពារពីរដ្ឋាភិបាល។

ចំនួនម្ននែូចខាងទម្រកាម៖

បរសា
ិ ា នអាចទធវើឱ្យទំ

ស្់កាន់ដតម្ននស្ភាពធងន់ធងរទដ្ឋ

សារបរ
ា អ្ភិបាលកិចចមិនបានលអ និង/ ឬការដបកបាក់ដែលម្ននស្រសាប់
ទៅកាុងស្ហគ្មន៍
ទៅទពលការែទណ្ើ ដ មធនធានរាទកើតទឡើងកាន់ដត
ខាលំង
ទដ្ឋ សារការបំផ្លលញធនធានធមមជាតិភាលមៗឬបនតិចមតងៗ។
អ្ភិបាលកិចចមិនលអអាចទធវើឱ្យហានិភ័
ធងន់ធងរ កាុងកម្រមិតែូចរា ទដ្ឋ
ទុកដ្ឋក់ទដ្ឋោះស្រសា

បរសា
ិ ា នកាន់ដតម្ននស្ភាព

សារការមិនបានផ្តល់ធនធាន និង

បរ
ា ដែលមនុស្សកំពុងជួបម្របទោះ។

ភាពម្រកីម្រកទាកោកម្ននជាប់ពាក់ព័នជា
ធ មួ
កិចចមិនលអ ការទកើតទឡើងនូវទំ
•

ទំ
ទដ្ឋ

កចិតត

បចចុបបនាទនោះ
ដផ្ាកដែលម្ននអ្ភិបាល

ស្់ហិងា និងហានិភ័

ស្់ហិងាអាចទធវើឱ្យហានិភ័

បរសា
ិ ា ន។

បរសា
ិ ា នកាន់ដតម្ននស្ភាពធងន់ធងរ

អ្នុរញតឱ្យម្ននការទម្របើម្របាស្់ធនធានធមមជាតិទដ្ឋ

ការពារ បរសា
ិ ា ន ឬស្ិទិធមនុស្ស។ ឬទដ្ឋ
សាធារណ្ៈងាកទចញពីបរ
ា កាត់បនា

រមនការ

ទធវើឱ្យរទបៀបវារៈ និងមូលនិធិ

ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ

និង

ការស្ម្រមបខ្លួនជាមួ បរ
ា ស្ុវតាិភាព។
ទំ ស្់ហិងាក៏អាចបណ
ដ ល
ឱ្យម្ននវ ិស្មភាពទស្ែាកិចចស្ងគមកាន់ដតខាលំងផ្ងដែរ ដែលកាតទនោះទធវើឱ្យ
ភាពងា

រងទម្ររោះចំទពាោះហានិភ័

ចំនួនកាន់ដតម្ននស្ភាពធងន់ធងរ ។

បរសា
ិ ា នរបស្់ម្រកុមម្របជាជនមួ

សេៀវសៅទ ំងបីខាងសម្រកាមនឹងបង្ហាញជូន
អាក្អំពីជំហានទ ំងបីរបេ់អងគការ
ស ៀក្ូស

ៀ ពាក្់ព័នធនឹងការបញ្រ្ជ
ា បអំពីបជ
ា

បរ ិស្ថាននូវ

ទ្
ុ ធស្ថញ្រ្េត ក្មមវិធី និងគសម្រាង

ស្សងៗ។
ជំហានទី ១ វ ិភាគ្បរ ិបទកំណ្ត់ហានិភ័

បរសា
ិ ា នស្ំខាន់ៗ )(ការដម្របម្របួល

អាកាស្ធាតុទម្ររោះថ្នាក់
ធមមជាតិនិងការទរចរ ឹលបរសា
ិ ា ន ទៅកាុងតំបន់របស្់អ្ាក) ទតើនរណខ្លោះដែល
រងការបោះពាល់ ទហើ ទតើបោះពាល់ែូចទមដចខ្លោះ?
ជំហានទី ២ វ ិភាគ្ផ្លបោះពាល់
ិ គ្អ្ំពីលកខណ្ៈទំ
វភា
ហានិភ័

ក់ទំនងរវាង

ុទធសាស្រស្ត

ិ ី
កមមវធ

ឬគ្ទម្រម្នង

និង

បរសា
ិ ា ន។

ទតើហានិភ័

បរសា
ិ ា នបោះពាល់ែូចទមដចខ្លោះទៅែល់លទធផ្លនន

ិ ី ឬគ្ទម្រម្នងរបស្់អ្ាក ទហើ
កមមវធ

ុទធសាស្រស្ត កមមវ ិធី ឬគ្ទម្រម្នងរបស្់អ្ាក

ទតើ

ម្ននឥទធិពលែូចទមច
ដ ខ្លោះទៅហានិភ័

ុទធសាស្រស្ត

ិ ម្ន
បរសា
ិ ា នទំងឥទធិពលវជ
ា ន

និង

ិ ាម្នន?
អ្វជ
ជំហានទី ៣ ដក ស្ម្រមួល និងដកតម្រមូវ
កំណ្ត់ថ្នទតើអ្ក
ា អាចទធវើការដកស្ម្រមួល
គ្ទម្រម្នងរបស្់អ្ាកទែើមបីកាត់បនា
ផ្លវ ិជាម្ននទៅទលើហានិភ័

ឬដកតម្រមូវ

ុទធសាស្រស្ត

ផ្លបោះពាល់អ្វ ិជាម្នន

បរសា
ិ ា នបានោងែូទមដច។

ិ ីឬគ្ទម្រម្នងគ្ួរទធវើែូចទមដចខ្លោះទែើមបីកាត់បនា
កមមវធ
ទលើកកមពស្់ស្មតាភាពស្ម្រម្នប់អ្ាកដែលម្រប

ិ ី
កមមវធ

ឬ

និងទលើកកមពស្់
ទតើ

ុទធសាស្រស្ត

ភាពងា

រងទម្ររោះ និង

មនឹងហានិភ័

? ទតើអ្ក
ា អាច

ិ ាម្ននែូចទមតចខ្លោះ?
ចូលរួមទធវើឱ្យម្ននការផ្លលស្់បូរជាវ
ត
ជ

េទានុម្រក្ម
ការដម្របម្របួល

ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុស្ំទៅទលើការផ្លលស្់បូរែ៏
ត ធំណមួ

អាកាស្ធាតុ

ូរ។

ទ

ង
ើ អាចនិោ

ទៅកាងរងា
វ ស្់អាកាស្ធាតុដែលម្ននរ ៈទពល
ុ
ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុរួមម្ននទំងការផ្លលស្់បូរចមបងៗទៅទលើ
ត

មាងទទៀតថ្ន

ស្ីតុណ្ាភាព ទឹកទភលៀង ឬទម្រមង់ខ្យល់ រួមទំងការដម្របម្របួលទផ្សងទទៀតដែលទកើតទឡើងកាុងរ
ទស្វតសរ៍ ឬ
ការកាត់បនា

ការ

ៈទពលជាទម្រចើន

ូរជាងទនោះ។

ការកាត់បនា

មូលទហតុននការដម្របម្របួលអាកាស្
ធាតុឧទហរណ្៍
ការម្របមូលផ្តំុឧស្ម័នផ្ទោះកញ្ច ក់ទៅកាុង
បរិោកាស្ ចំដណ្កឯ ការស្ម្រមបខ្លួនជួ ទដ្ឋោះស្រសា ផ្លបោះពាល់ននការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ។ វិធានការ
ធាតុ និងការស្ម្រមប ម្រតូវអ្នុវតតទែើមបីស្ម្រមបស្ម្រមួល ឬម្រគ្ប់ ម្រគ្ងការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ ឧទហរណ្៍ ដ្ឋំែំណំលូតលាស្់ទលឿន
ដម្របម្របួលអាកាស្

ខ្លួនទៅនឹងការដម្រប
ម្របួលអាកាស្ធាតុ

ដែលធន់នឹងទម្ររោះរាំងស្ងួត ឬធន់នឹងទឹកនម្រប ទដ្ឋ

ទលើកកមពស្ក
់ ស្ិកមមទលើករង ឬដ្ឋំទែើមទកាងកាងទៅាម

តំបន់ដែលម្ននពយុោះស្ុីកនទកើ
នញឹកញាប់ គ្ឺជាស្កមមភាពននការស្ម្រមបខ្លួន។
ូល

ការស្ម្រមបខ្លួននឹងមិនអាចលុបបំបាត់ផ្លបោះពាល់អ្វិជាម្ននទំងអ្ស្់បានទឡើ
ស្ំខាន់ខាលង
ំ កាុងការកម្រមិតការផ្លលស្់បូ រម្របព័
ត
នធអាកាស្ធាតុ។
ទម្ររោះមហនតរា

ទម្ររោះមហនតរា

និង
ការកាត់បនា
និភ័

ហា

ននទម្ររោះ

មហនតរា

ទហើ

ការកាត់បនា

ម្ននសារៈ

គ្ឺជាការរំខានធងន់ធងរែល់មុខ្ងាររបស្់ស្ហគ្មន៍ ឬស្ងគម ដែលពាក់ព័នន
ធ ឹងមនុស្ស ស្ម្នារ

ការខាតបង់ដផ្ាក ទស្ែាកិចច ឬបរិសាានដែលទលើស្ពីស្មតាភាពរបស្់ស្ហគ្មន៍ដែលរងផ្លបោះពាល់កុងការ
ា
ទដ្ឋោះស្រសា

បរ
ា ទម្របើម្របាស្់ ធនធានផ្លទល់ខ្ួន
ល ឧទហរណ្៍ែូចជា ពយុោះស្ុីកូន
ល ទឹកជំនន់ ជំងឺរាតតាតជាទែើម។

ការកាត់បនា

ហានិភ័

ទម្ររោះមហនតរា

និងកាត់ បនា

ហានិភ័

ទម្ររោះមហនតរា

វិធីសាស្រស្តទនោះម្ននទរលទៅកាត់បនា

(DRR) គ្ឺជាវិធីសាស្រស្តជាលកខណ្ៈម្របព័នធទៅកាងការកំ
ណ្ត់ វា
ុ

។

ការបោះពាល់ទដ្ឋ

សារហានិភ័

និងភាពងា

រងទម្ររោះដផ្ាកទស្ែាកិចច

ស្ងគម របស្់មនុស្ស និងម្រទពយស្មបតតិ អ្ភិឌ្ឍស្មតាភាពកាុងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងែីធីល និងបរិសាានម្របកបទដ្ឋ
ឈ្លលស្នវ និងទធវើឱ្យម្របទស្ើរ ទឡើងនូវការទម្រតៀមលកខណ្ៈទប់សាកត់ទម្ររោះមហនតរា
បងកឱ្យម្ននផ្លបោះពាល់ទង
ំ ទ
ការទរចរ ឹលបរ ិសាាន

តនមល

និងហានិភ័

ភាព

បរិសាានដែល

ោះ។

ការទរចរឹលបរិសាានគ្ឺជាសាានភាពបរិសាានដែលកាន់ដតអាម្រកក់ទឡើង

ទដ្ឋ

សារការបាត់បង់ធនធានទផ្សងៗ

ែូចជាខ្យល់ ទឹក និងែី។ ការបំផ្លលញម្របព័នធទអ្កូឡស្ុ
ូ ី ការបំផ្លលញជម្រមក ការផ្ុតពូជស្តវនម្រព និងការបំពុល
បរិសាានជាទែើម។ ឧទហរណ្៍ននការ ទរចរឹលបរិសាានគ្ឺការកាប់បំផ្លលញនម្រពទ

ើ ស្ំណ្ឹកែី នីវទ
ូ ឹកទម្រកាមែីទប

ការបំពុលខ្យល់ ឬទឹកធងន់ធងរ ការទម្របើម្របាស្់ ជីគ្ីមី និងថ្នាស្
ំ ម្នលប់ស្តវលអិត។ កាតទំងទនោះអាចទប់សាកត់បាន
ាមរ

ៈការកាត់បនា

ការទញ

កម្របទោជន៍ ឬការទម្របើម្របាស្់ធនធានធមមជាតិទលើស្កម្រមិត។

ទម្ររោះថ្នាក់ / ទម្ររោះ

ទម្ររោះថ្នាក់គ្ឺជាទហតុការណ្៍ធងន់ធងរដែលអាចបណ
ត លឱ្យបាត់បង់ជីវ ិត រងរបួស្ ឬផ្លបោះពាល់ចំទពាោះស្ុខ្

ថ្នាក់ធមមជាតិ និង

ភាពទផ្សងទទៀត ការខ្ូចខាតម្រទពយស្មបតតិ មុខ្របរចិញ្ចម
ឹ ជីវ ិត ទស្វាកមមទផ្សងៗ ការអាក់ខានស្កមមភាពស្ងគម

ហានិភ័

និងទស្ែាកិចច ឬការខ្ូចខាតបរិសាានចំទពាោះម្រកុមងា
ទម្ររោះថ្នាក់អាចបងកទឡើងទំងទដ្ឋ

រងទម្ររោះ។

ធមមជាតិ ឬមនុស្ស។ ទពលខ្លោះ ទម្ររោះថ្នាក់ធមមជាតិទផ្សងៗែូចជាទឹកជំនន់

និងទម្ររោះរាំងស្ងត
ត លមកពីស្កមមភាពរបស្់មនុស្ស។ ទឹកជំនន់អាចបណ
ត លមកពីម្របព័នធលម
ូ ិនលអ
ួ អាចបណ
ទហើ

ទម្ររោះរាំងស្ងត
ត ល មកពីការទស្រសាចស្រស្ពទលើស្កម្រមិត ឬការបំពុលទឹកទម្រកាមែី។
ួ អាចបណ

ពាកយ“ ទម្ររោះថ្នាក់” និង “ហានិភ័
ការវា

តនមល ហានិភ័

”ម្រតូវបានទម្របើម្របាស្់ផ្លលស្់បូររ
ត ា ជាញឹកញាប់។ ទទោះបីោងណ ពាក់ព័នធនឹង

ពាកយទំងពីរគ្ឺជាពាកយដែលខ្ុស្រាទំងស្រស្ុង។ ទម្ររោះថ្នាក់គ្ឺជាទហតុការណ្៍ណមួ

ដែលអាចបងកការខ្ូចខាត ឬខ្ូចខាតែល់មនុស្ស ម្រទពយស្មបតតិ ឬបរិសាាន។ ហានិភ័
លទធភាពដែលថ្ន ការទទួលរងទម្ររោះថ្នាក់ នឹងបណ
ដ លឱ្យម្ននផ្លអ្វិជាម្នន ឬងា
ថ្នាក់មិនបងកហានិភ័
ការទម្រតៀមលកខណ្ៈ

ទឡើ

ម្របស្ិនទបើរមនការបោះពាល់ ជាមួ

នឹងទម្ររោះថ្នាក់ទ

ម្រតូវបានកំណ្ត់ថ្នជា
ល់ជាងទនោះគ្ឺថ្ន ទម្ររោះ

ោះ។

ស្កមមភាពដែលបទងកើនស្មតាភាពរបស្់មនុស្សកាុងពាករណ្៍
មហនតរា

។ ឧទហរណ្៍ ការសាគល់អ្ំពីហានិភ័

ទម្រតៀមខ្លួនទនលើ តប និងសាដរទឡើងវិញពីទម្ររោះ
បរិសាាន ការែឹងអ្ំពីការពាករណ្៍អាកាស្ធាតុ ឬព័ត៌ម្នន

អ្ំពីទីកដនលង និងទពលដែលម្រតូវជទមលៀស្ទចញ ទធវើឱ្យមនុស្សអាចទម្រតៀមខ្លនបានកាន់
ដតម្របទស្ើរ។
ួ
ភាពធន់នឹងវ ិបតតិ

ភាពធន់នឹងវិបតតិគ្ឺជាស្មតាភាពរបស្់បុគ្ល
គ ម្នាក់ៗ ស្មតាភាពរបស្់ស្ហគ្មន៍ អ្ងគភាព ឬម្របទទស្ដែលជួប
ម្របទោះទម្ររោះមហនតរា
ពាល់ ទដ្ឋោះស្រសា

វិបតតិ និងភាពងា រងទម្ររោះធងន់ធងរទៅកាងការែឹ
ងជាមុន ទរៀបចំខ្ួន
ល កាត់បនា ផ្លបោះ
ុ
និងសាដរទឡើងវិញពីផ្លបោះពាល់ននវិបតតិ និងការធុញថប់កុងអារមម
ា
ណ្៍ ទដ្ឋ មិនទធវើឱ្យបោះ

ពាល់ែល់ចកខុវិស្័

រ

ៈទពលដវងរបស្់ខ្ួនទឡើ
ល

។

ឧទហរណ្៍បុគ្ល
គ ដែលអាចបំទពញតម្រមូវការមូលដ្ឋាន

របស្់ខ្ួនឯង
ល
និងដែលម្ននឱ្កាស្ទស្ែាកិចច គ្ឺកាន់ដតម្ននភាពធន់នឹងវិបតតិ។ ែូចរាទនោះដែរ ស្ហគ្មន៍ដែល
ម្ននភាពស្អត
ិ រមួតកាុងស្ងគម

ម្ននលទធភាពទទួលបានទស្វាកមម

កាន់ដតម្ននភាពធន់ទៅនឹងវិបតតិ។
ភាពងា

រងទម្ររោះ

ស្ំទៅទលើសាានភាពដែលកាត់បនា
នឹងទម្ររោះថ្នាក់ណមួ

(ទដ្ឋ

និងម្រគ្ប់ម្រគ្ងធនធានធមមជាតិរបស្់ខ្ួន
ល

ស្មតាភាពរបស្់មនុស្សកាុងការទរៀបចំទម្រតៀមទែើមបីទប់ទល់ ឬទនលើ

គ្ឺ

តបទៅ

សារធមមជាតិ និងទកើតទឡើងពីស្កមមភាពរបស្់មនុស្ស) ឧទហរណ្៍ការស្ាិតទៅ

កាុងម្រកុមមនុស្សដែលរស្់ទៅកាុងតំបន់ណមួ
ដែលពុំម្ននលទធភាពទទួលបានព័ត៌ម្នន
ចំនួន ងា រងទម្ររោះជាងមនុស្សមួ ម្រកុមទផ្សងទទៀត។

ទធវើឱ្យមនុស្សមួ

www.diakonia.se/environmentalmainstreaming-toolbox
ព័ត៌ម្ននទំ

ក់ទំនងការ ិោល័

ម្របចំម្របទទស្៖

ការបញ្ជ្រ
ា បអ្ំពីបរ
ា បរ ិសាាន កញ្ចប់ឯកសារ

ំណាក្់កាលទ្ី ១
ការវិភាគបរ ិបទ្

ទៅទពលទនោះ អ្ាកនឹងចប់ទផ្តើមទធវើការវ ិភាគ្។
ជំហានទីមួ

គ្ឺការកំណ្ត់ហានិភ័

ស្ំខាន់ៗទៅកាុងតំបន់របស្់អ្ាក។

បរសា
ិ ាន

ិ គ្ហានិភ័ បរសា
ទៅកាុងការវភា
ិ ា នរបស្់ទ ើង
ទ ើងទធវើការពិចរណទៅទលើទំហំទផ្សងៗ
ទំងបីននហានិភ័ បរ ិសាាន ដែលស្ហគ្មន៍ជួបម្របទោះ។

ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ

ការដម្របម្របួល

ឱ្
ំ យម្ននទហតុ

ការណ្៍ទផ្សងៗែូចជា ទឹកជំនន់ាមទនារ
ស្មុម្រទ ទធវើឱ្យទឹកទលើកែីថ

ការទរចរល
ឹ បរិសាានកាន់ដតម្ននស្ភាពធងន់ធងរ
ទដ្ឋ

អាកាស្ធាតុ

ចុោះ ែំណំលត
ូ

លាស្់មិនបានលអ ការដម្របម្របួលចំនួនស្តវម្រតី

ធងន់ធងរទដ្ឋ

និងទធវើឱ្យទកើនទឡើងនូវទម្ររោះថ្នាក់ពាក់ព័នធនឹង
អាកាស្ធាតុ ដែល

ំឱ្យបាត់បង់អា

ុជីវ ិត

ការទរចរ ឹលបរ ិសាានទធវើឱ្យថ

សារវាវ ិវតតទៅជាទម្ររោះមហនតរា

។

ចុោះនូវស្មតាភាព

ម្រគ្ប់ម្រគ្ងស្ំណ្ឹក រកាទុកកាបូន និងទស្វា

ំឱ្យមនុស្សកាន់ដតទម្រចើនទទួលរង

ិ តតិ
ទម្ររោះ និងដលងស្ូវម្ននភាពធន់នឹងវប
ទដ្ឋ

សារការទរចរ ឹលបរ ិសាាន។

របស្់ម្របព័នធទអ្កូទែើមបីផ្លិត អាហារ អ្ុស្, ការ

និងម្រទពយស្មបតតិ ការទកើនទឡើងនូវទម្ររោះថ្នាក់
ធមមជាតិ

សារការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ ទហើ

ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុក៏កាន់ដតស្ភាព

ម្របព័នធទអ្កូទផ្សងៗទទៀត

បរ
ា /ហានិ ភ័

បរ ិសាាន

កាន់ ដតទធវើឱ្យបរ
ា
ទផ្សងៗកាន់ ដតធងន់ធងរ ែូ ច
ស្់ វ ិស្មភាព

ជាទំ

ទ

នឌ្័ រ និ ងការ
ទរ ើស្ទអ្ើ ង

ការខ្ូចខាត

ទម្ររោះធមមជាតិ

បរ ិសាាន

ការទរចរ ឹលបរ ិសាានជាប់ជាម្របចំទធវើឱ្យមនុស្ស
កាន់ដតងា

រងទម្ររោះទដ្ឋ

សារទម្ររោះថ្នាក់

ធមមជាតិ។
ម្របព័នធទអ្កូលអ ជួ
ទម្ររោះទដ្ឋ

កាត់បនា

ភាពងា

សារទម្ររោះថ្នាក់ធមមជាតិ ទដ្ឋ

នូវរបាំងការពារ ឧទហរណ្៍ស្ម្រម្នប់នម្រពទ
នម្រពទកាងកាង និងភាំខ្ាច់

រង
ផ្ដល់
ើ

ក្ំ

់ហានិភ័

បរ ិស្ថានេំខាន់ៗ

អ្ាកនឹងពិចរណទលើហានិភ័

បរសា
ិ ា នចំនួន ៣ រួចទធវើដផ្នទីមង
ត មួ

ៗ។

ទែើមបីបំទពញបដនាមបទពិទសាធន៍ និងព័ត៌ម្ននផ្លទល់ខ្ួនរបស្់
ល
អ្ក
ា ស្ូមទមើល
ព័ត៌ម្ននាមម្របព័នអ្
ធ ុីនធឺណ្ិត

ែូចជា

អាកាស្ធាតុរបស្់ធ

ររពិភពទលាក

ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងហានិភ័

។

ម្រចកចំទណ្ោះែឹងអ្ំពីការដម្របម្របួល

និងស្នទស្សន៍ជូនែំណ្ឹងស្ម្រម្នប់

ទៅទពលអ្ាកទធវើការវ ិភាគ្ទចញពីទស្សនៈដផ្អកទលើស្ិទិធ
អ្ាកែឹងថ្ននរណរងផ្លបោះពាល់

និងទដ្ឋ

ទ

រទបៀបណ

ោះគ្ឺម្ននន័
ទដ្ឋ

ថ្ន

គ្ិតគ្ូរជា

ពិទស្ស្ថ្ន មនុស្ស និងម្រកុមទៅកាុងស្ងគមដតងដតទទួលរងឥទធិពលខ្ុស្ៗ

រា។ ែូទចាោះ ម្រតូវម្ននភាពចាស្់លាស្់បំផ្ុតាមដែលអាចទធវើបាន និងស្ូម
ផ្តល់ឧទហរណ្៍បរ
ា ក់។

ិ ី ភាពធន់នឹងវ ិបតតិ ឬ
កំណ្ត់ស្ម្នគល់៖ ម្របស្ិនទបើអ្ាកចង់បទងកើតកមមវធ
ិ ីកាត់បនា
កមមវធ

ហានិភ័

ទម្ររោះមហនតរា

ស្ូមទមើលដផ្នទីបងាាញ

ិ តតិ និងគ្ំរូ
ផ្លូវរបស្់ អ្ងគការទែៀកូទណ្ៀ ស្ម្រម្នប់កសាងភាពធន់នឹងវប
បំដបកទ នឌ្័រ) Gender crunch model ស្ម្រម្នប់ការដណ្ ំបដនាមអ្ំពី
ិ គ្បរប
ការវភា
ិ ទ។

១.១ ក្ំ

់ និងពិព

៌ នាអំពីសម្រគ្នោះថ្នាក្់ធមមជា ិ ការ

បម្របម្របួលអាកាេធា ុនិងការសរចរ ឹលបរ ិស្ថានសៅក្ាងប
ុ
រ ិបទ្របេ់អាក្

ទតើបាតុភូតទំងទនោះអាចទមើលទ

ើញទៅកាុងបរ ិបទរបស្់អ្ាកដែរឬទទ?

ការដម្របម្របួល
អាកាស្ធាតុ

បរ
ា /ហានិ ភ័

បរ ិសាាន

កាន់ ដតទធវើឱ្យបរ
ា
ទផ្សងៗកាន់ ដតធងន់ធងរ ែូ ច
ជាទំ
ទ

ស្់ វ ិស្មភាព
នឌ្័ រ និ ងការ
ទរ ើស្ទអ្ើ ង

ទម្ររោះធមមជាតិ

ការខ្ូចខាត
បរ ិសាាន

១.២
សេើ

ស ើនរណារងការប៉ាោះពាល់ខាល ំងជាងសគ
ស ើរងការប៉ាោះពាល់យ៉ាង ូចសមដចខ្លោះ?

ស្ំណ្ួរមូលដ្ឋានមួ

ចំនួនដែលម្រតូវស្ួរ៖

ទតើនរណខ្លោះដែលម្ននស្ិទិធអ្ំណច?
ទតើនរណជាម្នចស្់/ជាអ្ាកម្រគ្ប់ម្រគ្ងធនធាន? ទតើនរណជាអ្ាកស្ទម្រមច? ទតើនរណ
ជាអ្ាកកំណ្ត់រទបៀបវារៈ? ទតើនរណចំទណ្ញ ទហើ

ទតើនរណខាតបង់?

ទតើបុរស្ណខ្លោះ និងស្រស្តីណខ្លោះ?
ទតើនរណជាមនុស្ស ឬម្រកុមដែលងា
ងា

រងទម្ររោះខាលំងជាងទគ្? ទហតុអ្ីវបានជាពួករត់

រងទម្ររោះ?

ទតើពួករត់ម្ននការបោះពាល់ែូចទមតចខ្លោះ? ទតើស្ងគមរងការបោះពាល់ែូចទមតចខ្លោះ?

១.៣ សរៀបចំប្នទ្ីេម ាភាព ធនធាន និងការអនុវ ត
សៅក្ាងេេគមន៍
របេ់អាក្
ុ
•

បុគ្គល

ទតើម្របជាជនទៅកាុងស្ហគ្មន៍របស្់

អ្ាកម្ននស្មតាភាព និងធនធានអ្វីខ្លោះ?

•

ចូរគ្ិតគ្ូរពីស្មតាភាព
ស្ហគ្មន៍

•

បុគ្គល

ម្រពមទំងធនធាន

និង

បរ
ា ហានិភ័

បរ ិសាានទៅកាុងបរ ិបទរបស្់អ្ាក?

•

ចូរគ្ិតអ្ំពីបទដ្ឋាននិងការអ្នុវតតទម្រៅ
ផ្លូវការ
ម្រពមទំងវ ិធាន
និងទរល
នទោបា ដែលកាន់ដតផ្លូវការទផ្សងៗ
ទទៀត។

ឧទហរណ្៍ ចំទណ្ោះែឹង

ឧទហរណ្៍ ឱ្កាស្ទស្ែា

ពាករណ្៍ សាកវបបកមម

ស្មព័នធផ្ូវការ
ល
និងទម្រៅផ្លូវការ។
អ្វីខ្លោះទែើមបីទដ្ឋោះស្រសា

ធនធាន

មូលដ្ឋានអ្ំពីការ

រច

ទតើម្របជាជនម្ននបទដ្ឋាននិងការអ្នុវតត

សាមរតី និ ងស្មតាភាព

កិចច ជទម្រមើស្
ិ
ទផ្សងៗននមុខ្របរចិញ្ចឹមជីវត
ការទទួលបាន

និចចវបបកមម

ទស្វាស្ងគម/សាាប័ន/
អ្ងគការសាស្

ទម្រៅផ្លូវការ

វ ិធាន និងទរលនទោបា

បទដ្ឋានស្ងគម និងរច
ស្មព័នធស្ុីជទម្រៅ

ឧទហរណ្៍ ការទរៀបចំទម្រតៀម និង

ឧទហរណ្៍ ម្រកុមរំម្រទទៅ
កាុងស្ហគ្មន៍ ភាពជាធលង
ុ
មួ និងកិចស្
ច ហការទៅ
កាុងស្ងគម

ផ្លូវការ

ដផ្នការទនលើ

តបទម្ររោះមហនតរា

ម្របព័នធរំពារស្ងគម
ទរលនទោបា

និងចាប់ស្ម្រម្នប់

ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងធនធាន
កាុងម្របព័នធ

កាលពីឆ្ាំទៅ ទៅទពលទ

ើងម្ននទម្ររោះរាំង

ស្ងួត អ្ាកជិតខាងរបស្់ខ្ុំបា
ា នជួ
ទ
ទដ្ឋ
ទ

ើងធាលប់ម្ននទំ

ស្់ជាទម្រចើនទៅកាុងស្ហគ្មន៍ បុដនត

សារម្ននកិចចស្នទ
ើងបានជមាោះ ទហើ

ទ

កាងចំ
ទណមអ្ាកែឹក ំ
ុ
ើងអាចជួបម្របជុំទែើមបីទរៀបចំ

អាហារ ទហើ

ទែើមបីទរៀបចំដស្រស្ដ្ឋំែុោះ។

ដផ្នការរួម

ោ

ារបស្់ខ្ំបា
ុា នបទម្រងៀនខ្ាំុអ្ំពីរទបៀបដ្ឋំែំណំទផ្សងៗ

រាទែើមបីរកាជីជាតិទៅកាុងែី និងទម្របើម្របាស្់ជីលាមកស្តវ
ទែើមបីទទួលទិនាផ្លកាន់ដតខ្ពស្់។

ជាទរៀងរាល់នថង ខ្ាំុទទួលបានសារ
ាមទូរស្ពទអ្ំពីសាានភាពអាកាស្
ធាតុទៅស្បាដហ៍ទម្រកា

។

កាលពីឆ្ាំទៅ ខ្ាំុបានចូលរួមទៅកាុងការបណ្ុដ ោះបណ
ដ លទៅកាុង
ស្ហគ្មន៍របស្់ទ

ើងអ្ំពីរទបៀបដថរកានម្រព និងទទនល។ ទ

ើងក៏បាន

ទរៀបចំដផ្នការអ្ំពីរទបៀបការពារផ្ទោះស្ដមបង ស្តវ ផ្លូវថាល់ និងម្រទពយ
ស្មបតតិទផ្សងៗទទៀតរបស្់ទ

ផ្ដល់ទស្បៀង

ទៅឆ្ាំទនោះ ពួករត់មកជួ

ង
ើ កាុងករណ្ីទកើតម្ននទម្ររោះអាស្នា។

ខ្ាំុ

ឯក្ស្ថរ
មុនទពលបនតទៅជំហានទី ២ អ្ាកម្រតូវកត់ម្រានូវអ្វីដែលអ្ាកបានពិភាកាកនលងមក។ ចំណ្ុច
ិ ី ឬការអ្នុ
ុទធសាស្រស្ត កមមវធ

ពិភាកាទំងទនោះអាចទម្របើជាមូលដ្ឋានទៅទពលទធវើការាក់ដតង
វតតគ្ទម្រម្នង។ ចំណ្ុចទំងទនោះនឹងជួ
ការផ្លលស្់បូរទផ្សងៗ។
ត

អ្ាកកាុងការាមដ្ឋន និងរា

ការណ្៍អ្ំពីវឌ្ឍនភាព ឬ

ឧទហរណ្៍អ្ំពីចំណ្ុចទំងទនោះអាចម្ននែូចខាងទម្រកាម៖
ហានិភ័

បរ ិសាានដែលបាន

ទតើនរណ ឬម្នចស្់ស្ិទិធ ឬម្រកុម

កំណ្ត់

ណខ្លោះដែលរងការបោះពាល់ខាលំង

(ការទរចរល
ឹ ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ

ជាងទគ្?

និងទម្ររោះថ្នាក់)

ទតើពួករត់រងការបោះពាល់ោងែូច
ទមតចខ្លោះនិងទដ្ឋ

ស្ំណ្ឹកែីការបាក់ែី/

ទតើ ម្របជាជន ឬស្ហគ្មន៍ ម្ននស្មតា
ភាព ធនធាន បទដ្ឋាន និងការអ្នុវតតអ្ីវ
ខ្លោះ ទែើមបីទដ្ឋោះស្រសា

ហានិភ័

បរ ិសាាន?

សារមូលទហតុអ្ីវ?

ម្រគ្ួសារដែលម្ននទមម្រគ្ួសារទទល ឬ

ចំទណ្ោះែឹង និង

ុទធសាស្រស្តទដ្ឋោះស្រសា

ដែលម្ននទមម្រគ្ួសារជាមនុស្សចស្់ ពឹង ដបបម្របនពណ្ីទលើវ ិធីការពារែី និង
ដផ្អកទៅទលើការទធវើកស្ិកមមទែើមបីចិញ្ចឹម ធនធានអាហារជាជទម្រមើស្ទផ្សងៗ។
ទម្ររោះរាំងស្ងត
ួ

ជីវ ិត ដែលរស្់ទៅកាុងតំបន់ភំា
ម្រគ្ួសារដែលម្ននទមម្រគ្ួសារជាស្រស្តី

ម្របទភទម្ររប់ពូជដែលធន់នឹងទម្ររោះ

និងមនុស្សចស្់ ដែលរស្់ទៅតំបន់

រាំងស្ងត
ួ

ជនបទ ទដ្ឋ

រមនម្របភពម្របាក់

ចំណ្ូលទម្រៅពីការទធវើកស្ិកមមទែើមបី
ចិញ្ចឹមជីវ ិត។

កិចចស្ហការ និងសាមគ្គីភាពកាង
ុ
ស្ហគ្មន៍

ស្ហគ្មន៍ និងអ្ងគការស្ងគម
ស្ុីវ ិលបងាាញពីបរ
ា

ទម្ររោះទឹកជំនន់

មនុស្សចស្់ និងបុគ្គលដែលម្ននការ

គ្ណ្ៈកមមការទម្រតៀមស្ម្រម្នប់ទម្ររោះ

លំបាកដផ្ាកកា

មហនតរា

ស្មបទ ដែលរស្់

ទទួលបានការបណ្ុត ោះបណ
ត

ទៅាមតំបន់ទនារ ឬជិតទទនលធំៗ

លទែើមបីផ្តល់ស្រញម្រពម្ននឱ្យែឹងជា

ទដ្ឋ

មុន

រមនមទធាបា

ទែើមបីទគ្ចខ្លួន

ទៅទពលម្ននទឹកជំនន់ភាលមៗ។

www.diakonia.se/environmentalmainstreaming-toolbox

ការបញ្រ្ជ
ា បអំពីបជ
ា បរ ិស្ថាន ក្ញ្ច ប់ឯក្ស្ថរ

ំណាក្់កាលទ្ី ២
ការវិភាគ្លប៉ាោះពាល់

ទៅទពលទនោះ អ្ាកកំពុងឈ្លនែល់ជំហានទីពីរ ទដ្ឋ

ពិនិតយទមើលថ្ន ទតើបរសា
ិ ា នបោះពាល់

ិ ី គ្ទម្រម្នង/ទហើ
ោងែូចទមដចខ្លោះចំទពាោះលទធផ្លននកមមវធ
ែូចទមតចខ្លោះចំទពាោះបរសា
ិ ា ន?

ិ ី បោះពាល់
ថ្នទតើគ្ទម្រម្នង/កមមវធ

វិភាគ្លប៉ាោះពាល់
២.១

ស ើហានិភ័

បរ ិស្ថានានឥទ្ធិពល

ូចសមដចខ្លោះចំសពាោះ

ទ្
ុ ធស្ថញ្រ្េត ក្មមវិធី ឬ

គសម្រាងរបេ់អាក្?


ចូរពិចរណថ្នទតើ ហានិភ័

បរសា
ិ ា នដែលបាន

កំណ្ត់អាចម្ននឥទធិពលែូចទមដចខ្លោះទៅទលើម្រទឹស្ីត
ននការផ្លលស្់បូរត

ិ ី
ុទធសាស្រស្ត និងលទធផ្លកមមវធ

របស្់អ្ក
ា ?


ទតើហានិភ័

បរសា
ិ ា នកំពុងបទងកើតឱ្យម្ននបរ
ា

ទផ្សងៗទទៀត ឧទហរណ្៍ទំ
វ ិស្មភាពទ


ឧទហរណ្៍៖

ស្់ហិងា និង

នឌ្័រ ដែរឬទទ?

ការវ ិភាគ្អ្ំពីបរសា
ិ ា នជួ

ពួកទ

ការវ ិភាគ្បរ ិបទបងាាញអ្ំពីការទកើត
ទឡើងកាន់ដតញឹកញាប់ នូវទម្ររោះរាំង
ស្ងួត ដែលបងកឱ្យម្ននទំ

ស្់ហិងា

ពាក់ព័នធនឹងទឹករវាងស្ហគ្មន៍ និង

ើងឱ្យម្ននការ

ល់ែឹងអ្ំពីភាពជាក់ដស្ដងែ៏ស្ុគ្សា
ម
ម ញ ដែល

បរ
ា ខ្ុស្ៗរាម្ននឥទធិទៅទលើរាទៅវ ិញទៅមក

ស្ហគ្មន៍ និងផ្លបោះពាល់ ធងន់ធងរទៅ
ទលើស្មតាភាពរបស្់ស្រស្តីទៅកាុងការ
ចូលរួមែំ ទណ្ើរការស្ហគ្មន៍ ទដ្ឋ
សារបរ
ា អ្ស្នតិស្ុខ្ទស្បៀង។

២.២ ស ើ

ទ្
ុ ធស្ថញ្រ្េតក្មមវិធី ឬគសម្រាងរបេ់អាក្ានឥទ្ធិពលវិជាាន

និងអវិជា
ា នអវខ្
ី លោះចំសពាោះបរ ិស្ថាន?
ិ ម្ន
ទពលខ្លោះម្ននការពិបាកទែើមបីកំណ្ត់ផ្លបោះពាល់អ្វជ
ា ន ដែល
ិ ី ឬគ្ទម្រម្នងម្ននទៅទលើបរសា
កមមវធ
ិ ា ន ទដ្ឋ

ុទសា
ធ
ស្រស្ត

សារបរ
ា ទនោះមិនអាចទមើលទ

ើញ។

ិ អាចទផ្លតតទៅទលើការកំណ្ត់ឱ្កាស្ និងតួ ទីថីម ដែលកមមវ ិធីអាច
ផ្ទុ ទៅវញ
អ្នុវតតទៅទពលទធវើការទដ្ឋោះស្រសា បរ
ា ហានិភ័ បរសា
ិ ា ន និងការពម្រងឹង
ស្មតាភាព។
ឧទហរណ្៍មួ

ចំនួនែូចជា៖
ស្ម្នជិកស្ហគ្មន៍ដែលទធវើកិចកា
ច រដផ្ាក

ស្ហគ្មន៍មួ

កស្ិកមមកំពុងទរៀបចំដផ្នការទម្របើម្របាស្់ែំណំ

ស្ហករ ទែើមបីទធវើពិពិធកមម និងទលើក

GMO និងថ្នាំកម្នចត់ស្តវលអិត ទៅកាុងគ្ទម្រម្នង

កមពស្់ ឱ្កាស្ទស្ែាកិចច បុដនតស្ហគ្មន៍

មួ

។ អ្ាកអាចផ្សពវផ្ា

អ្ំពីកស្ិកមមស្រីរាងគ

ទំងទ

កំពុងបំទពញទៅកាុង

ោះកំពុងទម្របើម្របាស្់ែំណំលក់

ក

និងភាាប់កស្ិករទៅនឹងអ្ងគការមិនដមន រដ្ឋាភិ

ម្របាក់ដតមួ

បាលដែលម្ននឯកទទស្ទលើដផ្ាកកស្ិកមមឆ្លត

ចរ ឹលែី។ អ្ាកអាចដណ្

នវខាងអាកាស្ធាតុ) climate smart

បណ
ដ លមនុស្សឱ្យទចោះទម្របើវ ិធីសាស្រស្តនិចច

agriculture(។

វបបកមមទែើមបីទទួលបានទិនាផ្ល និង

ដែលបងកឱ្យម្ននការទរ
ំ និងបណ្ុដ ោះ

ែំទណ្ើរការផ្លិតកាន់ដតលអម្របទស្ើរ។

ឯក្ស្ថរ
អ្ាកទទើបដតទធវើការវ ិភាគ្អ្ំពីទំ

ក់ទំនងរវាងបរសា
ិ ា ន និង

ុទធសាស្រស្ត កមមវ ិធី ឬ

គ្ទម្រម្នង។
ព័ត៌ម្ននដែលអ្ាកនឹងម្រតូវការទៅជំហានទី ៣ (ដកដម្រប និងដកស្ម្រមួលទែើមបី (
កំណ្ត់អ្ំពី គ្ំនិត និងតួ
ទែើមបីទដ្ឋោះស្រសា

ហានិភ័

ទីថីមៗម្របកបទដ្ឋ

ស្កាដនុពលដែលគ្ទម្រម្នងអាចម្នន

បរសា
ិ ា នស្រស្បទៅាមបរប
ិ ទ។

ែូទចាោះ អ្ាកម្រតូវចងម្រកងព័ត៌ម្ននទនោះជាឯកសារ។
អ្ាកអាចទម្របើារាងទៅទំព័រប ទ ប់ទែើមបីបំទពញព័ត៌ម្ននដែលអ្ាកបានពិភាកា។
ារាងទនោះអាចទម្របើជាមូលដ្ឋានទៅទពលាក់ដតង
ិ ីប ទ ប់។ ារាងទនោះនឹងជួ
កមមវធ
ភាពឬ ការផ្លលស្់បូរទផ្សងៗ។
ត

ិ ី ឬគ្ទម្រម្នង
ុទធសាស្រស្ត កមមវធ

អ្ាកកាុងការាមដ្ឋន និងរា

ការណ្៍អ្ំពីវឌ្ឍ

ស្ូមចប់ទផ្តើមទៅពាក់កណ
ត លទែើមបីបំទពញបរប
ិ ទដែលអ្ាកបានពិភាកាទៅកាុង
ជំហានទី ១។ ស្ូមបនតទរៀបចំឯកសារអ្ំពីផ្លបោះពាល់។ ទៅកាុងជួរ
ទនវង ស្ូមបំទពញនូវផ្លបោះពាល់ននកមមវ ិធីទៅទលើបរសា
ិ ា ន ទហើ
ខាងសាតំ គ្ឺផ្លបោះពាល់បរសា
ិ ា នទៅទលើកមមវ ិធី។

រខាង

ទៅកាុងជួរ

ស្ូមរង់ចំជំហានទី ៣ ទែើមបី រហូតែល់ប ទ ប់ពីកូនទស្ៀវទៅប ទ ប់។

រ

ជំ ហានទី ៣

ជំ ហានទី ២

ជំ ហានទី ១

ដកដម្រប និងដកស្ម្រមួល

ការវ ិភាគ្ផ្លបោះពាល់

បរ ិបទ

ស្ូមកុំបំទពញចំណ្ុចទនោះទៅែំណក់

ផ្លបោះពាល់ននកមមវ ិធី ទៅទលើបរ ិសាាន

កាលទនោះ

ហានិភ័

(វ ិជាម្នន និងអ្វ ិជាម្នន)

តំបន់

បរ ិសាានកាុង

ការទរចរ ឹល និងទម្ររោះ
ថ្នាក់ទដ្ឋ

សារការដម្រប

ម្របួលអាកាស្ធាតុ
កមមវ ិធីទ

នឌ្័ រទធវើកិចចការទដ្ឋ

ម្នន

ការផ្ដល់ស្ិទិធអ្ំណចទស្ែាកិចច ទែើមបី

ឧទហរណ្៍

បទងកើនទិនាផ្លកស្ិកមម និងទធវើឱ្យស្នតិ
ស្ុខ្ទស្បៀងកាន់ដតម្ននភាពលអម្របទស្ើ
រ។ ទៅកាុងទពលចុោះម្រតួតពិនិតយ ម្នន
ការ កត់ស្ម្នគល់ទ

ើញថ្ន ស្រស្តីកំពុង

ទម្របើ ម្របាស្់ជី និ ងថ្នាំកម្នចត់ ស្តវលិត
អ
ដែល

ំឱ្យម្ននការទរចរល
ិ ែី និងទធវើឱ្យ

ម្របភពទឹកស្ាិតទៅជិតនឹងវាលែំណំ
ដែលម្ននថ្នាំពុល។

ឧទហរណ្៍

គ្ទម្រម្នងកមមវ ិធី

ុវជនទែើមបីបទងកើត

មជឈមណ្ឌលព័ត៌ម្នន និងបទចចកវ ិទា
ស្ហគ្មន៍ ។ កាុងអ្ំ ឡុងទពលដក

ស្ម្រមួលដផ្នការគ្ទម្រម្នង ទគ្ស្ទងកត
ទ
ធា

ិ គ្ និងដផ្នការ
ើញថ្ន រមនការវភា
ចី រភាពបរ ិសាានទឡើ

។

ការបាក់ែី
ទឹកជំនន់
ការកាប់នម្រពទ
ម្រទង់ម្រទ
ស្ំណ្ឹកែី

ធំ

ើ

ជំ ហា នទី ២

ជំ ហា នទី ៣

ការវ ិភាគ្ផ្លបោះពាល់

ដកដម្រប និ ងដកស្ម្រមួល

ផ្លបោះពាល់បរ ិសាានទៅទលើកមមវ ិធី

ស្ូមកុំ បំទពញម្រតង់ទនោះទៅែំ ណក់ កាល
ទនោះ

កមមវ ិធីម្របជាធិបទត

យែំ ទណ្ើរការទៅកាុង

តំបន់ដែលម្ននការកាប់ នម្រពទ

ើ និងការ

ទធវើអាជី វកមមធនធានធមមជាតិម្រទង់ម្រទ
ដែល

ធំ

ំឱ្យបាត់បង់ែីធីល និងមុ ខ្របរចិ ញ្ចឹម

ជីវ ិត និងការរ ំទលាភស្ិទិធមនុ ស្សទៅកាុង
ស្ហគ្មន៍

កមមវ ិធីស្ិទិធមនុស្សម្រតូវបានទរៀបចំទឡើង
ទៅកាុងតំបន់ដែលរងការបោះពាល់ទដ្ឋ
ការទកើនទឡើងនូ វពយុោះស្ុីកូន
ល ដែលបំផ្ិច
ល

បំផ្លលញផ្ទោះស្ដមបង និ ងមុខ្របរចិញ្ចឹមជី វ ិត
របស្់ម្របជាជនទៅដផ្ាកខ្លោះននម្របទទស្។

www.diakonia.se/environmentalmainstreaming-toolbox

ការបញ្រ្ជ
ា បអំពប
ី ជ
ា បរ ិស្ថាន ក្ញ្ច ប់ឯក្ស្ថរ

ជំហានទ្ី ៣
បក្បម្រប និងបក្េម្រមួល

អ្ងគការទែៀកូទណ្ៀ ចង់កាល
រនវ
របស្់ទ

ែូទចាោះទ

ជាអ្ងគការដែលរទវៀស្

ើងវ ិភាគ្បរប
ិ ទដែលម្ននការផ្លលស្់បូរត

ិ គ្ ម្រពមទំងទធវើការស្ម្រមប និង
ើង ទធវើការវភា

ដកស្ម្រមួលកមមវ ិធីរបស្់ទ
ទៅទពលទនោះ

ើ ង។

អ្ាកនឹងពិភាកាអ្ំពីរទបៀបដែលអ្ាក

អាចទធវើឱ្យម្របទស្ើរទឡើងនូវ
គ្ទម្រម្នង ទែើមបីឱ្យកាន់ដតទនលើ

ិ ី
ុទធសាស្រស្ត/កមមវធ
តបទៅនឹងហានិភ័

បរសា
ិ ា នដែលអ្ាកបានកំណ្ត់។

ឬ

បក្បម្រប និងបក្េម្រមួល៖
សធវើការបក្បម្របជា

ទ្
ុ ធស្ថញ្រ្េតចំសពាោះ

ទ្
ុ ធស្ថញ្រ្េត

ក្មមវិធី ឬគសម្រាងរបេ់អាក្
ិ គ្អ្ំពីបរប
ទៅកាុងជំហានទី ១ អ្ាកបានវភា
ិ ទ អ្ាកដែលងា
ទំងស្មតាភាព និងធនធានដែលម្នន។
ទៅកាុង ជំហានទី ២ អ្ាកបានវា
ិ ី ឬគ្ទម្រម្នងរបស្់អ្ាក។
កមម វធ

តនមលទំ

រងទម្ររោះជាងទគ្ ម្រពម

ក់ទំនងរវាងបរសា
ិ ា ន និង

ុទធសាស្រស្ត

ទៅកាុង ជំហានទី ៣ ទៅទពលទនោះ អ្ាកនឹងទម្របើព័ត៌ម្ននទ ោះទែើមបីកំណ្ត់ ចំណ្ុច
ដែលម្រតូវដកដម្រប ឬដកស្ម្រមួល ទែើមបីទនលើ តបកាន់ដតលអម្របទស្ើរចំទពាោះហានិភ័
បរសា
ិ ា នដែលម្នចស្់ស្ិទិធ និងស្ហគ្មន៍កំពុងជួបម្របទោះ។
ការដកដម្រប និងការដកស្ម្រមួលដែលអ្ាកទធវើការកំណ្ត់ អាចម្ននចប់ពីការដកដម្រប
តិចតួចរហូតទៅែល់ការផ្លលស្់បូរទម្រចើ
ដ
ន។
ការដកដម្របអាចម្ននការពិចរណទឡើងវ ិញនូវដផ្នការស្កមមភាព
កសាងស្មតាភាព និងព័ត៌ម្ននអ្ំពីហានិភ័
ទដ្ឋ

ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ

អ្

និងម្ននការ

គ្ត និងបចចុបបនាដែលបងកទឡើង

និងថ្នទតើការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុទនោះបោះ

ពាល់ែូចទមដចខ្លោះចំទពាោះការរស្់ទៅរបស្់ម្របជាជន។
ការដកដម្របអាចពាក់ព័នធនឹងការពម្រងឹង

ុទធសាស្រស្តទដ្ឋោះស្រសា

របស្់ម្របជាជន និង

ិ នការស្ម្រមបខ្លួនទៅនឹងអាកាស្ធាតុ។
ការទលើកកមពស្់វធា
កាុងចំទណមអ្ាកទំងអ្ស្់រាមួ ចំនួនម្របដហលជាម្ននតួ ទីទៅកាុងការរំម្រទ
ែល់ស្ិទិធទទួលបាននូវធនធានធមមជាតិ ធនធានរូបវ ័នត ស្ងគម និងហិរញ្ញ វតាុរបស្់
ម្នចស្់ស្ិទិធ។

គ្ំនិតដែលអ្ាកបានបទងកើតទឡើងក៏អាចពាក់ព័នធនឹងការកាត់បនា
ទម្ររោះមហនតរា
ទម្ររោះមហនតរា

ផ្ងដែរ

ែូចជាការទដ្ឋោះស្រសា
ាមរ

ៈការកាត់បនា

កាតទផ្សងៗ

ហានិភ័
ដែលបងកឱ្យម្នន

ការបោះពាល់ជាមួ

ទម្ររោះថ្នាក់

(ឧទហរណ្៍ ការរស្់ទៅកាុងតំបន់វាលលិចទឹក ឬទីាំងដែលម្ននទម្ររោះថ្នាក់ជា
ទែើម) និងពម្រងឹងស្មតាភាពម្របជាជនកាុងការទដ្ឋោះស្រសា
រត់។

ផ្លបោះពាល់របស្់ពួក

គ្ំនិតមួ

ចំនួនអាចអ្ភិវឌ្ឍទៅជាគ្ទម្រម្នងដ្ឋច់ទដ្ឋ

ម្របស្ិនទបើស្ហគ្មន៍មួ
ទ

ោះគ្ំនិតមួ

កំពុងកាប់ទ

ដឡកពីរា។ ឧទហរណ្៍

ើ និងបងកឱ្យម្ននការកាប់បំផ្លលញនម្រពទ

អាចជាការរោះិ រកម្របភពថ្នមពលថមីជាមួ

នឹងស្ហគ្មន៍។

គ្ំនិតទផ្សងៗទទៀតអាចពាក់ព័នន
ធ ឹងការតស្ូមតិទំងទៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ពិភពទលាក

ទដ្ឋោះស្រសា

បរ
ា ហានិភ័

បរសា
ិ ា ន ឬទែើមទហតុននបរ
ា

ោះ។

វ ិធីសាស្រស្តស្ំខាន់មួ

គ្ឺម្រតូវកសាងបណ
ត ញ ជាមួ

ឱ្យភាគ្ីពាក់ព័នធដែលទទួលខ្ុស្ម្រតូវទលើបរ
ា
បរ
ា ទ

និងថ្នាក់

ឬការពម្រងឹងស្មតាភាពរបស្់ម្នចស្់ស្ិទិក
ធ ុងការទម្របើ
ា
ឥទធិពលទៅទលើ

ែំទណ្ើរការនទោបា
ទំងទ

ើ

អ្ាកែនទ ទែើមបីទលើកទឹកចិតត
ម្ននការទទួលខ្ុស្ម្រតូវចំទពាោះ

ោះ។

ទជើងទំព័រ៖ អ្ាកអាចរកព័ត៌ម្ននបដនាមបានទៅទវបសា

ត៍ weadapt.org

៣.១ ស ើអាក្ក្ំពុងសធវើក្ិចចប លម្រ ឹមម្រ ូវប រ
ឬសទ្?
ទដ្ឋ

ដផ្អកទលើព័ត៌ម្ននដែលអ្ាកម្ននទៅកាុងទពលទនោះអ្ំពីបរប
ិ ទ និងសាានភាព
ដែលម្នចស្់ស្ិទិធជួបម្របទោះ៖

•

ទតើអ្ាកអាចទដ្ឋោះស្រសា

បរ
ា ហានិភ័

បរសា
ិ ា នបានោងែូចទមតចទៅកាុង

ុទធសាស្រស្ត កមមវ ិធី ឬគ្ទម្រម្នងទែើមបីកាត់បនា
ម្របកបទដ្ឋ
•

ភាពម្រកីម្រក កសាងស្ងគម

ចីរភាព និងស្ហគ្មន៍ដែលធន់នឹងវ ិបតតិ?

ទតើអ្ាកអាច ឬគ្ួរទធវើអ្ីវបដនាមទទៀត ទែើមបីកាត់បនា

ភាពងា

រងទម្ររោះ ឬផ្ល

បោះពាល់អ្វ ិជាម្ននននការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ

ការទរចរល
ឹ បរសា
ិ ាន

និង

ទម្ររោះថ្នាក់ទផ្សងៗ?
•

ទតើអ្ាកចំបាច់ម្រតូវទធវើអ្ីវខ្ោះ
ល ទែើមបីបទងកើនស្មតាភាព
ចំទពាោះបរសា
ិ ា ន?

និងបទងកើនផ្លវ ិជាម្នន

ឧទហរណ្៍អ្ំពីរទបៀបដែលអ្ាកអាចដកដម្រប និងដកស្ម្រមួល

ឧទហរណ្៍ទី ១
ការវ ិភាគ្បរ ិបទបងាាញថ្ន ស្ហគ្មន៍ដែលអ្ាកទម្ររងទធវើការងារជាមួ
បោះពាល់ោងធងន់ធងរទដ្ឋ

ម្រតូវរងផ្ល

សារទឹកជំនន់។

ឧទហរណ្៍អ្ំពីស្កមមភាព
ដស្វងរកកិចចស្ហការជាមួ



អ្ងគការមួ

ស្មតាភាពកាុងដផ្ាកកាត់បនា

ហានិភ័

ទផ្សងទទៀត
ទម្ររោះមហនតរា

ដែលម្នន
ទែើមបីកសាង

ស្មតាភាពរបស្់ម្នចស្់ស្ិទិធ។ ម្របស្ិនទបើអ្ាកម្ននស្មតាភាពខ្លួនឯង អ្ាក
អាចបណ្ុ ត ោះបណ
ត ល
ហានិភ័ ទម្ររោះមហនតរា

និងបំពាក់បំបនគ្ណ្ៈកម្នមធិការកាត់បនា

បទងកើតម្របព័នជ
ធ ូនែំណ្ឹងជាមុន ផ្តល់នូវការ

ហាត់ស្មជទមលៀស្កាុងម្ររម្ននអាស្នា បទម្រងៀនកុម្នរឱ្យទចោះដហលទឹក
ជួ

ស្ម្រមួលែល់លទធភាពដស្វងរកមុខ្របរជាជទម្រមើស្ទផ្សងទទៀត

រំម្រទែល់ការសាងស្ង់លំទៅដ្ឋានម្របកបទដ្ឋ

ចីរភាព

ឬ

និងម្នន

ស្ុវតាិភាព។
ផ្តល់ការរំម្រទែល់ស្ហគ្មន៍ដែលរងការបោះពាល់ទែើមបីទធវើការសាង



ស្ង់ ឬជួស្ជុលម្រចំងទទនល ការការពារស្ំណ្ឹក ទីជម្រមកស្ម្រម្នប់ទពល
ម្ននទម្ររោះទឹកជំនន់ ឬធា

ថ្ន តំបន់ទំងទនោះម្រតូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លទៅ

កាុងកិចខ្
ច ិតខ្ំម្របឹងដម្របងតស្ូមតិ
ស្រស្ុក។

ដែលតម្រមង់ទិស្ទឆ្ពោះទៅអាជាាធរ

ឧទហរណ្៍ទី ២
ការវ ិភាគ្បរ ិបទបងាាញអ្ំពីការកាប់ទ
កាុងតំបន់មួ
ដែល
រ ំទលាភស្ិទិម
ធ នុស្ស។

ើ ម្រទង់ម្រទ

ធំ និងការទធវើអាជីវកមមម្របភពដរធមមជាតិទៅ

ំឱ្យស្ហគ្មន៍បាត់បង់ែីធីល និងមុខ្របរចិញ្ចឹមជីវ ិត និង

.

ឧទហរណ្៍អ្ំពីស្កមមភាព

ំឱ្យម្ននការ



ម្របមូលផ្តំុ និងរំម្រទស្ហគ្មន៍កុងការបញ្ច
ា
ុ ោះបញ្ចូ លអាជាាធរឱ្យការពារ
តំបន់ទនោះពីការកាប់ទ



រំម្រទែល់

ើ និងការរទំ លាភស្ិទិធមនុស្ស។

ុវជនដែលចង់ទធវើ

ុទធ

ការទលើកកមពស្់ការ

ល់ែឹងអ្ំពី

តម្រមូវការទែើមបីការពារធនធានធមមជាតិ។


បដនាមចំណ្ុចស្ដីពីការតស្ូមតិដផ្ាកអ្ភិបាលកិចល
ច ន
អ ូវធនធានធមម
ជាតិ

ដែលរួមចំដណ្កែល់ការទធវើឱ្យសាានភាពស្ិទិធមនុស្សកាន់ដតលអ

ម្របទស្ើរ។

ឧទហរណ្៍ទី ៣
កមមវ ិធីស្ិទិម
ធ នុស្សម្រតូវបានទរៀបចំដផ្នការទៅកាុងម្របទទស្មួ

ដែលទហតុការណ្៍ពយុោះស្ុីកូន
ល

ទកើតទឡើងកាន់ដតញឹកញាប់ ដែលបំផ្ិច
ល បំផ្លលញផ្ទោះស្ដមបង និងមុខ្របរចិញ្ចឹមជីវ ិតរបស្់ម្របជា
ជនទៅដផ្ាកខ្លោះននម្របទទស្។

ឧទហរណ្៍អ្ំពីស្កមមភាព
•

ដ្ឋក់បញ្ចូ លទៅកាុងការវ ិភាគ្ហានិភ័

របស្់កមមវ ិធីនូវពយុោះស្ុីកូនដែល
ល

ឧស្ាហ៍ទកើតទឡើងដែលរារាំងែល់ស្កមមភាពអ្ភិវឌ្ឍន៍ និងវ ិភាគ្ថ្ន
ទតើ ស្កមមភាពគ្ទម្រម្នងអាចកំណ្ត់ទពលទឡើងវ ិញោងែូចទមដច។

•

ដ្ឋក់បញ្ចូ លនូវចំណ្ុចមួ

ស្តីពីការទលើកកមពស្់ការ

អ្ភិវឌ្ឍស្មតាភាពពាក់ព័នធនឹងហានិភ័

ល់ែឹង និងការ

អាកាស្ធាតុ កិចកា
ច រពារ និង

ការទរៀបចំទម្រតៀម។
•

រំម្រទស្ងគមស្ុីវ ិលកាុងការតស្ូមតិស្ម្រម្នប់ដផ្នការជាតិបនាុំ (NAP)
និងដផ្នការកាត់បនា

•

តស្ូមតិឱ្យម្ននការទនលើ
ែឹក

ំទដ្ឋ

ទម្ររោះភ័

ននទម្ររោះមហនតរា

តបទម្ររោះមហនតរា

(DRR)។

លកខណ្ៈបរោ
ិ បនា និង

ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ស្ម្រម្នប់ការផ្តល់មូលនិធិបដនាម ទឆ្ពោះទៅ

រកលំទៅដ្ឋាន និងមុខ្របរចិញ្ចឹមជីវ ិតចម្រមុោះ ទែើមបីបទងកើនភាពធន់នឹង
ិ តតិរបស្់ស្ហគ្មន៍។
វប

ទរាងចម្រកវា

នភ័ណ្ឌមួ

កំពុងបំពុលបរ ិសាាន និងទឹកទៅកាុងតំបន់ទ

ោះ។ កាតទនោះបងកការ

បោះពាល់ចំទពាោះស្ុខ្ភាពម្របជាជន ជាពិទស្ស្ ស្ហគ្មន៍ដែលម្រតូវបានផ្លត់ទចល ដែល
រស្់ទៅកាុងតំបន់អ្

ធិបទត

យជិតទរាងចម្រក។

ឧទហរណ្៍អ្ំពីស្កមមភាព
•

គ្ទម្រម្នងទនោះអាចម្ននការទលើកកមពស្់ការ
បណ
ត លអ្ំពីរទបៀបទលើកកមពស្់ការ

ល់ែឹង

និងការបណ្ុ ត ោះ

ល់ែឹងរបស្់ម្របជាជនអ្ំពីស្ិទិធរបស្់

ខ្លួន និងរទបៀបទកៀរគ្រឱ្យម្ននការផ្លលស្់បូរ។
ត
•

គ្ទម្រម្នងទនោះអាចទដ្ឋោះស្រសា
ស្រសា

ាមរ

ៈការទដ្ឋោះ

ការទធវើអាជីវកមមធនធានធមមជាតិ ផ្លម្របទោជន៍ទស្ែាកិចច អ្ំទពើ

ពុករលួ
ស្ទម្រមចចិតត។
•

មូលទហតុបរ
ា ចមបង

និងកងវោះស្ំទឡងរបស្់ស្ហគ្មន៍កុងែំ
ា
ទណ្ើរការទធវើទស្ចកតី

រំម្រទម្របជាជនឱ្យទទួលបានទស្វាទឹកសាអត និងស្ុខ្ភាព។

៣.២ ស ើអាក្ក្ំពុងសធវើក្ិចកា
ច រតាមរសបៀបប លម្រ ឹម
ម្រ ូវប រឬសទ្?
ិ ី និងគ្ទម្រម្នងរបស្់អ្ាកោងែូចទមតច?
ទតើអ្ាកអ្នុវតតកមមវធ
ចូរគ្ិតទៅែល់ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងធនធាន ឬកាកស្ំណ្ល់ ឧទហរណ្៍ ការទម្របើ
ម្របាស្់ធនធានធមមជាតិទផ្សងៗ ែូចជាទឹក ថ្នមពល ការទម្របើម្របាស្់ ឬការ
ែឹកជញ្ាូ ន។

ឧទហរណ្៍ទី ៥
កមមវ ិធីម្របជាធិបទត
ទឹកសាអត។

យម្រតូវបានអ្នុវតតទៅកាុងតំបន់ដែលជួបម្របទោះទម្ររោះរាំងស្ងត
ួ និងកងវោះ

ឧទហរណ្៍អ្ំពីស្កមមភាព
ិ គ្ការទម្របើម្របាស្់ទឹករបស្់អ្ាកទៅកាុងកមមវ ិធី និងទែើមទហតុបណ
• វភា
ដ លឱ្យ
ម្ននទម្ររោះរាំងស្ងត
ួ ឬកងវោះទឹកសាអត។/

• ទលើកទឹកចិតត និងបណ្ុ ត ោះបណ
ត លស្ហគ្មន៍អ្ំពីរទបៀបអ្ភិរកស និង
ទឹកមកទម្របើម្របាស្់ទដ្ឋ

ក

ផ្តល់នូវធនធានចំបាច់។

• អ្ភិវឌ្ឍស្មតាភាពកាុងចំទណមបុគ្គលិកកមមវ ិធី

គ្ទម្រម្នង/និងម្នចស្់ស្ិទិធ

• ស្ម្រមបស្ម្រមួលការងារលទធិម្របជាធិបទត

នឹងកិចចការដម្របម្របួល

អ្ំពីរទបៀបម្រគ្ប់ម្រគ្ងកាកស្ំណ្ល់។
អាកាស្ធាតុដែលអ្នុវតតទដ្ឋ
ការម្រគ្ប់ម្រគ្ង

យជាមួ

អ្ងគការទផ្សងទទៀត ទែើមបីតស្ូមតិឱ្យម្នន

និងទរលនទោបា

ម្រគ្ប់ម្រគ្ងធនធានម្របកបទដ្ឋ

ចី

រភាព និងតម្នលភាព។
ឧទហរណ្៍ទី ៦
ដផ្នការកមមវ ិធី

ុវជនទែើមបីបទងកើតមជឈមណ្ឌលព័ត៌ម្នន

និងបទចចកវ ិទា

ិ គ្អ្ំពីចីរភាពបរ ិសាាន និងដផ្នការ។
ស្ហគ្មន៍ ។ ពុំ ម្ននការវភា

ឧទហរណ្៍អ្ំពីស្កមមភាព៖
• ផ្ដល់ការធា
ដផ្នការ

ថ្ន

មជឈមណ្ឌលព័ត៌ម្ននម្ននការវ ិភាគ្អ្ំពីបរ ិសាាន

និងទរលនទោបា

ចីរភាព

ដែលរួមម្ននការសាងស្ង់

ថ្នមពល ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងកាកស្ំណ្ល់ការទម្របើម្របាស្់ ការទធវើែំទណ្ើរ។ល។
• ដ្ឋក់បញ្ចូ លការអ្ប់រ ំអ្ំពីបរសា
ិ ា ន និងអាកាស្ធាតុ និងការអ្ភិវឌ្ឍស្មតា
ភាពទៅមជឈមណ្ឌល

ុវជន។

• បទងកើតទំ

ក់ទំនងរវាងមជឈមណ្ឌល និងអ្ងគការបរសា
ិ ា ន សាាប័ន ឬ

អាជាាធរដែលទទួលខ្ុស្ម្រតូវកាុងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងទរលនទោបា
បរសា
ិ ា នទៅកាុងម្របទទស្។

៣.៣ ស ើអាក្អាចអនុវ តក្ិចចការថ្មីៗអវីខ្លោះ?
ទតើកមមវ ិធី

គ្ទម្រម្នង

ឬអ្ងគការអាចម្ននតួ

ទីអ្ីខ្
វ លោះទៅកាុងការកាត់បនា

ផ្លបោះពាល់ននការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ ទម្ររោះថ្នាក់ធមមជាតិ ឬការទរចរ ឹល
បរសា
ិ ា ន?
ទតើកមមវ ិធីគ្ទម្រម្នង

ឬអ្ងគការអាចម្ននតួ

ស្មតាភាពរបស្់ម្នចស្់ស្ិទិធទែើមបីទធវើការទដ្ឋោះស្រសា
ទែើមបីទដ្ឋោះស្រសា

ទីអ្ីវខ្លោះទៅកាុងការពម្រងឹង
ហានិភ័

មូលទហតុដែលបងកឱ្យម្ននហានិភ័

បរសា
ិ ា ន និង

បរសា
ិ ា ន?

ឧទហរណ្៍ទី ៧
ការវ ិភាគ្បរ ិបទបងាាញអ្ំពីការទកើនទឡើងនូវភាពញឹកញាប់ននទម្ររោះរាំងស្ងួត ដែល
បងកឱ្យម្ននទំ

ស្់ហិងារវាងស្ហគ្មន៍ និងស្ហគ្មន៍ និងផ្លបោះពាល់ធងន់ធងរ

ទៅទលើស្មតាភាពរបស្់ស្រស្តីកុាងការចូ លរួមអ្ភិវឌ្ឍស្ហគ្មន៍។
.

ឧទហរណ្៍អ្ំពីស្កមមភាព
•

បញ្ចូ លចំណ្ុច ល់ែឹងអ្ំពីការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ និងការម្រគ្ប់ម្រគ្ង
ម្របភពធនធានធមមជាតិ។

•

រំម្រទការបទងកើតទវទិកាស្ម្រម្នប់កិចចពិភាកាស្ហគ្មន៍

ទែើមបីទលើក

កមពស្់សាមគ្គីភាព និងបរោ
ិ បនាស្ងគមទៅកាុងស្ហគ្មន៍ ទដ្ឋ
ថ្ន

ធា

ការទរៀបចំទវទិកាទនោះផ្ដល់លទធភាពឱ្យម្ននការចូលរួមពីស្ំណក់

ស្រស្តី។
•

ដ្ឋក់បញ្ចូ លការអ្ភិវឌ្ឍស្មតាភាពស្ម្រម្នប់កស្ិកមមឆ្លតនវខាងអាកាស្
ធាតុ (ការម្របមូលទឹក ម្ររប់ពូជធន់នឹងទម្ររោះរាំងស្ងួត។ល។ (

•

ដ្ឋក់បញ្ចូ ល

ុទធ

ការតស្ូមតិស្ម្រម្នប់អ្ាកម្ននកាតពវកិចច ទែើមបីបទងកើត

ម្របព័នកា
ធ រពារ និងកមមវ ិធីស្នតិស្ុខ្ទស្បៀង។

ឧទហរណ្៍ទី ៨
គ្ទម្រម្នងមួ

ម្រតូវបានទម្ររងទរៀបចំទឡើងទែើមបីទផ្លតតទៅទលើកិចចការពារអ្ាកការពារស្ិទិធ

មនុស្ស។

.

ឧទហរណ្៍អ្ំពីស្កមមភាព
•

ដ្ឋក់បញ្ចូ លអ្ាកការពារស្ិទិម
ធ នុស្សដែលទធវើកិចកា
ច រទលើដផ្ាកការពារ
បរសា
ិ ា នទៅកាុងម្រកុមទរលទៅគ្ទម្រម្នង និងធា

ថ្ន អ្ាកការពារស្ិទិធ

មនុស្សម្រគ្ប់ទភទទំងអ្ស្់ម្រតូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ ល។

ឧទហរណ្៍ទី ៩

គ្ទម្រម្នងទនោះទផ្លតតទៅទលើគ្ណ្ទន

យភាព ដែលទរលនទោបា

របស្់រដ្ឋាភិបាលម្រតូវ

បានាមដ្ឋន និងម្រតួតពិនិតយ។

ឧទហរណ្៍អ្ំពីស្កមមភាព
•

ដ្ឋក់បញ្ចូ លការម្រតួតពិនិតយទរលនទោបា

ស្ដីពីការស្ម្រមបខ្លួននឹង

ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ និងធនធានធមមជាតិ។

ឯក្ស្ថរ
អ្ាកបាននលងកាត់នូវរទបៀបដែល អ្ងគការទែៀកូទណ្ៀ ទធវើការបញ្ជ្រ
ា បបរ ិសាាន ទហើ
ទៅែល់ជំហានចុងទម្រកា

ិ គ្របស្់អ្ាក
ននការវភា

ស្ម្រមួលដែលអ្ាកចង់អ្នុវតត។

ទពាលគ្ឺចងម្រកងនូវការដកដម្រប

ចំណ្ុចទនោះម្ននសារស្ំខាន់

ទដ្ឋ

លទធភាពកាុងការាមដ្ឋនស្មតាភាពរបស្់អ្ក
ា កាុងការកាត់បនា
ិ ម្ន
បទងកើនផ្លវជ
ា នពាក់ព័នធនឹងហានិភ័
ម្នម្រទីស្គ្ឺជាឧទហរណ្៍មួ

អ្ាកបាន
និងដក

សារនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្ាកនូវ

ផ្លបោះពាល់អ្វ ិជាម្នន និង

បរសា
ិ ា ន។

អ្ំពីរទបៀបអ្នុវតតកិចកា
ច រទ

ោះ។

ស្ូមបញ្ចូ លដផ្នការដក

ស្ម្រមួល របស្់អ្ាក ម្រពមទំងគ្ំនិតថមីទៅទម្រកាមជំហានទី ៣៖ ដកដម្រប និងដកស្ម្រមួល ទំងទៅ
ខាងទនវង និងទៅខាងសាដំារាង។
ទម្រៅពីកញ្ច ប់ឯកសារអ្ំពីការបញ្ជ្រ
ា បទនោះ អ្ងគការទែៀកូទណ្ៀ ក៏ម្ននទរលនទោបា

ប

រ ិសាាន និងម្របព័នធ ម្រគ្ប់ម្រគ្ងបរសា
ិ ា នផ្ងដែរទែើមបីាមដ្ឋន និងដកលមអទៅទលើការទបដជាា
ចិតតដផ្ាកបរសា
ិ ា នរបស្់ទ

ើង ម្រពមទំងរំម្រទ អ្ងគការទែៀកូទណ្ៀ ទឆ្ពោះទៅចីរភាព

បរ ិសាាន។
ចំណ្ុចទនោះរួមម្ននទំងម្របព័នធាមដ្ឋន និងរា

ការណ្៍អ្ំពីផ្លបោះពាល់បរសា
ិ ា

នពីម្របព័នធទនោះជាទរៀងរាល់ឆ្ាំផ្ងដែរ។
កាុង

មជា អ្ងគការទែៀកូទណ្ៀ ទតើអ្ាកបានែឹងអ្ំពីចំណ្ុចទនោះទៅកដនលងណ?

កាុង

មជានែគ្ូ ទតើអ្ាកម្ននអ្វីមួ

ដែលស្រស្ទែៀងរាដែរឬទទ?

ជំហានទី ៣

ជំហានទី ២

ដម្រប និ ងដកស្ម្រមួល

ការវ ិភាគ្ផ្លបោះពាល់

បរ ិបទ

ផ្លបោះពាល់ននកមមវ ិធី ទៅទលើ

ហានិភ័

ទតើអ្ាកគ្ួរទធវើអ្ីវខ្លោះទែើ មបីកាត់បនា
ផ្លបោះពាល់ននកមមវ ិធី ទៅទលើ

ជំហានទី ១

បរ ិសាាន

បរ ិសាាន?

ការទរចរ ឹល និងទម្ររោះថ្នាក់

(វ ិជាម្នន និងអ្វ ិជាម្នន)

ទដ្ឋ

ពម្រងឹ ងស្មតាភាពរបស្់ម្នចស្់ ស្ិទិធ
ភាពងា

ចំទពាោះ ហានិ ភ័

សារការដម្របម្របួល

អាកាស្ធាតុ

និ ងអ្ាកម្ននកាតពវកិចច។
កាត់ បនា

បរ ិសាានកាុងតំបន់

រងទម្ររោះ
បរសា
ិ ា ន ឬផ្ល

បោះពាល់ននការដម្របម្របួលអាកាស្
ធាតុ និ ងការទរចរល
ឹ បរសា
ិ ា នទៅទលើ
ម្នចស្់ស្ិទិធ។
ផ្ដល់ការធា

គ្ទម្រម្នងកមមវ ិធី

ថ្ន

មជឈមណ្ឌលព័ត៌ម្ននម្នន

បទងកើតមជឈមណ្ឌលព័ត៌ម្នន និង

ការវ ិភាគ្អ្ំ ពីបរ ិសាាន

បទចចកវ ិទាស្ហគ្មន៍។

ដផ្នការ

និងទរល

នទោបា

ចី រភាព

ដែល

កាុង
អ្ំឡុងទពលដកស្ម្រមួលដផ្នការ
គ្ទម្រម្នង

ទគ្ស្ទងកតទ

ើញថ្ន

រួមម្ននការសាងស្ង់

ិ គ្ និងដផ្នការធា
រមនការវភា

ថ្នមពល ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងកាក

ចីរភាពបរ ិសាាន

ស្ំណ្ល់ការទម្របើម្របាស្់ ការ

ទឡើ

ទធវើែំទណ្ើរ
ឧទហរណ្៍

ុវជនទែើមបី

។ល។
ដ្ឋក់បញ្ូច លការអ្ប់ រ ំអ្ំពីប
រ ិសាាន

និងអាកាស្ធាតុ

និងការអ្ភិ វឌ្ឍស្មតាភាព
ទៅមជឈមណ្ឌល
បទងកើតទំ

ុវជន។

ក់ទំនងរវាង

មជឈមណ្ឌល

និងអ្ងគការ

បរ ិសាាន សាាប័ន ឬអាជាាធរ
ដែលទទួ លខ្ុ ស្ម្រតូវកាុង
ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងទរល
នទោបា
បរ ិសាានទៅកាុងម្របទទស្។

។

ការបាក់ែី
ទឹកជំនន់
ការកាប់នម្រពទ
ធំស្ំណ្ឹកែី

ើ ម្រទង់ ម្រទ

ដ្ឋក់បញ្ូច លនូ វចំណ្ុចមួ
ស្តីពី ការអ្ភិ វឌ្ឍស្មតា

ភាពពាក់ព័នធនឹងហានិភ័
អាកាស្ធាតុ និងការទរច
រ ិលបរ ិសាានស្ម្រម្នប់ស្ិករ

ឧទហរណ្៍

និងស្រស្តីទំង

កមមវ ិធីទ

ស្ិទិធអ្ំណចដផ្ាកទស្ែាកិចច

ផ្ដល់ស្ិទិធអ្ំណច និងអ្ប់រ ំ

រួម

ម្ននស្រស្តីដែលទធវើកិចចការទែើមបី
ទលើកកមពស្់ស្ុវតាិភាពទស្បៀង
ាមរ

ៈការទម្របើជី និ ងថ្នាំកម្នចត់

ស្តវលិត
អ ទែើមបីបទងកើនទិ នាផ្ល
កស្ិកមម

អ្ស្់។

នឌ្័ រស្ដីពីការផ្ដល់

ដែលម្ននផ្លបោះ

ពាល់ទៅទលើែី និងទឹក។

កស្ិករស្រស្តីអ្ំពីរទបៀបផ្លិ /
តជីស្រ ីរាងគ

ការម្រគ្ប់ម្រគ្ង

ទឹកឆ្លតនវរុកខកស្ិកមម និចច
វបបកមម ការទនសាទម្រតី និង
បទចចកទទស្កស្ិកមមទផ្សង
ទទៀតដែលមិនទធវើឱ្យែី
បាត់បង់ជីជាតិ។

ជំហានទី ២

ជំហានទី ៣

ការវ ិភាគ្ផ្លបោះពាល់

ដកដម្រប និ ងដកស្ម្រមួល

ិ ី
ផ្លបោះពាល់ បរសា
ិ ា នទៅទលើ កមមវធ

ទតើ អ្ាកគ្ួ រទធវើែូចទមដចខ្លោះទែើ មបីកាត់
បនា

ផ្លបោះពាល់ននបរសា
ិ ា នទៅទលើ

ិ ី?
កមមវធ
កាត់ បនា
ហានិ ភ័

ភាពងា

រងទម្ររោះស្ម្រម្នប់

បរសា
ិ ា ន ឬផ្លបោះពាល់នន

ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ និ ង ការទរច
រ ឹលបរសា
ិ ា នទៅទលើម្នចស្់ស្ិទិធ?
ទែើ មបីពម្រងឹ ងស្មតាភាពរបស្់ម្នចស្់ស្ិទិធ
និ ងអ្ាកម្ននកាតពវកិចច?

កមមវ ិធីម្របជាធិបទត

យែំ ទណ្ើរការទៅ

កាុងតំបន់ដែលម្ននការកាប់ នម្រពទ

ើ

និងការទធវើអាជីវកមមធនធានធមមជាតិ
ម្រទង់ម្រទ

ធំ ដែល

ំឱ្យបាត់ បង់ែីធីល

ដ្ឋក់បញ្ូច ល

ុ ទធ

ការទលើកកមពស្់ការ

ល់ែឹងអ្ំ ពីតម្រមូវការការពារធនធាន

ធមមជាតិទៅកាុងដផ្នការគ្ទម្រម្នង
ឧទហរណ្៍ាមរ

ៈការទកៀរគ្រស្ហ

និងមុខ្របរចិញ្ចឹមជី វ ិត និងការរទំ លាភ

គ្មន៍

ស្ិទិធមនុស្សទៅកាុងស្ហគ្មន៍។

ការពារតំបន់កុំឱ្យម្ននការកាប់នម្រពទ

និងបញ្ុច ោះបញ្ូច លអាជាាធរឱ្យ
ើ

និងរ ំទលាភទលើស្ិទិធមនុ ស្ស។
បដនាមចំណ្ុចតស្ូមតិ ស្ីព
ដ ីអ្ភិបាល
កិចចលទអ លើធនធានធមមជាតិ។
រំម្រទស្ហគ្មន៍ទែើមបីការពារែីធីល និង
មុខ្របរចិ ញ្ចឹមជី វ ិតរបស្់ខ្ួន។
ល

កមមវ ិធីស្ិទិធមនុស្សម្រតូវទរៀបចំដផ្នការ
ទៅកាុងតំបន់ដែលរងការបោះពាល់ទដ្ឋ

ដ្ឋក់បញ្ូច លទៅកាុងការបណ្ុដ ោះបណ
ដ ល
ស្ដីពីស្ិទិធមនុស្សនូវស្ិទិធទទួ លបាន

ពយុោះស្ុីកូនកាន់
ល
ដតញឹកញាប់ ដែលបំផ្ិច
ល

ទស្វាមូ លដ្ឋាន

ម្របព័នធការពារ

បំផ្លលញផ្ទោះស្ដមបង និ ងការរស្់ទៅទៅ

ដផ្នការទប់សាកត់ និងទនលើ

កាុងដផ្ាកទផ្សងៗននម្របទទស្។

ទម្ររោះមហនតរា

និ ង

តបចំទពាោះ

និងបញ្ុច ោះបញ្ូច ល

រដ្ឋាភិ បាលឱ្យអ្នុ វតតស្ិទិធទំងទនោះ។

បទងកើតទវទិ ការវាងអាជាាធរ និ ងស្ហគ្ម
ន៍ទែើមបីពិទម្ររោះទោបល់ និងការទរៀបចំ
ទម្រតៀមលកខណ្ៈបរ ិោបនា ដផ្នការទប់
សាកត់ និងទនលើ
អាជាាធរឱ្យ

តប និងបញ្ុច ោះបញ្ូច ល
ទធវើសាាប័នកមម

ពិទម្ររោះទោបល់ជាមួ

នតការ

ិ
ស្ងគមស្ុីវល

ទៅកាុងកិចចការងាររបស្់ខ្ួន។
ល

www.diakonia.se/environmentalmainstreaming-toolbox
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