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មាតិកាននបទ្បង្ហា ញ
• វបិតតិអាកាសធាតុ
• របបផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុអ្នតរជាតិផ្ដលមានបចេុបននន
•ការរួមចផំ្ កថ្នន ក់ជាតិរបស់កមពុជា
• នលវបិាកននការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ – គ្កុមផ្ដលង្ហយរងដគ្រេះ
• ប តឹ ងវវិាទ្ទាក់ទ្ងនឹងការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ



អាសីុដៅច ុំចកណ្តត លននវបិតតអិាកាសធាតុ
• សាិតិខ្លេះ៖

• គ្តឹមឆ្ន ២ំ០៣០ ការបភំាយឧសម័ននទេះកញ្េក់របស់អាសីុ នឹងដកើនដ ើងដល់ ៤៥% ពី
៣១% កនុងឆ្ន ២ំ០០៧។

• គ្បដទ្សចនួំន ៦ កនុងគ្បដទ្សចនួំន ១០ ផ្ដលង្ហយរងដគ្រេះបនុំតដៅកនុងតបំន់អាសីុ
បា៉ា សីុហ្វិក (រួមមាន ហ្វីលីពីន ឥណ្តា កមពុជា បា៉ា រីសាា នឡាវ និង ដវៀតណ្តម)។

• ការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ នឹងដ្វើឱ្យតនមលមាូបអាហារដកើនដ ើង ១០% ផ្ដលជាដហ្តុ
ដ្វើឱ្យមនុសស ៦៤លាននាក់ ធាល ក់ខ្លួនចូលកនុងភាពគ្កីគ្ក។



អាសីុដៅច ុំចកណ្តត លននវបិតតអិាកាសធាតុ
• ពីឆ្ន ១ំ៩៧០-២០១០ – មនុសសចនួំន ១,៧ លាននាក់ សាល ប់ដោយសារដគ្រេះ
ថ្នន ក់ដៅកនុងតបំន់អាសីុបា៉ា សីុហ្វិក (៥១% ននករ ីសាល ប់សរុបកនុងសកលដលាក)

• ការខាតបង់គ្បចឆំ្ន ជំាម្យមដោយសារដគ្រេះមហ្នតរាយ = ៥៣,៧ ពាន់លាន
ដុលាល រ

• ៤១,២% ននដគ្រេះមហ្នតរាយ្មមជាតិកនុងពិភ្ពដលាកផ្ដលបានរាយការ ៍ ពីឆ្ន ២ំ០០៤ និង ២០១៣ បានដកើតដ ើងដៅកនុងតបំន់អាសីុបា៉ា សីុហ្វិក
• មនុសស ១,៥ ពាន់លាននាក់ គ្តូវបានប៉ាេះពាល់ សាល ប់ជាង ៧០០.០០០នាក់











របបននការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
អ្នតរជាតិផ្ដលមានបចេុបននន
ពិភ្ពដលាកកពុំង់ចត់វធិានការ



អតថបទស្នលូននការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ 
(Climate Change CORE TEXTS)

•



អ្នុសញ្ហា គ្កបខ្ ័ា អ្ងគការសហ្គ្បជាជាតិសតីពីការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ ឆ្ន ១ំ៩៩២
• ដរលដៅចមនង

• រកាលនឹំងកហំាប់ឧសម័ននទេះកញ្េ ក់ (GHG) “ដៅកនុងកគ្មតិមួយផ្ដលនឹងទ្ប់សាា ត់ការរខំានផ្ដលបងាដ ើងដោយមនុសសគ្បកបដោយដគ្រេះថ្នន ក់ ដល់គ្បព័នធអាកាសធាតុ”: មាគ្ា ២
• ដរលការ ៍រនលឹេះ

• ការទ្ទួ្លខុ្សគ្តូវរួមរន  ប៉ាុផ្នតខុ្សរន  និងសមតាភាពដរៀងៗខ្លួន (CBDR-RC): មាគ្ា ៣.១. ដូដចនេះ
គ្បដទ្សអ្ភ្វិឌ្ឍន៍នាមុំខ្ដរកនុងការគ្បយុទ្ធនឹងការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ

• ១៩៧ ភារី 
• ឧបសមព័នធទី្ I (OECD + EIT) – ដ្វើការកគ្មតិការបភំាយ GHG + ការពារអាងគ្សូប GHG (sinks)
• ឧបសមព័នធ II (OECD) –ការរគំ្ទ្ផ្ននកហ្រញិ្ាវតាុសគ្មាប់ភារជីាគ្បដទ្សកពុំងអ្ភ្វិឌ្ឍន៍ (ភារផី្ដល
មនិសាិតដៅកនុងឧបសមព័នធទី្ I)



ពិ្ីសារកយូតូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ (ចប់ដនតើមកនុងឆ្ន ២ំ០០៥)
•សគ្មាប់អ្នុវតត UNFCCC
•កាតពវកិចេកាត់បនាយការបភំាយ GHG សគ្មាប់ភារីឧបសមព័នធទី្ I ននUNFCCC សគ្មាប់រយៈដពលដបតជាា ចិតតពីរដណំ្តក់កាល

រយៈដពលដបតជ្
ញាចិតតទី្ 1

2008-2012: 5% ដគ្កាមកគ្មិត
1990 + ច ុំចដៅនីមួយៗ
ដរៀបរាប់កនុងឧសមព័នធ B

រយៈដពលដបតជ្
ញាចិតតទី្ 2

2013-2020: 18% ដគ្កាមកគ្មិត
1990 



ពិ្ីសារកយូតូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ (បានចប់ដនតើមកនុងឆ្ន ២ំ០០៥)
•សមាសភារសខំាន់ៗដនសងដទ្ៀត

យនតការផ្នែកដលើទី្
នារបត់ផ្បន ជាមួយ
នីតិវ ិ្ ីអ្ភិ្បាលកិចេ

អ្នុញ្ហា តឱ្យពា ិជជកមមផ្ដល
បភំាយ ជរុំញការវដិោរ
នបតងដៅកនុងគ្បដទ្សកពុំង

អ្ភ្ិវឌ្ឍន៍

យនតការអ្នុដលាម
ភាព

សគ្មួល និងពគ្ងឹងការ
អ្នុដលាមាមការដបតជាា ចិតត



កិចេគ្ពមដគ្ពៀងគ្កុងបា៉ា រសី ឆ្ន ២ំ០១៥

កិច្បចរពមពរពៀងរកុងប៉ា រសី្ “និរនតរភាពភពប្ផនដី។ និរនតរ
ភាពមនុស្សជាតិ។ និរនតរភាពជីវិត។”



ពោលបំណងននកិច្បចរពមពរពៀង
• ពគ្ងឹងការដ្លើយតបជាសកលដៅនឹងការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុាមរយៈ

សីតុណ្ហ ភាព រក្សាកំ្សណណី្នសីតុណ្ហ ភាពសក្សលណោក្សជាមធ្យមត្តឹម “ណត្ោម ២អង្សាណស” 
ខាង្សណលីក្សត្មិតបុណរឧសាហក្សមម និង្ស “ណធ្វីោរខិតខំក្សត្មិតកំ្សណណី្នសតុីណ្ហ
ភាពត្តឹម ១,៥ អង្សាណស...”: មាត្ា 2.1(a)

ក្សត្មិតកំ្សពូលនន
GHG Peaking

ណោលណៅសណត្មចឱ្យបានក្សត្មិតកំ្សពូលននោរបំភាយ GHG ឱ្យបានឆាប់
បំផុតាមដែលអាចណធ្វីណៅបាន៖ មាត្ា 4(1)

ោរបនាំុ បណង្សកីនលទ្ធភាពបនាំុណៅនឹង្សោរដត្បត្បួលអាោសធាតុ និង្សជំរុញភាពធ្ន់
ននោរអាោសធាតុ និង្សោរបំភាយ GHG ទាប៖ មាត្ា 2(1)(b)

ហរិញ្ញវតថុ ណធ្វីឱ្យលំហូរហរិញ្ញវតថុត្សបាមគនលង្ស ណឆាព ោះណៅរក្សោរបំភាយ GHG ទាប 
និង្សោរអភិវឌ្ឍភាពធ្ន់នឹង្សអាោសធាតុ៖ មាត្ា 2(1)(c) 



ដរលការ ៍រនលឹេះ

“ការអ្ភ្ិវឌ្ឍគ្បកបដោយ
ចីរភាព និងកិចេខិ្តខ្គំ្បឹង
ផ្គ្បងដដើមនលុីបបបំាត់ភាព
គ្កីគ្ក”: មាគ្ា 2(1) និង

4(1)

“សម្ម៌ និងការទ្ទួ្ល
ខុ្សគ្តូវរួមរន  ប៉ាុផ្នតខុ្សរន
និងសមតាភាពដរៀងៗខ្លួន
ដៅកនុងបរបិទ្ជាតិខុ្សៗ
រន ”: មាគ្ា 2(2)



សមាសធាតុសារវន័តននកិចេគ្ពមដគ្ពៀង
• ដរលដៅសីតុ ា ភាពរយៈដពលផ្វង:មាគ្ា 2
• កគ្មតិកពូំលននការបភំាយសកល និងការរួមចផំ្ កផ្ដលក ំត់ដោយថ្នន ក់ជាតិ (NDCs): មាគ្ា

4
• អាងគ្សូប និងអាងសតុក (Sinks and reservoirs): មាគ្ា 5
• ការបនាយ (Mitigation) –ការដនទរលទ្ធនលកាត់បនាយជាអ្នតរជាត ិនិងយនតការអ្ភ្វិឌ្ឍន៍គ្បកបដោយ
ចរីភាព: មាគ្ា 6

• ដៅលដៅបនាំុ៖ មាគ្ា 7
• ការបាត់បង់ និងការខូ្ចខាត៖មាគ្ា 8
• ការរគំ្ទ្ – ហិ្រញ្ាវតាុ (មាគ្ា 9),ការអ្ភ្វិឌ្ឍនិងការដនទរបដចេកវទិ្ា (មាគ្ា 10), និងការកសាង
សមតាភាព (មាគ្ា 11)

• តមាល ភាព៖ មាគ្ា 13
• ការពិនិតយសតុកជាសកល (stocktake): មាគ្ា 14



ការរួមចផំ្ កផ្ដលក ំតដ់ោយថ្នន កជ់ាតិ
• រដគ្មាងវធិានការ (វធិានការកាត់បនាយកនុងគ្សុក) ផ្ដលភារីមាន
ប ំងសដគ្មចឱ្យបានដដើមនដីោេះគ្សាយការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ

• គ្តូវផ្ត
មានមហិ្ចឆា និងក ំត់សដំៅសដគ្មចឱ្យបានដរលប ំងននកិចេគ្ពមដគ្ពៀង៖ 
មាគ្ា 3

ចុេះបញ្ជី ដោយដលខា្ិការោា ន UNFCCC
រាយការ ៍ដរៀងរាល់ ៥ឆ្ន មំតង៖ មាគ្ា 4(9)
បង្ហា ញពីវឌ្ឍនភាពាមដពលដវលា –មានន័យថ្ន NDCជាបនតបនាទ ប់នីមួយៗ រួរផ្ត
មានលកា ៈមហិ្ចឆាជាង NDC ចុងដគ្កាយ៖ មាគ្ា 3 និង 9(3)

• មិនជាប់កាតពវកិចេ



ការរួមច្បំប្ណកប្ដលកំណត់ពោយថ្នន ក់ជាតិរបស់្កមពុជា



ដរលនដោបាយរបស់កមពុជាសតីពីការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
• កមពុជារឺជាគ្បដទ្សបភំាយកគ្មិតទាបមួយ និងជាគ្បដទ្សផ្ដលង្ហយរងដគ្រេះោ៉ា ងខាល ងំ ចដំពាេះនលប៉ាេះពាល់អ្វជិជមានននការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
• ផ្ននការយុទ្ធសាស្តសតសតីពីការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុរបស់កមពុជា (CCCSP) (២០១៤ –
២០២៣) 
• រយៈដពលខ្លី (២០១៣-២០១៤)៖ ការដរៀបចផំ្ននកសាា ប័ននិងហិ្រញ្ាវតាុ  ការគ្តួតពិនិតយាមោននិងវាយតនមលថ្នន ក់ជាត ិនិងផ្ននការសកមមភាពផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
• រយៈដពលម្យម (២០១៣-២០១៨)៖ កមមវ ិ្ ផី្ដលមានអាទិ្ភាពខ្ពស់សតីពីការបនាំុ និងកដំ ើ នសនស ឹមៗដៅកនុងវធិានការកាត់បនាយ និងការទ្ទួ្លសាគ ល់ជានលូវការនូវមូលនិ្បិនាំុ និងមូលនិ្អិាកាសធាតុនបតង
• រយៈដពលផ្វង (២០១៩-២០២៣)៖ ការគ្សាវគ្ជាវ និងការសិកា ការពគ្ងកីរនិំតនតួចដនតើមដោយដជារជ័យ និងដដើមនបីស្តញ្ហជ បការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ

• នាយកោា នផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុផ្ដលមានគ្សាប់
• អ្រគដលខា្កិារោា នគ្កុមគ្បកឹាជាតសិគ្មាប់ការអ្ភ្វិឌ្ឍដោយចរីភាព



ការរួមចផំ្ កផ្ដលក ំត់ដោយថ្នន ក់ជាតិ
•សកមមភាពជាអាទិ្ភាពននការបនាុំ រួមមាន៖

• សកមមភាពបនាុំដៅាមសហ្រមន៍
• ការពគ្ងឹងគ្បព័នធជូនដ ឹំងជាមុន និងការនសពវនាយព័ត៌មាន
• ទ្នំប់ការពារទឹ្កជនំន់ និងទ្នំប់សមុគ្ទ្
• គ្បព័នធកសិកមមផ្ដល្ន់នឹងអាកាសធាតុ
• ការពគ្ងឹងសមតាភាពបដចេកដទ្ស និងសាា ប័ន

• ច ុំចដៅននការកាត់បនាយ និងសកមមភាពជាអាទិ្ភាព រួមមាន៖
• បដងាើនរគ្មបនគ្ពដ ើ ដល់ ៦០% គ្តឹមឆ្ន  ំ២០៣០
• កាត់បនាយការបភំាយពីឧសាហ្កមម ចនួំន 3,100 Gigatinnes CO2 សមមូល (Gg 

CO2eq) ដគ្បៀបដ្ៀបនឹងទិ្ននន័យដរល 11,600 Gg CO2eq គ្តឹមឆ្ន ២ំ០៣០



ផលប៉ា៉ះពាល់ននការប្រែរែួលអាកាស្ធាតុមកពលើរកុមប្ដលងាយរងពរោ៉ះ
នលប៉ាេះពាល់ដលើគ្កុមផ្ដលង្ហយរងដគ្រេះ



នលប៉ាេះពាល់ននអាកាសធាតុ៖ ការរដំលាភ្សិទ្ធ
• សិទ្ធិកនុងការរស់ដៅ
• សិទ្ធិកនុងការទ្ទួ្លបានសុខ្ភាព
• សិទ្ធិកនុងកនុងការទ្ទួ្លបានលដំៅសាា ន
• សិទ្ធិកនុងទ្ទួ្លបានច ីំអាហារ
• សិទ្ធិកនុងការទ្ទួ្លទឹ្ក
• សិទ្ធិកនុងដកដដងាើមខ្យល់សាែ ត
• សិទ្ធិកនុងការទ្ទួ្លបានអ្នាម័យ៍
• សិទ្ធិកនុងកនុងការទ្ទួ្លបានគ្ទ្ពយសមនតតិ
• សិទ្ធិសវ័យសដគ្មចចិតត



“អនកប្ដលងាយរងពរោ៉ះ ទទលួរងផលប៉ា៉ះពាលម់នុពេ និងអារកក់ជាងពេ” – ពោក បន េីមូន (Ban Ki Moon)
• ស្តសតី
• កុមារ
• មនុសសចស់ និងជនពិការ
• គ្បជាជនដដើមភារតិច ឬជនគ្កីគ្កដវទ្នាដាកោ៉ា ក

ស្តសតី  និងកុមារ ទ្នំងជាសាល ប ់ឬរបួស ១៤ដងដលើសបុរស កនុ ងអ្ ុំងដពលដគ្រេះមហ្នតរាយ



បណតឹ ងវិវាទទាក់ទងនឹងការប្រែរែួលអាកាស្ធាតុ



ដតើដៅគ្កមអាចដ្វើអ្វីខ្លេះដដើមនកីាតប់នាយនលប៉ាេះពាល់?
•ការទ្ទួ្លបានយុតតិ្ម៌៖ 

• ការដ្លើយតបជាបុដរសកមមរបស់ដៅគ្កម នឹងជួយសគ្មួលដល់អ្នកផ្ដលង្ហយរងដគ្រេះបនុំត
•ការដ្លើយតបរបស់តុលាការ 

•សាមញ្ាដូចរន នឹង៖
• ការពិដគ្រេះដោបល់ EIA 
• បញ្ហា ដចញអាជាា ប័ ណ
• បញ្ហា កមមសិទ្ធិដី្ លី

•សាញុំាដូំចរន នឹង៖ 
• ការទាមទារសាា នភាពជនដភ្ៀសខ្លួន
• សិទ្ធិមនុសស - សិទ្ធិកនុងការទ្ទួ្លបានអ្្បិដតយយភាព សិទ្ធិកនុងការបនតរស់រាន



Ashgar Leghari v. សហ្ពន័ធបា៉ា រីសាា ន (២០១៥) ញ្ាតតិបញ្ហជ  (Writ Petition) ដលខ្ 25501/201
• អ្នកោក់ញ្ាតតិ ផ្ដលជាកសិករមាន ក់ បានដៅកាន់តុលាការ ដដើមនបីងាឱំ្យរោា ភ្ិបាល ចត់វធិានការ
ដលើការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ (អ្នុវតតដរលនដោបាយរបស់ខ្លួន ដោយសារផ្តបញ្ហា ដនេះដ្វើឱ្យ
ប៉ាេះពាល់ដល់ការគ្បកបរបរកសិកមមរបស់រត)់

• ផ្នែកដលើដរលការ ៍ចាប់កនុងគ្សុកនិងអ្នតរជាតិ តុលាការជានខ់្ពស់គ្កុងឡាហ៊្រ បានសដគ្មច
ថ្ន “ការពនារដពល និងការមិនយកចិតតទុ្កោក់របស់រដាដៅកនុងការអ្នុវតតគ្កបខ្ ័ា [សគ្មាប់
ការអ្នុវតតដរលនដោបាយផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ] ដ្វើឱ្យប៉ាេះពាល់ដល់សិទ្ធិជាមូលោា នរបស់
គ្បជាពលរដា។”

• តុលាការបានបដងាើតរ ៈកមមការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុមួយដដើមនាីមោនដមើលការអ្នុវតត
របស់រោា ភ្ិបាល



Juliana v សហ្រដាអាដមរកិ (6:15-cv-0517-TC) – រង់ចកំារបតឹងជទំាស់
• ស ំុំដរឿងផ្ដលបានោក់ដោយដដើមដចទ្២១នាក់ មកពីទូ្ទាងំគ្បដទ្សអាដមរកិ មានអាយុពី ៨ ដល់ 
១៩ឆ្ន ំ

• អ្េះអាង៖ ថ្នរោា ភ្បិាលកពុំងផ្តបងា ឬរួមចផំ្ កោ៉ា ងខាល ងំដល់កហំាប់ដ៏ដគ្រេះថ្នន ក់នន CO2 ដៅកនុង
បរោិកាស ផ្ដលដ្វើឱ្យប៉ាេះពាល់គ្បកបដោយដគ្រេះថ្នន ក់ដល់សាិរភាពអាកាសធាតុ។
• ផ្សវងរកការសដស្តង្ហគ េះ៖ សគ្មាប់រោា ភ្ិបាលដរៀបច ំនិងអ្នុវតតផ្ននការដោេះគ្សាយជាតដិដើមនលុីបបបំាត់ការបភំាយដគ្បង
ឥនធនៈនូសីុល និងកាត់បនាយឧសម័នកាបូនិកផ្ដលមានកគ្មតិដលើសកនុងបរោិកាស។

• ដលើកដ ើងដោយ រដលើមូលោា នសម្ម៌អ្នតរជនំាន់
• ដៅគ្កមអ្នុញ្ហា តឱ្យោក់ញ្ាតត ិដោយបញ្ហជ ក់ថ្ន៖ សិទ្ធិកនុងការទ្ទួ្លបានគ្បព័នធអាកាសធាតុមួយផ្ដល
មានសមតាភាពគ្ទ្គ្ទ្ង់ជវីតិមនុសស រជឺាមូលោា នគ្រេឹះននសងគមមួយផ្ដលដសរនិីងមានសណ្តត ប់ធាន ប់


