
្របព័ន�ធានា សុវត�ភិាពេរដបូក

REDD+ Safeguards 







ហនិភ័យសង�មស្រមាប់សហគមន៍ និង
ជនជាតិេដមភាគតិចែដលពឹងពក់េលៃ្រពេឈ

ផលប៉ះពល់អវជិ�មានេលជីវភាពរស់េន

ករហមឃាត់ ឬ រតឹបន�ឹងេលករេ្រប្របាស់ៃ្រពេឈ

ករតំងទីលំេនជាថ�ីភា� មៗ

ករតំងលំេនថ�ីែដលមិនមានករស�្័រគចិត�

ករបដិេសធមិនឲ្យចូលរមួក�ុងករេធ�េសចក�ី

សេ្រមចចិត�និងករែបងែចកផល្របេយាជន៍

នានា

ហនិភ័យៃនករទ�នា� នរបស់្រក�មមនុស្សអភិជន

និងករគិតគូរដល់្រក�មជួបករលំបាក



ហនិភ័យបរសិ� ន

①ហនិភ័យៃនបំលស់ប�ូរៃ្រពធម�
ជាតិេទជាៃ្រពដំ

② ហនិភ័យៃនករបាត់បង់ៃ្រព
េឈបនា� ប់ពីទទួលបានពីករ
ទូទត់ឥណទនកបូន

③ហនិភ័យៃនករលិចធា� យ



េសចក�ីសេ្រមចសខំន់ៗរបសU់NFCCC ស�ពីី្របព័ន�
ធានាសវុត�ិភាពេរដបកូ

• ្របព័ន�ធានាសុវត�ិភាព Cancun (េសចក�ីសេ្រមច 1/CP.16)

• េសចក�ីែណនា ំDurban (េសចក�ីសេ្រមច 12/CP.17) 

• ្រកបខណ� ករងរ Warsaw (េសចក�ីសេ្រមច 12/CP.19) 



�ច�្រពមេ្រព�ង Cancun (េសច��សេ្រមចច�ត�១/ CP.១៦)

េពលែដលដំេណីរករសកម�ភាពបានេយាងេទក�ុងកថាខ័ណ� ៧០
ករធានាសុវត�ិភាពដូចខងេ្រកមេនះគរួែត្រត�វបានេលីកកម�ស់:

ក. បំេពញបែន�ម ឬ្រសបេទនឹង េគាលបំណងកម�វធីិៃ្រពេឈជីាតិ

និងអនុស�� អន�រជាតិ

ខ. រចនាសម�័ន�អភិបាលកិច�មានតមា� ភាព និងមាន្របសិទ�ភិាព

ែដលគិតពីច្បោប់ និងអធិបេតយ្យភាពជាតិ

គ. េគារពចំេពះចំេណះដឹង និងសិទ�រិបស់ជនជាតិេដីមភាគតិច

និងសមាជិកសហគមន៍មូលដ� ន



�ច�្រពមេ្រព�ង េខនខនូ (េសច��សេ្រមចច�ត�១/ CP.១៦)

ឃ. ករចូលរមួេពញេលញនិងមាន្របសិទ�ភិាពរបស់ស� ប័នពក់ព័ន�

ជាពិេសសជនជាតិេដីមភាគតិចនិងសហគមន៍មូលដ� ន

ង.  ្រសបជាមយួនឹងករអភិរក្សៃ្រពធម�ជាតិ និងភាពសម្ូបរែបប

ជីវស�ស�

ច.  សកម�ភាពេដីម្បេីដះ្រសយហនិភ័យៃនប�� ដែដល

េកីតេឡងីវញិ

ឆ.  សកម�ភាពេដីម្បកីត់បន�យ ករផា� ស់ទីរបស់ករបំភាយឧស�ន័



គេ្រមាងសកល្បងេរដបូកៃ្រពករពរសីមា

ែផ�កសង�ម

• ករវយតៃម�ផលប៉ះពល់សង�ម

• មុនេពលផ�ួចេផ�មគេ្រមាងគេ្រមាងេនះបានេធ�ករវយតៃម�ផលប៉ះពល់

សង�មេដម្ីបពិនិត្យេមលផលប៉ះពល់សង�ម

• ករទទួលស� ល់សិទ�ិ

• ចុះ�� ីដីសមូហភាពជនជាតិេដមភាគតិច និងែផនករេ្រប្របាស់ដី

• ករពិេ្រគាះេយាបល់ េសរភីាពករទទួលបានពត៌មានជាមុន និង  ករយល់្រពម 

(FPIC)

• ស្រមាប់ករពិេ្រគាះេយាបល់គេ្រមាងបានអនុវត�



• ករែចករែំលកផល្របេយាជន៍

• សហគមន៍េនក�ុងតំបន់ទំងពីរមានករយល់ដឹងថាអត�

្របេយាជន៍េរដបូកអចចូលមកក�ុងន័យហិរ��វត�ុនិងមិនែមន

ហិរ��វត�ុ



ែផ�កបរសិ� ន

• ករករពរនិងករអភិរក្ស្របព័ន�េអកូឡូសីុនិងជីវច្រម�ះ

• គេ្រមាងេនះមានបំណងេដម្បីរក្សោពូជក្រមរ និងរក្សោនូវ្របេភទ

ៃ្រពធម�ជាតិ េដម្បបីេង�នចំនួនសត�ៃ្រពដ៏សំខន់ស្រមាប់ករអភិ

រក្ស



េសរភីាព ករទទួលបានពត័មានជា
មុន និងករយល់្រពម

(FPIC)

បទពិេសធន៍េនក�ុងគេ្រមាងេរដបូកៃ្រពករពរសីមា



Free, Prior, Inform and Consent (FPIC)
េសរភីាព ករទទួលបានពត័មានជាមុន និងករយល់្រពម

• សំេដេទេលសិទ�ិរបស់សហគមន៍ ជាពិេសសជនជាតិេដមភាគតិច ក�ុងករ

ចូលរមួេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�េទេលប��  ែដលមានផលប៉ះពល់ដល់ពួកេគ

• េគាលករណ៍ ែដលមានែចងេនក�ុងេសចក�ី ែថ�ងករណ៏ របស់ អង�ករសហ្របជា

ជាតិស�ីពីសិទ�ិជនជាតិេដមភាគតិច  (UNDRIP) និង អនុស�� េលខ ១៦៩របស់

អង�ករពលកម�អន�រជាតិ (ILO)



េសរភីាព (F)

• អ�កែដលពក់ព័ន�្រត�វកំណត់នូវនិតិវធីិ េពលេវល និងរចនាសម�័ន�ៃនករេធ�េស

ចក�ីសេ្រមចចិត�

• ករផ�ល់ព័ត៌មាន្របកបតមា� ភាព និងេគាលបំណងច្បោស់លស់េទតម

សំេណ របស់អ�កពក់ព័ន�

• និតិវធីិែដលមានេសរភីាព េដយមិនមានករបង�ិតបង�ំ ភាពលំេអៀង លក�ខណ�  

និងសំណូកអ�ីេឡយ

• កិច�្របជំុ និងករសេ្រមចចិត�្រត�វេធ�េនក�ុងតំបន់ និងចំណាយេពលេវលសម

�សប ្រពមទំងបក ែ្រប ជាភាស ែដលអ�កពក់ព័ន�េ្រប្របាស់

• សមាជិកសហគមន៍ទំងអស់មានេសរភីាពក�ុងករចូលរមួ េដយមិន្របកន់ពី

អយុ េគាលជំហរ និង េយនឌ័រ េនាះ េឡយ។



ជាមុន (P)
• ជាមុន ប�� ក់អំពីេពលេវលែដលផ�ល់េអយសហគមន៍េដម្ីបេធ�ករែស�ងយល់ ករទទួលបាន និងករវភិាគ

ព័ត៌មាន្រគប់ពីសំេណ ៃនគេ្រមាងណាមួយ ។ ត្រម�វករៃនេពលេវលអ�ស័យ េទេលដំេណ រករ ៃនករ េធ�េស

ចក�ីសេ្រមចចិត�របស់មា� ស់សិទ�ិ។

• ព័ត៌មាន្រត�វផ�ល់ជូនមកសហគមន៍មុនេពលករផ�ូចេផ�ម និងចប់េផ�មអនុវត�សកម�ភាពគេ្រមាង េពលកំពុង

អនុវត�ែដលប��ូ លទំងទស្សនៈទន ករេរៀបចំ សំេណ  ព័ត៌មាន ករអនុវត� និងករ វយតៃម�។

• មា� ស់គេ្រមាង្រត�វេគារពេទតមេពលេវលៃនករសេ្រមចចិត�ែដលកំណត់េដយមា� ស់សិទ�ិ េដម្ីបេអយពួក

គាត់េធ�ករឆ�ុះប�� ំង ពី េពលេវលែដល្រត�វករ េដម្ីបេធ�ែស�ងយល់ វភិាគ និងវយតៃម� េទេល សកម�ភាព

គេ្រមាងេនាះ ែដល ស�ិត េ្រកម ករ  ពិចរណាតមទំេនៀមទំលប់ពួកគាត់។



ករទទួលបានព័ត៌មាន (I)

• ទទួលបានព័ត៌មានច្បោស់លស់ ្រតឹម្រត�វ  មិនែ្រប្រប�ល និងមានតមា� ភាព

• ្រត�វផ�ល់ជូននូវករបកែ្របភាសឲ្យបាន្រតឹម្រត�វេទតមែបបបទវប្បធម៌េដយរប់ប��ូ ល

ទំង(វទិ្ុយ វេីដអូ ្រកហ�ិក ឯកសរេផ្សងៗ របូភាព និងករេធ�បទបង� ញផា� ល់)

• ្រត�វផ�ល់ជូននូវេគាលបំណងច្បោស់លស់េដយបង� ញពីផលវជិ�មាន និងអវជិ�មានៃន

សកម�ភាពរបស់កម�វធីិេរដបូក និងលទ�ផលៃនករយល់្រពម ឬបដិេសដេលកម�វធីិេនះ

• ្រត�វលត្រតដងពីវសិលភាពៃនសក� នុភាពស្រមាប់សង�ម ហិរ��វត�ុ េគាលនេយាបាយ 

ផលប៉ះពល់ បរសិ� ន រ ួមទំងករទទួលបាន្របភពេដមៃនព័ត៌មាន តមែបបវទិ្យោស�ស�

េដយ មានេ្រប្របាស់ ភាស ្រតឹម  ្រត�វ



ករទទួលបានព័ត៌មាន (I) (ត)

• ្រត�វមានលក�ណៈច្បោស់លស់ និងមិនេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់វប្បធម៌របស់ជនជាតិេដមភាគ

តិច ឬសហគមន៍ មូល ដ� ន

• ករផ�ល់ជូនព័ត៌មានែដល�សបេទតមបរបិទវប្បធម៌របស់បុគ�ល ទីកែន�ង និង បេង�ន

សមត�ភាព ជនជាតិ េដម  ភាគតិច ឬផ�ល់អ�កបណ�ុ ះបណា� លថា� ក់មូលដ� ន

• ្រត�វផ�ល់នូវេពលេវល្រគប់្រគាន់ េដម្បីែស�ងយល់ និងពិនិត្យេមលព័ត៌មានេអយបាន

ច្បោស់លស់

• ្រត�វផ�ល់ជូនព័ត៌មានេទកន់តំបន់ដច់�សយាល សហគមន៍េនតមជនបទ �ស�ី និង

្របជាជន្រកី្រក

• ្រត�វបន�ផ�ល់ជូនព័ត៌មានជាមូលដ� នស�ីពីដំេណ រករ FPIC



ករយល់្រពម (P)
• ជាករសេ្រមចចិត�េដយេសរែីដលអចមាន «ករយល់្រពម»   ឬ « បដិេសដ» រមួ

ទំងករផ�ល់េយាបល់ និងពិចរណាេឡងវញិអំពីករផា� ស់ប�ូរសកម�ភាពគេ្រមាង

ែដលបានេស�េឡង ឬ ព័ត៌មានថ�ីែដលទក់ទង និង  សកម�ភាពគេ្រមាង។

• ្របជាជនែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមាង ជាអ�កកំណត់ករសេ្រមចចិត�

សមូហភាព (ឧទហរណ៏ៈ ករ្រពមេ្រព�ងតមមតិភាគេ្រចនជាេដម) េដយេយាង

តមទំេនៀមទំលប់ និង្របៃពណីរបស់ពួកគាត់

• ករបង� ញពីសិទ�ិ (សិទ�ិស�័យសេ្រមច ដីធ�ី ធនធានធម�ជាតិេនក�ុងទឹកដីរបស់ពួក

គាត់ និងវប្បធម៌)

• យល់្រពម ឬបដិេសធេនក�ុងដំណាក់កលនានា ក�ុងេពលេវលជាក់លក់ណា

មួយ ៃនករអនុវត� កម�វធីិ េរដ  បូក េហយក៏ជាដំេណ រករែដលអចេធ�េឡងវញិបាន

ែដរ។



បទពិេសធន៍េនក�ុងគេ្រមាងេរដបូកៃ្រពករពរសីមា

្របព័ន�សុវត�ភាព េរដបូក ែផ�កេលេសចក�ីសេ្រមចក�ុងកិច�្របជំុ UNFCCC

សម�័ន�ភាពអកសធាតុ សហគមន៍ និងជីវច្រម�ះ (CCBA)



(i) ្របព័ន�ធានាសុវត�ិភាព (Safeguards) បានប�� ក់ថាករអនុវត�ន៍គេ្រមាងេរដបូក្រត�វធានា
ថា៖

 ្រត�វេគារពករយល់េឃញ និងសិទ�ិជនជាតិេដមភាគតិច រមួជាមួយសមាជិកសហគមន៍ 
មូលដ� ន េដម្បីទទួល េដយអនុេលមេទតមកត�ិស�� ស�ីពីសិទ�ិជនជាតិេដមភាគតិច

មានករចូលរមួយ៉ាងេពញេលញ និងមាន្របសិទ�ិភាពពីអ�កពក់ព័ន�េផ្សងៗ ែដលរមួមាន 
ជាពិេសសជនជាតិេដមភាគតិច និងសហគមន៍មូលដ� ន ស្រមាប់សកម�ភាពអនុវត�េរដ
និង្របព័ន�្រត�តពិនិត�ករអនុវត�េរដ។



េរៀបចំឲ្យមាន្រកបខណ� កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ជាផ�ូវករមួយ េ្រកមកិច�សហករ
ជាមួយ រដ�បាលៃ្រពេឈចូលរមួក�ុងដំេណ រករេនះ រមួមានដូចជា៖
ផ្សព�ផ្សោយ និងបេង�នករយល់ដឹងអំពី េរដ

េសរភីាព ករទទួលបានពត័មានជាមុន និងករយល់្រពម (FPIC)
បន�កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់សហគមន៍ជា្របចំ

ករពិេ្រគាះេយាបល់សហគមន៍ស�ីពី៖
• កិច�្រពមេ្រព�ងសហគមន៍ស�ីពី េរដ
• ពិភាក្សោេលផលប៉ះពល់សំខន់ៗ
• ែកស្រម�លដំេណ រៃនករេរៀបចំគេ្រមាង (ករផ�ល់េយាបល់ពីសហគមន៍)
• នីតិវធីិបណ�ឹ ងតវ៉
• ករែបងែចកផល្របេយាជន៍
• ដំេណ រករវយតៃម�ផលប៉ះពល់ែផ�កសង�ម

ដំេណ រករពិេ្រគាះេយាបល់សហគមន៍ (FPIC)



ដំេណ រករពិេ្រគាះេយាបល់សហគមន៍ (FPIC)
មានបីដំណាក់កល ែដល្រត�វពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយសហគមន៍ចំនួន ២០ រមួមាន៖

ដំណាក់កលទី១) ផ្សព�ផ្សោយ និងបេង�នករយល់ដឹងស�ីពី េរដនិងកិច�ពិភាក្សោេលផលប៉ះ
ពល់សំខន់ៗ ។

• បេង�នករយល់ដឹង ពិភាក្សោពីផលប៉ះពល់ជាមួយគណៈកមា� ធិករ
• ករពិភាក្សោទូេទជាមួយសមាជិកសហគមន៍

ដំណាក់កលទី២) ពិភាក្សោេលករឯកភាពចួលរមួ និងករបង� ញឯកពេ្រង�ងកិច�្រពម 
េ្រព�ងសហគមន៍ ។

• មានករចូលរមួពីសំណាក់ទី្របឹក្សោ      ឯករជ្យ
• ែស�ងរកេយាបល់សហគមន៍ជំុវញិ ឯកសរពេ្រង�ងកិច�្រពមេ្រព�ង

ដំណាក់កលទី៣) ករប�� ប់ និងករេរៀបចំពិធីចុះហត�េលខេលកិច�្រពមេ្រព�ង
• ដំេណ រករេស�សំុករឯកភាព និង្របមូលស� មេមៃដែដលចូលរមួ្រគប់្រគ�សរក�ុង 

សហគមន៍ និងករចុះហត�េលខេលកិច�្រពមេ្រព�ង ។





អរគុណ
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