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បុព្វកថា

មហាសមុទទ ទ្របដណ្ប់ជាងពតីរភា្របតីនន

ន្ទៃដតីរបស់ភពផ្នដតីហ�ើង ហេើ�មាន 

ទំេំវមិាទតលាតសន្ឹងធំល្ឹងហល្ើ� 

ដាច់ កនទៃុ�ផភនាក ផដលតំបន់ខ្លះ្ឺរមិនទាន់ទតរូវបាន

ហ្ររកុរកហ�ើញហៅហ�ើ�ហនាលះហទ។ វា្ទៃុកហៅហដា�

ធនធានដ៏សម្ូណ៌ផបបផដល្្ល់ឱ្យហ�ើងដូចជា 

ចំនតីអាហារ ថាមពល និងសារធាតុផរ ែជាហទចើនហទៀត។ 

ហ�ើងហទបើទបាស់មហាសមុទទ ហដើម្តីដឹកជញូ្នទំនិញ

ពតីទ្តីបហៅទ្តីបហទៀត ហេើ�មហាសមុទទ ក៏មានសារសំ

ខាន់ខំ្ាងណាស់ផដរកនាុងការរកសាលំនឹងននបរយិាកាស 

និងអាកាសធាតុរបស់ហ�ើង។   

ទបសិនហបើពំុមាន មហាសមុទទ និងធនធានរបស់ 

វាហទ ភាពស្ុកសម្្ភ និងសុខុមាល របស់ ទបជាជន

មួ�ផ្នាកហៅហលើផ្នដតីហនលះក៏ ទបផេល ជាមិនអាច

ហកើតមានបានផដរ។ កនាុងបច្ុប្ននាភាពហនលះ ហ�ើងបាន

ហមើលហ�ើញពតី អនា្រតននទបព័ន្ហអកូ�ូសុតីដ៏ពិហសស

មួ�ហនលះ កំពុងទបឈមនឹងការ្ំររាមកំផេងយាែង

ធ្ងន់ធ្ងរ។ ហដា�សារផតហោលការណ៍ហសរ តីភាពហលើ

ផដនសមុទទ ផដលបានអនុវត្រាប់រ�ឆ្នា ំកន្ងមកហនលះ 

បាន្្ល់សម្ទាន និងសិទ្ិងា�សសរួលដល់មនុស្ស 

កនាុងការហទបើទបាស់ និង្សាភ្ាប់ជតីវតិហៅនឹងមហា

សមុទទ និងធនធានរបស់វាហដា�ោមា នផដនកំណត់ 

ផដលបានបង្កឲ្យមាន ការហនសាទេួសកទមិត 

ការបាត់បង់ជតីវចទមរលះ និងការបំពុលបរសិាថា នកនាុងផដន

មហាសមុទទ។

មហាសមុទទ និងហ្នារសមុទទ ្ឺរជាផ្នាកដ៏សំខាន់ 

ននបរសិាថា ន ហេើ�ពួកវាទតរូវការ ការពារ និងផែរកសា

ពតីហ�ើងទំាងអស់ោនា ជាបនាទៃ ន់ ហៅកនាុង ថានា ក់អន្រជាតិ 

កំណត់ទិសហៅយាែ ងចបាស់លាស់ កំពុងផតមាន  

សនទៃុលះយាែងខំ្ាងហៅហលើឆ្កអន្រជាតិ ហៅកនាុងកិច្ 

ទពមហទពៀងការពារអន្រជាតិ និងសន្ិសញ្ញា  

ផដល កំណត់ហោលហៅ និងផចករផំលកសទមាប់

បច្ុប្ននាភាពនិងមនុស្សជំនាន់ហទកា� ហដើម្តីរស់ 

ឲ្យមាន តុល្យភាព ជាមួ�ធមមាជាតិ និងហដើម្តីធានា 

បាននូវសុខភាព និងសុចរតិភាពននទបព័ន្ហអកូ�ូសុតី

ជាសកល និងការស្ារហ�ើងវញិ។ 

ហៅកនាុងឯកសារននសននាិសតីទ Rio + 20 ឆ្នា ំ ២០១២ រដ្ឋ

ផដលជាសមាជិកទំាងអស់ននអង្គការសេទបជា ជាតិ 

បានទាមទារឲ្យមាន វធិតីសាសសរ្មួបញូ្លោនា ផដល 

មានភាពទូលំទូលា� ហដើម្តីការអភិវឌ្ឍទបកបហដា�

និរន្រភាព និងវធិតីសាសសទ្បកបហដា�ចតីរភាពហៅហលើ

មហាសមុទទ ។ ការសសាវទជាវទតរូវបានហ្រហធ្ើ ឲ្យមាន 

ភាពល្អទបហសើរហ�ើងកនាុងរ�ៈហពលជាហទចើនឆ្នា ំមកហនលះ 

ផដលអាចហធ្ើ ឲ្យហ�ើង �ល់កាន់ផតចបាស់ពតីទបព័ន្ 

ននមហាសមុទទ និងហដើម្តីបហង្កើតដំហណាលះសសា� 

សទមាប់ ហដាលះសសា�ជាមួ�មហាសមុទទ ទបកប 

ហដា�ចតីរភាព។ រហបៀបវារៈនាឆ្នា ំ ២០៣០ 

ផដល ទតរូវ បាន ្ ្ល់សច្្ប័នហដា�អង្គការសេទបជា

ជាតិ ហៅកនាុងឆ្នា ំ ២០១៥ ក៏បាន្ិរតពិច្រណា្ងផដរ 

អំពតីសារៈសំខាន់ននមហាសមុទទសំរាប់ការ 

អភិវឌ្ឍ ឲ្យមាននិរន្រភាព។ ហោលហៅទំាង១៧ 

ននការអភិវឌ្ឍទបកបហដា�និរន្រភាព (SDGs), 

ហៅកនាុងចំណុចទតី ១៤ ្ឺរនិយា�អំពតីការការពារ 

និងផែរកសាដល់មហាសមុទទ។ ហដើម្តីឈានហៅដល់ 

ហោលហៅមួ�ហនលះ ្ឺរតទមរូវឲ្យមាន ការខិតខំទបឹង

ផទបងហឆ្ព លះហៅរកកិច្សេទបតិបត្ិការពតីសាថា ប័ន 
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ពាក់ព័ន្ទំាងអស់ ហដើម្តីអនុវត្ផ្នការថានា ក់ជាតិ ថានា ក់តំបន់ 

និងទូទំាងសកល។

វធិានការទំាងហនលះ នឹងអាចសហទមចហជា្រជ័�កនាុងរ�ៈ

ហពល ផវងលុលះទតាផតមានការការោំទទហទចើន 

ពតីសង្គម រមួបញូ្លទំាង អនាកជំនាញវទិយាសាសស ្

អនាកវទិយាសាសសន្ហយាបា� អនាកហសដ្ឋកិច្ ផដល 

ពួកហ្រ្ឺរជាតួអង្គដ៏សំខាន់ មកពតីសង្គមសុតីវលិ ឬជា 

ឯកជនភាព។

ហនលះហេើ� ្ឺរជាតួនាទតីរបស់ហសៀវហៅ អាត្ាស(Atlas) 

ផដលអនាកកំពុងច្ប់កាន់។ ហសៀវហៅហនលះមានហោលបំណង 

បងាហា ញពតីតួនាទតីដ៏សំខាន់របស់មហាសមុទទ និង 

ទបព័ន្ហអកូ�ូសុតី ផដលវាមិនទតឹមផតមានសារសំខាន់ 

សទមាប់មនុស្សរស់ហៅហលើហ្នារបែុហណាណ លះហទ បែុផន្ 

វា ក៏សទមាប់ហ�ើងទំាងអស់ោនា ្ងផដរ។ ហតើមាន 

ធនធានសម្ត្ិ និងសុខុមាលភាពអ្តីខ្លះ ផដល 

មហាសមុទទ្្ល់ឲ្យពួកហ�ើង? ហតើហ�ើង្ួររទ្រប់

ទ្រងធនធានរបស់វាយាែ ងដូចហម្ច?ហតើសាថា នភា

ពសុខភាពរបស់ទបព័ន្ហអកូ�ូសុតីសមុទទ្ឺរជា 

អ្តី? ហេើ� ហតើអ្តីហៅជាការ្ំររាមកំផេងសំខាន់ៗ 

ផដលវាកំពុងផតទបឈមមុខ? ហតើបផទមបទមរួល 

អាកាសធាតុផដលបង្កហ�ើងហដា�មនុស្ស បែលះ 

ពាល់ ដល់មហាសមុទទ និងហ្នារយាែ ងដូចហម្ច? 

ហតើអ្តីហៅជាការតភ្ាប់ រវាងការហទបើទបាស់ទបកបហដា�និរន្

ភាពននធនធានសមុទទ និងការផ្្ស់ប្ូរហៅកនាុងការ្លិត 

និង្រទមរូននការហទបើទបាស់របស់ហ�ើង?

ហ�ើងសង្ឹមថា វានឹងមានការជំរញុឲ្យមាន កិច្ពិភាកសា 

សង្គម និងនហយាបា�ឲ្យបានទូលំទូលា� ស្តីអំពតី 

សារៈសំខាន់របស់មហាសមុទទ ផដលជាទបព័ន្មួ� 

និងលទ្ភាពកនាុងការការពារវា។



4 ស�ៀវសៅផែនទីមហា�មុទទ ២០១៧

អំពតីមហាសមុទទ និង ពិភពហលាក
ហមហរៀនខ្តីៗទំាង ១២

មហាសមុទទ ទ្របដណ្ប់ ៧១ភា្ររ�ននសកលហលាកទំាងមូល។ 

សមុទទកំពុងទទួលរងហទោលះ ហដា�សារផតការផទបទបរួល 
អាកាសធាតុ។ អាសុតីត  កហ្្ និងកំហណើ ននតីវ ែទឹូកសមុទទ បានផ្្ស់ប្រូ 

បរសិាថា នជំុវញិរចួហៅហេើ�។ នតីវ ែទឹូកសមុទទជាសកល បានហកើនហ�ើង 

២០សង់ទតីផមែទត ហៅកនាងុរ�ៈហពលរាប់រ�ឆ្នា ចុំងហទកា�ហនលះ។ 

តាមតួហលខហនាលះវាអាចនឹងហកើន ហ�ើងដល់១ផមែទតហៅចុងសតវត្សហនលះ។

ហ�ើងហទបើទបាស់មហាសមុទទ ជាកផនង្្ទៃកុ 
កាកសំណល់។ មហាសមុទទ ទ្ៃកុហទចើនជាងសមតថាភាពផដល

វាអាចទទួលបាន ដូចជា ឧសមាន័្ទៃលះកញ្ក់ លាមក ជតី   ប្ាសទៃចិ 

ការបំពុលហទបង និងមានជាហទចើនហទៀត។ ជាលទ្្ ល៖ ហនលះ្ឺរជា

ការបំផ្្ញទបព័ន្ហអកូ�ូសុតីរបស់មហាសមុទទ។

ទំនាក់ទំនងរបស់ហ�ើងហៅនឹងមហាសមុទទ ្ឺរហពលខ្លះមិនអាចហមើលហ�ើញហទ។ 
អ្តីផដលហ�ើងញែំ  អ្តីផដលហ�ើងហទបើទបាស់សទមាប់សមា្អ ត កផនង្ផដលហ�ើងហធ្ើដំហណើ រ 

សហម្ៀកបំពាក់ផដលហ�ើងហសៀ្កពាក់ អ្តៗី ទំាងអស់ហនលះ ្ឺរជលះឥទិ្ពលហៅហលើមហាសមុទទ។

ពួកហ�ើងកំពុងផតទបមូល្លហលើសពតី អ្តីផដលមហាសមុទទ
អាច្្ល់ហអា�ហ�ើង ហពាល្ឺរហ�ើងកំពុងផតហកងទបវញ្័េួសកទមិតហៅហលើ  

មហាសមុទទជាឧទាេរណ៍ ការហនសាទទតតីេួសទបមាណផដល ៩០ ភា្ររ� 

ននចំនួនទតតីហៅហលើពិភពហលាក ទតរូវបានហធ្ើអាជតីវកមមាជាអចិន្រន�៍្ ឬទតរូវបានហនសាទ 

េួសកទមិត។ ការែ�ចុលះននជតីវចទមរលះហនលះ ្ឺរជាបញ្ហា ចម្ងផដលហ�ើងកំពុងជួបទបទលះ។

មហាសមុទទ ្ឺរកំពុងផតសថាតិហៅហទកាមភាពតានតឹងដ៏ខំ្ាងខ្ា ហដា�សារកត្ាមួ�ចំនួន។ 

សាថា នភាពហនលះ មិនផមនបណ្ាលមកពតីបញ្ហា ផតមួ�ហនាលះហទ បែផុន្ឺ្រមានបញ្ហា ជាហទចើនបាន 

ហកើតហ�ើងសសបោនា ។ ពួកហ�ើងកំពុងមានវបិតិ្មហាសមុទទ!

មហាសមុទទ ្ឺរជាទបភពននជតីវតិ និងជតីវភាពសទមាប់កំហណើ នទបជាជនពិភពហលាក។ 

ទបជាជនចំនួន ២.៩ពាន់លាននាក់ ហៅជំុវញិពិភពហលាក ២០ភា្ររ�ននតទមរូវការទបរូហតអុតីនរបស់ពួក

ហ្រ្ឺរបានមកពតីទតតី។ អាកាសធាតុរបស់ផ្នដតី ្ឺរបានរងឥទ្ពិលយាែងខំ្ាង ពតីអនរ្កមមារវាងបរយិាកាស 

និងមហាសមុទទ។ ហបើសិនជា ោមា នមហាសមុទទហទ ហ�ើងក៏មិនអាចរស់រានមានជតីវតិបានផដរ។

៦

១

២

៣

៤

៥
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៨ ភាពអាែ៍កំបំាងជាហទចើនហទៀត 
ននបាតសមុទទ មិនទាន់បានរកុរក 

ហ�ើញអស់ហៅហ�ើ�ហទ។ ការជតីករកផរ ែ 

ហៅបាតសមុទទ អាចបំផ្្ញទបព័ន្ហអកូ�ូសុតី

ទំាងសសរង មុនហពលផដលហ�ើងអាចនឹងដឹងថាវា

មានពិតផមន។

ហៅទតីហនាលះអាចមានធនធានទ្រប់ទោន់
សទមាប់អនាកទំាងអស់ោនា ។ វធិតីសាសសផ្ដលទតឹមទតរូវ 

និងមាននិរន្រភាព ហដើម្តីហដាលះសសា�ជាមួ�ធនធាន

ធមមាជាតិ ្ឺរអាចហៅរចួ។ បុហរលក្ខណៈផដលចំ្បាច់ហនាលះ្ឺរ 

ការហទបើទបាស់ហដា��កចិត្ទុកដាក់ ការផបងផចកផដលមិនលំហអៀង 

និងការទ្រប់ទ្រងជល្លដ៏បិុនទបសប់។

បែផុន្ហនលះទោន់ផតជាការច្ប់ហ្្ើមនន ឧសសាេូបនតី�កមមា 
ននមហាសមុទទ ផតបែហុណាណ លះ។ ការផ្្ស់ប្រូសំខាន់ៗ 

្ឺរហៅផវងឆ្្ង �ហៅមុខហទៀត។ តទមរូវការហលើធនធានធមមាជាតិ 

និងថាមពលពតីបាតសមុទទ មានវសិាលភាពធំហធង 

និងកាន់ផតដុលះ លូតលាស់នាហពលអនា្រត។

ហបើសិនជា ហ�ើងហៅផតបនហ្ធ្ើអ្តី 

ផដលហ�ើងកំពុងហធ្ើឥ�ូវហនលះ  មនុស្ស 

ជាហទចើននឹងបាត់បង់ ជតីវភាពរស់ហៅ

របស់ពួកហ្រ។ អនាកផដលទកតីទក
បំ្ុត ្ឺរជាអនាកផដលរង្ល
បែលះពាល់ខំ្ាងជាងហ្រ។ ការចំណាក

សសរក និងក្ា�ហៅជាការសហទមចចិត្ចុងហទកា�។

មហាសមុទទព័ទជំុ្វញិពិភពហលាក។ បែផុន្ ពំុមានអាជាញា ធរអនរ្ជាតិ
កំពូលពិតទបាកដណាមួ� ផដលទទួលខុសទតរូវ ចំហពាលះការ

ការពារមហាសមុទទទំាងមូលហនាលះហទ។ ជាលទ្្ល្ឺរវាហធ្ើឲ្យផដន

សមតថាកិច្ទំាងអស់ទតរូវបានផបងផចកជាចំផណកតូចៗ  ចបាប់ទ្រប់ទោន់និង

មានចហន្ាលះទបហហាងជាហទចើនហទៀត។

បែផុន្ ហទាលះជាយាែងណាវាហៅផតមានការផ្្ស់ប្រូហៅរកទិសហៅផដលទតឹមទតរូវ។ វបិត្ិ 

មហាសមុទទ កំពុងផតក្ា�ហៅជាចំណុចហផ្្តអារមមាណ៍។ មនុស្សជំុវញិពិភពហលាក កំពុង 

ផតច្ប់ហ្្ើមផ្្ស់បូ្រឥរយិាបែ និងការហទបើទបាស់របស់ពួកហ្រ។ ហៅកនាងុសននាសិតីទស្តីអំពតី

មហាសមុទទរបស់អង្គការសេទបជាជាតិ ២០១៧ ផដលបានហធ្ើហ�ើងហៅទតីទករងញូវ �ែក 

សេ្រមន៍ននពិភពហលាកទំាងអស់ ្ឺរកំពុងច្ប់ហ្្ើមហធ្ើការជាមួ�ោនា  
កនាងុការការពារមហាសមុទទ។
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$$

Netherlands Denmark Germany Italy Greece

United Kingdom France Spain Portugal

750 527
1,771 672

132

965
2,6251,149

325

215449 367265 129

520 1,073
365 192

Ireland
346

162

Sum of subventions*
* in millions of US dollars

Total volume of �eets (high seas and coastal �sheries) 
in gross tanker tonnage Value of �sh caught*

127,039 66,447 63,996 157,593

187,173 63,077171,942 341,191

72,080

94,504

រា ប់ពាន់ឆ្នា ំមកហេើ� បុព្បុរសរបស់ហ�ើង្ឺរពឹងផ្្អកហៅហលើ 
របរហនសាទ ហដើម្តីចិញឹ្មជតីវតិរបស់ពួកោត់។ ហៅហលើដតី 
ហោក ការទបមាញ់ និងការទបមូល្លសទមាប់ចិញឹ្ម ជតីវតិ 

ទតរូវបានជំនួសហដា� របរកសិកមមាដំាដុលះហៅនឹងកផន្ង។ ចំផណកអនាក 
ហៅតំបន់សមុទទ ការហនសាទទតតី្ឺរជាវត្ុបំណងផតមួ�្រត់ផដលទ្រប់ោនា
ហធ្ើការទបមាញ់�ក្ល។ អនាកផដលហធ្ើការហនសាទទំាងអស់ហនាលះមិន
បាន សាបហទពាលះដំាដុលះហទ ្ឺរមានផតការទបមូល្លបែុហណាណ លះ។ 

ឥរយិាបែននការបរបាញ់ហនលះ រមួជាមួ�នឹងការហកើតហ�ើងននតទមរូវ 
ការទតតីសទមាប់ចិញឹ្មជតីវតិ ្ឺរបណ្ាលមកពតីកំហណើ នទបជាជនហលើ 
សកលហលាកផដលកំពុងហកើនហ�ើងខំ្ាងបានហធ្ើឲ្យ ចំនួនទតតីហលើ 
ពិភពហលាកមានការែ�ចុលះ។ ហយាងហៅតាម អង្គការហស្ៀងអាហារ 
និងកសិកមមារបស់អង្គការសេទបជាជាតិបានឲ្យដឹងថា ទបផេល 
៣០ភា្ររ�ននទតតី ទតរូវបានហនសាទេួសកទមិត ឬទតរូវបាត់បង់ ហដា� 
សារពួកវា មិនទតរូវបានហ្រទាញ�ក្លទបហយាជន៍ទបកបហដា� 
និរន្រភាព។ ចំផណក ៥៨ភា្ររ� ហ្្សងហទៀត ទតរូវបានហ្រ្ិរត្ូរ 
ជទមរញឲ្យមាននិរន្រភាព។ ហនាលះមានន័�ថា ទបមាណជា ៩០ភា្ររ� 
ននចំនួនទតតីសរបុផដលទតរូវបានហ្រហធ្ើអាជតីវកមមាទូទំាងពិភពហលាក្ឺរមាន 
ការែ�ចុលះ។ ការហកងទបវញ្័ផបបហនលះ្ឺរមិនអាចហកើតមានហទៀតហទហៅ
នែ្ងខាងមុខ។ ហ�ើងក៏មិនទតរូវ បាត់បង់ក្តីសង្ឹមទំាងអស់ហនាលះផដរ។ 
ទតតីភា្រហទចើនអាចហកើតហ�ើងវញិបាន ហៅទ្រប់ទតីកផន្ងច្ប់ពតី ៣ ឬ ៤ ឆ្នា ំ 
ហៅ២ ឬ ៣ ទសវត្សរហ៍ៅមុខហទៀតជាមួ�នឹងវធិតីសាសសន្នការទ្រប់ទ្រង
ហនសាទទបកបហដា�ភាពឆ្្តនវ។ ភាពហជា្រជ័�ជាឧទាេរណ៍ជាហទចើន
ដូចជាហៅ សេរដ្ឋអាហមរចិ ទបហទសញូវ ផេ្សផលន ទបហទសអូសស្ាលតី 
ទបហទសន័រហវ Norway និងទបហទសជាសមាជិកសេភាពអឺរ ែបុដនទ
ហទៀត។ ចំនួនទតតីជាហទចើន បានកហកើតហ�ើងវញិហៅទតីហនាលះ។ ហៅឆ្នា ំ 

២០០៩ សមុទទជាហទចើនហៅអឺរ ែបុ មានការហនសាទេួសកទមិតដល់ហៅ 
៩០ភា្ររ�។ ផតសព្នែ្ង តួរហលខហនលះបានែ�ចុលះដល់ហៅ៥០ភា្ររ� 
ហដា�សារផតមានការរតឹបន្ឹងខំ្ាង និងការដាក់កំណត់ហៅហលើ 
ការច្ប់ទតតី។

បែុផន្មិនផមនចំនួនទតតីទំាងអស់ សថាិតកនាុងសាថា នភាពមួ�ផដលអាច 
កហកើតហ�ើងវញិ យាែ ងឆ្ប់រេ័សហនាលះហទ ហបើហទាលះបតីជាពួកវាទតរូវបាន 
ហធ្ើអាជតីវកមមាទបកបហដា�ចតីរភាពក៏ហដា�។ ទករមមួ�ចំនួនននទតតីធំៗ 
ដូចជា ទតតីមាែ ផ�ន ទតតីដាវ ទតតីឆ្្ម និងទតតីមររ័�ុ បានធ្ាក់ចុលះយាែងខំ្ាង 
រេូតដល់ ៩០ភា្ររ�។ ហ្សាត និងអហណ្ើ កសមុទទ ផដលរងហទោលះ 
ហដា�ការច្ប់ ទតរូវបាន្ំររាមកំផេងមួ�ផ្នាកហដា�សារការ ្ុត 
ពូជ។ ពួកវាមិនហកើតហ�ើងវញិបានឆ្ប់រេ័សហនាលះហទ។ ទបហភទជា 
ហទចើនននទតតីធូណា ជាទបហភទពូជផដលនឹងមិនហកើតហ�ើងវញិ ដរាបណា 
ពួកវា ហៅផតទតរូវហ្រហនសាទយាែ ងសកមមាកនាុងកទមិតណាមួ�។ 
តនម្ទតី្សាររបស់ពួកវា ្ឺរខពស់ ផដលការទបមាញ់ពួកវាហៅផតអាច 
រកទបាក់ចំណូលបានហទចើន ហទាលះបតីជាកាច្ប់កនាុងទំេំតូច ឬបានតិច 
ក៏ហដា�។ ទតតីធូណាទកេមមានតនម្ខពស់ណាស់ ផដលហធ្ើឲ្យមាន
ការទបកួតទបផជងខំ្ាងហៅហលើទតី្សារជបែុន។ កនាុងឆ្នា ំ ២០១៣ ចង្ាក់ 
្លិតកមមាបហង្កើតអាហារសូ៊សុតី  បានទិញ្ំររដ៏ូ្ួររឱ្យច្ប់អារមមាណ៍
មួ� តំនល ១.៣ លានអឺរ ែ ូ។ ជារមួ ៨៥ភា្ររ�ននការច្ប់ទតតីធូណា 
មកពតីសមុទទហមឌតីផទរាែ ហណ និងពតីរភា្របតីននការច្ប់ជាសកលទំាងមូល 
្ឺរេូរចូលហៅទបហទសជបែុន។ 

ទបហទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាហទចើន ពឹងផ្្អកជាពិហសសហៅហលើការ 
ហនសាទ។ ការហនសាទ ្ឺរជាសកមមាភាពហសដ្ឋកិច្ចម្ងហៅ ទតីហនាលះ។ 

ទតតី ្ឺរជាសនាូលននសន្ិសុខហស្ៀងអាហារសកល។ វា្ឺរជា្លិត្លធមមាជាតិ ផដលទតរូវបានជួញដូរហទចើនជាងហ្របំ្ុត

ហលើពិភពហលាក។ បែុផន្ការពឹងផ្្អកជាសកលហលើទតតី ្ឺរពិតជាមានការ្ំររាមកំផេងធំបំ្ុតចំហពាលះទតតីរបស់ហ�ើង។ 

ពួកវាហទចើន ទតរូវបានហ្រហនសាទេួសទបមាណ ហេើ�ករណតី ហនលះកំពុងផតហកើនហ�ើងជាលំដាប់។

ទតតីហសទៃើរផតអស់ពតីស្ុក?
ការទ្រប់ទ្រងជល្ល

Subventions and Catches—What’s Left Over

Fisheries are heavily subsidized in all European countries. The relationship between the subsidies and the results is unequal.  
While Italy and Spain still turn profits, Germany actually takes a loss.
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10–20 kg/year

Marine capture per FAO region
in 1,000 metric tons

5–10 kg/year
2–5 kg/year
< 2 kg/year

Fish consumption per capita

20–30 kg/year

> 60 kg/year
30–60 kg/year

Northwestern
Atlantic

Western
Central
Atlantic 

Western
Central Pacific

Eastern
Central Pacific 

Southwestern
Pacific

Southeastern
Pacific 

Western
Indian
Ocean 

Northwestern
Pacific

Northeastern
Pacific 

Eastern
Indian
Ocean

Eastern
Central
Atlantic 

Southwestern
Atlantic

Southeastern
Atlantic

Mediterranean
and Black Sea

Northeastern
Atlantic 

624
Taiwan

880
Japan

649
South Korea

372
Indonesia

346
Philippines

939
Chile

608
China

297
Spain

98

FranceUSA

222

Marine capture of the top 10 countries with �sheries on the high seas 
in 1,000 metric tons

8,655

1,842

1,187

4,416

2,420

1,575

4,700

1,908

6,890

3,149

543

12,822

21,968

8,052

1,112

ហ្របានបាែ ន់ទបមាណថា មានអនាកទបកបរបរហនសាទខានា តតូច ទបមាណចំនួន 
១២លានអនាក ទូទំាងពិភពហលាក។ មយាែងវញិ ហទៀត ឧសសាេកមមា ហនសាទ 
ហទបើទបាស់មនុស្សចំនួនផត ៥០០០០០ នាក់បែុហណាណ លះ។ មនុស្សមានា ក់ផដល
ហធ្ើការកនាុងឧសសាេកមមាទំាងហនលះហធ្ើការហនសាទជាហទចើនដង ខុសពតីអនាក
ហនសាទជាលក្ខណៈសិប្កមមាតូចៗ ហដា�ទោន់ផតទបមូល្លពតីសមុទទ 
ជាមួ�សំណាញ់របស់ពួកហ្រ។ កបាែ ល់ហរាងចទកជាហទចើនផដល មាន្ទៃុក 
ឧបករណ៍ទំហនើបៗដូចជា ឧបករណ៍រលកសំហលង �ន្ហហាលះ�កការណ៍ 
និងសំណាញ់ធំៗ ពួកហ្រកំពុងផតបំផ្្ញ ការច្ប់ទតតីតាមផបបទបនពណតី ។ 
កបាែ ល់ធំៗ ផដលហធ្ើទបតិបត្ិការ ជំុវញិ   ពិភពហលាកនឹងផសង្រកកផន្ងផដលអា
ចច្ប់ទតតី  បាន  ហទចើន ដូចជាតំបន់ហៅជិត្កសមុទទរបស់ទ្តីបអាទពិចខាងលិច 
ផដលហៅទតីហនាលះមានចបាប់រដ្ឋតិចតួច ហេើ�ពួកហ្រអាច្្ួលការហនសាទកនាុង 
សសរកបានយាែងសសរួល។  

បញ្ហា ធំមួ�ហទៀតសទមាប់ការផែរកសាចំនួនទតតី ្ឺរការ ហនសាទទតតីខុស 
ចបាប់ ោមា នការទ្រប់ទ្រងចបាស់លាស់ ហេើ� ោមា នឯកសារទ្រប់ទោន់។ 
វាសំហៅហៅហលើការច្ប់ទតតី ជាមួ�ឧបករណ៍មិនសសបចបាប់ ផដលោមា ន 
ការអនុញ្ញា តទតឹមទតរូវ ហវលាមិនសមសសប ឬហៅកនាុងតំបន់អភិរក្ស 
ដូចជា ការច្ប់ពូជទតតី ផដលទតរូវបានហ្រហាមឃាត់ ឬការហនសាទហទចើន 
ជាងអ្តីផដលហ្របាន កំណត់។ ការច្ប់ទតតីខុសចបាប់ មានចំនួនដល់ហៅ 
៣១ភា្ររ� នន ការច្ប់ទតតីជាសកល។ ម្ាស់កបាែ ល់ខ្លះហ្រចខ្ួនពតីការទតរួត 
ពិនិត្យ របស់ទបហទស ហដា�ការហធ្ើនាវាចរណ៍ហទកាមទង់ជាតិជាលក្ខណៈ
ហទសចរណ៍កំសាន្សមុទទ។ អនាកខ្លះទាញ�ក្លចំហណញហលើសាថា នភាព 
ជាក់ផសង្ ផដលវាមានការពិបាកកនាុងការតាមដានកបាែ ល់ខុសចបាប់
ហៅកផន្ងដូចជាហៅតាមបណ្ា ហកាលះ និងទបជំុហកាលះនានាហៅទបហទស
ឥណូ្ហនសុតី។ ករណតី ផបបហនលះក៏ហកើតហ�ើងហៅតំបន់សមុទទរបស់ប័៊រ តីង 
(Bering Sea) ផដរ ្ឺរជាកផន្ងផដលការហនសាទខុសចបាប់ទតរូវផដលបង្ក
ហ�ើង ហដា�ទករមេុ៊នរសុ្ុសតី និងចិន។ អាទតាននការហនសាទខុសចបាប់ហៅ 
ទតីហនាលះមានចំនួន ៣៣ភា្ររ�។ តាមការបាែ ន់សាមា ន ចំនួន ៥០០០០០ 
ហតានននការច្ប់ទតតីខុសចបាប់ហកើតមានហ�ើងហរៀងរាល់ឆ្នា ំ។ សេភាព 
អឺរ ែបុបានហធ្ើការផណនំាដល់ទករម ទតរួតពិនិត្យកំពង់ផ្យាែ ងតឹងរងឹ បែុផន្ 
ការច្ប់ទតតីខុសចបាស់ទំាងហនាលះ ហៅផតទតរូវបានរកហ�ើញហៅខាង 
សេ្រមន៍អឺរ ែបុ។

ទបសិទ្ិភាពននផ្នាកនហយាបា� ក៏រមួចំផណកហៅកនាុងការដាក់ 
សំពាធហលើចំនួនទតតី្ងផដរ។ ឧទាេរណ៍ជាហទចើនឆ្នា ំកន្ងមកហនលះហៅ កនាុង 
ទបហទសហអសបាែញ និង ប័រទុ�ហា្គ ល់ ការភ័�ខ្ាចកនាុងការអត់ ការងារហធ្ើ 
ការឧបតថាម្ភជាវភិា្រទានដល់កងនាវា ផដលជាហេតុហធ្ើឲ្យ     វស័ិ�ជល្ល 
របស់ពួកហ្រមានការចុលះហខសា�។

 
ទបសិនហបើទកសួងជល្លអនុវត្ជាទបព័ន្តាមអនុសាសន៍វទិយាសាសស ្

ផដលកនាុងរ�ៈហពលផវងមួ� ពួកហ្រ�កផតទិននា្លផដលមាននិរន្រភាពអតិ
បរមិា ហនាលះការហនសាទហៅហលើពិភពហលាក ពិតជានឹងក្ា�ជាធនធានផដល
ហចលះផតហកើនហ�ើង ផដលហ�ើងសនមាត់ថាវាខុសហនាលះ។ ការបញ្ប់ការឧបតថាម្ភធន 
ដូចជាការឧបតថាម្ភធនឥន្នៈ នឹងក្ា�ជាការច្ប់ហ្្ើមដ៏ល្អមួ�។ •

Who Catches the Fish—and Who Eats Them?

19941974 1984

Percent

60

80

100

40

20

1999 2013 Year2004 200919891979

Over�shed Fully �shed Under�shed

Fewer Fish Than Ever Before

58% of global marine fish stocks are fully fished and 31% are overfished; 
only 10% are not at or over their limits. 
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្ំរនននែង់សំរាមជាហទចើន ហៅហលើហ្នារបង្កបញ្ហា យាែ ងជាក់ផសង្។ 

ទបហភទហ្្សងៗហទៀតននការបំពុល មិនសូវហមើលហ�ើញ បែុផន្ការបំពុល 

ផតបន្ិចបន្ួចក៏ហៅផតជាបញ្ហា ផដរ។

កាកសំណល់ហៅហលើន្ទៃទឹក ជាថានា ំពុលបំផ្្ញហៅកនាុងសមុទទ

ការបំពុល

សារជាតិនតីទតាត និង សារជាតិេ្ូស្ាត

បុព្ហេតុ៖ ហចញមកពតីកសិកមមាឧសសាេកមមាដូចជា ការចញឹ្មសត្ និងការដំាដុលះតាម

ផបបទបពលវប្កមមា។

ឥទ្ិពល និងនិនានា ការ៖ ច្ប់តំាងពតីឆ្នា ំ ១៩៥០ និង ១៩៦០ មក វស័ិ�កសិកមមា 

ហៅជំុវញិពិភពហលាក បានអភិវឌ្ឍខ្ួនហៅជាឧសសាេកមមាខានា តធំ។ សារធាតុផដលហចញ 

ពតីជតីលាមកសត្ សត្ និងជតីសិប្កមមាបានេូរចូលហៅកនាុងទហន្ តាមរ�ៈទឹកហទកាមដតី 

ហេើ�បញ្ប់ហៅឯសមុទទ ជាលទ្្លបង្កឲ្យក្ា�ជាតំបន់ហទោលះថានា ក់ដល់ជតីវតិហៅឯ 

ហ្នារសមុទទ។ កិច្ទពមហទពៀងអន្រជាតិ ពយាយាមលុបបំបាត់្លបែលះពាល់ទំាងអស់ហនាលះ 

តាមការកាត់បនថា�ការបងហាូរកាកសំណល់។

សារជាតិ្រតីមតី និង ហលាេៈរងឹ

បុព្ហេតុ៖ បានមកពតីសំណល់រាវរបស់ ឧសសាេកមមា និងកាក

សំណល់ឧសមាន័តាមរ�ៈការជតីក�កផរ ែ និងការដុតកំហ្្ហទបង។

ឥទ្ិពល និង និនានា ការ៖ ហយាងតាម អូអុតីសុតីឌតី (the OECD) 

មានសារជាតិ្រតីមតីទបផេលជា ១០០,០០០ទបហភទហ្្សងោនា  

ហធ្ើចលនាសា�ភា�ជំុវញិពិភពហលាក។ ពួកវាមានរមួបញូ្ល 

ទំាងហលាេៈរងឹ ដូចជាសំណរ និងបារតហេើ�ហទរៅពតីហនលះ ្ឺរ

ហៅមានសារធាតុបំពុលសរ តីរាង្គផដលមិនរលា�មួ�ចំនួន

ហទៀត (POP)។ សារធាតុជាហទចើន្ឺរមានឥទ្ិពលបង្កឲ្យមាន 

បញ្ហា ខំ្ាងណាស់ ហទពាលះពួកវាទបមូល្្ុំហៅកនាុងសារពាង្គកា�

មាន ជតីវតិផដលរស់ហៅកនាុងសមុទទ ហេើ�វានឹងបញូ្នតហៅកនាុង

ចង្ាក់្លិតកមមាអាហារ ផដលពួកវាអាចបង្កហានិភ័�ដល់សុខ

ភាពរបស់មនុស្ស។

កាកសំណល់ផ្្សទៃិក

បុព្ហេតុ៖  មានកាកសំណល់ផ្្សទៃិកចំនួន ២០ភា្ររ� ផត 

បែុហណាណ លះ ផដលេូរចូលសមុទទ ្ឺរហដា�សារសមុទទខ្ួនវា។ 

ចំផណក ៨០ភា្ររ� ហទៀត្ឺរបានមកពតីតំបន់ដតីស្ងួត ផដលភា្រ 

ហទចើនហចញមក ពតីទបហទសផដល ោមា នការទ្រប់ទ្រងសំរាម 

ឬហខយា�ហៅកនាុងការទ្រប់ទ្រង។ 

ឥទ្ិពល និង និនានា ការ៖ មានកផន្ង្ទៃុកសំរាមធំៗចំនួន៥ 

ផដលទតរូវបានហ្រសា្គ ល់។ សំរាមភា្រហទចើន សថាិតហៅតាម 

បហណ្ា�ហ្នារជំុវញិពិភពហលាក ហេើ�បង្ក បញ្ហា ដល់ 

ពិភពហលាកទំាងមូល។ ឧទាេរណ៍ ហៅកនាុងឆ្នា ំ ២០១៥ 

ហ្របានហរ ើសកាកសំណល់ ចំនួន១០០ផមែទត្ូរបហៅហលើ ហ្នារ  

របស់ហកាលះ Spitsbergen ផដលវា ជាកោះដាច់ស្រយាលមួយ 

ពាក់កណ្តា លផ្លូវរវាង ប្រកេ្រ ណ័កវរ (Norway)  និង្៉រលូលខាង 

ក�ើង។ គំនរពំនលូក្ំររាម កកើនធំក�ើងៗជាករៀងរាល់ឆ្នា ំ។ 
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សូរសំហលង

បុព្ហេតុ៖ ហចញមកពតីការដឹកជញូ្នតាមកបាែ ល់ 

ការជតីក �កផរ ែហៅកនាុងបាតសមុទទ សកមមាភាព 

ហយាធា ការផសង្រកហទបងនិងឧសមា័នបទមរង ជាមួ� 

មាែ សុតីនបំពងសំហលងចមា្ង �ឆ្្ង � (LRADs) និង 

ការទាញ�កហទបង និងឧសមាន័ធមមាជាតិជាហដើម។

ឥទ្ិពល និង និនានា ការ៖ កទមិតសំហលងរខំានហៅកនាុង 

មហាសមុទទ ្ឺរកំពុងផតហកើនហ�ើង តាមរ�ៈការហកើន

ហ�ើងននការបន្ហទបើទបាស់ហៅកនាុងមហាសមុទទ។ ទតតី 

និងែនិកសត្សមុទទ ជាពិហសស ដូចជាទតតីបាផ�ន 

ហ្សាតសមុទទ ផដលហទបើទំនាក់ទំនងោនា  ហដា� រលក

សំហលងកំពុងផតទទួល្លបែលះពាល់។វាបង្កឲ្យមាន

ភាព�ល់ទច�ំ និងចលាចលដល់សត្ទំាងអស់ហនាលះ 

ឲ្យហធ្ើដំហណើ រហ�ើងមកហលើហ្នារ ហេើ�ស្ាប់ហដា�សារ 

ទឹករាក់់។

វទិ្ុយសកមមាភាព

បុព្ហេតុ៖ បណ្ាលមកពតីទបហទសផដលមានថាមពល អាតូម និងអំណាច 

កនាុងការបហង្កើតហរាងចទក្លិតថាមពលអាតូម ដូចជា សេរដ្ឋអាហមរចិ 

ទបហទសរសុ្សតី ទបហទសជបែុន និងបណ្ាទបហទសជាហទចើនហទៀត 

ននសេភាពអុតីរ ែបុ ជាហដើម។

ឥទ្ិពល និងនិនានា ការ៖ ច្ប់តំាងពតីឆ្នា ំ ១៩៥០  ទបហទសជាហទចើនបានច្ប់ 

ហ្្ើម �កធុងផដលហចញមកពតីហរាងចទកថាមពលនុ�ហក្ផអរ របស់ 

ពួកហ្រ ហៅច្ក់ហច្លកនាុងមហាសមុទទ។ ធុងផដល្ទៃុកសារធាតុ 

ជាហទចើនផដលបានរកសាទុកហៅកនាុង ្្ូវទឹក ទបហទសអង់ហ្រ្ស 

អស់រ�ៈហពលរាប់រ�ឆ្នា ំមកហេើ�ហនាលះ  បានច្ប់ហ្្ើមធ្ុលះធ្ា�ហលច

ហចញរចួហេើ�។ ការច្ក់ហច្ល កាកសំណល់អាតូមហៅកនាុងសមុទទទតរូវ 

បានហ្រហាមយាែ ងដាច់ខាត ហៅឆ្នា ំ ១៩៩៣។ បែុផន្ការហាមឃាត់ហនលះ 

សំហៅហៅហលើសំណល់អាតូមរងឹ ផតបែុហណ្ាលះ។ ការបហញ្ញកាក

សំណល់អាតូមរាវហៅកនាុងមហាសមុទទ ្ឺរហៅផតទតរូវបានអនុញ្ញា ត 

ឲ្យអនុវត្ដផដល។ មេន្រា�នុ�ហក្ផអ៊រហៅ ទតីទករងេ្ូ្ូរសុតីមាែ  

(Fukushima) ក៏ដូចជាការសាកល្ង អាវធុនុ�ហក្ផអ៊រ ផដលហធ្ើហ�ើង 

ហដា�ទបហទសមហាអំណាច បាន្្ល់្លបែលះពាល់ ្ួររឲ្យកត់សមា្គ ល់។

ការបំពុលហទបង

បុព្ហេតុ៖ ហកើតហចញពតីកាកសំណល់រាវផដលហលចធ្ា�

អំ�ុងហពលខួងហទបង ការដឹកជញូ្នហទបង ការលាងធុង 

ហទបងខុសចបាប់ ការកំពប់ហទបង និងហទោលះថានា ក់ហដា�    

នចដន្យហ្្សងៗហទៀតអំ�ុងហពលខួង�កហទបង។ 

ឥទ្ិពល និង និនានា ការ៖  វាទតរូវការរ�ៈហពលសមា្អ ត 

៣ ឬ ៤ផខ ឬរេូតដល់ ៥ឆ្នា ំ ហដើម្តីហធ្ើឲ្យហ្នារខសាច់ 

និងែមា អាចទត�ប់មកដូចសភាពហដើមវញិបាន 

ចំផណកផ្្ក ែមា និង ជទមកហ្នារែមាទតរូវការរ�ៈហពលច្ប់

ពតី ២ ឬហទចើនជាង ១០ឆ្នា ំ។ ហទាលះបតីជា ការជតីក�កហទបង

មានអទតាហកើនខំ្ាងជាងធមមាតា បែុផន្ការបំពុលតាមរ�ៈ 

ការហលចកំពប់ហទបង មានការែ�ចុលះហដា�សារផតចបាប់ 

ដឹកជញូ្នតាម្្ូវទឹកមានភាពតឹងរងឹខំ្ាងជាងមុន។ 

្ទៃុ�មកវញិ ហានិភ័�ននហទោលះមេន្រា�ហដា�សារ 

ការបូម�កហទបង មានការហកើនហ�ើងហៅហពលផដល ហ�ើង 

ជតីកកាន់ផតហទរៅហៅៗ។

ទោប់រហំសវ និងសារធាតុ្ទៃុលះហៅកនាុងមហាសមុទទ

បុព្ហេតុ៖ បណ្ាលមកពតីស្រងា្គ មហលាកជាហទចើនហលើក 

ហទចើនសារ និង ជហម្ាលះដ៏នទហទៀត។ ទបហទសជាហទចើន ហៅជំុ 

វញិពិភពហលាក បានច្ក់ហច្លសារធាតុ្រតីមតី ក៏ដូចជាអាវធុ

សាមញញាហ្្សងៗហៅកនាុងមហាសមុទទ។

ឥទ្ិពល និង និនានា ការ៖ តាមទស្សន�ល់ហ�ើញ 

របស់អនាកជំនាញការ ការហបាសសមា្អ ត និងសសង់�ករហំសវ 

និងសារធាតុ្ទៃុលះ មកវញិ្ឺរទតរូវចំណា�ែវកិាហទចើនឥត 

្រណនា ហេើ�មានហានិភ័�ខពស់ហទៀត្ង។ 

បែុផន្ ហបើ រកសាទុកពួកវាក៏មានហានិភ័�ខពស់ផដរ។  

ជាឧទាេរណ៍ ៧០ឆ្នា ំ ហទកា�ស្រងា្គ មហលាកហលើកទតី២ 

បណំុ្សារធាតុ្ូស្័រពណ៌ស ផដលបន្សល់ពតីទោប់ផបក 

ហៅផតទតរូវបានរលកបក់�កមកហ្នារវញិ។ ពួកវាហមើល 

ហៅមាន ពណ៌ហលឿងខ្តី ហេើ�ហកមាងៗចូលចិត្ទបមូលវាហលង

ណាស់។ ្ូស្័រ្ទៃុលះហៅជាអណ្ាតហភ្ើង ហៅហពលផដលវាបែលះ 

ជាមួ�អុកេ្ុសតីផសន និងកហ្្។ ហៅកហ្្១៣០០អងសា 

វាអាចហ្លះដល់្្អឹង។ កាកសំណល់ហយាធាហនលះ               

អាចហៅផតបន្្្ល់ការ្ំររាម្ំរផេងរ�ៈហពលផវង 

ហៅដល់ហពលអនា្រតហទៀត។
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10 ស�ៀវសៅផែនទីមហា�មុទទ ២០១៧

ហកាលះ មាែ សសល(Marshall) សថាិតហៅកនាុង មហាសមុទទ 

បាែ សុតីេ្ិក ចហន្ាលះហកាលះហានវ ែ និងទបហទស អូសស្ាលតី។ 

រដ្ឋផដលជាផដនហកាលះ ហនលះ ្ឺរជា ទបហទសមួ� 

កនាុងចំហណាមទបហទស ជាហទចើន ផដលជតីវតិរបស់វា ទតរូវបាន្ំររាមកំផេង ហដា� សារ  

ការផទបទបរួលអាកាសធាតុ។ អ្តីផដលជាបញ្ហា ្ឺរហពលហវលាផត បែុហណាណ លះ មុនហពល ផដល 

វាទតរូវបាន រងហទោលះខំ្ាង ហេើ�មាន ២/៣ននចំនួនទបជាជនសរបុ បានច្កហចញ 

ផសង្ រកទតីមានសុវតថាិភាពហៅសេរដ្ឋអាហមរចិ។

មូលហេតុននការច្កហចញរបស់ពួកហ្រ ្ឺរហដា�សារផតកំហណើ នយាែងឆ្ប់រេ័ស 

របស់នតីវ ែទឹូកសមុទទ។ កត្ាមួ�ផដលជទមរញកំហណើ នហនលះ ្ឺរការរលា�ផ្ទៃ ំងទឹកកក 

ហៅហលើទ្តីប។ កត្ាមួ�ហ្្សងហទៀត ្ឺរការហកើនហ�ើងកហ្្របស់មហាសមុទទ៖ ៩៣ភា្រ 

រ�ននកហ ព្ បផនថាមបានពតីកហ្្ភពផ្នដតីផដល ទតរូវបានសសរូប�កហដា�មហាសមុទទ។ 

ហដា�សារផតទឹករ តីកមាឌ ហៅហពលផដលវាហរ្ៅ ដូចហនលះនតីវ ែទឹូក សមុទទ ក៏ហកើន 

ហ�ើង ្ ងផដរ។ ការរលា�របស់ទឹកកក និងកហ្្ភពផ្នដតី កំពុងចូលរមួ 

ចំផណកហសទៃើផតហសមាើោនា  ផដល បណ្ាលឲ្យមានកំហណើ ននតីវ ែទឹូកសមុទទ។ ច្ប់តំាងពតីឆ្នា ំ 

១៩០០ នតីវ ែទឹូកសមុទទបានហកើនហ�ើងចំនួន ២០សង់ទតីផមែទតជាមធ្យម។ វាទតរូវ 

បាន ហ្រសននាិដា្ឋ នទុកថានឹងបន្ហកើនហ�ើងកនាុងកទមិត ៣ សង់ទតីផមែទតបផនថាម ហទៀត 

ជាហរៀងរាល់ឆ្នា ំ។ កទមិតននការហកើនហ�ើងហនលះហាក់បតីដូចជាមិនហទចើនហទ បែុផន្ 

សទមាប់រដ្ឋ ផដលជាហកាលះរាបហសមាើ មិនសថាិតហៅជាប់ោនា ដូចជាហកាលះ មាែ សសល 

(Marshall ) វានឹងជាហទោលះមេន្រា�ធ្ងន់ធ្ងរណាស់។ កាលពតីមុន ហកាលះផ្្ក ែមាជាហទចើន 

ផដលជាញឹកញប់ហកើនហ�ើង ផត១ផមែទតបែុហណាណ លះ ពតីហលើទឹករលកសមុទទ ហេើ� 

ទតរូវ ជន់លិចហដា�មហាសមុទទទតឹមផត ២ដងហរៀងរាល់ទសវត្សរ។៍ និនានា ការ ហនាលះ 

ទតរូវបានផ្្ស់ប្ូរ ទោន់ផតហៅកនាុងឆ្នា ំ ២០១៤ ហកាលះទតរូវបាន ទឹកលិច យាែ ងធ្ងន់ធ្ង 

ចំនួន ៣ដង។ ការមានទឹកជំនន់ញឹកញប់ហពក វាបណ្ាល់ឲ្យមាន ្លលំបាក 

សទមាប់ការស្ារហកាលះទំាងអស់ហនាលះ ឲ្យមានភាពល្អទបហសើរហ�ើងវញិ។  ដតីហៅ 

ហលើហកាលះមានសភាពនទបខំ្ាង ចំផណកទឹកសាបផដលរកសាទុកហៅកនាុង អាងស្ុប 

ទឹកផក្រមាត់សមុទទ ្ឺរមិនអាចបរហិភា្របាន ហេើ�ហកាលះទំាងអស់ហនាលះ មិនអាច 

្្ល់ជទមក ដល់មនុស្សបានហទៀតហទ។

កទមិតនតីវ ែទឹូកសមុទទមិនហកើនហ�ើងដូចោនា  ហៅទ្រប់ទតីកផន្ងហនាលះហទ 

ហេើ� រង្ាស់រ�ៈហពលផវង បងាហា ញពតីការផ្្ស់ប្ូរសំខាន់ៗ របស់តំបន់ 

ហៅហលើ សតី តុណហា ភាពន្ទៃខាងហលើរបស់មហាសមុទទ។ តំបន់ខ្លះ ផដលសថាិត 

ហៅតាមបហណ្ា�ចរន្ផខ្សទឹកហរ្ៅ ផដលេូរពតីឈូង សមុទទមិុចសិុចកូ សសប

តាមហ្នារសមុទទសេរដ្ឋអាហមរចិហធ្ើដំហណើ រ ្្ងកាត់ មហាសមុទទអាត្ង់ទិច 

ហឆ្ព លះហៅកាន់សេ្រមអឺរ ែបុផបែកពា�ព្យ និងរេូតហៅដល់ផខ្សទឹកមហាសមុទទ 

អាត្ង់ទិចខាងហជើង (Gulf Steam) បានហកើនហ�ើងកហ្្រេូតដល់ហៅ ៤ដង 

ហទចើនជាង កហ្្ជាមធ្យមហៅទូទំាងសកល អំ�ុងហពលផដលតំបន់ខ្លះហៅកនាុង 

មហាសមុទទបាែ សុតីេ្ិកខាងត្ូង បាន  និងកំពុងផតចុលះទតជាក់បន្ិចម្ងៗ។ 

ហកាលះ មាែ សសល (Marshall) មានទតីតំាងសថាិតកនាុងតំបន់កហ្្ ហខសា�។  កទមិត 

នតីវ ែទឹូកសមុទទផដលហកើនហ�ើង មិនសូវហច្ទជាបញ្ហា ខំ្ាងហនាលះហទ ហៅទតង់កផន្ងផដល 

មានកហ្្ខំ្ាង។ ហេតុអ្តី? បុព្ហេតុ ចម្ងននដំហណើ រផ្្ស់ប្ូរ កនាុងតំបន់ហលើកទមិត 

នតីវ ែទឹូកសមុទទ្ឺរកមំ្ាង ខ្យល់ ។ ឧទាេរណ៍ ហៅកនាុងមហាសមុទទបាែ សុតីេ្ិក 

កមំ្ាងខ្យល់បក់ខំ្ាង រញុទច្នបរមិាណទឹកពតីទិសខាងហកើត ហៅទិសខាងលិច 

បង្ក ឲ្យកទមិតនតីវ ែទឹូកសមុទទហៅកនាុង មហាសមុទទបាែ សុតីេ្ិកខាងលិច ហកើនហ�ើង 

ហលើសពតីអទតាជាមធ្យមរបស់វា ខណៈហពលផដលកទមិត នតីវ ែទឹូកសមុទទហ្នារភា្រខាង 

លិចរបស់សេរដ្ឋអាហមរចិមានការធ្ាក់ចុលះ។ ការអាសស័�ហៅហលើអាទិភាពរបស់ 

កមំ្ាង ខ្យល់ហនលះ ហធ្ើឲ្យមានការលំបាក សទមាប់អនាកវទិយាសាសស ្កនាុងការ្្ល់ចហម្ើ� 

ទាក់ទងហៅនឹងសំណួរមួ�ចំនួនដូចជា ហតើនឹងមានហរឿងអ្តីហកើតហ�ើង ហៅកនាុង 

តំបន់ របស់ហ�ើងនាហពលអនា្រត? ហតើហ�ើងទតរូវហធ្ើអ្តីខ្លះ ហដើម្តីហធ្ើការបនសំ៊ាហៅ 

នឹងការផទបទបរួល? បញ្ហា ចម្ងហនាលះ្ឺរ ពំុទាន់មានការពយាករណ៍ ចបាស់លាស់ 

ណាមួ� ផដលអាច្្ល់ទំនុកចិត្បានថា ហតើកទមិតនតីវ ែទឹូកសមុទទ តាមតំបន់ 

នឹងផ្្ស់ប្ូរហដា�រហបៀប ណា? ពតីហទពាលះចរន្ផ្្ស់ប្ូរននកមំ្ាងទបព័ន្ខ្យល់ 

កនាុងរ�ៈហពលផវង ្ឺរពិបាកកនាុងការសននាិដា្ឋ ន។

ទបហទសអភិវឌ្ឍមួ�ចំនួនដូចជា េូ�ង់ កំពុងផតវនិិហយា្រហលើ ការ 

សសាវទជាវ ទទមង់ែមាតីផដលហធ្ើឲ្យ មាននិរន្រភាពកនាុងការការពារ តំបន់ហ្នារ។ 

ឧទាេរណ៍ ជំនួសហដា�ការសាងសង់ទំនប់ទឹក ពួកហ្រហផ្្តហៅហលើការវដ្នន 

ការច្ក់បំហពញបផនថាមខសាច់។ តង់សុតីហត របស់វា អាចផ្្ស់ប្ូរបាន តាម 

រ�ៈ  កំហណើ ននតីវទឹូកសមុទទជាក់ ផសង្កនាុងហពលអនា្រត។ ហដា�ផ�ក 

ទបហទស  ទកតីទក  ហ្្សងហទៀត មិនមានវធិានការការពារដូចហនលះហទ ហៅហលើ 

្លវបិាក ននការហកើន ហ�ើងកហ្្ និងកំហណើ ននតីវទឹូកសមុទទហនាលះហទ។ 

ជាក់ផសង្ដូចជាហៅកនាុង ទបហទសបង់ក្ាហដស៖ វាជាទបហទសមួ�កនាុងចំហណាម

ទបហទសជាហទចើន ផដលមានដង់សុតីហតមនុស្សរស់ហៅ ហទចើនហៅហលើពិភពហលាក 

ផដលមានចំនួនទបជាជនទបផេល ១៦០លាននាក់។ ហដើម្តីបហង្កើត កផន្ង សទមាប់ 

ទតីលំហៅឲ្យសសបហៅតាមកំហណើ នទបជាជន ផ្នាកមួ�ចំនួន ធំនននទពហកាងកាង 

ហៅកនាុង តំបន់នទពដ៏ធំរបស់សាន់ដារបាន (Sundarbans) ហៅកនាុងទបហទសបង់ក្ាហដ

សទតរូវបានកាប់ហច្ល ហេើ�សាងសង់ជាកផន្ងរស់ហៅសទមាប់ទបជាជន ហដា� 

ពួកហ្របានសាង សង់ទំនប់ជារបំាងសទមាប់ការពារពតីទឹកសមុទទផដលព័ទ្ជំុវញិ។   

បង់ក្ាហដស ជាទបហទសផដលសថាិនហៅកទមិតនតីវ ែទឹូកសមុទទ ហេើ�កទមិតនតីវ ែទឹូក

សមុទទហៅទតីហនាលះបានហកើនហ�ើង ២ដងហលើសពតីកទមិតមធ្យមហៅទូទំាងសកលហលា

កកនាុងរ�ៈហពលពតីទស្សវត្សរចុ៍ងហទកា�មកហនលះ។ ទបជាជនជាង ១៣លាននាក់កនាុង 

តំបន់នទពសាន់ដារបាន (Sundarbans)  ្ឺរជាអនាកផដលងា�រងហទោលះជាងហ្រ។ 

ហៅឆ្នា ំ ២០០៩ តំបន់ហនលះទតរូវបានវា�ទបហារហដា� ព្ុយលះសុតីក្ូននអឡា  (Aila)។ 

ទំនប់ជាហទចើនទតរូវបានបំផ្្ញ ហេើ�មួ�ផ្នាកធំននតំបន់ទំនាប ទតរូវបានលិចលង់។ 

អ្តីផដលហៅហសសសល់្ឺរទិដ្ឋភាពដតី និងទតីតំាងផដលទតរូវបានបំផ្្ញហេើ�ហពារហពញ 

ហៅហដា�រសជាតិទឹកនទប។ ជនហភៀសខ្ួនចំនួន ១០ពាន់នាក់ បានហភៀសខ្ួនចូល

ហៅរស់ហៅកនាុងទតីទករង។ នាហពលអនា្រត ហៅហពលផដលទំនប់ទឹកទំាងអស់ធ្ា� 

ឬផបកបាក់ ទបជាជនជាហទចើនលាននាក់ នឹងអាចក្ា�ហៅជា ជនហភៀសខ្ួនហដា�សារ 

បញ្ហា អាកាសធាតុ។  ឳកាសផដលអាចហកើតហ�ើង ្ឺរកំពុងផតមានសនទៃុលះខំ្ាងហ�ើងៗ។ 

ឧតុនិ�មវទូិហៅទបហទស បង់ក្ាហដសកត់សមា្គ ល់ហ�ើញថា កំលាំងព្ុយលះ ហៅកនាុងតំបន់

កំពុងផតហកើនហ�ើងខំ្ាងខ្ា ផដលទបផេលជា្លវបិាកហដា�ផ្ទៃ ល់្ឺរហលើសពតីកហ ព្ ជា

មធ្យមរបស់ហាសមុទទឥណ្ា។ 

កំហណើ ននតីវ ែទឹូកសមុទទ រមួជាមួ�បាតុភូតអាកាសធាតុដ៏ខំ្ាងក្ា។ ហតើវាអាច

ហៅរចួហទហដើម្តីផែរកសាការពារហកាលះ និងទតីទករងហៅតាមហ្នារទំាងអស់ហនាលះ? សំនួរហនលះ 

ហៅផតទតរូវបានពិភាកសាយាែងខំ្ាងខ្ា ហៅកនាុង សេរដ្ឋអាហមរចិ ហៅហពលផដលទតីទករង 

ញូវ អរផ�ន (New Orleans ) ទតរូវបានជន់លិចហៅឆ្នា ំ ២០០៥។ ទបហទសអនាកមាន 

មានជហទមើសននការការពារហទចើន សសបហពលផដលទបហទសទកតីទក កំពុងផតទតរូវបានវា�

ទបហារយាែងខំ្ាង។ ផតហបើហ�ើង្ិរតដល់ ហេតុននសាថា នភាពបរយិាសែមាតី នឹង្ទៃុ�ោនា វញិ 

ទបហទសឧសសាេកមមាទំាងហនាលះហទ ផដលជាអនាកទទួលខុសទតរូវខំ្ាងបំ្ុតហៅហលើ   ទប

ជាជនតាមហ្នារសមុទទទូទំាងពិភពហលាក។ មួ�ជំហានបន្ហៅហទៀត្ឺរការទបហកៀក 

សាមា  ផដលបនទៃុក និងការការពារតំបន់ផដលងា�រងហទោលះ ទំាងអស់ហនាលះ ្ឺរការបហង្កើត 

ែវកិាអាកាសធាតុនបតងរបស់អង្គការសេទបជាជាតិ (the creation of UN’s 

Green Climate Fund) ផដលវាអាចជួ�ឲ្យទបហទសផដលទទួលរង្លបែលះពាល់ទំាង

ហនាលះ ហទបើទបាស់វធិានការសមសសបណាមួ� ដូចការបហង្កើនទបព័ន្ការពារហ្នារ របស់ 

ពួកហ្រ។ ហដើម្តីឲ្យវាដំហណើ រការបាន ហបើហទាលះបតីជា ទបហទសឧសសាេកមមាទំាងឡា� 

្ឺរទតរូវផតជាអនាក ផដល្្ល់ធនធានសំខាន់ៗ ហេើ�ជាមួ�ោនា ហនលះផដរ ពួកវាទំាងហនាលះ 

ទតរូវ ផតបានដាក់ឲ្យហទបើទបាស់យាែ ងមានទបសិទ្ិភាព្ងផដរ។ •

មហាសមុទទ ្ឺរហៅឆ្្ង � ឆ្្ង �ពតីទតីទករង សសពតីងផដល (Springdale)   ននទបហទស អារកាន់សាស (Arkansas) 

ផដលសថាិតហៅហជើងភនាំ អូេសាក់ ( Ozark)។ បែុផន្ទតីទករងហនលះ កំពុងផតទទួលឥទ្ិពលពតីកំហណើ ននតីវ ែទឹូកសមុទទ។ កនាុង

ការផសង្រកកផន្ងមានសុវតថាិភាព ទបជាជន ១០០០០នាក់ កនាុងចំហណាម ៧២០០០នាក់ ហៅហលើហកាលះ មាែ សសល 

(Marshall)  បាន�កទតីទករងហនលះ ហធ្ើជា្ទៃលះែមាតីរបស់ពួកហ្រ។

កហ្្ទឹកសមុទទ និង ការហកើនហ�ើងននហានិភ័�
ការហ�ើងកហ្្
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Global Variations—The Rising Sea Level and Surface Warming

Climate change has accelerated the warming of the ocean and 
caused a dramatic sea level rise since the beginning of the 20th 
century. 
But the level does not rise at the same pace everywhere in the 
world; there are regional variations. The sea surface temperature 

has increased up to 2°C in some places, while the temperature has 
actually fallen in others. The global sea level rise was on average 
20 cm over a period of 100 years. 
Satellite measurements from the last 20 years, however, show 
strong regional variations in sea level increase.

CC
-B

Y-
SA

 P
ET

RA
BO

EC
KM

A
N

N
.D

E 
/  

O
CE

A
N

 A
TL

A
S 

20
17

 | 
SO

U
RC

E:
 W

U
CC

-B
Y-

SA
 P

ET
RA

BO
EC

KM
A

N
N

.D
E 

/ 
O

CE
A

N
 A

TL
A

S 
20

17
 | 

SO
U

RC
E:

 IP
CC



12 ស�ៀវសៅផែនទីមហា�មុទទ ២០១៧

ហយាងហៅតាម ការសននាិដា្ឋ នរបស់ អង្គការសេទបជាជាតិ 

បានឲ្យដឹងថា ចំនួនទបជាជនសរបុហៅហលើសកលហលាក

នឹងហកើនហ�ើងទបផេលជា ជិត១០ហកាដិហៅឆ្នា ំ ២០៥០។ 

សសបតាមនិនានា ការ ហឆ្ព លះហៅរកការហធ្ើន្រររបូនតី�កមមា នឹងកាន់ផតជទមរញ ឲ្យ

មានការបហង្កើតទតីទករងធំៗហៅជំុវញិពិភពហលាក្ងផដរ។ ហៅឆ្នា ំ ២០៥០ ចំនួន 

២០ភា្ររ� ននទបជាជនសរបុ នឹងរស់ហៅ្្ុំោនា កនាុងទតីទករងផតមួ�ហេើ�ពួក

ហ្រ នឹងក្ា�ជាអនាកផដលងា�រងហទោលះជាងហ្រ។ ែមាតីៗហនលះ ហ្ររកហ�ើញថា ចំនូន 

៦២ភា្ររ�ននទតីទករងជាហទចើន មានទបជាជនរស់ហៅជាង ៨លាននាក់ ឬហទចើនជាងហនលះ 

សថាិតហៅតាមបហណ្ា�ហ្នារសមុទទ។

ហ�ើងអាចទកហ�កហៅហមើល ទតីទករងបាងកក។ ចំនួនទបជាជនផដលរស់ហៅកនាុង 

រាជធានតីទបហទសនែបានហកើនហ�ើង ទបផេល ១០លាននាក់។ ទបជាជនភា្រហទចើន 

ផដលហ្រដាក់ហឈាមា លះថា ផវននតីសខាងហកើត (Venice of the East) កំពុងរស់ហៅកនាុងសាថា ន 

ភាពទកលំបាកកនាុងទតីទករងបាងកក តាមបហណ្ា�ទបព័ន្ទបឡា�ទឹកដតី សណ្រទហន្ 

ហៅទបលះយាែ។ ទបជាជនទំាងអស់ហនាលះកំពុងរស់ហៅជាមួ�ភាពភ័� ខ្ាច ហដា� 

សារតំបន់ទតតីហកាណ (the Three Sisters) ជាតំបន់ទបសព្ោនា រវាង ទហន្បតីផដលទទួលរង 

ការជន់លិចខំ្ាងពតីទឹកទហន្។ ហនាលះ្ឺរជាទតីកផន្ងផដលហ្រហៅថាតំបន់ ទបសព្បតីមាន 

ទឹកជន់ហ�ើងខំ្ាង ហភ្ៀងធ្ាក់ខំ្ាង និងព្ុយលះទឹកជំនន់ ផដលបណ្ាល មកពតីការការហកើន 

ហ�ើងជាលំដាប់ននបផទមបទមរួលអាកាសធាតុ។ ពួកហ្រមានហេតុ្ល ល្អមួ�

ផដលហធ្ើឲ្យពួកហ្រមានការភ័�កខ្ាច។ ហៅកនាុងឆ្នា ំ២០១១ តំបន់ទតតីហកាណ (the 

Three Sisters) បាននំាបញ្ហា ហៅដល់ទតីទករង។ ហដា�សារ ផតមានខ្យល់មូសុង 

ហបាកបក់ខំ្ាង ហេើ�មានរ�ៈហពល �ូរជាងធមមាតា បណ្ាលឲ្យ ទហន្បាក់ទចំ្ង 

ហេើ�សសបហពលហនាលះផដរ ជំហនារនិទា�រដូវ បានបងា្អ ក់ទឹកលំេូរទឹកជំនន់មិនឲ្យ 

េូរហចញហៅហៅកនាុងសមុទទវញិបាន។ មនុស្សចំនួន ៦៥៧នាក់ បានបាត់បង់ជតីវតិ

ហេើ�មានការខូចខាតយាែងធ្ងន់ធ្ងរ។ ឥទ្ិពលរបស់វាបានបែលះពាល់រេូតដល់ ចមា្ង � 

រាប់ពាន់្រតី�ូផមែទត្ឺររេូតហៅដល់ការយិាល័�ការងាររបស់ពួកបច្ឹមទបហទស 

បណ្ាល ឲ្យតនម្ហទ្រឿងឧបករណ៍ហអ�ិចទតរូនិច(hard drives) របស់កំុព្ូយទ័រហកើនហ�ើង 

មួ�ហទ្ជាពតីរ បនាទៃ ប់ពតីវាទតរូវបានបហង្កើតហដា�ដំហណើ រ ការហ�ើងវញិ ហដា�សារផត 

៥០ភា្ររ�ននឧបករណ៍ហអ�ិចទតរូនិច(hard drives) ទំាងអស់ហនាលះទតរូវបានបហង្កើត 

ហ�ើងហៅកនាុងតំបន់ទតីទករងបាងកក។

ទតីទករងធំៗផដលសថាិតហៅហលើដតីតំបន់ទហន្ដតីសណ្រទំាងអស់ហនាលះ ដូចជា 

ទតីទករងបាងកក  ទតីទករងញូវ�ែក ទតីទករងហសៀងនេ ទតីទករងតូក្ូយ  និងទតីទករងច្កាតា 

្ឺរជាកផន្ងផដលមានភាពងា�រងហទោលះ ខំ្ាងជាងហ្រ។ កផន្ងទំាងអស់ហនាលះ ្ឺរ

ជាតំបន់ផដលមានហទោលះថានា ក់ខំ្ាង ជាមួ�វបិត្ិសមុទទ។ ជាពិហសស ទតីទករង

ធំៗទំាងអស់ហនាលះទតរូវបាន្ំររាមកំផេងហដា� ទពឹត្ិការណ៍ “១០០ឆ្នា ំ” ដូចជា 

ការលិចលង់យាែ ងធ្ងន់ធ្ងរ ខុសផប្កពតីធមមាតា។ ហៅកនាុងតំបន់ទហន្ដតីសណ្រ 

ការ្ំររាមកំផេង ដ៏ធំបំ្ុតជាហទចើន បានហកើតហ�ើងចំហពាលះទតីទករង ជាមួ�ោនា នឹង

ហសចក្តីវនិាសផដលមិនអាចហជៀស្ុត។ បផនថាមពតីហលើតំបន់ទតតីហកាណ ( the Three 

Sisters ) ការ្ំររាមកំផេងដ៏ធំមួ�ហទៀតហនាលះ្ឺរ ការហកើនហ�ើងននការសសរតចុលះ 

មានន័�ថា ដតីហៅខាងហទកាមទតីទករង ផដលទទួលរងឥទ្ិពលទំាងអស់ហនាលះ 

្ឺរកំពុងផតលិចចូលហៅកនាុងទឹក។ ទតីទករងបាងកក ទតីទករងហសៀងនេ និង ទតីទករងញូវ 

អរផ�ន បានលិចចុលះ ទបផេលជហទ្៣ផមែទត ហៅកនាុងសតវត្សទតី២០។ ទតីទករងតូក្ូយ 

និង ទតីទករងច្កាតាបានលិចចុលះ ជហទ្៤ផមែទត។ ផ្នាកមួ�ចំនួនននទតីទករងទំាងហនាលះ 

្ឺរសថាិតហៅហទកាម នតីវ ែទឹូកសមុទទហៅហេើ�។ ការសសរតចុលះ ្ឺរជាកត្ាធមមាជាតិ 

ហៅតាមតំបន់ដតីសណ្រ ផត កំហនើនខំ្ាងននហល្ឿនរបស់វា្ឺរកំពុងផតបណ្ាលឲ្យ 

ក្ា�ហៅជាហទោលះមេន្រា�ទត�ប់ហៅវញិ ហដា�សារផតកត្ាធមមាជាតិហនលះ។ 

និសសារណកមមាពតីទឹកហទកាមដតី និង ភាពហាប់ផណនរបស់ដតី ផដលហកើតពតីទំងន់ 

ននការ្ទៃុលះហ�ើងរបស់សំណង់ យាែង្រទ្ឹរក្រហទ្រង កំពុងផតទបឈម នឹងភាពអន្រា�។ 

ទតីទករងធំៗ កំពុងបន្សសរតលិចផដលកនាុងករណតី ខ្លះវាអាចមានហល្ឿន ហលឿនជាងនម្ភ 

ដងហធៀបហៅនឹងកទមិតនតីវ ែទឹូកសមុទទ ផដលកំពុងផតហកើនហ�ើង។ ហៅកនាុងសតវត្សទតី២០ 

ការហកើនហ�ើងជាមធ្យមរបស់នតីវ ែទឹូកសមុទទហៅហលើសកល មានចំនួនទបមាណជាង 

២០សង់ទតីផមែទត។

កត្ាបផនថាមមួ�ហទៀត ផដលជំរញុហល្ឿនននការសសរតចុលះហនលះ ្ឺរទំនប់ទឹក 

ផដល ទតរូវបានសាងសង់ ហលើទហន្ធំៗជាហទចើន ផដលមានឥទ្ិពលហលើដតីសណ្រ។ 

ទំនប់ទឹកទំាងហនាលះ ទប់ខសាច់ និងកករ ផដលជាធមមាតា ពួកវាទតរូវបានេូរនំាហៅ 

បំហពញកនាុងសមុទទ។ ការេូររបស់ដតីលបាប់ហនលះហេើ� ផដលបានបហង្កើតតំបន់ដតីសណ្រ 

តំាងពតីដំបូង អស់រ�ៈហពល ជាងរាប់រ�ពាន់ឆ្នា ំមកហនលះ។ បច្ុប្ននា កនាុងករណតី ខ្លះ 

លំេូររបស់ដតីលបាប់ មានចំនួនផត៥០ភា្ររ�បែុហណាណ លះ ផដលអាចេូរច្ក់ហៅដល់ 

តំបន់ដតីសណ្របាន។ ហដា�សារផត ទំនប់ទឹក និងវធិានការណ៍បផនថាមហលើបញញាត្ិ ទហន្ 

មិនមានវធិតីណា ផដលអាចហធ្ើឲ្យ តំបន់ដតីសណ្រ អាចបំហពញខ្ួនសារជាែមាតីហនាលះហទ។ 

តំបន់ដតីសណ្រទំាងហនាលះ កំពុងផតបាត់ខ្ួនបន្ិចម្ងៗ សសបហពលផដលជំហនារសមុទទ 

កំពុងផតនំា�កដតីខសាច់ ហៅជាមួ�វាជានិច្។

ទករមអនាកវទិយាសាសស ្និង អនាកហរៀបចំន្រររបូនតី�កមមា កំពុងផតពិភាកសាោនា  ថាហតើ 

ទតីទករង ទំាងហនាលះ អាចទតរូវបាន ោំពារកនាុងរ�ៈហពលផវងបានផដរឬហទ? ឬក៏ពួកវា 

នឹងទតរូបានហ្រហបាលះបង់ ហច្លកនាុងហពលណាមួ�?  ហបើហទាលះបតី ពួក វាកំពុងផតរ តីកលូត 

លាស់ខំ្ាងយាែ ងណាក៏ហដា�។ វា ្ឺរជាបញ្ហា ទបឈម ដ៏ធំមួ�សទមាប់ទតីទករង 

ផដល ទទួល រងឥទ្ិពលយាែ ងធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជា ទតីទករងតូក្ូយ  ទតីទករងញូវអរផ�ន និង 

ទឹកជំនន់ ការេូរហទច្លះ និង ការលិចលង់៖ ហ្នារសមុទទរបស់ហ�ើង កំពុងផតរងនូវសំពាធឥតឈប់ឈរ។ ទបជាជន ផដលរស់ហៅតាមតំបន់ហ្នារ 
្ឺរជាអនាក ផដលទទួលរង់នូវ្ល់បែលះពាល់ហនលះខំ្ាងជាងហ្របំ្ុត ហេើ�អាទតាកំហណើ នននចំនួនទបជាជនមានការហកើនហ�ើងជាបន្បនាទៃ ប់។

ជតីវតិហៅកនាុងតំបន់ហទោលះថានា ក់
ហ្នារសមុទទ

Endangered River Deltas

 Megacities grow larger and larger.

  Megacities sink because of soil compaction and the  
extraction of groundwater, oil, and natural gas. 

  Destruction of natural coastal protections like mangroves.

 Rising sea levels.

  Soil salinization caused by seawater.

  Reduced sediment deposits in deltas due to construction 
of dams, etc.

  Less sediment leads to stronger erosion. 

  Storms from the sea magnify incidents of flooding. 

  Strong precipitation (monsoons) leads to river flooding 
and to rising water levels in the deltas. 
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Megacities in coastal regions (pop. > 8 m.) 
in 2025 

Threatened by tropical cyclones 
(hurricanes, typhoons, cyclonic storms) 

Low-lying areas 

Endangered river deltas 

Threatened by tsunamis 10,00010 1,0001001

Population density (people/km2) 

ទតីទករងញូវ�ែក ផដលពួកវាទតរូវបានវា�ទបហារ ហដា�ព្ុយលះខសាច់ ហៅឆ្នា ំ ២០១២។ 

ទតីទករងមានដ៏ស្ុកសពម្ភទំាងអស់ហនលះ ទតរូវបានហធ្ើ វនិិហយា្រលុ�រាប់រ� ហកាដិ 

ហៅហលើទបពន្័ការពារទំហនើបៗ និងការសាងសង់សំណង់ ផដលអាច ការពារ 

ការ្ំររាមកំផេង ពតីសមុទទ។ បែុផន្ ទបហទសកំពុង អភិវឌ្ឍ ជាហទចើនមានកង្លះ 

ខាតធនធាន េិរញញាវត្ុ ឬ ការ�ល់ ដឹងសំខាន់ៗ សទមាប់ទប់ សា្ក ត់ នឹងបញ្ហា  

ទបឈមជាក់ផសង្ហនលះ។

ការពិច្រណាហនាលះ្ឺរ ថាហតើ មានផតទបហទសអនាកមានហទឬ ផដលអាចមាន 

លទ្ភាពហធ្ើទបព័ន្ការពារទំាងអស់ហនាលះ ហដើម្តីអាចរស់ហៅបាន ហេើ�ផដលហនលះ 

វា្ឺរជាបញ្ហា សកល? ហៅហពលផដលទតីទករងបាងកក ទតរូវបានវា�ទបហារហដា� 

ហទោលះទឹកជំនន់ រាជរដា្ឋ ភិបាលនែ បានសាងសង់ របងការពារទបផវង ៧៧ 

្រតី�ូផមែទត យាែ ងផវងពតីបាវខសាច់។ វាបានផចក មាតុធានតី ហៅជាតំបន់ពតីរ 

តំបន់ជួរមុខទំនប់ និងជួរហទកា�ទំនប់ ហេើ�ផបងផចក តំបន់ការការពារ 

និង តំបន់ោមា នការការពារដាច់ពតីោនា ។ ហៅហពលផដល ទឹកជំនន់វា�ទបហារ 

ទបជាជនផដលហៅខាងហទរៅទំនប់ បានពយាយាមទំលា�របំាង ហដើម្តីហធ្ើឲ្យមាន 

្្ូវទឹកេូរហចញ។ អំហពើេឹងសាទបឈមមុខោនា  ផដលបាន្ទៃុលះហ�ើង បងាហា ញឲ្យហ�ើញ 

ពតី សក្ានុពល សទមាប់បញ្ហា នានាហៅហពលហពលអនា្រត។ វាបានហកើតហ�ើង 

ហដា�សារផត ជញ្្ំង មាែ សុតីនបូមទឹក ហេើ�ទំនប់ទំាងអស់ហនាលះ 

ជាធមមាតា សទមាប់ ការពារកផន្ងទតីទបជំុជនមានមនុស្សកុលះករផតបែុហណាណ លះ។ 

សទមាប់ហេតុ្ល ជាហទចើនហៅកនាុងសង្គមផតមួ�ដូចហនលះការសាងសង់ទំនប់ទឹក

ផបងផចកទតីទករង និងតំបន់ មិនអាចជាមហធយាបា� ផតមួ�្រត់ហនាលះហទ។ 

រលក�ក្សសូ៊ណាមិ (Tsunami) ក៏ជាការ្ំររាម្ំរផេងមួ�ដ៏ធំផដរ 

វា មិនទតឹមជលះឥទ្ិពល  ហលើទតីទករងធំៗហនាលះហទ បែុផន្រមួទំាងទបជាជន និង 

លំហៅដា្ឋ ន ហៅតាមតំបន់ហ្នារ ផដលងា�ទទួលរងហទោលះថានា ក់្ងផដរ។  

ឳកាស ននការហកើតមានរបស់រលក�ក្សសូ៊ណាមតី (Tsunami) ្ឺរមានតិចតួច 

ផតការជលះឥទ្ិពលរបស់វា្ឺរមេិមា។  ឧទាេរណ៍ជាក់ផសង្ពតី ហទោលះមេន្រា� 

របស់វា ហៅតាមបណ្�ហ្នារមហាសមុទទឥណ្ានាកាលពតីឆ្នា ំ ២០០៤ និង 

ហៅតាម បហណ្ា�ហ្នារសមុទទភា្រខាងលិចរបស់ជបែុនហៅកនាុងឆ្នា ំ ២០១១។

 សទមាប់ទតីទករងធំៗទំាងអស់ផដលរងហទោលះ ្ួររផតទតរូវបានទតីទករងហ្្សងៗ 

និងសេ្រមន៍សកល ចូលរមូជាមួ�ោនា ហធ្ើកិច្ពិភាកសា៖ ថា ហតើនរណា

ផដលហ�ើង្ួររទតរូវបានទទួលការការពារ? ហតើហ�ើងអាចការពារអ្តីបានខ្លះ? 

ហតើអ្តីហៅអាចហធ្ើឲ្យមានចតីរភាព? ហតើអ្តីហៅផដលទតឹមទតរូវ�ុត្ិធម៌? សាថា នការណ៍ 

ហៅហលើតំបន់ហ្នារ ផតងផតផ្្ស់ប្ូរជានិច្ ហេើ�ផ្នការរបស់ហ�ើង ទតរូវផត 

មានការពិនិត្យ និងហរៀបចំហ�ើងវញិ ម្ងហេើ�ម្ងហទៀត្ងផដរ។ តទមរូវការ 

និងបទពិហសាធន៍ ទបជាជនទំាងអស់ ្ឺរទតរូវហធ្ើការចុលះសសាវទជាវសទៃង់ មតិ 

និងទតរូវបានពិច្រណា ហេើ�វធិានការណ៍ែមាតីៗ ទតរូវផតបានបហង្កើតហ�ើងហដា�

�កចិត្ទុកដាក់ឲ្យមានភាពចុលះសទមរងជាមួ�នឹងធមមាជាតិ។ ហៅកនាុងករណតី ខ្លះ 

វាអាចមានន័�ថា ហ�ើងទតរូវផតលលះបង់ដតីតំបន់ខ្លះឲ្យសមុទទ ហដើម្តីការពារវា 

ហៅកផន្ងហ្្សងហទៀត។ •

Megacities: Dangerous Developments

Increased Flooding on the East Coast of the US

Emerging Giant—A Tsunami Races across the Ocean

Local flooding has greatly increased along the entire east coast of the 
United States. The water does not rise very high and quickly recedes— 
but it also gradually destroys neighborhoods and infrastructure,  
causing residents to move away and property prices to fall.

Tsunamis are also a threat to the growing coastal populations.

Many megacities are especially threatened by  
flooding because they are located in places where 

several risk factors coincide.
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ហបើសិនជា ហ�ើងបូកបញូ្លោនា ទំាងអស់ ទ្រប់ផ្នាក និងទបហភទននតំបន់ 

អភិរក្ស វាមានទំេំផត ៣.៥ភា្ររ�បែុហណាណ លះ ននមហាសមុទទទំាងមូល 

ផដលកំពុងផតទតរូវបានការពារ។ ហេើ�មានផត ១.៦ភា្ររ�បែុហណាណ លះ ្ឺរទតរូវ 

បានការពារយាែងតឹងរងឹ និងហពញហលញ ដូចជាសមុទទ រ ែសួ (Ross) ជាហដើម។ 

វាទតរូវបានហ្រច្ត់ទុកជា តំបន់ទំហនរហៅឆ្នា ំ ២០១៧ សមុទទហនលះ ក្ា�ជាតំបន់ 

អភិរក្សសមុទទដ៏ធំជាងហ្រហៅកនាុងពិភពហលាក ។សទមាប់រ�ៈហពល ៣៥ឆ្នា ំ 

ហៅមុខហទៀត រាល់ការទាញ�ក្លទបហយាជន៍ទំាងអស់ហលើវា ទតរូវបាន 

ហ្រហាមឃាត់ ហៅហលើទំេំជាង ៧០ភា្ររ�ននតំបន់ហនលះ ហេើ�អ្តីផដលហៅសល់ 

ទបផេលជាទតរូវបានហ្រហទបើទបាស់ សទមាប់ផតហោលបំណង ននការសសាវទជាវ 

ផតបែុហណាណ លះ។ អង្គការបរសិាថា ន និងអនាកវទិយាសាសសជ្ាហទចើន ទាមទារថាចហន្ាលះពតី 

២០ ហៅ ៥០ភា្ររ� ននមហាសមុទទ ្ឺរទតរូវច្ត់ទុកជាតំបន់អភិរក្ស។ ហោលហៅ 

របស់វា ្ឺរមិនផមនហដើម្តីផតរកសារបស់ទំាងហនាលះ ដូចអ្តីផដលពួកវាធ្ាប់មានហនាលះហទ 

ហបើហទាលះបតីជាហៅកនាុងតំបន់អភិរក្ស ក៏ពួកហ�ើងបានហមើលហ�ើញពតីការហកើតមាននន 

ចំផណកតូចៗមួ�ចំនួនននជតីវចទមរលះ ផដលធ្ាប់ហកើតមានហ�ើងផតបែុហណាណ លះ ផតពួក 

ហ�ើងចង់ឲ្យជតីវតិ ទំាងអស់ហនាលះកហកើតហ�ើងវញិ។

អស់រ�ៈហពលរាប់រ�ឆ្នា ំមកហេើ� អនាកអាចច្ប់ទតតីហៅកផន្ងជាហទចើន 

ហដា�ទោន់ផត ហទបើនដ និងសំណាញ់។ ទោន់ផត ៥០០ឆ្នា ំមុន  ទតតីបាផ�ន ទបហ្លះ  

និង ទតតីបាផ�នរ៊ា� (Right Whale) ផដលសាច់របស់វា មានតនម្ ហៅកនាុងទតី្សារ 

្ឺរជាមុខសញ្ញា ធមមាតា ហៅកនាុងសមុទទខាងហជើង។ បតីបួនរ�ឆ្នា ំ មុន អហណ្ើ កសមុទទ

បានរស់ហៅពាសហពញហកាលះការ តីបហប៊ៀន (Caribbean)។ វាទតរូវបានហ្រនិយា�ថា 

មនុស្សហៅហលើហកាលះ ការ តីបហប៊ៀន (Caribbean) Caribbean ផតងផតរអូ៊ថា ពួក 

ហ្រមិនអាចហ្រងលក់ បានហទហៅហពល�ប់ ហដា�សារផតសំហលងរខំាន 

របស់សត្ធំៗទំាងអស់ហនាលះ ហដា�ពួកវាផតងផតបុកជាមួ�ហទោងនាវា។ 

ហៅកនាុងសតវត្សទតី១៧ សត្អហណ្ើ កនបតង្ឺរមានហៅមានចំនួន ៩០លាន 

កបាល។ អនាកខ្លះបានដាក់ហឈាមា លះវាថា អហណ្ើ កសុ៊ប ហដា�សារផត ពួកវា 

ទតរូវបានហ្រ�កហធ្ើជា សាច់សសស់ដ៏សំបូរផបបសទមាប់អនាកហដើរ សមុទទ 

និងហធ្ើជាហទ្រឿងលម្អ សំរាប់ទ្ររួសារអនាកមានស្ុកសម្្ភ។ បែុផន្បច្ុប្ននាហនលះ 

វាហៅមានចំនួនផត ៣០០០០០កបាល ផតបែុហណាណ លះ ហៅហលើហកាលះ ការ តីបហប៊ៀន 

(Caribbean) ។ 

មិនទោន់ផតចំនួនទ្ររួសាររបស់វាហទចើនបែុហណាណ លះហទ ផតខ្ួនរបស់វាក៏ធំផដរ។ 

ហៅហដើមសតវត្សទតី ២០ អនាកហនសាទ ច្ប់បានទបហភទទតតី Sturgeons មាន 

ទបផវងជាង ៣ផមែទត ហៅកនាុងទបហទសអា�ឺមែង់។ ទតតីទបផប៊ល មានទំងន់ ២២០០ 

្រតី�ូទកាម ទតរូវបានហ្រច្ប់បាន ហៅឯហ្នារសមុទទខាងហកើតរបស់សេរដ្ឋអា 

ហមរចិ។ ផតសព្នែ្ងហនលះ ទតតីធំៗ ្ឺរមិនសូវមានហទៀតហទ។ ហេតុ្លហនាលះ ្ឺរមក 

ពតីឧស្សេកមមាទតតីខានា តធំ។ តតីទទតរូវបានហ្រហនសាទ�កហៅអស់ មុខហពលផដលពួក

វាអាចមានឳកាសហដើម្តីលូតលាស់ធំធាត់។

វា្ឺរជាហមហរៀនច្ស់ ផដលពួកហ�ើងហរៀនយាែង�ឺតៗ។ ២០០០ឆ្នា ំមុន 

ជនជាតិរ ែមូ បានហនសាទទតតី ផបបជំនួញបាន ១៥០ទបហភទ ហ្្សងៗពតីោនា ។ 

ហេើ�ការហធ្ើអាណានិ្រមហលើផដនដតីែមាតី នាសតវត្សទតី ១៦ បានបហង្កើតហអា�

មាន្លវបិាកយាែ ងខំ្ាងមិនផមនសទមាប់ផត សត្អហណ្ើ កនបតងហនាលះហទ។ 

ទបវត្ិសាសស ្ននការហនសាទទតតីបាផ�ន ក៏បានហធ្ើជាហមហរៀន ដ៏ល្អ 

មួ� រចួ ហៅ ហេើ�។ អនាកហនសាទទតតីបាផ�ន បាននិយា�ថា 

ទតតីបាផ�ន  រ៊ា� (Right Whale) ទតរូវបានហ្រហៅហឈាមា លះផបបហនលះ 

រកុ្ខជាតិ និងសត្ជាហទចើន ផដលកំពុងផតរស់ហៅ កនាុងវាលរហហាឋាន របស់មហាសមុទទ ហេើ�អ្តីៗទំាងហនាលះ ផដលហ�ើង 

ចង់រកសាទុក ហៅកនាុងតំបន់អភិរក្សសមុទទ ្ឺរទោន់ផត ជាចំផណកមួ�ននអ្តី ផដលធ្ាប់បានលូតលាស់ហៅកនាុងសមុទទ 

បែុហណាណ លះ។ ហដើម្តី�ល់ដឹងពតីអ្តីៗ ផដលហ�ើងបានបាត់បង់ ហេើ�អ្តីផដលហ�ើង ទបផេលជាអាចហសសាចសសង់វញិបាន 

ហ�ើងទតរូវដឹងថា ហតើវាធ្ាប់មានសាវតាផបបណា?

ការទាញ�ក្លទបហយាជន៍ និង តំបន់អភិរក្ស
ការទកហ�កហមើលហៅកនាុងអតតីតកាល

The Gulf of California for an old �sherman (1940s) The Gulf of California for a middle-aged �sherman (1970s) The Gulf of California for a young �sherman (1990s)

Sea turtles 

- 96.5 % - 87.6 %
Sharks

Reef �sh 

- 89.4 %

Predatory �sh
(tuna, sail�sh, sword�sh) 

- 75.7 %

Declining Populations* (Percentage Change)
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* Based on historical sources.
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Living Memory—Old Fishermen Tell Their Tales
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MPAs that are strongly protectedAll Marine Protected Areas 

Marine Protected Areas (MPA)

Strongly protected (No-take-zone)

Partial No-take-zone

Weakly protected

Not yet implemented

Papahānaumokuākea Marine National Monument 
USA 2006

Nazca-Desventuradas
Marine Park
Chile 2015

Kermadec 
Ocean Sanctuary Area
New Zealand 2015

Pitcairn Islands 
Marine Reserve 
Great Britain 2015

Extension
USA 2016

Paci�c Remote Islands
Marine National Monument

USA 2009, 2014

Great Barrier Reef 
Marine Park
Australia 1975

Phoenix Islands 
Protected Area
Kiribati 2006

Marianas Trench 
Marine National Monument
USA 2009

Prince Edward Islands 
Marine Protected Area
South Africa 2009

Rapa Nui Marine Park
Chile 2015

Ross Sea Marine Protected Area
Antarctica 2016

1

2

5

6

4

3 7

9

12

8

10

11

Bay of Biscay 
ca. 1000 A.D.

Expansion of whaling Expansion of sea cucumber �shing

Northeast Atlantic 
ca. 1300

Northwest Atlantic
ca. 1530

Southern Hemisphere
ca. 1700

North Paci�c
ca. 1840

Korea 1648,
Japan 1698

Southwest Paci�c
1800–1881

Madagascar
1920

Northeast Paci�c
1982–1988

Northwest Atlantic
1994 and 2000

ហដា�សារផតវាជាទបហភទទតតីបាផ�ន ផដលរស់ហៅកនាុងលក្ខខណ្ល្អសទមាប់ការហន

សាទ ផដលរស់ហៅតាមហ្នារ និងផេល�ឺតៗ ហេើ�ពួកវា ្ឺរងា�សសរួលច្ប់។ 

ពួកវាអផណ្តហ�ើងហលើន្ទៃ ទឹកហៅហពលផដលស្ាប់ វាបាន្្ល់្ល ជាខ្ាញ់ 

ទតតីបាផ�នដ៏មានតនម្ជាហទចើន ហពលផដលទតរូវបំពងកនាុងខ្ាញ់។ មនុស្សបាន 

ច្ប់ហ្្ើមទបមាញ់ពួកវាហៅទបផេលជាកាលពតី ១០០០ឆ្នា ំមុខ្រ.ស។ 

ហដា�សារផត កបាែ ល់របស់ពួកហ្រមានភាពធន់ខំ្ាងជាមួ�នឹងសមុទទ 

ពួកហ្របានតាមច្ប់ទតតីបាផ�ន ដល់កនាុងមហាសមុទទហទៀត។ ហៅសតវត្សទតី 

១៨ និង ១៩ ចំហពាលះទំេំននការហនសាទទតតីបាផ�ន រ៊ា� (Right Whale) 

ទតរូវបានហ្រតាមទបមាែ ញ់ តំាងពតីភា្រខាងត្ូងមហាសមុទទអាត្ង់ទិច 

ដល់ភា្រខាងហជើងមហាសមុទទបាែ សុតីភិច។ ចំហពាលះវបិាកបស់វាវញិហនាលះ 

្ឺរថាទតតីបាផ�នរ៊ា� (Right Whale) ្ឺរហសទៃើរផត្ុតពូជហៅហេើ� ហៅហដើម 

សតវត្សទតី ២០។ 

មនុស្សជាតិ បានហកើនហ�ើង្ួររហអា�្រត់សំោល់ ជាពិហសសជាមួ� 

ទបវត្ិែមាតីៗហនលះ។ ការហោរពរបស់ហ�ើងចំហពាលះធមមាជាតិ ្ឺរមានភាពមិនសុតីចង្ាក់ 

ោនា ទាល់ផតហសាលះ។ ទបហភទសត្ទំាងមូល ទតរូវបានបូជាសទមាប់មែូតទាន់សម័� 

ែមាតីៗ និងនិនានា ការហ្្សង។ មនុស្សបាន្ំរហទចអណានិ្រម របស់ សត្ស្ាប 

សមុទទទំាងមូល ហដើម្តីហបាច�កស្ាប ពួកវា សទមាប់ហធ្ើមួកទាន់ សម័� 

របស់នារ តៗី ។ ហេើ�ហរឿងនិទានននការហធ្ើមហាូបខ្លះៗ ្ឺរស្ាប់ហៅមានមនទៃិល

សង្ស័�នាហពលសព្នែ្ងហនលះ។ ហតើអនាកអាចសសនមែហមើលបានហទថា បង្កង 

្ឺរពិតជាមានតំនលហថាកខំ្ាងណាស់ ហៅឯទតីទករងបូ៊ស្ុនហៅចុងឆ្នា ំ ១៨៩០ 

ផដលវាទតរូវបាន ហធ្ើជាមហាូបសទមាប់អនាកហៅកនាុង្ុរក។ កនាុងហពលបច្ុប្ននាពួកហ�ើងជា

ហរឿ�ៗហមើលហ�ើញ មហាសមុទទថា ជា្សារទំហនើបោមា នកំណត់។

 ផតហបើហ�ើង្ិរតថា មហាសមុទទហៅផតហពារហពញហៅហដា�ជតីវតិហទៀត 

ហនាលះ ពួកហ�ើងកំពុង ផតហបាកទបាស់ខ្ួនឯងហេើ�។ អ្តីៗផដលពួកហ�ើង 

ពយាយាមផែរកសា នឹងហធ្ើឲ្យដូចហដើមវញិ ហៅកនាុងតំបន់អភិរក្ស ្ឺរទោន់ផតជាអ្តី 

ផដលហៅសល់ពតីកំណប់ដ៏អស្ារ្យ និងភាពចទមរលះ ផដលធ្ាប់ហកើតមានផតបែុហណាណ លះ។ 

យាែ ងណាពួកហ�ើងក៏ឆ្្តជាងមុនផដរ ផដលពួកហ�ើងកទមទបមាែ ញ់ែនិកស

ត្សមុទទធំហទៀតផដរ។ វា្ឺរជាការច្ប់ហ្្ើម ផតវាហៅមិនទាន់ទ្រប់ទោន់ហទ។ 

ហឈ្ើងសមុទទ ្ឺរហៅផតទតរូវនែ្ ហេើ�ជាទបណិតភាពមួ�ហៅកនាុងទ្តីបអាសុតី។ ច្ប់ 

តំាងពតីហដើមរេូតដល់ ៥០ឆ្នា ំមុន វា្ឺរទតរូវបានហ្រច្ប់ហៅផតកនាុងតំបន់បែុហណាណ លះ។  

ហៅកនាុងឆ្នា ំហធ្ើអន្រា្រមន៍ ហបើហទាលះបតីជា ឧសសាេកមមាហឈ្ើងសមុទទ បានរ តីករាល  

ដាល ចូលហៅកនាុងមហាសមុទទទំាងមូលបែុផន្ ពួកវា ្ឺរមិន្ួររឲ្យសសឡាញ់ដូចជា

កូនហភសមុទទហទ ។ ដូហចនាលះហេើ�ពួកវា ្ឺរមិនទតរូវបានការពារ យាែ ងល្អិតល្អន់ផដរ។ 

ហេើ�ហដា�សារផត ទបវត្ិសាសសកំ្ពុងផត្ំររាម ចង់ច្ប់ហ្្ើមហ�ើងវញិម្ងហទៀត 

ទបផេលជាផែ្ងណាមួ� កូនហៅរបស់ពួកហ�ើង នឹងទកហ�កហមើលម្ងហទៀត 

ហៅហលើហឈ្ើងសមុទទផដលបានបាត់បង់ ជាមួ�នឹងភាពហទកៀមទកំដូចោនា ផដរ 

ផដលពួក ហ�ើងឥ�ូវហនលះមានអារមមាណ៍ចំហពាលះការបាត់បង់ននទតតីបាផ�ន។ •

Expansion of the Hunt

Marine Protected Areas—Space to Recover

Southern right whales were hunted in the southern hemisphere for 
around 200 years. The historical peak population was approx. 80,000 
whales. Today, only 7,500 remain. The global sea cucumber catch has 
risen from 2,300 to 30,500 metric tons in just 60 years (1950–2006). 
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បែុ ផន្ វាមិនផមនទោន់ផតបញ្ហា ននទំនាក់ទំនងការដឹកជញូ្នតាម្្ូវ  

សមុទទ  បែុហណាណ លះហទ។ មូលហេតុននជហម្ាលះអន្រជាតិកនាុងហពលបច្ុប្ននា 

្ឺរសថាិតហៅកនាុងភាពមិនចបាស់លាស់។ ដំហណាលះសសា�ននជហម្ាលះជាហទចើន 

្ឺរពាក់ព័ន្ជាមួ�ការពទងតីកផដនសមុទទ និងតំបន់ហសដ្ឋកិច្ ហដើម្តីធានាសិទ្ផ្្ច់ 

មុខ ហៅហលើអ្តីផដលហ្រហៅថា ធនធានសមុទទោមា នជតីវតិ ដូចជា ផរ ែ ឥន្នៈ េ្ូសុតីល 

ដ៏មានតំនល ផដលបានកប់ហៅហទកាមបាតសមុទទ។ ពួកវា្ឺរជា “ផដនដតី”   របស់ 

សមុទទ។ វាដូចជាមិនសូវសមហេតុ្លផមនហទ? វាមិនផមនហទ ហបើសិនជា 

ហ�ើង ទកហ�កហៅហមើលកផន្ង ផដលន្ទៃដតីច្ប់ហ្្ើមកហកើតហ�ើង ហេើ�នឹង កផន្ង 

ផដលវានឹងបញ្ប់។ 

មូលដា្ឋ នទ្ឹរលះ ្ឺរហៅកនាុងសន្ិសញ្ញា អង្គការសេទបជាជាតិ ស្តីពតីចបាប់ផដន 

សមុទទ ឆ្នា ំ ១៩៨២ (UNCLOS 1982)។  កនាុងសន្ិសញ្ញា បានផចងថាទបហទស 

មួ� អាចពទងតីកផដនដតីសមុទទបផនថាមចមា្ង � ១២មាែ �ល៍ (ទបផេល ២២.២៥ 

្រតី�ូផមែទត) ពតីតំបន់ហ្នារ ផដលសថាិតហៅកនាុងផដនអធិបហត�្យសមុទទរបស់ខ្ួន។ 

បផនថាមពតីហនលះហៅហទៀត ហ�ើងអាចទាញ�ក្លពតីសមុទទកនាុងទំេំន្ទៃទឹកចមា្ង � 

២០០មាែ �ល៍ (ទបផេល ៣៧០.៤្រតី�ូផមែទត)លាតសនទៃឹងពតីតំបន់ហ្នារ បហង្កើតជា 

តំបន់ហសដ្ឋកិច្ផ្្ច់មុខបាន។ចបាប់ហនលះក៏អាចអនុវត្បានដូចោនា  កនាុងចមា្ង � 

២០០ មាែ �ល៍ (ទបផេល ៣៧០.៤ ្រតី�ូផមែទត) ពតីមាត់សមុទទរេូតដល់ ផដល  

តំបន់  ទឹករាក់ (Continental shelf)។  ធនធានសមុទទហៅតំបន់ហនាលះទតរូវបាន 

ទាញ �ក្លទបហយាជន៍ពតីទបហទសខ្ួនឯងផតបែុហណាណ លះ។ កនាុងករណតី  ទបហទស 

ហនាលះ អាចហទបើវទិយាសាសសម្កបងាហា ញថា Continental Shelf របស់វា អាច លាត 

សន្ឹងឆ្្ង � ជាងអ្តីផដលបានកំណត់ហេើ�ហបើសាថា នភាពភូមិសាសសអ្ាចតភ្ាប់ោនា

បាន ហៅដល់តំបន់ដតីហោក ទបហទសហនាលះមានសិទ្ិផ្្ច់មុខហៅហលើធនធានផដល

មានហៅទតីហនាលះ្ងផដរ។ ការទាមទារអធិបហត�្យភាពហនលះ ទតរូវបានរមួបញូ្លទំាង 

បណ្ាហកាលះទំាងអស់ បែុផន្មិនអាចមានសិទ្ិហៅហលើែមាទ្ររួស ឬផ្ទៃ ំងែមាដនទហ្្សងៗ

ផដលដុលះហចញហៅហលើន្ទៃដតី និងទឹកហនាលះហទ។ 

វាពិតជា្ួររឲ្យច្ប់អារមមាណ៍ខំ្ាងណាស់ សទមាប់ហកាលះផដលោមា នជតីវតិរស់ហៅ 

ដូចជាហកាលះផេ៊ដ (Heard Island) និងទបជំុហកាលះមាែ កដូណាល់ (McDon-

ald Islands) ជាហដើម។  ពួកវាទំាងហនាលះ ្ឺរជាហកាលះតូចៗ ផដលមានចមា្ង � 

១០០០្រតី�ូផមែត ពតីភា្រខាងហជើង ននទ្តីបអង់តាកទិកខាងហកើត។ អរ្ុរណដល់ 

ពួកវាទំាងហនាលះ ផដលទបហទសអូសស្ាលតីបានធានាការពារ ការហកងទបវញ្័ពតីកនាុង 

ភូមិសាសសទំ្ាងហនលះមានទំេំទបមាណជាង ២.៥លានផមែទតកាហរ ែ។ ហនលះហដា� 

សារផត ហកាលះទំាងហនាលះ សថាិតហៅកនាុងតំបន់សមុទទ ក័រេ្គូផ�ន ផ្្តូ ( Ker
-

guelen Plateau) ផដលជួរភនាំ ដ៏ធំមួ�លាតសន្ឹងជាង ២០០០្រតី�ូផមែទត។ 

កនាុងបច្ុប្ននាភាពហនលះ ទបហទសអូសស្ាលតីទាមទារ សិទ្ិផ្្ច់មុខកនាុងការទបមូល 

្ល  ពតី ហកាលះទំាងអស់ហនាលះ។ បែុផន្ ហៅកនាុងសន្ិសញ្ញា បានដាក់ល័ក្ខខណ្កំណត់ 

សទមាប់ ការងារហនលះផដរ ក៏បែុផន្សិទ្ិរបស់ហ្រហៅផតអាចពទងតីកលាតសន្ឹងរេូត

ហៅដល់ចមា្ង �៣៥០មាែ �ល៍ (ទបផេល ៦៤៨.២ ្រតី�ូផមែទត)។

សន្ិសញ្ញា ស្តីពតីចបាប់សមុទទ (UNCLOS 1982) បានហ្រកំណត់ ហធ្ើជា 

រដ្ឋធមមានុញញាននមហាសមុទទ ហេើ�ទតរូវបានហ្រហទបើទបាស់ សទមាបកាត់ក្តីទបកប 

ហដា�សន្ិវធិតី ពាក់ព័ន្ហៅនឹង្លទបហយាជន៍របស់ភា្រតីននរដ្ឋទំាងអស់ ផដលហៅ 

មាន សភាពហកមាងខ្តីហៅហ�ើ�។ �ន្ការហនលះ្ឺរសទមាប់តំបន់ទំាងអស់នន ocean 

floor ផដលលាតសន្ឹងហៅហទរៅតំបន់អធិបហត�្យភាព និងហទរៅសិទ្ិទាញ�ក 

្លទបហយាជន៍របស់ទបហទសហនាលះ ហៅកនាុងអតថាន័�ហនលះ “តំបន់” ហៅកនាុងភាសា្្ូវ

អស់រ�ៈហពលរាប់ពាន់ឆ្នា ំមកហនលះ មនុស្សបានទាញ�ក្លទបហយាជន៍ពតីសមុទទតាមរ�ៈការហនសាទទតតី និងហធ្ើ 

ជំនួញ។ ហទចើនសតវត្សមកហនលះ ស្រងា្គ មជាហទចើនបានហកើតហ�ើង ហេើ�អនាកឈនាលះ បានទាមទារសិទ្ិហៅហលើសមុទទ 

និងទាញ្លទបហយាជន៍ពតីវា។ ជហម្ាលះជាហទចើនហៅផតបន្ហកើតមានរេូតមកដល់សព្នែ្ងហនលះ។

ហតើមហាសមុទទជារបស់នរណា?
ការទ្រប់ទ្រងមហាសមុទទ

How the Lawyers Think—Maritime Zones and the International Law of the Sea

Territorial seaLEGAL
ZONING

High
seas

Extended 
continental shelf

“The Area”Exclusive Economic Zone
(EEZ)

Continental shelf

Coastal country 
has full rights to:
– Territorial 
    sovereignty
– Fisheries rights
– Rights to mineral
    resources 

Geographic
zoning

12 sea miles

Base line

max. 200 sea miles

max. 350 sea miles

Continental slope Continental rise Deep sea (plains)

Coastal country has:
– Exclusive �sheries rights
– Exclusive rights to mineral 
   resources

Coastal city has: 
– Exclusive rights to 
    mineral resources after 
    process to establish the    
    outer border of the 
    continental shelf

All countries may �sh here and go to sea. 
International Law of the Sea applies here 
(UNCLOS).

Seabed Authority 
determines access and licenses

High
seas

Predominantly sovereign rights and national jurisdictions

Scope of “The Area”

Scope of the UNCLOS

Today, humanity’s inheritance is solely limited to the mineral 
resources of the parts of the seafloor that lie beyond national 
jurisdictions (“the Area”), which is administered by the Seabed 
Authority. 
The UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), together 

with its existing implementing conventions, defines the frame-
work for ocean governance. The regional fisheries management 
organizations (RFMO) organize the cultivation of the fish stocks 
in the high seas as well as the trans-territorial and far-ranging 
fish stocks in the Exclusive Economic Zones (EEZ).
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ការរបស់អង្កការសេទបជាជាតិ្ឺរសំហៅហៅដល់ទស្សនៈ នន “ការផចករផំលក ហប

តិកភណ្ទបកបហដា�ភាពមនុស្សធម៌”។  វាទតរូវបានហ្រហទតៀមជានិច្ហដើម្តីធានា     

ឲ្យទបាកដថាបរសិាថា ន្ឺរទតរូវបានការពារ ហេើ�ទបហទសកំពុងអភិវឌ្ឍទំាងអស់ក៏      

ទតរូវផចករផំលកជាមួ�ទបហទសអភិវឌ្ឍផដរ។ 

ពាក្យសំដតីដ៏មានទម្ងន់ទំាងអស់ហនលះ  ហពលខ្លះ លទ្្លផដលទទួលបាន្ឺរ 

ទន់ហខសា�។ ហៅហពល ផដលទបហទសមួ� អាចពទងតីកតំបន់ហសដ្ឋកិច្ផ្្ច់ មុខ 

របស់ខ្ួនហដា�សសបចបាប់ វាក៏កាត់បនថា�ការផចករផំលកសិទ្ិទទួលមរតក 

សម្ត្ិ  ហៅអនាកហ្្សងផដរ។ ពិច្រណាហៅហលើករណតី  របស់ទបហទសណ័ហវរផដល

បានហធ្ើការហទោងទុក�ក តំបន់ហសដ្ឋកិច្ផ្្ច់មុខរបស់ខ្ួនចមា្ង � ៥០០០០០ 

្រតី�ូផមែទតកាហរ ែហេើ�ក៏ទតរូវអរ្ុរណ ដល់ភាពជាម្ាស់របស់វាហៅហលើហកាលះ បូ៊ហវត 

(Bouvet) ផដលជាហកាលះតូចមួ�ទ្របដណ្ប់ហដា�ទឹកកក ហេើ�ជួបកង្លះខាតទឹក 

សាបសទមាប់ហទបើទបាស់ ផដលសថាិតហៅ ភា្រខាងត្ូងមហាសមុទទអាត្ង់ទិច 

ចមា្ង � ២៦០០្រតី�ូផមែទត ពតី្ករបស់ហ្នារេ្គូដេូប ( Good Hope)។ ទបហទស 

បារាងំ ក៏បានពទងតីកវសិាលភាពរបស់ខ្ួន្ងផដរ និង ហធ្ើការ អរ្ុរណ  ដល់ហកាលះ 

ចំណុលះទំាងអស់របស់វាហេើ�វាហៅផតជា ទបហទហសផដល មានសកា្ក នុពលអស្ារ្យ 

ហៅហពលផដល ្ិរតដល់រតនសម្ត្ិ ផដលមានស្ុកទុកហៅកនាុងសសទាប់មហា 

សមុទទ។

ហៅកនាុងការបហង្កើតសំហណើ រទំាងអស់ហនលះ ្រណៈកមមាការអង្គការសេទបជាជាតិ 

ហដើរតួរយាែ ងសំខាន់ ហលើការដាក់កទមិតហៅហលើផដនតំបន់ទឹករាក់ (Continental 

Shelf)។ ហ�ើងអាចនិយា�ថា រដ្ឋផដលមានសិទ្ិ ហលើវតថាុធាតុហដើម ហពលខ្លះពួកហ្រ
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ផដលអាចបងាហា ញហចញជាលទ្្ល •

The International Community Is Losing Ground—As Individual Countries Gain It

Exclusive Economic Zone

Australia
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Proposed extension of continental shelf

“The Area”: humanity’s shared inheritance

Borders of tectonic plates

Bouvet Island Heard Island and McDonald Islands1

Bouvet Island

54° 26’ S
  3° 24’ E

53° 06’ S
73° 32’ E

• Uninhabited
• 49 km2 
• Additional territory for 
   Norway: 500,000 km2

21 Heard Island and 
McDonald Islands
• Uninhabited
• Heard Island: 368 km2
• McDonald Islands: 2.5 km2
• Additional territory for 
   Australia: 2,500,000 km2

2

2

The expansion of coastal countries’ exclusive economic zones (dark green) into the area of the outer continental shelf (orange) reduces 
the international area. Any gain for an individual country is a loss for the community of nations. 57 percent of the sea floor is already 

partitioned. Only 43 percent of humanity’s shared inheritance remains. 
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Nickel (Ni)

Thallium (Tl)Rare earth oxides

Manganese (Mn)
Cobalt (Co)

94
306

230

260

20.5

31

5,830

7,076

5.4
0.0011

In the sea (sum of estimated metal reserves 
in the Prime Crust Zone [PCZ] and the 
Clarion-Clipperton Zone [CCZ])

On land 

RESERVES (in millions of metric tons)


