ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ការសិក
ប់

ៀបធៀបលើការអនុវត្តការទូត

ងទឹក

តលើទន្លអុីនឌុស និងទន្លមគង្គ

សចក្តីផ្តើម

ទឹកជាចំណកដ៏ចាបា
ំ ច់មយ
ួ នជីវត
ិ ក្នង
ុ ការជួយ

វិបល
ុ ភាព និងស្ថរិ ភាពសង្គម ក្នង
ុ ទូទាង
ំ ពិភព

ចាំបាច់នទឹក ក៏មានចងច ស់ក្នុង
ល

អភិវឌ្ឍន៍

កប

ការ

ប់

ដើម្បីស
សហ

ក្នុងអនុ

ងទឹក

កប

ចបាននូវ

តិបត្តិការ លើប
ល

ទី៦.៥។

ដូចជា កំណន
ើ ប
ជ

ះក្នុងប

ើ

ស់

យចីរភាព

ល

មានទំនាស់លធ
ើ នធានទឹក និងពិនត
ិ ្យពីយន្តការ

ង់ជវី ភាព

ះ

ក។ សារៈសំខាន់

ល

ទី៦ ក្នុងចំ

ម

កប

យសមធម៌

និង

ទី៦

(SDG

ន

SDG

នះ

ូវមាន

យសារមានប

ឈម

ទឹកដលឆ្លងកាត់
ប៉ុន្ត

ទន្ល អុីនឌុស

ំដន

ំដន ដូចមានចង

ឥណា

ះវាជា ភពទឹកដ៏ចម្បង ស

ប់

កសិកម្ម

ស្តីពីត

្ត ឧស ហូបនីយកម្ម

និងការ

ួលអាកាសធាតុ

ទាំងនះ ទំនងអាចបង្កើនភាពតានតឹងដល់បណា្ខ
ដងទន្ល (ADB 2013)។

អតីតអគ្គលខាធិការអង្គការសហ

ងទឹកក្នុងតំបន់

ះ

អាចមានជ

ះ

រ

ទាក់ទងនឹងធនធានទឹក

ក្នុងបញ្ជីហានិភ័យសកលកំពូលៗទាំង
Forum 2020)។ ការ

លើធនធានទឹក កើតឡើង

វ

ទន្លអុីនឌុស

និង

មានសារៈសំខាន់ខាំងណាស់ស

ះថ្មី

ះទ

ប់

អាងទន្ល

ះវាបានចាប់ផម
ើ្ត តាង
ំ ពី

Kofi

ខាង
ំ ឡើងទៀត

តាមដងទន្លជា

ះមក។

ទំនាស់លើធនធាន

ទឹកក្នង
ុ អាងទន្លអុន
ី ឌុស អាចបណា្ខលមកពីកតាមួយចំនន
ួ ។ ទី១
គឺកតាជ

ះទឹកដី ដលកំពុងបន្តកើតមានក្នុងតំបន់ Kashmir

រូបភាព១៖ ផនទីអាងទន្លអុីនឌុស

ដល

ូវបានដាក់ចូល

ទសមាន

ចាប់តាង
ំ ពីពល

ហ្វនី

ន

ចិន

ទំនាស់

ំដនទឹក

ទេ
ន្លអ
៊ីនឌ
ុស

ទន្លនីល

ើនទៀត។

ៀបធៀប មូលហតុដលបង្កឲ្យ

៉គី

ន

េន

អត្ថបទនះធ្វើការសិក

លលើវិស័យ

ក

វបានបងាញថា ជាទូ

អុីនឌុស និង មគង្គ ក៏ដូចជា

យ

ឯករាជ្យពីរ គឺ ឥណា និង បា៉គីសាន ហើយបានតានតឹងកាន់ត

ំ (World Economic

តាមដងទន្លដូចជា៖

ឬ

មាណជាង

ឆា១
ំ ៩៤៧ កយពលមានការបងចកអនុទប
ី្វ ឥណាជា ទស

Veilleux and Wolf 2017; Gholizadeh and Niknami 2020)។
ះបានផ្ទុះឡើង

យផាល់

ជាជនបា៉គីសាន

តាម

ជាមួយគា (Molen and Hildering 2005; Petersen-Perlman,
វិវាទទាំង

យសារ

ប់ផ្គត់ផង់
្គ វិសយ
័ កសិកម្ម

ទស

ដ៏ស្មុគសាញ

តាមបណា្ខ

័យ

អុន
ី ឌុស មិនមនជាជ

ួយបារម្ភពីលទ្ធភាព

អាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខអន្តរជាតិ ហើយដល

ពឹងអា

ប៉ុន្ត

ប់ ទសបា៉គីសាន និង

ទំនាស់រវាងឥណា នឹងបា៉គីសាន លើធនធានទឹក

" (United Nations 2020)។ ទំនាស់
បានកាយជាប

ក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបទីប

ជាជនបា៉គីសាន (Abbashi et al. 2019)។

ហើយទំនាស់

ជាជាតិ

ធនធានទឹក បង្កើតនូវការ

ទស។

៧០%

Annan បានលើកឡើងថា "ការ កួត ជងដ៏តង
ឹ តងរវាងបណា្ខ
ទសលើប

ក។

ភាគពាយព្យនអនុទ្វីបឥណា។ ទន្លអុីនឌុស និង

2013) បានរកឃើញថា សន្តិសុខនការ

នគរូបនីយកម្ម

មាណ

Kashmir

ដទន្លនានារបស់វា សំខាន់ជាខាង
ំ ស

អាសុីឆាំ២០១៣ (Asian Water Development Outlook

ជាសា

ជាជន

ភពចញពីភ្នំហិមា៉ល័យ

ក្នុង

ូវការធនធានទឹក សំពាធ

ង់

ខាងលិច ហើយមួយផ្នកធំនទឹកទន្លហូរកាត់តប
ំ ន់ Jammu និង

អាចបង្កភាពវឹកវរក្នុង

ឈមនឹងការគំរាមកំហងនជ

ប់

ទន្លនះមាន

សង្គម និងបង្កើតជាទំនាស់។ របាយការណ៍ស្តីពីការអភិវឌ្ឍទឹក

អាសុី និងបា៉សុីហ្វិក កំពុង

ដលជួយ

២១៥លាននាក់ ជាទន្លវងជាងគលំដាប់ទី៨ ក្នុងពិភព

កង្វះទឹក និងការ ប់ ងទឹកមិនបាន ម
ឹ
វូ

ទឹកដលឆ្លងកាត់

ស់ ស

នទន្លអុីនឌុស និងមគង្គ

ទន្លអុីនឌុស

2015-2030)។

ើ

អាងទន្លអុីនឌុស និងមគង្គ។

យទំនាស់

ទិដ្ឋភាពទូ

យចីរភាព (SDG) ទាំង៨ ដល

តលើការទទួលបានទឹក

្ញ ឆាំ២០២០

៉ល់

ក្នុងការ

ឆាំទី២៤ លខ៣ ខក

ទេ
ន្លអ
ុីនឌ
ុស

អត្ថបទនះរៀបរៀង យ ផុន សុកប ្ញ, ជាទី ឹក នវិទ សានជាតិការទូត
និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នកសួងការបរទស និងសហ តិបត្តិការអន្តរជាតិ
និង រស់ សយម្ភូ ជានិស្សិតបញ្ចប់ថាក់អនុបណិត ជំនាញច ប់អន្តរជាតិ ន
សាកលវិទ ល័យ Sussex និងជានិស្សិតថាក់អនុបណត
ិ ជំនាញសន្តស
ិ ខ
ុ អន្តរជាតិ
ទំនាស់ និងការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ នសាកលវិទ ល័យ Leicester។ សូម
ង

ឥ
Map of the In Dus basin:
Dotted line: International
borders and the Line of Control.
Arrow: The Baglihar dam

អត្ថបទនះថា៖

Phon Sokpanya and Ros Sayumphu. 2020.
“Comparative Study on the Implementation of Water
Diplomacy: Focusing on the Indus and Mekong Rivers.”
Cambodia Development Review 24 (3): 7–12.

ភព៖ Zawahri 2008
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆាំទី២៤ លខ៣ ខក

ហើយបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងឥណា-បា៉គីសាន មានភាពល្អក់កករ
និងបានបងាក់

សហ

តិបត្តិការរវាង

ទសទាំងពីរ

យឆ្លងកាត់ ៦

(Haq

ទសគឺ ចិន មីយា៉ន់មា៉ ឡាវ ថ កម្ពុជា និង

វៀតណាម។ អាងទន្លមគង្គស្ថិតក្នុងចំ

and Sofi 2019; Qureshi 2017a)។ ទី២ កំណន
ើ បទឧកដ
ិ ្ឋ

មានជីវច

ទាំងពីរ

ក្នុងប៉ុនានទសវត្សរ៍កន្លងមកនះ បណា្ខ

ភរវកម្ម

ឥណា

បានធ្វើឲ ្យទំនាក់ទំនងការទូតរវាង

កាន់ត ដុនដាបឡើង

ទស

កង
ុ
Mumbai ក្នង
ុ ឆា២
ំ ០០៨ ដលឥណា

ហើយបា៉គីសាន

បានបដិសធទាំង

បាន

ទថា រដាភិបាលបា៉គីសានជាអ្នក

ទាញយកអត្ថ

ពីកយអំពភវរកម្ម
ើ

ុងនូវការ

ទ

កាន់នះ

ះ គឺការអះអាងរបស់បា៉គីសានថា ឥណាដល

ខ្សទឹក

ខាងលើ

គិតតពីផល

ជន៍របស់ខ្លួន

យបាន

និងព

និងជីវភាពរបស់

ួត

ទន្លមគង្គ ជាទន្លវងជាងគលំដាប់ទី១២ ក្នុងពិភព

ទន្លនះហូរចញពីខ្ពង់រាបទីប

ទសតាមដងទន្លបាន

ប់ការអភិវឌ្ឍសដ្ឋកិច្ច

ទសទាំង

ទសជឿនលឿន

ះក៏អាចធ្វើការ

កាត់បន្ថយភាពកីក

ីកសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់។

សណា្ឋន ហើយចំណុចលច
បណា្ខ

ជាជនបា៉គីសាន។

ទន្លមគង្គ

ហើយ

៦០លាននាក់។

ការប៉ះទង្គិចដលបានផ្ទុះឡើងជុំវិញទន្លមគង្គ

លំហរូ ទឹកទន្ល និងធ្វឲ
ើ ្យរាង
ំ ស្ទះដល់ចងាក់ផលិតកម្មកសិកម្ម និង
ប៉ះពាល់ដល់ការរស់

ដលបានផ្តល់ជា

មាណជាង

ជន៍ពទ
ី ន្លមគង្គ ស

អភិវឌ្ឍស្ទុះតាមបណា្ខ

មអាងធំជាងគ និង

អាសុីអាគ្នយ៍

ជាជន

និងឧស ហូបនីយកម្ម

(Parashar 2020)។ ទី៣ មូលហតុដលទំនងជាមានសំពាធ
ខាំង

ើនជាងគ

ភពជួយចិញ្ចឹមជីវិត

ជាពិស សក យពលមាន

ការវាយ ហារ

ុះ

្ញ ឆាំ២០២០

ះ

ភូមសា
ិ

ទសដលមិនស្ថិត
យការទូតលើការ
ន
្ត

ជាពិសស

ក។

មគង្គ

រហូតដល់ដីសណ្ណទន្លមគង្គ

ប់

ក្នុងអនុតំបន់ទន្លមគង្គ
ងទឹក។

ការ

ក្នុងការ

ជងគាផ្នក

បាយ និងការ ទាញ ទង់គារវាងមហាអំណាច

ការលូកដចូលរបស់សហរដ្ឋអាមរិកក្នុងប

ទន្ល

ូវបានចាត់ទុកថាជាមូលហតុដ៏ចម្បងមួយនទំនាស់

គំនិតផ្តួចផ្តើម

ទេន្លេមគង្គ

ើន

ជាងគគឺ វត្តមានការចូលរួមពី

(Chang 2013)។ ក្នុងដំណើរការនការ

រូបភាព២៖ ផនទីអាងទន្លមគង្គ

មាន

កួត

ធ្វើសហ

ទសចិន (សហ

សហរដ្ឋអាមរិក
មគង្គ ដល

ជងនះ ក៏មាន

តិបត្តិការជា

ើនរបស់

តិបត្តិការមគង្គ-ឡានឆាង)

(ភាពជាដគូសហរដ្ឋអាមរិក-

ូវបានព

ឹង និងប្តូរ

ះពី គំនិត

ផ្តួចផ្តើមតំបន់ទន្លមគង្គកម) ជប៉ុន (មគង្គ-

ជប៉ុន)

និងកូរ៉ខាងត្បូង

និងគំនិតផ្តួចផ្តើមបង្កើត
អន្តរជាតិជា
ថ្វីបើ

បណា្ខ

ឥ

អត្ថ

ចិន

ើនទៀត។

យសាប័នក្នុងតំបន់ និង

ទសតាមដងទន្លមគង្គ

ទស

ខ្សទឹកខាងកម

ជន៍គួរឲ្យកត់សមា្គល់ជា

ផ្តួចផ្តើមសហ

សកម្មភាពនគ
ទន្លមគង្គ

េវៀតម

(មគង្គ-កូរ៉ខាងត្បូង)

ជាពិសស

បានទទួល

ើនពី

គំនិត

តិបត្តិការនានា ជាពិសសតាមរយៈ
ងផ្សងៗក្តី ប៉ុន្តក្នុងនះ តំបន់

បានកាយជាសមរភូមិយុទ្ធសា

្តមួយ

នពួកមហាអំណាច (Hirsch 2016)។ បន្ថមលើ

នះទៀត ការរិះគន់ឥតឈប់ឈរលើការសាងសង់

ទំនប់ទក
ឹ ជាឯកច្ឆន្ទរបស់ចន
ិ

%វ

ច ស់លាស់ជាមួយ

មី#៉ន់$៉

ខាងកម

ៃថ

បានធ្វើឲ្យជ

ះកាន់តតានតឹងឡើង

គា

ក្នុងតំបន់

វិញ

មក

និងធ្វើឲ្យមានការមិនទុកចិត្ត

រវាងបណា្ខ

កបខ័ណការទូតក្នុងការ
ដើម្បី

ះ

ះបីជាជ

ឡើងទៀត
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ខ្សទឹក

និងសិទ្ធិ

(Chang 2013)។

ភព៖ កសួងធនធានធម្មជាតិ និងបរិសាន 2015

ទស

និងបានបងាញច ស់ពីទំនាក់ទំនង

អំណាចមិនស្មើភាព
កម្ពុ+

បណា្ខ

យគានការពិភាក

បាន

កប

ទស

យវិវាទទឹក

ប់

ះលើធនធានទឹក

ងទឹក
បានតានតឹង

ប៉ុន្តវិវាទនះគួរតអាច

យ

សិទ្ធភាព

និងចីរភាព

ះ

យ

ដើម្បី

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ជំរុញសមាហរណកម្ម និងសហ

ណាមួយ ដលភាគីទាំងសងខាងអាចទទួលយកបាន ឬមិនអាច

ងទឹក ជាការទូតថ្មីមួយ ដលបានដើរតួនាទីយា៉ងសំខាន់

វូ រកភាគីទ៣
ី ដលជាអ្នកជំនាញមកជួយស ះុ ស ល
ួ
ឬក៏ប្តង
ឹ

ក្នុងការ

និងការអភិវឌ្ឍទាំងអស់គា។

ះ

យុទ្ធសា

តិបត្តិការក្នុងតំបន់ និងស

យទំនាស់ទឹកឆ្លងកាត់

្តមួយដលមានការចូលរួម

អ្នកពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកន
et al. 2017)។

(2017)

ការទូតក្នុងការ

ំដន

និងជាវិធីសា

ក្នុង

លបំណងព

ើន

្ត

ឹង

ះ

ើ

្ត

ឥណាក្តី ក៏

តិបត្តិការ

ើនយា៉ង

លគឺ

និងកបខ័ណផ្សងៗ

ទំនាស់នានា

ដល

ូវបាន

ដូចជា

ស់ដើម្បី

ះ

អាងទន្លអុីនឌុស និងមគង្គ។

យ

ពល

មានការចរចាដឹកនាំ

យធនាគារពិភព

ជិតមួយទសវត្សរ៍មក សន្ធិស
អនុមត
័ ក្នង
ុ ឆា១
ំ ៩៦០ ដើម្បី

ះ

ូវបានខណចកគាជាពីរ

យ

គល់ឲ្យឥណា និងដទន្ល

(Sarfraz 2013)។ ក្នុង

ភាគខាងលិច ឲ្យ

ះរវាង

ទាំងពីរ៖ (១) មិនបងាក់លំហូរទឹក ឬបង្ក
មា្ខងទៀត និង (២) ធ្វើសហ
វិញ

ទំនប់នះ។

មកហើយ

ូវ

ះថាក់ដល់ភាគី

ទុកថាវាជាប

ន

នះ

បា៉គីសានបានជំទាស់នឹងការ

យសារវាមានហដារចនាសម្ពន
័ ខា
្ធ តធំ តខាង
ទំនប់នះមិនប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកទ។
ុងគានះ

អ្នកជំនាញឯករាជ្យមាក់

ប៉ុន្ត

ចថា

គ

ូវមានការកត

ក្នុងករណីទី២

ហើយក៏

ងនះមិនបង្កផលប៉ះពាល់

ូវបន្តិចបន្តួចក្នុងការសាងសង់

ក្តីបារម្ភរបស់បា៉គីសាន

តលើ

ិតទឹកក្នុងអាងទន្ល

បានប្តឹង

PCA ហើយសាលកមចុងកយរបស់តុលាការបាន

ទំនួលខុស

ូវ

ក្នុងការធានាឲ្យមានលំហូរទឹកក
ិតទឹកក្នុងអាង

ូវមាន

ិតអប្បបរមា

(លើកលងតក្នុង

(Sidhu 2013; Rao 2017)។
ក្នុង

ម
្គ

ំទសវត្សរ៍កន្លងមកនះ PIC ដំណើរការបានល្អរហូតមក

ះបីជាមានទំនាស់ទឹកដី

និងការ

ទូសរា៉យគារវាង

ទស

គជ័យដ៏ធំធងនះ បានមកពីឆន្ទៈរបស់ឥណា

របស់ PIC ក្នុងការអនុវត្តតួនាទីរបស់ខ្លួន (Zawahri 2008)។

គជ័យជាងគ

ក្នុងការ

បច្ចកទស

ះ

IWT

ក្នុងការ

យជ

ះ

ះទឹកនះ

ដ៏គួរឲ្យកត់សមា្គល់នះ បានមកពីតមាភាព និងភាពមិនលំអៀង

យវិវាទ

ម ៉ងទៀតបទប

យចាត់

ជាជាងគិតថាវាជាប

ទសទាំងពីរបាន

ភូមិសា
ម

ជាផ្លូវការ

្ត

ការ

ៀងគា

្តយ៍ទន្លអុីនឌុស (PIC) ដលមាន

សមាសភាពវិស្វករបច្ចកទសជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់
យឥណា និងមាក់ទៀត

គឺមាក់

យបា៉គីសាន។

ងទន្លអុីនឌុសរួមគា

អនុ

លគំនត
ិ

ួតពិនិត្យដងទន្លអុីនឌុសរៀងរាល់

ចាំឆាំរបស់ PIC និងការ

ំឆាំម្តង កពី

ជុំជាពិសសផ្សងៗទៀត

ដលកើតឡើងតាមការស្នើរបស់សមាជិកគណៈកម្មការ

នភាគី

អន្តរជាតិស

(IBRD

ដលគតង

មតាមបទបញ្ញត្តិរបស់

IWT។ ទី២ ក្នុងករណីដល PIC មិនអាចចញសចក្តីស

ជុំ

្ញតិក្នុង IWT បានកំណត់ឲ្យ PIC ធ្វើទស្សនកិច្ច

នីមួយៗ (Zawahri 2008)។ មួយវិញទៀត កតពីធនាគារ

ូវបាន

នការបង្កត
ើ កម
ុ ការងារនះ គឺដម
ើ ្បីឲ្យ ទសទាង
ំ ពីរអាចអភិវឌ្ឍ
ប់

Baglihar

ទាំងពីរក្តី (Sinha, Gupta and Behuria 2012)។ សមិទ្ធផល

បង្កើត គណៈកម្មការអចិ

និង

យ

សានភាពចាំបាច់បនាន់) និងក្នុងការការពារបរិសានតាមដងទន្ល

ក្នង
ុ IWT បន្តអនុវត្តបានជាង ៥០ឆាំ

បាយ។ ជាការឆ្លើយតប

តងតាង
ំ

ក និងការ

វូ បានចាត់ទក
ុ ជា

្ញមួយមាន

និងបា៉គីសាន

អ្នកជំនាញឯករាជ្យមាក់

យធនាគារពិភព

ដើម្បីទប់សា្កត់ការថយចុះក

្ត (Sarfraz 2013)។

ហលមានកតាពីរយា៉ងដលធ្វឲ
ើ ្យ

ទឹក។ ទី១

យ

កំណត់ថា រដ្ឋនានាអាចសាងសង់ទំនប់បាន ប៉ុន្តឥណា

រវាងគាក្នង
ុ ឆា១
ំ ៩៦៥ ១៩៧១ និង ១៩៩៩ (Ranjan 2016) ក្ត។
ី

សន្ធិស

និង

ដលបណា្ខលមកពីការសង់ទំនប់ទឹក Kishengang។ បា៉គីសាន

ទស

ះបីកង
ុ្ន អំឡង
ុ ពលឥណា-បា៉គីសានមានស

វ

ការរាំងស្ទះលំហូរទឹកទន្ល និងការថយចុះក

តិបត្តិការជាមួយគា និងផ្តល់ឲ្យគា

មកនូវទិន្នន័យធារាសា

បទបញ្ញត្តទា
ិ ង
ំ ឡាយ

ូវឲ្យ

Baglihar

ះ

អាកក់ទ

បា៉គីសាន

ះផងដរ IWT ត

យបាន

ដលចាត់តាង
ំ ឡើង

វ

បានចញសចក្តីស

ូវបាន

ភាគខាងកើត

ះ

ូវបានចាត់តាំងឲ្យមកវាយតម្លសានភាពជាក់ស្តង

ភាគីទាំងពីរ (Alam 2002)។ IWT បានចងថា ទន្លអុីនឌុស
ដទន្ល

ពីរដល PIC មិនអាច

យសារតភាពមិនចុះស

អស់រយៈពល

យ និងកាត់បន្ថយជ

ើនរវាងបា៉គីសាន និង

ូវមានការ

ឥណាបានលើកថា

ឆាំ១៩៤៧។ បនាប់ពី

្ញទឹកអុីនឌុស (IWT) ក៏

ជា

លក្ខខណដលមានចងក្នុង IWT ទំនប់ទឹកទាំងពីរ

សាងសង់ទន
ំ ប់

ក

យប

ក្តីបារម្ភរបស់បា៉គីសានលើទំនប់ទឹក

ទំនាស់លើទន
ំ ប់

អាងទន្លអុីនឌុស បានចាប់ផ្តើមវិវត្តធ្ងន់ធ្ងរកយ

ទសឥណាទទួលបានឯករាជ្យ

មានប

ះ

ើនលើក (Qureshi 2017b)។

តាមរយៈយន្តការតុលាការ PCA (Rao 2017)។ ទាក់ទន
ិ នឹង

អាងទន្លអុីនឌុស
វិវាទទឹក

តបន្តសាងសង់ទំនប់

ើន ដលធ្វើឲ្យបា៉គីសានមានការខឹងសម

ដាក់ឲ្យធ្វើការសិក

នះ មានពន្យល់ពីយន្តការ
ើ

យទំនាស់។

Kishenganga របស់ឥណា (Sarfraz 2013)។ ដូច្នះ តាម

មជ្ឈត្តកម្ម ចំណះដឹងផ្នកច ប់ និងចំណះដឹងបានពីការសិក
រកឃើញជាក់ស្តង។ ផ្នកពីរដូចត

ងទន្លអុីនឌុសក្តី ឥណា

ះបីជា PIC បាន

យនិងកាត់បន្ថយទំនាស់

ស់បញ្ចូលគានូវវិធីសា

ប់

ះ

ះបីជាមានការបង្កើត IWT និង PIC

និងធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគាជា

ឹង សមាហរណកម្មក្នុងតំបន់ សន្តិភាព និងសុវត្ថិភាព

តាមរយៈការ

ប់

ះ ភាគីទាំងពីរ

យ៍
្ត (PCA) ដើម្បី

យឡក

ទឹកតាមដងទន្លជា

ការទូតក្នុងការ

លើធនធានទឹក កសាងទំនុកចិត្ត លើកកម្ពស់សហ

ប៉ុន្ត

ស

(Hefny 2011; Molnar

ការសិក នះបានកំណត់និយមន័យ

យទំនាស់ទក
ឹ រវាង ទសទាង
ំ ពីរបាន

តុលាការមជ្ឈត្តកម្មអចិ

ងតាម Hefny (2011) និង Molnar et al.

ងទឹកថាជា ការព យាម

និងព

ះ

និងពិភាក គាពីសំណាក់

បាយនានា

សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការរីកច

ប់

្ញ ឆាំ២០២០

ច

បានវិបុលភាព
ប់

ឆាំទី២៤ លខ៣ ខក

ប់ការសាងសង់ឡើងវិញ
ថា ធនាគារពិភព

ឲ្យមានការចូលរួមពីសាប័នសាធារណៈ

ច

(Khan 1990)។ ការ
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និងអភិវឌ្ឍន៍

ក)

IWT មិនអនុ

្ញត

ឬអន្តរជាតិណាឡើយ

តិបត្តិយាងតឹ
៉ ងរុឹងតាមបទបញ្ញត្តិទាំងនះ

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆាំទី២៤ លខ៣ ខក

បានធ្វើឲ្យទំនាស់ក្នុងអាងទន្លអុីនឌុស
អាច

ះ

យបាន

ជាពិសស

ការចរចា

យសន្តភា
ិ ព
ការពិ

យ PIC និងការស ះុ ស ល
ួ

ការស

ចសចក្តី

ទន្លមគង្គ

ទន្លមគង្គ

ទឹកដរ។

ះ

យ PCA ។

ក៏ជា

រវាង

យ

បល់

ស

ម
ើ ធ បាយការទូត

មូលទិន្នន័យធារាសា

ប់

្តពីតំបន់នានា

ើក្នុងការវិភាគជាលក្ខណៈបច្ចកទសវិទ សា

វត្តិនសហ

នានា (Schmeier 2011)។
ទិន្នន័យធារាសា

្តពញមួយឆាំ

ចុះកិច្ច

ទសតាម

ធារាសា

ដងទន្លមគង្គកម (កម្ពុជា ឡាវ ថ និង វៀតណាម) ទំនាស់

ម

ៀងនះ ចិនយល់

្ត

និងក

ិតទឹកភ្លៀង

ដលមានរយៈពលត

ស

ចិត្តទុកដាក់លើមហាអនុតំបន់មគង្គ

្គមសុីវិល

កម្ពុជា

សហ

មគង្គបានបង្កើតឡើង

(Sunchindah 2005)។
គាំ

ពីអង្គការសហ

គណៈកម្មការមគង្គ
មគង្គ (MRC)

្គាមម

តិបត្តិការដលគណៈកម្មការ

ឆាំ១៩៩៥

ជាជាតិ

ូវបានក

(ពីខមិថុនា ដល់ តុលា) ប៉ុ

ដើម្បីបងាញនូវសហ

គមន៍វិជាក្នុងតំបន់ និង

គឺមិនបានដំណើរការ

ទសក្នុងអនុ

មផ្តល់ឲ្យ MRC តទិន្នន័យ

ក្នុងរដូវវស

យសារស

ៀង ចករំលក

ជាមួយបណា្ខ

បានផ្ទះុ ឡើងជាលើកដំបង
ូ កយពលបង្កត
ើ គណៈកម្មការមគង្គ

ក្នុងឆាំ១៩៥៧។

ម

តំបន់ទន្លមគង្គ (MRC 2020)។ គួររំលឹកផងដរថា មុនពល

ះលើធនធាន

តិបត្តិការរវាង

្ត និង

ដគូអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ និងអង្គការមិនមនរដាភិបាល (NGOs)

ក និង

ក្នុងពលថ្មីៗនះដរ ចិនបានចុះកិច្ច

ជ

ទន្លខាងលើ

តាក់តងច ប់ ប់ ងទឹក ដើម្បីចករំលកជាមួយរដ្ឋជាសមាជិក

និងការផ្សះផ រ

យធនាគារពិភព

ភពសំខាន់មួយន

បើពិនិត្យពី

បាន

ទសទាំងពីរ

្ញ ឆាំ២០២០

សហ

យរលូនទ

ះ។ បន្ថមលើនះ

តិបត្តិការកាន់តស្អិតរមួត

និងការយក

ចិនបានដាក់ចញនូវ

តិបត្តិការមគង្គ-ឡានឆាង

ការធ្វស
ើ ហការ និងផ្តល់ជាគ

យសារមានការ

ំខ

ឆាំ២០១៥ ដលរួមមាន

ងអភិវឌ្ឍន៍ដល់ ទសទាង
ំ អស់

តាមដងទន្ល ក្នុងមហាអនុតំបន់មគង្គ (Biba 2018)។

និងសហគមន៍អន្តរជាតិនានា

ះបីតាមការមើលពីខាងក

ះជា គណៈកម្មការទន្ល

ប៉ុន្តគណៈកម្មការនះ

យមានគណៈកម្មការមគង្គតំណាងឲ្យបណា្ខ

គជ័យតិចតួចក្នុងការ

ុ ្ត ទស ចិន និង
ទសក្នង
ុ អនុតប
ំ ន់ទន្លមគង្គជាសមាជិក ប៉ន

MRC

មានសារៈសំខាន់ក្តី

ហាក់ដូចជាមានសិទ្ធិអំណាច
ះ

យវិវាទ

និងមាន

(Kittikhoun

and

មីយា៉ន់មា៉ មិនបានចូលជាសមាជិកទ គឺបានធ្វើជាដគូសន្ទនា។

Staubi 2018)។ មូលហតុទំនងជាអាចមកពីភាពខុសគានការ

អនុវត្ត

សមាជិកនីមួយៗ

នាពលបច្ចប្បន្ន អាណត្តិរបស់ MRC រួមមាន ការ
លន

បណា្ខ

បាយផ្សងៗ

ទសសមាជិក

សំ

សមភាពនិងសមធម៌ស
គង់វង្សន

ព័ន្ធអកូឡូសុី

មគង្គ និងដទន្ល

ស

បស

ទាញយក

ួតពិនិត្យ

ួលផនការរបស់

ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍ

កប

តប៉ុ

យ

ឆាំ២០០៣ ភាគីទាង
ំ អស់បានបង្កើតកិច្ច

ទន្លមគង្គ ដលបានដាក់ចញនូវ នីតិវិធីស
ការពិ

ះ

ក្នុងការ

ប់

បល់ជាមុន

ងទន្ល។

និងការ

ម

នាពលកន្លងមក MRC ធាប់បានស

រវាងរដ្ឋជាសមាជិក។ ក្នង
ុ ករណីពមា
ំុ នដំ

យន្តការមកធ្វើការចរចាគារវាងរដ្ឋពាក់ព័ន្ធ

កិច្ច

កិច្ច

ម

ម

ៀងទន្លមគង្គ។
ៀងទន្លមគង្គ

មជ្ឈត្តកម្មឡើយ។
MRC

ដលសំ

ក៏ វូ បាន

ើ

ះ

ខុសប្លកពីលក្ខខណក្នុង

មិនមានគូសប

ករណីជាក់ស្តងមួយគឺ ការសាងសង់ទំនប់ជា
ចិន

និងធ្វឲ
ើ ្យបណា្ខ ទស
១

កិច្ច

មតាម

ជន៍

ម

ៀង

ូវបានពន ពល

ទសជាសមាជិកមួយចំនួន

ក្នុងចំ

យសារ

មអ្នកដឹកនាំន
ះ

តយល់

វាយតម្លផលប៉ះពាល់បរិសានឆ្លងកាត់

(Campbell 2011)
ូវមានលទ្ធផល

អាចស

ទឹកក្នង
ុ តំបន់។

ះ

ចបានទ។

ះទ។

ទឹកជាត

យសារ

ក់

ឹម

ខ្សទឹកខាងកម មានទំនក
ុ ចិត្ត MRC

ូវ

ូវការចាំបាច់ស

កំណើនត

យសារកិច្ច

តជាឯកច្ឆន្ទ កិច្ច

សចក្តីសន្និដាន

ទស

PNPCA ជា លការណ៍ទូ រួមមួយ ដល វូ បានរៀបចំ យគណៈកម្មការ
ក្នុងការធានាឲ្យមានលំហូរ និងគុណភាពទឹកស ប់អាងទន្ល
យ ត
ង
លើគ
ងនានា រួមមាន វារីអគ្គិសនី
ព័ន្ធធារាសា្រស្តខាតធំ និងគ
ជា ើនផ្សងទៀត។

MRC

បាយ

មលើ

ំដន

ការចករំលកទឹក និងគុណភាពទឹក ដល MRC បានស្នើឡើង

IWT

្ត ផ្តល់ជាភស្តតា
ុ ងប

របស់

នះហើយ ថ ជាឧទាហរណ៍ មិនបាន

លើលំហូរធំនទន្លមគង្គ ក្នុងអាងទន្លខាងលើ។ ដើម្បី

ធានាឲ្យមានតមាភាពទិនន័
្ន យធារាសា

ការសាងសង់ទំនប់ក៏

បាយ

មានទំនាស់ផល

ើន

ក់ពីលក្ខខណធ្វើ

ើនរបស់

២០១៤

ការ ប់ ងទឹក រួមទាង
ំ កបខ័ណច ប់ផ្សងៗទៀត។

ស់ជាវទិកាការទូតក្នង
ុ ការ ប់ ងទឹក

ដល់ ការជួយស ល
ួ ការចរចាលើប

និង

បានធ្វើឲ្យ MRC មិនមានលទ្ធភាពបន្តអនុវត្តបាននូវការទូតក្នុង

យ គឺ វូ បង្វរ

យអនុ

ដូច្នះហើយ

ប្តជាចិត្តផ្នកន

១

1

ួលវិវាទជា

ជន៍ជាតិខ្លួន

(Gerlak and Haefner 2017)។ ម ៉ងទៀត កង្វះឆន្ទៈ និងការ

ៀង

(PNPCA)

និងការគិតគូរតពីផល

ះ (Gerlak and Haefner 2017; Sok 2020)។

បានទ

ប់ការជូនដំណឹង

ៀងគា

ុះស

ម

ស់ទឹកទន្លមគង្គរបស់រដ្ឋជា

មិនមានសមត្ថភាពបញ្ចះុ បញ្ចល
ូ ឲ្យរដ្ឋសមាជិកអនុវត្តតាម PNPCA

ះក៏មានរួម

បញ្ចូលការសាងសង់ទំនប់ទឹកផងដរ (Gerlak and Haefner
2017)។

ើ

ដលឡាវបានស្នើឡើងក្នុងឆាំ២០១០

រួមទាំងសិក លើការអភិវឌ្ឍលើទន្ល
យចីរភាព ហើយក្នុង

ការ

ជាឧទាហរណ៍ ករណីទំនប់ Xayaburi និង Don Sahong

ប់សង្គម ការពារបរិសាន និងរក ភាព

កប

ជន៍ពី

ការ

ការ

ៀងនះ

ៀងនះ គឺមិន

ប់ការរស់រានមានជីវិត។

ូវការធនធានទឹក

ភាពមិនទុកចិត្តគា

ម

ម

ប់

ប៉ុន្ត

ងទឹកមិន

ួលអាកាសធាតុ

និង

ជាពិសស ការចូលរួម កួត ជងអំពស
ី ណា
ំ
ក់មហាអំណាចធំៗ
ទឹកបានកាយជា

កើតឡើង
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តាម

ភពនទំនាស់

វិញ។ ភាគ

ទសដលមាន

ើននជ

ះទឹក

ំដនទឹករួមគារវាង ពីរ ឬ

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ើន

ឆាំទី២៤ លខ៣ ខក

ទស។ ដូចការសិក បានបងាញ

ខាងលើ ទំនាស់លើ

និង មីយាន់
៉ មា៉ បានកាយជាដគូសន្ទនាតាង
ំ ពីឆា១
ំ ៩៩៦ មក
ប៉ុន្តរហូតមកដល់ពលថ្មីៗនះ

ធនធានទឹកអាចទប់សា្កត់ ឬកាត់បន្ថយបាន តាមរយៈការអនុវត្ត
ការទូតក្នុងការ

ប់

ងទឹក។

ការលើកកម្ពស់កបខ័ណច ប់ផ្សងៗក្នុងតំបន់

ឲ្យមានដំ

ះ

រដ្ឋនានា

យ

កប

តាមដងទន្ល។

យសន្តិវិធី

ការបង្កើតអង្គភាព

ួតពិនិត្យ ដលដើរតួនាទីជាអ្នកស
ះ

យទំនាស់ផ្សងៗ

បស

តិចតួច និងមានក

អាចជួយ

លើជ

យន្តការស

ះទឹករវាង

ទសទាំង

ឬគណៈកម្មការ

សហ

្ត

៤. បណា្ខ

ចាបា
ំ ច់។ ដូចបានលើកឡើងរួចមកហើយ ការស ះុ ស ល
ួ
និង

វាជាប

កសាងទំនក
ុ ចិត្ត និងជំរញ
ុ សហ តិបត្តកា
ិ រ គឺសុទត
្ធ ជាលក្ខខណ
ះ

យវិវាទទឹក

លើការ

ើ

MRC នកិច្ច
ទំនងមាន

សន្តិវិធី

អំណាច

អាងទន្លអុន
ី ឌុស

ម

គជ័យជាង

ក្នុងការ

ះ

និង

គជ័យតិចតួច

ផ្នកន

៖

វិញ

បាយ

មក

ដើម្បីស

(synergies) ស

បស

ក្នុងការ

ួល

តាមដងទន្ល

ះដរ

តំបន់ គឺមិន

ការ

ូវរំ

២. ការទាញយកបទពិ
គជ័យតាម

ើ

ស់ទឹក

IWT

ធន៍ពី

និងកិច្ច

ការ

(Mekong

គឺអាចកាត់បន្ថយ

និង

Initiative

ងអភិវឌ្ឍ

ផល

ទស

និងប

Fatigue)"

តជាសំខាន់លើសហ

មក និងការអភិវឌ្ឍ។

ទសជាសមាជិក

តិបត្តិការជាមួយ

MRC

គួរព

ទសជិតខាង

តលើ

ជងគាផ្នក

ជន៍អាចទទួលបាន

តំបន់មគង្គកម

យ

បានធ្វើឲ្យប

្ឆះការ

ើនជាង

បើសិនគំនិត

តិបត្តិការ
ឹង

វិញ

និងព

ីក

ទន្លមគង្គ

ខាងលើ រួមមាន ចិន និង មីយា៉ន់មា៉ ជាពិសសលើប
ប់

ងភាពរាំងស្ងួត

និងការ

ួលអាកាសធាតុ។

សិទ្ធភាពខ្ពស់។
គួរ

ម

ះ

ការធ្វើ

ៀងគាចាត់ទុកវិវាទ

្តន

បាយ។

រនាំយក

ទសទាំងនះ

ទសមហាអំណាច

ពី

មក

ក៏គួរ

ជងគា

ះធ្វើដូច្នះអាចនាំឲ្យមានការដាក់
ធា

ក្នុងតំបន់មគង្គ ដលអាច

ទឹកកាន់តស្មុគសាញថមទៀត។

ការសិក នះ ជាផ្នកមួយនគ

ង

វ

វរយៈពល ២ឆាំ

ះ

ផ្តល់មូលនិធិ

អាងរួមគាដើម្បីវឌ្ឍនភាព"

យមូលនិធិ

តិបត្តិការមគង្គ-ឡានឆាង (MLC) តាមរយៈ

ង

Abbashi, Shakeel Abbasia, Muhammad Zubair Anwara,
Nusrat Habiba, Qaisar Khana and Kanwal Waqar.
2019. “Identifying Gender Vulnerabilities in Context
of Climate Change in Indus Basin.” Environmental
Development 31: 34–42.
ADB (Asian Development Bank). 2013. Asian Water
Development Outlook 2013: Measuring Water Security
in Asia and the Pacific. Mandaluyong City: ADB.
Alam, Undala Z. 2002. “Questioning the Water Wars
Rationale: A Case Study of the Indus Waters Treaty.”
Geographical Journal 168 (4): 341–353. doi.
org/10.1111/j.0016-7398.200 2.00060.x.
Balraj K. Sidhu. (2013). The Kishenganga Arbitration
– Transboundary Water Resources Governance –.
Enviromental Policy and Law, 43/3, 150. https://doi.
org/10.3233/DEV-2012-12111
Biba, Sebastian. 2018. “China’s ‘Old’ and ‘New’ Mekong
River Politics: The Lancang-Mekong Cooperation
from a Comparative Beneﬁt-Sharing Perspective.”
Water International 43 (5): 622–641. doi.org/10.108
0/00472336.2012.712257.
Campbell, Ian C. 2011. “Managing International River
Basins: Successes and Failures of the Mekong
River Commission.” In Water Resources Planning
and Management, edited by R. Quentin Grafton
and Karren Hussey, 724–740. doi.org/10.1017/
CBO9780511974304.037.

ក្នុង

ដលដឹកនាំ

ភូមិសា

្ឆះទំនាស់ធ្វើឲ្យប

ឯកសារ

ើនពី

ធា

តំបន់មគង្គ

តមួយ

កម្ពជា
ុ ។

ក្នុង
យ

ើន ជាពិសសគំនិតផ្តួចផ្តើម

ជាជាងលើគ

ះ

ីក

យទំនាស់

ើនពក

ទន្លមគង្គកាន់តស្មុគសាញ

ផ្តួចផ្តើមទាំង

ះ

ៀង

MRC

កសួង កិចកា
្ច របរទស និងសហ តិបត្តកា
ិ រអន្តរជាតិ (MoFAIC)

"ការនឿយណាយនឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមទន្ល

តួអង្គជារដ្ឋផ្សងៗជា

ប់បណា្ខ

ម

បើសិន

បច្ចកទស ដូចក្នុងករណី IWT ជាជាងគិតថា

ពិសសនសហ

ភពទឹក

បើសិនមិនមានការចូលរួម

យសារមានគំនិតផ្តួចផ្តើម

បាយ។

ស់

និងការឈប់ដាក់របៀបវារៈ

ើនសម្បើម

វទិកាសន្ទនា

ើ

ដូចនះ

ថាក់តំបន់របស់វិទ សាន CDRI ស្តីពី "ការទូតស្តីពីទឹកមគង្គ៖

ឹងការប្តជាចិត្ត

បាយ និងព

តិបត្តិការ។

សចក្តីថ្លងអំណរគុណ

ដលអនុវត្តបានយូរឆាំមកហើយនះ

ងបានកាន់តល្អ

មគង្គដ៏

យទំនាស់

យសមរម្យនិងស្មើភាពគា

ភបំពានឡើយ។

តំបន់ទន្លមគង្គ។

សហ

ប

ជន៍ពធ
ី នធានទឹកទាង
ំ អស់គា។

ឈមផ្សងៗនទន្លមគង្គ

តួអង្គខាងក

៣. បណា្ខ

យ

ចបានការអភិវឌ្ឍទាំងអស់គា
លន

ទស

របៀបវារៈ សន្តិសុខ និង

ូវកសាង

និងព

ដូចមានចងក្នុងច ប់អន្តរជាតិ

ស

ះ

តិបត្តិការឲ្យបានល្អបំផុត ក្នុងការ

រួមគា និងទទួលបានផល

ន

ទឹក

មាន

ំមួយ (គឺមានទាំង ចិន និង មីយា៉ន់មា៉ ផង)

ក្នុងវិវាទទឹក

យផ្អកលើករណីសិក ទាំងពីរ ការសិក នះ

ទំនុកចិត្តរវាងគា

ប់

យប

ប់ជំរុញសហ

តិបត្តិការ គឺរឹតតមាន

ជៀសវាងទំ

អាងទន្លអុីនឌុស ហើយ MRC ហាក់ដូចមានសិទ្ធិ

១. ជាការសំខាន់ដលបណា្ខរដ្ឋ

ប

យ
័

ៀងលើទន្លទាំងពីរ។ ជារួម PIC មើល

បានលើកជាមតិដច
ូ ត

ក្នុង

វាអា

ស់ការទូតក្នង
ុ ការ ប់ ងទឹក តាមរយៈ PIC និង

ធនធានទឹក។

សហ

និងមគង្គ

ទឹកជាប

ការយកចិត្តទុកដាក់

ិត ក្នុងការចូលរួមជាមួយ MRC ដលជា

កាយជាសមាជិកក្នុងវទិកា

ួល ឃាំមើល និង

យផ្តល់ភស្តុតាងបបវិទ សា

្ញ ឆាំ២០២០

ចិន
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆាំទី២៤ លខ៣ ខក

្ញ ឆាំ២០២០
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