Working Group on Ethics of Energy Technologies in Asia and the Pacific

ŁũΒЮŃą ЧŀşРŲũУņŪ˝ОņŁũİũ₤ŉБĮБ
₤БŲĊņхаĕ▫ņĮŲĠЮşĆ˝ ŷЋ◦ŜЮĝ˝Ė₣
О Ζ₤НБ ĕЊ₣ģл₤НБķЊş
ងនមេ

(រួមទំង កសួងវ ិទយ

យៃដគូរគំេ ងទំងអស់

សនិងបេចចកវ ិទយ

និង

កសួងថមពលៃន បេទសៃថ) អងគករយូេណសកូសូមអេញជញបុគគល និងអងគភពទំង

អស់ែដលចប់
វ ិទយេនកនុង

រមមណ៍ចូលរួមជមួយ កមករងរគំេ ង

សីលធម៌ៃនថមពលបេចចក-

សុី និងប៉ សុភ
ី ិច។

ΒеĮБÐеЮŬ₣
ថមពលទក់ទងយ៉ ងជិតបំផុតនឹ ងបរ ិ

ថ នរបស់េយងនិ ងករេ ប បស់ធនធន ក៏ដូច

គននឹង គប់វ ិស័យទំងអស់ៃនសកមមភពេសដកិ ចច។
បយទំងអស់េនជុំវ ិញពិភពេ

ដូចែដលអនកបេងកតេគលនេយ-

ក បឈមមុខនឹងបញករែ ប បលៃន

កសធតុ

ជំេរ សជេ ចនសីពីករបេងកតនិងេ ប បស់ថមពលនឹងមនផលប៉ះពល់យ៉ងខំងក
េទេលករេកនេឡងៃនឧសម័នផទះកញចក់

និ ងសុខភពបរ ិ

បជជនកនុងករេ ប បស់ថមពលេដមបីកំេ
កំ
ន។
ដំេណរ ករេធករ និងេពលេវ

ថ ន ក៏ ដូចលទធភពរបស់

និង េធសីតុណភពជក់កុងផទ
ន
ះ ករេធ

គំេ ងេនះមិ នមនេគលបំណងេធេ

យជន់គនជមួយនឹងករ បជុំ ជេ ចនែដលបន

េធសីពីថមពលនិងបរ ិ

ប៉ុែនគឺជករេបកចំហរនូវសំណួរទំង

ថ នេឡយ

សីលធម៌និងតំៃលែដលជេរ យៗ តវបនេគមិនសូវយកចិតទុ ក
េនះមនេគលបំណងេដមបីបេងកតេ

យសីពី

ក់កនងមក។ គំេ ង

យមនករពិភក មិនមនលកខណះនេយបយ

សីពីសីលធម៌បរ ិ

ថ នេដមបីបេងកតសមិទិផ
ធ លែដលមនលកខណះចីរភព

អនរវបបធម៌

និងពហុមុខវ ិជជ

ែដលនឹងជ បេយជន៍សំ ប់ករបេងកតេគលនេយបយរយះេពល

យូរអែងង។
តំបន់

សុីប៉សុីភិចកំ ពុងែតជួប បទះនឹងតំរវូ ករថមពលែដលមនករេកនេឡងយ៉ ង

ឆប់រហ័សបំផុត បចំឆនំេនកនុងពិ ភពេ

ក

េហយករបំេពញនូវតំរវូ ករេនះកនុងរយះ

េពលពីរទសវត ខងមុខនឹងកយជករ បឈមដ៏ធំបំផុត។ េ
េឡងជនិចច

យ

រែតៃថេ បងបន

បេទសជេ ចន បឈមមុខនឹងករបេងកនសំពធផស់បូរេគលនេយ-

បយថមពលរបស់ខួន និងសំេរចបននូវសុវតថិភពែផនកថមពល។ សីលធម៌ៃនជំេរ ស
ថមពលទំងអស់ រួមមន ថមពលហូសុីល (fossil fuels) ថមពលជីវ
កមករងរសីពីសីលធម៌ៃនថមពលបេចចកវ ិទយេន

សុី និងប៉ សុីភិច

ស (biofuels)
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ថមពលនុ យេកែអរ (nuclear energy)ថមពលសរ ី ងគ (fuel cells) ថមពលែកៃចន
ជេដម

(renewables)

តំរវូ េ

យមនករគិតគូេ

បេងកតថមពលនឹងប៉ះពល់ដល់បរ ិ

យបន គប់ ជងេ ជយ។

េតករ

ថ ន និងសរ ី ងគមនជីវ ិតដៃទយ៉ ងដូចេមច? េត

ករេឡងៃថៃនថមពលនឹងប៉ះពល់ដល់ជីវ ិតអនក កី កយ៉ ងដូចេមច?

េតេយងមន

កតពកិចចែផនកសីលធម៌អីខះេដមបី បឹក ជមួ យនឹងមនុ ស េនកនុង សក? េតេយងមន
កតពកិចចែផនកសីលធម៌អីខះចំេពះមនុស ជំនន់េ កយ
េហយអីេទគឺជទស នះ
វ ិស័យរបស់េយងចំេពះអនគត? េតតំៃលៃនបរ ិ
បៃពណី

សនរបស់

មនុស និងបរ ិ

ថ នែដលមនេនកនុងទស នវ ិជជ និង
សុីមនឥទធិពលេទេលទំនក់ទំនង បកបេ យចីរភពរ ង

ថ នែដរឬេទ?

គំេ ងេនះ តវបនចប់េផមេនកនុងែខកញញ ឆនំ២០០៧ ជមួយនិងករេរ បចំសននិសិទ

ចំនួន ៣ៃថងេនស

យូេណសកូបងកកេ

គរអុីមភឺេរ ល ថ ៉

កងបងកកេ កមករេរ បចំរបស់អងគករ

យមនករសហករជមួយនឹង កសួងវ ិទយ

និង កសួងថមពលរបស់ បេទសៃថ

េ

សនិងបេចចកវ ិទយ

យមនអនកចូ លរួមចំនួន១០០នក់ែដលមក

ពី២០ បេទសេផ ងគន ពមទំងមន បវតិនិងវ ិស័យករងរេផ ងគនេ

យបនបេញចញ

នូវទស នះយ៉ ងេ ចនជុំវ ិញបញថមពល។

ΒеĮБŪ˝ОņŁũİũ
េនកនុងសននិសិទ កមករងរ១៤េផ ងគន តវបនបេងកតេឡងេដមបីពិភក េល បធន
បទេផ ងៗគនដូចជ (ចំនុចពិ
មនេនខងេ កម)៖
•

សកលនិយម និងតំៃលបរ ិ

ថន

•

េ

•
•

ចកខុវ ិស័យ និងេសចកីសងឃឹមៃនអនគត
អនកតំនង និងនរ
ជអនកសំេរច

•

ករចូលរួមរបស់សហគម

•

ទំនួលខុស តវរបស់អនកែដលពក់ព័នធ

•

សមធម៌ថមពល និងសុវតថិភពរបស់មនុស ជតិ

•

ករវ ិភគែបបចំ

•

កររទទួលយកនិងករអភិវឌ បេចចកវ ិទយថមពល

•

គេ មងករសីលធម៌សំ ប់រេប ប រះនិងេគលនេយបយៃនករ

•

គេ មងករអប់រ ំែផនកសីលធម៌បរ ិ

•

ករពិភក អំពីបញនុយេកែអរ

•

លំហូរៃនថមពល បរ ិ

កៈទស នៈសីលធម៌ៃនធមមជតិ

យ-ចំេនញនិងករអភិវឌ េសដកិចច
វ ជវ

ថន

ថ ននិងករអនុវតសីលធម៌ៃនផលិតកមម

កមករងរសីពីសីលធម៌ៃនថមពលបេចចកវ ិទយេន

សុី និងប៉ សុីភិច

ច់
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សីលធម៌ទក់ទងនិងទឹក និងករ គប់ គងធនធនទឹក

•

េគលបំណងៃន កមករងរគឺេដមបីបេងកតេ
មួយនឹងករយកចិតទុ ក

យមនករសនទនជុំវ ិញបញទំងេនះជ

ក់េលបញសីលធម៌បរ ិ

ថ ននិ ងសុវតថិភពរបស់មនុស ។

កមនីមួយៗនិងមនរបយករណ៍ែដលអនកបេងកតេគលនេយបយ
អនក

វ ជវ

ចយកេទេ ប បស់

អនកវ ិទយ

ស

និងគិតគូរអំ ពីេគលនេយបយថមពល

ម

ែបបសីលធម៌។

ЮĳЧЮŎЧ₣˝еĮН₣Я₤ſ₣ũ˝ĕ₧?
េយងកំពុងែសងរកមនុស ែដលចប់
ពិេ

ធន៍ខងបរ ិ

វ ិសកមម រ

ភិបល

ថ ននិងសីលធម៌បរ ិ

រមមណ៍ចូលរួមកនុង កមករងរជមួយនឹងបទ

ថ ន ពីវ ិស័យេផ ងៗ ប៉ុែនមិ នចំេពះែតវ ិស័យ

អងគករសងគមសុីវ ិល ឧស ហកមមែដលទក់ទង

ថ ប័នផល់ បឹក

និងថមពល អប់រ ំនិង បរ ិយករបណិ តសភ។ អនកែដលចូលរួមជបុគគល តវមនករ
ចំេនះដឹងេ ជ ជះនិងសុចរ ិត េហយរបយករណ៍និង តវផ ពផ យ ែតមិនែមនឆុះ
បញ
ច ំងពីទស នះរបស់អងគភពជៃដគូរេឡយ។
េយងក៏កំពុងែសងរកអងគភពែដលមនចំ
ដំេណរករៃនករពិភក

ផល់ បឹក

ប់

រមមណ៍កនុងគំេ ងេនះេដមបី ទ ទង់

និងករសនទន។

សមជិក កមករងរទំងអស់នឹងមិនទទួលបន បក់ែខសំ ប់ករចំ
របស់ខួនេឡយ េទះបីយ៉ង

ក៏មនមូលនិធិ

ជៃដគូរសំ ប់ករ បជុំ និងករងរគំេ ងែដរ។

យេពលេវ

មរយះអងគករយូេណសកូនិងគំ េ ង

ព័ត៌មនលំអិត
បសិនេបចង់ដឹងព័ ត៌មនលំអិតសីពីគំេ ងសូមទក់ទងបណិ ត
(Dr. Darryl Macer) នយក

នសងគម

ប៉ សុីភិចអងគករយូេណសកូបងកក
អុីេម៉លd.macer@unescobkk.org ឬ

សនិងមនុស

រ ីល ម៉ សឺ

ស បចំតំបន់

សុីនិង

មទូរស័ពទ+៦៦(0) ២៣ ៩១០ ៥៧៧បន១៤៧ ឬ
មរយះ yahoo group,

unesco_eet@yahoogroups.com។

កមករងរសីពីសីលធម៌ៃនថមពលបេចចកវ ិទយេន

សុី និងប៉ សុីភិច
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Ю₤ş˝ŉБŲеΒЊĳаĕŪ˝ОņŁũİũ
₤˝ŲĕЊŎņ ĕЊ₣ĳеаŲĠũЋ⅜□ĕ (universalism and environmental values)
តំៃលែផនកបរ ិ

ថ នេនកនុងតំបន់ សុីប៉សុីភិចមន បភពមកពីភពសំបូរែបបៃនេករដំ
ែណលែផនកទស នវ ិជជនិង
សន។ េតែផកេលក អី ែដលភពរួម ច តវបនរក
េឃញេនកនុង បព័នធអងគករសហ បជជតិែដលពយយមអនុវតសិទិធនិងករសនទនជ

សកលកនុងចំេនមតំៃលេផ ងៗគន? េតេយង តវែសងរកេគលករណ៍ៃនតំៃលបរ ិ ថ ន
កល ឬចំរះ
ុ ែដរឬេទ? េតមនរបស់ដូចជ សីលធម៌បរ ិ ថ ន សុី ែដល ចជមូល
ន គឹះសំ ប់ករក

ងនិងេលកកំពស់កររ ីកចំេរ នៃនេសដកិចច បកបេ

យចីរភព

ែដរឬេទ?

Юŵ˝к◦₤℮ĕк₤БŲĊņхаĕĊņŊďĳЊ (Ethical worldviews of nature)
កៈទស នៈែដលមនេនកនុង បៃពណីទស នវ ិជជនិង
សនរបស់ សុ◌ី
ប៉ សុ◌ីភិច ែដលេធេ យមនទំនក់ទំនងែបបសីលធម៌ជមួយនឹងពិ ភពធមមជតិ ែដរឬ
េតមនេ

េទ? េតទំងេនះគឺជេ
វ ិទយ?

េតេ

កៈទស នៈែបប នរវ ិជជ ជីវ

ស េសដ

ស េ

កធតុ

កៈទស នៈរបស់េយងែបងែចកតំៃលនិងអតថន័យដល់មនុស

សត

រុកខជតិ និងជីវែដន( biosphere) យ៉ ងដូចេមច? េតអីខះេទជទំនក់ទំនងរ ងេ
ទស នៈ

និងករសំេរចចិតជក់ែសងែដលេធេឡងេ

ឬជីវ ិត បចំៃថងរបស់មនុ ស ែដលេគតំ

កៈ

យអនកបេងកតេគលនេយបយ

ង?

ş˝šОŷ₤
Ћ њŎ ĕЊ₣Ю₤ş˝ŉ₤
Б ₣−ЕņаĕΒĜÐĳ (Visions and hopes of the future)
េតេពល
ទសវត

ជរយះេពលសមរមយបំផុតេដ មបីគិតគូរពី បញសីលធម៌បរ ិ
សតវត

ឬ ប់ជំនន់?

េតមនចកខុវ ិស័យរួម

សងគមជតិមនករវ ិវតេលសពីេគលេ
េធដូចេមចេដមបីេ

ថន

េ ចនឆនំ

មួយែដលេយងចង់េ

យ

ៃនករអភិវឌ បចំសហសវត ែដរឬេទ?

េត

យមនតុលយភពរ ងកររ ីកចំេរ នៃនេសដកិចច

គុណភពៃនជីវ ិត

និងេសចកី បថនេផ ងៗនេពលអនគតេនកនុងចកខុវ ិស័យ គប់ ជងេ ជយមួយ?

Łũĳе₧₣ ĕЊ₣ĕũ₧ďΒĖ˝₤еЮũş (Representation and who decides)
េតរដមនសិទិអ
ធ ីខះេដមបីសំេរចចិតេទេលបេចចកវ ិទយថមពលសំ ប់ បជជនរបស់ខួន
េនេពលែដលករសំេរចចិតទំងេនះ ចនឹងនំេ យមនេ គះមហន យែផនក
បរ ិ

ថ ននិងសុវតថិភពដល់ បេទសជិតខង

ប៉ះពល់ដល់តំបន់ ឬ

កមករងរសីពីសីលធម៌ៃនថមពលបេចចកវ ិទយេន

សុី និងប៉ សុីភិច

បេទសទំងអស់?
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េតេខត

សហគម

និង កមជនជតិទំងអស់មនសិទិធអីខះចំេពះេហ

ថមពលេនកនុងតំបន់ភូមិ

រចនសមព័នធ

សរបស់ខួន?

ŁũşРŲũУņũĠ₤с₤΅Ðņ (Community engagement)
េតេយង

ចបញូច លសហគមននេនកនុងដំេណរករៃនករសំេរចចិតយ៉ ងដូចេមច?
េតសហគមទំងអស់ តវបនេគផល់ឱកសកនុងករបេញចញមតិអំពីតំៃលៃនបរ ិ ថ ន

េតសហគមទទួលបនព័ត៌មន គប់ គន់អំពីបេចចកវ ិទយថមពល

របស់េគែដរឬេទ?

និងអតថ បេយជន៍និងមហន យរបស់ ែដរឬេទ?

េតករអប់រ ំមនតួនទីអី ខះកនុងករ

ជួយសហគមេដមបីេធករសំេរចចិតអំពីអនគតរបស់ពួកេគ? េត សី និងមនុស េកមងៗ
តវចូលរួមកនុងសកមមភពេនះែដរឬេទ?

េតមនដំ

ថពលសំ ប់ករពិភក របស់សហគមមួយ?

ក់កលសំខន់អីខះៃនគំេ ង

េតមនករដូរេដញ ងករផល់ បឹក

គប់ គន់ និងមេធយបយៃនករអនុវតគំេ ងមន

រះ បេយជន៍ែដរឬេទ? េតេយង

ចបេងកតទស នះ មិនែមនជចំកររបស់ខំុញ (not in my backyard view)េនកនុងេហ
រចនសមព័នធកំរ ិតខពស់ៃនថមពលែដរឬេទ? េតករចូលរួមរបស់សហគម ចឆុះបញ
ច ំង
ពីករផស់បូរពីេគលករណ៍បិតុនិមយម (គំរន
ូ ិយម) េទជករយល់ ពម បកបេ
ករយល់ដឹង និងករេ ជសេរ សេ

យ

យករយល់ដឹងយ៉ ងដូចេមច?

◦еĕУŲŠН₤ŪĳСŷũĠ₤сΒ˝
Ė ЯřŲĵ˝сĮњĕċ (Stakeholder responsibilities)
េតអនកែដលពក់ព័នធមនទំនួលខុស តវអីខះចំេពះបរ ិ
ជំនន់េ កយ? េតេ គងករមូល

ថ ននិងអនគតរបស់មនុស

នៃនសិទិព
ធ ិតជសម បកបសំ ប់សីលធម៌បរ ិ

ថន

ឬេទេនេពលែដលមនករេផតេទេលទំនួលខុស តវមនភពចំបច់ជង? េនេពល
ែដលមិនមនករឯកភពគនេនកនុងតំបន់
ន

មនក់េធក៏េ

េទះបីជមិនមន

កមករងរនឹងេធករបេញចញមតិជុំវ ិញទំ នួលខុស តវរបស់

ស អនកបេងកតេគលនេយបយ (មូលនិធិនិងបទបញ
ជ )

(រួមមនអតិ ថិជន
េយគ

ក

យ េត បេទសទំងអស់មនទំនួលខុ ស តវេដមបីេធអីែដល តឹម តវ

មសីលធម៌ែដរឬេទ?
អនកវ ិទយ

ទូទំងពិ ភពេ

ឬ

និងអនកែដលមិនែមនជអតិថិជនរបស់ផលិតផលេផ ងៗ)

កមហ៊ុន

កមករងរ

ធរណៈជន

ថ ប័ន

ជីព កមជំេន

ទស នៈអនរវបបធម៌។

កមែដលចប់

រមមណ៍

អនកវ ិនិ -

(ឧទហរណ៍េ ងច កថមពល

សន)និងសរ ី ងគមនជីវ ិតនន ជឧទហរណ៍េនកនុង

₤ņĊņх▫ņĮŲ ĕЊ₣₤Нŷĳ□ЊļĮũĠ₤сņĕН₤℮ďĳЊ (Energy equity and human security)
ខណៈែដលករផលិតថមពលេលកសទួយកររ ីកចំេរ នៃនេសដកិចចនិងកំរ ិតជីវភពរស់
េនកន់ែតខពង់ខពស់

ក៏ តវមនករចំនយេទេលហិរញញ វតថុនិងបរ ិ

កមករងរសីពីសីលធម៌ៃនថមពលបេចចកវ ិទយេន

សុី និងប៉ សុីភិច

ថ នផងែដរ។

េត
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េយងផ ះផ រករេ ប បស់ថមពលែដលគមនសមម តេ

យ បេទសអភិវឌ ជមួយ

នឹងករេកនេឡងៃនតំរវូ ករថមពលេនកនុង បេទសកំពុងអភិវឌ េហយជពិេសសកនុង
តំបន់

សុីប៉សុីភិចយ៉ ងដូចេមច? េត សមរមយេទសំ ប់ បេទសអនកមនេលកទឹកចិ ត

បេទសមិនសូវអភិវឌ េ

យេ ប បស់ថមពលេ

បននូវកររស់េនជីវ ិតែបបេឆតឆយ?

យមនកំណត់ និងេច ស ងេ

េតមនវ ិធី

មួយេដមបីេ

អភិវឌ េ ប បស់នូវបេចចកវ ិទយនិ ងជំនញែដលអនុញញតេ

យ

យ បេទសកំពុង

យមនករផលិតថមពល

បកបេ

យ បសិទិភ
ធ ពេនកនុង បេទសអភិ វឌ ន៍? េនកនុងកំរ ិតសងគមេតរ ភិ បលគួរ
ែតផល់នូវសមបទនេដមបីេធេ យថមពល ចមននិងេ ប បស់បនសំ ប់ បជជន
ែដលមនចំនូលទបែដរឬេទ? េតរ
េ ប បស់ថមពលេ

ភិបលគួរផល់ បក់ជំនួយសំ ប់ដំេណរករែដល

យគមន បសិទិភ
ធ ពែដរឬេទ?

ŁũŷЋļÐЯĠĠşе₧Ŏ-şеЮĕŀĕЊ₣ŁũΒķЊŷűΘЮ₤řť˝ş
Њ Ć (Cost-benefit analysis and
economic constructions)
េតតំៃលែផនកបរ ិ ថ ននិ ងវបបធម៌ តវចូលរួមយ៉ ងដូចេមចេនកនុងករវ ិភគែបបចំ

យ

(cheap energy)? េតអីខះជករចំ

យ

ចំេណញសំ ប់គំេ ងថមពល? េតអីខះជករចំ
េទេលេហ

រចនសមព័នធៃនករ

យពិត បកដៃនថមពលមិនល

យទំង សងៃនថមពល បសិនេបគិតថចំ
ងសង់ឬៃផទដីនិងករចំ

យុេ ប បស់ៃនផលិតផលរួមមន

កកសំណល់

យថមពលេលសពី

ករចំ

យេលករេបះេចល

និងសុវតថិភព?

Łũũ◦◦УŲŎ˝ĕЊ₣ŁũΒķЊŷűΘĠЮşĆ˝ ŷЋ◦Ŝ▫ņĮŲ (Adoption & development of energy
technologies (state of the art review)
ករសិក េឡងវ ិញៃនជំេរ សេផ ងៗៃនបេចចកវ ិទយសំ ប់ គំេ ងកំរ ិតថនក់ សកនិងថនក់
ជតិនឹងេផតេទេលករអនុវត បកបេ

យសីលធម៌ែដលមនេនកនុងជំេរ ស

េផ ងគនសំ ប់ផលិតកមមថមពល និងករ
វ ិទយ និងថមពលចំរះ
ុ ។
ព័ត៌មនវ ិទយ។

វ ជវបកែ ប ករ

នឹងគិតផងែដរអំពីករចងប

នឹងវ ិភគចំនុចទំង

វ ជវ

យភយៃនបេចចក

ញជសកល និងបេចចកវ ិទយ

យៃនជំេរ សខុសៗគន។

ÐЮŪŌ₣Łũ₤БŲĊņх₤Ŭ
е ĠсũЮĠЬĠǻũкĕЊ₣ЮýŲĕЮŗģŎаĕŁũŪ⅜ŷŪďŷ (Ethical
frameworks for research agendas and policy)
េតមនក អីខះែដលអនកបេងកតេគលនេយបយេ ប បស់េដមបីទទួ លយកនូវបេចចក
វ ិទយថមពល
ក់?

េហយ តវមនករគិត បកបេ

យសីលធម៌អីខះែដល តវយកចិតទុក

អនកបេងកតេគលនេយបយគួរកំណត់និងេ ប បស់េគលករណ៍យល់ដឹងពី
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េ គះថនក់អី ខះ?

េតេគ

ចធនថករយល់ដឹងែបបេជនឌ័រេនកនុងករបេងកតេគល

នេយបយពីករេធគំេ ងរហូតដល់ករអនុវត

និងករ យតំៃលពី ករប៉ះពល់េ

យ

សងកត់ធងន់ថ សីេនកនុងសងគមគឺជ ទពយសមបតិ (UNEP) េនកនុងករ គប់ គងថមពល
និងបរ ិ ថ នយ៉ ងដូចេមច?
កមេនះនឹងពិនិតយេមលករយល់េផ ងគនៃនគេ មងករសីលធម៌េ
បញសីលធម៌សំខន់ ៗមួយចំនួនដូចជ កមសីលធម៌សំ ប់អនក
សិទិរធ បស់អនកចូលរួម(អនកពក់ព័នធទំងអស់)
សន

បញែផនកចបប់

យេមលេទេល
វ ជវ តំៃលសងគម

សិទិរធ បស់ កមជនជតិភគតិ ច

និងករពិចរ

េទេលករសននិ

នរបស់ កមករងរ

ពិេសសខងេល។ បនទប់ពីករសិក េទេលេគលនេយបយទំងអស់
វ ិភគេ គងសីលធម៌ទំង

យែដលជប់ទក់ ទងនឹងឯក

តំៃល

នឹ ងមនករ

រទំងអស់េដមបីបេងកតជ

គេ មងសីលធម៌គំរម
ូ ួ យ។

ÐЮŪŌ₣ŁũΒĠсũжЯĩĖ˝₤БŲĊņхĠ ũЋ⅜□ĕ (Educational frameworks for environmental
ethics)
កមករងរេនះនឹងផ រភជប់នឹងករខិតខំ បឹងែ បងេដមបីបេងកតនិងេធេតសឯក
អប់រ ំសីលធម៌បរ ិ

ថន

និងយុទធ

នឹងករងររបស់ កមទំង

ស

កលបងជ កមតូចៗ។

រ

បធនបទទក់ទង

យខងេល។

ŁũĮЊļ˝⅝ΒеĮБĠŔΆĕНŎЮ˝ųЯΒũ (Nuclear dialogues)
កមករងរេនះនឹងពិនិតយេមលេទេលករយល់ដឹងជពិេសសៃនករជែជកែវកែញក
អំពីថមលនុយេកែអ៊រ

មទស នះែបបសីលធម៌។

Ųе΅Рũаĕ▫ņĮŲ ĠũЋ⅜□ĕĕЊ₣ŁũΒĕНŷĳŉŪĠ˝ĠЮŢŎ₤БŲĊņхаĕĩŲЊĳ˝ņŊ⅜şс
(Energy flow, environment, and ethical implications of meat production )
ច់ជ
រមួយ បេភទ គឺជទំរង់មួយៃនថមពលសំ ប់មនុស ប៉ុែនេដមបីផលិត
ច់េ

យបន គប់ គន់េដមបីបំេពញតំរវូ ករពិភពេ

ក ករែថរក ទុកថមពលតំរវូ

េ

យមនេនកនុងទំរង់ជករចិញចឹម ករេ ប បស់ជីឬថនំ ផលិតកមមឱសថ ករដឹក
ជញូជ ននិងកររក រទុកកនុងទូរទឹកកក។
កមករងរេនះនឹងពិនិតយេមលករេ ប បស់
ថមពលជពិេសសគឺថមពលសរ ី ងគ េនកនុងផលិតកមមឧស ហកមម
ទងែបបសីលធម៌សំ ប់មនុស និងបរ ិ ថ ន។
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សីលធម៌ទក់ទងនិងទឹក និងករ គប់ គងធនធនទឹក (Water ethics and water resource
management)
បញសីលធម៌ែដលទក់ទងនឹ ងករ គប់ គងធនធនទឹក រួមមនករេ ប បស់ទឹកកនុង

ថមពល និ ងវ ិស័យដៃទជបញចំ បងមួយេនកនុង បេទសជេ ចន។ មនបញជេ ចន
ផងែដរទក់ ទងនឹងករេ ប បស់ បកបេ

យសមធម៌ វ ិធីេដមបីែថរក ទឹក និងករេធ

ឯកជននីយកមមេទេលអីែដល តវបនេគគិតថជធនធនរួម។

កមករងរសីពីសីលធម៌ៃនថមពលបេចចកវ ិទយេន
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