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ករបកែរប និងករេបះពុមពផសយៃនេសៀវេភពុមពេនះរតវូបនគំរទ និងសរមបសរមលួ
េដយវទិយសថ នសិទធិមនុសស និងចបប់មនុសសធម៌រ៉អុលវ៉េលនបឺក (RWI) េដយមន
ករគំរទហិរញញបបទនពីកិចចសហរបតិបតតិករេដមបីករអភិវឌឍៃនរបេទសសុ៊យែអត។  
 
RWI គឺជវទិយសថ នសិកសអប់រឯំករជយមួយ ែដលរតវូបនបេងកតេឡងកនុងឆន ំ១៩៨៤ 
កនុងមហវទិយល័យចបប់ៃនសកលវទិយល័យលុន កនុងរបេទសសុ៊យែអត។ វទិយសថ ន
មនេបសកកមមកនុងករេលកកមពស់ករេគរពជសកលេលសិទធិមនុសស និងចបប់មនុសស
ធម៌តមរយៈមេធយបយៃនកររសវរជវ ករសិកសអប់រ ំ និងកមមវធីិពរងឹងសមតថភព
សថ ប័ន េហយទសសនៈវសិ័យរបស់វទិយសថ នេយងខញុំ គឺេដមបីកល យខលួនជមជឈមណឌ លគំរូ
ដ៏លអមួយកនុងករេលកកមពស់ករអភិវឌឍសងគម េដយែផអកេលវបបធម៌សិទធិមនុសស។ 
ទីសន ក់ករកណត លរបស់វទិយសថ នសថិតេនទីរកុងលុនរបេទសស៊ុយែអត។ RWI ក៏មន
ករយិល័យេនកនុងទីរកុងេប៉កំង ៃណរ៉ូបី៊ ហសកត អីុែសតនបុ៉ល អំែម៉ន និងភនំេពញ
ផងែដរ។   
 
ករកសងសមតថភពកនុងរបេទសកមពុជពីឆន ំ ២០១៣ ដល់ឆន ំ២០១៧។  
េពលបចចុបបននេនះវទិយសថ នអនុវតតកមមវធីិកសងសមតថភពសិទធិមនុសស កនុងរបេទស
កមពុជពីឆន ំ២០១៣ ដល់ឆន ំ២០១៧។ កមមវធីិេនះមនកមមវតថុចមបងៗចំនួនពីរ៖  

១. េធវករពរងឹងសមតថភពសថ ប័ន ដល់សថ ប័នសិកសអប់រែំដលបន
េរជសេរ សមួយចំនួនេដមបីបេងកតកមមវធីិ និងេធវករអប់រ ំ និងកររសវ
រជវសិទធិមនុសសរបកបេដយគុណភព រពមទំងបេងកតេវទិកសិកស
អប់រេំដមបីជករជែជកែវកែញក និងសនទនពីបញហ សិទធិមនុសស និង 

២. េធវករពរងឹងសមតថភព របស់សថ ប័នរដឋ ភិបលែដលបនេរជសេរ ស
តមយុទធសរសតកនុងករបំេពញកតពវកិចចរបស់ខលួន អនុេលមតមសតង់
ដរសិទធិមនុសសអនតរជតិ។ 

 
ករេផត តសំខន់របស់កមមវធីិគឺេដមបីគំរទដល់ករអប់រ ំ និងកររសវរជវសិទធិមនុសស
តមបណត សថ ប័នសិកសអប់រកំនុងរបេទសកមពុជ។ RWI េធវករសហករជមួយនឹង
សកលវទិយល័យ និងសថ ប័នសិកសអប់រេំផសងៗគន កនុងរបេទសកមពុជ កនុងេគល
បំណងេដមបពីរងឹងសថ ប័នទំងេនះ។ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The translation and publication of this text book was supported and coordinated by the 

Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) with 

financial support from Swedish Development Cooperation.  

 

RWI is an independent academic institution, founded in 1984 at the Law Faculty at 

Lund University in Sweden. The mission of the Institute is to promote universal respect 

for human rights and humanitarian law, by means of research, academic education and 

institutional development programme and our vision is to be a center of excellence 

promoting the development of societies based on a human rights culture. The institute’s 

head office is located in Lund, Sweden. RWI also have office in Beijing, Nairobi, 

Jakarta, Istanbul, Amman and Phnom Penh.  

 

Capacity Development in Cambodia 2013-2017 

 

The institute currently implements a Human Right Capacity Development Programme 

in Cambodia 2013-2017. The programme has two main objectives: 

 

1. To strengthen institutional capacities of selected academic institutions to 

develop and deliver high quality human rights education and research as well as 

provide an academic platform of human rights debates and dialogue; and  

2. To strengthen the capacity of strategically selected government institutions to 

fulfill their obligation in accordance with international human rights standards.  

 

The main focus of the programme is to support human rights education and research at 

academic institution in Cambodia. RWI cooperates with a number of different 

universities academic institutions in Cambodia in order to strengthen these institutions.   
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៣.៣.១ ែដនកំណត់ចំេពះសិទធទិងំអស់ 
៣.៣.២ ែដនកំណត់េលសិទធជិក់លក់ែដលបនកំណត់េដយរដឋ ភិបល 
៣.៣.៣ បដិKបញញតតកិនងុភពអសននសធរណៈ 

៣.៤ ICESCR 
៣.៤.១ ករសរមចបនជបេណត រៗ 
៣.៤.២ យុតតិកមម 
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៣.៥ សិទធិកនុង ICESCR 
៣.៥.១ សិទធេិសដឋកិចច 
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៤.៦.១ សកមមភព NGO 
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បញជ �ៃនតរង    
 

ជំពកូទ�១ 
 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ ករដកហូតសិទធិមនុសស 
ទសសនៈទន ៖ រកមបដិភព 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ ចំណត់របេភទៃនសិទធិ 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ ចបប់ធមមជតិ និងទសសនៈវជិជមនផលូវចបប់ 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ ភពជសកល 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក៖ េតអនករស់េនកនុងរដឋែដលមនករេគរពនីតិរដឋែមន
ែដរឬេទ? 
ទសសនៈទន ៖ រទឹសត”ីបីជំនន់” 
 

ជំពកូទ�២ 
 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ េតសិទធិមនុសសមនជេមល ះមួយនឹងអធិបេតយយ
ភពរដឋយ៉ងដូចេមតច? 
ទសសនៈទន ៖ សរៈសំខន់ៃនចបប់ទំេនៀមទំលប់ jus cogens  និងវធិនដច់ខត
េនអសីុអេគនយ៍  
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ េតអនកណជអនកបករសយសតង់ដរសិទធិមនុសស? 
រពឹតតករណ៍ ៖ រកបខណឌ េពលេវលៃនករបេងកតចបប់សិទធិមនុសសអនតរជតិ 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ សថ នភពគតិយុតតៃន UDHR 
េផត តសំខន់េល ៖ បញជ ីៃនសិទធិកនុង UDHR 
េផត តសំខន់េល ៖ ចប់តំងពីករបញចុ ះបញចូ លដល់ករអនុវតត 
េផត តសំខន់េល ៖ សនធិសញញ អនតរជតិសនូលទំងរបំបូន 
េផត តសំខន់េល ៖ ពីករបញចុ ះបញចូ លេទជករអនុវតត 

 

ជំពកូទ�៣ 
 
េផត តសំខន់េល ៖ ពិធីសរបែនថម ICCPR 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ េទសរបហរជីវតិ 
េផត តសំខន់េល ៖  េទសរបហរជីវតិេនអសីុអេគនយ៍ 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ រដឋសថិតកនុងភពអសនន 



ix 
 

ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក៖ អនកណេគជអនកទទួលខុសរតូវចំេពះករធន 
ESCR ៖ រដឋ ភិបល ឬបុគគល? 
ករណីសិកស ៖ ករកត់កតីេលសិទធិលំេនដឋ ន 
េផត តសំខន់េល ៖ សេងខប ESCR  
េផត តសំខន់េល ៖ ករធនសតង់ដរៃនសិទធិសតង់ដរជីវភព 
ករណីសិកស ៖ ករេលតមុងសយចិនេនកនុងរបេទសឥណឌូ េនសីុ 

 
 

 
ជំពកូទ�៤ 
 
េផត តសំខន់េល ៖ សថ នភពៃនករករពរសិទធិមនុសស 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ េតសិទធិមនុសស ករអភិវឌឍ និងរបជធិបេតយយ
មនករពក់ព័នធគន ែដរឬេទ? 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ ចំេនះដឹងពីសិទធិមនុសស 
ករណីសិកស ៖ តុលករកំពូលហវីលីពីនេរបរបស់ UDHR និងICCPR 
តរង ៖ រដឋធមមនុញញេនអសុីអេគនយ ៍
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ រដឋធមមនុញញមីយ៉ន់ម៉ 
តរង ៖ NHRIs េនអសីុអេគនយ៍ 
តរង ៖ អំណចៃន NHRIs េនអសីុអេគនយ៍ 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ េតរបព័នធអស៊នគួរែតមនរូបរងដូចេមតច? 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ េត TOR របស់ AICHR មនចំនុចខល ំងករមិតណ?  

ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ េត NGO គួរែតបនរគប់រគងយ៉ងដូចេមតច? 
ករណីសិកស ៖ េវទិក-អសីុ(FORUM-ASIA) 
េផត តសំខន់េល ៖ HRW េលរបេទសេវៀតណម  
ករណីសិកស ៖ កររបមូលឯកសរេលកររេំលភេសពសនថវៈជរបព័នធ 

 
ជំពកូទ�៥ 
 
តរង ៖ របេទសអសីុអេគនយ៍េនកនុង UN 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ េតនេយបយបញឈប់ករករពរសិទធិមនុសស
េដយ UNSC ែមនែដរឬេទ? 
េផត តសំខន់េល ៖ េសចកតីសេរមចរកុមរបឹកសសនតិសុខអងគករសហរបជជតិេលខ 
១៣២៥ និងរបយករណ៍អជញ ប័ណណកនុងកររេំលភេសពសនថវៈ  
េផត តសំខន់េល ៖ តមដនព័ត៌មនពីសកមមភពរបស់ UN 



x 
 

តរង ៖ ភពខុសគន ចមបងៗរវងសថ ប័នធមមនុញញ និងសថ ប័នសនធិសញញ  
ទសសនៈទន ៖ បលុករបចំតំបន់របស់អងគករសហរបជជតិ 
េផត តសំខន់េល ៖ ដំេណ រករ UPR ជក់ែសតង- ករណីសិកសៃនកររតួតពិនិតយេលក
ទីមួយរបស់ឥណឌូ េនសុីកនុងែខេមស ឆន ំ២០០៨ 
េផត តសំខន់េល ៖ នីតិវធីិពិេសស  
េផត តសំខន់េល ៖ ទសសនៈកិចចរបស់ Alston េទកន់របេទសហវីលីពីនកនុងនមជអនក
រយករណ៍ពិេសសេលករសមល ប់រងគ លេរករបព័នធតុលករ  
តរង ៖ ករេសុបអេងកតេលរដឋេដយយនតករបណតឹ ងរបស់គណៈកមម ករសិទធិមនុសស 
តរង ៖ សេងខបពីសថ ប័នសនធិសញញ  
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ េតរបយករណ៍រដឋភគីជមេធយបយមន 
សរៈសំខន់មួយកនុងករកំណត់សថ នភពសិទធិមនុសសកនុងរបេទសមួយែមនែដរឬេទ? 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ េតរបេទសផល ស់បតូរេដយសរែតនីតិវធីិរបយ
ករណ៍របស់រដឋែដរឬេទ? 
តរង ៖ របេទសេនអសីុអេគនយ៍ែដលអនុញញ តឲយមនបណតឹ ងបុគគល 
ទសសនៈទន ៖ ករបញច ប់នីតិវធីិបណតឹ ងថន ក់ជតិ 
តរង ៖ ករេបតជញ ចិតតេលនីតិវធីិបណតឹ ង 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ េតវចិរណកថចងកតពវកិចចផលូវចបប់ែដរឬេទ? 
 

ជំពកូទ�៦ 
 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ វធីិសរសតកនុងករករពររបជជនមិនែមន
ជពលរដឋពីករេរ សេអង និងករេកងរបវញ័ច  
ទសសនៈទន ៖ ករេហបុគគលណមន ក់ថមិនរសបចបប់ 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ េតករភ័យខល ចរបស់របជជនេលជនេទសនត
របេវសន៍មនភពរតឹមរតូវករមិតណ? 
េផត តសំខន់េល ៖ ជនជតិរ ៉ូហីុងញ៉ Rohingya 
ករពិភកស និងករករជែជកែវកែញក ៖ ករកំណត់ឋនៈជនេភៀសខលួន 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ ជនេភៀសខលួនបរសិថ ន 
េផត តសំខន់េល ៖ មរត ៣៣ ៃនករហមឃត់ករបេណត ញេចញ ឬបញជូ នេទវញិ 
(“ករមិនបញចូ នរតលប់េទវញិ”) 
េផត តសំខន់េល ៖  (TBC) សមព័នធរពំែដនៃថ 
ករណីសិកស ៖ ករេឆលយតបនឹងជនេភៀសខលួនរស់េនទីរកងុកនុងរបេទសៃថ 
េផត តសំខន់េល ៖ ឧទហរណ៍ៃនភពគម នសញជ តិកនុងតំបន់អសីុអេគនយ៍ 
ទសសនៈទន ៖ សញជ តិ 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ ចបប់សតីពីសញជ តិរបស់អនក 



xi 
 

េផត តសំខន់េល ៖ ភពគម នសញជ តិ តមផលូវចបប់ (De Jure) vs តមអងគេហតុ (De 
Facto) 
េផត តសំខន់េល ៖ សញជ តិែដលមនរបសិទធិភព 
ករណីសិកស ៖ ករសទង់មតិសហគមន៍កុលសមព័នធេលភនំកនុងរបេទសៃថ 

 
ជំពកូទ�៧ 
 
េផត តសំខន់េល ៖ េសចកតីេផតមពីអងគករអនតរជតិខងករងរ (ILO) 
េផត តសំខន់េល ៖ អនុសញញ  និងអនុសសន៍ ILO ពក់ព័នធនឹងពលករេទសនតរបេវសន៍ 
េផត តសំខន់េល ៖ សិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍ និងរគួសររបស់ពួកេគមនសិទធិទទួល 
បន េដយមិនគិតពីសថ នភពឯកសរ 
ទសសនៈទន ៖ របក់បេញញរ 
ករណីសិកស ៖ ករណីផលរ ខនែថមេផលសិន Flor Contemplacion  
ករណីសិកស ៖ ករភ័យខល ចរបស់ជនមិនែមនជពលរដឋ 
ករណីសិកស ៖ ពលកមមេដយបងខំ 
ករណីសិកស ៖ ករករពរពលករេទសនតរបេវសន៍ជកុមរ 
ករណីសិកស ៖ អនកជួយកិចចករផទះេនសឹងហបូរេីរៀបរប់ពីេហតុករណ៍ 
ករណីសិកស ៖ រតូវបនជួញដូរេទេលទូកេនសទ 
ករពិភកស និង ករជែជកែវកែញក ៖ េតករណីណមួយខងេរកមចត់ទុកជ
ករជួញដូរ? 
ករណីសិកស ៖ អនកណរតូវបនជួញដូរ? ជនរងេរគះែដលមិនសកសម 
េផត តសំខន់េល ៖ ភពខុសគន រវងករជួញដូរមនុសស និងកររត់ពនធមនុសស 
ករណីសិកស ៖ របេទសៃថ (ែខេមស ឆន ំ២០០៨) 
តរង ៖ ចបប់របឆំងនឹងករជួញដូរេនអសុីអេគនយ ៍

 



 

បពុវកថ 
េនេពលែដលបណត ញសិកសសិទធិមនុសសអសីុអេគនយ៍រតូវបនបេងកតេឡង កនុងឆន ំ២០០៩ 
សកមមភពមួយកនុងចំេណមសកមមភពដំបូងៃនបណត ញេនះ គឺជករបេងកតេសៀវេភ 
ពុមពសរមប់សិសសនិសសិតេនអសីុអេគនយ៍។ កិចចករេនះេឆលយតបនឹងកមមវតថុរបស់
បណត ញកនុងករេលកកមពស់ករបេរងៀនសិទធិមនុសស េនសកលវទិយល័យេនអសីុ
អេគនយ៍។ េដយេហតុថករអប់រសិំទធិមនុសសគឺជសិទធិមនុសស និងេដយសរសិសស
និសសិតមួយចំនួនតូចបុ៉េណណ ះ ែដលបញច ប់ករសិកសពីសកលវទិយល័យ េហយមន
ចំេនះដឹងពីសិទធិមនុសស ដូចេនះមនករងរជេរចនែដលរតូវេធវ។ 

 
 

សរសត ចរយជេរចនេនសកលវទិយេនអសុីអេគនយ៍ បនតអូញែតអរពីករលំបកែដល
មិនមនេសៀវេភពុមពសរមប់វគគសិកសរបស់ខលួន។ ខណៈេពលែដលមនេសៀវេភពុមព
សិទធិមនុសសជេរចន េសៀវេភទំងេនះមិនែតងែតេឆលយតបនឹងតរមូវកររបស់សិសស
និសសិតកនុងសកលវទិយល័យអសីុអេគនយ៍េនះេទ។ ករបកែរបជបញហ មួយដ៏ធំ េដយ
េហតុថសិសសថន ក់ឧតតមសិកសទំងអស ់ សិកសជភសជតិរបស់ខលួន។ តៃមលៃនេសៀវ
េភពុមពក៏ជកររបឈមមួយផងែដរ េដយសរេសៀវេភទំងេនះមនតៃមលេសននឹងករ
ចំណយរស់េនមួយែខសរមប់សិសសនិសសិតទូេទ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត េសៀវេភ
ពុមពភគេរចនមិនេរៀបរប់ពីអសីុអេគនយ៍ និងមិនេផត តសំខន់េលកងវល់ ែដលពក់ព័នធ
នឹងសិសសនិសសតិេនះេទ។ 

 

េគលករណ៍ៃនេសៀវេភពុមពេនះ 
 

េដមបីេឆលយតបនឹងតរមូវករទំងេនះ SEAHRN បនចប់េផតមរពងេសៀវេភពុមពសិទធិ
មនុសសមួយសរមប់សិសសនិសសិតេនអសីុអេគនយ៍។ បនទ ប់មកមនករបេងកតនូវេគល
ករណ៍មួយចំនួន៖  

 
• េសៀវេភពុមពរតូវែតជធនធនេបកចំហ េហយសិសសនិសសិតទំងអស់អចទទួល
បនេដយមិនចំបច់បង់ៃថល។ មិនមនករដក់ករមិតេលករែចកចយតមរយៈ
សិទធិអនកនិពនធ ឬរតូវបនរគប់រគងេដយេរងពុមពអនតរជតិណមួយេនះេឡយ។ 

•    ជំពូក និងខលឹមសរនឹងដក់េនេលេគហទំព័រជទរមង់ PDF។ 
•    េសៀវេភពុមពនឹងមនទរមង់ែដលងយរសលួកនុងកររពីន និងកូពី។ 
•  អនកេរបរបស់េសៀវេភជសិសសិនិសសិតឧតតមសិកស ែដលសិកសសិទធិមនុសសជមុខ

វជិជ ទូេទ ឬមុខវជិជ ែដលបនេរជសេរ ស។ សិសសមិនចំបច់មនចំេនះេរជរជះពី



 

មុនពីចបប់ នេយបយ ករអភិវឌឍន៍ ឬសងគមវទិយេនះេទ បុ៉ែនតេសៀវេភពុមពេនះ
នឹងបែនថមចំេនះដឹង ដល់សិសសនិសសតិែដលសិកសជំនញទំងេនះ។ 

 

• ខលឹមសរៃនេសៀវេភេនះនឹងរតួតពិនិតយសថ នភពសិទធិមនុសស េនអសុីអេគនយ៍   
េហយរល់របធនបទទំងអស់នឹងសថិតកនុងបរបិទេនះ។ 

 

•  េសៀវេភពុមពេនះនឹងរតូវបនបកែរបជភសសំខន់ៗ េនអសីុអេគនយ៍េនេពល
អនគត។ 

 

• ខណៈេពលែដលេគលបំណង គឺេដមបីចងរកងេសៀវេភពុមពែដលមនគុណភព
ខពស់មួយ ក៏មនករផតល់អទិភពេលករបេងកតេសៀវេភែដលងយរសលួកនុងករ
បកែរបផងែដរ។ ករសរមលួដល់ករបកែរបឲយភពងយរសលួជវធីិសរសតមួយ
កនុងករធនថេសៀវេភពុមពេនះ អចរតូវបនទទួលបនេដយទូលំទូលយ មន
ភពជក់លក់ចំេពះតំបន់ និងករមនករចូលរួមទូលំទូលយ។ 

 
• េសៀវេភពុមពេនះេយងែតេទេលអតថបទែដលពក់ព័នធ េហយអចែសវងរកបន

េដយសិសសនិសសិតបុ៉េណណ ះ ។ េដយសរែតធនធនបណណ ល័យមនករមិត េហយ
តៃមលៃនអតថបទអនតរជតិៃថល េសៀវេភពុមពេនះេយងេទេលសន ៃដែដលមនេលរបព័នធ 
អិុនធឺែណតេហយអចទញយកបនេដយមិនបច់បង់ៃថល។ 

 
 
ករងរកនុងករបេងកតេសៀវេភពុមពេនះ មនភពយឺតយ៉វជងកររពឹំងទុកតំងពីដំបូង 
េហយកិចចករមនកន់ែតេរចនេឡងេពលបចចុបបននេនះ។ ករវយរបហរែដលមនករ
េកនេឡងមកេលេសរភីពេលករសិកសកនុងរបេទសេនអសីុអេគនយ៍ និងតរមូវករ 
ែដលជបនទុកដល់រគឹះសថ នសិកសបនររងំដល់ករបេងកតេសៀវេភពុមពេនះ។ យ៉ង
ណមិញ រកុមករងរមួយរកុមធំៃនអនកនិពនធ អនករសវរជវ និងអនករតួតពិនិតយបន
ចំណយកមល ំងកយចិតតកនុងករបេងកតវគគទីមួយៃនេសៀវេភពុមពេនះ េហយពួកេគ
សេរមចបននូវករងរសំខន់មួយចំនួន េឆព ះេទកន់ករេរៀបចំជំពូកេនកនុងវគគទីពីរ
ៃនេសៀវេភេនះែថមេទៀតផង។ 

 
េទះបីខលឹមសរទំងរសុងៃនេសៀវេភពុមពរតវូបនេធវរួចរល់ ក៏វជកររបឈមមួយធំ
ផងែដរកនុងករបេរងៀនេសៀវេភេនះកនុងសកលវទិយល័យននកនុងតំបន់។ មិនរតឹម
ែតរដឋ ភិបលមនករសទ ក់េសទរកនុងករបញចូ លសិទធិមនុសស កនុងកមមវធីិសិកសសនលូ
បុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតសិសសនិសសតិជេរចនមិនមនចំណប់អរមមណ៍ ឬអេងកតេឃញថមិន
ពក់ព័នធអវីកនុងករសិកសពីសិទធិមនុសសេនះេទ។ ករពិភកសពីរបធនបទសិទធិមនុសស
មួយចំនួន ដូចជរពឹតតករណ៍របវតតិសរសត ឬជេមល ះនេយបយបចចុបបននអចជបញហ
រេសុប។ 



 

លកខណៈព
េសសៃនេសៀវេភពមុពេនះ 
 

វគគទីមួយជសកមមភពសហរបតិបតតិករ ែដលមនករចូលរមួពីសរសត ចរយ និងសិសស

និសសិតទូទំងតំបន់។ ខណៈេពលែដលវជកររបឈមកនុងករសហករជមួយនឹង
សរសត ចរយ និងសិសសនិសសិតជេរចនពីរបេទសេផសងៗ ភពចរមុះគន េនះ បនបែនថម

នូវខលឹមសរយ៉ងេរចនកនុងេសៀវេភពុមពេនះ។ លកខណៈពិេសសៃនេសៀវេភពុមពេនះកនុង
ករជួយដល់សិសសនិសសិតមនដូចតេទ៖ 

 

•   តរងនិយមន័យ៖       ជួយសិសសនិសសិតកនុងករចប់បននូវអតថន័យៃនពកយគនលឹះ 
សិទធិមនុសស  

• របធនបទពិភកស និងចំនុចជែជកែវកែញក៖ ករេរបរបស់តរងទំងេនះគឺេដមបី
បេងកនករពិភកស និងករជែជកែវកែញកជមួយសិសសនិសសតិសតីពីកររបឈមៃន
សិទធិមនុសស។ 

 

• ឧទហរណ៍កនុងអសុីអេគនយ៍៖ េនេពលែដលពក់ព័នធ សិទធិមនុសសរតូវបនពនយល់
េដយេផត តេលសកមមភពកនុងរបេទសទំង ១១ កនុងអសុីអេគនយ៍។ 

• ែផនកសំណួរគំរ ូ ជួយដល់សរសត ចរយកនុងករបេងកតសំណួររបលង និងសំណួរែដល  
ងយរសួល។  

 
េនចុងបញច ប់ៃនជំពូកនីមួយៗ មនេសចកតីសេងខប និងករបញជ ក់លមអិតខលីមួយពីរបភពែដល
សិសសនិសសិតអចែសវងរកឯកសរបែនថម។ េដយដឹងថរបភពឯកសរមនករមិតសរមប់
សិសសនិសសិតភគេរចន ករងរបែនថមគឺេផត តសំខន់េលេគហទំព័រ និងសថ ប័នសំខន់ៗមួយ
ចំនួនែដលអនុញញ តឲយេធវកររសវរជវេដយមិនបង់ចំបច់បង់ៃថល។ េដយសិសសនិសសិតទំង
អសម់នសមតថភពចំេនះដឹងកនុងកររសវរជវេលរបព័នធអិុនធឺែណត ដូចេនះមិនចំបច់វយ 
URLs ែដលសមរុគសម ញេនះេទ េហយេនកនុងែផនកេនះនឹងផតល់នូវពកយគនលឹះសរមប់កររសវ
រជវតមបណត ញអិុនធឺែណត និងេឈម ះរបស់អនកនិពនធែដលអចរតវូបនរសវរជវេដមបី
ែសវងរកករេបះពុមពផសយ និងអតថបទទសសនវដតីេផសងៗ។ 
 
កំណត់ចំណំពីករេរបរបស់ពកយអសីុអេគនយ៍៖ េសៀវេភពុមពេនះេរបរបស់ពកយអសីុអេគនយ៍

ជជងអស៊នពីេរពះេសៀវេភពុមពេនះ រួមបញចូ លរបេទសទំង១១េនអសីុអេគនយ៍ ែដលជ
របេទសអស៊ន និងទីម័រខងេកត ែដលរបែហលជនឹងចូលអស៊នេនេពលឆប់ៗខងមុខ
េនះ។



 

ទនទឹងរងចវំគគទីពីរ 
វគគទីមួយជជំហនបឋមមួយេឆព ះេទកន់វគគទីពីរែដលមនខលឹមសរេរចនជងេនះ ែដលមនបញជ ក់
លមអិតខងេរកម។ េដយសរែតមនឧបសគគខងេពលេវល និងធនធន ករេបះពុមពផសយវគគ 
ទីពីររតូវបនផអ ក់មួយរយៈសិន េហយវគគទីមួយេនះជកររបមូលផតុំនូវជំពូកែដលរតវូបនបញច ប់
ដំេណ រកររតួតពិនិតយ និងករែកសរមួល។ វគគទីពីរនឹងមនជំពូកែដលេផត តសំខន់េលរបវតតិៃន
សិទធិេនអសុីអេគនយ៍ និងបញជ ក់ពីបញហ សិទធិមនុសសេពលបចចុបបនន។ ករែបងែចកមតិកែដល
សថិតេរកមករេរៀបេរៀងសរមប់វគគទីពីរមនដូចខងេរកម៖ 

 

ជំពូកទី ១ មូលដឋ នៃនសិទធិមនុសស 
ជំពូកទី ២ របវតតិៃនសិទធិមនុសសេនអសុីអេគនយ៍ 
ជំពូកទី ៣ បញហ បចចុបបននេនអសីុអេគនយ៍ 
ជំពូកទី ៤ សតង់ដរសិទធិមនុសសអនតរជតិ 
ជំពូកទី ៥ សនធិសញញ សិទធិមនុសសអនតរជតិ៖ ICCPR និងICESCR 
ជំពូកទី ៦ ករពរសិទធិមនុសសេនអសីុអេគនយ៍៖ យនតករករពរថន ក់ជតិ និងថន ក់តំបន់ 
ជំពូកទី ៧ ករករពរ៖ របព័នធអនតរជតិ 
ជំពូកទី ៨ ភពចរមុះៃនេភទ និងែយនឌ័រ 
ជំពូកទី ៩ កុមរ 
ជំពូកទី ១០ ពិករភព 
ជំពូកទី ១១ សិទធិរបស់ជនមិនែមនជពលរដឋ៖ ជនេភៀសខលួន និងជនគម នសញជ តិ 
ជំពូកទី ១២ សិទធិរបស់ជនមិនែមនជពលរដឋ៖ ពលករេទសនតរបេវសន៍ និងមនុសសែដលរតូវ

បនជួញដូរ 
ជំពូកទី ១៣ សិទធិជនជតិេដមភគតិច សិទធិជនជតិភគតិច និងសិទធិវបបធម៌ 
ជំពូកទី ១៤ ករអភិវឌឍ ធុរកិចច បរសិថ ន និងសិទធិមនុសស  
ជំពូកទី ១៥  សិទធិមនុសស ដំេណ រកររបជធិបេតយយ និងរបព័នធផសពវផសយ 
ជំពូកទី ១៦ សនតិភព ជេមល ះ និងសិទធិមនុសស (IHL) 
ជំពូកទី ១៧ យុតតិធម៌អនតរកល ICC ( CHA លកខនតិកៈរកុងរ ៉ូម) 
ជំពូកទី ១៨ ទរុណកមម និងករបត់ខលួន 
ជំពូកទី ១៩ កររសវរជវសិទធិមនុសស 

 
 

េយងខញុំសូមសវ គមន៍ចំេពះធតុចូលទំងអស់េលកររចន ខលឹមសរ ករេរបរបស់ និងទសសនៈ
សរមប់វគគទីពីរ។
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1 
មលូដឋ នរ%ះៃនស
ទធ
មនសុស 
 
 
 
 

 

េតសិទធិមនុសសជអវ?ី េតភពខុសគន អវីខលះែដលសិទធិមនុសស
អចេធវឲយេកតមនេឡងចំេពះបុគគលមន ក់? េនះជសំណួរ
សមញញទូេទ េនេពលែដលេយងពយយមែសវងយល់ពី
ទសសនៈៃនសិទធិមនុសស េហយសំណួរទំងពីរេនះអចរតូវបន
ែសវងយល់បនតមរយៈកររតួតពិនិតយសថ នភពពីរេផសងគន
អំពីសិទធិមនុសសេនអសីុអេគនយ៍។
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១៩៦៥ 
១៩៧

៩ 

១៩៨៩ 

ចប
ប់សិ

ទធិម
នុស

សអ
នតរ
ជ
តិ  

១៩
៩០

 
១៩

៨៤
 

១៩
៦៦

 
១៩

៤៨
 

២០០៦ 

UDHR |  ១៩៤៨ 
េសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស 

 
ICERD |  ២១ ធន ូ១៩៦៥ 
អនុសញញ អនតរជតិសតីពីករបំបត់រល់ទរមង់ៃនករេរ សេអង 
ពូជសសន៍ 
រតតួពិនិតយេដយ CERD 

 
ICCPR |  ១៦ ធនូ ១៩៦៦ 
កតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ 
រតួតពិនិតយេដយ CCPR 

 
ICESCR |  ១៦ ធនូ ១៩៦៦ 
កតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិេសដឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ 
រតួតពិនិតយេដយ CESR 

 
CEDAW  |  ១៨ ធនូ ១៩៧៩ 
អនុសញញ សតីពីករបំបត់រលទ់រមង់ៃនករេរ សេអងរបឆំង 
នឹងរសតីេភទ 
រតួតពិនិតយេដយ CEDAW 

 
CAT |  ១០ ធនូ ១៩៨៤ 
អនុសញញ របឆំងករេធវទរុណកមម និងកររបរពឹតតិមក
េលខលួន ឬទណឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុសសធម៌ 
ឬបេនថ កបនទ ប 
រតួតពិនិតយេដយ CAT 

 
CRC |  ២០ វចិឆិក ១៩៨៩ 
អនុសញញ សតីពីសិទធិកុមរ 
រតួតពិនិតយេដយ CRC 

 
ICMW |  ១៨ ធនូ ១៩៩០ អនុសញញ អនតរជតិសតីពីករករពរសិទធិពលករេទសនត 
របេវសន៍រគប់របូ និងសមជិករគសួររបស់ពួកេគ 
រតួតពិនិតយេដយ CMW 

 
CRPD |  ១៣ ធនូ ២០០៦ 
អនុសញញ សតីពីសិទធិជនពិករ 
រតតួពិនិតយេដយ CRPD 
CPED | ២០ ធនូ ២០០៦ 



3 
 

ញញ អនតរជតិសតីពីករករពរបុគគលពីករបត់ខលួនេដយបងខំ 

រតួតពិនិតយដេហតុករណ៍ទី ១ 
ៃថងចប់េផតមជធមមត។ មនភពរចបូករចបល់េនខងេរក បុ៉ែនតជដំបូងអនកមិនខវល់ពី
វេនះេទ រហូតដល់អនកលឺសំេលងកំេភលង និងបុរសមន ក់ែរសក។ អនក និងរកុមរគួសរ
របស់អនកេចញមកេរក េហយក៏បនេឃញរបជជនរបសុរសីកន់កំេភលងកនុងៃដពស
េពញផលូវ។ ពួកេគរបប់អនកឲយយករបស់របរណែដលសំខន់ េហយេចញពីផទះឲយបន
ឆប់។ េនេពលែដលអនកេចញពីផទះ រកុមរគួសរ និងអនកជិតខងរបស់អនករតូវបន
េគៀងឲយេដរេលផលូវ។ មនករេលចលឺដំណឹងថទីរកុងទំងមូលរតូវបនជេមលៀស។ អនក
បនដឹងថភពវកឹវរកំពុងមនកនុងរបេទសរបស់អនក បុ៉ែនតអនកមិនែដលបនគិតថករ
សរងគ មមកដល់ទវ រផទះរបស់អនកេនះេទ។ បនទ ប់មកដំណឹងបនេលចលឺ៖ ែខមររកហម
កំពុងែតជេមលៀសទីរកុងធំៗទំងអស់របស់កមពុជ េដយេធវករអះអងថពួកេគកំពុង
ពយយមករពររបជជនពីរគប់ែបកអេមរកិកំង។ ពួកេគរបប់រកុមរគួសរ និងមិតត
ភ័រកតរបស់អនក ថអនកនឹងអចរតលប់មកផទះវញិកនុងរយៈេពលពីរបីៃថងេទៀត បនទ ប់ពីេគ
ឈប់ទមល ក់រគប់ែបក។ ទហនែដលេសលៀកពក់េខម  និងកន់កំេភលងេពញៃដ ែដល
ភគេរចនេមលេទដូចជេកមងអយុ១៦ឆន ំ និយយថពួកេគនឹងេរៀបចំចត់ែចងអវីៗ
រគប់យ៉ង។ យ៉ងណមិញ បុ៉នម នៃថងេរកយមក អនកចប់េផតមដឹងបនតិចមតងៗថអនកមិន
អចរតលប់មកផទះវញិបនេនះេទ។ 

 
បនទ ប់មកអនកដឹងថវជៃថងជេមលៀស (១៧ េមស ១៩៧៥) ែដលជៃថងចប់េផតមនូវអវីែដល
របព័នធផសពវផសយអនតរជតិបនេហថជ ”ឆន ំសូនយ”។ អស់រយៈេពលជេរចនសបត ហ៍ និង
េរចនែខ ជីវតិថមីរបស់អនកកន់ែតបងហ ញចបស់។ ែខមររកហមរបប់អនកមិនឲយគិតពីេរឿង
បុគគល ថេគលេដថមីៃនជីវតិរបស់អនកគឺជករបេរមដល់កមពុជរបជធិបេតយយ និងេគរព

ដល់ ”អងគករ” ែដលជអំណចរគប់រគងខពស់បំផុត។ អនកទទួលបញជ មិនឲយសួរសំណួរ
ដលកិ់ចចកររបស់រដឋថមីេនះ ឬ និយយអំពីជីវតិេនចំេពះមុខែខមររកហម។ បែនថមពីេល
េនះេទៀត អនកទទួលបញជ ឲយេភលចទំងរសុងនូវជីវតិចសរ់បស់អនក ពីេរពះអងគករដឹងអវី
ែដលលអរបេសរបំផុតសរមប់អនក និងសងគមរបស់អនក។ ផទះសែមបង និងរទពយសមបតតិ
របស់អនកមិនែមនជកមមសិទធិរបស់អនកេទៀតេនះេទ េហយបនកល យជកមមសិទធិរបស់
កមពុជរបជធិបេតយយ។ អងគករហមឃត់មិនឲយមនកមមសិទធិផទ ល់ខលួនណមួយេនះ
េទ។ សញញ ណណមួយៃនឥទធិពលបរេទសរតូវបនបំផល ញ។ មនទីរេពទយ េរៀងចរក និង
សលេរៀនរតវូបនបិទទវ រ។ សសនរតូវបនដក់េរកចបប់ េហយអពហ៍ពិពហ៍
មិនែមនជជេរមសរបស់បុគគលេទៀតេនះេទ។ អនកេរៀនសូរតរតវូបនបំែបកេចញពី
រកុមរបស់អនក េហយបត់ខលួនជេរៀងរហូត។ មិនពក់ព័នធនឹងមុខរបររបស់អនក អនករតូវ
បនបងខំឲយេធវករកនុងវលែរសេពញមួយៃថង េហយមនមតងមក លបុ៉េណណ ះទទួលបន
បយពីរចន និងរតីេងៀតខលះកនុងមួយៃថង។ េដយកតីអស់សងឃឹម អនកបនរតឹមែតេមល
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មនុសសេនជំុវញិអនក សល ប់េដយសរភពអត់ឃល ន និងជមងឺ។ អនកសួរខលួនឯងថករ
សល ប់ និងករបំផលិចបំផល ញកំពុងែតេកតមនេឡងែមនេទ? េហតុអវីរបជជនកមពុជសមល ប់
របជជនកមពុជខលួនឯង? 

 

 

េហតុករណ៍ទី២ 
តមផលូវេទកន់សកលវទិយល័យរបស់អនក អនករបទះេឃញមត យវយ័េកមងមន ក់ និងកូន
របស់គត់កំពុងសំុទនេនតមផលូវ។ បូ៉លីសមន ក់បនេដរមកជិត េហយេដញគត់។ 
រសតេីនះពយយមកនុងករតវ៉ បុ៉ែនតមិនឈនះបូ៉លីស។ បូ៉លីសេនះរុញគត់ធល ក់ពីផលូវ បងខំ
ឲយគត់េដរេចញពីទីេនះេដយៃដទេទ។ រសតីេនះសំុទនតមចិញច ឹមផលូវជមួយកូនរបស់
គត់ពីេរពះគត់ និងរកុមរគួសររបស់គត់បនមកទីរកុងេដមបីែសវងរកជីវភពលអរបេសរ។     
បុ៉ែនតេដយសរបតីរបស់រសតីរូបេនះមិនអចែសវងរកករងរ េហយករពិបកចិតតរបស់
គត់បនកល យេទជកំហឹង េធវឲយគត់ផឹករសេជគជំ េហយវយរបពនធ។ េរកយមក
េដមបីសុវតថិភពផទ ល់ខលួន និងកូនរបស់គត់ រសតីរូបេនះបនចកេចញ េហយេបះបង់េចល
នូវកតីសងឃឹមតូចេនះ េដយមកេដកតមចិញច ឹមថនល់ និងសំុទនេដមបីចិញច ឹមជីវតិ។ 

 
េនេពលែដលរសតីរូបេនះ និងកូនរបស់គត់េដរេចញ អនកគិតថសថ នភពេនះជេរឿង
អរកក់បំផុតរបស់គត់េនៃថងេនះ។ បុ៉ែនតមនេរឿងរ៉វ ែដលរកុមេជងកងផតល់ករករ
ពរដល់អនកសុំទន “ែដលជេសវមួយ” ែដលជទូេទយកកៃរមជងពក់កណត លៃន
ចំណូលរបចំៃថងរបស់អនកសំុទនទំងេនះ េហយអនកគិតថរសតីរូបេនះនឹងរបឈមនឹង
ករេធវទុកបុកេមនញ ឬ     អត់េដយសរគត់មិនអចរកលុយបនរគប់សរមប់ៃថងេនះ។ 
មនអវីេកតេឡងរបសិនកូនរបស់គត់ធល ក់ខលួនឈឺ េហយគត់មិនអចបង់ៃថលថន ំ? បនទ ប់
មកគត់មិនអចរកលុយរគប់រគន់ទិញទឹកេដះេគឲយកូនគត់របចំៃថង េហយចំនីអហរ
ែដលអត់មនគុណភព និងតិចតួចែដលគត់បញចុ កកូនគត់របចំៃថង អចេធវឲយកូន
គត់ឈឺ។ គត់សងឃមឹថអចរតលប់េទផទះវញិឆប់ៗ បុ៉ែនតអនកមនចងងល់ថេតរកមុ
រគួសររបស់គត់ នឹងទទួលយកគត់ឬក៏អត់េដយសរឥឡូវេនះគត់បនចកេចញពី
បតីរបស់គត់។  
 
សថ នករណ៍ទំងេនះបញជ ក់ពីសថ នភពធងន់ធងរៃនសិទធិមនុសស។ ករបំផលិចបំផល ញទំង
រសុងេលសងគមកមពុជេដយែខមររកហមជេរឿងែដលករម និងជករប៉ះពល់ធងន់ធងរបំ
ផុតែដលបងហ ញពីអវីែដលបនេកតេឡង េនេពលែដលអវតតមនទំងរសុងៃនសិទធិមនុ
សសេនកនុងសងគមមួយ េហយេចទជសំណួរសំខន់ៗមួយចំនួន៖ េតេហតុករណ៍អច
េកតេឡងបនយ៉ងដូចេមតច? េតមនបញហ អវី? េតេយងអចេធវអវីបនខលះេដមបបីញឈប់
កររេំលភទំងេនះនេពលអនគត? េតវអចេកតមនេឡងមតងេទៀតែដរឬេទ? គួរឲយ
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សត យករមិតៃនអមនុសសធម៌ ែដលមនកនុងអំឡុងេពលែខមររកហមកនុងរបេទសកមពុជ
បនេកតេឡង េនេពលែដលពិភពេលកមិនទន់បនេរតៀមខលួនកនុងករចប់បងខំអនុវតត
សិទធិមនុសសេនេឡយ ជកំហុសមួយែដលរបជជនជេរចននិយយថនឹងមិនអចេកត

មនេឡងសរជថមីេឡយ េទះបីជវបនេកតេឡងសរជថមីក៏េដយ។ 

 
េសណរយូ៉ីទីពីរៃនមត យ និងកូនរបស់គត់ែដលជួបរបទះករលំបកធងន់ធងរ ជេហតុ
ករណ៍ែដលេកតមនេឡងេសទរែតរល់ៃថងកនុងទីរកុងេនអសីុអេគនយ៍។ យ៉ងណមិញ 
បញហ េចទមិនែមនថេហតុអវីបនជវេកតេឡងេនះេទ បុ៉ែនតេលថេតសិទធិមនុសសអច

រតូវបនេរបរបស់យ៉ងដូចេមតចេដមបីជួយ និង ករពរដល់របជជនទំងេនះ? សំណួរ
សំខន់មួយ គឺថេតភពរកីរកខល ំងេធវឲយអនករកីរកសំុទនេលចិញច ឹមថនល់ជបញហ សិទធិ
មនុសស ឬវជបញហ ៃនករអភិវឌឍ េសដឋកិចច ឬសុខមលភព? េតសិទធិមនុសសអច
ជួយេដះរសយបញហ ទំងេនះបនែដរឬេទ ឬ សិទធិមនុសសនឹងរគន់ែតបងហ ញពីបញហ
ែដលេកតមនេនកនុងសងគម េហយមិនអចេធវអវីបន? េសៀវេភពុមពេនះអះអងថជ
ករសំខន់កនុងកររកេលកេមលសិទធិមនុសស កនុងសថ នភពទំងពីរេនះពីេរពះករករ 
ពរសិទធិមនុសស ជកិចចកររបចំៃថងកនុងជីវតិរបជជនភគេរចន។ សិទធិមនុសសមិនគួរ
រគន់ែតរគបដណត ប់េលករណីែដលអរកក់បំផុតេនះេទ បុ៉ែនតរតូវរគបដណត ប់ផងែដរ
េលវធីិែដលសងគមបនរបរពឹតតមកេល និងេគរពរបជជនែដលងយរងេរគះរបស់ខលួន 
មិនថពួកេគរក ជនពិករ ឬកុមរេនះេទ។ ដូចែដលេសៀវេភពុមពនឹងបញជ ក់លមអិត 
សិទធិមនុសសករពរ និងគំរទដល់ភពៃថលថនូររបស់របជជន និងអនុញញ តឲយរបជជន
រគប់រគងេលជីវតិរបស់ពួកេគេដយមិនមនករចប់បងខំ ឬករេរ សេអង មិនថពីរដឋ ភិបល 
រកុមរបដប់អវុធ ឬេបមិនដូចេនះេទពីអនកមនអំណចកនុងសងគមេនះេឡយ។ 

 
េនេពលបចចុបបននេនះ រដឋ ភិបល និងសងគមមនកំណត់រតចរមុះកនុងករគំរទសិទធិ
មនុសស ៖ ករេបះេឆន តមនករេកនេឡងនូវ ”ភពេសរ ី និងយុតតិធម៌”។ ភពរកីរករតូវ
បនកត់បនថយ (េទះបីជមិនអចលុបបំបត់បនក៏េដយ)។ េកមងរសីចូលេរៀន និង
បនតករសិកសេទថន ក់ខពស់មនករេកនេឡង។ េសវសុខភពេពលបចចុបបននេនះអច
ទទួលបនេដយរបជជនភគេរចន។ រសបេពលជមួយគន េនះផងែដរ កររេំលភ
បំពនសិទធិជមូលដឋ នេលចេឡងកនុងសរព័ត៌មនេរៀងរល់ៃថង របជជនរតូវបនបេណត ញ
េចញពីដីធលីរបស់ពួកគត់ ទហន ឬបូ៉លីសគរមមកំែហងសហគមន៍មូលដឋ ន ពលករ 
េទសនតរបេវសន៍រតូវបនេកងរបវញ័ច េនទីតំងករដឋ ន រសតីរងកររបមថ របជជនរស់
េនកែនលងអនធិបេតយយ េហយសល ប់កនុងអគគីភ័យ កុមរមិនអចចូលេរៀនបន។ លទធភព
កនុងករេដះរសយសថ នភពទំងេនះ និងអវីែដលធនថភពេឃរេឃែដលបន 
េកតេឡងកនុងអំឡុងេពលែខមររកហមនឹងមិនេកតេឡងមតងេទៀត គឺពឹងែផអកយ៉ងចមបង
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េលសិទធិមនុសស របជជនដឹងពីសិទធិរបស់ខលួន រដឋ ភិបលធនថសិទធិទំងេនះរតូវបន
រកស េហយសងគមអនតរជតិមួយនឹងចត់ឲយរដឋ ភិបលអនុវតតនូវករេបតជញ ចិតតរបស់ខលួន។ 

 
១.១ េតសទិធមិនុសសជអវ?ី  

 
មនចេមលយសមញញមួយ និងសមុរគសម ញមួយេលសំណួរែដលថសិទធិមនុសសជអវី បុ៉ែនត
ចេមលយទំងពីរេនះ គួរែតរតវូបនបញជ ក់េដមបីែសវងយល់ពីសិទធិទសសនៈៃនសិទធិមនុសស។ 
ចេមលយសមញញអចនិយយបនថពកយេពចន៍េនះ ផតល់ករពនយល់េដយខលួនឯង៖ សិទធិ

មនុសសជសិទធិទំងឡយណ ែដលបុគគលមួយរូបមនពីេរពះពួកេគជមនុសស។ កនុង 
ន័យមយ៉ងេទៀត មនុសសេលកសកសមកនុងករទទួលបនករមិតជក់លក់ណមួយៃន
េសរភីព ឬសតង់ដរជីវភពែដលសមញញពីេរពះពួកេគជមនុសស។ 

 
ចេមលយែដលសមុរគសម ញគឺថសិទធិមនុសសមននូវសតង់ដរ ែដលបនទទួលសគ ល់ជ
អនតរជតិមួយពីវធីិសរសតែដលរបជជនគួរែតរតវូបនរបរពឹតតមកេល មិនពក់ព័នធនឹង
សថ នភព ឬកែនលងែដលពួកេគរស់េនេនះេទ។ តមនិយមន័យេនះ សិទធិមនុសសមន
ធតុនិតយនុកូលជមូលដឋ ន េហយសិទធិមនុសសធនថរដឋ ភិបល និងភគីដៃទមិន
ដក់ករមិតេលេសរភីព ឬបងកឲយមនករឈឺចប់ែដលមិនចំបច់ដល់របជជនេនះ
េទ។ របសិនជសិទធិទំងេនះរតូវបនរកស របជជនទំងអស់អចរស់េនរបកបេដយ
ភពៃថលថនូរ។ ចំនួនៃនសិទធិែដលបនទទួលសគ ល់ជអនតរជតិកំពុងែតមនករេកនេឡង
ែដលសថិតេរកមករជែជកែវកែញកេនអងគករសហរបជជតិ (UN) និងសថ ប័នដៃទ។ 

 
សិទធិមនុសសអចរតូវបនពនយល់េទតមរយៈអវីែដលសិទធិទំងេនះផតល់ជូនដល់មនុសស៖ 

 
• េសរភីពកនុងករេធវសកមមភពជក់លក់ (ជឧទហរណ៍េធវដំេណ រ បងហ ញពីទសសនៈ

របស់ខលួន ឬេគរពសសនមួយ) ។ 
• េសរភីពរួចផុតពីលកខខណឌ ជក់លក់មួយចំនួន (ជឧទហរណ៍ទរណុកមម និងទស
ភព)។ 

• សិទធិកនុងករទទួលបនេសវកមម (ជឧទហរណ៍ករអប់រ ំ សុខភព របព័នធចបប់
ែដលយុតតិធម៌ និងលទធភពកនុងករេធវករងរ) 

 

• ករករពរដល់រកុមរបជជនងយរងេរគះដូចជជនពិករ កុមរ រសតី និងជនេភៀស
ខលួន។ 
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ជសេងខប សិទធិមនុសសធនថរបជជនមនលទធភពកនុងករចូលរួមេពញេលញកនុង
សងគមមួយ េហយរស់េនជីវតិមួយរបកបេដយភពៃថលថនូរ។ សិទធិមនុសសក៏ធនផងែដរ
ថតៃមលរបសម់នុសសេយងរតវូបនទទួលសគ ល់ និងករពរ។ ែផនកបនទ ប់េចទជសំណួរ

ថេតបុគគលមួយរូបទទួលបនសិទធិមនុសសរបស់ពួកេគបនយ៉ងដូចេមតច េហយអនក
ណជអនកសេរមចថសិទធិទំងេនះជអវី? 

 

 

១.១.១ ជមនុសស 
 

លកខណៈវនិិចឆ័យចំបច់ែតមួយគត់កនុងករទទួលបនសិទធិមនុសស គឺរតូវែតជមនុសស 
មិនមនលកខខណឌ  គុណវុឌឍិ ឬចំេនះដឹងេផសងេទៀតែដលចំបច់េនះេទ។ េនកនុងជីវតិ
របចំៃថងមិនមនករពិបកកនុងករែញកមនុសសពីសតវឬរកុខជតិេនះេទ៖ របូរងជីវសរសត

ជក់ែសតងបញជ ក់ថមនុសសជមនុសស។ យ៉ងណមិញជករពិបកកនុងករកំណត់ថ 
បុគគលណមន ក់កល យេទជមនុសស េហយេនេពលណខលះែដលពួកេគឈប់កល យជ 
មនុសស។ 

 

េនេពលណែដលបុគគលណមន ក់កល យជមនុសស? 
ជំុវញិពិភពេលក មិនមនកររពមេរពៀងជសកលេលថេពលណជីវតិមនុសសចប់ 
េផតមេនះេទ។ សងគមខលះអះអងថជីវតិចប់េផតមេនេពលេកត ខលះេទៀតចត់ទុកតំងពី
េពលចប់មនគភ៌ថជេពលសំខន់ និងខលះេទៀតកំណត់ថ េនេពលែដលទរកមួយ
រូបអចរស់េនេដយមិនមនមត យរបស់ខលួន ។ ខណៈេពលែដលបុគគលមន ក់អចរកេលក

េមលរសតីែដលមនៃផទេពះមួយរូប េហយេឃញនូវជីវតិមួយ (រសតីរូបេនះ) អនកខលះេទៀត
អចេឃញជីវតិពីរ (រសតីរូបេនះ និងទរករបស់គត់)។ ឥទធិពលៃនសិទធិមនុសសមនន័យ
ពីរយ៉ង។ ទីមួយ និយមន័យចបប់នឹងកំណត់និតយនុកូលភពៃនករបញច ប់ករមនៃផទ
េពះ។ ទីពីរនិយមន័យេនះមនករបងកប់ន័យចមបងេលសុខភពបនតពូជ និងសិទធិរសតី
ជំុវញិបញហ ពក់ព័នធសិទធិរបស់រសតីមនៃផទេពះ កនុងករសេរមចថនឹងេធវអវីចំេពះទរក
ែដលមិនទន់េកត ែដលនឹងមនបញជ ក់កនុងជំពូកេរកយៗ។ យ៉ងណមិញ េនេពល
េកត មនុសសទទួលបនសិទធិមនុសសជសវ័យរបវតតិ មិនពក់ព័នធនឹងកែនលងែដលពួកេគ
េកត ឬថេតពួកេគដឹងថសិទធិមនុសសជអវីឬក៏អត់េនះេទ។ 

 

េហយេនេពលណខលះែដលបុគគលណមន ក់ឈប់កល យជមនុសស? 
សំណួរែដលថេនេពលណ ែដលសិទធិមនុសសរបស់បុគគលណមន ក់ែលងមនគឺ 
បងហ ញពីលកខណៈពិេសសេផសងេទៀតៃនអវីែដលរតូវចត់ទុកថជមនុសស។ មរណៈភព
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ជសថ នករណ៍ែដលបញជ ក់ចបស់ េហយមនុសសមួយចំនួនមនបញហ កនុងករែបងែចក
រវងអនកសល ប់ និងអនកែដលេនរស់។ យ៉ងណមិញ មនអវីេកតេឡងរបសិនេបជនណ
មន ក់រតូវបនេធវេកសលយវច័ិយ រកេឃញថខួរកបលរបស់គត់ឈប់េដរ ឬក៏គត់មន
ជមងឺផលូវចិតតធងន់ធងរ ឬខួចខួរកបល? េនករមិតណមួយែដលឆនទៈកនុងកររកសបុគគលណ
មន ក់ឲយេនមនជីវតិ បនទ ប់ពីគត់ទទួលរងនូវេរគះថន ក់ធងន់ធងរ ឬអសមតថភពផលូវចិតត 
អចរតូវបនចត់ទុកថសមេហតុផល? 

 
ករេឆលយសំណួរទំងេនះ បងហ ញពីលកខណៈសំខន់ៃនលកខខណឌ ជមនុសស។ ជទសសនៈ

សមញញមួយែដលថបុគគលមួយរូបរតវូែតដឹងខលួន េហយមនករគិតែដលសមេហតុ
ផលេដមបីេធវជមនុសសេពញេលញ។ មនែតេនេពលែដល ខួរកបលបុគគលមួយរបូែលង
េដរ ឬក៏មិនអចគិត េទបេគអចបិតឧបករណ៍រទរទង់ជីវតិ។ ខណៈេពលែដលរដឋេផសងៗ
មននីតិវធីិេផសងៗគន កនុងករេធវេសចកតីសេរមចចិតតេលបញហ េនះ (ជេរឿយៗរួមមនករ 
ចរចររវងអនកផតល់ដំបូនម នេវជជសរសត ឆនទៈរបស់រកុមរគួសរ េហយនិងចំណយៃថល
ពយបល) េសចកតីសេរមចកនុងករេធវែបបេនះជេរឿយៗ ែផអកេទេលថេតអនកជមងឺអច
មនមុខងរជមនុសសបនឬក៏អត់។ 

 
េលសពីេនះេទៀត ជមនុសសមនន័យថរបជជនអចចូលរួមេដយសមេហតុផលេនកនុង
សងគម។ េនេពលនរណមន ក់បនបត់បង់ករគិតសមេហតុផលរបស់គត់ របែហលជ
េដយសរជមងឺផលូវចិតត ឬករខូចខួរកបល រដឋ ភិបល ឬអណពយបលរបស់គត់រតវូ
កន់កប់សិទធិ និងមនទំនួលខុសរតវូជំនួសគត់មួយចំនួន។ ដូចេនះរដឋ ភិបលគួរែត
មនវធីិសរសតមួយកនុងករកំណត់ពីបញហ េនះ រពមទំងមនអជញ ធរែដលរតូវបនែតង
តំងកនុងករេធវេសចកតីសេរមចចិតត។ ដូចេនះេនេពលែដលសថ នភពេនះេកតមនេឡង 
អនកែដលទទួលរងផលប៉ះពល់តមវធីិណមួយ មិនបត់បង់សិទធិរបស់ពួកេគេនះ 
េឡយ បុ៉ែនតសិទធិទំងេនះរតូវបនផតល់ជូនដល់អណពយបល ឬអនកេមលែថរបស់ពួក 
េគ។ ជថមីមតងេទៀត សងឃឹមថរដឋ ភិបលនឹងមនចបប់ជធរមនេដមបកីរពរសិទធិជ
មូលដឋ នរបស់របជជនទំងេនះ ខណៈេពលេនះផងែដរ ទទួលសគ ល់ថពួកេគមិន 
មនសមតថភពចំបច់ កនុងករមនមុខងរេនកនុងសងគមេនះេទ។ េនកនុងទសសនៈៃន
សិទធិមនុសស មនុសសរតូវបនចត់ទុកថជសភវៈែដលមនករគិតសមេហតុផលដូចែដល
បនបញជ ក់លមអិតកនុងមរត១ ៃនេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស (UDHR)។ 
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ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
ករដកហូតសិទធិមនុសស 

 
មនបញហ េចទែដលពិបកេឆលយ េនេពលែដលបុគគលមួយរូបទទួលរងករខូចខតខួរ
កបលធងន់ធងរ ឬមនជមងឺផលូវចិតតធងន់ធងរែដលជលទធផលេធវឲយពួកេគមិនអចមនមុខងរ
េដយសមេហតុផលកនុងសងគម ពួកេគអចបងកេរគះថន ក់ដល់ខលួនឯង ឬអនកដៃទ។ ទូទំង
ពិភពេលក ឧរកិដឋកមមធងន់ធងរជេរឿយៗរតូវបនដក់ទណឌ កមមេដយករដក់ពនធនគរ ។ 

 
របសិនេបបុគគលេនះរតវូបនបញជូ នេទពនធនគរ ឬចក់េសរទុកឲយឆង យពីេគរបសិនេបបុគគលេនះរតវូបនបញជូ នេទពនធនគរ ឬចក់េសរទុកឲយឆង យពីេគរបសិនេបបុគគលេនះរតវូបនបញជូ នេទពនធនគរ ឬចក់េសរទុកឲយឆង យពីេគរបសិនេបបុគគលេនះរតវូបនបញជូ នេទពនធនគរ ឬចក់េសរទុកឲយឆង យពីេគពីេរពះពីេរពះពីេរពះពីេរពះ
គត់គត់គត់គត់មនមនមនមនជមងឺឆគួតេរគចិតត េតគត់មិនបត់បង់សិទធិរបស់គត់េទែមនេទជមងឺឆគួតេរគចិតត េតគត់មិនបត់បង់សិទធិរបស់គត់េទែមនេទជមងឺឆគួតេរគចិតត េតគត់មិនបត់បង់សិទធិរបស់គត់េទែមនេទជមងឺឆគួតេរគចិតត េតគត់មិនបត់បង់សិទធិរបស់គត់េទែមនេទ? ? ? ? ដូចេនះ ដូចេនះ ដូចេនះ ដូចេនះ 
េតេនះមនន័យថសទិធិមនុសសមិនែមនជសកលេទែមនេទេតេនះមនន័យថសទិធិមនុសសមិនែមនជសកលេទែមនេទេតេនះមនន័យថសទិធិមនុសសមិនែមនជសកលេទែមនេទេតេនះមនន័យថសទិធិមនុសសមិនែមនជសកលេទែមនេទ????    

 
យ៉ងណមិញ េទះបីជេនកនុងពនធនគរក៏េដយ មនុសសេនែតមនសិទធិជេរចន
របស់ពួកេគ។ ជចំបច់ ពួកេគរតូវរកសសិទធិជមូលដឋ នរបស់ខលួន (ដូចជសិទធិកនុងករ
រសរ់នមនជីវតិ េសរភីពរួចផុតពីករេធវទរុណកមម និងទសភព និងកររបរពឹតតមក
េលែដលមិនមនករេរ សេអង)។ 

 
 

១.១.២ សទិធរិបសម់នុសស 
 

សិទធិរតូវបនទទួលសគ ល់ពីេរពះសិទធិទំងេនះរតូវបនចត់ទុកថ ”រតឹមរតូវ” និង “យុតតិ
ធម៌” ។ េនកនុងភសអង់េគលសអតថន័យពីរៃនសិទធិមនុសសពក់ព័នធនឹង៖ អនកមន ”សិទធិ” 
កនុងករទទួលបនអវីមួយពីេរពះវរតវូបនចត់ថ ”ជេរឿងរតឹមរតូវ” ឬ “រតឹមរតូវ” ។ 
សិទធិមួយជអវីែដលរតវូបនជំពក់ដល់បុគគលមន ក់ (ែដលគត់សកសមនឹងទទួលបន) 
ឬវអចអនុវតតចំេពះលកខខណឌ មួយ ែដលពួកេគអចរួចផុតពីលកខខណឌ ទំងេនះ។ 
ដូចេនះ ទសសនៈៃនសិទធិមួយអចទំងមនភពសមញញ និងសមុរគសម ញ។ កនុងន័យ
សមញញ សិទធិមួយគឺជអវីែដលបុគគលមួយរូបអចទទួលបនេដយរតឹមរតូវ មនេសរ ី
ភពកនុងករេធវអវីមួយ ឬរតូវបនករពរេដយ។ មនសិទធិេផសងៗគន ជេរចន៖ សិទធិអនក
េរបរបស់ សិទធិអនកដំេណ រ សិទធិរបស់ពលរដឋ សិទធិរបស់អនកទសសន សិទធិេលអចលន
រទពយ សិទធិរបស់សិសសនិសសតិ សិសសសិកសេរៀនសូរត សិទធិកនុងករទសសនៈកិចច និង
មនេរចនេទៀត។ សិទធិនីមួយៗបងកប់នូវសិទធិរបស់បុគគលមន ក់កនុងករេធវអវីមួយ។ 
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ករេឆលយតបែដលសមុរគសម ញ រួមបញចូ លនូវករែសវងយល់ពីធតុផសំៃនទសសនៈផលូវចបប់
ៃនសិទធិមួយ ែដលរួមមននូវលកខណៈពិេសសមួយចំនួន។ ដំបូង សិទធិមួយរតូវពក់ព័នធ
នឹងកមមវតថុមួយ ែដលេនះជអវីជក់លក់ែដលសិទធិមួយផតល់ជូន អនុញញ ត ឬធន។ េនះ
ជខលឹមសរៃនសិទធិ េហយសរមប់សិទធិមនុសស កមមវតថុទំងេនះរតូវបនបញជ ក់េនកនុង
ចបប់ និងសនធិសញញ ។ សរមប់របេភទនីមួយៗៃនសិទធិ គឺមននូវបុពវសិទធិមួយចំនួន ៖ 
ជឧទហរណ៍ សិសសមួយរបូមនសិទធិកនុងករសួរសំណួរកនុងថន ក់ ខចីេសៀវេភពីបណត ល័យ 
េហយមនឱកសសមរសបកនុងករបញច ប់ករសិកស។ អនកេបកបរមនសិទធិមួយេដមបី
េរបរបស់ផលូវថនល់ អនកេធវដំេណ រមនសិទធិកនុងករេរបរបស់ឡនរកុងសធរណៈ ។ល។ 

 
ទីពីរ សិទធិមួយរតវូែតពក់ព័នធនឹងនរណមន ក់ ឬសថ ប័នមួយែដលមនកតពវកិចចកនុងករ
ផតលស់ិទធិេនះ។ របសិនេបគម នបុគគលេនះ ឬសថ ប័នេនះមិនចំបច់មនសិទធិេនះេទ។ 
េនះមនន័យថសិទធិមួយអចរតូវចត់ទុកថជសិទធិរបសិនេបភគីទីពីរ (មិនថជរដឋ 
រកុមហ៊ុនមួយ ឬសកលវទិយល័យមួយ) រតូវបនេសនរឲយេធវករេគរព និងរកសនូវសិទធិ
េនះ។ មិនចំបច់ផតល់សិទធិដល់អនកណមន ក់នូវសិទធិកនុងករដកដេងហមេនះេទ ពីេរពះ
ថមនខយល់េរចនណស់េដមបីដកដេងហម។ យ៉ងណមិញរបសិនេបខយល់រតូវបន
បំពុល េហយពិបកកនុងករដកដេងហម ដូចេនះរតូវមនអនកទទួលកតពវកិចចកនុងករធន
នូវសិទធិដល់របជជនកនុងករដកដេងហមខយល់បរសុិទធ។ េនះរតូវបនេហថជកតពវកិចច

ែដលមនទំនក់ទំនងនឹងសិទធិមួយ ែដលនឹងរតូវបនពនយល់បែនថមកនុងែផនកេរកយ 
េទៀតៃនេសៀវេភេនះ។ 

 
សិទធិមិនរតឹមែតអនុវតតចំេពះមនុសសេនះេទ៖ សជីវកមម ក៏មនសិទធិ និងកតពវកិចចផង
ែដរ េហយសតវក៏មនសិទធិផងែដរ។ េនះមិនែមនមនន័យថពួកេគទទួលបនសិទធិេសម
គន នឹងមនុសសេនះេទ បុ៉ែនតមនន័យថមនអនកមនកតពវកិចចែដលរតូវផតល់សិទធិដល់
សតវ ឬសជីវកមម។ វមិនែមនជករសមេហតុផលេនះេទ កនុងករផតល់ដល់សតវនូវសិទធិ
ដូចគន េទនឹងមនុសស េដយសតវមិនចំបច់រតវូេបះេឆន ត ឬមនសញជ តិេនះេទ បុ៉ែនត
ពួកេគរតូវករសិទធិកនុងករធនថពួកេគទទួលបនកររបរពឹតតមកេលសមរមយ េហយ
រតូវករពរពួកេគពីកររេំលភបំពនពីមនុសស។ តមរយៈេនះ សិទធិរបស់សតវគឺរសេដៀង

គន នឹងមនុសស ៖ េដយសរសិទធិមនុសសករពរមនុសសពីកររេំលភបំពនេដយរដឋ ឬ 
សងគម សិទធិរបស់សតវករពរសភវៈសតវ ពីកររេំលភបំពនេដយមនុសស។  
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១.១.៣ មូលដឋ នរគឹះៃនសទិធមិនុសស 
 

សិទធិមនុសសរតូវបនបេងកតេឡងេនកនុងចំេណម សិទធិផលូវចបប់ សិទធិសីលធម៌ និង សងគម។ 
សិទធិទំងបីរបេភទេនះ (ផលូវចបប់ សីលធម៌ និងសងគម) ទមទរឲយមនករពិភកស។ 
ទីមួយ សិទធិមនុសសគួរែតរតវូបនចត់ទុកថជសិទធិេដយចបប់។ មនសិទធិផលូវចបប់ជ
េរចន (ជឧទហរណ៍ សិទធិរបស់អនកណមន ក់កនុងករេរៀបករ ឬកន់កប់រទពយសមបតតិ
េដយរសបចបប់) ែដលរតូវបនករពរេដយចបប់។ រដឋ ភិបលគួរែតេគរពសិទធិ
មនុសស មិនែមនរគន់ែតេដយសរវជ ”សិទធិ” ឬ “សីលធម៌” េនះេទ បុ៉ែនតពីេរពះពួក
េគរតូវបនចងកតពវកិចចកនុងកររកសនូវសិទធិមនុសសទំងេនះ។ េដយរពមេរពៀងេល
សិទធិមនុសសជអនតរជតិ ឬ តមរយៈករចូលជសមជិក UN រដឋ ភិបលរពមេរពៀងថ
រដឋរបស់ខលួនមនសិទធិមនុសស េហយសិទធិមនុសសទំងេនះមនមូលដឋ នផលូវចបប់។ មូល
ដឋ នផលូវចបប់េនះ មនសរៈសំខន់ទំង សរមប់ផតល់ករទទួលសគ ល់េលសិទធិមនុសស 
និងរពមទំងសរមប់ករអនុវតតនូវសិទធិមនុសសទំងេនះ។ េដយមនមូលដឋ នកនុង
ចបប់ រដឋ ភិបល និងភគីដៃទេទៀតមនកតពវកិចចតមផលូវចបប់កនុងករេគរពសិទធិ
មនុសស។ ជំពូកទី ៤ និងទី ៥ នឹងេធវករពិភកសេតថកតពវកិចចផលូវចបប់ទំងេនះមន
ករវវិតតន៍យ៉ងដូចេមតច េហយេតថរដឋមនកតពវកិចចយ៉ងណ កនុងករអនុវតតនូវកតពវ
កិចចផលូវចបប់ទំងេនះ។ 

 
ទីពីរ សិទធិមនុសសក៏ជសិទធិសីលធម៌ផងែដរ៖ សិទធិមនុសសមនរូបរងេដយសរសិទធិ
មនុសសទំងេនះរតវូបនចត់ទុកថជសីលធម៌ ឬសមរមយ។ យ៉ងណមិញ មិនែមនរគប់

សិទធិសីលធម៌ទំងអស់រតូវបនែផអកេលចបប់េនះេទ មនសកមមភពជេរចនែដលរតវូ
បនចត់ទុកថមិនមនសីលធម៌ បុ៉ែនតមិនផទុយនឹងចបប់េនះេទ (ជឧទហរណ៍ ផិត
កបត់នឹងៃដគូេសនហរបស់ខលួន)។ សិទធិសីលធម៌មួយចំនួនរតូវបនករពរេដយចបប់ 
ជឧទហរណ៍ ករហមឃត់របព័នធផសពវផសយ ែដលរតវូបនចត់ទុកថអសអភស
េនកនុងរបេទសមួយចំនួន។ របជជនជេរឿយៗ ទទួលសគ ល់េនេពលែដលសិទធិសីល
ធម៌មួយ រតូវបនរេំលភបំពនេដយសរេនកនុងសងគមមួយមនជំេនឿរសេដៀងគន េល
អវីរតូវ ឬក៏ខុស។ េទះបីជសីលធម៌ជេរឿយៗមនភពជក់លក់តមវបបធម៌ ជឧទ
ហរណ៍ ទសសនៈៃនករេសលៀកពក់េលេឆនរខសច់ ”សមរមយ” គឺែផអកេលតៃមលវបបធម៌ េហយ
ដូចេនះេទបរបេទសអសីុអេគនយ៍មួយចំនួន ចត់ទុកថសេមលៀកបំពក់មុជទឹកេខច 
របស់អឺរ ៉បុមិនសមរមយ ជទូេទសងគមភគេរចនែចករែំលកនូវតៃមលសីលធម៌រសេដៀងគន  
ពក់ព័នធនឹងថអវី ”សមរមយ” និង “គួរឲយេគរព”។ េទះបីជគំនិតៃនមូលដឋ នសីលធម៌
ដូចគន ជទសសនៈែដលចរមូងចរមសមួយ វក៏ជែផនកមួយៃនមូលដឋ នៃនសិទធិមនុសស
ផងែដរ។ ទសសនៈៃនសីលធម៌ដូចគន  មិនបងកប់ន័យថសីលធម៌មិនផល ស់បតូរេនះេទ ដូច
ែដលតៃមលមេនសេញច តន អពហ៍ពិពហ៍ និងផលវេូភទរតូវបនផល ស់យ៉ងខល ំងកនុងរយៈ
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េពលបុ៉នម នសតវតសចុងេរកយេនះ។ ដូចេនះករេគរពដល់របជជន េហយនិងអវី
ែដលពួកេគេធវ គឺមនលកខណៈដូចគន ជមូលដឋ នជំុវញិពិភពេលក ជពិេសសសរមប់
បញហ សំខន់ៗដូចជសុវតថិភព និងកររបរពឹតតមកេលពួកេគេដយរដឋ ភិបល។ 
 

 

 

ទសសនៈទន 
រកមបដិភព 

 
រកមបដិភពកំណត់ថ េយងគួរែតរបរពឹតតេលអនកដៃទដូចែដលេយងចង់ឲយេគរបរពឹតត
មកេលខលួនេយងែដរ។ រកមេនះមនឬសគល់របវតតិេរជរជះ េហយផសរភជ ប់សតិ និងអ
រមមណ៍របស់េយងជមួយនឹងអនកែដលេយងមនទំនក់ទំនងជមួយ។ ជឧទហរណ៍៖ 

 

• “កំុេធវដក់អនកដៃទនូវអវីែដលអនកមិនចង់េធវេលខលួនឯង” ។ ខុងជឺ 
• “ចត់ទុកថករមនបនរបស់អនកជិតខងេយង ជករមនបនរបស់េយង េហយករ

ខតបង់របស់អនកជិតខងេយងថជករខតបង់របស់េយង”។ ឡវហសុី (លទធិតវ) 
• “របរពឹតតេលអនកដៃទដូចែដលអនករបរពឹតតេលខលួនឯង”។  ម៉ហប់ហរ៉ត សន់ទី 

បវ៉ (ហិណឌូ )  
• “កំុេធវឲយអនកដៃទឈចឺប់តមវធីិែដលអនកខលួនឯងផទ ល់គិតថជករឈឺចប់” ។ 

អូដណវ៉ហគ  (រពះពុទធសសន) 

• “កំុេធវអំេពអវីែដលខលួនអនកមិនចូលចិតតេលអនកដៃទ” ។  តូបី៊ត (រគឹះសសន) 
• “េធវដក់អនកដៃទដូចែដលអនកចង់ឲយអនកដៃទេធវមកេលខលួនអនក”។  ម៉តធយូ៧ ៖ ១២ 

(រគឹះសសន) 
• “អនកនឹងមិនេជឿេនះេទ  ដរបណអនកេឃញផទ ល់ថកតីរសលញ់របស់គត់ចំេពះ

បងបអូនរបស់គត់ដូចគន នឹងកតីរសលញ់ចំេពះខលួនគត់ផទ ល់”។ ហឌីត ១៣ 
(អីុសល ម) 

• “រសឡញ់អនកជិតខងដូចែដលអនករសឡញ់ខលួនឯង”។  eviticus (Judaism) 
• “អនកែដលរតស់ដឹងពិតរបកដ ជអនកែដលមិនបងកឲយមនករភ័យខល ចដល់អនក

ដៃទ និងមិនភ័យខល ចអនកដៃទ”។   វ៉ សរង (Sikhism)  
 
ទីបី សិទធិមនុសសជសិទធិសងគមែដលធនថរបជជនរស់េនេដយសុវតថិភព និងមន
សុភមងគលជមួយគន េនកនុងសងគម។ ជថមីមតងេទៀត មិនែមនរគប់សិទធិសងគមទំងអស់
រតូវបនករពរេដយចបប់េនះេទ (េហយសិទធិទំងេនះក៏មិនចំបច់ជសិទធិសីលធម៌
េនះេទ) បុ៉ែនតសិទធិសងគមទំងេនះពិតជធននូវដំេណ រករេទមុខេដយរលូនៃនសងគម។ 
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ជឧទហរណ៍ តរមង់ជួរេនធនគរ ឬឲយេកអីឡនរកុងេទអនកដៃទអងគុយមិនែមន
ជសកមមភពែដលតរមូវេដយចបប់េនះេទ ដូចេនះសិទធិទំងេនះមិនែមនជសិទធិមនុសស

េនះេទ បុ៉ែនតរបជជនរតូវបនរពឹំងថនឹងអនុវតតតមនិយមែដលមិនមនករសរេសរ
ជលយលកខអកសរទំងេនះេដមបីឲយសងគមមនដំេណ រេដយភពគួរសម។ សិទធិសងគម
រួមមនអវីែដលបុគគលណមន ក់ អចរពឹំងថនឹងទទួលបនពីរដឋ ភិបល (ជឧទហរណ៍ 
ករអប់រ ំ និងសុខភព) បុ៉ែនតសិទធិទំងេនះក៏រគប់ដណត ប់ផងែដរេលេសចកតីរពឹំងទុកកនុង
កររស់េនកនុងសហគមន៍មួយ។ សិទធិសងគមជគំរៃូនភពគួរសម ករជួយគន របកបេដយ
មិតតភព ករអត់ឱន និងសូមបីែតភពរកីរយ ែដលេធវឲយជីវតិកន់ែតមនភពងយរសួល 
និងរកីរយសរមប់េយងទំងអស់គន ។ សិទធិសងគមកំណត់ថរបជជនរតូវែតមនសុវតថិ 
ភព និងសនតិសុខ េហយតរមូវកររបស់ពួកេគរតូវបនបំេពញេដយសងគម ឬរដឋ។ 

 

ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
ចំណត់របេភទៃនសិទធិ 

 
១. េនកនុងរបេទសរបស់អនក េតរបជជនមនកតពវកិចចកនុងករអនុវតតតមសកមមភព
ែដលបញជ ក់ខងេរកមេដយសរពួកេគបនរេំលភបំពន(ក) សិទធិផលូវចបប់ (ខ)
សិទធិសីលធម៌ (គ) សិទធិសងគម ឬ(ឃ)សិទធិចរមុះៃនសិទធិខងេល ែដរឬេទ?  

 

២. េតអនកគិតថចេមលយរបស់អនកនឹងអនុវតតកនុងរបេទសអស៊នដៃទេទៀត បនករមិតណ? 
៣. េតអនកគិតថសកមមភពទំងេនះ គួរែតរតូវបនករពរតមរយៈសិទធិមនុសសែដរឬេទ? 

•   េសម ះរតង់នឹងរបពនធ/បតី 
• មិនថតរូបអនកណមន ក់កំពុងេសលៀកពក់ កនុងបនទប់ផល ស់បតូរសេមលៀកបំពក់

េដយសមង ត់ 
•    មិនខកេសត ះេផតសផត ស 
• របគល់កបូបែដលបត់េដយមិនបនប៉ះពល់អវីេទមច ស់េដមវញិ 
•    របប់មិតតភ័រតតរបស់អនកថមូ៉តសក់កត់ថមីែដលៃថលរបស់គត់អរកក់េមល 
•    របប់ផលូវដល់អនកវេងវងផលូវ 
• សុខចិតតឈរេដយឲយកែនលងដល់មនុសសចស់អងគុយេនេលឡនរកុង 
•    សងរបក់ែដលជំពក់ដល់មិតតិភ័រកតវញិ។ 
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រទឹសតីមួយពីមូលដឋ នៃនសិទធិមនុសស គឺថសិទធិមនុសសរតវូបនវវិតតិពី ”ចបប់ធមមជតិ”។ 
េនះមនន័យថសិទធិ និងកតពវកិចចមនលកខណៈជសកល និងទូលំទូលយដូចេទ
នឹងធមមជតិ េហយនិងថភពសមេហតុផល និងសនិទនភពៃនចបប់របែហលជ
មនមូលដឋ នកនុងធមមជតិរបស់មនុសស។ ចបប់ធមមជតិេផត តសំខន់េលទសសនៈ ដូចជ
ភពៃថលថនូររបស់មនុសស និងសិទធិជមូលដឋ នែដលេកតេចញពីបទដឋ នសីលធម៌ែដល
មនពីធមមជតិ (ែដលជបទដឋ នសីលធម៌ែដលបុគគលមនតំងពីកំេណ ត) ែដលមនុសស
ទំងអស់មនតំងពីកំេណ ត។ ជឧទហរណ៍ កនុងរទឹសតីេនះ មនុសសមិនសមល ប់គន េទ
វញិេទមកេដយសរអំេពេនះរបឆំងនឹងធមមជតិ។ េនះជអវីែដលមនុសសមនេនកនុង
សីលធម៌ធមមជតិរបស់ខលួន នូវជំេនឿមួយែដលថករសមល ប់ជអំេពអរកក់ ឬបំណងកនុង
ករករពរខលួន ឬញណែដលមនតំងពីកំេណ តថអវីលអ និងអវីអរកក់។ ដូចេនះចបប់
ធមមជតិរតូវបនចត់ទុកថជករមងមួយៃនសិទធិ និងកតពវកិចចែដលេគរព និងគំរទ 
ជចមបងដល់ចរកិលកខណៈទំងេនះរបស់របជជន។ 

 
ទសសនៈៃនចបប់ធមមជតិមនភពចរមូងចរមស។ ជបឋមទសសនៈៃនអវីែដលរតូវបន
ចត់ថជ ”ធមមជតិ” រតូវបនផល ស់បតូរតមេពលេវល។ ជឧទហរណ៍ ករេរ សេអង
ពូជសសន៍ និងទសភពអស់រយៈយ៉ងយូរអែងវងមួយរតូវបនចត់ទុកថសមេហតុ
ផលេដយអនកសិកសចបប់ធមមជតិ។ តមធមមជតិ រសតីរតូវបនចត់ទុកថមិនេសមនឹង
បុរស ែដលជទសសនៈមួយរតូវបនរចនេចលេពលបចចុបបននេនះ។ របសិនជទសសនៈ
មួយមនករផល ស់បតូរតមេពលេវល េហយមនភពខុសគន ពីសងគមមួយេទសងគមមួយ 

របែហលជមិនរតូវបនចត់ទុកថជទសសនៈធមមជតិេនះេទ បុ៉ែនតជទសសនៈសងគម
មួយ។ ទីពីរ ចបប់ធមមជតិជេរឿយៗមនករពក់ព័នធនឹងគំនិតសសន េហយជពិេសស

ជមួយនឹងរ ៉ូមំងកតូលិក។ សរមប់េហតុផលេនះចបប់រេបៀបេនះមិនរតវូបនចត់ទុក
ថ ”ជធមមជតិ” េដយមនុសសរគប់រូបេនះេទ។  សកមមភពរួមេភទដូចគន រតូវបនចត់
ទុកថ ”មិនែមនជេរឿងធមមជតិ” តមចបប់កនុងសតវតសទី១៩ បុ៉ែនតទសសនៈេនះរតូវបន
បដិេសធយ៉ងទូលំទូលយេពលបចចុបបននេនះ។ េលសពីេនះេទៀត សសន ឬេគល
ករណ៍ទសសនៈវជិជ ជក់លក់មួយចំនួន ជេរឿយៗរតវូបនសំអងេដមបីជេហតុផល 
បញជ ក់ដល់សិទធិទំងេនះ ជឧទហរណ៍ថសិទធិទំងេនះ ”រតូវបនរបទនេដយរពះជ
មច ស់” ែដលនំមនសំណួរថេតរពះជមច ស់មួយណ ឬក៏រពះនីមួយៗបនកំណត់ពី
តរងៃនសិទធិទំងេនះេដយខលួនឯង? េដយសរភពខុសគន បនតិចបនតួចេនះ ជេរឿង
ធមមតែដលអនករសវរជវសិទធិមនុសស សថ ប័នដូចជ UN និងសកមមជនសិទធិមនុសស
របកន់យកទសសនៈ ”វជិជមន” ែដលថសិទធិមនុសសមនទរមង់ជក់លក់ និងលមអិត
មួយ៖ សិទធិមនុសសជអវីែដលមនកនុងសនធិសញញ សិទធិមនុសស។ 
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ករជែជកែវកែញកេលថ សិទធិមនុសសជអវី របែហលជមនទំនក់ទំនងនឹងចបប់ធមមជតិ 
ជឧទហរណ៍ ទសសនៈដូចជភពៃថលថនូរ យុតតិធម៌ និងសមភពរតូវបនសននិដឋ នថជ
កតីរបថន េនកនុងរគប់សងគមទំងអស់ បុ៉ែនតសពវៃថងេនះ ទសសនៈវជិជមនផលូវចបប់រតូវបន
េលកែលងជេរឿយៗផងែដរ។ ទសសនៈវជិជមនផលូវចបប់ចត់ទុកសិទធិមនុសសថជរចន
បថសងគម ែដលថសិទធិមនុសសរតវូបនបេងកតេឡងេដយរបជជនេដមបីផតល់ដល់របជ
ជននូវសិទធិ និងកតពវកិចចជពិេសស ។ សិទធិទំងេនះេបកចំហដល់ករេធវឲយរបេសរេឡង 
ែកសរមលួ និងគិតគូរសរេឡងវញិ។ មយ៉ងអនកែដលគំរទដល់ភពវជិជភពផលូវចបប់ 
រជបបែនថមេទៀតថ ទមទរឲយមនកររពងចបប់េដមបីករមិតអំណចរបស់រដឋ េហយ
មយ៉ងវញិេទៀតេដមបែីណនំដល់អំេពរបស់រដឋកនុងន័យវជិជមន។ សិទធិមនុសសជលទធផល
ៃនសងគមសហសម័យ និងឆលុះបញច ំងពីបញហ  និងកងវល់េនកនុងសងគមបចចុបបនន។ 
 

ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
ចបប់ធមមជតិ និងទសសនៈវជិជមនផលូវចបប់ 

 
ចបប់ធមមជតិកំណត់ថចបប់ខលះ ឆលុះបញច ំងពីធមមជតិរបសម់នុសស។ ចំែនកឯទសសនៈ
វជិជមនផលូវចបប់ចត់ទុកថចបប់មនវតតមនេដយសរែតរបជជនរពង និងចប់បងខំ
របជជនឲយអនុវតតចបប់ទំងេនះ ជឧទហរណ៍ េយងមិនសមល ប់គន េទវញិេទមកពី
េរពះេយងមនចបប់កនុងករហមឃត់េយងមិនឲយេធវដូចេនះ។ 

 
េតទសសនៈណមួយកនុងចំេណមទសសនៈទំងពីរេនះមនលកខណៈេតទសសនៈណមួយកនុងចំេណមទសសនៈទំងពីរេនះមនលកខណៈេតទសសនៈណមួយកនុងចំេណមទសសនៈទំងពីរេនះមនលកខណៈេតទសសនៈណមួយកនុងចំេណមទសសនៈទំងពីរេនះមនលកខណៈជក់ែសតងជក់ែសតងជក់ែសតងជក់ែសតង
ពិតរបកដជងេគពិតរបកដជងេគពិតរបកដជងេគពិតរបកដជងេគ????    

 
របសិនេបេយងគិតថចបប់ជទសសនៈវជិជមន េតេនះមនន័យថេយងេធវលអេដយ
សរែតចបប់របប់េយងឲយេធវដូចេនះ? េតទសសនៈដូចជសមភព និងយុតតិធម៌រតូវបន
បេងកតេឡងេដមបីរកសសងគមឲយមនសណឋ ប់ធន ប់ែមនែដរឬេទ? ឬរបសិនេបចបប់រតូវ
បនទញេចញពីធមមជតិ េហតុអវីបនជេយងមនចបប់សតីពីពនធដរ និងករេបកបរ 
េដយសរែតសកមមភពទំងេនះមិនមនេកតេឡងតមធមមជតិេនះេទ? 

 

 
មូលដឋ នៃនសិទធិមនុសសទមទរករគំរទទូលំទូលយ េដមបីកល យេទជសកល េហយ
មននូវករជរមញុចមបងៗជេរចនេដមបីសេរមចបនលទធផលេនះ។ េយងរតូវទទួល
សគ ល់ថអស់រយៈេពលជេរចនឆន ំមកេហយ េមដឹកនំសសន អនកទសសនៈវជិជ ែផនក
សីលធម៌ និងអនកចបប់បនជួយបេងកតសតង់ដរសីលធម៌។ ជករពិតណស់ រគប់
វបបធម៌ទំងអស់មននូវតៃមលថអវីខុស និងអវីរតូវ ពក់ព័នធនឹងកររបរពឹតតេលអនកដៃទ 
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មិនថពក់ព័នធនឹងអំេពហិងស ទំនក់ទំនងមិតតិភព ភពេសម ះរតង់កនុងមុខជំនួញរបស់ខលួន 
ឬបងខំឲយអនកដៃទេធវអវីមួយែដលពួកេគមិនចង់េធវេនះេទ។ មនកតត េផសងេទៀតែដល
េធវឲយសតង់ដរទំងេនះកល យេទជសកល៖ (១) សិទធិមនុសសរតវូបនែចងកនុងចបប់អនតរ 
ជតិ (២) ករចូលរមួជសកលរបស់រដឋកនុងរបព័នធ UN ែដលចប់បងខំអនុវតតចបប់អនតរជតិ 
និង (៣) រដឋអនុវតតតមសតង់ដរសិទធិមនុសស។ សិទធិមនុសស និងតៃមលែដលសិទធិមនុសស
ទំងេនះទមទរគឺេកតេចញពីកិចចរពមេរពៀងអនតរជតិ។ សតង់ដរទំងេនះមិនែមនរគន់

ែតជទសសនៈរបស់ UN និងរដឋ ភិបលេនះេទ បុ៉ែនតវតតមនរបស់សថ ប័នេនះ េពលបចចុ
បបននេនះ ជលទធផលៃនករខិតខំរបឹងែរបងអសរ់យៈេពលមួយសតវតសកនុងករកំណត់
សតង់ដរៃនកររបរពឹតតរបកបេដយមនុសសធម៌េទេលមនុសសជតិ។ 

 
កតត ចមបងមួយ ែដលែរបកល យសិទធិមនុសសពីសថ នភពកនុងរបេទសមួយេទជសតង់ដរ
ចបប់ជសកល គឺជករេឆលយតបនឹងភពរនធត់ៃនសរងគ មេលកេលកទីពីរ។ អំឡុង
េពលមុនេនះ សិទធិមនវតតមនកនុងរបេទសជេរចន បុ៉ែនតសិទធិទំងេនះខុសៗគន េយង
េទតមសសន ធមមនុញញ និងវបបធម៌ េហយដូចេនះមិនមនលកខណៈជសកលេនះេទ។ 
េលសពីេនះេទៀត កនុងករណីជេរចនសិទធិទំងេនះសរមប់របជជនជក់លក់មួយចំនួន
បុ៉េណណ ះមិនបនផតល់ជូនដល់មនុសសរគប់រូបេនះេទ (ដូចេនះជេរឿយៗ មិនមនករ
ផតលស់ិទធិដល់រកុមជនជតិេដមភគតិច ជនមិនែមនជពលរដឋ ឬរសតីេនះេទ) េហយ
សិទធិទំងេនះក៏មិនអចឆលងែដនបនែដរ (ចបប់សិទធិេនកនុងរបេទសអង់េគលស ឬសហរដឋ
អេមរកិរតូវបនេរបរបស់កនុងរបេទសទំងេនះែតបុ៉េណណ ះ) ។ កនុងអំឡុងេពលសរងគ ម
េលកេលកទីពីរ រដឋ ភិបល ជពិេសស អឡឺម៉ង់ែដលសថិតេរកមរបបសងគមជតិ
និយម មិនេអេពេលទសសនៈែដលថមនុសសរគប់រូបមនសិទធិេនះេទ េហយបនរបរពឹតត
េលរកុមមួយចំនួន (ជីហវ ជីបសីុ រកុមរបឆំងនេយបយ និងអនករួមេភទដូចគន ) ដូចពួក
េគមិនែមនជមនុសសេនះេទ។ សិទធិរបសពួ់កេគរតូវបនដកហូត េហយរបជជនជ
េរចនលននក់បនបត់បង់ជីវតិ។ តមផលូវចបប់ មិនមនអវីេរចនែដលរបេទសដៃទ
េទៀតអចអនតរគមន៍បនេនះេទ បុ៉ែនតអវីែដលកន់ែតយ៉ប់ជងេនះេទៀតេនះ គឺរបេទស

េផសងមិនមនឆនទៈកនុងករេធវអនតរគមន៍េនះេទ។ េទះបីេនកនុងរយៈេពលែវង ភពរនធត់
ៃនហយនភពបនផតល់ករជរមុញទឹកចិតត កនុងករេធវឲយសិទធិមនុសសចងកតពវកិចចផលូវ
ចបប់ដល់រដឋទំងអស់ ថជសតង់ដរជសកលមួយ ែដលមនន័យថរបសិនេបអំេព
យង់ឃនងដូចេនះេកតមនមតងេទៀត គឺវជកររេំលភបំពនចបប់ េហយជលទធផល
រតូវមនករអនតគមន៍ពីសហគមន៍អនតរជតិ។ 
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១.២ លកខណៈពេិសសជមូលដឋ ន និងទសសនៈទនកនងុសិទធមិនុសស 
 
សិទធិមនុសសមនលកខណៈពិេសសមួយចំនួនែដលអចែញកដច់ពីសិទធិដៃទ េហយក៏ជ
ករចំបច់ផងែដរកនុងករករពរ និងផតល់អំណចដល់របជជន។ លកខណៈពិេសស
ផតល់ឋនៈពិេសសដច់េគមួយដល់សិទធិមនុសស ែដលែញកសិទធិមនុសសទំងេនះដច់ពី
របេភទដៃទេទៀតៃនសិទធិ។ 

 

១.២.១ ភពជសកល 
 

ជទូេទ សិទធិមនែដនកំណត់តមទីកែនលង និងេពលេវលែដលសិទធិទំងេនះអនុវតត។ 
យ៉ងណមិញសិទធិមនុសសមិនមនែដនកំណត់ទំងេនះេនះេទ សិទធិមនុសសមនលកខ
ណៈជសកល។ អងគេហតុែតមួយគត់គឺឋនៈជមនុសសេនេលែផនដីេនះមនភពរគប់
រគន់កនុងករទទួលបនសិទធិមនុសស។ សិទធិមនុសសមិនពឹងែផអកេលសញជ តិេនះេទ ឬ
េដយសរកររស់េនេលទឹកមួយែដលទទួលសគ ល់សិទធិទំងេនះេទ។ ទំងេនះែញក
ដច់សិទធិមនុសសពីសិទធិភគេរចនដៃទេទៀត ែដលរតវូបនករមិតតមរយៈវធីិសរសត
មួយចំនួន ជឧទហរណ៍រគប់អយុកនុងករចូលេរៀនសរមប់សិទធិរបស់សិសស ឬមន
អយុរគប់រគន់សរមប់ពលរដឋកនុងករទទួលបនសិទធិកនុងករេបះេឆន ត ។ ភពភពភពភពជជជជសកលសកលសកលសកល
ធនថបុគគលនីមួយៗមនសិទធិមនុសស ែដលែតងែតមនរគប់ទីកែនលងសរមប់ពួកេគ។ 
 
ទសសនៈែដលថសិទធិមនុសសជសកល មិនែមនមនន័យជចំបច់ថមនុសសរគប់រូប
មនសិទធិដូចគន េនះេទ។ ផទុយេទវញិ មនុសសរគប់រូបមនសិទធិមនុសស េហយអចទម
ទរសិទធិទំងេនះបន បុ៉ែនតធតុផសំពិតរបកដៃនករទមទរេនះែផអកេល (១) េតបុគគល
េនកែនលងណ (២) គត់ជអនកណ (៣) េតគត់គួរែតមនសិទធិអវី។ មយ៉ងវញិេទៀត 
ខណៈេពលែដលសិទធិមនុសសដូចគន សរមប់មនុសសរគប់រូប សិទធិពិតរបកដែដលបុគគល
មន ក់ទទួលបនគឺែផអកេលកតត មួយចំនួន។  
 
  

ភពជសកលភពជសកលភពជសកលភពជសកល    
សិទធិមនុសសជមេធយ
បយសកលមនន័យ
ថមនុសសរគប់របូមន
សិទធិ។ សិទធិមនុសសគួរ
ែតមនចំេពះមនុសស
ជតិណមួយក៏េដយ 
កែនលងណក៏េដយ។ 
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ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
ភពជសកល 
 
រសតីមួយរបូរបឈមនឹងអំេពហិងស និងកររេំលភបំពនជេទៀងទត់ពីបតីរបស់គត់ បុ៉ែនត
ជេរឿងរ៉វែដលធមមតេនកនុងសងគមគត់ េហយរតូវបនចត់ទុកថជែផនកមួយៃនវបបធម៌។ 
គត់មិនបនតអូញែតអរអវីទំងអស់។ េរកពីេនះ មិនមនអនកណមន ក់អនតរគមន៍េនកនុង
សហគមន៍េនះេទ េដយសររគប់ៗគន ទទួលសគ ល់ថអំេពហិងសជេរឿងធមមត។ ជ
វបបធម៌ របពនធេជឿជក់ថបតីរតូវបនអនុញញ តឲយវយរបពនធរបស់គត់ េហយដូចេនះ 
គត់មិនបនរយករណ៍ជូនបូ៉លីសេនះេទ។ 
េតេនះមនន័យថអំេពរបស់បតីវយតបរបពនធគួរែតរតូវបនអនុញញ តែមនែដរឬេទ? 
េតេនះជបទឧរកិដឋឬក៏អត់? េតេនះជកររេំលភសិទធិមនុសសឬក៏អត់? 
 
េសចកតីសននិដឋ នថសិទធិមនុសសជសកល មនន័យថរសតីរូបេនះមនសិទធិមនុសសេទះបី
ជគត់មិនដឹងក៏េដយ ឬសូមបីែតគត់មិនយល់រសបក៏េដយ។ សិទធិរបស់រសតីរូបេនះ
កនុងករករពរខលួនពីអំេពហិងសគឺជសកល និងមិនអចដកហូតបន េហយមិនអច
របែកកបន។ េហតុផលែតមួយគត់ែដលគត់មិនរតូវបនករពរគឺេដយសរអនកេផសង
បនរបប់គត់ឲយទទួលយកកររបរពឹតតែបបេនះ។ េទះបីជវរបែហលជមិនែមនជ
បទឧរកិដឋ េដយសរថគត់មិនបនរយករណ៍ដល់បូ៉លីស កររេំលភបំពនេនែត
ជកររេំលភេលសិទធិរបស់គត់។ មយ៉ងវញិេទៀត មិនថគត់រពមេរពៀងឬក៏អត់េនះេទ 
អំេពហិងសេលគត់រតវូបនចត់ទុកថជកររេំលភបំពនមួយ។ 

 
េនះមិនែមនជករបងខំអនុវតតតៃមលពីរបេទសេផសងេលជំេនឿរបស់គត់េទែមនេទេនះមិនែមនជករបងខំអនុវតតតៃមលពីរបេទសេផសងេលជំេនឿរបស់គត់េទែមនេទេនះមិនែមនជករបងខំអនុវតតតៃមលពីរបេទសេផសងេលជំេនឿរបស់គត់េទែមនេទេនះមិនែមនជករបងខំអនុវតតតៃមលពីរបេទសេផសងេលជំេនឿរបស់គត់េទែមនេទ? ? ? ? 
េតអនកខងេរកមនសិទធិកនុងករចូលេតអនកខងេរកមនសិទធិកនុងករចូលេតអនកខងេរកមនសិទធិកនុងករចូលេតអនកខងេរកមនសិទធិកនុងករចូលេទកនុងសហគមន៍េទកនុងសហគមន៍េទកនុងសហគមន៍េទកនុងសហគមន៍ែបបែបបែបបែបបេនះ េហយរបប់េនះ េហយរបប់េនះ េហយរបប់េនះ េហយរបប់ដល់ដល់ដល់ដល់
ពួកេគថវបបធម៌របស់ពួកេគគឺមិនរតឹមរតវូ េហយថពួកេគរតវូែតពួកេគថវបបធម៌របស់ពួកេគគឺមិនរតឹមរតវូ េហយថពួកេគរតវូែតពួកេគថវបបធម៌របស់ពួកេគគឺមិនរតឹមរតវូ េហយថពួកេគរតវូែតពួកេគថវបបធម៌របស់ពួកេគគឺមិនរតឹមរតវូ េហយថពួកេគរតវូែតផល ស់បតូរផល ស់បតូរផល ស់បតូរផល ស់បតូរនូវនូវនូវនូវជំេនឿជំេនឿជំេនឿជំេនឿ
របស់ពួកេគ និងអនុវតតេដមបអីនុេលមតមសតង់ដរអនតរជតិែដរឬេទរបស់ពួកេគ និងអនុវតតេដមបអីនុេលមតមសតង់ដរអនតរជតិែដរឬេទរបស់ពួកេគ និងអនុវតតេដមបអីនុេលមតមសតង់ដរអនតរជតិែដរឬេទរបស់ពួកេគ និងអនុវតតេដមបអីនុេលមតមសតង់ដរអនតរជតិែដរឬេទ????    
 
របជជនមួយចំនួនអះអងថសិទធិមនុសសចប់បងខំនូវសីលធម៌ និងរបព័នធរកមសីលធម៌
បរេទសេលវបបធម៌ដៃទ។ េនះរបែហលជករពិតកនុងសថ នភពែដលថទំេនៀមទំលប់
សងគមមួយែដលទទួលយកេដយរបជជនរគប់គន កនុងសងគមេនះ អចរតូវបនចត់ទុក
ថជករមិនរតឹមរតវូ េហយជកររេំលភបំពនសិទធិមនុសស (ជឧទហរណ៍េកមងរសី
រតូវបនហមឃត់មិនឲយេទសលេរៀន)។ យ៉ងណមិញ ភពជសកលៃនសិទធិ
មនុសសអចឈនះេលតៃមលវបបធម៌ជក់លក់មួយចំនួន។ មនេហតុផលសរមប់បញជ ក់
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េលទសសនៈេនះ។ របសិនេបសិទធិមនុសសជែផនកមួយៃនតៃមលវបបធម៌ មនន័យថសិទធិ
ទំងេនះមិនមនលកខណៈជសកលេនះេទ បុ៉ែនតជវធិនជក់លក់តមវបបធម៌។  សិទធិ
របស់កុមរមួយរូបមិនរតូវបនេរ សេអងកនុងករចូលេរៀន គឺមនលកខណៈជសកល។ 
បែនថមពីេលេនះេទៀត កិចចករមួយៃនសិទធិមនុសសគឺេដមបរីបប់ដល់មនុសសរគប់រូបពីសិទធិ
របស់ពួកេគ។ តៃមលៃនវបបធម៌មិនអចរតូវបនេរបរបស់េដមបីជេលសមួយកនុងករមិន
របប់ដល់មនុសសពីសិទធិមនុសសរបស់ពួកេគេឡយ។ ជរមួ តៃមលវបបធម៌ភគេរចន គំរទ
ដល់សិទធិរបសម់នុសស េហយបញហ ចមបងេនទីេនះគឺេនេពលែដលវបបធម៌រតូវបនេរប
របស់ជេលសសរមប់កររេំលភបំពនសិទធិមនុសស។ េនកនុងករណីភគេរចន េន
េពលែដលរបជជនយល់រសបេលកររេំលភបំពន (ជឧទហរណ៍ េកមងរសតីមន ក់យល់
រពមកនុងករមិនេទសលេរៀន) ជេរឿយៗពួកេគមិនដឹងពីសិទធិរបស់ពួកេគ េហយដូច
េនះមិនបនយល់រសបកនុងមេធយបយមួយ ែដលបនរជបព័ត៌មនឲយបនេពញេលញ
េនះេទ។ ដូចេនះភពជសកលៃនសិទធិ អនុញញ តឲយរបជជន សហគមន៍ និងវបបធម៌
កនុងករេធវករសេរមចចិតតអំពីករអនុវតតជវបបធម៌របស់ខលួន កនុងវធីិសរសតមួយែដលបន
រជបព័ត៌មនេពញេលញ។ 

 

១.២.២ ភជ ប់តងំពីកំេណ ត 
 
សិទធិមនុសសមនលកខណៈពិេសសេដយសរ សិទធិទំងេនះមនសុពលភពេនេពល
បុគគលមួយរូបបនេកត។ បុគគលមិនចំបច់ែសវងរកសិទធិមនុសសេនះេទ។ ខុសគន ពីសិសស
និសសិត ឬអនកេបកបរ ែដលរតូវែតរបលងជប់េដមបីបនសិទធិរបស់ខលួន សិទធិមនុសស
អចទទួលបនេដយរគន់តមរយៈករេកតជមនុសសបុ៉េណណ ះ។ កនុងន័យមយ៉ងេទៀត
េយងអចនិយយបនថសិទធិមនុសស រតូវបនភជ ប់ភជ ប់ភជ ប់ភជ ប់តំងតំងតំងតំងពីកំេណ តពីកំេណ តពីកំេណ តពីកំេណ ត ដល់មនុសសេដយ
មិនចំបច់មនគុណវុឌឍិេផសងេនះេទ។ វក៏មិនែមនជករចំបច់េនះេទសរមប់
របជជន កនុងករដឹងថពួកេគមនសិទធិមនុសសកនុងករមនកមមសិទធិេលសិទធិទំងេនះ សិទធិ 

ទំងេនះមនវតតមន សូមបីែតបុគគលមួយរូបមិនដឹងថសិទធិរបសពួ់កេគរតូវបនរេំលភ
បំពន។ របសិនេបករដឹងលឺជលកខនតិកៈមួយសរមប់ករកន់កប់សិទធិ រដឋអចេជៀង
វងនូវករអនុេលមតមេដយងយរសួល េដយរគន់ែតតមរយៈមិនរបប់របជជន
ពីសិទធិរបស់ពួកេគ (េហយរដឋខលះេនែតមនកំហុសកនុងករេធវដូចេនះ)។ ករេធវឲយ
សិទធិមនុសសមនភជ ប់តំងពីកំេណ តគឺអចេជៀសវងបញហ េនះបន។

ភជ ប់តំងពីកំេណ តភជ ប់តំងពីកំេណ តភជ ប់តំងពីកំេណ តភជ ប់តំងពីកំេណ ត    
ភជ ប់តំងពីកំេណ តសំេដ
េលអវីែដលអចិៃរនតយ៍ ឬ
ែផនកែដលមិនអចបំែបក
បនៃនអវីមួយ។ សិទធិ
មនុសសភជ ប់តំងពីកំេណ ត
ចំេពះមនុសស។ សិទធិ
មនុសសទំងេនះគឺជអចិ
ៃរនតយ៍ និងមិនអចបំែបក
បន សិទធិមនុសសទំងេនះ
ែតងែតេនជប់ជមួយមនុ
សស មិនខវល់ថកនុងសថ ន
ភពណេនះេឡយ។ 
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១.២.៤ មិនអចដកហូតបន 
 
ជករណីែដលមិនអចេកតមន ែដលបុគគលណមន ក់បត់បង់សិទធិមនុសសរបស់ខលួន 
(ជករពិតណស់លុះរតណែតពួកេគសល ប់) ។ សិទធិជេរចន ដូចជសិទធិកនុងករមន
រទពយសមបតតិ ឬសិទធិជសិសសនឹងរតូវបញច ប់េនចំនុចណមួយ េនេពលែដលអនកលក់ 
កង់របស់អនក អនកបត់បង់សិទធិកនុងករេធវជមច ស់េលកង់េនះ ឬេនេពលែដលអនក
បញច ប់ករសិកស អនកែលងជសិសសនិសសតិេទៀតេហយ។ មនុសសមិនអចបត់បង់សិទធិ
របស់ខលួនេដយសរែតខលួនេធវអវីមួយេនះេទ មិនពក់ព័នធថអំេពរបស់ពួកេគសហវ
េឃរេឃយ៉ងណេនះេទ សូមបីែត បុ៉ល ពត និង អដុល ហុីែតលរេនែតអចទទួល
បនសិទធិមនុសសរបស់ខលួន។ មិនអចេទរួចែដលរដឋមួយេធវករសេរមចថសិទធិមនុសស
ែលងមនេទៀតេហយ ឬកនុងករសេរមចចិតតថសិទធិែដលរដឋទំងេនះធល ប់បនទទួល
សគ ល់ែលងមនករពក់ព័នធេទៀតេហយ។ េទះបីជេពលែដលរដឋថមីមួយរតូវបនបេងកត 
ជឧទហរណ៍ របេទសទីម័រខងេកត បនទទួលឯករជយភពពីឥណឌូ េនសុី ជកររពឹំង
ែដលថពលរដឋនឹងេនែតរកសនូវសិទធិមនុសសអវីក៏េដយ ែដលពួកគត់ធល ប់ទទួលបន 
េនេពលែដលពួកគត់ជែផនកមួយៃនរដឋមុន (កនុងករណីេនះគឺរបេទសឥណឌូ េនសីុ)។ 
យ៉ងណមិញ ជករសំខន់កនុងករចងចំថ ករមិនអចករមិនអចករមិនអចករមិនអចដកដកដកដកហូតហូតហូតហូតបនបនបនបន មិនែមនមន 
ន័យថបុគគលមួយរូបមិនអចបត់បង់សិទធិរបស់ខលួនជេរៀងរហូតបនេនះេទ ជេរឿយៗ
សិទធិមួយចំនួនែដលបុគគលមួយរូបទទួលបនអចមនករផល ស់បតូរ ជឧទហរណ៍ េន
េពលែដលបុគគលមួយរូបមនអយុ ១៨ ឆន ំ ពួកេគនឹងបត់បង់សិទធិកុមររបស់ពួកេគ 
េហយឋនៈរបស់ពួកេគនឹងផល ស់បតូរ។ េនកនុងករណីទំងេនះ ពលរដឋេនែតរកសនូវសិទធិ
មនុសសរបស់ពួកេគ បុ៉ែនតមិនែមនសិទធិរបស់ពួកេគកនុងនមជកុមរេនះេទ។ 

 

១.២.៥ ភពៃថលថនរូ 
 
មួយកនុងចំេណមកមមវតថុចមបងៗៃនសិទធិមនុសស គឺធនថមនុសសអចរស់េនរបកប
េដយភពៃថលថនូរភពៃថលថនូរភពៃថលថនូរភពៃថលថនូរ ែដលកនុងន័យមយ៉ងេទៀត គឺថពួកេគទទួលបនករេគរព កររបរពឹតត
មកេលលអរបេសរ េហយនឹងមនតៃមល។ របសិនេបបុគគលមួយរូបមនសិទធិមនុសសរបស់
ខលួន បនទ ប់មកគត់អចមនជីវតិរបកបេដយភពៃថលថនូរ។ របសិនេបសិទធិរបស់បុគគល
មួយរូបរតូវបនដកហូត បនទ ប់មកេទៀតគត់មិនអចទទួលបនកររបរពឹតតមកេល
របកបេដយភពៃថលថនូរេនះេទ។ 

 
ភពៃថលថនូរមិនែមនរតឹមែតអំពីករធនថមិនមនកររេំលភចបប់បុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតជ
កររបរពឹតតេលមនុសសកនុងវធីិសរសតមួយ ែដលពួកេគអចរតូវបនេគរពកនុងនមជ

ករករករករមិនអចដកហូតបនមិនអចដកហូតបនមិនអចដកហូតបនមិនអចដកហូតបន    
អវីែដលមិនអចដកហូត
បន គឺមិនអចយក
េចញ េបះបង់ ឬេផទរប
នេនះេទ។ េលសពីេនះ
េទៀត គឺមិនអចរតវូបន
ទិញ លក់ ឬចរចរេនះ
េទ។ ដូចេនះេទះបីជ
រតវូបនចត់ទុកជកត
ពវកិចចសិទធិមិនអចដកហូ
តបនគឺែតងែតមនវតត
មន។  
 

ភពៃថលថនរូភពៃថលថនរូភពៃថលថនរូភពៃថលថនរូ    
សិទធិមនុសសរតូវបនបេងកត
េឡតេដមបីគំរទ និងរកស
ភពៃថលថនូររបស់បុគគល េដ
យរមូមនភពទំនុកចិតត
ផទ ល់ខលួន តៃមលផទ ល់ខលួន 
និងសមតថភពរបស់ពួកេគ
កនុងករេរបរបស់ជំនញរ
បស់ពួកេគ។ ភពៃថលថនូរ
មនន័យថមនុសសមន
អរមមណ៍ថរតូវបនេគរព 
និងមនតៃមល។ 
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មនុសស ដូចេទនឹងមនុសសដៃទេទៀតែដរ។ ជឧទហរណ៍សិទធិកនុងករទទួលចំនីអហរ
មិនរគន់ែតជបរមិណែដលមន ២២០០កឡូរ ី កនុងមួយៃថងេនះេទ។ ចំនួនៃនកឡូរ ី
មនន័យតិចតូចបំផុត របសិនេបបុគគលមួយរូបរតូវបនបងខំឲយបរេិភគេលករមលឥដឋ 
ឬរបសិនេបជនជតិមូ៉សលីមរតវូបនផតល់អហរសច់រជូកេរៀងរល់េពល។ តៃមលៃនជីវ
ជតិមួយមុខមិនធននូវភពៃថលថនូរេនះេទ។ ភពៃថលថនូរមនន័យថបុគគលរូបេនះអច
ញុំអហរដូចមនុសសែដលមនភពៃថលថនូរ េហយេនះតមរយៈករេគរពតៃមលសងគម 
និងវបបធម៌ពក់ព័នធនឹងចំណីអហរ ដូចជករញុំអហរជមួយមិតតភ័រកត និងរកុមរគួ
សរតមអវីែដលរតូវបនចត់ទុកថជវធីិធមមត។ 

 

១.២.៦ សមភព 
 

សិទធិមនុសសមនវតតមនេដមបធីននូវសមភពសមភពសមភពសមភព។ ជករពិតណស់ ទសសនៈេនះរតូវ
បនបញជ ក់កនុងរល់ឯកសរសិទធិមនុសសទំងអស់ េដយសងកត់បញជ ក់ពីករទទួលបន
នូវសិទធិេដយេសមភពេដយគម នករេរ សេអង។ មរត ១ ៃន UDHR ែចងថ ” មនុសស
ទំងអស់េកតមកមនេសរភីព និងសមភពកនុងែផនកេសចកតីៃថលថនូរ និងសិទធិ ”។ េរបៀប
េធៀបខបបញញតតិេនះ េទនឹងបុពវកថៃនេសចកតីរបកសឯករជយរបស់សហរដឋអេមរកិ
ែដលបនែចងថ (១៧៧៦) ៖ “េយងទំងអស់គន ទទួលយកករពិតែដលថមនុសស 
(men) ទំងអស់មនភពេសមគន ” ឬេទនឹងមរត ១ ៃនេសចកតីរបកសសិទធិមនុសស និង
សិទធិពលរដឋរបស់របេទសបរងំ(១៧៨៩)៖ “មនុសស (men) េកតមកមនសិទធិនិង េសរ ី
ភពេសមគន ។” 

 
ជករពិតណស់ឯកសរនីមួយៗៃនឯកសរទំងេនះ គំរទេលទសសនៈែដលថសិទធិ
មនុសសរតូវបនភជ ប់តំងពីកំេណ ត (មនន័យថមនុសសេកតមករតវូភជ ប់ជមួយនឹង
សិទធិមនុសស) ែដលផតល់នូវេសរភីព និងភពេសមភពតំងពីកំេណ តដល់ពួកេគ។ បុ៉ែនត
សមភពពិតរបកដគឺពិបកកនុងករទទួលបន។ ជករសំខន់កនុងករចងចំថភស
ែយនឌ័រៃនខលឹមសរសិទធិមនុសសកលពីជំនន់មុនបងហ ញថ សមភពពិតរបកដរវង
េភទមិនទន់សេរមចបននូវេឡយេទ បុរសគឺេសមភពគន ជមួយនឹងបុរសដៃទេទៀត 
បុ៉ែនតរតូវករេពលេវលមួយចំនួន មុនេពលែដលរសតីរតូវបនចត់ថេសមគន នឹងបុរស។ 
រសេដៀងគន េនះផងែដរ របជជនែដលសថិតេរកមអណនិគមនឹងតសូ៊េដមបីសមភព
របស់ខលួនកនុងអំឡុងសតវតសទី ២០។ 

 
សមភពធនថមនុសសទទួលបនកររបរពឹតតមកេលដូចគន  មិនថេនចំេពះមុខ
ចបប់ េនកែនលងករងរ ឬកនុងករេរៀបអពហ៍ពិពហ៍េនះេទ។ យ៉ងណមិញមិនមន
សងគមណមួយែដលមនភពេសមគន ទំងរសុងរគប់រូបភពេនះេទ។ ជឧទហរណ៍ 

សមភពសមភពសមភពសមភព    
េនកនុងសងគម មនុសស
ទំងអស់គួរែតរតូវបន
របរពឹតតមកេលដូចៗគន  
ជពិេសសពក់ព័នធនឹង
សិទធិរបស់ពួកេគ។ េសម
គន មនន័យថមនុសសទំ
ងអស់មិនរតូវបនរបរពឹ
តតមកេលខុសៗគន េដយ
សរែតេភទ រទពយសមបតតិ 
ភស និងទសសនៈនេយ
បយរបស់ពួកេគេនេទ
។ល។ ខណៈេពលែដល
មនករណីពិេសសខលះចំ
េពះកររបរពឹតតមកេលខុ
សគន  (ដូចជអហររបូ
ករណ៍ពិេសស ដូចេនះ
កុមររកីរកអចេទស
លេរៀនបន) កររបរពឹតត
ទំងេនះគួរែតរតវូបន
េរបរបស់េដមបបីេងកនក
រមិតៃនភពេសមគន េនកនុ
ងសងគមបុ៉េណណ ះ។ 
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មិនែមនមនុសសរគប់រូបមនលទធភពកនុងករទទួលបនករសិកស ថន ក់សកលវទិយល័យ
េនះេទ។ េទះបីជករអប់រថំន ក់ខពស់ជសិទធិមនុសសមួយក៏េដយ គឺវទមទរនូវលកខ
ខណឌ មួយចំនួន ជឧទហរណ៍រតូវរបលងជប់ មនសញញ ប័រតវទិយល័យ មនចំេនះ
ដឹងែផនកភស ជេរឿយៗរតូវបនតរមូវមុនេពលទទួលឲយចូលេរៀន។ ជជងលទធភព
ែដលេសមគន  ជលកខខណឌ យុតតិធម៌មួយែដលករទទួលឲយចូលេរៀនរបស់សកលវទិយ
ល័យរតូវបនពឹងែផអកេលករមិនេរ សេអង។ ករេរ សេអងសំេដេលសថ នភពែដលជន
ណមន ក់ទទួលបនកររបរពឹតតខុសពីេគ រតូវបនពិន័យ ឬដក់ទណឌ កមមេដយសរែត
លកខណៈដច់េដយែឡករបស់ពួកេគ។ ទរមង់ែដលទូេទ និងចបស់លស់មួយគឺជ
ករេរ សេអងេលរសតីេភទ។ េនកនុងសងគមជេរចន មនជំេនឿថរសតមិីនខល ំងកល  ឬមន
សមតថភពដូចេទនឹងបុរសេនះេទ េហយដូចេនះមិនសកសមកនុងករទទួលបន
របក់កៃរមេសមគន េនះេទ។ ទរមង់ទូេទមួយេទៀតៃនករេរ សេអងរួមមនពូជសសន៍ 
សសន ជនជតិភគតិច ឬជនមិនែមនជពលរដឋ។ 

 

 

១.៣ ចបប់សិទធិមនុសស៖ សទិធិ និងកតពវកិចច 
 

 
អំណចៃនសិទធិមនុសសេកតេចញពីអងគេហតុែដលរតូវបនគំរទេដយចបប់។ ទសសនៈ
ែដលថសិទធិមនុសសមនលកខណៈជសកល និងមនសីលធម៌លអ មិនរគប់រគន់កនុងករ
ចប់បងខំសិទធិមនុសសទំងេនះេនះេទ។ សិទធិជេរចនពឹងែផអកែតេលតៃមលសងគមេដមបី
ចប់បងខំអនុវតតសិទធិទំងេនះ ៖ ករមិនរលំងជួររងចំេនធនគររតូវបនចប់បងខំេដយ
ករខឹងសមបររបស់អតិថិជនដៃទ។ េនះមិនែមនជវធីិសរសតែដលមនរបសិទធិភព
បំផុតកនុងករចប់បងខំអនុវតតសិទធិមួយេនះេទ ។ មយ៉ងវញិេទៀត សិទធិមនុសស រតូវបន
ដឹងថជចបប់ែដលរតូវបនករពរេដយសថ ប័នអនុវតតចបប់ េហយេនះជឋនៈែដល
បងក ររបជជន និងសថ ប័នពីកររេំលភបំពនេលសិទធិទំងេនះ។ ែផនកខងេរកម
េនះនឹងបញជ ក់ពិសត រពីលកខណៈចមបងែដលសិទធិមនុសសរតូវបនចត់ទុកថជចបប់។ 

 
១.៣.១ នីតិរដឋ 
សិទធិមនុសសជសិទធិផលូវចបប់ េដយសរសិទធិមនុសសរតូវបនចងកតពវកិចចេដយចបប់ 
បុ៉ែនតសិទធិមនុសសក៏ធនផងែដរថមនរបព័នធចបប់ែដលមនយុតតិធម៌ នឹងមនដំេណ រ
ករមួយ។ វតតមនៃនរបព័នធចបប់ែដលមនយុតតិធម៌មួយអចេកតមន លុះរតែត
សងគមរតូវពឹងែផអកេលទសសនៈៃននីតិរដឋ។ កនុងេគលបំណងចប់បងខំអនុវតតសិទធិមនុសស 
គួរែតមនរបព័នធែដលអនុញញ តឲយមនុសស ែសវងរកយុតតធម៌។ រចនបថចមបងពីខង
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េរកយនីតិរដឋរតូវបនសេងខបកនុងឧទហរណ៍ខងេរកម៖ សកគិតេមលេនេពល 
ែដលអនកកំពុងេលងេហគមមួយដូចជអុកជមួយនឹងអនកណមន ក់ បុ៉ែនតអនកមិនដឹងពីកបួន
ៃនករេលងេនះេទ បុ៉ែនតភគីមខ ងេទៀតដឹង។ អនកបនេដរកូនអុក េហយេគបនសីុកូន
អុកេនះ បុ៉ែនតេនេពលែដលអនកពយយមេដរដូចេគ េគអះអងថខុសនឹងកបួនៃនករ
េលង។ វមិនសមេហតុផលេនះេទែដលករេដររបស់េគរតូវទំងអស់ េហយករេដរ
របស់អនករតូវបនេគពិន័យេដយវធីិេផសងៗ េហយេនេពលែដលអនកសួរពីកបួនៃនករ
េលង េគបដិេសធកនុងករពនយល់ពីកបួន។ ជករពិតណស់េយងមិនអចឈនះកនុង
សថ នភពេនះបនេនះេទពីេរពះវមិនមននីតិរដឋេនះេទ។ េនេពលែដលគូភគី
របស់អនករតូវបនអនុញញ តឲយផល ស់បតូរកបួនេលងដូចេនះ េគអចេដរបនេរសចែតចិតត
ដូចេនះអនកនឹងមិនអចឈនះបនេនះេទ។ 

 
គួរឲយសត យ សងគមមួយចំនួនមនមុខងរដូចេនះ៖ ជឧទហរណ៍កនុងរបេទសមួយ
ចំនួន បូ៉លីសអចចប់ខលួនអនកដំេណ រេដយមិនេហតុផលបញជ ក់ចបស់លស់ ឧរកិដឋ
ជនែដលបនកត់េទសអចទទួលទណឌ កមមខុសគន ខល ំងែមនែទន សរមប់បទឧរកិដឋ
ែដលរសេដៀងគន  អនកមនអចរួចផុតពីទណឌ កមមពីកររបរពឹតតបទេលមសមួយ សថ ប័ន
មួយចំនួនអចរបជំុជសធរណៈ ខណៈេពលែដលសថ ប័នដៃទេទៀតមិនអច។ 
 
កររស់េនកនុងសងគមមួយែដលពឹងែផអកេលនីតិរដឋមនន័យថ៖ 
• មនុសសរគប់រូបនឹងរតូវបនវនិិចឆ័យ និងករពរេដយចបប់ដូចគន ។ 
•  មនុសសរគប់រូបមនភពេសមគន ចំេពះមុខចបប់។ 
• មនុសសរគប់រូបនឹងទទួលបនករករពរដូចគន ចំេពះមុខចបប់។ 
•  បទដឋ នៃនចបប់ជចំេនះដឹងជសធរណៈេដយមិនមនេដយគម នករយល់

ដឹង ”ជសំងត់” េដយរបជជនមួយរកុមតូចបុ៉េណណ ះេទ។ 
•  បុគគលរគប់រូបមនសិទធិកនុងករែសវងរកជំនួយេដមបីែសវងយល់ពីចបប់។ 

 
នីតិរដឋធននូវរបព័នធយុតតិធម៌មួយែដលករពររបជជន និងរទពយសមបតតិរបស់ពួកេគ 
នឹងរកសសុវតថិភពជូនពួកេគ។ ធតុសំខន់ៃននីតិរដឋគឺថមនុសសរគប់រូបមនភពេសមគន
ចំេពះមុខចបប់ េហយគម ននរណមន ក់អចេគចផុតពីសំណញ់ចបប់េនះេឡយ។ 
យ៉ងណមិញ េនកនុងករណីមួយចំនួន របជជនខលះអចេគចផុតពីទណឌ កមមចបប់ ជ
ឧទហរណ៍ដូចជអនកមនរទពយសមបតតិ អនកនេយបយ និងមរនតីរដឋ ភិបលជន់ខពស់
អចេគចផុតពីបទឧរកិដឋ ឬ អំេពពុករលួយ។ ចបប់មិនគួរែតមនវតតមនសរមប់ែត
ករពរ ឬផតល់ផលរបេយជន៍ដលរ់បជជនមួយរកុមតូចេនះេទ។ 
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ភពេសមគន ចំេពះមុខចបប់ មនន័យថជករទទួលបនករពរេសមគន ចំេពះមុខចបប់
ផងែដរ។ គួរឲយសត យ មនរបជជនជេរចនមិនរតឹមែតមិនទទួលបនករពរេដយ
បូ៉លីសបុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតកនុងករណីមួយចំនួនទទួលរងនូវកររេំលភបំពន និងជជន
រងេរគះៃនអំេពរេំលភបំពនទំងេនះ ដូចជពលករេទសនតរបេវសន៍ ឬរសតីែដលបន
រយករណ៍ពីអំេពហិងសកនុងរគួសរ។ េនកនុងរបេទសមួយចំនួន របសិនរគវូយកូន
សិសសេកមងមន ក់ េនះមិនែមនជអំេពខុសចបប់េនះេទ េហយសិសសមិនរតូវបនករពរ
ពីហិងសរេបៀបេនះេនះេទ។ យ៉ងណមិញ េនកនុងរបេទសអសុីអេគនយ៍ទំងអស់ 
របសិនេបសិសសវយរគូ អំេពេនះរតូវបនចត់ទុកថជបទឧរកិដឋមួយ េហយបូ៉លីស
នឹងករពររគូបេរងៀន។ ហក់បីដូចជអយុតតិធម៌េដយសរេពលរគូវយសិសស បូ៉លីស
េនេសងៀម បុ៉ែនតរបសិនសិសសវយរគូ សិសសេនះនឹងរតូវទទួលទណឌ កមមតមផលូវចបប់។ 
កនុងសថ នភពេនះ ចបប់មិនបនករពរសិសសេដយេសមភពេនះេទ េដយសរចបប់
ករពរែតរគូ។ កររបរពឹតតខុសគន េនះគឺមិនយុតតិធម៌េនះេទ េដយសរចបប់គួរែតករ
ពរទំងសិសស និងរគូេដយេសមភពគន ។ 

 
លកខណៈពិេសសដៃទេទៀតៃននីតិរដឋ គឺថរបជជនទំងអស់គួរែតមនលទធភពកនុង
ករទទួលបនរបព័នធេសវចបប់ េហយរតូវមនករយល់ដឹងពីដំេណ រករៃនរបព័នធេស
វទំងេនះ និងយល់ដឹងថអវីខលះែដលរបព័នធេនះអច និងមិនអចេធវបន។ េនះអចរតូវ
បនសេរមចបនតមរយៈជំនួយផលូវចបប់ ឬេធវករធនថមនព័ត៌មនអចទទួលយក

បនេដយមិនចំបច់បង់ៃថល។ យ៉ងណមិញ របេទសមួយចំនួនមនេចតនកនុងករ
បេងកតចបប់ែដលមិនចបស់លស់ ែដលរដឋ ភិបលអចេរបរបស់េដមបីជរបេយជន៍
ខលួន។ ចបប់ែដលែចងពីអំេពកបត់ជតិ ករេជររបមថថន ក់ដឹកនំ និងអំេពអសអភស 
មិនមនភពចបស់លស់េនះេទ ែដលេធវឲយមនភពមិនរបកដរបជ ែដលអចកនុង
ករណីខលះេធវឲយមនករចប់បងខំអនុវតត េលអំេពែដលរតូវបនេរជសេរ សែតបុ៉េណណ ះ។ 
ជឧទហរណ៍ ទសសនៈៃនសកមមភព ’របឆំងរដឋ ភិបល’ មនភពខុសៗគន យ៉ងខល ំង
េនអសីុអេគនយ៍។ េនកែនលងខលះ សូមបីែតមនឯកសរ ’ខុសចបប់’ តមខលួនក៏ជករ
របឆំងរដឋ ភិបល (ជឧទហរណ៍សន ៃដនិពនធរបស់ កល ម៉ក់ ឬសនធិសញញ សិទធិ
មនុសស) េនកែនលងខលះេទៀតអចជសកមមភពេធវករដែងហរកបូនតវ៉របឆំង។ ទំងពីរ
េនះជឧទហរណ៍ៃនសថ នភពែដលនីតិរដឋ មិនរតូវបនអនុវតតេដយេសមភពគន េដយ
រដឋ ភិបលេនះេទ។
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ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
េតអនករស់េនកនុងរដឋែដលមនករេគរពនីតិរដឋែមនែដរឬេទ? 

 
េតមនសញញ ណអវីខលះែដលបញជ ក់ថនីតិរដឋមិនរតូវបនេគរព? 
េតអនកណជអនករងេរគះេនេពលែដលនីតិរដឋមិនរតូវបនេគរព? 

 
របេទសេនអសីុអេគនយ៍ជេរចនរងេរគះេដយសរកងវះខតនូវនីតិរដឋ។ អនកមន 
ឬអនកនេយបយជេរឿយៗេគចេចញពីសំណញ់ចបប់ ខណៈេពលែដលអនករកីរក
ទទួលរងនូវទណឌ កមមធងន់ធងរតមផលូវចបប់។ ជឧទហរណ៍ បូ៉លីសមួយរូបែដលរតូវបន
ជប់េទសពីបទចប់ពរងត់េមធវេីនរបេទសៃថ រតវូបនកត់េទសឲយជប់ពនធនគរ
ចំនួន១៨ ែខ ខណៈេពលែដលជនសីុវលិែដលជប់េទសរសេដៀងគន េនះ រតូវបនកត់
េទសឲយជប់ពនធនគររហូតដល់ ២០ឆន ំ។ រសេដៀងគន េនះផងែដរ កូនរបុសរបស់អនក
នេយបយ ែដលពក់ព័នធនឹងករវយតបេពលរសវងឹអចេគចផុតពីេទសទណឌ  ដូច
គន នឹងមរនតីរដឋ ភិបលជន់ខពស់ែដលបនលួចលុយ េបៀតេបៀនរសតី ឬវយតបសហជី
វកិជេទៀងទត់ គឺរចួផុតពីករកត់េទស។ 

 
របជជនជេរចនបេនទ សករមិនអនុវតតនីតិរដឋេលបូ៉លីស ឬអនកនេយបយ បុ៉ែនតអនក
េផសងេទៀតរតូវទទួលករសតីបេនទ សផងែដរ។ ជឧទហរណ៍ អនកេបកបរសូកប៉នបូ៉លីស

េដមបីរចួផុតពីករផកពិន័យេរចន អណពយបលបង់លុយៃថលចុះេឈម ះកូនឲយចូលេរៀន 
បុគគលមួយរូបបង់ៃថលេសវដល់រដឋ ភិបល េដមបីទទួលបនករអនុញញ តកនុងករេបកតូប
លក់ចំនីអហរេលផលូវថនល់ េទះបីជករអនុញញ តែបបេនះជករខុសចបប់ក៏េដយ។ 

 

 
អនកណជអនកមនកំហុសេនេពលែដលអនកណជអនកមនកំហុសេនេពលែដលអនកណជអនកមនកំហុសេនេពលែដលអនកណជអនកមនកំហុសេនេពលែដលរបជជនរបជជនរបជជនរបជជនេគចពីនីតិរដឋេដមបផីលរបេយជន៍ផទេគចពីនីតិរដឋេដមបផីលរបេយជន៍ផទេគចពីនីតិរដឋេដមបផីលរបេយជន៍ផទេគចពីនីតិរដឋេដមបផីលរបេយជន៍ផទ
លខ់លួនេដយករសូកប៉ន់លខ់លួនេដយករសូកប៉ន់លខ់លួនេដយករសូកប៉ន់លខ់លួនេដយករសូកប៉ន់???? េតសងគមេធវដូចេនះេដយសររដឋ ភិបលមិនមនភពតឹង
រងឹកនុងករអនុវតតនីតិរដឋ ឬេដយសរែតបុគគលមិនចង់អនុវតតចបប់? 
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១.៣.២ កតពវកិចចសទិធិមនសុស 
 

រគប់សិទធិមនុសសទំងអស់ែតងែតមនភគីទីពីរ (ជអនកែដលមនកតពវកិចច) ែដលមន
កតពវកិចចកនុងករធនថសិទធិរតូវបនេគរព អនកែដលមនកតពវកិចច គឺរតូវមនករ
ទទួលខុសរតូវ និងកតពវកិចចចំេពះអនកែដលកន់កប់សិទធិ។ អនកមនកតពវកិចចមន
ដូចជរដឋ ភិបល របជជន សជីវកមម សកលវទិយល័យ មនទីរេពទយ ។ល។ អនកមន
កតពវកិចច និងអនកកន់កប់សិទធិគឺមនទំនក់ទំនងគន មួយ ចំេពះសកមមភពកនុងករទម
ទរសិទធិអំពវនវដល់អនកមនកតពវកិចច កនុងករចត់វធិនករតមវធីិសរសតណមួយ។ 

 
ជករសំខន់ែដលបុគគលផទ ល់យល់ដឹងពីតូនទីរបស់ខលួន កនុងនមជអនកមនកតពវកិចច 
អណពយបលមនកតពវកិចចចំេពះកូន រគួបេរងៀនមនកតពវកិចចចំេពះកូនសិសស 
េហយមិតតភ័រកតមនកតពវកិចចចំេពះគន េទវញិេទមក។ កតពវកិចចភគេរចនរគន់ែត
មនលកខណៈជសងគម និងសីលធម៌បុ៉េណណ ះ ដូចែដលបនពិភកសខងេល។ យ៉ងណ
មិញ កតពវកិចចសំខន់ ជពិេសសកតពវកិចចសិទធិមនុសសរបស់បុគគលរតូវបនែចង
ចបស់កនុងចបប់រពហមទណឌ ។ របសិនេបបុគគលមួយរូបរេំលភបំពនសិទធិកន់កប់រទពយ
សមបតតិ សិទធិកនុងករេគរពសសន សិទធឯកជន ឬេសរភីពកនុងករេដរេហររបស់អនក
ដៃទ អនកមនកតពវកិចចគឺកំពុងែតរបរពឹតតបទឧរកិដឋ។ ជក់ែសតង កតពវកិចចសិទធិមនុសស
ទំងេនះរតូវបនចប់បងខំអនុវតតតឹងរងឹរួចមកេហយ។ តូនទីរបស់អនកមនកតពវកិចច
អចរតូវបនែចងមិនចបស់ចំេពះរកុមេផសង (ជឧទហរណ៍រកមុហុ៊ន រកុមរបដប់
អវុធ ឬសសន)។ របសិនេបរកុមហុ៊នមួយមិនអនុញញ តឲយបុគគលិករបស់ខលួនកនុងករ
េដរេហរេដយេសរ ី ឬរបសិនេបរកុមរបដប់អវុធេរជសេរ សកុមរឲយេធវទហន កនុង
ករណីខលះកររេំលភបំពនទំងេនះអចរបឈមនឹងទណឌ កមម។ បញហ ៃនករករពរ
របជជន ពីកររេំលភបំពនេដយអនកមនកតពវកិចចទំងេនះ រតូវបនពិភកសកនុង
ទសសនៈៃនករករពរតមែខសឈរ (េដយផទ ល់) ដូចែដលនឹងរតូវបនពិភកសខង
េរកម។ 

 
អនកែដលមនកតពវកិចចសំខន់បំផុតគឺរដឋ ែដលជសថ ប័នចងកតពវកិចចផលូវចបប់កនុងករ
េគរពសិទធិមនុសសតមរយៈសនធិសញញ ។ កតពវកិចចរបស់រដឋរតវូបនែចងេនកនុងសនធិ
សញញ សិទធិមនុសសេផសងៗ។ មនន័យថរដឋរតូវសងកត់បញជ ក់ពីកតពវកិចចបុគគលចំេពះ
សងគមដូចែដលបនែចងយ៉ងចបស់ កនុងេសចកតីរបកសពីសិទធិមនុសសថមីរបស់អស៊ន។ 

េនះអះអងថសិទធិមនុសស “រតូវែតមនតុលយភពជមួយនឹងករអនុវតតកតពវកិចចែដល
ជករេឆលយតប ដូចែដលបុគគលរគប់រូបមនករទទួលខុសរតូវចំេពះបុគគលដៃទេទៀត
ទំងអស់ សហគមន៍ និងចំេពះសងគមែដលពួកេគរស់េន។” េសចកតីរបកសបន
សងកត់បញជ ក់ថសិទធមិនុសសមិនរតឹមែតរតវូបនចត់ទុកថជេសរភីពេនះេទ បុ៉ែនតជ
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កតពវកិចចផងែដរ។ េទះបីជមនមូលដឋ នមួយចំេពះករអះអងែបបេនះ ជកររពឹំង
ទុកែដលថមនុសសនឹងរបរពឹតតដក់គន េទវញិេទមក កនុងវធីិសរសតមួយ ែដលមិន
រេំលភសិទធិរបស់ពួកេគ សិទធិមនុសសជចមបងគឺជករធនថ រដឋ ភិបលបំេពញនូវ
កតពវកិចចរបស់ខលួន។ កតពវកិចចរបស់បុគគល រតូវបនែចងចបស់លស់កនុងចបប់ជតិ
របស់របេទសមួយ េហយករសងកត់បញជ ក់េលកតពវកិចច របស់រដឋ និងអនកកន់អំណច
ធំៗេផសងេទៀតអចមនភពមិនចបស់លស់   ែដលបងកជបញហ ចមបងពក់ព័នធកនុងករ
របែកកមិនអនុវតតកតពវកិចចសិទធិមនុសស។ 

 
ចរកិលកខណៈចងកតពវកិចចផលូវចបប់ៃនសិទធិមនុសសជទូេទ ចត់ទុករដឋថជអនកែដល
មនកតពវកិចចកនុងករេឆលយតប។ កតពវកិចចអចរតូវបនកំណត់តមវធីិសរសតពីរយ៉ង។ 

ទីមួយ សិទធិជេរចនទមទរឲយបុគគល ឬសថ ប័នផតល់ទំនិញ េសវកមម ឬេធវសកមមភព
េផសងៗ។ ជឧទហរណ៍ៃននិយមន័យេនះដូចជ េធវសលេរៀន និងមនទីរេពទយដូចេនះ
កុមរអចទទួលបនសិទធិអប់រ ំ និងសិទធិទទួលបនេសវសុខភពរបស់ពួកេគ។ ែដល
េនះជកតពវកិចចវជិជមន៖ ែដលជកតពវកិចចមួយតរមូវឲយេធវអវីមយ៉ង។ ទីពីរ កតពវកិចច
អចមនន័យជសមញញថមិនេធវអនតរគមន៍ ឬេធវករធនថបុគគលរួចផុតពីអវីមួយ ជ
ឧទហរណ៍ មនសិទធិកនុងកររួចផុតពីទរុណកមម ឬក៏និយយេដយេសរេីដយមិនមន
ករអនតរគមន៍ពីរដឋ ភិបល ែដលទមទរឲយរដឋមិនអនុវតតអំេពណមួយជក់លក់។ 
ែដលេនះរតូវបនេហថកតពវកិចចអវជិជមកតពវកិចចអវជិជមកតពវកិចចអវជិជមកតពវកិចចអវជិជមនននន។ កតពវកិចចអវជិជមនករមិតអំណច និង
សកមមភពរបស់រដឋ និងេសនឲយរដឋេនេសងៀមេនេពលែដល ជឧទហរណ៍ អនកណមន ក់
ចង់សំែដងមតិ ឬជំេនឿសសនរបស់ពួកេគ។ 

 
យ៉ងណមិញ ជករសំខន់កនុងករមិនេធវឲយសិទធិទំងអស់េទជសិទធិវជិជមន ឬអវជិជ
មន ដូចេនះសិទធិទំងអស់មនភពចរមុះៃនកតពវកិចចទំងវជិជមន និងអវជិជមន។ ជ
ឧទហរណ៍ េសរភីពៃនករេដរេហរទមទរឲយមននូវកតពវកិចចទំងអវជិជមនកនុងករ
ធនថរដឋមិនហមឃត់បុគគលកនុងករេចញពីរបេទស និងរពមទំងកតពវកតពវកតពវកតពវកិចចកិចចកិចចកិចចវជិជវជិជវជិជវជិជមនមនមនមន
ែដលតរមវូឲយរដឋ កនុងករេធវឲយករេដរេហរអចរបរពឹតតេទបនជមុនសិនតមរយៈករ
ផតល់េសវដឹកជញជូ នសធរណៈ ជូសជុលផលូវថនល់ ឬេធវផលូវសរមប់អនកជិះេលរេទះរុញ
អចេឡងេទេលអគរបន។ 

 
េនេពលចុះហតថេលខេលសនធិសញញ  កតពវកិចចសិទធិមនុសសនឹងចងកតពវកិចចផលូវចបប់
ដល់រដឋ និងរដឋ ភិបលរបស់រដឋេនះ។ េនះមិនគួររតវូបនចត់ទុកថជកតពវកិចចេនះ
េទ របសិនេបរដឋ ភិបលែដលមនសមតថភពែដលរតវូបនេបះេឆន តេរជសេរ សឲយេធវ
ករដឹកនំរបេទសខលួនគួរែតមនសមតថភព កនុងករបំេពញនូវកតពវកិចចសិទធិមនុសស។ 

កតពវកិចចអវជិជមនកតពវកិចចអវជិជមនកតពវកិចចអវជិជមនកតពវកិចចអវជិជមន    
កតពវកិចចអវជិជមនត
រមវូឲយភគីបញឈប់សក
មមភព ឬមិនេរជៀត
ែរជកជមួយនឹងអនក
ណមន ក់។ កតពវកិចច
អវជិជមនបញឈប់ភគីពី
ករេធវអវីមួយ។ 
 

កតពវកិចចវជិជមនកតពវកិចចវជិជមនកតពវកិចចវជិជមនកតពវកិចចវជិជមន    
កតពវកិចចវជិជមនសំ
េដេលកតពវកិចចេដ
មបេីធវអវីមួយ ឬផតល់
េសវមួយ។ កតពវ
កិចចវជិជមនមិនអច
រតវូបនបំេពញេដ
យអសកមមភព ឬ
អកបបកិរយិអពយ
រកិតេនះេទ។ 
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បុគគលមនកតពវកិចចកនុងករេគរពសិទធិមនុសស ជឧទហរណ៍ មិនឲយមនករេរ សេអង 
ែដលរដឋមនកតពវកិចចកនុងករចប់បងខំអនុវតតតមរយៈចបប់ជតិ។  
 

 

១.៣.៣ ករករពរែខសឈរ និងែខសេដក 
 

រដឋមនកតពវកិចចផលូវចបប់កនុងករមិនរេំលភសិទធិមនុសសបុគគល ែដលេនះកំណត់ចបស់
តមរយៈសតង់ដរសិទធិមនុសស។ យ៉ងណមិញ មនអវីេកតេឡងរបសិនេបភគីមិនែមន
ជរដឋរេំលភសិទធិអវីមួយ? ជឧទហរណ៍ របសិនេបរកុមហុ៊នមួយយកដីធលីពីអនកណ
មន ក់ េរងចរកមួយបំពុលទឹកទេនល ឬក៏បតីវយរបពនធ។ ករណីខងេលមិនពក់ព័នធជ
មួយនឹងរដឋេនះេទ បុ៉ែនតពក់ព័នធនឹងបុគគលែដលែសវងរកករករពរខលួនពី ឬរតូវករ
េសវពីមនុសស សជីវកមម ឬរកុមដៃទ។ េនះរតូវបនេហថករករពរែខសេដកករករពរែខសេដកករករពរែខសេដកករករពរែខសេដក។ េនះ
មនភពខុសគន រវងករករពរពី ឬរតូវករេសវពីរដឋ ែដលជករករពរែខសឈរ  
េហយករករពរពី ឬរតវូករេសវកមមពីមនុសស សជីវកមម ឬរកុមដៃទរតវូបនេហថ
ជករករពរែខសេដក។ សិទធិមនុសសជចមបងគឺអំពីករករពរែខសឈរករករពរែខសឈរករករពរែខសឈរករករពរែខសឈរ ែដលេធវករ
ករពរបុគគលពីអំណចរបស់រដឋ បុ៉ែនតកលពីេពលថមីៗេនះករករពរែខសេដកកំពុងែត
េកនេឡងនូវសរៈសំខន់បនតិចមតងៗ។ កងវល់អំពីករករពររសតី និងកុមរពីអំេពហិងស 
ឬបញឈប់កររេំលភបំពនេនកែនលងករងរ រតូវបនេឆលយតបេដយករេដះរសយ
ចំនុចេខសយកនុងករករពរែខសេដក។ 

 
ចំនុចេខសយមួយកនុងករករពរែខសេដក គឺជករធនកតពវកិចចរបស់តួអងគែដលមិន
ែមនជរដឋ។ កតពវកិចចសិទធិមនុសសមិនរតឹមែតជកររគប់រគងទំនក់ទំនងរវងរដឋ មួយ
ជមួយនឹងបុគគលមូយរូបេនះេទ បុ៉ែនតជករធនថសិទធិរបស់បុគគលរតវូបនករពរពី
កររេំលភបំពនេដយអនកណមន ក់ ឬអវីមួយ។ ដូចែដលករករពរសិទធិមនុសសមន
ករអភិវឌឍ កន់ែតមនភពចបស់លស់ែដលតួអងគដៃទដូចជសជីវកមម រកុមរបដប់
អវុធមិនែមនរបស់រដឋ ឬសថ ប័នដូចជមនទីរេពទយ និងរបព័នធផសពវផសយ ក៏មនកតពវ
កិចចចំេពះរបជជនផងែដរ។ ខណៈេពលែដលសថ ប័នទំងេនះមិនមនករចងកតពវ
កិចចផលូវចបប់េនកនុងសនធិសញញ សិទធិមនុសស ពួកេគេនែតអនុេលមតមសតង់ដរទំងេនះ 

ពីេរពះរដឋមនកតពវកិចចកនុងករធនថ របជជនរតវូបនករពរពីករយីយរបស់
តតិយជន។ េនេពលែដលតួអងគមិនែមនរដឋរេំលភបំពនសិទធិមនុសស រដឋមនកតពវកិចច
កនុងករផតល់នូវឧបរស័យ ដូចជសំណង ឬករដក់ទណឌ កមមដល់ជនេលមស។ ភរកិចច 
និងកតពវកិចចរបស់សជីវកមមអនតរជតិនឹងរតូវបនពិភកសកនុងជំពូកបនទ ប់។ 

ករករពរែខសករករពរែខសករករពរែខសករករពរែខសេដកេដកេដកេដក    
ករករពរ ែដលបនផតល់
ជូនេដយសិទធិមនុសស ពី
អំណចៃនតួអងគមិនមនរ
ដឋដូចជមនុសសដៃទ រកុម
ហុ៊ន មនទីរេពទយ របព័នធ
ផសពវផសយ។ល។ ករករ
ពរេនះគឺែខសេដកេដយ
សរតួអងគទំងេនះគឺមន
ករមិតដូចគន ។ ករករពរ
ែខសេដកគួរែតរតវូបនធន
តមរយៈរដឋតក់ែតងចបប់
របឆំងនឹងតួអងគែដលរ ំ
េលភបំពនសិទធិអនកដៃទ 
និងមនសថ ប័នែដលករ
ពរសិទធិមនុសស ដូចជ
បូ៉លីស អងគករសុខមល
ភព និងរបព័នធផសពវផសយ
ជេដម។ 
 

ករករពរែខសឈរករករពរែខសឈរករករពរែខសឈរករករពរែខសឈរ    
េនះសំេដេលករករពរ
ពីអំណចរដឋែដលបនផត
ល់ជូនេដយសិទធិមនុសស
។ រដឋមនែដនកំណត់េល
អំណចរបស់ខលួន េហយ
រដឋរតូវែតធនថខលួនេគរ
ពសិទធិរបស់មនុសសែដល
សថិតេរកមអំណចរបស់
ខលួន។ 
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១.៣.៤ កតពវកិចចរដឋ៖ ‘េគរព ករពរ បំេពញ’ និង ‘េលកកមពស ់ ករពរ 
និងបងក រ’ 
 
មនករសំែដងនូវឆនទៈកនុងករកំណត់ឲយបនចបស់នូវអវីែដលរដឋគួរែតេធវ េដមបីធនថ
របជជនទទួលបនសិទធិមនុសសរបស់ពួកេគ ែដលេនះរតូវបនបញជ ក់កនុងេសចកតីែថលង
ករណ៍េផសងគន  ែតពក់ព័នធគន ចំនួនពីររបស់ UN។ េសចកតីែថលងករណ៍ទំងពីរមនេគ
លបំណងកនុងករជួយពនយល់ពីអវីែដលរដឋគួរេធវ កនុងករគំរទដល់សិទធិមនុសស។ ជដំបូង 

េសចកតីែថលងករណ៍េនះែចងថរដឋគួរែត ’េគរព ករពរ និងបំេពញ’ នូវសិទធិ៖ 

 
• េគរព ៖ រដឋគួរែតធនថសិទធិមនុសសរតូវបនគិតគូរេដយយកចិតតទុកដក់ 
េហយរតូវទទួលសគ ល់សិទធិទំងេនះ។ 

 

• ករពរ ៖ រដឋគួរែតធនថមនរចនសមព័នធចបប់ែដលមនដំេណ រករមួយ និង
យនតករករពរកនុងករករពរបុគគល ពីកររេំលភបំពនេដយតួអងគមិនែមនរដឋ 
(ករករពរែខសេដក)។ 

 

• បំេពញ ៖ រដឋគួរែតធនថបុគគលែដលកនលងមក មិនបនទទួលនូវសិទធិទំងអស់
របស់ខលួន ជឧទហរណ៍កុមរែដលមិនទន់បនចូលេរៀន សិទធិទំងេនះនឹងរតូវបន
បំេពញកនុងេពលអនគត។ 

 
ចេងក មកតពវកិចចេនះរតូវបនចងរកងជដំបូងសរមប់សិទធិេសដឋកិចចសងគម និងវបបធម៌ 
េដយសរសិទធិទំងេនះអចរតូវបនបំេពញ ជជងអចេឆលយតបបនភល មៗដូចជ
សិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ ករែចកដច់ពីគន េនះនឹងរតូវបនពិភកសលមអិតេពល
េរកយ។ បនទ ប់មកសកមមភពទំងេនះអចរតូវបនសរមិតសរមំងបែនថមេទៀតេដមបី
ធនថរដឋេធវឲយអស់លទធភព ែដលខលួនអចេធវេទបនេដមបីធនថពលរដឋរបស់ខលួន
ទទួលបននូវសិទធិមនុសស។ ដូចេនះ កនុងអំឡុងេពលទសវតសឆន ំ ១៩៩០ មនតរងថមី
មួយរតូវបនបងហ ញជមួយនឹងករ ”េលកកមពស់ ករពរ និងបងក រ ។” 
 
• េលកកមពស់៖ យល់ដឹងពីកតពវកិចចកនុងករ ’េគរព’ មិនេសនឲយរដឋេធវអវីេរចនេនះេទ។ 
ករេគរពជអកបបកិរយិជជងសកមមភព។ សកមមភពថមីកនុងករ ’េលកកមពស់’ 
សិទធិមនុសសទមទរឲយរដឋេធវករផសពវផសយេដយសកមម និងេធវែផនករេដមបីអប់រ ំ
សិទធិមនុសសរួមមនករេលកកមពស់ករយល់ដឹង េរបរបស់សិទធិេដមបីេធវឲយចបប់រប
េសរេឡង បេរញច ៀបនូវករផតួចេផតម និងបេរងៀនសិទធិមនុសសេនសកលវទិយល័យ។ 

• ករពរ៖ (ដូចគន េទនឹងខងេល) 
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•  បងក រ៖ រដឋគួរែតធនថពួកេគនឹងេធវអវីបែនថមេលករេឆលយតបនឹងកររេំលភបំពន 
បនទ ប់ពីកររេំលភបំពនេកតេឡង។ បែនថមពីេលេនះ រដឋគួរែតមនេគលនេយ
បយ និងែផនករជធរមនកនុងករេជៀសវងកររេំលភបំពនទំងេនះែដលធល ប់
េកតេឡងរួចមកេហយ ជឧទហរណ៍ ករអប់រពីំសិទធិមនុសស បណតុ ះបណត ល
បូ៉លីសបែនថម ឬក៏េបះពុមពផសយចបប់ជេដម។ 

 
ទំង ’េគរព ករពរ បំេពញ’ និង ’េលកកមពស់ ករពរ និងបងក រ’ ផតល់នូវេសចកតី
សេងខបែដលមនសរៈសំខន់ពីអវីែដលជកររពឹំងពីរដឋ េហយពីអវីែដលតួអងគសិទធិមនុសស
គួរែតេធវករបំេពញផងែដរ។
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១.៤ រKេភទៃនសទិធិ 
 

ភគេរចន សិទធិមនុសសេកតេចញពីសនធិសញញ អនតរជតិែដលបនកំណត់ពីរបេភទមួយ
ចំនួនៃនសិទធិ។ ជករសំខន់កនុងករេរៀបរប់ពីរបេភទទំងេនះពីេរពះសិទធិ និងកតពវ
កិចចខុសគន បនតិចបនតួចសរមប់របេភទនីមួយៗ។ វធីិសរសតសំខន់កនុងករបញជ ក់ពី
របេភទសិទធិទំងេនះ គឺេធវកររតួតពិនិតយេតថសិទធិទំងេនះមនខលឹមសរយ៉ងណេន
កនុងឯកសរសិទធិមនុសសជសកលដំបូង គឺ UDHR។ េសចកតីរបកសេនះ ែដលរតវូបន
អនុម័តេដយ UN កនុងឆន ំ១៩៤៨ មនចំនួន ៤០មរត ែដលមរតនីមួយៗបញជ ក់ពី
សិទធិ និងកតពវកិចចមួយ។ តរងៃនសិទធិកនុង UDHR មនលំដប់លំេដយជក់លក់ 
ែដលជួយកនុងករបងហ ញពីរបេភទៃនសិទធិ។ នឹងមនករអធិបបយលមអិតពីេសចកតីរបកស

េនកនុងជំពូកេរកយ បុ៉ែនតនឹងមនករបញជ ក់េដយសេងខបអំពីថេតេសចកតីរបកសេនះ 
ចំណត់របេភទខុសៗគន ៃនសិទធិយ៉ងដូចេមតចខលះ។ 

 
សិទធិរតូវបនេរៀបចំតមរបេភទេដយសររបេភទខលះមនលកខណៈពិេសសេផសងៗគន ។ 
យ៉ងណមិញ សិទធិមិនគួរណរតូវបនេធវចំណត់ថន ក់េនះេទ េដយសររបេភទ
នីមួយៗ ជែផនកសំខន់ៃនសិទធិមនុសសរបស់បុគគល។ យ៉ងណមិញ ដូចែដលរបវតតិ
សរសតបនបងហ ញ (ែដលមនបញជ ក់លមអិតកនុងែផនកបនទ ប់) រដឋមួយចំនួនឲយតៃមលសិទធិ
មួយចំនួនេលសសិទធិមួយចំនួនេផសងេទៀត ែដលេធវឲយមនករែបងែចកកនុងករពរសិទធិ
មនុសស។ 

 

សិទធិជមូលដឋ ន 
 

សិទធិដំបូងេនកនុង UDHR គឺពក់ព័នធជមួយនឹងថអវីរតូវបនចត់ទុកថជសិទធិសំខន់
បំផុត េសរភីពរចួផុតពីទសភព និងករេធវទរុណកមម និងសិទធិរស់រនមនជីវតិ ករមិន
េរ សេអង និងទសសនៈែដលថមនុសសរគប់រូបេកតមកមនភពេសមគន ។ មិនពក់ព័នធនឹង
សថ នភពណមួយេនះេទ គម នរដឋណមួយអចមិនេអេព ឬរេំលភបំពនសិទធិទំងេនះ
បនេនះេទ។ ដូចែដលបនបញជ ក់ពិសត រកនុងជំពូកេរកយ កនុងកលៈេទសៈជក់លក់ 
រដឋអចផអ កសិទធិដៃទេទៀតបនជបេណត ះអសនន ឬបករសយសិទធិទំងេនះកនុងវធីិ
សរសតេផសង បុ៉ែនតរដឋមិនអចផតល់េហតុផលសរមប់កររេំលភបំពនសិទធិជមូលដឋ ន
បនេនះេទ។ 
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សិទធិកនងុរKព័នធចបប់ 
 
សិទធិផលូវចបប់មនជធរមន េដមបីធនថបុគគលទទួលបនករករពរផលូវចបប់េដយ
េសមភពគន ។ េលសពីេនះេទៀត របព័នធចបប់រតូវែតែផអកេលទសសនៈៃនយុតតិធម៌ពិត
របកដ ែដលជទសសនៈមួយរគបដណត ប់នូវលទធភពកនុងករបតឹងេទតុលករ េហយ
តុលករមនភពយុតតិធម៌ មនសមតថកិចច និងអពយរកិត។ យុតតិធម៌ក៏រួមបញចូ លផងែដរ
នូវភពេសមគន ៃនកររបរពឹតតមកេល េហយរបសិនរតូវបនចប់ខលួន បុគគលរតូវទទួល
បនកររបរពឹតតសមរមយ។ សិទធិដៃទេទៀតរួមមនេសរភីពរចូផុតពីករចប់ខលួន និងករ
ឃំុខលួនតមទំេនងចិតត និងករសនមតជមុនថគម នេទស។ េនអសីុអេគនយ៍ សិទធិទំង
េនះបងកឲយមនកររបឈមជេរចន េដយសរេនកនុងរបេទសជេរចន របព័នធតុលករ

មិនមនមូលនិធិរគប់រគន់ េហយេធវករងរេរចនេពក ែដលេធវឲយយុតតិធម៌មនដំេណ រ
ករយឺត។ មយ៉ងវញិេទៀត បូ៉លីសអចមនសតង់ដរទបែដលេធវឲយករចប់ខលួនខុសនីតិវធីិ 
ឬឧរកិដឋជនមិនបនរតូវផតនទ េទស។ ចុងេរកយ តុលករខលះមិនអពយរកិត េហយេបមន
អំេពពុករលួយនឹងេធវឲយមនករណីែដលេចរកមេបកផលូវកនុងករសីុសំណូក។

 

 

សិទធិកនងុសងគម 
    
សិទធិពលរដឋសិទធិពលរដឋសិទធិពលរដឋសិទធិពលរដឋ េផត តសំខន់េលសមតថភពបុគគលកនុងករចូលរួមកនុងសងគម និងរស់េន
របកបេដយភពៃថលថនូរជរបចំៃថង។ ភគេរចនៃនេសរភីពពលរដឋេនះ រតូវរបទះេឃញ
េនកនុងឯកសរសិទធិមនុសសកលពីមុនៗ ដូចជេសចកតីរបកសសិទធិមនុសសរបសស់ហ
រដឋអេមរកិ (១៧៨៨) និងេសចកតីរបកសពីសិទធិមនុសស និងសិទធិពលរដឋរបស់បរងំ 
(១៧៨៩)។ ឯកសរទំងេនះេផត តសំខន់េលករដក់ែដនកំណត់េលអំណចរដឋកនុង
ករេរជៀតែរជកជមួយនឹងេសរភីពបុគគលកនុងសងគមមួយ។ េសរភីពទំងេនះធននូវ
ឯកជនភព េសរភីពកនុងករេដរេហរេនកនុងរបេទសមួយ សិទធិកនុងករេរៀបអពហ៍
ពិពហ៍ និងមនបុរតធីត កនុងករេគរពសសន និងេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ។ 
សិទធិពលរដឋដៃទេទៀតរួមមនសិទធិកនុងករមនសញជ តិ សិទធិកនុងករទទួលកររជកេកន 
និងសិទធិេលរទពយសមបតតិ។ 

 

សិទធនិេយបយ 
    
សិទធិនេយបយសិទធិនេយបយសិទធិនេយបយសិទធិនេយបយ ជសិទធិែដលអនុញញ តមនុសសកនុងករចូលរួមកនុងឆកនេយបយ 
េហយពួកេគក៏អចធននូវរបព័នធនេយបយែដលមនយុតតិធម៌ផងែដរ។ សិទធិនេយ
បយ ែដលពក់ព័នធនឹងករចូលរួមរមួមនសិទធិកនុងករេបះេឆន ត និងសិទធិកនុងករេធវជ

សទិធិពលរដឋសទិធិពលរដឋសទិធិពលរដឋសទិធិពលរដឋ    
សិទធិពលរដឋករពរេសរ ី
ភពបុគគល និងធន
េសរភីពដូចជេសរភី
ពៃនករបេញចញមតិ 
ករគិត និយយសតី 
សសន និងេដរេហរ។  
 

សិទធិនេយបយសិទធិនេយបយសិទធិនេយបយសិទធិនេយបយ    
សិទធិនេយបយអនុញញ តឲយ
បុគគលកនុងករចូលរមួកនុងន
េយបយ និងធននូវរបព័នធ
នេយបយែដលយុតតិធម៌ 
ែដលរមួមនសិទធិកនុងករ
េបះេឆន ត សិទធិកនុងករេធវជ
អនកនេយបយ និងសិទធិកនុង
ករចូលរមួគណៈបកសណមួ
យ។  
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អនកនេយបយ ឬមរនតីរដឋ ភិបល។ សិទធិេនះរួមមនសិទធិកនុងករបេងកតសមគម កនុង
ករបេងកតគណៈបកសនេយបយឬអចជករកល យជសមជិករបស់រកុមមួយផងែដរ។ 
រកុមអចជគណៈបកសនេយបយ សហជីព ឬសមបីែតកលឹបអនកគំរទ។ សិទធិកនុងករ
របជំុ ែដលេនះមនន័យថជួបគន  ជសធរណៈ ឬជលកខណៈឯកជនក៏ជសិទធិមនុសស
ផងែដរ េហយអចរគបដណត ប់កររបជំុកនុងករតវ៉របឆំងនឹងរដឋ ភិបល ឬលកខខណឌ
ករងរ េដមបីេលកកមពស់បញហ ណមួយ ឬចូលរួមកនុងសកមមភពវបបធម៌ណមួយផងែដរ។ 

 

សិទធិេសដឋកិចច 
 
សិទធិេសដឋកិចចសិទធិេសដឋកិចចសិទធិេសដឋកិចចសិទធិេសដឋកិចច ជសិទធិែដលធនឲយបុគគលមនលុយ ឬធនធនរគប់រគន់កនុងកររស់
េនរបកបេដយភពៃថលថនូរកនុងសហគមន៍របស់ពួកេគ។ សរមប់មនុសសភគេរចនេនះ 
រូមបញចូ លសិទធិកនុងករេធវករ ែដលនិេយជករបស់េគរតូវឲយរបក់េដយសមរមយយុតតិធម៌ 

និងផតល់ជូនពួកេគនូវបរយិកសករងរែដលមនសុវតថិភព និងមនសុខភព។ មន
ករផតល់ជូននូវករករពរដល់អនកែដលមិនអចេធវករបនផងែដរ កនុងទរមង់ជរបក់
េសធនពីរដឋ ភិបល។ មរត ២២ ៃន UDHR បញជ ក់ពីសិទធិកនុងករទទួលបនសនតិ
សុខសងគម ែដលេនះជសិទធិកនុងករទទួលបនធនធនចំបច់ សរមប់កររស់រនដូច
ជករេបករបក់េសធន ឬលទធភពកនុងករទទួលបនចំនីអហរែដលមនតៃមលទប។ 
របេទសភគេរចនេនអសុីអេគនយ៍មនរបព័នធសនតិសុខសងគមទន់េខសយ ឬមិនមនែត
មតង េហយដូចេនះជវស័ិយមួយែដលទមទរឲយមនករអភិវឌឍបែនថមេទៀត។  សិទធិ
េសដឋកិចចចមបងដៃទេទៀតគឺជសិទធិកនុងករសរមក និងកំសនត។ ដូចេទនឹងសិទធិសនតិ
សុខសងគមែដរ សិទធិេនះភគេរចនមិនរតូវបនឲយតៃមលេដយសរមនុសសភគេរចនគិត
ថេនះរគន់ែតសិទធិសរមប់កុមរែតបុ៉េណណ ះ។ យ៉ងណមិញ សិទធិកនុងករកំសនត
គឺផសភជ ប់នឹងសិទធិកនុងករេធវករ។ េម៉ងករងរអតិបរម និងៃថងឈប់សរមកែដលជ
ករតរមូវជែផនកមួយៃនសិទធិកនុងករេធវករ។ 

 

សិទធសិងគម 
សិទធិសងគមសិទធិសងគមសិទធិសងគមសិទធិសងគម    ជសិទធិែដលបុគគលរពឹំងពីកររស់េនកនុងសងគមមួយ ដូចជសិទធិកនុងករ
ទទួលបនេសវសុខភព និងករអប់រ ំ ចំនីអហរ ទឹក និងលំេនដឋ ន។ េពលខលះសិទធិ
េនះរតូវបនេហថជសិទធិៃនជីវភពរស់េន ែដលេយងអចអះអងបនថសិទធិទំង
េនះមនរបភពេចញពីទសសនៈៃនកិចចសនយសងគម៖ ែដលជកិចចសនយរវងបុគគល និង
រដឋ ភិបលរបស់ខលួន ែដលមនន័យថរបសិនេបបុគគលរស់េនេដយសនតិភព និង
េដយរសបចបប់ រដឋ ភិបលនឹងផតល់នូវេសវកមមជក់លក់មួយចំនួន េហយករពរ
េសវកមមដៃទែដលរបជជនផតល់ជូនខលួនពួកេគេដយផទ ល់។ 

សិទធិេសដឋកិចចសិទធិេសដឋកិចចសិទធិេសដឋកិចចសិទធិេសដឋកិចច    
សិទធិេសដឋកិចចធនសុខ
មលភពេសដឋកិចចបុគគ
ល។ សិទធិេសដឋកិចចសំ
ខន់រួមមនសិទធិកនុងករ
េធវករ សិទធិកនុងករទទួ
លបនសុខមលភព 
និងសិទធិកំសនត។ 

សិទធិសងគមសិទធិសងគមសិទធិសងគមសិទធិសងគម    
សិទិធសងគមគឺជសិទធិកនុងករ
ទទួលបនេសវកមមរដឋ ភិ
បលដូចជសុខភព 
ករអប់រ។ំ ក៏មនសិទធកិនុង
ករទទួលបនតរមវូករចំ
បច់ជមូលដឋ នផងែដរដូច
ជចំណីអហរ ទឹក ទីលំ
េន និងសេមលៀកបំពក់។  
សិទធិទំងេនះជសិទធិសងគម
េដយសរសិទធិទំងេនះធ
នថមនុសសអចរស់េនកនុ
ងសងគមេដយភពៃថលថនូរ។ 
ជេរឿយៗសិទធិទំងេនះរតូវ
បនចត់ទុកថជកិចចស
នយសងគមរវងរបជជននឹង
រដឋ៖ តមរយៈករេគរព
ចបប់មនុសសអចទទួលប
ននូវេសវទំងេនះ។ 
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េសវកមមែដលជកររពឹំងកនុងករទទួលបនពីរដឋ ភិបលរមួមនរបព័នធអប់រ ំ  និងេសវ
ែថទំសុខភព។ មេធយបយែដលរដឋ ភិបលតរមូវឲយរបជពលរដឋរបស់ខលួនបង់ៃថលដល់
េសវទំងេនះគឺខុសគន ពីរបេទសមួយេទរបេទសមួយេផសងេទៀត បុ៉ែនតរដឋ ភិបលរតូវ
ែតផតល់េសវទំងេនះ។ ជឧទហរណ៍ រដឋ ភិបលរតូវផតល់ករអប់រថំន ក់បឋមសិកស 
ែដលជករតរមវូចំបច់េដយឥតគិតៃថលដល់កុមរទំងអស់ េដយមិនខវល់ពីអំបូរ 
សញជ តិ ពលរដឋ ឬភសេនះេទ។ សិទធិអប់រ ំសុខភព ចំនីអហរ ទឹក និងលំេនដឋ ន
មនសរៈសំខន់ជពិេសសកនុងរបេទសេនអសីុអេគនយ៍។ ខណៈេពលែដលរបេទស
ខលះដូចជសឹងហបូរ ី េធវបនលអរបេសរពក់ព័នធនឹងសិទធិចំនីអហរ ទឹក លំេនដឋ ន សុខភព 
និងករអប់រ ំ របកបេដយសតង់ដរខពស ់ របេទសដៃទដូចជភូម េនែតមនករពិបក
កនុងករផតល់នូវសិទធិមូលដឋ នទំងេនះ។ 

 

សិទធិវKបធម៌ 
របេភទចុងេរកយគឺជសិទធិវបបធម៌ ែដលេនះជសិទធិសរមប់បុគគលកនុងករចូលរួមកនុង
វបបធម៌របស់ពួកេគ ែដលេនះអចរតូវបនែបងែចកជធតុផសំបី៖ សិទធិភស សសន 
និងសកមមភពវបបធម៌។ សិទធិមនុសសកនុងករេរបរបស់ភសមួយ បងក រដល់រដឋមិនឲយ
ហមឃត់មនុសសកនុងករនិយយភសរបស់ខលួន។ វមិនចំបច់ដល់មន ន័យថរដឋ
រតូវផតល់េសវកមមសរមប់អនកទំងេនះជភសេនះេនះេទ (េទះបីជកររពឹំងទុក
ែដលថេសវកមមរដឋ ភិបលែដលចំបច់មួយចំនួនដូចជចបប់ និងសុខភពគួរែតមន
ជភសរបស់ពួកេគក៏េដយ)។ សិទធិសសនអនុញញ តឲយបុគគលកនុងករេរជសេរ ស
សសនរបស់ពួកេគ និងអនុវតតសសនេនះជរកុម ជឧទហរណ៍ ដូចជករបូងសួង
ជមួយគន ។ 

 
សិទធិវបបធម៌េកត បនូវសកមមភពជេរចនដូចជសិទធិកនុងករបរេិភគ េសលៀកពក់ េរៀប
អពហ៍ពិពហ៍ េធវបុណយសព និងរបរពធពិធី តមសសនេនះ។ ទូទំងអសុីអេគនយ ៍
មនភពតនតឹងយ៉ងេរចនពក់ព័នធនឹងសិទធិេនះ ដូចជសិទធិកនុងករេសលៀកសេមលៀកបំ
ពក់មួយចំនួន (ជឧទហរណ៍រកណត់រុមុំខេដយរសតីមូ៉សលីមជេដម) ឬសិទធិរបស់រកុម
ជនជតិេដមភគតិចកនុងកររស់េន និងេធវកររបមញ់េលដីែដលជទំេនៀមទំលប់
របស់ពួកេគ ែដលដីេនះអចរតូវបនែរបកល យេទជឧទយនជតិេដយរដឋ។ 
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១.៤.១ ករែញកេចញពីគន  និងកររួមបញចូលគន ៃនរKេភទៃនសទិធិ 
 

ករែបងែចកសិទធិជរបេភទទំងេនះមនសរៈសំខន់ េដយសររបេភទនីមួយៗមន
ចរកិលកខណៈខុសគន បនតិចបនតួចពក់ព័នធនឹងសិទធិ និងកតពវកិចច។ ជឧទហរណ៍ សិទធិ
ជមូលដឋ នមនអំណចៃនចបប់អនតរជតិ កនុងករចប់បងខំអនុវតតសិទធិទំងេនះ ែដល
េសរភីពពលរដឋភគេរចនមិនដូចេនះេនះេទ សិទធិសងគមបញជ ក់ពីេសវកមមរដឋ ភិបល 
េហយមិនភល មៗដូចសិទធិពលរដឋេនះេទ េហយសិទធិវបបធម៌គឺេផត តសំខន់ជចមបងេល
រកុមជនជតិភគតិច។ យ៉ងណមិញ ក៏មនេរគះថន ក់ផងែដរ កនុងករែញកសិទធិទំង
េនះជរបេភទ ពីេរពះរដឋ ភិបលមួយចំនួនអចយកចិតតទុកដក់េលរបេភទសិទធិខលះ 
េហយមិនេអេពេលរបេភទដៃទ ឬពួកេគេធវករេរជសេរ សថសិទធិរបេភទណែដលពួក
េគគួរែតគំរទ។ 

 
ភគេរចនកនុងអំឡុងេពលរវងឆន ំ ១៩៥០ ដល់ឆន ំ ១៩៩០ ករែបងែចកជចមបងគឺរវង
របេទសែដលគំរទសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ និងរបេទសែដលគំរទសិទធិេសដឋ
កិចច និងសិទធិសងគម។ ជលទធផលរបេភទទំងេនះរតូវបនែញកដច់ពីគន  និងខុសពី
គន ។ ករែបងែចកេនះៃចដនយចំេពលែដលពិភពេលករតូវបនែបងែចកតមមេនគម
វជិជ រវងរបេទសេលកខងលិច ែដលគំរទមូលធននិយមេសរ ីនិងរបេទសកំុមមុយនិស 
(ដូចជចិន សូេវៀត និងេវៀតណម) ែដលគំរទរបព័នធនេយបយកំុមមុយនិស។ មន
និនន ករមួយ េទះបីជេនះមិនពិតកនុងរគប់ករណីក៏េដយ សរមប់របេទសេលកខង
លិចកនុងករគំរទសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ េហយសរមប់របេទសកំុមមុយនិស
គឺគំរទសិទធិេសដឋកិចច និងសងគម។ ជទូេទ របេទសេលកខងលិចហក់បីដូចជយក
ចិតតទុកដក់ចំេពះសិទធិពលរដឋ និងនេយបយពីេរពះសិទធិទំងេនះ មនេនកនុងចបប់
សិទធិមនុសសរបស់ពួកេគរួចជេរសចេទេហយ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត េដយសរែត
របេទសអនកមន និងអភិវឌឍន៍ ពួកេគេឃញតរមូវករតិចតួចកនុងករេដះរសយបញហ
សិទធិេសដឋកិចចេដយសរមនអនកអត់ឃល ន ឬអនកអត់ផទះសែមបងតិចតួចបំផុត ឬគឺយល់
េឃញថសិទធិសងគមជេសវកមមែដលរបជពលរដឋពួកេគរតូវែតបង់េសវ។ ករែបង
ែចកេនះ រតូវបនគំរទេដយអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលេលកខងលិចធំៗជេរចន 
(NGOs) ដូចជ េលកែលងេទសអនតរជតិ (Amnesty International)  និង អងគករឃល ំ
េមលសិទធិមនុសសពិភពេលក (Human Right Watch) ជេដម ែដលអងគករទំងពីរេនះ
េធវករផត ច់មុខេលសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ រហូតដល់ចុងសតវតសឆន ំ  ១៩៩០ 
មុនេពលពួកេគចប់េផតមយកចិតតទុកដក់ ពីសិទធិ ពីសិទធិេសដឋកិចច និងសងគម។ 

 
របេទសកំុមមុយនិសេមលេឃញថ តួនទីរបស់រដឋ ភិបលកនុងករផតល់េសវកមមដូចជ
ករអប់រ ំ សុខភព និងសុខមលភពេសដឋកិចចេសរ ី បុ៉ែនតពួកេគមិនគំរទសិទធិកនុងករ
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េបះេឆន តេនះេទ។ រសេដៀងគន េនះផងែដរ របេទសេនអសីុអេគនយ៍មួយចំនួនបន
សេរមចចិតតថករអភិវឌឍគួរែតមនអទិភពេលេសរភីពពលរដឋ។ របេទសជេរចនរួម
មនសិងហបូរ ី និងម៉េឡសីុ បនេលកកមពស់សិទធិេសដឋកិចច និងសងគមជងសិទធិពលរដឋ 
និងសិទធិនេយបយ។ ពួកេគអះអងថទល់ែតមនសុខភព ករអប់រ ំ និងរទពយ
សមបតតិេទបមនសិទធិពលរដឋ និង     សិទធិនេយយបយរតវូបនទទួលសគ ល់ជេរកយ 
(ដូចជេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងសិទធិកនុងកររបជំុ)។ ពួកេគអះអងថករផតល់
បុគគលនូវសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយមុនេពលែដលរបេទសរបស់ពួកេគអភិវឌឍន៍
េពញេលញ នំឲយមនជេមល ះ និងករភ័នតរចឡ ំ េដយសររបជជននឹងតវ៉របឆំង 
ជជងេផត តសំខន់េលករេធវករេដមបីេឆព ះេទកន់ករអភិវឌឍ។ ដូចេនះសិទធិពលរដឋ
រតូវបនេដះដូរជមួយនឹងសិទធិេសដឋកិចច និងសងគម។ ខណៈេពលែដលជំពូកទីបី មន
ករបងហ ញថករែញកេចញពីគន ៃនសិទធិេនះ មិនែមនរគន់ែតជករសេរមចចិតតែផនក
នេយបយបុ៉េណណ ះេទ វេនែតមនឥទធិពលេលថេតរដឋមនករពក់ព័នធយ៉ងដូច
េមតចេទនឹងសិទធិមនុសស។ 

 
ករែបងែចករវងរបេភទរតូវបនបងខំេដយទសសនៈដូចជរទឹសត ី”បីជំនន់” ែដលសនមត
ថរបេភទេផសងៗគន ៃនសិទធិេលចេចញតមេពលេវលេផសងៗគន ។ រទឹសតីេនះសនមតថ
សិទធិមនុសសមនរកុមបីដច់េដយែឡកនិងតមលំដប់លំេដយ។
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ទសសនៈទន 
រទឹសតី ”បីជំនន់” 

 

រទឹសតី ”បីជំនន់” រតូវបនេលកេឡងេដយអនកចបប់ជនជតិែឆក កែរល៉ វ៉សក់ 
(Karel Vasak) េនសតវតសឆន ំ១៩៧០ េហយកំណត់ថសិទធិបនេលចេចញេនេពល
េវលខុសៗគន  េនកនុងបរបិទេផសងៗគន ។ រទឹសតីេនះកំណត់ពីបីជំនន់ដូចខងេរកម៖ 

 
• ជំនន់ទីមួយ ៖ សិទធិមនុសសដំបូងគឺមនលកខណៈជសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយ

បយ េហយបនេកតេឡងកនុងអំឡុងេពលៃនកររកីចំេរ នែផនកចំេនះដឹង តំងពីចុង
សតវតសឆន ំ១៧០០ រហូតដល់ពក់កណត លសតវតសឆន ំ១៨០០។ ឧទហរណ៍មន
កនុងេសចកតីរបកសពីសិទធិមនុសសរបស់សហរដឋអេមរកិ និងេសចកតីរបកសពីសិទធិ
មនុសស(បុរស) និងសិទធិពលរដឋ។ 
• ជំនន់ទីពីរ ៖ ជំនន់ទីពីរៃនសិទធិេលចេចញជរូបរងេដមបីជករេឆលយតបនឹង
លកខខណឌ រចបូករចបល់ៃនបដិវតតន៍ឧសសហកមម។ សិទធិទំងេនះបនករពរកមមករ 
និងបងខំរដឋកនុងករផតល់េសវកមមដូចជករអប់រ ំ និងករែថទំសុខភព។ អំឡុង
េពលេនះបនចប់េផតមេនចុងសតវតសឆន ំ១៨០០ េហយបនបនតរហូតដល់សរងគ ម
េលកេលកទីពីរ។ កនុងអំឡុងេពលេនះ ILO មនវតតមនកនុងករករពរកមមករ 
រដឋែដលមនសុខមលភពដំបូងបនេលចេចញជរូបរង េហយរបព័នធអប់រជំ
សកលជេលកដំបូងបនចប់បដិសនធិ។ 

• ជំនន់ទីបី៖ ជំនន់ទីបីៃនសិទធិគឺសំខន់បំផុតសរមប់របេទសកំពុងអភិវឌឍន៍ និងរួម
មនសិទធិកនុងករ សិទធិសវ័យសេរមច សិទធិជនជតិភគតិច និងសិទធិវបបធម៌។ សិទធិ
ទំងេនះសំខន់កនុងទសវតសឆន ំ១៩៦០ និងឆន ំ១៩៧០ េនេពលែដលសិទធិទំងេនះ
ចប់េផតមេលចេចញជរូបរងកនុងសនធិសញញ សិទធិមនុសសអនតរជតិេផសងៗ។ 

 

 
ខណៈេពលែដលរទឹសតីបីជំនន់ បនជួយកនុងករែបងែចករបេភទេផសងៗគន ៃនសិទធិ 
វបនបេងកតបញហ េរចនជងអវីែដលរទឹសតីេនះបនេដះរសយ។ បញហ គឺថករបញជ ក់
ពីបីជំនន់បងកប់ន័យថ សិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយគឺជសិទធិដំបូង និងសិទធិេដម 
ែដលសិទធិដៃទមនតមេរកយ។ េនះបញជ ក់ករពិតចំេពះករសនមតែដលថសិទធិពល
រដឋ និងសិទធិនេយបយមនភពជចមបង និងជមូលដឋ ន ខណៈេពលែដលសិទធិ
េសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌េនពីេរកយ។ េនះក៏បងកប់ន័យផងែដរថសិទធិពលរដឋ និង
សិទធិនេយបយជសិទធិែដលមនករអភិវឌឍបំផុត េដយសរសិទធិទំងេនះមនវតត
មនជយូរអែងវងមកេហយ ែដលេនះមិនែមនជកររតឹមរតូវេនះេទ ពីេរពះវបបធម៌ 
ជេរចនមនរបវតតិយូរអែងវងកនុងករេគរពនូវភពខុសគន ៃនវបបធម៌ េហយគំរទដល់
អនករកីរក។ ចុងេរកយ េនះបងកប់ន័យថជំនន់នីមួយៗខុសៗគន  េហយអចមន
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មុខងរេដយឯករជយពីគន  ែដលសនមតថរបេភទសិទធិអចរតវបនែញកដច់ពីគន ។ 
យ៉ងណមិញ ករគិតកនុងសហសម័យេនះពក់ព័នធនឹងសិទធិអះអងថ េនះមិនែមនជ
កររតឹមរតូវេនះេទ។ 

 

 

១.៤.២ VDPA ៖ េសចកតរីKកស និងែផនករសកមមភពទីរកុងវីែយយន  
 

បញហ ៃនករមិនចូលចិតតរបស់េលកខងលិចេលសិទធិេសដឋកិចច ឬ កត់បនថយសរៈ
សំខន់ៃនសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយកនុងតំបន់អសុី រតូវបនសេងកតេឃញថជ
ឧបសគគេលចលនសិទធិមនុសស។ េនចុងបញច ប់ៃនសរងគ មរតជក់ និងបនទ ប់ពីករលុប
បំបត់ករែបងែចកនូវនេយបយ ឱកសមួយបនេលចេឡងកនុងករេដះរសយនូវ
ករែបងែចកេនះេនកនុងសននិសិទេលកេលកទីពីរសតីពីសិទធិមនុសស (១៩៩៣) កនុងទីរកុង

វែីយយន ។ សននិសិទ និងឯកសរលទធផលៃនសននិសិទេនះ ែដលជេសចកតីរបកស និង
ែផនករសកមមភពទីរកុងវែីយយន (VDPA) បនេដពីករវវិតតន៍សំខន់មួយកនុងរបវតតិ
សរសតសិទធិមនុសស។ មនកររពមេរពៀងេដយរដឋចំនួន ១៧១ ែដលជចំនួនរដឋទំង
អសន់េពលេនះ ែដលេនះបងហ ញពីករទទួលសគ ល់សកល។ 

 
VDPA េធវបដិវតតន៍នូវករយល់ដឹងពីសិទធិមនុសសតមរយៈវធីិសរសតជេរចន៖ វជករ
ពយយមមួយកនុងករែចងជលយលកខអកសរៃន ””””សទិធិមនុសសសទិធិមនុសសសទិធិមនុសសសទិធិមនុសសទំងអស់ទំងអស់ទំងអស់ទំងអស់សរមប់សរមប់សរមប់សរមប់មនុសសមនុសសមនុសសមនុសស
រគប់គនរគប់គនរគប់គនរគប់គន ”””” ។ VDPA បញច ប់នូវទសសនៈែដលថសិទធិមនុសសផល ស់បតូរេយងេទតមភព
ជក់លក់ៃនវបបធម៌ VDPA បនរបកសថករករពរសិទធិមនុសសគួរែតជកងវល់ផលូវ
ចបប់មួយរបស់សហគមន៍អនតរជតិ េហយថករពរសិទធិទំងេនះមិនែមនជកិចចករ
ផត ច់មុខរបស់ជតិមួយេនះេទ។ វក៏ផសភជ ប់សិទធិមនុសសេទនឹងលទធិរបជធិបេតយយ 
និងករអភិវឌឍផងែដរ ែដលបនែចងថសិទធិ លទធិរបជធិបេតយយ និងករអភិវឌឍគឺពឹង
ែផអកគន េទវញិេទមកនិងបំេពញឲយគន េទវញិេទមក។ កនុងន័យមយ៉ងេទៀត គឺថមិនគឺថមិនគឺថមិនគឺថមិន
អចអចអចអចមនសទិធិេនះេទេបមិនមនលទធិរបជធិបេតយយមនសទិធិេនះេទេបមិនមនលទធិរបជធិបេតយយមនសទិធិេនះេទេបមិនមនលទធិរបជធិបេតយយមនសទិធិេនះេទេបមិនមនលទធិរបជធិបេតយយ    គម នលទធិរបគម នលទធិរបគម នលទធិរបគម នលទធិរបជធិបេតយយជធិបេតយយជធិបេតយយជធិបេតយយេនះេនះេនះេនះ
េទេបមិនមនករអភិវឌឍេទេបមិនមនករអភិវឌឍេទេបមិនមនករអភិវឌឍេទេបមិនមនករអភិវឌឍ    និងគម នករអភិវឌឍេនះេទេបនិងគម នករអភិវឌឍេនះេទេបនិងគម នករអភិវឌឍេនះេទេបនិងគម នករអភិវឌឍេនះេទេបមិនមិនមិនមិនមនមនមនមនសិទធិមនុសសសិទធិមនុសសសិទធិមនុសសសិទធិមនុសស។។។។    

 
VDPA បនរកិំលសិទធិមនុសសេចញពីរចនសមព័នធែបងែចកៃនករែបងែចកសិទធិកនុងសម័យ
សរងគ មរតជក់ េទជទសសនៈែដលកន់ែតមនកររួមបញចូ លគន  និងេកត បជរូម។ 
ទសសនៈចមបងែដលបនេសនេឡងេដយ VDPA គឺថសិទធិមនុសសអវភិគ ពឹងអរស័យ
គន េទវញិេទមក និងមនករទក់ទងគន េទវញិេទមក។ 
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ពកយេពចន៍ទំងបីេនះបូកចូលគន  បញជ ក់ថសិទធិមនុសសមិនអចមនវតតមនជរបេភទ
ែដលដច់េចញពីគន េនះេទ បុ៉ែនតបេងកតជរកុមែតមួយៃនរបេភទែដលពក់ព័នធគន េទ
វញិេទមកៃនសិទធិមនុសស។ 

 
••••    អវភិគអវភិគអវភិគអវភិគ    ៖មនន័យថរដឋ ភិបលមិនអចែបងែចកសិទធិ េហយេរជសេរ សែតរបេភទ
សិទធិជក់លក់េនះេទ។ រដឋ ភិបលរតូវទទួលយកសិទធិមនុសសទំងរសុង េហយមិន
ែមនរគន់ែតទទួលយករបេភទែដលបនែបងែចកពីគន េនះេទ។ 

 

••••    ពឹងអរស័យគន េទវញិេទមកពឹងអរស័យគន េទវញិេទមកពឹងអរស័យគន េទវញិេទមកពឹងអរស័យគន េទវញិេទមក    ៖៖៖៖    មនន័យថរបេភទនីមួយៗៃនសិទធិមិនអចមន
មុខងរឯករជយេនះេទ៖ សិទធិពលរដឋជេរឿយៗពឹងអរស័យេលសិទធិសងគម ែដល
សិទធិសងគមរបែហលជអចពឹងអរស័យេលសិទធិនេយបយ ែដលសិទធិនេយបយ
របែហលជអចពឹងអរស័យេលសិទធិេសដឋកិចច។ ជឧទហរណ៍ សិទធិទទួលបនករ
អប់រ ំ(ជសិទធិសងគមមួយ) រតវូពឹងអរស័យេលេសរភីពកនុងករេដរេហរេដមបីេទដល់
សល (ែដលជសិទធិពលរដឋ) បុ៉ែនតករេដរេហររតវូពឹងែផអកេលករមនលុយរគប់
រគន់ ដូចជសរមប់សំបុរតឡនរកុង (សិទធិេសដឋកិចច) បុ៉ែនតេដមបីជិះឡនបន េយង
រតូវមនសុខភពលអ (សិទធិសងគម) បុ៉ែនតករមនសុខភពលអរបែហលជអចពឹងែផអក
េលករទមទរឲយរដឋ ភិបលកនុងករធននូវសិទធិរបស់ពលរដឋ កនុងករទទួលបន
េសវែថទំសុខភព(សិទធិនេយបយ)។ 

••••    ទក់ទងគន េទវញិេទមកទក់ទងគន េទវញិេទមកទក់ទងគន េទវញិេទមកទក់ទងគន េទវញិេទមក    ៖៖៖៖    មនន័យថសិទធិជេរចនមនករទក់ទងគន េទវញិ
េទមករគប់របេភទ។ ជឧទហរណ៍ សិទធិកនុងកររបជំុ(សិទធិនេយបយ) ក៏រូមបញចូ ល
ផងែដរនូវសិទធិកនុងករចូលសហជីព (សិទធិេសដឋកិចច) និងសិទធិជែផនកមួយៃនជនជតិ
ភគតិច (សិទធិវបបធម៌ និងសិទធិពលរដឋ)។ រសេដៀងគន េនះ សិទធិកនុងករមនបុរតធីត
គឺជសិទធិពលរដឋ និងសិទធិសងគម(ដូចគន ចំេពះសិទធិែថទំសុខភពផងែដរ)។ ទំនក់
ទំនងេទវញិេទមកេនះបងហ ញយ៉ងចបស់ថ សិទធិមិនផត ច់មុខរវងគន េទវញិេទ
មកេនះេទ បុ៉ែនតជបណត ញមួយែដលពក់ព័នធ និងបំេពញបែនថមឲយគន េទវញិេទមក។ 

 
ជំពូកេនះបនបងហ ញនូវទសសនៈ រទឹសតី និងករអះអងជេរចនកនុងករបងហ ញពីដំេណ រ
កររបស់សិទធិមនុសស។ ទសសនៈទំងេនះបេងកតជមូលដឋ នចំបច់មួយ កនុងករែសវង
យល់ថេហតុអវីបនជសិទធិមនុសសមនសរៈសំខន់ និងេតសិទធិមនុសសគួររតូវបន
េលកកមពស់ និងករពរបនយ៉ងដូចេមតច។ ទសសនៈជេរចនែដលបនបញជ ក់េនទី
េនះនឹងរតូវបនពិភកសបែនថមេទៀតេនកនុងជំពូកេរកយៗៃនេសៀវេភពុមពេនះ។ 
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១.៥ េហតុអវរីតូវសកិសសទិធមិនុសស 
 

 
ករសិកសពីសិទធិមនុសស មនសរៈសំខន់ណស់េពលបចចុបបននេដយមនេហតុផល
មួយចំនួន។ ជំពូកទីមួយដំបូងេនះែណនំពីមូលដឋ នរទឹសត ីនេយបយ និងទសសនៈវជិជ
ៃនសិទធិ េហយបនពនយល់ពីទសសនៈសនូលមួយចំនួន។ យ៉ងណមិញ រតូវែតមនករ
េចទសួរ េហតុអវីបនជេយងរតូវសិកសពីចំនុចេនះ និងថេតេនះជរបធនបទមន
សរៈរបេយជន៍មួយ ឬជរបធនបទសរមប់កររសវរជវេនសកលវទិយល័យ? 
ចេមលយចំេពះសំណួរទំងេនះគឺថ អចេទរួច។ េដមបីែសវងយល់ពីេហតុផលែដល
របជជនមួយចំនួនមិនបនទទួលករករពរ និងេសរភីពដូចគន  នឹងអនកដៃទ គឺទម
ទរឲយមនែសវងយល់កន់ែតសុីជេរមែថមេទៀត េលថេតសិទធិមនុសសមនដំេណ រករ
យ៉ងណ។ ចំេនះដឹងេនះ ពឹងែផអកេលករយល់ដឹងកន់ែតរបេសរែថមេទៀតពីថេត
សងគមមនដំេណ រករយ៉ងណ ពីតៃមល និងជំេនឿកនុងសងគមមួយ េហយនឹងបរបិទ
នេយបយ និងេសដឋកិចចកនុងករទមទរ និងទទួលបនសិទធិ។ សកលវទិយល័យ មន
ភរកិចចកនុងកររួមចំែនកដល់ករអភិវឌឍជតិ េហយរតូវករអនកែដលមនជំនញកនុង
េដះរសយបញហ កនុងករអភិវឌឍ។ ករសិកសសិទធិមនុសសអចរួមចំែនកបេងកនរបសិទធិ
ភពដល់វជិជ ជីវៈជេរចន មិនថជេមធវ ី រគូបេរងៀន នរវទូិ អនកវទិយសរសតនេយ
បយ ឬអនកបេរមេសវសងគមេនះេទ។ 

 
មនេហតុផលជេរចនសរមប់សិកសសិទធិមនុសសេនសកលវទិយល័យ ែដលរតវូបន
សេងខបដូចខងេរកម៖ 

 

 

១.៥.១ ករអប់រសិំទធមិនុសសគឺជសទិធមិនុសស 
 

ករអប់រពីំសិទធិមនុសសគឺជសិទធិមនុសស។ រដឋ ភិបលរតូវអប់ររំបជពលរដឋរបស់ខលួនពី
សិទធិទំងេនះ ជករពិតណស់សនធិសញញ មួយចំនួន ែដលបនផតល់សចច ប័នេដយរដឋ
ភិបលេនអសីុអេគនយ ៍(រួមមន ICESCR និងCRC) កំណត់ថករអប់រសំិទធិមនុសសគឺ
ជកតពវកិចច។ សិទធិទំងេនះមនដំេណ រករេទបនលុះរតែតបុគគលដឹងពីសិទធិរបស់
ខលួន ដូចេនះជរមុញឲយពួកគត់ទមទរនូវសិទធិទំងេនះ។ ដូចែដលមនបញជ ក់កនុង
េសៀវេភេនះ ចំនុចេខសយចមបងកនុងករករពរសិទធិមនុសសគឺរបជជនកងវះខតនូវករ
យល់ដឹងពីសិទធិរបស់ពួកេគ។ ជឧទហរណ៍ សិសសនិសសតិែដលបញច ប់ករសិកសពី
សកលវទិយល័យ មនចំនួនតិចតួចណស់ែដលមនចំេនះដឹងពីសិទធិមនុសស។ េនះេប
និយយពីសិកសវទិយល័យ កន់ែតមនតិចតួចជងេនះេទៀតែដលយល់ដឹងពីសិទធិ
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មនុសស។ សិសសនិសសតិេនសកលវទិយល័យ អចេដរតួនទីយ៉ងសំខន់េនេពល
ែដលពួកេគបញច ប់ករសិកស េហយចប់េផតមេធវករងរ ពួកេគរតូវេធវករសេរមចចិតត
េដយែផអកេលសិទធិមនុសស។ េនេពលសិសសចូលរួមសកមមភពជមួយនឹងរដឋ ភិបល 
និងមរនតីរដឋ ភិបល (តំងពីករេបះេឆន ត រហូតដល់កររបជំុជមួយនឹងអនកតំណង
តមមូលដឋ ន) ពួកេគរតូវកត់សមគ ល់ថេតសិទធិមនុសសរតូវបនេគរពែដរឬក៏អត់។ ករ
អប់ររំបស់សិសសនិសសិតេនកនុងវស័ិយេនះ បេងកតជរមួចំែនកដ៏សំខន់កនុងដំេណ រមុខងរ

របស់ពលរដឋកនុងសងគមឲយបនលអរបេសរ។ 
 

 

១.៥.២ ករពរជនងយរងេរគះ 
 

របជជនភគេរចនកនុងសងគមរស់េនកនុងជីវតិែដលមនសុវតថិភព។ ផទះរបស់ពួកេគរតូវ
បនករពរមិនឲយអនកដៃទេធវឲយបក់ែបក ឬចូលបនេនះេទ។ ពួកេគករមជួបរបទះ
នឹងករគរមមកំែហង ឬអំេពហិងសណស់។ ពួកេគមនអហររគប់រគន់កនុងករ
បរេិភគ ទឹកបរេិភគ និងកែនលងសរមប់រស់េន។ េនះជករពិតសរមប់សិសសនិសសតិ
មហវទិយល័យភគេរចន។ បុ៉ែនតមិនែមនមនុសសរគប់គន មនសំណងដូចេនះទំងអស់
េនះេទ។ មនរកុមមនុសសជេរចនេនកនុងសងគមអសីុអេគនយ៍ ែដលមិនមនករករ
ពររបេភទេនះដូចជជនេភៀសខលួន ឬពលករេទសនតរបេវសន៍ ឬក៏រកុមជនជតិភគតិច
ដៃទេទៀតកំពុងែតជួបរបទះករេរ សេអង។ បុគគលនីមួយៗមនសិទធិមនុសសែដលពួកេគ
មនតំងពីកំេណ ត េហយមិនមននរណមន ក់អចដកហូតបនេនះេទ។ យ៉ងណ
មិញ របជជនែដលរស់េនជីវតិែដលលអរបេសរ និងមនសុវតថិភព មិនអចេមល
េឃញពីតរមូវករកនុងករសិកសពីសិទធិមនុសសេនះេទ ពីេរពះសិទធិរបស់ពួកេគមិនរតូវ
បនរេំលភបំពន។ ជេរឿយៗរបជជនេមលមិនេឃញករករពរែដលពួកេគទទួល 
ពីេរពះករករពរេនះមិនមនរូបរង េហយពួកេគសនមតថមនុសសរគប់គន ទទួលបន
ករករពរេនះ និងមនសិទធិកនុងករទទួលបន។ ទសសនៈទូេទមួយគឺថករករពរជ
អវីែដលសមញញធមមត បុ៉ែនតករពិតគឺថករករពរគឺជេរឿងធមមតសរមប់អនកមួយចំនួន 

េនកនុងសថ នភពជក់លក់មួយចំនួន។ ជឧទហរណ៍របែហលជេនេពលែដលមន
វបិតតិ ដូចជបតុភូតធមមជតិ ឬជេមល ះនេយបយែតបុ៉េណណ ះ ែដលរបជជនមនចំណប់
អរមមណ៍េលសិទធិមនុសសេដយសរសុវតថិភពរបស់ពួកេគ (និងសិទធិរបស់ពួកេគ) អចមន
េរគះថន ក់ភល មៗ។ 

 
សំណួរចមបងេដមបីេចទសួរគឺថ េហតុអវីបនជមនុសសមួយចំនួនទទួលបនករករពរ 
េហយអនកេផសងេទៀតអត់? េតអនកែដលរតវូបនេគគរមមកំែហងអចរតូវបនករពរ
យ៉ងដូចេមតច? េនកនុងសងគមអនកមនភគេរចន វអចជកររបឈមមួយេដមបីឲយ
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របជជនមួយរកុមគិតថេហតុអវីបនជមនុសសដៃទឃល ន មិនមនដំបូលេដមបីរជក ឬ
មិនមនលទធភពកនុងករទទួលបនទឹកសអ ត។ 

 
របជជនអចមិនទទួលបនករករពរ េដយសរេហតុផលមួយចំនួន។ របែហលជ
ពួកេគរតូវបនេរ សេអង ឬអចថជករពិបកកនុងករជួយដល់ពួកេគ េដយសរពួក
េគរស់េនេនកែនលងឆង យពីរដឋ ភិបល ឬពួកេគមិនរតូវបនចត់ទុកថជពលរដឋ។ 
យ៉ងណមិញកនុងករណីជេរចន វមិនចបស់េនះេទថេហតុអវីបនជមនុសសខលះ មិន
ទទួលបនករករពរ និងេសរភីពដូចគន  នឹងអនកដៃទ ឬក៏េហតុអវីអនកខលះងយរងេរគះ
កនុងករបត់ករករពរនឹងេសរភីពេនះេមល៉ះ។ 

 
របសិនេបសិសសនិសសិតចង់ែសវងយល់ពីចំនុចេនះ េហយចង់មនចំេនះដឹងលអរបេសរ
មួយពីេតថសងគមអចករពរបុគគលទំងេនះបនយ៉ងដូចេមតច ពួកេគរតូវែតយល់ថ
េតសិទធិមនុសសមនដំេណ រករយ៉ងណ។ េយងទំងអស់គន អចេធវសកមមភពកនុងករ
េលកកមពស់សិទធិមនុសសសរមប់មនុសសរគប់រូប រួមទំងខលួនេយងផងែដរ។ គម នអនកណ
មន ក់ដឹងចបស់ថេនេពលណសិទធិមនុសសរបស់េយងរតូវបនគរមមកំែហងេនះេទ។ 
ផតល់ករយល់ដឹងេរជរជះពីសិទធិមនុសសមិនធននូវករករពរេនះេទ បុ៉ែនតវអចជួយ
បនេរចន។ ចំេនះដឹងពីសិទធិទំងេនះេធវសិសសនិសសិតមិនរេំលភបំពនសិទធិទំងេនះ។ 
េហយពួកេគនឹងមិនអត់ឱនដល់អនកែដលរេំលភបំពនសិទធិេនះេទ េហយនឹងេធវករ
គំរទបែនថមេទៀតដល់រដឋ ភិបល ែដលេគរពដល់ករេបតជញ ចិតតរបស់ពួកេគកនុងករ
េគរពសិទធិមនុសស។ 

 

 

១.៥.៣ សិទធមិនុសសេធវឲយមនករេយគយល់កនងុតំបន់ 
 

តមរយៈអងគកររបចំតំបន់អស៊ន របេទសេនអសីុអេគនយ៍បនផតួចេផតមនូវករេឆលយ
តបរបចំតំបន់មួយេទេលកងវល់សិទធិមនុសស។ បញហ សិទធិមនុសសជេរចនេកតេឡងឆលង
រពំែដនរវងរបេទសេនអសីុអេគនយ៍ ជឧទហរណ៍ ពលករេទសនតរបេវសន៍ និងករ
ជួញដូរមនុសស។ ករេឆលយតបសកមមបំផុតេលកងវល់េនះមនរបភពេចញពីតំបន់អសីុ
អេគនយ៍េនះផទ ល់ែតមតង ែដលកនុងេនះសងគមសុីវលិរតវូបនគំរទេដយរកមុេផសងកនុង
តំបន់េដមបីេធវកិចចករេនះ។ េសៀវេភពុមពេនះនឹងរកេលកេមលេលសិទធិមនុសសេនករមិត

ថន ក់តំបន់ និងបងហ ញពីទំនក់ទំនង និងករេរបៀបេធៀបបញហ សិទធិទូទំងរបេទសទំង 
១០ េនអស៊ន។ េសៀវេភពុមពេនះនឹងផតល់ជូនដល់សិសសនិសសិតនូវមូលដឋ នមួយេល
ទសសនៈៃនសិទធិមនុសស និងពីវធីិសរសតកនុងករេឆលយតបនឹងបញហ សិទធិមនុសសធងន់ធងរកនុង
តំបន់េពលបចចុបបនន។ 
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េនអសីុអេគនយ៍េពលបចចុបបននេនះ របជជនជួបរបទះបញហ របឈមជេរចន។ កុល
សមព័នធតំបន់ភនំ របឈមនឹងករជេមលៀសេចញេដយសរគេរមងវរអីគគីសនី េកមងៗរតូវ
បនបងខំឲយេធវករ រសតីរបឈមនឹងករេរ សេអង និងអំេពហិងស កុមរពិករមិនមនលទធ
ភពកនុងករទទួលបនករអប់រ ំ បកសរបឆំងនេយបយរតូវបនជប់ពនធនគរ េហយ
ពលករេទសនតរបេវសន៍ របឈមនឹងករេកងរបវញ័ច េនកែនលងករងររបស់ពួកេគ។ 
ករេរៀបរប់េនះបងហ ញថរគប់របេទសទំងអស់េនអសីុអេគនយ៍ មនកងវល់ចមបង
េផសងៗគន ពក់ព័នធនឹងសិទធិមនុសស។ សកលវទិយល័យមិនគិតថ េនះជបញហ សិទធិ
មនុសសែដលពួកេគរតូវេដះរសយេនះេទ េដយសរកងវះខតករយល់ដឹងេលរបេទស

ដៃទេនអសីុអេគនយ៍ ឬ េដយសរបញហ ទំងអស់េនះរតូវបនចត់ទុកថ ”ជេរឿង
នេយបយ”  ឬជបញហ រេសុបេពក។ 

 
កំពុងែតមនករផល ស់បតូរេនអសីុអេគនយ៍ េហយសិទធិមនុសសកំពុងកល យជេរឿងសំខន់។ 
អស៊នបនបញជ ក់នូវករេបតជញ ចិតតរបស់ខលួន ចំេពះករេគរពសិទធិមនុសសកនុងឯកសរ
េផសងៗ។ កលពីេពលថមីៗេនះ អស៊នបនបេងកតសថ ប័នថន ក់តំបន់មួយែដលបនរពម
េរពៀងេលេសចកតីរបកសរបចំតំបន់សតីពីសិទធិមនុសស។ េសចកតីរបកស និងសថ ប័ន 
AICHR អនុវតតទសសនៈែដលថសិទធិមនុសសគួរែតរតូវបនរតួតពិនិតយេនថន ក់តំបន់។ 

 

 

១.៥.៤ ករអប់រសំិទធិមនុសសបែនថមតៃមលដល់ចំេនះដឹងេផសងេទៀត 
 
ករសិកសសិទធិមនុសសជមុខវជិជ ចរមុះ េហយផតល់ជូនសិសសនិសសិតនូវចំេនះដឹងមូលដឋ ន

មួយេនកនុងមុខវជិជ ជេរចនេនសកលវទិយល័យ។ 

 
• ចបប់៖ សិទធិមនុសសពក់ព័នធនឹងករករពរផលូវចបប់ដល់របជជន។ សិទធិមនុសសេកត
េចញពីចបប់អនតរជតិ និងពក់ព័នធនឹងចបប់ជតិរបស់របេទសេនអសុអីេគនយ។៍ 

 

• វទិយសរសតនេយបយ៖ សិទធិមនុសសបញជ ក់ពីវធីិែដលរដឋគួរែតេធវករ េហយេត
កតពវកិចចរបេភទណែដលរដឋមន េហយសកមមភពអវីែដលរដឋគួរែតបំេពញេដមបី
កល យេទជរដឋ ភិបលែដលមនរបសិទធិភពមួយ។ 

 

• សងគមវទិយ៖ សិទធិមនុសសជួយឲយែសវងយល់ពីសកត នុពលៃនសងគមែដលចំបច់សរមប់

ទំងករករពរសហគមន៍ និងករងររបឆំងនឹងករេរ សេអងតមរយៈករផល ស់បតូរ
តៃមល និងជំេនឿ(ដូចជហិនភពរបស់រសតី)។ 
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• ទសសនៈវជិជ ៖ សិទធិមនុសសេកតេចញពីទសសនៈថអវីជសីលធម៌ និងអំេពលអ។ មិន
មនភ័សតុតងវទិយសរសត ែដលថសិទធិមនុសសបចចុបបននជកររតឹមរតូវេនះេទ បុ៉ែនត
ទសសនៈវជិជ េផសងៗអំពីយុតតិធម៌ រកម និងសីលធម៌ផតល់េហតុផលថេហតុអវីបនជ
ទសសនៈវជិជ ទំងេនះជកររតឹមរតូវ េហយថេហតុអវីបនជមនុសសគួរែតរបរពឹតត
ដក់គន េទវញិេទមកេដយករេគរព។ 

 

• សិទធិមនុសសក៏រមួបញចូ លផងែដរ នូវទំនក់ទំនងអនតរជតិ ករសិកសពីសនតិភព សងគម
វទិយ និងនរវទិយ។ 

 
តមរយៈករសិកសសិទធិមនុសស សិសសនិសសតិនឹងទទួលបននូវករយល់ដឹងបែនថម
េទៀតពីេតថរបជជនមនទំនក់ទំនងជមួយនឹងរដឋ ភិបល និងសហគមន៍តមរយៈអវី។ 
សិសសនឹងទទួលបននូវចំេនះដឹងសុីជេរមផងែដរ ពីសមជិកកនុងសងគមរបស់ពួកេគ 
និងកររបឈមមួយចំនួនែដលរបជជនទំងេនះជួបរបទះ។ ចុងេរកយសិសសនិសសតិ
នឹងទទួលបននូវករយល់ដឹងចំបច់កនុងករវភិគ និងរួមចំែនកកនុងករវវិតតន៍ៃនសិទធិ
មនុសសកនុងតំបន់។ 

 

 
 
ក. េសចកតសីេងខបពីជំពូក នងិចំនុចគនលះឹ 

 

េតេតេតេតសទិធិមនុសសសទិធិមនុសសសទិធិមនុសសសទិធិមនុសសជអវីជអវីជអវីជអវី????    
សិទធិមនុសសជសិទធិរបស់បុគគលមួយរូបមនេដយរគន់ែតមនលកខខណឌ  ជមនុសស
បុ៉េណណ ះ។ សិទធិទំងេនះចប់េផតមមនតំងពីកំេណ ត េហយមិនអចដកហូតបនេនះ
េទ។ សិទធិដៃទេទៀត ដូចជសិទធិរបស់សិសសនិសសិត ឬសិទធិរបស់ពលរដឋ រតូវែតែសវងរក 
ឬអចបត់បង់បន ដូចេនះសិទធិទំងេនះខុសពីសិទធិមនុសស។ 

 
សិទធិមនុសសរតវូបនចប់បងខំអនុវតតេដយចបប់ ដូចេនះសិទធិមនុសសជសិទធផលូវចបប់។ 
សិទធិមនុសសក៏ជសីលធម៌ផងែដរ េហយជួយដល់សងគមមួយកនុងករមនដំេណ រករ
កន់ែតលអរបេសរ ដូចេនះសិទធិមនុសសគឺជសិទធិសីលធម៌ និងសងគម។ សិទធិមនុសសដក់
កតពវកិចចដល់រដឋកនុងករករពររបជជនេនកនុងរបេទសរបស់ខលួន។ យ៉ងណមិញ 
របជជន ធុរកិចច សកលវទិយល័យ និងកងកមល ំងរបដប់អវុធក៏មនកតពវកិចចកនុងករ
មិនរេំលភបំពនសិទធិរបស់របជជនដៃទផងែដរ។ 
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សសន វបបធម៌ និងសងគម ទំងអស់េនះមនតៃមលែដលែផអកេលសិទធិពក់ព័នធនឹងករ
របរពឹតតេលមនុសសជតិ។ ចំេពះវបបធម៌មួយចំនួន ទំងេនះរតវូបនចត់ទុកថជ
ែផនកមួយៃន ’ចបប់ធមមជតិ’ បុ៉ែនតសិទធិមនុសសភគេរចនរតវូបនសេងកតេឃញថជសិទធិ
មួយែដលរតូវបនែចងជលយលកខអកសរេនកនុងចបប់។ 

 

ទសសនៈជមូលដឋ នទសសនៈជមូលដឋ នទសសនៈជមូលដឋ នទសសនៈជមូលដឋ ន    
សិទធិមនុសសសិថតកនុងរបេភទពិេសសមួយ េដយសរសិទធទំងេនះមនលកខណៈជ
សកល (មនុសសរគប់រូបមនសិទធិទំងេនះ) (សិទធិទំងេនះមិនអចបត់បង់បនេនះេទ) 
េហយរតូវមនភជ ប់តំងពីកំេណ ត (អនកខលះអចទទួលបនេដយសរករេកតមកជ
មនុសស)។ 

 
សិទធិមនុសសជករធនថរបជជនមនជីវតិរស់េនរបកបេដយភពៃថលថនូរ ដូចេនះ
ពួកេគរតូវបនេគរព និងទទួលបនកររបរពឹតតលអរបេសរ ជពិេសសេដយរដឋ។ សិទធិ
មនុសសធនផងែដរថរបជជនរតូវទទួលបនកររបរពឹតតេដយេសមភព ដូចេនះរបជ
ជនមិនរតូវបនរបរពឹតតមកេលេផសងៗគន ។ 

 

ចបប់សិទធិមនុសសចបប់សិទធិមនុសសចបប់សិទធិមនុសសចបប់សិទធិមនុសស    
េគលបំណងៃនសិទធិមនុសស គឺេដមបីធនថរបជជនអចរស់េនកនុងសងគមមួយែដល
មនករេគរពដល់នីតិរដឋ។ កនុងេគលបំណងសេរមចបនកិចចករេនះ បុគគលរតូវដឹងពី
ចបប់ េហយរដឋរតវូធនថចបប់ទំងេនះរតវូបនេគរព និងករពរេដយបូ៉លីស និង
េចរកម េហយថចបប់ចត់ទុកថមនុសសរគប់រូបគឺេសមភពគន ។ េនះជកតពវកិចចមួយ
ចំនួនរបស់រដឋមួយែដលខលួនរតូវែតេធវ កនុងករធនរបជជនទទួលបនសិទធិរបស់ពួកេគ។ 
កតពវកិចចភគេរចនពក់ព័នធជមួយនឹងករករពររបជជនពីអំណចរបស់រដឋ (ករករ
ពរែខសឈរ) បុ៉ែនតរបជជនរតូវបនករពរមិនឲយសិទធិរបស់ពួកេគរតូវបនរេំលភ
បំពនេដយបុគគលដៃទ ឬសថ ប័នដៃទ (ករករពរែខសេដក)េនះេទ។ េដមបេីធវដូចេនះ 
រដឋរតូវ ’េគរព ករពរ និងបំេពញ’ និង ’េលកកមពស់ ករពរ និងបងក រ’ សិទធិមនុសស។ 

 

របេភទៃនសទិធិរបេភទៃនសទិធិរបេភទៃនសទិធិរបេភទៃនសទិធិ    
សិទធិមនចំនួនបុ៉នម នរបេភទេផសងៗគន ។ របេភទែដលសំខន់ជងេគ ជេរឿយៗរតូវ
បនេហថសិទធិជមូលដឋ ន េហយេនះរួមបញចូ លសិទធិរស់រនមនជីវតិ ឬេសរភីពរចួ
ផុតពីទសភព។ មនសិទធិផលូវចបប់េនកនុងរបព័នធចបប់ផងែដរ េហសិទធិកនុងសងគមែដល
រតូវបនេហថសិទធិពលរដឋ។ មនុសសក៏មនសិទធិនេយបយ ដូចជសិទធិកនុងករេបះ
េឆន ត សិទធិេសដឋកិចចែដលភគេរចនរគប់ដណត ប់បញហ ករងរ សិទធិសងគមែដលជរមុញ
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ទឹកចិតតដល់រដឋ ភិបលកនុងករផតល់េសវកមមសំខន់ៗ ដូចជករែថទំសុខភព និងករ
អប់រ ំនិងសិទធិវបបធម៌។ 

 
ចំេពះរបវតតិសម័យទំេនបភគេរចនៃនសិទធិ របេទសជេរចនហក់បីដូចជយកចិតតទុក
ដក់េលរបេភទសិទធិមួយជងរបេភទដៃទ េហយមនករអះអងជេរចនថរបេភទ
ណមួយែដលមនសរៈសំខន់ជង។ េនះបណត លមកពីសរងគ មរតជក់ បុ៉ែនតក៏
េដយសរអនករទឹសតីខងសិទធិផងែដរ ែដលចត់ទុកសិទធិថមនភពខុសៗគន តមចរកិ
លកខណៈ។ យ៉ងណមិញចប់តំងពីេសចកតីរបកស និងែផនករសកមមភពទីរកុង
វែីយយនកនុងឆន ំ១៩៩៣ មនករទទួលសគ ល់េដយទំងភគីរដឋ និងតួអងគសិទធិមនុសសថ
រគប់របេភទទំងអស់មិនអចបំែបកេចញពីគន បន (របេភទណមួយក៏េដយមិនអច
រតូវបនបំេភលច ឬមិនេអេពេនះេទ) ទក់ទងគន េទវញិេទមក(របេភទទំងអស់រតូវបន
ផសភជ ប់គន ) និងពឹងអរស័យគន េទវញិេទមក (របេភទទំងអស់ពឹងអរស័យេលរបេភទ
េផសងេទៀតទំងអស់)។ 

 

េហតុអវីរតវូសិកសេហតុអវីរតវូសិកសេហតុអវីរតវូសិកសេហតុអវីរតវូសិកសសិទធិមនុសសសិទធិមនុសសសិទធិមនុសសសិទធិមនុសស????    
សិទធិមនុសសមនសរៈសំខន់កនុងករសិកសែសវងយល់ េដយសរវជសិទធិរបស់បុគគល
មួយរូបកនុងករដឹងពីសិទធិអវីែដលពួកគត់មន។ សិកសពីសិទធិមនុសសនឹងជួយករពរ
រកុមងយរងេរគះភគេរចនកនុងសងគមដូចជកុមរ ឬជនពិករ បែនថមពីេលេនះេទៀត
ករសិកសពីសិទធិមនុសសជវធីិសរសតមួយកនុងករែសវងយល់ពីតំបន់អស៊ន។ ករអប់រ ំ
សិទធិមនុសសបែនថមតៃមលេលចំេនះដឹងេផសង េហយអចជួយសិសសនិសសិតែសវងយល់
បែនថមពីចបប់ នេយបយ សងគមវទិយ ឬសូមបែីតរបវតតិវទិយ។ 

 
 
 
 
 

 ខ.សណួំរ 
 

សំណួររបលង ឬសំណួរងយរសលួ 

 

• របសិនេបរបេទសមិនេគរពសិទធិមនុសស េតមនេហតុផលអវីែដលគួរែតសិទធិមនុសស
ែដរឬេទ? 

• េតអវីជភពខុសគន រវងសិទធិមនុសស និងរបេភទេផសងេទៀតៃនសិទធិដូចជសិទធិរបស់
របជពលរដឋ ឬសិទធិរបស់សិសសនិសសិត? 
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• េតសហគមន៍ និងវបបធម៌េផសងគន គួរែតមនសិទធិេផសងគន ែដរឬេទ ឬសិទធិរបស់
មនុសសទំងអស់ដូចគន ? 

 

• របសិនេបសិទធិមនុសសមនលកខណៈសកល េតវជករផទុយគន ែដរឬេទែដលមនែត
រសតីែដលអចទទួលបនសិទធិរសតី? 

•   េតកតពវកិចចវជិជមន ខុសគន ពីកតពវកិចចអវជិជមនដូចេមតចខលះ? 
• េតអវីជករករពរែខសេដក និងែខសឈរ េហយេតេហតុអវីបនជេយងរតូវករករ
ពរែខសេដក? 

 

• េតអវីជឧទហរណ៍ៃនសិទធិមនុសសែដលអវភិគ ពឹងអរស័យគន េទវញិេទមកនិង
ទក់ទងគន េទវញិេទមក?
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គ. ឯកសរពេិរគះបែនថម 
 

 

អតថបទជភសអង់េគលស 
 

មនេសៀវេភពុមពរសេដៀងគន ជេរចន េសៀវេភពុមពខលះទទួលបនេដយមិនចំបច់បង់
ៃថល។ កររសវរជវតមអិុនធឺែណតេដយេរបរបស់ពកយគនលឹះនឹងអចរកបន អតថបទ
ែដលមនខងេរកម។ 

 

 

េសៀវេភពុមពទូេទ 
អចទញយកបនេដយមិនចំបច់បង់ៃថលពីអិុនធឺែណត៖ 
 
Benedek, W (ed.) 2008,  ែសវងយល់ពីសិទធិមនុសស ៖ េសៀវេភសតីពីករអប់រសិំទធិមនុសស 
មជឈមណឌ លរសវរជវ និងបណតុ ះបណត លសិទធិមនុសសអឺរ ៉ុបនិងរបជធិបេតយយ, Graz. 

 
Sepulveda, M & Gudmindsdóttir, GD 2004, េសៀវេភេយងសតីពីសិទធិមនុសស   សកល
វទិយល័យេដមបីសនតិភព, របេទសកូសត រកី. 
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សតងដ់រស
ទធ
មនសុសអនតរជ- 
 

 
 

សិទធិមនុសសកំណត់ពីសតង់ដរជក់លក់ ៃនកររបរពឹតតមកេលមនុសស
ជតិ។ សិទធិអចមនភពមិនចបស់លស់កនុងករកំណត់សតង់ដរ (ជឧ
ទហរណ៍ េសរភីពរចូផុតពីទសភពមិនកំណត់និយមន័យៃនពកយ 
”ទសភព” េនះេទ) ឬអចជក់លក់(ជឧទហរណ៍ រគប់កុមរទំង
អស់មនសិទធិកនុងករទទួលបនករអប់រ ំ ថន ក់បឋមសិកសេដយមិនចំ
បច់បង់ៃថល និងជករតរមូវចំបច់) សតង់ដរទំងេនះរតូវបនបញជ ក់
កនុងសនធិសញញ សិទធិមនុសសអនតរជតិ និងចបប់ជតិែដលមនសងគតភព 
ែដលតមរយៈេនះអតថន័យ និងវសិលភពៃនសិទធិមនុសសនីមួយៗរតូវ
បនបញជ ក់ចបស់។
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ជំពូកបនទ ប់នឹងបញជ ក់ពីចំនួនៃនសតង់ដរទំងេនះ េហយផតល់នូវករយល់ដឹងមួយពី
សតង់ដរ និងពីវធីិកនុងករបករសយ ឬវស់ែវងសតង់ដរទំងេនះ។ កមមវតថុេនះ គឺេដមបី
ផតល់ជូនអនកអននូវទិដឋភពទូេទជមូលដឋ នមួយ ៃនសតង់ដរសំខន់ៗមួយចំនួនៃន
កររបរពឹតតែដលមនុសសគួរែតរពឹំងកនុងករទទួលបនពីរដឋ ភិបល និងសងគមរបស់ខលួន។ 

 
ពកយថសតង់ដរពកយថសតង់ដរពកយថសតង់ដរពកយថសតង់ដរ    រកេលកេទេមលឯកសរសិទធិមនុសសដំបូង (UDHR) ែដលបនែចង
េនកនុងបុពវកថ ថសិទធិមនុសសគឺជ ”សតង់ដរទូេទៃនករសេរមចបនសរមប់រគប់
របជជន និងរបជជតិទំងអស់” េហយថរគប់បុគគលទំងអស់ និងរគប់សថ ប័នរបស់
សងគមទំងអស់ “រតូវពយយមឲយអស់លទធភព….កនុងករធននូវភពជសកល និង
ករទទួលសគ ល់ និងរបតិបតតិេដយរបសិទធិភពេលសិទធិមនុសសទំងេនះ”។ 

 
សតង់ដរសិទធិមនុសស    ជករមិតែដលបនតរមវូជអបបរម ែដលរដឋមិនគួរអនុវតតទប
ជងសតង់ដរេនះេនះេទ។ សិទធិមនុសសគឺជករធននូវសតង់ដរអបបរម។    ដូចែដល
បនបញជ ក់ សិទធិមនុសសជករមលខងេរកម មិនែមនជពិដនខងេលេនះេទ 
សិទធិមនុសសកំណត់ពីបតខងេរកម មិនែមនចំនុចកំពូលេនះេទ។ 
 
ករបេងកតចបប់សិទធិមនុសសអនតរជតិកនុងទរមង់ជ សនធិសញញ អនតរជតិសនធិសញញ អនតរជតិសនធិសញញ អនតរជតិសនធិសញញ អនតរជតិ ជករេឆលយ
តបមួយេទនឹងអំណចែដលគម នកររតួតពិនិតយ។ សនធិសញញ អនតរជតិបនបេងកត
វធិន និងសតង់ដរពីវធីិសរសតែដលរដឋគួរែតរបរពឹតតិេលរបជជន េហយពីវធីិសរសត
ែដលរបជជនគួររបរពឹតតដក់គន េទវញិេទមក។ យ៉ងណមិញ សនធិសញញ អនតរជតិ
មិនអចរតូវបនចប់បងខំចំេពះរដឋមួយេនះេទ។ សកមមភពៃនកររពមេរពៀងេលសនធិ
សញញ មួយគឺេសទរែតជករសម័រគចិតតទំងរសុង (េទះបីជអនកខលះអះអងថរដឋែដល
ចញ់សរងគ ម ឬរដឋទន់េខសយមតងមក លរតវូបនបងខំឲយចុះហតថេលខេលសនធិសញញ ក៏
េដយ)។ កនុងន័យមយ៉ងេទៀត រដឋមួយរតវូែតយល់រពម និងទទួលយកកតពវកិចចេដយ
ឆនទៈរបស់ខលួនចំេពះសនធិសញញ មួយ។ េនេពលែដលរដឋរពមេរពៀង រដឋទំងេនះរតូវ
បនេហថជ ”រដឋភគី” ៃនសនធិសញញ  េហយពួកេគចងកតពវកិចចេទនឹងផលវបិក
េដយសរករខកខនកនុងករបំេពញកតពវកិចចៃនសនធិសញញ ។ េនកនុងសនធិសញញ
ទំងេនះែដលសិទធិមនុសសរតវូបនកំណត់និយមន័យ និងបញជ ក់ពិសត រ។ មនេឈម ះ
ខុសៗគន ចំនួនបួនែដលនឹងេលចេឡងកនុងេសៀវេភពុមពេនះ កតិកសញញកតិកសញញកតិកសញញកតិកសញញ     អនុសញញអនុសញញអនុសញញអនុសញញ     
ធមមនុញញធមមនុញញធមមនុញញធមមនុញញ    និងពិធីសរនិងពិធីសរនិងពិធីសរនិងពិធីសរ ែដលទំងអស់េនះជសនធិសញញ ។ សនធិសញញ ទំងអស ់មិនពក់
ព័នធនឹងេឈម ះេនះេទ គឺមនកតពវកិចច និងអំណចផលូវចបប់ដូចគន ។ 

 
មនរបេភទេផសងេទៀតៃនឯកសរអនតរជតិែដលបនចុះហតថេលខេដយរបជជតិ។ 
ទំងេនះមិនែមនជសនធិសញញ េនះេទ េដយសរពួកេគមិនចងកតពវកិចចផលូវចបប់។ 

សតង់ដរសិទធិមនុសសសតង់ដរសិទធិមនុសសសតង់ដរសិទធិមនុសសសតង់ដរសិទធិមនុសស    
ពកយថ”សតង់ដរសិទធិមនុសស” 
សំេដេលករមិតៃនគុណភព
ជីវតិែដលរតូវែតបំេពញតម
ចបប់។ ជឧទហរណ៍ “សតង់
ដរជីវភព” សំេដេលករមិត
ែដលមនុសសអចមនគុណភ
ពជីវតិមួយ សិទធិសតង់ដរជីវ
ភពរបស់មនុសសគឺជេរឿងចំ
បច់ (ដូចជចំណីអហរ ទឹក 
លំេនដឋ ន ។ល។) ែដល
មនុសសរតវូករេដមបេីឆលយតប
នឹងសិទធិមនុសសរបស់ខលួន។ 

ធមមនុញញធមមនុញញធមមនុញញធមមនុញញ    
ជេរឿយៗេនះរតវូបនេរប
របស់កនុងករបេងកតសថ ប័ន
អនតរជតិ ជឧទហរណ៍ 
ធមមនុញញអងគករសហរបជ
ជតិ (១៩៤៥)។ពកយ
រសេដៀងគន េនះមន “របករ
ៃនកររពមេរពៀង” (ជឧ
ទហរណ៍ ធនគរពិភព
េលក និង IMF រតូវបន
បេងកតេឡងេដយរបករៃន
កររពមេរពៀងរវងរដឋ)។ 
 

កតិកសញញកតិកសញញកតិកសញញកតិកសញញ     
េនះសំេដេលកិចចរពមេរពៀ
ង ឬករសនយែដលចងក 
តពវកិចចរវងមនុសស និងថ 
ជកិចចរពមេរពៀងជរបវតតិ 
សរសត។ េនេពលែដល 
សនធិសញញ សិទធិមនុសសចមប 
ងៗទំងពីរគឺ ICCPR និង 
ICESCR រតវូបនរពង។ 
ឯកសរទំងពីរេនះរតូវ 
បនេហថជកតិកសញញ  
មិនែមនសនធិសញញ  
ឬអនុសញញ េនះេទេដយ
សរ ែតសរៈសំខន់របស់
វ។ មនសនធិសញញ តិច
បុ៉េណណ ះែដលរតវូបនេហ
ថជកតិកសញញ ។ 

អនុសញញអនុសញញអនុសញញអនុសញញ     
េនះរបែហលជេឈម ះ
ទូេទេពញនិយមមួយ
ចំេពះសនធិសញញ ។  
របំពីរកនុងចំេណម
សនធិសញញ សិទធិមនុសស
មនេឈម ះថជអនុស
ញញ ។ 

 

 

ពិធីសរពិធីសរពិធីសរពិធីសរ    
េនះជទូេទជឧបសមព័នធ
ៃនសនធិសញញ ដៃទ។ ពិធី
សរអចបែនថមមរត ឬ
សិទធិបែនថម (ដូចជពិធី
សរសតីពីទហនជកុមរ 
ែដលជពិធីសរមួយៃនអ
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ជឧទហរណ៍ “កតិកសញញ ” “កិចចរពមេរពៀងសនតិភព” “កិចចរពមេរពៀង” និង ”េសចកតី
ែថលងករណ៍ជផលូវករណ៍” អចចង ឬមិនចងកតពវកិចច េដយែផអកេលពកយេពចន៍ៃន
ឯកសរ។ ដូចែដលបនបញជ ក់ពិសត រ UDHR គឺជេសចកតីរបកសមួយ មិនែមនជ
សនធិសញញ េនះេទ។ េសចកតីរបកសអចដូចគន េទនឹងសនធិសញញ  បុ៉ែនតវមិនចង
កតពវកិចចតមផលូវចបប់ដូចគន េនះេទ។ េសចកតីរបកសែដលមនភពលបលីបញមួយ
េទៀតកនុងវសិ័យសិទធិមនុសសរួមមនេសចកតីរបកស និងែផនករសកមមភពទីរកុង
វែីយយន (១៩៩៣)។ 

 
េសចកតីសេរមច និងឯកសរលទធផលសននិសិទពរងីកនូវែមកធងៃនចបប់សិទធិមនុសស
អនតរជតិ។ UN បនដក់េចញនូវេសចកតីសេរមចេលបញហ ជេរចន។ េសចកតីសេរមច
ែដលេចញពីមហសននិបតមិនចងកតពវកិចចេឡយ បុ៉ែនតភគេរចនជេសចកតែីថលង
េហតុ។ ដូចេនះ កររេំលភបំពនេលេសចកតីសេរមចែបបេនះនឹងមិនមនផលវបិក
ចំេពះរដឋេឡយ។ យ៉ងណមិញ េសចកតីសេរមចពីរកុមរបឹកសសនតិសុខអចចង
កតពវកិចច េហយអចបញជ ឲយរដឋេធវសកមមភព ឬបញឈប់សកមមភពជក់លក់ណ
មួយ។ ជទូេទ សននិសិទអនតរជតិែដលមនករចូលរមួពីរដឋ (ដូចជសននិសិទសតីពី
បរសិថ ន ឬសននិសិទពិភពេលកេដមបីបញច ប់ករេរ សេអងពូជសសន៍ជេដម) នឹងមន
បេងកតឯកសរលទធផល ែដលមិនចងកតពវកិចចផលូវចបប់ បុ៉ែនតមនសរៈសំខន់កនុង 
ករេសនរេបៀបវរៈ ឬកំណត់ពីទសសនៈទន។ 

 
េនេពលែដលរបព័នធសិទធិមនុសសអនតរជតិបនចប់េផតមេដយ UN សថ ប័នេនះបន
ដំេណ រករនូវសកមមភពែដលរតូវបនពរងីកតមេពលេវល ដូចជករមងចបប់ែដល
មនករអភិវឌឍមួយកនុងករកំណត់និយមន័យសិទធិមនុសស សថ ប័នែដលមនករេកន
េឡងកនុងករតមដនសិទធិមនុសស េហយនឹងចំនួនេកនេឡងៃនមេធយបយកនុងករ
េឆលយតបចំេពះរដឋែដលរេំលភបំពនសិទធិទំងេនះ។ ជំពូកបនទ ប់នឹងរតួតពិនិតយ
ករមងចបប់េនះេនករមិតអនតរជតិ េហយនឹងរតវូពិនិតយថេតចបប់ទំងេនះ រតូវបន
ករពរេដយសថ ប័នអនតរជតិ (ដូចជ UN) សថ ប័នតំបន់ (ដូចជសថ ប័នសិទធិមនុសស
អស៊ន AICHR) និងសថ ប័នថន ក់ជតិ (ដូចជគណៈកមម ករសិទធិមនុសសជតិ) យ៉ង
ដូចេមតច។
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ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
 េតសិទធិមនុសសមនជេមល ះជមួយនឹងអធិបេតយយភពរដឋយ៉ងដូចេមតច? 

 
មុនេពលករបេងកតចបប់សិទធិមនុសសអនតរជតិ ចបប់អនតរជតិភគេរចនរគប់រគងទំនក់
ទំនងរវងរដឋែដលមនអធិបេតយយភព។ េគលករណ៍េនះេនែតតឹងរងឹកនុងនេយ
បយអនតរជតិ េហយែដលមនេនកនុងធមមនុញញរបស់អងគករសហរបជជតិ(មរត
២.៧) ែដលបនែចងថ”មិនមនបបញញតតិអវីេនកនុងធមមនុញញេនះអនុញញ តឲយអងគករសហ
របជជតិកនុងករែរជកេរជៀតកនុងបញហ ែដលយុតត ធិករជតិរបស់រដឋមួយេនះេទ”។ 

 
បុ៉ែនតេតបបញញតតិេនះទុកសិទធិមនុសសេចលេនកែនលងណបុ៉ែនតេតបបញញតតិេនះទុកសិទធិមនុសសេចលេនកែនលងណបុ៉ែនតេតបបញញតតិេនះទុកសិទធិមនុសសេចលេនកែនលងណបុ៉ែនតេតបបញញតតិេនះទុកសិទធិមនុសសេចលេនកែនលងណ???? េតេនះមនន័យថ UN មិនគួរ
អនតរគមន៍កនុងបញហ សិទធិមនុសសេនកនុងរបេទសមួយេទែមនេទ? ជឧទហរណ៍ េយង
អចអះអងថមេធយបយែដលរបេទសមួយដំេណ រករមនទីរេពទយ ឬសលេរៀនរតូវ
បនចត់ទុកថជេរឿងៃផទកនុងរបស់រដឋ ដូចេនះេត UN ឬរដឋណមួយអចរតវូបន
អនុញញ តកនុងកររះិគន់ ឬេលកជសំេណ របនែដរឬេទ? របសិនជរបេទសមួយអនុម័ត
ចបប់េដមបីហមឃត់េកមងរសតីមិនឲយចូលេរៀន េតរដឋដៃទអចអនតរគមន៍បនែដរឬេទ? 
មយ៉ងេទៀត របសិនេបរដឋ ភិបលមួយរតូវបនេបះេឆន តេរជសេរ សតមរបជធិប
េតយយេដយរបជជនរបស់ខលួនេដមបីរគប់រគង រដឋ ភិបលេនះគួរែតមនសមតថកិចច 
និងធមម នុភពកនុងករសេរមចពីេគលនេយបយជតិ។ មយ៉ងវញិេទៀត តមរយៈករ
រពមេរពៀងេលសនធិសញញ សិទធិមនុសស រដឋមួយបនេរជសេរ សេដយសម័រគចិតតកនុងករ
អនុេលមតមសតង់ដរចបប់ែដលមនែចងកនុងសនធិសញញ េនះ។ 

 
បនទ ត់ែបងែចងរវងបញហ ជតិេរកមអធិបេតយយរបស់រដឋ និងសតង់ដរសិទធិមនុសសអនតរ
ជតិជរបធនបទៃនករជែជកែវកែញកកនុងសិទធិមនុសស។ ជេរឿយៗរដឋនឹងអះអងពី
អំេពមួយថជសិទធិអធិបេតយយរបស់ខលួន ខណៈេពលែដលសហគមន៍អនតរជតិនឹង
អះអងថគួរែតមនករេឆលយតបនឹងសតង់ដរអនតរជតិ មិនពក់ព័នធនឹងអធិបេតយយ
ភពេនះេទ។ 
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២.១ ចបប់អនតរជតិសធរណៈ ៖ មូលដឋ នរគឹះ 
 

សិទធិមនុសសជែផនកមួយៃនចបប់ថន ក់ជតិ (ែដលរតូវបនេហថចបប់កនុងរសុក) ជ
ឧទហរណ៍ រដឋធមមនុញញ ចបប់សិទធិមនុសស ឬចបប់ដៃទ និងកនុងចបប់អនតរជតិផងែដរ 
ជឧទហរណ៍កនុងសនធិសញញ ។ េនករមិតអនតរជតិចបប់សិទធិមនុសសេកតេឡងជែផនក
មួយៃនចបប់អនតរជតិសធរណៈ (PIL) ែដលពក់ព័នធនឹងរចនសមព័នធ និងអំេពរបស់
រដឋអធិបេតយយ និងអងគករអនតរជតិ។ េទះបីជករអភិវឌឍភគេរចនៃនសតង់ដរសិទធិ
មនុសសេកតមនេនករមិតអនតរជតិក៏េដយ សតង់ដរទំងេនះទំនងជរតូវបនចប់បងខំ
អនុវតតេនករមិតថន ក់ជតិផងែដរ។ ខណៈេពលែដលចបប់អនតរជតិ និងចបប់កនុងរសុក
មនភពខុសគន  ចបប់ទំងពីរេនះមនេគលករណ៍រសេដៀងគន ។ ជករចំបច់កនុង
ករេដះរសយនូវភពខុសគន រវងចបប់កនុងរសុក និងចបប់អនតរជតិេដមបីពនយល់ពី
រេបៀបែដលសិទធិមនុសសរតវូបនបេងកត និងចប់បងខំអនុវតត។ 

 
ភពខុសគន ចមបងរវងចបប់ករមិតថន ក់ជតិ និងអនតរជតិពក់ព័នធនឹងវធីិែដលចបប់រតូវ
បនតក់ែតង េហយថេតចបប់ទំងេនះរតូវបនករពរយ៉ងដូចេមតច។ ចបប់កនុងរសុក

រតូវបនតក់ែតងេឡងេដយសថ ប័ននីតិបញញតតិ ទទួលយកេដយសថ ប័ននីតិរបតិបតតិ 
េហយចប់បងខំអនុវតតេដយសថ ប័នតុលករ។ ឧទហរណ៍សមញញមួយមនដូចតេទ៖ 
សភេធវចបប់មួយ បូ៉លីសចប់អនកែដលរេំលភចបប់ េហយតុលករជអនកកំណត់ពី
េទស និងភពគម នេទសរបស់បុគគលមន ក់ ដក់ទណឌ កមមបុគគលេនះរបសិនេបរតូវ
បនែសវងរកេឃញថមនេទស។ ជពិេសស ពលរដឋៃនរបេទសមួយែដលជកមមវតថុ
ៃនចបប់ទំងេនះមនធតុចូលតិចតួចកនុងកររពង និងអនុវតតចបប់ទំងេនះ។ េនះខុស
គន កនុងចបប់អនតរជតិ។ រដឋតក់ែតងចបប់េដយខលួនឯង េហយពួកេគជកមមវតថុៃនចបប់
េនះ។ យ៉ងណមិញ របសិនេបរដឋមួយមិនេពញចិតតេលែផនកមួយៃនចបប់ មិនមនអនក
ណមន ក់អចបងខំរដឋកនុងកររពមេរពៀងេលែផនកេនះេនះេទ (េទះបីជមនករេលកែលង
មួយចំនួន ដូចជចបប់ទំេនៀមទំលប់ែដលបនបញជ ក់ខងេរកមក៏េដយ)។ ដូចេនះ 
របព័នធចបប់អនតរជតិមនចរកិលកខណៈជករសម័រគចិតត។ បែនថមពីេលេនះមិនមនកមល ំង
បូ៉លីសអនតរជតិែដលករពរចបប់ និងធននូវករអនុេលមេនះេទ (ជថមីមតងេទៀត 
មនករេលកែលងមួយចំនួន ដូចជរកុមរបឹកសសនតិសុខ UN បុ៉ែនតសមតថភពរបស់
រកុមរបឹកសេនះេបេរបៀបេធៀបេទនឹងបូ៉លីសរបស់រដឋ គឺេនមនភពទន់េខសយ)។
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ជទូេទ រដឋរពងចបប់ែដលពួកេគចង់ចងកតពវកិចច េហយកំណត់ផងែដរពីវធីីសរសត
េដះរសយវវិទ។ ផលវបិកគឺថខណៈេពលែដលចបប់ជតិអចរតូវបនអនុវតតតម
រយៈសថ ប័នមនអំណច (ដូចជបូ៉លីស និងតុលករ) ចបប់អនតរជតិមនករេបក
ចំហចំេពះករបករសយ និងករចរចរ។ និយយជរួម កនុងចបប់អនតរជតិ មិនមន
សថ ប័នេធវចបប់ែតមួយេនះេទ (ដូចជសភ) េហយក៏មិនមនអនកចប់បងខំអនុវតតចបប់
ែដលមនអំណចេនះែដរ (ដូចជបូ៉លីស) ឬតុលករមួយែដលរល់វវិទទំងអស់រតវូ
បនបញចូ នេទេនះេទ។ 

 
េទះបីជរបព័នធចបប់ទំងពីរេនះខុសគន ជចមបងក៏េដយ របព័នធទំងពីរេនះមិនរបតិ
បតតិករេដយឯករជយពីគន េនះេទ។ ចបប់ជតិអចមនឥទធិពលេលចបប់អនតរជតិ។ 
ជឧទហរណ៍ ចបប់អនតរជតិ សតីពីេសរភីពកនុងករបេញចញែដលបនេលចេឡងជ
ដំបូងកនុង UDHR ែដលរតូវបនចមលងេចញពីរដឋធមមនុញញរបស់សហរដឋអេមរកិ។ សិទធិ
ភគេរចនសរមប់ជនពិករជដំបូង មនេនកនុងចបប់សតីពីជនពិកររបស់របេទសេផសងៗ។ 
ភពបរញច សគន គឺមនភពសមញញ៖ ចបប់អនតរជតិមនឥទធិពលេលចបប់ជតិ។ ជ
ឧទហរណ៍ សតង់ដរសិទធិមនុសសអចរតូវបនែរបកល យេទជចបប់ជតិ េហយកនុង
របេទសខលះ ចបប់អនតរជតិរតូវបនចត់ទុកថេសមគន នឹងចបប់ជតិ។ េនះជរបព័នធឯក
និយម៖ ឯកមនន័យថ ’មួយ’ ដូចេនះ មនែតរបព័នធចបប់មួយ ែដលរួមបញចូ លចបប់
ជតិ និងចបប់អនតរជតិ។ របព័នធទវិកនិយម េកតមនេឡងេនេពលែដលរបព័នធចបប់
ពីររតូវបនែញកដច់ពីគន  ដូចេនះចបប់អនតរជតិមិនអចរតូវបនេរបរបស់កនុងរបព័នធ
ជតិ េដយមិនទន់បនែរបកល យេទជចបប់ជតិជមុនសិនេនះេទ។ 

 
កនលងមក ករពិភកសបនេផត តសំខន់េលសនធិសញញ ថជរបភពចមបងៃនចបប់អនតរ
ជតិឬក៏យ៉ងណ។ យ៉ងណមិញ មនរបភពេផសងេទៀត េហយករេរបរបស់សនធិ
សញញ កនុងករកំណត់និយមន័យចបប់អនតរជតិ ជបតុភូតកលពីេពលថមីៗេនះ ជ
ពិេសសបនទ ប់ពីេរកយសរងគ មេលកេលកទីពីរ។ 
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២.២ រKភពចបប់អនតរជតិ 
 
សនធិសញញសនធិសញញសនធិសញញសនធិសញញ  ជកិចចរពមេរពៀងរវងរដឋ។ សនធិសញញ មនទរមង់ជលយលកខអកសរ 
េហយរតូវបនបេងកតបនទ ប់ពីករចរចររវងរដឋែដលពក់ព័នធ។ េនេពលែដលរដឋមួយ
បនរពមេរពៀងេធវជភគីសនធិសញញ មួយ រដឋេនះរតូវែតេគរពវធិនែដលមនេនកនុង
សនធិសញញ េនះ។ យ៉ងណមិញ មនែតភគីៃនសនធិសញញ មួយបុ៉េណណ ះរតូវបនចង
កតពវកិចចេដយវធិនៃនសនធិសញញ េនះ។ កិចចរពមេរពៀងេទវភគីេកតមនរវងរដឋពីរ។ 
សនធិសញញ ពហុភគីេកតេឡងរវងរដឋេរចនពីរេឡងេទ។ អងគករសហរបជជតិ ដូច
ជអងគករសហរបជជតិ (UN) អងគករអនតរជតិខងករងរ (ILO) អងគករពណិជជកមម
ពិភពេលក (WTO)  និងសហភពអឺរ ៉បុ (EU) រតូវបនបេងកតេឡងេដយសនធិសញញ ពហុ
ភគី។ តួនទីចមបងមួយៃន UN គឺកររពងនូវសនធិសញញ ទំងេនះ ែដលរដឋនីមួយៗរតូវបន
អេញជ ញឲយចុះហតថេលខ។ សនធិសញញ ជរបភពសំខន់បំផុតៃនចបប់អនតរជតិេពល
បចចុបបនន េដយសរសនធិសញញ ទំងេនះរតូវបនកំណត់ចបស់លសជ់ងរបភពដៃទ។ 
េលសពីេនះេទៀត រដឋែដលបនចូលរួមកនុងកររពងចបប់មួយ រដឋេនះនឹងមនភពរកី
រយកនុងករអនុេលមតមចបប់េនះ េហយនឹងមនចំេនះដឹងសុរកិតពីចបប់េនះ។ 

 

ទំេនៀមទំលប់ 
ចបប់អនតរជតិទំេនៀមទំលប់ឬ ”ទំេនៀមទំលប់’  ជទរមង់មិនលយលកខអកសរមួយៃន
ចបប់ែដលបនបេងកតបនទ ប់ពីករអនុវតតជេរចនឆន ំ។  រដឋអចបេងកតករអនុវតតមួយកនុង
ចំេណមពួកេគ េហយបនទ ប់ពីអំឡុងេពលមួយ អចេជឿជក់ថវមនសុពលភពផលូវ
ចបប់។ េនេពលែដលមនករណីេនះេកតេឡង ចបប់អនតរជតិទំេនៀមទំលប់រតូវបន
បេងកតេឡង។ ឧទហរណ៍មួយៃនទំេនៀមទំលប់ គឺជពិធីករែដលរដឋទទួលថន ក់ដឹកនំ
ពីរបេទសេផសងែដលមកេធវទសសនៈកិចច។ រដឋមិនចប់ខលួនរបធនធិបតី ឬនយករដឋ
មរនតីែដលមកេធវទសសនៈកិចចេនះេទ។ ជករសនមតថរបមុខរដឋមនអភ័យឯកសិទធិ។ 
េនះមិនមនចបប់អនតរជតិ ឬសនធិសញញ ករពររបមុខរដឋេនះេទ បុ៉ែនតវជករអនុវតត
អស់រយៈេពលេរចនសតវតសមកេហយ។ ចបប់សិទធិមនុសសមួយចំនួនអចរតូវបនចត់
ទុកថជចបប់ទំេនៀមទំលប់ ដូចជករមិនបញចូ នជនេភៀសខលួនេទរបេទសែដលពួក
គត់បនេភៀសខលួនេចញ ករហមឃត់របបទសភព និងសិទធិរស់រនមនជីវតិ។ 

 
ទំេនៀមទំលប់ជរបភពដ៏សំខន់មួយៃនចបប់។ យ៉ងណមិញទំេនៀមទំលប់មិនមន
ករសរេសរជលយលកខអកសរេនះេទ េហយនីតិវធីិកនុងករកំណត់ថេតទំេនៀមទំលប់ 

មនវតតមនឬក៏អត់ គឺពិតជមនភពសមគុសម ញ ចបប់ទំេនៀមទំលប់មនរបជរបិយ 
តិចជងសនធិសញញ ។ ទំេនៀមទំលប់ មនសុពលភពខល ំងជងសនធិសញញ េដយសរ

សនធិសញញសនធិសញញសនធិសញញសនធិសញញ     
សនធិសញញ គឺជកិចចរពម
េរពៀងែដលរតវូបនរគប់
រគងេដយចបប់អនតរជតិរ
វងរដឋ ែដលបេងកតជ
កតពវកិចចផលូវចបប់េលរដឋ
ទំងេនះែដលរពមេរពៀង
េដយសម័រគចិតតកនុងករចង
កតពវកិចចេដយសនធិស
ញញ េនះ។ ចបប់ៃនករ
បករសយសនធិសញញ រតវូ
បនរគប់រគង់េដយអនុស
ញញ ទីរកុងវែីយយនសតីពីចប
ប់សនធិសញញ  (១៩៦៩)។ 
អនុសញញ េនះ កំណត់
និយមន័យសនធិសញញ ថ 
“ជកិចចរពមេរពៀងអនតរជ
តិែដលបនរពមេរពៀងរវ
ងរដឋជទរមង់លយលកខអ
កសរ និងរតូវបនរគប់រគង
េដយចបប់អនតរជតិ”។ .  
 

 



58 
 

េនេពលែដលទំេនៀមទំលប់មួយរតូវបនបេងកត និងបញជ ក់ វនឹងចងកតពវកិចចេលរដឋ
ទំងអស់ (ជករករមែដលរដឋមួយមិនអនុវតតទំេនៀមទំលប់) មិនដូចគន នឹងសនធិសញញ
េនះេទ ែដលចងកតពវកិចចែតចំេពះភគីរបស់វែតបុ៉េណណ ះ។ មេធយបយែតមួយគត់
កនុងករេជៀសវងទំេនៀមទំលប់ចំេពះរដឋមួយ គឺរដឋេនះរតូវបដិេសធទំេនៀមទំលប់
េនះចប់តំងពីដំបូងមកេមល៉ះ។ 

 

េគលករណ៍ទូេទៃនចបប់ 
ចបប់អនតរជតិក៏រួមបញចូ លផងែដរនូវេគលករណ៍ទូេទៃនចបប់ ែដលជែផនកៃនចបប់ 
ដូចេនះរតូវបនេរបរបស់កនុងរបព័នធជតិ ែដលរតូវបនរពឹំងថជែផនករបស់ចបប់អនតរ
ជតិផងែដរ (ដូចជទសសនៈៃនករជំនុះជរមះកតីេដយយុតតិធម៌) េគលករណ៍ខលះទទួល
បនករគំរទជេរចន ែដលគម នរដឋណមួយអចរេំលភបំពនបន។ េគលករណ៍
េនះរួមមនសិទធិសវ័យសេរមច េហយរពមទំងអំេពែដលរតូវបនហមឃត់ទំងរសុង
ែតមតងដូចជអំេពរបល័យពូជសសន៍។ េគលករណ៍ទំងេនះរតវូបនេហថជ 
វធិនដច់ខត ែដលជសតង់ដរែដលមិនអចរេំលភបំពនបនេទះកនុងកលៈេទសៈ
ណក៏េដយ។ វធិនដច់ខតមនវតតមនេដយសរសិទធិជមូលដឋ នមួយចំនួនមិន
ទន់មនរបវតតិៃនករអនុវតតជទំេនៀមទំលប់ (ជឧទហរណ៍ សវ័យសេរមច) បុ៉ែនត
យ៉ងណក៏េដយ សហគមន៍អនតរជតិទទួលសគ ល់េនះថជសិទធិជមូលដឋ ន។ ពក់
ព័នធនឹងទសសនៈៃនវធិនដច់ខតេនះ គឺជ Jus cogens ែដលជវធិនមួយែដល
កំណត់ថមិនមនចបប់អនតរជតិណមួយរតូវបនបេងកតេនះេទ របសិនេបវរេំលភ
បំពនេលវធិនដច់ខតេនះ។ ជឧទហរណ៍សនធិសញញ មួយរវងរបេទសពីរេដមបី
លក់ទសករពីរបេទសមួយេទរបេទសមួយេទៀតនឹងអសុពលភព ពីេរពះវផទុយនឹង
វធិនៃន jus cogens។ 

 
ទំេនៀមទំលប់ និងេគលករណ៍ទូេទធនថ េទះបីជរដឋមួយមិនបនរពមេរពៀង
េលសនធិសញញ សិទធិមនុសសមួយ ឬរបសិនេបបុគគលណមួយសថិតេនខងេរកយុតត
ធិករណមួយ (ជឧទហរណ៍ ពួកេគេនកណត លមហសមុរទ) ករអនុវតតដូចជ
ទសភព ករេធវទរណុកមម េនែតមិនរសបចបប់។ ទំេនៀមទំលប់ និងេគលករណ៍
ទូេទ មនសរៈសំខន់ផងែដរសរមប់អនកករពរសិទធិមនុសសកនុងរដឋែដលបនរពម
េរពៀងេលសនធិសញញ សិទធិមនុសសមួយចំនួនតួចបុ៉េណណ ះ។ អនកករពរសិទធិមនុសសមិន
អចេសនឲយរដឋមួយកនុងករេឆលយតបនឹងសតង់ដរសនធិសញញ េនះេទ បុ៉ែនតផទុយេទវញិពួក
េគអចធនថសិទធិមនុសសែដលជែផនកៃនចបប់ទំេនៀមទំលប់ និង វធិនដច់ខតរតូវ
បនករពរ។ 
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ទសសនៈទន 
 

សរៈសំខន់ៃនចបប់ទំេនៀមទំលប់ jus cogens  និងវធិនដច់ខតេន
អសុអីេគនយ៍  
 
ទំេនៀមទំលប់ jus cogens និងវធិនដច់ខត ជរបភពសំខន់ៃនចបប់ពក់ព័នធនឹងសិទធិ
មនុសស ពីេរពះរដឋខលះេនអសុីអេគនយ៍បនផតល់សចច ប័នេលអនុសញញ សិទធិមនុសស
ចំនួនតិចបំផុត។ េនះមិនែមនមនន័យថរដឋទំងេនះរតូវបនអនុញញ តឲយរេំលភ
បំពនសិទធិមនុសសេនកនុងអនុសញញ ទំងេនះេទ េដយសរសិទធិមនុសសសំខន់ៗជ
េរចនរតូវបនករពរតមរយៈរបភពទំងេនះៃនចបប់។ សតង់ដរៃនករមិនេរ សេអង 
េសរភីពរួចផុតពីករេធវទរុណកមម និងទសភព សិទធិរស់រនមនជីវតិ សិទធិទទួល
បនករជំនុះជរមះកតីេដយយុតតិធម៌ និងលទធភពកនុងករទទួលបនយុតតិធម៌ គួរែតរតូវ
បនេគរពេដយរដឋពីេរពះសិទធិទំងេនះមនវតតមនជទំេនៀមទំលប់ jus cogens 
និងវធិនដច់ខត។ 
 
ចំេពះអនកករពរសិទធិមនុសស ជពិេសសកនុងរបេទសមីយ៉ន់ម៉ សឹងហបូរ ី ម៉េឡសីុ និង
របុ៊យេណ មនន័យថជំនួសឲយករេរបរបស់ចបប់កនុងរសុក ឬផតល់សចច ប័នសនធិ
សញញ េដមបីទមទរសិទធិមនុសស ពួកេគអចទមទរឲយមនករអនុេលមតមទំេនៀម
ទំលប់ ឬវធិនអនតរជតិ។ 

 

 
េសចកតីសេរមចតុលករ និងករបេរងៀនចបប់អនតរជតិ 
 
របភពចុងេរកយៃនចបប់អនតរជតិជេសចកតីសេរមចតុលករ និងករបេរងៀនចបប់
អនតរជតិ។ សថ ប័នតុលករអចរួមបញចូ លតុលករអនតរជតិ (ដូចជតុលករយុតតិធម៌
អនតរជតិ និងតុលករឧរកិដឋកមមអនតរជតិ) អងគជំនុះជរមះ (ដូចជអងគជំនុះជរមះនីតិ
សមុរទ) និងមជឈតករអនតរជតិ។ វក៏អចរមួបញចូ លតុលករជតិ ែដលេសចកតីសេរមច
អចរតូវបនេរបរបស់កនុងចបប់អនតរជតិ ដូចជបណតឹ ងរបឆំងេលកពីណូចិត (Pinochet) 
(ែដលជេមដឹកនំផត ច់កររបេទសឈីលី ែដលរតូវបនចប់ខលួន េនទីរកុងឡងុ កនុងឆន ំ
១៩៩៨ និងរតូវបនេចទរបកន់ពីករេធវទរុណកមម) និង Adolf Eichman (បកសណសុី
ែដលរតវូបនចប់ខលួនកនុងរបេទសអហសង់ទីនកនុងឆន ំ១៩៦០ េហយរតូវបនបញជូ នេដយ

សមង ត់េទរបេទសអីុរសែអល េដមបីទទួលករេចទរបកន់ពីបទរួមគំនិត កនុងករ
របល័យពូជសសន៍េដយពួកណសុី។ 
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រតូវចងចំថសថ ប័នតុលករកនុងចបប់អនតរជតិ ខុសគន ពីសថ ប័នតុលករថន ក់ជតិ។ 
របសិនេបបុគគលមួយរូប រតូវបនេចទរបកន់ពីបទរេំលភបំពនចបប់ជតិ គត់នឹង
រតូវបនបញជូ នេទតុលករ និងទទួលករវនិិចឆ័យេនទីេនះ។ យ៉ងណមិញ តុលករ
អនតរជតិ មនលកខណៈជករសម័រគចិតត រដឋរតូវែតរពមេរពៀងកនុងករចងកតពវកិចច 
េដយេសចកតីសេរមចរបស់តុលករ មុនេពលតុលករអចមនយុតត ធិករេលពួក
េគ។ ដូចេនះ េសចកតីសេរមចរបស់តុលករពិតជេដរតួសំខន់ កនុងករអភិវឌឍចបប់
សិទធិមនុសស េដយសរពួកេគអចេធវករបករសយបបញញតិតសនធិសញញ  បេងកតវតតមន
ៃនទំេនៀមទំលប់ របកសថអវីជ jus cogens និងេដះរសយវវិទរវងរដឋ។ 

 
ករតក់ែតងចបប់អនតរជតិេដយអនកចបប់អនតរជតិែដលមនេឈម ះលប ី គឺរបែហល
ជរបភពៃនចបប់អនតរជតិែដលមនករេរបរបស់តិចតួចបំផុត។ ជឧទហរណ៍េគល
ករណ៍ែណនំម៉អរទិច (Maasrticht) និងេគលករណ៍លឹមបឺច (Limburg) សតីពីករ
អនុវតត ICESCR (ែដលនឹង សិកសេលែផនកសតីពីករសេរមចបនជបេណត រៗ) ជគំនិត
ទសសនៈអនកជំនញែដលរតូវបនេរបរបស់ កនុងករជួយដល់សថ ប័នកនុងករកំណត់ថ
េតសិទធិេសដឋកិចច សងគម ឬ វបបធម៌រតូវបនរេំលភបំពនឬក៏អត់។ 

 
ករេលចេចញនូវចបប់សិទធិមនុសសអនតរជតិ បនផល ស់បតូររទង់រទយៃនចបប់អនតរជតិ។ 

កលពីេពលមុន ចបប់អនតរជតិជមូលដឋ ន រួមមនវធិនែដលរដឋដក់េលគន េទវញិ
េទមក។ យ៉ងណមិញ ចបប់សិទធិមនុសសអនតរជតិ បនបងហ ញនូវធតុផសំសំខន់ៗ
មួយចំនួន េដយដក់បញហ បុគគលកនុងចបប់អនតរជតិ ដូចេនះចបប់មិនរគន់ែតសរមប់
ែតរដឋបុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតសរមប់របជជនផងែដរ។ ចបប់អនតរជតិបបញញតតិពី អកបបកិរយិ

របស់រដឋេនកនុងរពំែដនរបស់រដឋទំងេនះ ែដលជបញហ មួយករមនឹងរតូវបនេរជៀត
ែរជកណស់ កលពីមុនេពលមនចបប់សិទធិមនុសស។ ជចុងេរកយចបប់អនតរជតិ
បងហ ញនូវចេងក មេគលករណ៍ និងបទដឋ នថមីសរមប់រដឋ។ ជឧទហរណ៍ករមិនេរ ស
េអង ែដលេពលបចចុបបននេនះ ធនថទូទំងពិភពេលកេនះ កររបរពឹតតេលមនុសស
ខុសៗគន  េដយសរែតេភទ ឬពូជសសន៍របស់ពួកេគជកររបឆំងនឹងសតង់ដរែដល
អចទទួលយកបនេដយអកបបកិរយិរបស់រដឋ។ 
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ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
េតអនកណជអនកបករសយសតង់ដរសិទធិមនុសស? 

 
ករបករសយជក់ែសតងៃនសិទធិមនុសសមួយចំនួន សថិតកនុងករជែជកែវកែញកេន
េឡយ។ មួយគឺថរបព័នធចបប់រពឹំងថករបករសយសិទធិមនុសស នឹងរតូវបនកំណត់
េដយសនធិសញញ  និងយនតករចបប់អនតរជតិ ដូចជតុលករអនតរជតិ (ICJ) ឬសថ ប័ន
សនធិសញញ សិទធិមនុសសរបស ់ UN។ េលសពីេនះេទៀត វធីិសរសតែដលរដឋមួយេធវករ
បករសយពីេសរភីពៃនករបេញចញមតិ កនុងករអនុវតតជក់ែសតងភគេរចនរតូវបន
កំណត់េដយរដឋខលួនឯង។ សតង់ដរៃនេសរភីពកនុងករបេញចញ មនភពខុសគន ខល ំង
ទូទំងអសីុអេគនយ៍ ជពិេសសសតីពីករសំែដងមតិែដលមនលកខណៈនេយបយ។ 

 

 
េតអនកណេគគួរែតរតវូបនផតល់អំណចខល ំងជងេគកនុងករបករសយសិទធិមនុសសេតអនកណេគគួរែតរតវូបនផតល់អំណចខល ំងជងេគកនុងករបករសយសិទធិមនុសសេតអនកណេគគួរែតរតវូបនផតល់អំណចខល ំងជងេគកនុងករបករសយសិទធិមនុសសេតអនកណេគគួរែតរតវូបនផតល់អំណចខល ំងជងេគកនុងករបករសយសិទធិមនុសស    ៖៖៖៖    ររររដឋដឋដឋដឋ    
ឬសហគមន៍អនតរជតិឬសហគមន៍អនតរជតិឬសហគមន៍អនតរជតិឬសហគមន៍អនតរជតិ???? របសិនករបករសយរតវូបនរបគល់ជូនរដឋ ករេបតជញ ចិតត 
និងកតពវកិចចរបស់រដឋទំងេនះ នឹងធល ក់ចុះេដយេរបេលសដូចជបញហ វបបធម៌ ឬ
េសដឋកិចចជេដម។ មយ៉ងវញិេទៀត ករបករសយជសកលពីរបព័នធអនតរជតិមិនអច
េកត បភពខុសគន ៃនសងគម វបបធម៌ និងេសដឋកិចចៃនរដឋេផសងៗគន បនេនះេទ។ គួរែត
មនសថ ប័នមួយែដលរតូវបនផតល់អំណចកនុងករបករសយ ឬអចមនតុលយភព
មួយរវងរដឋ និងសថ ប័នអនតរជតិ? 

 

 

 

២.៣ រKវតតិៃនករអភវិឌឍសតងដ់រសិទធមិនុសសអនតរជត ិ
 

មុនេពលករេលចេចញជរូបរងៃន UN សិទធិរបស់មនុសសមនភគេរចនេនករមិត
ថន ក់ជតិែដលរដឋ ឧទហរណ៍ដូចជ សហរដឋអេមរកិ សហភពសូេវៀត បរងំ 
េរបសីុល និងចរកភពអង់េគលស ែដលបនករពរសិទធិរបជជនេនករមិតថន ក់ជតិ។ 
ែដលសិទធិទំងេនះភគេរចនរតូវបនរបគល់ជូនតមរយៈសិទធិធមមនុញញ។ មនករករ
ពរមួយចំនួនៃនសិទធិេនឆកអនតរជតិ បុ៉ែនតេនះមនករអភិវឌឍតិចតួចជងចបប់ជតិ។ 
សតង់ដរសិទធិមនុសសអនតរជតិែដលមនវតតមនសពវៃថងេនះ មនករអភិវឌឍតមេពល
េវលេដយ៖ 

 

• សនធិសញញ សតីពីករជួញដូរទសករ និងទសភពចប់តំងពីេដមសតវតសឆន ំ ១៨០០ 
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• ខបបញញតតិមនុសសធម៌កនុងអនុសញញ ទីរកុងហសែឺណវ និងចបប់ៃនជេមល ះរបដប់អវុធ
ចប់តំងពីទសវតសឆន ំ១៨៦០។ 

• ខបបញញតតិសតីពីសិទធិជនជតិភគតិចជក់លក់ កនុងសនធិសញញ សនតិភពែដលបញច ប់
សរងគ មេលកេលកទី១េនអឺរ ៉ុប។ 

• សិទធិកមមករែដលបនបេងកតេឡងេដយ ILO ែដលមនកនុងធមមនុញញ ILO ឆន ំ១៩២០ ។ 
 
កមមវតថុដំបូងបំផុតមួយរបស់ UN េនេពលែដលសថ ប័នេនះរតូវបនបេងកតេឡងភល មៗ 
(១៩៤៥) គឺេដមបីបេងកតមូលដឋ នមួយៃនសិទធិមនុសសអនតរជតិ។ េដមបីេធវដូចេនះ ពួកេគ
នឹងេរបរបស់សិទធិែដលមនរសប់ែដលមនកនុងរដឋធមមនុញញជតិ និងសតង់ដរអនតរជតិ
ែដលមនកនុងទំេនៀមទំលប់និងសនធិសញញ អនតរជតិ។ 
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េនេដមទសវតស១៩៨០  ករលុបបំបត់ទសភព 

េនរបេទសអង់េគលស 
បរងំ និងរដឋភគខង
េជងរបេទសអេមរកិ 

 

 

 
១៨៦៤    អនុសញញ ហសឺែណវេលកទី១

 
 
 

 
១៩៤១  Franklin D. Roosevelt’s 

បនេលកេឡងពីេសរភីពបួនយ៉ង៉ 
 
 
 
 

 
ធមមនុញញសហរបជជតិ ១៩៤៥                                         ១៩៤៩    អនុសញញ ហសឺេណវសតីពី        ចបប់សិទធិមនុសសអនតរជតិ 

ទសវតសឆន ១ំ៩២០សនធិសញញ ភគតិច 

           េនសងគមរបជជតិ 
 

 
 
 
 
 

១៩៦៩    ICERD សនធិសញញ សិទធិមនុសស 
ដំបូងែដលរតវូបនចបបងខំឲយអនុវតត 

 

 

១៩៤៨ 
អនុសញញ សតីពីអំេពរបល័យពូជសសន៍ 

េសចកតីរបកសជសកលសតីពី
សិទធិមនុសស 

 

១៩៥១ អនុសញញ សតីពីជនេភៀសខលួន

 

 
 
 
 
 
ធមមនុញញរបស់ UN (១៩៤៥) ែចងថ ”េដមបីសេរងគ ះមនុសសជំនន់េរកយពីករបំផលិច
បំផល ញៃនសរងគ ម ែដលបនបងកឲយមនភពេរកៀមរកំ   ែដលមិនអចេរៀបរប់បន
ដលម់នុសសជតិចំនួនពីរដងកនុងឆកជីវតិរបស់េយង ”  UN គួរែតពយយមកនុងករធន
នូវសនតិភពពិភពេលក តមរយៈករបេងកតលកខខណឌ ែដលរដឋអចរកសទំនក់ទំនង
របកបេដយមិតតភព។ េដមបីធនលកខខណឌ ទំងេនះ UN នឹងចត់វធិនករសំខន់
េដមបេីឆលយតបនឹងករគរមមកំែហងដល់សនតិភព និងសនតិសុខអនតរជតិេដយេធវករ
ធននូវករអភិវឌឍេសដឋកិចច និងសងគមរបស់រដឋសមជិក និងបេងកតសិទធិមនុសស និង
េសរភីពជមូលដឋ ន។ ធមមនុញញ UN ក៏បនផតល់កតពវកិចចដៃទដល់ UN ផងែដរ ដូចជ
កររគប់រគងចបប់អនតរជតិ ករេលកកមពស់សសននិយម និងកររគប់រគងទឹកដី
ែដលសថិតេរកមអណពយបល។ ខណៈេពលពកយថសិទធិមនុសសរតូវបនរេំលចបុ៉នម ន
ដងកនុងធមមនុញញ UN (មនពកយសិទធិមនុសសចំនួនរបំបីដងកនុងចំេណមជង ១០០ មរត) 
សិទធិទំងេនះពិតជេដរតួនទីសំខន់ េដយសរករបេងកតសិទធិមនុសសជេគល
បំណងមួយៃនេគលបំណងចមបងរបស់ UN ។ សិទធិមនុសសរតវូបនេរៀបរប់ដំបូងកនុង
បុពវកថ េហយបនទ ប់មកេទៀតេនកនុងមរតដំបូងបំផុតែដលជេគលបំណងរបស់ UN។ 
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បនទ ប់មកេទៀតកនុងមរត ៥៥ និង ៥៦ ធមមនុញញបនបញជ ក់ថេដមបីឲយមនករអភិវឌឍ 
ែផនកសងគម និងេសដឋកិចច រដឋរតូវែតេគរពសិទធិមនុសស។ មរត៥៥ អំពវនវដល់
សមជិកកនុងករ ”េលកកមពស់ ករេគរពជសកលេល និងកររបតិបតតិៃនសិទធិមនុសស 
និងេសរភីពជមូលដឋ ន។”  មរត ៥៦ េសនដល់រដឋកនុងករេធវករជមួយគន  និងជមួយ
នឹង UN េដមបីធនសេរមចបននូវេគលេដេនះ។ េដយសរសិទធិមនុសសមិនរតូវបន
ចត់ទុកថបញហ ថន ក់ជតិេទៀតេនះេទ UN េធវឲយករេលកកមពស់ និងករពរសិទធិ
មនុសសកល យេទជបញហ អនតរជតិ។
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២.៣.១  េសចកតីរKកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស(UDHR)  
 
ខណៈេពលែដលធមមនុញញមិនកំណត់និយមន័យចបស់លស់ពីសិទធិមនុសស UN បន
ដក់កំណត់ករងរេដយខលួនឯង តមរយៈករែតងតំងគណៈកមម ធិករសិទធិមនុសស
កនុងកររពង UDHR។ េដមបីេធវដូចេនះ គណៈកមម ធិករេនះ ែដលបនដឹកនំេដយ 
េអលីណ័រ រូសឺែវល (Eleanor Roosevelt) បនរបជំុអស់រយៈេពលរបែហលជពីរឆន ំ 
កនុងកររពងឯកសរែដលេរកយមកបនកល យេទជ UDHR។ អនករពងទំងេនះរតូវ
បនែតងតំងជសមជិក គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសេដយរដឋសមជិក។ កររពង
េនះ ជដំបូងតមរយៈកររបែមរបមូលករមងសិទធិពីរដឋធមមនុញញជតិ េសចកតីរបកស 
វចិរណកថសសន និងទសសនៈវជិជ  និងធតុចូលរបស់អនកជំនញដៃទពីជំុវញិពិភព
េលក។ បនទ ប់មនករពិភកសេលកររបមូលផតុំេនះ និងរតូវបនែកសរមួលេដយ
សមជិករបេទសទំង ១៥ ៃនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុសស។ UDHR រតូវបនអនុម័ត
េដយមហសននិបតេនៃថងទី ១០ ែខធនូ ឆន ំ១៩៤៨ ែដលចប់ពីេពលេនះមករតូវបន
ចត់ទុកថជទិវសិទធិមនុសស។ មនករជែជកែវកែញកអំពីថេតឯកសរចុងេរកយ
េនះជទសនសៈេលកខងលិចេលសិទធិមនុសស ឬជទសសនៈសកលមួយដូចែដលចំនួន
េជងរបស់េសចកតីរបកសេនះបនបញជ ក់។ កររសវរជវបចចុបបននពិតជពិចរណថ
សមជិកមិនែមនេលកខងលិចពីរបេទសចិន សហភពសូេវៀត លីបង់ ហវីលីពីន និង
សូមបីែតរដឋអរ៉ប់ ពិតជមនធតុចូលជចមបងកនុងេសចកតរីបកសេនះ បុ៉ែនតថេតធតុ
ចូលរបស់ពួកេគអចរតូវបនចត់ទុកថ ‘េលកខងលិច’ ឬ ‘មិនែមនេលកខងលិច’ 
េនែតជករេបកទូលយសរមប់ករពិភកសែវកែញក។ 

 
ឯកសរចុងេរកយែដលរតូវបនបងហ ញ ជេសចកតីរបកសដល់មហសននិបតរបស ់
UN មនចំនួន ៣០ មរតែដលបេងកតជសរសរសថមភៃនសិទធិមនុសសេពលបចចុបបនន។ 
យ៉ងណមិញ េសចកតីរបកសមិនែមនជសនធិសញញ ែដលចងកតពវកិចចេលរដឋេនះេទ 
(េទះបីជមនមនុសសភគេរចនបនអះអងថេសចកតីរបកសេនះ ទទួលបនឋនៈ
េសមនឹងសនធិសញញ មួយក៏េដយ)។ ដូចេនះ ជមួយនឹងករអនុម័ត UDHR  តរងសិទធិ
ជសកលមួយរតូវបនដក់ឲយេរបរបស ់ ែដលរដឋរតូវែតទទួលថជសិទធិមនុសសជ
សកល។ 
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ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
សថ នភពគតិយុតតៃន UDHR 

 
មនករជែជកែវកែញកជេរចនេលសថ នភពគតិយុតតៃន UDHR ។ ជទូេទេសចកតី
របកសពីមហសននិបត (ែដលជរបភពេដមៃន UDHR) មិនបេងកតកតពវកិចចផលូវចបប់
ដល់រដឋេនះេទ។ បុ៉ែនត មនុសសចត់ទុក UDHR ឬែផនកៃន UDHR ថចងកតពវកិចចផលូវ
ចបប់។ េដយសរបចចុបបននេនះ រដឋជេរចនបនផតល់សចច ប័នេលកតិកសញញ  ែដល
បនដករសង់េចញពី UDHR ែដលមន ICCPR និង ICESCR សថ នភពគតិយុតតរបស់ 
UDHR កន់ែតមនករពក់ព័នធតិចេទៗ។ យ៉ងណមិញ េនកនុងសថ នភពជេរចន 
េហយេនះរូមបញចូ លឋនៈៃនសិទធិកនុងរបេទសជេរចន ែដលមិនបនផតល់សចច ប័នេល 
ICCPR ឬ ICESCR ដូចជសឹងហបូរ ីម៉េឡសីុ និងមីយ៉ន់ម៉ ករជែជកែវកែញកេនះពិត
ជមនសរៈសំខន់។ ជសេងខប បញហ  និងករជែជកែវកែញកចមបងៗ ពីសថ នភព
គតិយុតតរបស់ UDHR មនដូចតេទ៖ 

 
១. ចងកតពវកិចចផលូវចបប់៖ រដឋែដលចូលរួមជមួយ UN   និងផតល់សចច ប័នេលធមមនុញញ
របស់ UN រពមេរពៀងថពួកេគនឹងករពរសិទធិមនុសស េហយនិយមន័យរបស់ UN 
ពីសិទធិមនុសសជ UDHR។ ដូចេនះតមរយៈកររពមេរពៀងេលធមមនុញញ UN រដឋរពម
េរពៀងកនុងករេគរពតម UDHR។ 

 
២. ចងកតពវកិចចផលូវចបប់៖ យនតករជេរចនកនុងUN អំពវនវឲយរដឋកនុងករេគរព 
UDHR ជឧទហរណ៍ េនេពលែដលរដឋទទួលកររតតួពិនិតយែដលជែផនកមួយៃន
កររតួតពិនិតយតមេពលេវលកំណត់ ករេបតជញ ចិតតរបស់ពួកេគេលសិទធិកនុង UDHR 
នឹងរតូវបនវយតៃមល។
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៣.  ចងកតពវកិចចផលូវចបប់េដយែផនក៖ រដឋមួយចំនួនទទួលសគ ល់ UDHR ថជចបប់។ 

ជឧទហរណ៍ UDHR រតូវបនេរបរបស់កនុងករកត់កតីេនកនុងរបេទសហវីលីពីន
េនឆន ំ ១៩៥២។ 

 
៤. ចងកតពវកិចចផលូវចបប់េដយែផនក៖ សិទធិមួយចំនួនកនុងUDHR រតូវបនពិចរណ

ថជទំេនៀមទំលប់ ឬ Jus cogens ៖ ជឧទហរណ៍ េសរភីពរួចផុតពីទស
ភព និងទរុណកមម េហយសិទធិកនុងករអនុវតតសសនរតូវបនករពរេដយ
ចបប់មិនពក់ព័នធនឹងឋនៈរបស់ UDHR េនះេទ។ ដូចេនះមួយែផន បុ៉ែនតមិនទំង
អស់េនះេទៃន UDHR គឺចងកតពវកិចច។ 

 
៥. មិនចងកតពវកិចច៖ UDHR មិនទន់រតូវបនចុះហតថេលខ និងផតល់សចច ប័ន
េដយរដឋទំងអស ់ ែដលេនះរបឆំងនឹងេគលករណ៍ែដលថសនធិសញញ ទំង
អស់គួរែតមនលកខណៈសម័រគចិតត។ បែនថមពីេលេនះេទៀត មរតកនុង UDHR មិន
ែចងចបស់លស់ពីសិទធិឲយបនរគប់រគន់ េដមបីចត់ទុកថជករសរេសរជ
លយលកខអកសរមួយៃនសិទធិេនះេទ។ ផទុយេទវញិរដឋគួរែតេយងេទេលសនធិ
សញញ ជក់លក់សរមប់ករសរេសរជលយលកខអកសរពីសិទធិមួយ។ 

 
កនុងនមជឯកសរសិទធិមនុសសជសកលដំបូង UDHR មនតួនទីសំខន់មួយកនុង
ចបប់សិទធិមនុសសេដយសរេហតុផលមួយចំនួន។ េដមបីជករចប់េផតម វជ
េសចកតីែថលងករណ៍ ‘ជសកល’ ដំបូង សតីពីសិទធិមនុសស ែដលកលពីមុនេសទរែតរគប់
សិទធិទំងអស់រតូវបនបេងកតេឡងេនថន ក់ជតិបុ៉េណណ ះ។ េសចកតីរបកសបញជ ក់
ពិសត រពីសិទធិជមូលដឋ នែដលរដឋរតវូែតរពមេរពៀង របសិនជពួកេគមនបំណងចង់
កល យជែផនកមួយៃនសហគមន៍អនតរជតិកនុង UN។ ទីពីរ UDHR មនករពរងីក
បែនថម កលពីមុនឯកសរសិទធិមនុសសភគេរចន គឺកំណត់ជក់លក់ពីរបេភទសិទធិ
មួយដូចជរបឆំងនឹងទសភព ឬសិទធិជនជតិភគតិច។ ចុងេរកយ UDHR ចត់
ទុកថជដំណក់កលដំបូងបំផុតកនុងករកំណត់សតង់ដរ ែដលឈនដល់សនធិ
សញញ អនតរជតិ េហយទីបំផុតឈនដល់ករបេងកតសថ ប័នតមដន។ យុទធសរសត
េនះបនរួមបញចូ លែផនករបីជំហន៖ ទីមួយ េធវេសចកតីរបកសែដលមិនចងកតពវ
កិចច ែដលនឹងមិនគរមមដល់រដឋេដយសរវមិនបេងកតកតពវកិចចផលូវចបប់ ទីពីរេធវ
អនុសញញ ែដលចងកតពវកិចចផលូវចបប់ េហយជចុងេរកយ បេងកតយនតករកនុងករ
ករពរសិទធិទំងេនះ។ UDHR រតូវបនចត់ទុកផងែដរថជែផនកៃនចបប់សិទធិ
មនុសសអនតរជតិ  ជវកយស័ពទមួយែដលរតូវបនេរបរបស់សរមប់ ឯកសរសិទធិ
មនុសសសំខន់ៗទំងបី ៖ UDHR ICCPR  និង ICESCR។ 
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ករសិកសេល UDHR មួយបងហ ញពីថេតសិទធិរតវូបនទទួលសគ ល់ និងេរៀបចំជ
លំដប់តមវធីិណ។ ដូចែដលជំពូក ១.៤ បនពនយល់ សិទធិ និងេសរភីពែដលបន
បងហ ញកនុង UDHR មនលំដប់លំេដយ៖ ពីសិទធិជមូលដឋ ន ដល់សិទធិពលរដឋ និង
សិទធិនេយបយ និងជចុងេរកយសិទធិេសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌។ បរបិទសំខន់
កនុងករែសវងយល់ពីថេតសិទធិទំងេនះ រតូវបនយល់ដឹងេដយវធីិណ គឺរតូវបន
បញជ ក់កនុងបុពវកថៃនេសចកតីរបកសេនះ។ បុពវកិថកំណត់ពីេគលបំណង និង
មុខងរៃន UDHR។ ជទូេទ េគលបំណងៃនបុពវកថមួយគឺេដមបផីតល់ជរបវតតិៃន
កររពង និងេហតុផលេហតុអវីបនឯកសរេនះជតរមូវករ។ បនទ ប់ខលឹមសរទំង
េនះជួយេដមបីជករបករសយៃនសនធិសញញ  េដយផតល់ជករយលដឹ់ងពីកមមវតថុកមមវតថុកមមវតថុកមមវតថុ    
និងនិងនិងនិងេគលបំណងេគលបំណងេគលបំណងេគលបំណង។ បុពវកថក៏រតូវបនេរបរបស់េដមបេីយងថជចបប់អនតរជតិ
ែដលឯកសរមនករពក់ព័នធនឹងឯកសរមួយ។ បុពវកថកនុង UDHR បញជ ក់ពី
ទសសនៈជេរចនែដលមនកនុងជំពូកមួយ ដូចជភពៃថលថនរូ សមភព និងភពមិន
អចដកហូតបនៃនសិទធិ។ េលសពីេនះេទៀត បុពវកថែចងថ UDHR ជតរមូវករ
េដមបីជេឆលយតបមួយ េលភពសហវយ៉ង់ឃនងៃនសរងគ មេលកេលកទីពីរ ែដល 
“អំេពសហវយង់ឃនង.. រតូវបនេឆលយតបេដយសមបជញញៈមនុសសជតិ” ។ បុពវកថ
ផតល់ផងែដរនូវបរបិទចបប់េដយេរៀបរប់ពីធមមនុញញ UN និងតួនទីរបស់រដឋសមជិក
របស់ UN កនុងករេលកកមពស់ករេគរពសិទធិមនុសស។ 

 
 

 

បញជ ីៃនសិទធិេនកនុងេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស 
 
 

មរត១  មនុសសរគប់គន េកតមកមនសិទធិេសមគន           

មរត២  េសរភីពពីករេរ សេអង 

មរត៣ សិទធិរស់រនមនជីវតិ េសរភីព សនតិសុខផទ ល់ខលួន 

មរត៤  េសរភីពពីទសភព 

មរត៥ េសរភីពពីករេធវទរុណកមម និងរបរពឹតតមកេលខលួន 

ឬទណឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុសសធម៌ ឬបេនថ កបនថ ប 

មរត៦  សិទធិទទួលសគ ល់ជមនុសសេនរគប់ទីកែនលង 

មរត៧  សិទធិេសមគន ចំេពះមុខចបប់ 

មរត៨  សិទធិរកដំេណះរសយេដយតុលករមនសមតថកិចច 

មរត៩  េសរភីពពីករចប់ខលួន ឃំុខលួន និងនិរេទស 

កមមវតថ ុ និងេគលកមមវតថ ុ និងេគលកមមវតថ ុ និងេគលកមមវតថ ុ និងេគលបំណងបំណងបំណងបំណង
ៃនសនធិសញញ សិទធិមនុសសមួយៃនសនធិសញញ សិទធិមនុសសមួយៃនសនធិសញញ សិទធិមនុសសមួយៃនសនធិសញញ សិទធិមនុសសមួយ    
េនេពលែដលរបេទសមួយ
រពមេរពៀងេលសនធិសញញ មួ
យ របេទសេនះរតវូ
បនរពឹំងថនឹងមិនេធវអំេព
របឆំងនឹង “កមមវតថុ និង
េគលបំណង”ៃនសនធិសញញ
េនះេនះេទ។ ដូចេនះ
រដឋមិនអចបករសយសនធិ
សញញ មួយកនុងមេធយបយ
ែដលរបឆំងនឹងកមមវតថុ និង
េគលបំណងនឹងសនធិសញញ
េនះេឡយ។ ជឧទហរណ៍ 
រដឋមួយមិនអច
និរេទសកុមរទំងអស់េចញ
ពីែដនយុតត ធិកររបស់ខលនួ
េដមបជីមេធយបយមួយកនងុ
ករធនថសិទធិរបស់កុមរ
ទំងអស់រតវូបនករពរកនងុ
ទឹកដីរបស់ខលួនេនះេទ។ 
ខណៈេពល
ែដលមិនមនែផនកជក់លក់
ណមួយៃនសនធិសញញ ែដល
ហមឃត់រដឋពីករនិរេទស
កុមរ សកមមភព
េនះគឺចបស់ណស់ែដលរប
ឆំងនឹងកមមវតថុ និង
េគលបំណងៃនសិទធិកុមរ
ែដលជករេគរពសិទធិរបស់
កុមរ។  .  
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មរត១០ សិទធិកនុងករមនសវនករជសធរណៈរតឹមរតូវ 

មរត១១ សិទធិរតូវសនមត់ថគម នេទសរហូតដល់ពិរុទធភពរតូវបនរកេឃញ 

មរត១២ េសរភីពពីករេរជៀតែរជកជីវតិឯកជន និងេករ តîេឈម ះ 

មរត១៣ សិទធិេធវដំេណ រេដយេសរ ី

មរត១៤ សិទធិរជកេកន 

មរត១៥ សិទធិទទួលបនសញជ តិ និងបតូរសញជ តិបនតមចិតត 

មរត១៦ សិទធិេរៀបអពហ៍ពិពហ៍ និងកសងរគួសរ 

មរត១៧ សិទធិជមច ស់កមមសិទធិ 

មរត១៨ េសរភីពៃនជំេនឿ និងសសន 

មរត១៩ េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងទទួលព័ត៌មន 

មរត២០ សិទធិកនុងកររបជំុ និងកររួមគន ជសមគម 

មរត២១ សិទធិចូលរួមកនុងរដឋ ភិបល និងេសរភីពកនុងករេបះេឆន ត 

មរត២២ សិទធិទទួលបនសនតិសុខសងគម 

មរត២៣ សិទធិមនករងរេធវ និងចូលរមួកនុងសហជីព 

មរត២៤ សិទធិឈប់សរមក និងលំែហកំសនត 

មរត២៥ សិទធិទទួលបនករមិតជីវភពរគប់រគន់ រួមបញចូ លទំងករែថទំសុខ

ភព អហរ និងលំេនដឋ ន 

មរត២៦ សិទធិទទួលបនករអប់រ ំ

មរត២៧ សិទធិកនុងករចូលរួមជីវភពវបបធម៌របស់សហគមន៍ 

មរត២៨ សិទធិេនកនុងពិភពេលកែដលរតូវបនសិទធិមនុសសករពរ 

មរត២៩ ករណីកិចចសហគមន៍េដយេសរ ីនិងេពញបរបូិរណ៍ 

មរត៣០ ករណីកិចចមិនេរបរបស់សិទធិេទបំផលិចបំផល ញអនកដៃទ 

 

 

២.៤ ករបេងកតសនធិសញញ ៖ ទដិឋភពទូេទមួយ 
 

សនធិសញញ បេងកតកតពវកិចចចប់បងខំតមចបប់មួយដល់រដឋ តមចបប់អនតរជតិ។ បុ៉ែនត
កតពវកិចចទំងេនះរតូវបនសេរមចជចមបងេដយរដឋខលួនឯង។ ដូចេនះេតសនធិសញញ  
សិទធិមនុសសេលចេចញជរូបរងដូចេមតច? ដំណក់កលទីមួយជដំេណ រករបញចុ ះ 
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បញចូ លែដលភគីែដលមនចំណប់អរមមណ៍ (ជេរឿយៗជចរមុះៃនរដឋ អងគករ
អនតរជតិ និងសងគមសីុវលិ) ជួបជំុគន េដមបីេធវែផនករ និងបញចុ ះបញចូ លេដមបចីងរកង
សិទធិ។ ជឧទហរណ៍ មុនេពលសនធិសញញ សតីពីសិទធិកុមរ រតូវេលចេចញជរូបរង
រដឋេផសងៗែដលគំរទដល់គំនិតផតួចេផតមេនះ ជមួយនឹងអងគករដូចជសេរងគ ះកុមរ 
(Save the Children) និងយូនីេសស (UNICEF) បនចប់េផតមកនុងករបញចុ ះបញចូ ល
េដមបីទក់ទញករគំរទឲយកន់ែតទូលំទូលយមែនថមេទៀត។ ដំណក់កលបនទ ប់គឺ
េនេពលែដល UN រពមេរពៀងកនុងករទទួលយកគេរមងៃនករបេងកតសនធិសញញ េនះ 
បនទ ប់មកចប់េផតម នូវដំេណ រករសេរមចេតថសិទធិអវីគួរែតរតវូបនបញចូ លកនុងសនធិ
សញញ  េហយថេតសិទធ ិ ឬសតង់ដរទំងេនះរតូវបនកំណត់យ៉ងដូចេមតច។ េនះជ
េពលេវលៃនដំេណ រកររពងេកតេឡងពិតរបដក។ វធីិែដលសថ ប័ន UN រពងសនធិ
សញញ គឺពឹងែផអកេលរបេភទៃនសនធិសញញ  និងអងគករែដលពក់ព័នធ។ 

 
បចចុបបននេនះសនធិសញញ សិទធិមនុសសភគេរចន រតូវបនទទួលបនទុកេដយរកុមរបឹកស
សិទធិមនុសស (ែដលពីមុខរតូវបនសគ ល់ថជគណៈកមម ករសិទធិមនុសស) ែដលជ
សថ ប័ន UN ែដលរគប់រគងបញហ សិទធិមនុសស។ បនទ ប់រកុមរបឹកសអចបេងកតសថ ប័ន
មួយ (ែដលជទូេទរតូវបនេហថរកុមករងរ) ែដលរួមមនរដឋតំណង និងអនក
ចបប់អនតរជតិពី UN (ជទូេទពីគណៈកមម ធិករចបប់អនតរជតិ) េដមបីតក់ែតងសនធិ
សញញ ។ វកល យជេរឿងធមមត េពលបចចុបបននេនះ ែដលអនុញញ តឲយមនធតុចូលពី
តួអងគ ែដលមិនែមនរដឋ ដូចជ NGOs កនុងកររពងសនធិសញញ ។ ឯកសរែដលេលច
េចញ ជរូបរងេនះ អចឆលងកត់ដំណក់កលេផសងៗ៖ ជដំបូង របែហលអចជ
េសចកតីរបកស ឬេសចកតីសេរមចមួយែដលរដឋគំរទ របសិនេបមនករគំរទរគប់
រគន់ ឯកសរេនះអចរតូវបនរពងសរជថមីេដមបតីក់ែតងជសនធិសញញ ។ រដឋមន
េហតុផលលអសមរមយកនុងករចួលរួមកនុងកររពងៃនឯកសរេនះ េដយសរែតរដឋអច
េនៃថងណមួយ ចងកតពវកិចចផលូវចបប់េដយសរសនធិសញញ េនះ។ រតូវចងចំថមិន
ែមនរគប់សនធិសញញ ទំងអស់រតូវឆលងកត់អងគករសហរបជជតិេនះេទ។ សនធិសញញ
ខលះ ដូចជសនធិសញញ អុតតវ៉ (Ottawa) ែដលេធវករហមឃត់ករេរបរបស់មីន
របឆំងមនុសស េជៀសវងករឆលងកត់របព័នធ UN ដូចេនះរបេទសែដលផលិតអវុធធំៗ
មិនអចបញឈប់ ឬបងអ ក់ដំេណ រកររពងបន។ 

 
ដំេណ រករេធវសនធិសញញ បញច ប់ េនេពលែដលសនធិសញញ េនះរតូវបនអនុម័តេដយ
មហសននិបត េហយរបេទសបនេបះេឆន តទទួលពកយេពចន៍ចុងេរកយៃនឯកសរ។ 
យ៉ងណមិញ ដំេណ រករអនុម័តេនះ មិនែរបកល យឯកសរេនះេទជចបប់អនតរជតិ
មួយេនះេទ។ បុ៉ែនតជករអនុញញ តេលវគគចុងេរកយៃនសនធិសញញ មួយែដលតមរយៈ
េនះរដឋអចរពមេរពៀងេដយសម័រគចិតតេលសនធិសញញ េនះ។ បនទ ប់មកសនធិសញញ រតូវ 
បនេបកឲយមនករចុះហតថេលខ ែដលអនុញញ តដល់រដឋសមជិកណមួយរបស់UN 



71 
 

តមរយៈករចុះហតថេលខេលសនធិសញញ េនះ កនុងករផតួចេផតមនីតិវធីិែដលតមរយៈ
េនះេធវឲយសនធិសញញ កល យេទជចបប់កនុងរបេទសេនះ។ តមរយៈករផតលស់ចច ប័ន
េលសនធិសញញ មួយ រដឋរពមេរពៀងេលកមមវតថុ និងេគលបំណងៃនសនធិសញញ េនះ 
ខណៈេពលែដលពួកេគចប់េផតមដំេណ រករ កនុងករែរបកល យសនធិសញញ េនះជចបប់
កនុងរបេទសរបស់ខលួន។ រដឋអចរតូវបនចងកតពវកិចចផលូវចបប់េលសនធិសញញ មួយ េន
េពលលែដលខលួនឆលងកត់នីតិវធីិែដលេហថជករផតល់សចច ប័នបុ៉េណណ ះ (េទះបីជ
របសិនេប ពួកេគបំេពញនីតិវធីិេនះ បនទ ប់សនធិសញញ េនះចូលជធរមន េនះរតូវបន
េហថ ’ករទទួលយក’)។ នីតិវធីិៃនករផតល់សចច ប័នខុសៗគន ខល ំងរវងរដឋ។ រដឋភគ
េរចនេនអសីុអេគនយ៍តរមូវឲយសនធិសញញ  រតូវបនអនុម័តេដយសេមលងភគេរចនៃន
សភ។ រដឋខលះបញជ ក់ពីនីតិវធីិេនះលមអិតកនុងរដឋធមមនុញញ រដឋខលះេទៀតបនបេងកតនីតិវធីិ
មួយែដលមិនេនកនុងរដឋធមមនុញញ។ សរមប់របេទស ឥណឌូ េនសុី ម៉េឡសុ ីសឹងហបូរ ី និង
ៃថ សនធិសញញ នឹងមិនកល យជចបប់មួយេនះេទ លុះរតណែតករផតល់សចច ប័នរតូវ
បនបំេពញ េហយសនធិសញញ  ’ចូលជធរមន’ បុ៉េណណ ះ។ 
 
សនធិសញញ កល យជចបប់អនតរជតិ ឬចូលជ ’ធរមន’ ជចបប់ លុះរតែតេនេពល
ែដលចំនួនរដឋជក់លក់បនផតល់សចច ប័នបុ៉េណណ ះ។ រល់សនធិសញញ ទំងអស់រតូវករ
ចំនួនរដឋជក់លក់មួយកនុងករផតល់សចច ប័នមុនេពលសនធិេនះ រតូវបនចត់ទុកថជ
ចបប់អនតរជតិ។ ជឧទហរណ៍ ICCPR និង ICESCR ទមទរឲយមនភគីរដឋចំនួន 
៣៥ ខណៈេពលែដល CRC CAT និង PWD រតូវករែតចំនួន២០បុ៉េណណ ះ។ េនេពល
ចំនួនែដលចំបច់ៃនរដឋែដលបនផតល់សចច ប័នសនធិសញញ មួយ េហយករផតល់សចច
ប័នបនរបគល់ជូន UN (កនុងនីតិវមួីយែដលេហថ ’ករតមកល់លិខិតូបករណ៍ផតល់
សចច ប័ន’ ) សនធិសញញ រតូវបនចត់ទុកថចូលជ ’ធរមន’ និងកល យជចបប់អនតរជតិ។ 

យ៉ងណមិញរតូវចងចំថសនធិសញញ  ចូលជធរមនចំេពះែតរបេទសែដលបនផតល់
សចច ប័នេលសនធិសញញ េនះបុ៉េណណ ះ។ ដូចេនះសនធិសញញ មួយអចជចូលធរមន ជ
មួយរបេទសមួយចំនួនែដលបនចងកតពវកិចចេលសនធិសញញ េនះ េហយរដឋេផសងេទៀត 
(ែដលមិនបនផតល់សចច ប័ន) អចចងកតពវកិចចរតឹមែតកនុងករមិនរបរពឹតតកនុងវធីិមួយ
ែដលផទុយនឹងកមមវតថុ និងេគលបំណងៃនសនធិសញញ េនះែតបុ៉េណណ ះ។ 

 

េនេពលែដលសនធិសញញ សិទធិមនុសសមួយចូលជធរមន ករផល ស់បតូរមួយចំនួនេកត
េឡង។ អនកជំនញករមួយរកុមែដលរតូវបនេហថ ’សថ ប័នសនធិសញញ ’ រតូវបន
បេងកតេឡងកនុងកររគប់រគងសនធិសញញ ។ រដឋភគីរតវូបនចត់ទុកថចងកតពវកិចច
េដយកតពវកិចចសនធិសញញ របស់ពួកេគ។ រដឋែដលរពមេរពៀងេលសនធិសញញ  បនទ ប់ពី
សនធិសញញ ចូលជធរមន រតវូបនេហថបន ’ទទួលយក’ សនធិសញញ េនះ។ រដឋែដល
បនកល យជភគីៃនសនធិសញញ មួយេដយសរករផល ស់បតូររដឋ (ជឧទហរណ៍ ទីម័រខង
េកតែដលរបេទសថមីមួយបនេលចេចញជរូបរង) ឬក៏របេទសមួយរតូវបនែចកជពីរ 
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(ជឧទហរណ៍ េឆកូសលវ៉ូគីជេឆក និងសលូវ៉គី) រតូវបនេហថបន ’ទទួលយក’ សនធិ
សញញ មួយ។ 

 

 
 
 
េផត តសំខន់េល 
ចប់តំងពីករបញចុ ះបញចូ លេទដលក់រអនុវតត 

 

 

ករអនុម័តករអនុម័តករអនុម័តករអនុម័ត 

រដឋសហរបជជតិរតូវេបះេឆន ត
សរមប់វគគចុងេរកយ 
និងអនុម័តសនធិសញញ  
សនធិសញញ គឺចប់ដំេណ រករ 

េដមបចុីះហតថេលខ។ 

 

 

 

ករចប់បងខំករចប់បងខំករចប់បងខំករចប់បងខំ 

សនធិសញញ កល យជចបប់អនតរជតិ
េនេពលមនចំនួនពិតរបកដជក់
លក់ពីរដឋែដលផតល់សចច ប័ន។

 

 

 

 

 

ករបញចុ ះករបញចុ ះករបញចុ ះករបញចុ ះបញជូ លបញជូ លបញជូ លបញជូ ល 
ភគីពក់ព័នធដូចជ 
អងគករេរករដឋ ភិបល 
អងគករអនតរជតិ និង 
រដឋរតូវពិភកសពីគំនិតនិង
ករអភិវឌឍនូវគេរមង 
េដមបីគំរទ។ 

 
 

 

 

 

 

 

េសចកតីរពងេសចកតីរពងេសចកតីរពងេសចកតីរពង 
សហរបជជតិរបមូលយកគំនិតេនះ
េទេធវេសចកតីរពងសនធិសញញ  
រកមុករងរេរៀបចំពកយ 
េពចន៍េនកនុងឯកសរ។ 

 

 

ករចុះហតថេលខករចុះហតថេលខករចុះហតថេលខករចុះហតថេលខ / 

ករផតល់សចច ប័នករផតល់សចច ប័នករផតល់សចច ប័នករផតល់សចច ប័ន 

រដឋភគីយល់រពមេទេល 
សនធិសញញ   េពលខលះមននូវ
ខលកខខណឌ ។ 

 

 

 

 

 

ករអនុវតតកនងុរសកុករអនុវតតកនងុរសកុករអនុវតតកនងុរសកុករអនុវតតកនងុរសកុ 
សនធិសញញ េនេពលេនះរតូវបន
រប់បញចូ លេនកនុងចបប់របស់រដឋ
ភគីនីមួយៗ។
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បនទ ប់ពីករផតល់សចច ប័ន រដឋអចចប់េផតមអនុវតតសនធិសញញ  ែដលេនះជនីតិវធីិៃនករ
េធវចបប់សនធិសញញ េនកនុងរបេទសមួយ។ ដូចគន នឹងករផតលសចច ប័នផងែដរករអនុវតត
ខុសៗគន េដយែផអកេលរដឋេផសងៗគន ។ សរមប់រដឋមួយចំនួន ករផតល់សចច ប័នគឺដូចគន
នឹងករអនុវតត ដូចេនះសនធិសញញ សនធិសញញ នឹងកល យជចបប់េដយសវ័យរបវតតិ។ 
សរមប់រដឋដៃទ រដឋ ភិបល នឹងសិកសេតថសិទធិេនកនុងសនធិសញញ មនសងគតភពជ
មួយនឹងចបប់ និងតៃមលែដលរសប់យ៉ងដូចេមតច កនុងេគលបំណងសេរមចពីវធីិកនុងករ
ែកសរមលួចបប់ជតិរបស់ខលួន (ឬែកសរមួលសនធិសញញ តមរយៈករេធវខលកខខណឌ ) 
េដមបីេធវតៃមលេសមគន ។ របេទសដៃទអចបេងកតចបប់ ឬរកមែដលមនតៃមលេសម (ជឧទ
ហរណ៍ ‘ចបប់សតីពីជនពិករ’) ឬពួកេគអចេធវឲយសនធិសញញ េនះកល យេទជចបប់ែតមតង 
(េហយរបែហលជបកែរបសនធិសញញ  និងដក់េឈម ះេផសង)។ រដឋអចឆលងកត់នីតិវធីិ
កនុងករបចចុបបននភពចបប់ ែដលមនរសប់របស់ខលួនេដមបីេឆលយតបនឹងសតង់ដរសនធិ
សញញ  ែដលមនន័យថលុបបំបត់េចលចបប់ែដលមិនរសបជមួយនឹងសនធិសញញ  ឬ
តក់ែតងចបប់ថមីេដមបីេឆលយតបនឹងសនធិសញញ  ឬែកសរមួលចបប់ែដលមនរសប់។ 
វធីិសរសតអវីក៏េដយែដលរដឋ ភិបលេរប លទធផលចុងេរកយ គឺថសតង់ដរកនុងសនធិ
សញញ រតូវបនចប់បងខំអនុវតតេដយចបប់កនុងរបេទសេនះ។ 

 

២.៤.១ ខលកខខណឌ  នងិករយល់ដឹងពសីនធសិញញ  
 

េពលខលះ រដឋ ភិបលគិតថជករពិបកកនុងករអនុវតតសិទធិមនុសសជក់លក់មួយចំនួន 
េដយសរសិទធិទំងេនះរបឆំងនឹងជំេនឿជក់លក់កនុងសងគមរបស់ពួកេគ ឬអចថរតូវ
ចំណយថវកិេរចនេពកកនុងករអនុវតតសិទធិទំងេនះ ឬសិទធិទំងេនះរបឆំងនឹងចបប់
ែដលមនរសប់ជេរចន។ េនកនុងករណីទំងេនះ រដឋ ភិបលអចែកសរមួលសនធិ
សញញ តមរយៈករដក់ខលកខខណឌខលកខខណឌខលកខខណឌខលកខខណឌ  (មិនបញចូ លមរតឬសិទធិេទកនុងចបប់ និងមិនមន
ឆនទៈកនុងករអនុវតត) ឬេធវករបញជ ក់ពីករយល់ដឹងមួយករយល់ដឹងមួយករយល់ដឹងមួយករយល់ដឹងមួយែដលបញជ ក់ពីវធីិែដលរដឋនឹង
បករសយសិទធិ។ េពលខលះរដឋេរបរបស់ខលកខខណឌ  កនុងករេធវសនធិសញញ  មនភពទន់
េខសយ។ ែដលសថ នភពេនះមិនគួរេកតមនេនះេទេដយសរ ខលកខខណឌ មិនអច
េធវឲយកមមវតថុ និងេគលបំណងទន់េខសយបនេនះេទ។ ជឧទហរណ៍មួយ រដឋមួយ
ចំនួនេនអសុីអេគនយ៍បនដក់ខលកខខណឌ េល CEDAW ( ដូចែដលនឹងរតូវបន
ពិភកសេពលេរកយ) ែដលរតូវបនរះិគន់េដយសរពួកេគអនុញញ តឲយមនេរ សេអង
េលរសតីកនុងករេរៀបអពហ៍ពិពហ៍ ភពជពលរដឋ និងសិទធិផលូវចបប់ អនកខលះអចអះអង
ថខលកខខណឌ ទំងេនះរបឆំងនឹងេគលបំណងៃនសនធិសញញ  បុ៉ែនតេទះបីជដូចេនះ 
េតរដឋដៃទអចេធវអវីបនខលះ? រដឋរបឆំងនឹងខលកខខណឌ ទំងេនះេទអងគករសហរបជ
ជតិ បុ៉ែនតពួកេគេនែតទទួលសគ ល់រដឋជភគីៃនអនុសញញ េនះ។ េនេពលែដលេធវករ
រតួតពិនិតយសថ នភពសិទធិមនុសសរបស់រដឋមួយ ខលកខខណឌ ទំងេនះជេរឿយៗរតូវបន

ខលកខខណឌ  និងករខលកខខណឌ  និងករខលកខខណឌ  និងករខលកខខណឌ  និងករយល់យល់យល់យល់
ដឹងពីសនធិសញញដឹងពីសនធិសញញដឹងពីសនធិសញញដឹងពីសនធិសញញ     
‘ខលកខខណឌ ’ែកសរមលួសុ
ពលភពផលូវចបប់របស់ម
រតនមួយ ឬបបញញតតិមួយ
ៃនសនធិសញញ េនកនុងរប
េទសែដលដក់ខលកខខ
ណឌ ។ “ករយល់ដឹងពីសនធិ
សញញ ” ឬ (”េសចកតី រប 
កសបករសយ’) ជេសច 
កតីែថលងករណ៍មួយែដលេធវ
េឡយេដយរដឋភគីែដល
បញជ ក់បំភលឺ ឬពិសត រពីវធីិ
ែដលរដឋេនះបករសយសិ
ទធិកនុងសនធិសញញ មួយ។ 
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ពិភកស េហយរដឋរតូវបនេសនឲយលះបង់នូវខលកខខណឌ ។ ខលកខខណឌ មិនគួររតូវបន
ចត់ទុកថជភពទន់េខសយកនុងរបព័នធសនធិសញញ េនះេទ េដយសរខេនះផតល់ទំនុក
ចិតតដល់រដឋកនុងករកល យេទជរដឋភគី មុនេពលពួកេគមនភពរួចរល់ េហយផតល់
េពលេវលសរមប់ពួកេគកនុងករផល ស់បតូរចបប់ និងសងគម ដូចេនះពួកេគអចលះបង់
េចលនូវខលកខខណឌ  និងអនុេលមតមសិទធិទំងអស់។ 

 
បចចុបបននេនះមនសនធិសញញ សិទធិមនុសសចំនួនរបំបួន ែដលបនអនុម័តតមរយៈនីតិវធីិ
សនធិសញញ ទំងរសុង។ េធវករពិនិតយេមលេលកលបរេិចឆទអនុម័ត និងករចូលជធរ
មនៃនសនធិសញញ ទំងេនះ េយងអចសេងកតេឃញថសនធិសញញ ខលះ រតូវបនផតល់សចច

ប័នភល មៗ (តិចយ៉ងពីរឆន ំសរមប់ CEDAW និងCRC) ខណៈេពលែដលសនធិសញញ េផសង
េទៀតរតូវចំណយេពលយូរែមនែទន (ដប់ឆន ំសរមប់ ICCPR និង ICESCR និងដប់បី
ឆន ំសរមប់ ICRMW)។ េលសពីេនះេទៀត របំមួយកនុងចំេណមសនធិសញញ ទំងរបំបួន
គឺមននូវពិធីសរបែនថម ែដលដច់េដយែឡកែតជសនធិសញញ ែដលភជ ប់កនុងករបែនថម
អវីមួយេទេលសនធិសញញ េដម អចជសិទធិ ឬយនតករកនុងករជួយដល់ករករពរសិទធិ
ទំងេនះ ដូចជសនធិសញញ ែដលអនុញញ តឲយមនករេសុបអេងកត និងបណតឹ ង។ 

 

 
 

 

សនធិសញញ អនតរជតិសនូលទំងរបំបូន 
តមលំដប់ៃនកលបរេិចឆទែដលចូលជធរមន 

 
 

ICERD៖  អនុសញញ អនតរជតិសតីពីករបំបត់រល់ទរមង់ៃនករេរ សេអងពូជសសន៍ 
អនុម័ត ឆន ំ១៩៦៥។ ចូលជធរមនឆន ំ១៩៦៩។ 
 
ICESCR៖ កតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិេសដឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌។ 
អនុម័ត ឆន ំ១៩៦៦។ ចូលជធរមនឆន ំ១៩៧៦។ 
ពិធីសរបែនថម: បណតឹ ងបុគគល។ អនុម័តឆន ំ២០០៨ (មិនទន់ចូលជធរមន)។ 
 
ICCPR៖ កតិកសញញ អនតរជតិអនតរជតិសតីពីពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ 
អនុម័ត ឆន ំ១៩៦៦។ ចូលជធរមនឆន ំ១៩៧៦។ 
ពិធីសរបែនថម៖ បណតឹ ងបុគគល។ អនុម័ត ឆន ំ១៩៦៦។ ចូលជធរមនឆន ំ១៩៧៦។ 
ពិធីសរបែនថម៖ េទសរបហរជីវតិ។ អនុម័ត ឆន ំ១៩៨៩។ ចូលជធរមនឆន ំ១៩៩១។ 
 
CEDAW៖ អនុសញញ សតីពីករបំបត់រល់ទរមង់ៃនករេរ សេអងរបឆំងនឹងរសតីេភទ 
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អនុម័ត ឆន ំ១៩៧៩។ ចូលជធរមនឆន ំ១៩៨១។ 
ពិធីសរបែនថម៖ បណតឹ ងបុគគល។ អនុម័ត ឆន ំ១៩៩៩។ ចូលជធរមនឆន ំ២០០០។ 
 
CAT៖ អនុសញញ របឆំងករេធវទរណុកមម និងកររបរពឹតតមកេលខលួន ឬទណឌ កមមឯេទៀត 
ែដលេឃរេឃ អមនុសសធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប 
អនុម័ត ឆន ំ១៩៨៤។ ចូលជធរមនឆន ំ១៩៨៧។ 
ពិធីសរបែនថម៖ ករេសុបអេងកត និងករចូលេមល។ អនុម័ត ឆន ំ២០០២។ 
ចូលជធរមនឆន ំ២០០៦។ 
 
CRC៖ អនុសញញ សតីពីសិទធិកុមរ 
អនុម័ត ឆន ំ១៩៨៩។ ចូលជធរមនឆន ំ១៩៩០។ 
ពិធីសរបែនថម: កុមរកងកមល ំងរបដប់អវុធ។  អនុម័ត ឆន ំ២០០០។ 
ចូលជធរមនឆន ំ២០០២។ 
ពិធីសរបែនថម៖ ករលក់កុមរ េពសយកមមកុមរ និងកមសរសតកុមរ។ អនុម័ត ឆន ំ២០០០។ 
ចូលជធរមនឆន ំ២០០២។ 
ពិធីសរបែនថម នីតិវធិិទំនក់ទំនង។ អនុម័ត ឆន ំ២០១១។ ចូលជធរមនឆន ំ២០០៤។  

 

ICRMW៖ អនុសញញ អនតរជតិសតីពីករករពរសិទធិរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍រគប់រូប 
និងសមជិករគួសររបស់ពួកេគ 
អនុម័ត ឆន ំ១៩៩០។ ចូលជធរមនឆន ំ២០០៣។ 
 
CRPD៖ អនុសញញ សតីពីសិទធិជនពិករ 
អនុម័ត ឆន ំ២០០៦។ ចូលជធរមនឆន ំ២០០៨។ 
ពិធីសរបែនថម៖ បណតឹ ងបុគគល។  អនុម័ត ឆន ំ២០០៦។ ចូលជធរមនឆន ំ២០០៨។ 
 
ICED៖ អនុសញញ អនតរជតិសតីពីករករពរជនរគប់រូបពីករបត់ខលួនេដយបងខំ 
អនុម័ត ឆន ំ២០០៦។ ចូលជធរមនឆន ំ២០១០។ 
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២.៥ េហតុអវរីដឋផតល់សចច ប័នេលសនធសិញញ ែដលជបនទកុកតពវកិចច
ផលវូចបប់ដល់ពួកេគ? 

 

 
ជករចំែលកែដលរដឋមួយរពមេរពៀងេដយសម័រគចិតតេលសនធិសញញ មួយ ែដលអច
ករមិតនូវអំណចរបស់ពួកេគ។ សំណួរចបស់លសមួ់យែដលេលចេឡងគឺថេហតុអវី
បនជរដឋេធវដូចេនះ? មននូវេហតុផលមួយចំនួន។ 

 
១. រដឋមនរបជជនែដលមនបំណងចង់ឲយមនករករពរសិទធិរបស់ពួកេគ។ ជេរឿយៗ 
េយងរបែហលជេភលចថរដឋរតូវបនដឹកនំេដយមនុសស         ែដលទទួលបនសិទធិ 
របស់ពួកេគ ឬ ពួកេគពឹងែផអកេលសងគមសីុវលិសរមប់ករគំរទឲយពួកេគបេងកតរដឋ  

ភិបល។ សំពធពីសងគមសីុវលិជកមល ំងជរមុញចមបងកនុងករបញចុ ះបញចូ លរដឋកនុង 
កររពមេរពៀងេលសនធិសញញ ។ ជករពិតណស់ អងគករសងគមសីុវលិេនកនុងរបេទស

ជេរចនបនេរៀបចំរពឹតតករណ៍េដមបីជរមុញ ឬដក់សំពធដល់រដឋកនុងករចុះហតថ
េលខេលអនុសញញ អនតរជតិ។ 

 
២. រដឋរពមេរពៀងជេរសចជមួយនឹងកមមវតថុ និងេគលបំណងរបស់សនធិសញញ ។ 
េនកនុងករណីមួយចំនួន សនធិសញញ បេងកតករេបតជញ ចិតតតិចតួចសរមប់រដឋេដយ
សរពួកេគបនអចមនសិទធិជេរចន េនកនុងចបប់ជតិរបស់ពួកេគរួចជេរសច។ 
េនះរបែហលជករណីសរមប់សិទធិជនពិករ ដូចែដលរដឋជេរចនបនទទួល
សគ ល់សិទធិជនពិកររួចមកេហយ។ ឬសរមប់រដឋេនអឺរ ៉ុប តមរយៈកររពមេរពៀង
េលអនុសញញ របចំតំបន់របស់ពួកេគ (អនុសញញ សតីពីសិទធិមនុសសរបស់អឺរ ៉បុកនុងឆន ំ
១៩៥០)  ពួកេគរតូវបនចងកតពវកិចចផលូវចបប់រចួជេរសចេលសិទធិភគេរចនកនុង 
ICCPR ឬ CEDAW។ 

 
៣. រដឋគិតគូរពីេករ តîេឈម ះេនឆកអនតរជតិរបស់ខលួន។ បញហ េករ តîេឈម ះកនុងឆកអនតរ
ជតិ េហយរដឋែដលរបឆំងនឹងសិទធិមនុសស ឬជអនកែដលរេំលភបំពនសិទធិ
មនុសស ជេរឿយៗរតូវបនចុចេឈម ះ និងជករេអៀនខម ស់សរមប់រដឋទំងេនះ។ 
ដូចេនះ សូមបីែតរដឋែដលេយងសនមតថមិនយល់រសបេលសិទធិមនុសស ក៏េនែតចុះ
ហតថេលខេលសិទធិមនុសសែដរ។ ជឧទហរណ៍ សូមបីែតកូេរខ៉ងេជងែដលរតវូបន
ចត់ទុកថជអនករេំលភបំពនសិទធិមនុសសធងន់ធងរជងេគ ក៏បនរពមេរពៀងេល
សនធិសញញ សិទធិមនុសសចំនួនបួនែដរ (ICCPR ICESCR CRC CEDAW)។ 
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៤. សំពធអនតរជតិ។ រដឋអចរតូវបនជរមុញ (ឬសូមបីែតបងខំ) េដមបីរពមេរពៀងេល
សនធិសញញ សិទធិមនុសសេដយរដឋដៃទ ឬេដយអងគករអនតរជតិ។ ជឧទហរណ៍ 
របែហលជផលរបេយជន៍ដ៏លអរបេសរបំផុត សរមប់រដឋមួយកនុងកររពមេរពៀង
េលសនធិសញញ េដមបីទទួលបនជំនួយ ឬកល យេទជសមជិកៃនអងគករមួយដូចជ
អងគករពណិជជកមមពិភពេលក (WTO) ជេដម។ 

 

៥. មិនមនឆនទៈកនុងករអនុេលមតម។ រដឋខលះអចមិនេសម ះរតង់េនេពលរពម
េរពៀងេលសនធិសញញ មួយ៖ ពួកេគមិនមនឆនទៈកនុងករអនុេលមតម បុ៉ែនតគិតថ
សនធិសញញ នឹងផតល់នូវេករ តîេឈម ះលអដល់ពួកេគ ដូចេនះពួកេគចុះហតថេលខ។ 
យ៉ងណមិញ ដូចែដលកររសវរជវបនបងហ ញ កររពមេរពៀងេដយមិនេសម ះ
រតង់េនកនុងរយៈេពលជេរឿយៗមនលទធផលែដលរដឋអនុេលមតម េនេពល
ែដលរបជជនរជបដឹងពីសិទធិរបស់ខលួន ពួកេគអចបងខំរដឋកនុងករអនុេលមតម។ 

 
៦.  តមបកសពួក។រដឋជេរចនរពមេរពៀង ឬបដិេសធ សនធិសញញ េដមបរីសបគន ជ
មួយនឹងៃដគូតំបន់ ឬនេយបយរបស់ខលួន។ ជឧទហរណ៍ រដឋភគេរចនេន
សហភពអឺរ ៉ុបបនរពមេរពៀងេលសនធិសញញ ដូចគន  ដូចជេនអរហវិកខងតបូង 
មិនមនរដឋណបនរពមេរពៀងេលអនុសញញ ជនេភៀសខលួនេនះេទ។ យ៉ងណ
មិញ របេទសេនអសីុអេគនយ៍មិនអនុវតតនូវទសសនៈ រួមថន ក់តំបន់េនះកនុងករ
រពមេរពៀងេលសនធិសញញ េនះេទ េដយសរចំនួនៃនករផតល់សចច ប័នគឺខុសគន
ខល ំងែមនែទន។ របេភទៃន ”ករតមបកសពួក” មួយេទៀត េកតេឡងេនេពល
ែដលសនធិសញញ ទទួលបនករគំរទេសទរែតជសកល ដូចជសិទធិរសតី (ែដល
មនែតរដឋចំនួនរបំពីរបុ៉េណណ ះមិនបនរពមេរពៀង) និងសិទធិកុមរ (ែដលមនែត
ចំនួនពីរបុ៉េណណ ះែដលមិនបនផតល់សចច ប័ន)៖ រដឋនឹងរពមេរពៀងេលសនធិសញញ
ទំងេនះ េដយសរពួកេគមិនចង់កល យជែផនកមួយៃនរកមុរបេទសែដលមិនអនុ
េលមតមសនធិសញញ ។ អនុសញញ សតីពីសិទធិជពិករកំពុងែតសថិតកនុងគនលងេនះ
ផងែដរែដលមន ៨៥% ៃនពិភពេលកបនរពមេរពៀងេលអនុសញញ េនះរួចជ
េរសច។
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ក.េសចកតសីេងខបពីជំពូក នងិចំនុចគនលះឹ 
 

 

សតង់ដរសិទធិមនុសស 
សិទធិមនុសសបេងកតសតង់ដរជក់លក់មួយ ៃនកររបរពឹតតមកេលមនុសសជតិទំងអស់។ 
សតង់ដរមនេនកនុងទំងចបប់អនតរជតិសធរណៈ (PIL) និងចបប់ជតិ។ ករអភិវឌឍ
នូវសតង់ដរទំងេនះកលពីេពលថមីៗេនះ គឺជករេឆលយតបនឹងភពសហវយង់ឃនងៃន
សរងគ មេលកេលកទីពីរ។ សតង់ដរសិទធិមនុសសអនតរជតិរតវូបនគំរទេដយសនធិ
សញញ ែដលជកិចចរពមេរពៀងចងកតពវកិចចផលូវចបប់។ ជដំបូងសតង់ដរសិទធិមនុសសជ
េរឿងសមញញទូេទសរមប់ចបប់ជតិ បុ៉ែនតបចចុបបននសតង់ដរសិទធិមនុសសជែផនកមួយ
សំខន់ៃន PIL។ 

 

ចបប់អនតរជតិសធរណ៖ មូលដឋ នរគឹះ 
ចបប់អនតរជតិ និងចបប់ជតិខុសគន ជេរចន។ ចបប់ជតិរតូវបនេធវេឡងរដឋ ភិបល 
េហយចប់បងខំអនុវតតេដយតុលករ។ កមមវតថុៃនចបប់ជតិគឺជរបជពលរដឋៃនរបេទស
េនះ ែដលមិនពក់ព័នធេដយផទ ល់កនុងករេធវ ឬចប់បងខំអនុវតតចបប់ បុ៉ែនតជកមមវតថុ
ៃនចបប់។ PIL ពក់ព័នធនឹងរចនសមព័នធ និងអកបបកិរយិរបស់រដឋអធិបេតយយ និង
អងគករអនតរជតិ។ ចបប់អនតរជតិសធរណៈរតូវបនតក់ែតង េដយរដឋននកនុងករ 
រគប់រគងនូវអកបបកិរយិរបស់ខលួន។ ចបប់អនតរជតិសធរណៈមនរបភពបួន សំខន់ៗ

៖ (១)សនធិសញញ  (២)ទំេនៀមទំលប់ (៣)េគលករណ៍ទូេទ (៤)េសចកតីសេរមចរបស់ 
តុលករ និងសំេណរសតីពីចបប់អនតរជតិ។ សនធិសញញ ជកិចចរពមេរពៀងរវងរដឋ េហយ
ជេរឿយៗេកតមនកនុងទរមង់ជលយលកខអកសរ ែដលរដឋសម័រគចិតតកនុងកររពមេរពៀង។ 
េនេពលែដលរបេទសមួយ បនរពមេរពៀងថចងកតពវកិចចរសបចបប់េលសនធិសញញ
មួយ រដឋេនះកល យជរដឋភគីៃនសនធិសញញ  ចបប់អនតរជតិទំេនៀមទំលប់ជទរមង់ ែដលមិន
សរេសរជលយលកខអកសរ ៃនចបប់ែដលជលទធផលៃនករអនុវតតដ៏យូរអែងវងរបស់រដឋ។ 
េគលករណ៍ទូេទជែផនកៃនចបប់ែដលជេរឿងទូេទកនុងចបប់ជតិ ែដល ពួកេគរពឹំង
ថនឹងកល យជែផនកមួយៃនPILផងែដរ។ ចបប់ទំេនៀមទំលប់ Jus cogesn និង វធិន
ដច់ខត ជែផនកៃនPIL ែដលមិនរតូវករផតល់សចច ប័នេលសនធិសញញ េដមបីចត់ទុកថ
ជចបប់ចំេពះរដឋមួយេនះេទ ជឧទហរណ៍រួមមនេសរភីពែដលរួចផុតពីករេធវ
ទរុណកមម និងទសភព និងសិទធិរស់រនមនជីវតិ។ 
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របវតតិៃនករអភិវឌឍសតង់ដរសិទធិមនុសស 
សតង់ដរសិទធិមនុសសអនតរជតិេពលបចចុបបនន ភគេរចនេរកយសរងគ មេលកេលកទីពីរ 
បុ៉ែនតពួកេគបនតពីកិចចរពមេរពៀង និងសនធិសញញ កលពីមុនេលរបធនបទដូចជទស
ភព រកមសីលធម៌ៃនសរងគ ម និងករករពរជនជតិភគតិចជេដម។ រពឹតតករណ៍
សំខន់សរមប់ករអភិវឌឍសតង់ដរសិទធិមនុសសអនតរជតិ គឺជករបេងកតអងគករសហ
របជជតិ ែដលកំណត់ថសិទធិមនុសសគឺជេគលបំណងចមបង។ ឯកសរជសកល
ដំបូងគឺ UDHR ែដលរតូវបនបញច ប់កររពងកនុងរយៈេពលពីរឆន ំេដយគណៈកមម ករ
សិទធិមនុសស។ UDHR ជេសចកតីរបកសែដលមិនមនឋនៈចងកតពវកិចចផលូវចបប់ជ
ផលូវករ េទះបីជមនករអះអងថេសចកតីរបកសេនះ ឬែផនកខលះៃនេសចកតីរបកស
េនះ ពិតជមនកតពវកិចចផលូវចបប់េលរដឋសមជិករបស់ UN ក៏េដយ។ UDHR កំណត់
ពីមូលដឋ នរគឹះៃនករបេងកតសនធិសញញ សិទធិមនុសសែដលចងកតពវកិចចផលូវចបប់។ 

 

ករបេងកតសនធិសញញ ៖ ទិដឋភពទូេទមួយ 
សនធិសញញ ចប់េផតមេនេពលែដលសហគមន៍អនតរជតិ អេងកតេឃញពីតរមូវករែដល
រកុមមួយចំនួនរតូវករករពរេដយចបប់អនតរជតិ។ វឌឍនភពអចរតវូបនបេងកត
េដយរកមុែដលពក់ព័នធដូចជរដឋ អងគករអនតរជតិ និងសងគមសីុវលិ។ សនធិសញញ សិទធិ
មនុសសជទូេទរតវូបនរពងេដយសថ ប័ន UN មួយ េនេពលរួចរល់ េបកឲយរដឋ
សមជិកចុះហតថេលខ។ េនេពលរដឋចុះហតថេលខេលសនធិសញញ  ពួកេគរពមេរពៀង
កនុងកររេំលភបំពនេលកមមវតថុ និងេគលបំណងៃនសនធិសញញ េនះេទ បុ៉ែនតរដឋមិន
ទន់បនចងកតពវកិចចផលូវចបប់េដយអនុសញញ េនេឡយេទ។ រដឋមនកតពវកិចចផលូវ
ចបប់ចំេពះសនធិសញញ មួយេនេពល ែដលខលួនបនផតល់សចច ប័នេលសនធិសញញ េនះ 
េហយសនធិសញញ េនះចូលជធរមនេដយតមរយៈេធវខលកខខណឌ  ែដលមនន័យថ
រដឋអចេរជសេរ សកនុងករមិនចងកតពវកិចចេលមរត ែដលខលួនបនដក់ខលកខខណឌ  
ឬេធវករបញជ ក់ពីករយល់ដឹងេលសនធិសញញ  ែដលបញជ ក់លមអិតពីវធីិែដលខលួននឹងបក
រសយមរតៃនសិទធិ។ សនធិសញញ សិទធិមនុសសអនតរជតិចងកតពវកិចចផលូវចបប់ បុ៉ែនត
ចំេពះរដឋែដលបនផតលសចច ប័នេលសនធិសញញ បុ៉េណណ ះ។ 

 

េហតុអវីបនជរដឋផតល់សចច ប័នេលសនធិសញញ ? 
រដឋស័រគមចិតតកនុងករកល យេទជរដឋភគីៃនសនធិសញញ មួយ េដយមនេហតុផលមួយ
ចំនួន។ ពួកេគេឆលយតបនឹងករតស៊ូមតិរបស់សងគមសុីវលិ ឬរបជជនេនកនុងរបេទស
របស់ខលួន ឬរដឋ ភិបលអចរពមេរពៀងរួចជេរសចេលសិទធិកនុងអនុសញញ ។ រដឋអចរពម
េរពៀងផងែដរេលសនធិសញញ េដយសរខលួនគិតរដឋដៃទចត់ទុករដឋខលួនថជរដឋលអ រដឋ
ែដលេគរពតមចបប់ ឬក៏ពួកេគអនុវតតតមសកមមភពរបស់រដឋដៃទ ែដលបនរពម 
េរពៀងេលសនធិសញញ ។ រដឋមួយចំនួនអចរតវូបនជរមុញទឹកចិតតឲយចុះហតថេលខ 
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ដូចេនះពួកេគអចមនលទធភពកនុងករចូលជសមជិកអងគករអនតរជតិ ឬទទួល
ជំនួយ ឬពណិជជកមមអនតរជតិ។ េទះបីជរដឋរពមេរពៀងេដយមិនមនឆនទៈកនុងករ
អនុេលមតមជមួយនឹងសតង់ដរ េនកនុងរយៈេពលែវង ពួកេគនឹងអនុវតតតមកតពវ
កិចចសនធិសញញ ។ 

 

 
 
 
 

ខ. សំណួររKលង ឬសំណួរងយរសួល 
 

 
• េតអវីជឧទហរណ៍ៃនសិទធិែដលមនកនុងចបប់ជតិមុនេពលមន UDHR។ េត
របេទសរបស់អនកមនសិទធិទំងេនះមុន UDHR ែដរឬេទ? 

• េតអវីជករខុសគន ចមបងរវងករពរសិទធិមនុសស កនុងរបព័នធចបប់អនតរជតិសធរ
ណៈ និងកនុងរបព័នធចបប់ជតិ? េតអវីជចំនុចខល ំង និងអវីជចំនុចេខសយៃនករករ
ពរកនុងរបព័នធនីមួយៗ? 

• ពិនិតយេលសិទធិមនុសសមួយែដលមនវតតមនជទំេនៀមទំលប់ (ជឧទហរណ៍េសរ ី
ភពរួចផុតពីទសភពនិង/ឬទរុណកមម) េហយពិពណ៌នពីរបវតតិរបស់វ។ 

• េតតួនទីអវីែដលរបេទសមិនែមនេលកខងលិចមនកនុងកររពង UDHR? េតេនះ
មនន័យថ UDHR ជឯកសរជសកលមួយែដរឬេទ ឬវរគន់ែតជសរមប់
េលកខងលិច? 

• េហតុអវីបនជរបេទសែដលអនករស់េនេរជសេរ សកនុងករផតល់សចច ប័ន ឬមិនផតល់
សចច ប័នេលសនធិសញញ សិទធិមនុសស? តមរយៈករពិនិតយេលរបវតតិៃនករផតល់សចច
ប័នេនកនុងរបេទសរបស់អនក ពិភកសថេហតុអវីបនជសនធិសញញ រតូវបនផតល់
សចច ប័ននេពលេនះកនុងរបវតតិសរសត។ 
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គ. ឯកសរពេិរគះបែនថម 
 

 
ចបប់សិទធិមនុសស និងចបប់អនតរជតិសធរណៈ៖ 
មនេសៀវេភពុមពេសចកតីេផតមសតីពីចបប់អនតរជតិសធរណៈជេរចន ែដលមនកនុង
បណត ល័យតមសកលវទិយល័យ។ ខលឹមសរែដលមនេនចុងបញច ប់ ៃនជំពូកមួយ
ជករចប់េផតមលអរបេសរមួយ។ 

 

 

ករអភិវឌឍៃនសិទធិមនុសស 
 

ចំេពះរបវតតិៃនកររពង និងករអនុម័ត UDHR និងករអភិវឌឍសិទធិមនុសស 
អនកអចរសវរជវពីអិុនធឺែណតេដយរកេឈម ះអនកនិពនធ ដូចខងេរកមែដលបន
េបះពុមពផសយអតថបទ និងេសៀវេភេលរបធនបទេនះ៖ 

 

•    Johannes Morsink, 
•    Mary Ann Glendo, 
•    Paul Gordon Lauren, 

 
•    Samuel Moyn, 
•    Mark Mazower, 
•    Susan Waltz 

 

 

រដឋ និងករផតលសចច ប័ន 
មនករសិកសគួរឲយចប់អរមមណ៍មួយចំនួនតួចេលថេហតុអវីបនជរដឋផតល់សចច ប័ន (ឬមិន
ផតលស់ចច ប័ន)េលសនធិសញញ ។ សរមប់ឯកសរពិេរពះបែនថម សូមរសវរជវពីអិុនធឺែណត
េដយរកេឈម ះអនកនិពនធដូចខងេរកម៖ 
•    Beth Simmons 
•    Oona Hathaway 
•    Ryan Goodman 
•    Derek Jinks 
• Harold Koh



82 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

 
 
 
 
 

 

3 

សនធ
សញញ ស
ទធ
មនសុសអនតរជ- 

 
 

 

េដយទទួលសគ ល់ថ UDHR មិនចងកតពវកិចច សហគមន៍ 
អនតរជតិបនចប់េផតមជំហនទីពីរ ៃនករបញចូ លសិទធិមនុសស
េទកនុងឆកអនតរជតិ េដយសរេសរចូលកនុងសនធិសញញ មួយ។ 
កររពងចប់ភល មៗបនទ ប់ពីករអនុម័ត UDHR កនុងឆន ំ១៩៤៨។ 
េគលបំណងេដមៃនករែរបកល យ UDHR េទជសនធិសញញ
ែតមួយរតូវបនេបះបង់េចល េហយបនទ ប់មកមនែផនករ
េធវសនធិសញញ ចំនួនពីរ េទះបីជកនុងរយៈេពលដប់របំបីឆន ំ េរកយ
មកេទបសនធិសញញ ទំងពីររតូវបនបងហ ញេនមហសននិបតរបស់
UN (UNGA) សរមប់ករចុះហតថេលខ និងអនុម័ត។ 
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មនេហតុផលជេរចនចំេពះករសេរមចចិតតថមនសនធិសញញ ពីរ ជជងមនមួយ៖ 
ករែបងែចកនេយបយែដលេកតមនេដយសរងគ មរតជក់ ករចូលជសមជិករបស់ 
UN ពីរដឋរួចផុតពីអណនិគមជេរចនេនអសីុ និងអរហវិកែដលបននំមកនូវជមួយ
ទសសនៈេផសងពីសិទធិមនុសស េហយក៏មនជេរមសមួយចំនួនេលវធីិសរសតកនុងករចប់
បងខំអនុវតតសិទធិេផសងៗតមផលូវចបប់។ 

 
ខណៈេពលែដលអនកខលះ បនចត់ទុកសរងគ មរតជក់ថជកររួមចំែនកចមបងកនុងករ
ពនយេពល េហតុផលេផសងេទៀតក៏មនសរៈសំខន់ផងែដរ។ រដឋមនភពរបុងរបយ័តន
ពីទសសនៈេលសិទធិែដលចងកតពវកិចចផលូវចបប់ ថជកររបឆំងនឹងេសចកតីរបកស
ែដលមនលកខណៈទូលំទូលយ ដូចេនះកររពងរតូវករភពសុរកិតពក់ព័នធនឹងភរកិចច 

និងកតពវកិចចែដលសនធិសញញ ដក់េលរដឋ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត កនុងអំឡុងេពលេនះ
(១៩៤៨-១៩៦៦) UN ជសថ ប័នែដលមនករវវិតតន៍េលឿនមួយែដលមនសមជិកចំនួន

របែហលជ ៦០ បនចូលរួមកនុងអំឡុងេពលេនះ (េកនេឡងចំនួនសមជិកេទវដង) ភគ
េរចនៃនរដឋទំងេនះចងមនធតុចូលេទកនុងសនធិសញញ អនតរជតិផងែដរ។ ជចុងេរកយ 
មនភពខុសគន មួយចំនួនកនុងរទឹសតីៃនសិទធិមនុសស រវងរដឋមូលនិធននិយមែបបរបជ
ធិបេតយយៃនេលកខងលិច និងរបេទសសងគមនិយមៃនសហភពសូេវៀត េហយ
េរកយមកេទៀតរដឋែដលរួចផុតពីអណនិគម ែដលជរបេទសកំពុងអភិវឌឍន៍។ ពក់
ព័នធនឹងដំណក់ចុងេរកយេនះ សិទធិកនុងកររួចផុតពីអណនិគមនិយម (សវ័យសេរមច) 
និងសិទធិៃនករមិនេរ សេអងគឺ មនសរៈសំខន់បំផុត។ ចំេពះរបេទសេលកខងលិច
ជេរចន (ភគេរចនរបជធិបេតយយែបបមូលធននិយម) សិទធិនេយបយ និងេសរភីព
កនុងករបេញចញមតិរតវូបនចត់ទុកថមនសរៈសំខន់។ សរមប់របេទសកំុមមុយនិស 
កតពវកិចចរដឋពក់ព័នធនឹងសុខភព ករអប់រ ំ និងសិទធិរបស់កមមកររតូវបនចត់ទុកថ
មនសរៈសំខន់។ ដូចេនះ ផលរបេយជន៍ែដលមនកររបកួតរបែជងេនះមន
ឥទធិពលកនុងករពនយឺតករចរចរជំុវញិនីតិវធីិរពងសនធិសញញ ។ 

 
តំងពីដំបូង មនករយល់េឃញថកររកសរបេភទសិទធិទំងពីរ (សិទធិពលរដឋ និង
នេយបយ ជមួយនឹងេសដចកិចច និងសងគម) កនុងសនធិសញញ ែតមួយអចជកររបឈម
េដយសរករអនុេលមតមរបេភទនីមួយៗៃនសិទធិគឺខុសគន ។ ភពខុសគន េនះ ជរមុញ

ឲយមនករែបងែចកគន រវងសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ កនុងទិដឋភពមយ៉ង េហយ
និងមយ៉ងេទៀតគឺរវងសិទធិេសដឋកិចច និងសងគម។ បនទ ប់មកេទៀតមនករសេរមចចិតតថ
ចេងក មសិទធិទំងពីរេនះ អចរតូវបនចប់បងខំអនុវតតតមរយៈនីតិវធីិេផសងគន ។ ចំេពះ
សិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ ករអនុេលមតមេនកនុងករណីភគេរចនរតូវបន
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អនុវតតេនេពលែដលសនធិសញញ ចូលជធរមន។ ជឧទហរណ៍ រដឋមិនគួរអនុវតតករ
ផល ស់បតូរបនតិចមតងៗកនុងករបញឈប់ករេធវទរុណកមមេនះេទ បុ៉ែនតពួកេគរតូវបញឈប់
ភល មៗនូវករេធវទរុណកមម។   យ៉ងណមិញ រដឋែដលរកីរក ឬកំពុងអភិវឌឍរតូវតរមូវ
ឲយេធវករបនតិចមតងៗ េឆព ះេទកន់ផតល់ជូនពលរដឋរបស់ខលួននូវសិទធិេសដឋកិចច និងសងគម
ដូចជលទធភពកនុងករទទួលបនករែថទំសុខភព ឬក៏ធននូវវតតមននូវវទិយល័យ
ជេដម។ េដយសរកររពមេរពៀងេលសនធិសញញ មួយ ជករសេរមចែដលថវមិន
អចេទរួចេនះេទកនុងកររពឹំងថរបេទសកំពុងអភិវឌឍ អចផតល់សិទធិកនុងករទទួល
បនករែថទំសុខភព ករអប់រ ំ និងលំេនដឋ នភល មៗ។ ជចុងេរកយ េតថសិទធិេន
កនុងសនធិសញញ រតូវបនករពរយ៉ងដូចេមតច វជកងវល់សរមប់រដឋ ភិបលភគេរចន 
េតអនកណជអនកធនថរដឋ ភិបលអនុេលមតមសនធិសញញ ? របសិនេបរដឋ ភិបល
មិនអនុេលមតម េតរដឋ ភិបលអចរតូវទទួលទណឌ កមមែដរឬេទ? ជករសេរមចថ
សិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយមនកតពវកិចចផលូវចបប់ចបស់លស់ េហយទំងេនះ
អចរតូវបនវយតៃមលេដយសថ ប័នសនធិសញញ ។ សនធិសញញ  ICCPR កំណត់នូវនីតិវធីិ
ករងរៃនសថ ប័េនះ។ យ៉ងណមិញ មិនមនែផនករជបឋមកនុងករបេងកតសថ ប័ន
សនធិសញញ សរមប់ ICESCR េនះេទ េដយសរយល់េឃញថសិទធិទំងេនះមនករ
ពិបកកនុងករវយតៃមលរបសិនកររេំលភបំពនមួយេកតេឡង េហយដូចេនះសនធិ
សញញ មិនបនបេងកតសថ ប័នសនធិសញញ េនះេទ (យ៉ងណមិញ ទសសនៈបនផល ស់បតូរ 
េហយសថ ប័នមួយរតូវបនបេងកតេឡងដំណលគន  នឹងសថ ប័នសនធិសញញ  ICCPR បុ៉ែនត
មិនែមនេដយសរ ICESCR េនះេឡយ)។   

 
េនទីបញច ប់ របព័នធបនេលចេចញជរូបរងែដលេធវករចប់បងខំអនុវតត ICCPR ភល មៗ
បនទ ប់ពីសនធិសញញ េនះចូលជធរមន។ ករេលកែលងែតមួយគត់គឺសិទធិមួយចំនួន
អចេធវបដិបបញញតតិបន ែដលមនន័យថកនុងកលៈេទសៈពិេសសមួយចំនួន រដឋមិន
មនកតពវកិចចកនុងករចប់បងខំសិទធិទំងេនះេនះេទ។ តមន័យថមយ៉ង សិទធិ ICCPR 
អចបិទ និងេបក (ដូចជករបិទ និងេបកេភលងផងែដរ) េទះបីជសិទធិខលះ (មិនអចេធវ
បដិបបញញតតិបន) រតូវែតេបករគប់េពលក៏េដយ។ ផទុយេទវញិ សិទធិកនុង ICESCR គឺមន
លកខណៈខុសៗគន ។ ជករពិតរដឋមិនអចកសងរបព័នធសុខភព និងករអប់របំន
ភល មៗេនះេទ រតូវេធវកិចចករេនះបនតិចមតងៗ តមដំេណ រករមួយែដលេហថ ’ករ
សេរមចបនជបេណត រៗ’។ ដូចមនបញជ ក់លមអិតខងេរកម រដឋមនកតពវកិចចមួយ 
កនុងករឈនេឆព ះេទមុខកនុងករបំេពញសិទធិេសដឋកិចច និងសងគមសរមប់មនុសសរគប់
រូប។ ជលទធផលៃនភពខុសគន េនះ សនធិសញញ ពីររតូវបនរពងដច់េដយែឡកពីគន  
បុ៉ែនតរតូវបនអនុម័តេនេពលជមួយគន េន UNGA េហយបនចូលជធរមនេនេសទរ
ែតេពលជមួយគន  (ICESCR បនចូលជធរមនបីែខមុន ICCPR េនៃថងទី ៣ ែខមករ 
ឆន ំ១៩៧៦)។ ដូចែដលករចងអុលបងហ ញ ពីសរៈសំខន់របស់ខលួន សនធិសញញ ទំងពីរ
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េនះរតូវបនដក់េឈម ះថជ ”កតិកសញញ ” ជជងអនុសញញ  េដយសរពកយថ
កតិកសញញ បងកប់ន័យថកិចចសនយែដលកន់ែតសំខន់ ឬតឹងរងឹ។ 

 

 

៣.១ ICCPR 
 

កតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយបនចូលជធរមនេនៃថង
ទី២៣ ែខមិន ឆន ំ១៩៧៦។ មកដល់េពលបចចុបបននេនះ របេទសរបែហលជ ១៧០ បន
ផតលស់ចច ប័នេលកតិកសញញ េនះ។ េវៀតណមផតល់សចច ប័នមុនេគអងអស់េល ICCPR 
កនុងចំេណមរដឋេនអសីុអេគនយ៍កនុងឆន ំ (១៩៨២) បនទ ប់មកហវីលីពីន (១៩៨៦) កមពុជ 
(១៩៩២) ៃថ(១៩៩៦) ឡវ(២០០០) និងឥណឌូ េនសីុ (២០០៦)។ សនធិសញញ េនះមិនទន់
បនចុះហតថេលខេដយរបុ៊យេណ ម៉េឡសីុ ឬសឹងហបូរេីនេឡយេទ។ 

 
ខណៈេពលែដលមិនអចេធវេទបន កនុងករផតល់េហតុផលជក់លក់ថេហតុអវីបន
ជរដឋ ភិបលបដិេសធកនុងករផតល់សចច ប័នេលសនធិសញញ មួយ សឹងហបូរបីននិយយ 
ថេនបរេិវណ UN (ែដលកនុងករណីេនះកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍សរមប់កររតតួ
ពិនិតយជសកលតមេពលេវលកំណត់កនុងឆន ំ២០១១) ថ ”រដឋ ភិបលសឹងហបូរយីកចិតត
ទុកដក់េលកតពវកិចចអនុសញញ របស់ខលួនតឹងរងឹែមនែទន េហយេរជសេរ សកនុងករមិន
ចុះហតថេលខេលសនធិសញញ  ដរបណខលួនមិនចបស់ថខលួនអចអនុវតតបនេពញេលញ

តមកតពវកិចចរបស់ខលួនទំងអស់”។ ខណៈេពលែដលរដឋ ភិបលមិនបនបញជ ក់ចបស់
លស់េតថកតពវកិចចណមួយែដលខលួនមិនអចបំេពញេនះ ជចំេនះដឹងទូេទែដលថ
សឹងហបូរមិីនអនុញញ តឲយមនេសរភីព កនុងករបេញចញមតិ សិទធិកនុងកររបជំុ និងសិទធិ
សមគមបនេពញេលញេនះេទ ។ ែដនកំណត់ទំងេនះមិនរតូវបនេរៀបរប់េដយ
រដឋ ភិបលសឹងហបូរេីនះេទ បុ៉ែនតពួកេគបនបញជ ក់ថ “កនុងនមជរដឋេកមងខចីមួយែដល
មនរបជជនជរមះុពូជសសន៍ សសន និងភស សឹងហបូរមិីនរតូវមនកំហុសេនះេទ” 
បងកប់ន័យថេសរភីពខល ំងេពកអចឈនេទដល់អេសថរភពពូជសសន៍។ ជចុង 
េរកយ រដឋ ភិបលសឹងហបូរក៏ីបនសំេដផងែដរ េលជំហរបស់ខលួនែដលថ សិទធិមនុសស
រតូវអនុេលមតមសតង់ដរជតិរបស់ពួកេគ េហយមិនែមនផទុយពីេនះេនះេទ េនេពល
ែដលខលួនបញជ ក់ថ ”ឥរយិបថែដលសិទធិទំងអស់រតូវបនទទួល និងអនុវតត យ៉ងណ
មិញរតូវទទួលសគ ល់កលៈេទសៈ និងឆនទៈជក់លក់របស់ជតិ”។ េនះរដឋ ភិបល
សឹងហបូរកំីពុងសំេដេលករជែជកែវកែញករវងសិទធិជសកល និង ’លកខណៈពិេសស
ជតិ និងរបចំតំបន់’ ែដលបនេកតេឡងជំុវញិករអនុម័តេសចកតីរបកស និងែផនករ
សកមមភពទីរកុងែវយនកនុងឆន ំ១៩៩៣។ 
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ICCPR េធវឲយសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយកនុង UDHR កល យេទជសិទធិែដលចង
កតពវកិចចផលូវចបប់។ មិនដូចគន េបះបិទេទនឹង UDHR េនះេទ េដយសរ ICCPR ក៏
បនបែនថមសិទធិែដលមិនមនកនុង UDHR ផងែដរ ដូចជសវ័យសេរមច និងករហម
ឃត់ករនិរេទស និង សំដីេមលងយេរ សេអង េហយក៏បនេបះបង់េចលសិទធិមួយ
ចំនួនកនុង UDHR ផងែដរ ដូចជសិទធិរទពយសមបតតិ និងសិទធិរជកេកនែដលមិនមនកនុង 
ICCPR េនះេទ។ 

 
 
 

េផត តសំខន់េល 
ពិធីសរបែនថម ICCPR 

 
មនពិធីសរបែនថមពីរបែនថមេល ICCPR។ ទីមួយអនុញញ តឲយបុគគលដក់ពកយបណតឹ ង 
េទគណៈកមម ធិករសិទធិមនុសស ជដំេណ រករមួយែដលនឹងរតូវបនពិភកសបែនថម 
េទៀតកនុងជំពូកបនទ ប់។ ទីពីរគឺពិធីសរបែនថមែដលបញជ ក់ពីករេបតជញ ចិតតមួយកនុងករ
លុបបំបត់េទសរបហរជីវតិែដលនឹងរតូវពិភកសខងេរកម។ 

  

 
រដឋភគីៃន ICCPR ចងកតពវកិចចភល មៗេដមប ី”េគរព និងធន” សិទធិេនកនុងសនធិសញញ
សរមប់បុគគលរគប់រូបេនកនងទឹកដីរបស់រដឋ និងេនកនុងអំណចរបស់ខលួន។ យតុត ធិករយតុត ធិករយតុត ធិករយតុត ធិករ 
ៃនសនធិសញញ សិទធិមនុសសគឺតមរយៈែដនដី មនន័យថរបជជនទទួលបនសិទធិរបស់
ពួកេគមិនែមនតមរយៈភពជពលរដឋេនះេទ បុ៉ែនតតមរយៈមនវតតមនជរូបរងេន
កនុងរបេទសមួយ។ េនះរតូវបនបញជ ក់លមអិតេនកនុងមរត ២.១ ែដលែចងថ ”រគប់
បុគគលទំងអស់េនកនុងទឹកដីរបស់ខលួន េហយជកមមវតថុៃនយុតត ធិកររបស់ខលួន” នឹងមន
សិទធ ICCPR  េទះបីជមនសិទធិចំនួនពីរកនុង ICCPR  ែដលផត ច់មុខសរមប់ែតពលរដឋ
ក៏េដយ គឺសិទធិនេយបយ េដមបីេបះេឆន តេនកនុងរបេទសមួយ និងេសរភីពកនុងករ
េដរេហរ។ យុតត ធិករក៏រួមបញចូ លផងែដរនូវទឹកដី ែដលសថិតេនេរកមអំណចរបស់រដឋ 
ជឧទហរណ៍ អណនិគម ឬ រដឋេរកមអណពយបល។ ខណៈេពលែដលមន
សថ នភពេនះចំនួនតិចតួចបុ៉េណណ ះេពលបចចុបបនន ឧទហរណ៍ ៃនទឹកេនខងេរក
យុតត ធិករៃនរដឋមួយែដល ICCPR អនុវតត ពិតជមនែមន ដូចជ េកះប៉សីុហវិករបស់
បរងំគឺ តហីុទី (ែផនកៃនប៉លីេណសុីបរងំ)។ េនអសីុអេគនយ៍ មិនមនែដនដីែដល
មនយុតត ធិករែបបេនះេទ។ កលពីេពលថមីៗេនះ មនករជែជកែវកែញកមួយចំនួន
ពក់ព័នធនឹងយុតត ធិករ។ ឧទហរណ៍គឺសហរដឋអេមរកិ ែដលេធវករអះអងថ ICCPR 

យុតត ធិករ យុតត ធិករ យុតត ធិករ យុតត ធិករ     
យុតត ធិករមនន័យជមូល
ដឋ នថកែនលងែដលចបប់ 
(យុតត ) ែចង(ធិករ) ែដល
កនុងន័យមយ៉ងេទៀត យុតត
ធិករគឺជកែនលងែដលចបប់
មនរបតិបតតិករ។ .  
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មិនអចពរងីកដល់មនទីរឃំុឃំងរបស់ខលួនេនេរជយ ហគ ន់តណមូ៉ (Guantanamo) 
េនះេទ។ 

 
សនធិសញញ សិទធិមនុសសែផអកេលយុតត ធិករែដនដី មនន័យថសនធិសញញ ទំងេនះអនុវតត
េនកនុងែដនដីៃនរដឋមួយ បុ៉ែនតមិនអនុវតតេនេរករពំែដនេនះេទ។ មនរបេភទដៃទេទៀត
ៃនយុតត ធិករដូចជយុតត ធិករជសកល និងយុតត ធិករេលពលរដឋ។ ខណៈេពល
ែដលករកំណត់យុតត ធិករែដនដី មនភពងយរសួលេដយសមគ ល់រពំែដនរបស់រដឋ 
វអចជករសមុរគសម ញកនុងសថ នភពែដលរដឋមួយរគប់រគងរដឋដៃទ ឬេនេលទូកកនុង
ែដនទឹកអនតរជតិ ឬេលយនតេហះ។ ជឧទហរណ៍ េនេពលែដលសហរដឋអេមរកិ 
រគប់រគងអីុរ៉ក់ពីរបែហលជឆន ំ២០០៣-២០០៨ េតចបប់មួយណមនអំណច? េន
កនុងករណីទំងេនះ េតកតពវកិចចសិទធិមនុសសមកជមួយនឹងកងកមល ំងែដលរគប់រគង 
េដយែតរដឋែដលេរកមកររគប់រគងសថិតេរកមយុតត ធិកររបស់កងកមល ំងឈល នពន?  

 
បញហ រសេដៀងគន េនះ ពក់ព័នធនឹងែបរកបលទូកជនេភៀសខលួនេចញ ែដលបនេកត
េឡងេនអសុីអេគនយ៍។ បនទ ប់ពីជេមល ះកនុងរបេទសេវៀតណមេនអំឡុងទសវតសឆន ំ 
១៩៧០ ទូកមួយចំនួនែដលមនផទុកជនជតិេភៀសខលួនេវៀតណម រតូវបនបែងវរកបល
េចញេដយកងទ័ពេជងទឹករបស់សឹងហបូរ ី និងម៉េឡសីុ។ កលពីេពលថមីៗេនះ ទ័ពេជង
ទឹកអូរសត លីបនបែងវរកបលទូកជនេភៀសខលួនេចញ េហយកងទ័ពេជងទឹកៃថក៏រតូវ
បនរះិយ៉ងខល ំង េនេពលែដលខលួនបដិេសធករចូលចតរបស់ទូកែដលមនផទុកជន
ជតិរ ៉ូហីងញ៉ (Rohigyas)។ ដូចែដលគណៈកមម ធិករ ICCPR បនេសនកលពីេពល
ថមីៗេនះ េនេពលែដលកងទ័ពេជងទឹកបែងវរកបលទូកជនេភៀសខលួន ទូកេនះគួរែតរតូវ
បនចត់ទុកថសថិតេរកមអំណច និងយុតត ធិករបស់ទ័ពេជងទឹក េហយដូចេនះសិទធិ 
ICCPR របស់របជជនេនកនុងទូកគួរែតរតូវបនទទួលសគ ល់។  េនកនុងករណីកលពី
ថមីៗេនះ កនុងអនុសញញ របឆំងករេធវទរុណកមម (Sonko vs Spain ២០១១) េនេពល
ែដលសនតិសុខជនជតិេអសបញ ខកខនកនុងករជួយសេរងគ ះពលករែដលលង់ទឹក
មន ក់ កនុងែដនទឹកមូ៉រ ៉ុកកូ ែដលពយយមកនុងករចូលទឹកដីេអសបញ     េទះបីជពលករ 
មិនេនកនុងទឹកដីរបស់េអសបញក៏េដយ គណៈកមម ធិករ ”អេងកតេឃញថមរនតីសនតិ
សុខអនុវតតកររគប់រគងបុគគលេលនវ េហយដូចេនះរតូវទទួលខុសរតូវចំេពះសុវតថិ
ភពរបស់ពួកេគ” ដូចេនះយុតត ធិករមិនែមនជែដនដីរបស់ខលួនេនះេទ បុ៉ែនតរួមបញចូ ល
តំបន់ែដលរដឋ ភិបលអនុវតតកររគប់រគងេដយរបសិទធិភពផងែដរ។ 
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៣.២ សទិធកិនុង ICCPR 
 

ែផនកេនះនឹងបញជ ក់ជសេងខបនូវតរងៃនមរតសំខន់ៗមួយចំនួន កនុងកតិកសញញ ។ 
សិទធិទំងេនះភគេរចន នឹងរតូវបនពិភកសសីុជេរមកនុងជំពូកេរកយៃនេសៀវេភពុមព
េនះ បុ៉ែនតេនទីេនះរគន់ែតបញជ ក់ធតុសំខន់ៗបុ៉េណណ ះ។  

 

៣.២.១ សវ័យសេរមច(មរត១) 
 

មរត ១ ៃន ICCPR ជសិទធិសវ័យសេរមច គឺដូចគន េទនឹងមរត ១ របស់ ICESCR។ 
េនះពក់ព័នធនឹងសិទធិសរមប់រកុមនេយបយ កនុងករេរជសេរ សរបព័នធនេយបយ
របស់ខលួន និងេរបរបស់ធនធនរបស់ខលួនតមែដលខលួនរបថន ។ សវ័យសេរមចេនកនុង 
ICCPR និង ICESCR ជសំខន់សំេដេលេសរភីពរួចផុតពីអណនិគមនិយម។ 
មរតេនះមិនបនេគលបំណងកនុងករអនុញញ តផតល់េសរភីព ដល់រកុមជនជតិេដម
ភគតិច វបបធម៌ ឬរកុមជនជតិភគតិចកនុងករបេងកតរបេទសេដយខលួនេនះេទ េទះ
បីជមរតេនះផតល់សិទធិមួយចំនួនដល់រកុមជនជតិភគតិច និងរកុមវបបធម៌ក៏េដយ។ 
សិទធិេនះពក់ព័នធនឹងបរបិទៃនចលនេនរបេទសេនអសីុអេគនយ៍ េដមបីទមទរសិទធិ
សវ័យសេរមច។  

 

 

៣.២.២ ករមិនេរ សេអង(មរត ២) 
 
រល់សនធិសញញ សិទធិមនុសសទំងអស់ទទួលសគ ល់សិទធិេសមភពគន  និងេដយមិនេរ ស
េអង (មរត ២ ៃន ICCPR)។ ដូចែដលបនរគប់ដណត ប់េនកនុងជំពូកទីមួយ មិនអច
យកជេហតុផល ឬមិនអនុញញ តឲយមនករេរ សេអងេដយមូលដឋ នពូជសសន៍ េភទ 
ភស គំនិតនេយបយេនះេទ ។ល។  ICCPR ផតល់នូវតរងមួយែដលអចជមូល
ដឋ នៃនករេរ សេអង បុ៉ែនតក៏មននូវេសចកតីបញច ប់មួយសំខន់មួយែដល ”េកត បទំង
អស”់ “ឬសថ នភពដៃទេទៀត” មនន័យថករេរ សេអងអចេលចេចញកនុងរគប់ទរមង់។ 
ករអភិវឌឍសំខន់មួយេនកនុងវស័ិយេនះគឺករេរ សេអងេលផលូវេភទ។ េភទរតូវបន
កំណត់កនុងមរតេនះ បុ៉ែនតមិនែមនផលូវេភទេនះេទ។ 
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៣.២.៣ សទិធរិស់រនមនជីវិត(មរត៦) 

 

ករអភិវឌឍសំខន់មួយៃនសិទធិរស់រនមនជីវតិពីសិទធិកនុង UDHR ជកររូមបញចូ លនូវ 
ែដនកំណត់ៃនករេរបរបស់េទសរបហរជីវតិេនកនុង ICCPR។ សិទធិរស់រនមនជីវតិ
រតូវែតករពរេដយចបប់ េទះបីជករពិតជក់ែសតង រគប់រដឋទំងអស់បនកត់េទស
របហរជីវតិ ឬអំេពដៃទេទៀតែដលេធវឲយបុគគលមន ក់សល ប់រួចេហយក៏េដយ។ តរមូវឲយ
រដឋមនលកខខណឌ សតីពីករេរបរបស់េទសរបហរជីវតិ។ ICCPR តរមូវឲយរដឋកនុងករ
បញចូ លនូវលកខខណឌ សតីពីករេរបរបសេ់ទសរបហរជីវតិរបស់ពួកេគ៖ ដូចេនះ េទស
េនះអចរតូវបនេរបរបស់ចំេពះឧរកិដឋកមមធងន់ធងរបុ៉េណណ ះ ករកត់េទសរតូវេបកផលូវ
េដមបីឲយមនករបតឹងឧទធរណ៍ េហយករកត់េទសរបហរជីវតិមិនអចេធវេឡងចំេពះ
រកុមមនុសសមួយចំនួនេនះេទ ដូចជរសតីមនៃផទេពះ កុមរ អនកពិករសម រតី និង
មនុសសចស់។ ខណៈេពលែដលមរតេនះមិនបនហមឃត់នូវេទសរបហរជីវតិ 
រដឋអចរពមេរពៀងេលពិធីសរបែនថមទីពីរ ែដលែចងពីករលុបបំបត់េទសរបហរជីវតិ
។ ពិធីសរបែនថមរតូវបនរពមេរពៀងេដយរដឋចំនួន៧៥ េហយបនចូលជធរមនចប់
តំងពីឆន ំ ១៩៩១។ យ៉ងណមិញ េនអសីុអេគនយ៍ មនែតរបេទសហវីលីពីន និង
ទីម័រខងេកតែតបុ៉េណណ ះែដលបនផតល់សចច ប័នេលពិធីសរេនះ។ ពិធីសរបែនថម
តរមូវឲយរដឋកនុងករលុបបំបត់េទសរបហរជីវតិជេរៀងរហូត។ ែដលសថ នភពេនះរតូវ
បនអនុវតតេនកនុងទវីបអឺរ ៉ុបរួចមកេហយ េហយភគេរចនៃនរបេទសអេមរកិឡទីន
បនលុបបំបត់ផងែដរ េទះបីជតំបន់ទំងេនះបនសេរមចកិចចករេនះតមរយៈកិចច
រពមេរពៀង និងសនធិសញញកនុងតំបន់ក៏េដយ។  

 

 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
េទសរបហរជីវតិ 

 
េនជំុវញិពិភពេលក របទសជេរចនបនលុបេទសរបហរជីវតិេចល។ របេទសជង 
១០០ បនហមឃត់េទសរបហរជីវតិ។ របេទសចំនួន ៥០ េទៀតមិនបនេរបរបស់
េទសរបហរជីវតិជង ១០ ឆន ំមកេហយ េពលបចចុបបននមនរបេទសរបែហលជ ៤២ 
បុ៉េណណ ះែដលេនេរបរបស់េទសរបហរជីវតិេទៀងទត់។  
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របេទសជេរចនអះអងថេទសរបហរជីវតិ ជឧបករណ៍ែដលសំខន់កនុងកររបឆំង
និងបទឧរកិដឋ និងជមេធយបយចំបច់កនុងករដក់ទណឌ កមមដល់េទសឧរកិដឋកមមធងន់
ធងរបំផុត។ ជឧទហរណ៍ សឹងហបូរ ីម៉េឡសុ ី និងឥណឌូ េនសីុអះអងថវធីិសរសតដ៏មន
របសិទធិភពែតមួយគត់កនុងកររបឆំងនឹងករជួញដូរមនុសស គឺតមរយៈេទសរបហរ
ជីវតិ។ េនកនុងរបេទសទំងេនះ េទសរបហរជីវតិជទូេទពក់ព័នធនឹងអនកជួញដូរ
េរគឿងេញៀន។ 

 
រដឋដៃទេទៀតអះអងថេទសរបហរជីវតិ គួរែតរតវូបនលុបេចលពីេរពះេទសេនះ 
អចរតូវបនកត់េទសេលបុគគលែដលគម នកំហុស ថេទសេនះមិនកត់បនថយឧរកិដឋ
កមម និងថរបជជនែដលរបឈមនឹងេទសេនះភគេរចនជអនករកីរក និងរតូវបន
េរ សេអង។ បញហ មួយេទៀតេនកនុងតំបន់ ពក់ព័នធនឹងករេរបរបស់ករកត់េទស
របហរជីវតិជដច់ខតកនុងរបេទសសឹងហបូរ ី និងម៉េឡសីុ។ ករកត់េទសជដច់ខត
មនន័យថ ជឧទហរណ៍ អនកណមន ក់ែដលរតវូបនរកេឃញថមនបរមិណេរគឿង
េញៀនរគប់ចំនួនជក់លក់ នឹងរតូវបនកត់េទសរបហរជីវតិេដយសវ័យរបវតតិ មិន
ខវលពី់កលៈេទសៈអវីេឡយ។ 

 
េតេទសរបហរជីវតិចំបច់ែដរឬេទេតេទសរបហរជីវតិចំបច់ែដរឬេទេតេទសរបហរជីវតិចំបច់ែដរឬេទេតេទសរបហរជីវតិចំបច់ែដរឬេទ???? ជករពិតណស់ របសិនបុគគលពិតជបន
របរពឹតតឧរកិដឋធងន់ធងរែមន (ដូចជរេំលភ ឬសមល ប់) ពួកេគសកសមនឹងរបឈមករ
ដក់េទសែដលធងន់ធងរបំផុត? បុ៉ែនត អនកណជអនកនិយយថករសល ប់ជករដក់
ទណឌ កមមែដលអរកក់បំផុតជជីវតិេនកនុងពនធនគរ? 

 
េតេទសរបហរជីវតិពិតជបញឈប់របជជនពីកររបរពឹតតបទឧរកិដឋែមនែដរឬេទេតេទសរបហរជីវតិពិតជបញឈប់របជជនពីកររបរពឹតតបទឧរកិដឋែមនែដរឬេទេតេទសរបហរជីវតិពិតជបញឈប់របជជនពីកររបរពឹតតបទឧរកិដឋែមនែដរឬេទេតេទសរបហរជីវតិពិតជបញឈប់របជជនពីកររបរពឹតតបទឧរកិដឋែមនែដរឬេទ???? 
ជករពិតបញហ េរគឿងេញៀនកនុងរបេទសម៉េឡសុ ី និងសឹងហបូររីតវូបនកត់បនថយេប
េរបៀបេធៀបេទនឹងរបេទសដៃទ។ យ៉ងណមិញ របជជនេនែតរតូវបនកត់េទស 
និងដក់េទសរបហរជីវតិជេទៀងទត់ េនះមនន័យថ ករជួញដូរេរគឿងេញៀនេន
ែតេកតមនេទះបីជមនករពយយមបញឈប់ក៏េដយ។ 
េតសមជិករគួសរែដលមនទុកខេតសមជិករគួសរែដលមនទុកខេតសមជិករគួសរែដលមនទុកខេតសមជិករគួសរែដលមនទុកខមិនគួរណផតល់សិទធិកនុងករេមលឃតកររតូវបនកត់មិនគួរណផតល់សិទធិកនុងករេមលឃតកររតូវបនកត់មិនគួរណផតល់សិទធិកនុងករេមលឃតកររតូវបនកត់មិនគួរណផតល់សិទធិកនុងករេមលឃតកររតូវបនកត់
េទសរបហរជីវតិេទែមនេទេទសរបហរជីវតិេទែមនេទេទសរបហរជីវតិេទែមនេទេទសរបហរជីវតិេទែមនេទ? ? ? ? វនឹងផតល់ភពយុតតិធម៌បែនថមេទៀតវនឹងផតល់ភពយុតតិធម៌បែនថមេទៀតវនឹងផតល់ភពយុតតិធម៌បែនថមេទៀតវនឹងផតល់ភពយុតតិធម៌បែនថមេទៀតដល់សមជិកដល់សមជិកដល់សមជិកដល់សមជិករគួសរ។  រគួសរ។  រគួសរ។  រគួសរ។  
បុ៉ែនតយុតតិធម៌មិនគួរណរតូវបនកំណត់េដយករជំនុះជរមះកតី េដយយុតតិធម៌មួយ 
េហយមិនែមនេដយសមជិកសមជិករគួសរែដលមនអរមមណ៍កតុកកតួលេទែមនេទ?
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េផត តសំខន់េល 
ករកត់េទសរបហរជីវតិេនអសីុអេគនយ៍ (ដូចឆន ំ២០១៣) 

 

របេទស េទសរបហរជីវតិរតូវបនេរប? ករេរបរបស់េទសរបហរជីវតិ 
 

របុ៊យេណ 
 
មន 

 

ករអនុវតតចបប់ចុងេរកយេនឆន ំ ១៩៥៧ 
េនេពលអង់េគលសជអណពយបល 
 

កមពុជ អត់ គម នចបប់សតីពីេទសរបហរជីវតិ។ 
ករអនុវតតចុងេរកយេនឆន ំ១៩៨៩  

ឥណឌូ េនសុី  មន ករអនុវតតចុងេរកយេនឆន ំ២០០៨ 
ឡវ  មន ករអនុវតតចុងេរកយេនឆន ំ១៩៨៨ 

 

ម៉េឡសីុ 

 
មន 

ករកត់េទសរបហរជីវតិជចំបច់ 
ករអនុវតតរបចំឆន ំ 

 

មីយ៉ន់ម៉ អត់ ករអនុវតតចុងេរកយេនឆន ំ១៩៩៣ 
 ហវីលីពីន អត់ ករលុបបំបត់ពីឆន ំ ១៩៨៧-១៩៩៣  

េហយឆន ំ ២០០៦ តេទ 
 

 ៃថ 

 
មន ករអនុវតតចុងេរកយេនឆន ំ២០០៩ 

 សិងហបុរ ី  
មន 

 

ករកត់េទសរបហរជីវតិជចំបច់រតូវ 
បនកំណត់ ករអនុវតតរបចំឆន ំ 

េវៀតណម មន ករអនុវតតរបចំឆន ំ 
 

 
 
 
 

៣.២.៤ សទិធផលូវចបប់(មរត ៩ ១០ ១៤ និង២៦) 
 
មរតមួយចំនួនកនុង ICCPR ធនថរបព័នធចបប់មនភពយុតតិធម៌ និងមនរបសិទធិ
ភព។ សិទធិទំងេនះរគប់ដណត ប់ទសសនៈភពេសមគន ចំេពះមុខចបប់ (មរត២៦) ករ
ដក់ពនធនគរេដយមិនយុតតិធម៌ (ដូចជករចប់ខលួនតមទំេនងចិតតកនុងមរត៩ និង
ករដក់ពនធនគរេដយអមនុសសធម៌កនុងមរត១០) និងសិទធិកនុងករបតឹងេទតុលករ
ែដលមនសមតថកិចច មិនលំេអៀង និងយុតតិធម៌ (កំណត់កនុងមរត ១៤ ែដលជមរត
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មនខលឹមសរេរចនជងេគកនុងសនធិសញញ )៖ សិទធិេនេពលរតូវបនចប់ខលួន ឬឃំុខលួន (២) 
សិទធិកនុងបនទប់តុលករ និង(៣) សិទធិេនេពលជប់ពនធនគរ។ រកេលកេមលជសេងខប
េលសិទធិចមបងៗទំងេនះកនុងវស័ិយទំងេនះ៖  

 
• ករចប់ខលួន៖ បុគគលមួយរូបមិនអចរតូវបនចប់ខលួនេដយមិនមនេហតុផលេនះ
េទ ( មនន័យថ ពួកេគមិនអចរតូវបនចប់ខលួនេដយទំេនងចិតតេនះេទ) ពួកេគ
រតូវយល់ដឹងពីេហតុផលថេហតុអវីេគរតូវបនចប់ខលួន មនលទធភពបតឹងេទតុល
ករ និងអចរតូវបនសនមតជមុនថគម នេទសរហូតដល់តុលករសេរមចពីភព
គម ន ឬមនេទសរបស់គត់។ 

  
• សវនករ៖ េចរកមេនកនុងតុលកររតវូែតមនសមតថភព និងមិនលំេអៀង។ បុគគល
រតូវមនលទធភពកនុងករអនតរគមន៍ពីេមធវ ី អចេធវករសួរឆលងេទសកស ី និងអច
រតូវបននំេទកន់សវនករកនុងអំឡុងេពលែដលសមរសប។ ជនជប់េចទរតូវ
មនសិទធិកនុងកររបឆំង ឬបតឹងតវ៉េលកររកេឃញរបស់តុលករ។ គួរែតមន
របព័នធសវនករេផសងសរមប់កុមរ។ ករដក់ទណឌ កមមរតូវែតសកសមនឹងភពធងន់
ធងរៃនឧរកិដឋកមម។ 

 

• ករឃំុខលួន៖ បុគគលមិនអចរតូវបនឃំុខលួនេដយគម នេហតុផលេនះេទ។ េហតុ
ផលសរមប់ករឃំុខលួនរបស់ពួកេគរតូវែតឲយពួកេគដឹង។ ពួកេគមិនអចរតូវបន
ឃំុខលួនកនុងអំឡុងេពលយូរអែងវង េដយមិនបនបញចូ នេទតុលករេនះេទ។ លកខ
ខណឌ ៃនករឃុំខលួនរតូវែតមនលកខណៈមនុសសធម៌។ 

 

 

៣.២.៥ េសរភីពកនុងករេដ រេហរ(មរត១២) 
 
េសរភីពកនុងករផល ស់បតូរលំេនដឋ នទំងកនុងរបេទស និងផល ស់បតូរពីរបេទសមួយេទ
របេទសមួយ។ យ៉ងណមិញ ករេធវដំេណ រទំងកនុងនឹងេរករបេទសេនះមនែដន
កំណត់។ បុគគលមួយរូបអចមនសិទធិកនុងករចកេចញពីរបេទសមួយ បុ៉ែនតមនសិទធិ
ចូលែតរបេទសខលួនឯងបុ៉េណណ ះ។ រដឋមួយេដយសរេហតុផលអវីក៏េដយអចបដិេសធ
មិនឲយបុគគលមិនែមនពលរដឋចូលមករបេទសរបស់ខលួន ឬអចមនសកមមភពតម
ទំេនងចិតតកនុងករសេរមចចិតតែបបេនះ។ ជឧទហរណ៍ លកខខណឌ កនុងករចូលអចជ
របែវងៃនសក់ (សឹងហបូរកីនុងទសវតសឆន ំ១៩៦០ និង៧០ បដិេសធជេទៀងទត់េលបុរស
ែដលមនសក់ែវងកនុងករចូលកនុងរបេទសរបស់ខលួន េហយជលទធផល រកុមតរនតីរ ៉ុក 
លីតហសុីបេប៉លីន Led Zeppelin បនលុបេចលកររបគំុតរនតីរបស់ខលួន បនទ ប់ពី
បដិេសធមិនរពមកត់សក់របស់ពួកេគ)។ 
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របជជនក៏មនេសរភីពកនុងករេធវដំេណ រកនុងរបេទសផងែដរ េទះបីជ CCPR ផតល់
សិទធិេនះចំេពះែតរបជជនែដល ”រសបចបប់េនកនុងទឹកដី” ក៏េដយ។ មនករករមិត
ចបស់លស់មួយចំនួនេលេសរភីពៃនករេដរេហរ៖ របជជនមិនអចចូលកនុងផទះអនក
ដៃទ និងរសតីមិនអចចូលបនទប់ទឹកបុរស។ ែដនកំណត់ទំងេនះ ដូចែដលបនបញជ ក់
ខងេរកម រតូវែតសថិតេនកនុងចបប់ និងរតូវបនចត់ទុកថជករចំបច់សរមប់េហតុ
ផលដូចជសីលធម៌ ឬសិទធិរបស់អនកដៃទ។ 

 

 

៣.២.៦ េសរភីពសសន(មរត១៨) 
 

របជជនអចមនសិទធិកនុងករេជឿ និងអនុវតតសសនរបស់ពួកេគ។ េសរភីពេនះជន់
គន ជមួយនឹងសិទធិជនជតិភគតិច និងសិទធិវបបធម៌ែដលមនបញជ ក់េនកនុងមរត 
២៧។ េសរភីពសសនករពរបុគគលែដលចង់សំែដង ឬអនុវតតនូវជំេនឿរបស់ពួកេគ 
ែដលេនះអចេគរពជលកខណៈបុគគល និងជរកុម។ េសរភីពសសនអចពរងីក
ដលក់ែនលងករងរ និងកែនលងអប់រ។ំ សិទធិក៏ករពររបជជនពីករបងខំឲយេជឿេលសស
នមួយផងែដរ។ ដូចែដលបនបញជ ក់លមអិត មនករជែជកែវកែញកសមរុគសម ញ
ជំុវញិេសរភីពសសន និងសិទធិមនុសស។ ខណៈេពលែដលមរតេនះ អនុញញ តសិទធិ
កនុងករផល ស់បតូរសសន េនះមិនែតងែតរតវូបនទទួលយកេដយសសនជេរចន
េនះេទ។ េលសពីេនះេទៀត របេទសមួយចំនួនេនអសីុអេគនយ៍មនសសនរដឋមួយ 
ែដលេធវឲយមនកររបឈមសរមប់អនកែដលមិនមនជំេនឿ ែដលនឹងពិបកេគចផុតពី
ករេរ សេអង។ ជចុងេរកយ ករអនុវតតសសនមួយចំនួន ដូចជករេរជសេរ ស
េមដឹកនំសសន េរ សេអងេលរសតី។ ករអនុវតតសសនមួយចំនួនអច រតូវបន
ករមិតេដយចបប់ ជឧទហរណ៍ ឯកពនធភព បុ៉ែនតដូចគន េទនឹងែដនកំណត់ៃន
េសរភីពៃនករបេញចញមតិ ឬេដរេហរ រតូវែតេនកនុងរកបខណឌ ចបប់ េហយរតូវបងហ ញ
ពីភពចំបច់សរមប់េហតុផលជក់លក់ដូចជសីលធម៌ ឬសនតិសុខ។ 

 

 

៣.២.៧ េសរភីពៃនករបេញចញមតិ(មរត១៩) 
 

ចបប់េនអសីុអេគនយ៍ែដលករមិតេសរភីពៃនករបេញចញមតិរួមមន៖(ក) ករបងខូច
េករ តî និងបរហិរេករ តî (ខ) របមថអនកដៃទែដលេនេរកមសមតថកិចច (គ) កបត់ជតិ (ឃ) 
អំេពអសអភស (ង) ចបប់កមមសិទធិបញញ ករពរសិទធិអនកនិពនធ។ យ៉ងណមិញ ែដន
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កំណត់រតូវបនករមិតេដយរបេទសមួយចំនួនេនអសុីអេគនយ ៍ អចរេំលភបំពន
មរត ១៩។ ជឧទហរណ៍ េសៀវេភជក់លក់សតីពីរជនិយមមិនអចលក់េន
របេទសៃថបនេនះេទ និងេរឿងរបេលមេលក The Satanic Verses រតូវបនហម
ឃត់កនុងរបេទសម៉េឡសីុ និងឥណឌូ េនសីុ។ 

 

៣.២.៨ សទិធិកនុងករេរៀបអពហពិ៍ពហ៍ និងមនបុរតធីត(មរត២៣) 
 
សិទធិកនុងករេរៀបអពហ៍ពិពហ៍ រួមបញចូ លសិទធិរបស់ជនណមន ក់កនុងករេរៀបករ 
េហយទមទរថៃដគូទំងពីរមនឋនៈេសមគន េនកនុងអពហ៍ពិពហ៍។ អនកណមន ក់ក៏
េដយអចេរៀបអពហ៍ពិពហ៍េនេពលែដលពួកេគបនដល់ ”អយុេរៀបករ’ េទះបី
ជមិនបនកំណត់កនុងសនធិសញញ ក៏េដយ។ េនអសីុអេគនយ៍ អយុតមផលូវចបប់ កនុង
ករេរៀបករជទូេទគឺ១៨ឆន ំ ែដលជសតង់ករទូេទជំុវញិពិភពេលក េទះបីជមន
ករអនុញញ តមួយចំនួនសរមប់មនុសស ែដលមនអយុេរកម ១៨ឆន ំ អចេរៀបករ
េដយមនករយល់រពមពីឪពុកមត យក៏េដយ។ រដឋមួយចំនួនមនបំណងចង់ឲយពលរដឋ
របស់ខលួនេរៀបករេនអយុេរចន ដូចេនះពួកេគបនកំណត់អយុខពស់ជងេនះេដមបី
េរៀបករ ជឧទហរណ៍ អយុេរៀបករេនរបេទសចិនគឺ ២១ឆន ំ សរមប់រសត ី និង ២៤
ឆន ំសរមប់បុរស។ េលសពីេនះេទៀត របជជនរតវូេរៀបករេដយេសរ ីនិងមនកររពម
េរពៀងេពញេលញ៖មិនមនអនកណមន ក់អចរតូវបនបងខំឲយេរៀបករេនះេទ។ អពហ៍
ពិពហ៍ែដលជករេរៀបចំ មិនែមនជកររេំលភបំពនេលសិទធិេនះេនះេទេដយសរ
ែតរបជជនអចផតល់នូវកររពមេរពៀងេពញេលញ េលអពហ៍ពិពហ៍ែដលបនេរៀបចំ
េនះ។ 

 
ជេសចកតីរពឹំងថបុរស និងរសតីេរៀបអពហ៍ពិពហ ៍ និងែលងលះេដយេសមភពគន ។ 
គួរឲយសត យ េនះមិនមនករណីដូចេនះទំងអស់េនះេទ េនកនុងរបេទសជេរចនេន
អសីុអេគនយ៍។ ចបប់ែលងលះកនុងរបេទសេនអសីុអេគនយ៍មួយចំនួន គឺមនករអនុ
េរគះដល់បុរសជជងរសត ី បុ៉ែនតកំពុងែតមនករផល ស់បតូរ។ ជឧទហរណ៍ ចបប់ែលង
លះកលពីមុនរបស់របេទសៃថ ទមទរឲយរសតីកនុងករបងហ ញពីករផិតកបត់របស់បតី
របស់គត់ ខណៈេពលែដលបតីមិនចំបច់បងហ ញភ័សតុតងអវីេនះេទ។ រសេដៀងគន កនុង
របេទសឥណឌូ េនសីុផងែដរ តមរបព័នធចស ់ រសតីែដលែលងលះបតីតមចបប់ឥសល មរតូវ
បនទទួលកររបរពឹតតមកេលខុសៗគន ។ ករែលងលះ មិនរតូវបនអនុញញ តកនុង
របេទសហវីលីពីនេឡយ ែដលជរដឋែតមួយគត់េលេលកែដលរកសចបប់េនះ េហយ
បុ៉ែនតករេរៀបអពហ៍ពិពហ៍េភទដូចគន  មិនទន់រតូវបនទទួលសគ ល់េនរបេទសណ
មួយេនអសុីអេគនយ៍េនេឡយេទ។ 
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៣.២.៩ សទិធិសមគម និងកររKជំុ(មរត ២១ និង ២២) 
 

ខណៈេពលែដលសិទធិទំងេនះរតូវបនរួមបញចូ លកនុងមរតែតមួយកនុង UDHR សិទធិ
ទំងពីររតវូបនែញកដច់ពីគន កនុង ICCPR។ ទំងសិទធិកនុងកររបជំុ (េដមបីេធវកិចចរបជំុ
សធរណៈេដយសនតិភពមួយ) និងសមគម (េដមបីបេងកតរកុម) អចរតូវបនករមិត
េដយចបប់។ ទំងេនះធននូវសិទធិកនុងកររបលូកកនុងឆកជីវតិនេយបយេដយតម
រយៈករបេងកតអងគករ និងេធវកររបជំុ េទះបីជមិនែមនែតរកុមនេយបយេនះេទ
ែដលរតូវបនករពរេដយកតិកសញញ ។ ទូទំងពិភពេលកកនុងឆន ំ ២០១១ និង 
២០១២ សិទធិកនុងកររបជំុរតវូបនសកលបងនូវរពំែដនរបស់វ ជឧទហរណ៍ ករ
របមូលផតុំរទង់រទយធំៃនរបជជនរបេទសអរ៉ប់ ករតវ៉កនុងទីរកុងបងកក និងចលន 
Berish កនុងរបេទសម៉េឡសីុ។ យ៉ងណមិញ មនែដនកំណត់ចំេពះសិទធិទំងេនះ
េដយសរែតករកន់កប់កែនលងមួយយូរអែងវង អចប៉ះពល់ធងរធងរដល់សិទធិរបស់អនក
ដៃទ ជឧទហរណ៍ ករកន់កប់រពលនយនតេហះ និងកែនលងផសរទំេនបកណត ល
រកុងេដយរកុមពីរដច់េដយែឡកកនុងទីរកុងបងកក បនប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់សិទធិ
របស់អនកដៃទកនុងករេរបរបស់ទីកែនលងទំងេនះ។ 

 

 

៣.២.១០ សទិធិកនុងករេបះេឆន ត (មរត ២៥) 
 

សិទធិមនុសសសតីពីនេយបយរគប់ដណត ប់ធតុផសេំផសងៗជេរចន។ វរួមបញចូ លសិទធិកនុង
ករចូលរួមនឹងនេយបយ េដមបីកល យជអនកនេយបយ េដមបីេធវជមរនតីសធរណៈ 
ឬមរនតីរដឋ ភិបល និងសិទធិកនុងករេបះេឆន ត។ 

 
ខណៈេពលែដលកតិកសញញ មិនេរៀបរប់ចបស់លស់ពីរបជធិបេតយយ សិទធិនេយ
បយសនមតថរបជជន គួរែតមនសិទធិកនុងករចូលរួមកនុងដំេណ រករនេយបយតម
រយៈករេបះេឆន តេរជសេរ ស ឬសិទធិកនុងករេបះេឆន ត។ ករេបះេឆន តែតមួយគត់មិន
អចចត់ទុកថជរបជធិបេតយយមួយេនះេទ ដូចែដលរបេទសមួយចំនួនមិនរតូវបន
ចត់ទុកថជរបជធិបេតយយេនះេទ េដយរគន់ែតមនករេបះេឆន ត ជឧទហរណ៍
របេទសេវៀតណម និងឡវ។ យ៉ងណមិញ េដយសរថរបជធិបេតយយជរបព័នធ
នេយបយែតមួយគត់ ែដលទមទរថករេបះេឆន តជធតុចំបច់មួយ េយងមិន
អចរបែកកពីទំនក់ទំនងជិតសនិត រវងករចូលរួមកនុងដំេណ រករេបះេឆន ត និងករ
េបះេឆន តេនះេទ។ 
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ជករសំខន់ សិទធិកនុងករេបះេឆន តេផត តសំខន់េលដំេណ រករដំេណ រករៃនករេបះ
េឆន ត៖ ដូចេនះករេបះេឆន តរតូវេរៀបចំេទតមេពលេវលសមរសប េដយឈរេល
មូលដឋ នជសកល និងេសមភព និងេដយសនលឹកេឆន តជសមង ត់។ 

 
ធតុផសំទំងអស់េនះ មនេគលបំណងកនុងករធនថដំេណ រករេបះេឆន ត មនភព
យុតតិធម៌ និងេសមភព។ េសទរែតរគប់របេទសេនអសីុអេគនយ៍ទំងអស់ អះអងថពួក
េគជរបេទសរបជធិបេតយយ េទះបីជេយងអចមនមនទិលពីគុណភពៃននីតិវធីិ
របជធិបេតយយរបស់ពួកេគថមិនទន់របេសរេនេឡយក៏េដយ។ ទូទំងអសុីអេគនយ ៍
េសទរែតរគប់ពលរដឋទំងអស់អចេបះេឆន តកនុងទរមង់ៃនករេបះេឆន តណមួយ េហយ
រគប់របជជនទំងអស់ រតូវបនអនុញញ តឲយកល យេទជអនកនេយបយ។ យ៉ងណ
មិញ ថេតរដឋ ភិបលែដលេចញពីលទធផលៃនករេបះេឆន តទំងេនះ តំណងឲយ ’ឆនទៈ
របស់ពលរដឋ’ ឬក៏អត់ ជថមីមតងេទៀតអចេបកចំហសរមប់ករជែជកែវកែញកបន។ 

 

 

៣.៣ ែដនកំណត់ៃនសទិធពិលរដឋ នងិសទិធនិេយបយ 
 

 
សិទធិេនកនុង ICCPR មួយចំនួនអចរតូវបនករមិតតមផលវូចបប់កនុងកលៈេទសៈ ជក់
លក់មួយចំនួន។ មនរបេភទៃនែដនកំណត់េផសងៗគន ។ របេភទទំងេនះមនដូចជ៖ 
(១) ែដនកំណត់ចំេពះសិទធិទំងអស់ (២) ែដនកំណត់ចំេពះសិទធិជក់លក់ែដលបន
កំណត់េដយរដឋ ភិបល និង(៣) ែដនកំណត់តមរយៈ បដិបបញញតតិ។ 

 

 

៣.៣.១ ែដនកំណត់ចំេពះសិទធិទងំអស់ 
 

ជករសំខន់កនុងករចងចំថរគប់សិទធិមនុសសទំងអស់ មិនអនុញញ តឲយបុគគលមន
េសរភីពអត់ែដនកំណត់កនុងករេធវបនទំងអស់ែដលពួកេគចង់េនះេទ។ ផទុយេទវញិ
រគប់សិទធិមនុសសទំងអស់រតវូបនករមិត េដយសរបុគគលមិនអចេរបរបស់សិទធិរបស់
ពួកេគកនុងកររេំលភបំពនសិទធិអនកដៃទបនេនះេទ។ ជឧទហរណ៍ បុគគលមួយរូប
មិនអចេរបរបស់ សិទធេសរភីពកនុងករបេញចញមតិរបស់ខលួនបនេនះេទ របសិនសិទធិ
េនះរេំលភបំពនសិទធិអនកដៃទ។ េនះរតូវបនបញជ ក់លមអិតកនុងមរត ៥ ៃន ICCPR។ 
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៣.៣.២ ែដនកំណត់េលសិទធជិកល់ក់ែដលបនកំណត់េដយរដឋ ភិបល 
 

ែដនកំណត់ចំេពះសិទធិជក់លក់កនុង ICCPR រតូវបនបញជ ក់លមអិតកនុងសនធិសញញ
េនះ។ េនកនុងករណីទំងេនះ រដឋ ភិបលអចេធវចបប់កនុងករករមិតវសិលភពៃនសិទធិ
មួយ។ ឧទហរណ៍សមញញមួយ គឺករករមិតេសរភីពកនុងករបេញចញមតិតមរយៈករ
រតួតពិនិតយករេបះពុមពផសយ។ រសេដៀងគន េនះផងែដរ សិទធិៃនករេដរេហរ សសន 
សំែដងមតិ កររបជំុ និងសមគមក៏រតូវបនករមិតផងែដរ។ យ៉ងណមិញ សិទធិទំង
េនះអចករមិតបន លុះរតណែតមនករេឆលយតបនឹងលកខនិកៈដូចខងេរកម៖ 

 
១. ែដនកំណត់េនះរតវូែតអនុញញ តេដយចបប់ែដលែចងជលយលកខអកសរ។ េនះ
េដមបធីនថនីតិរដឋ ែដលករពររដឋពីករេធវបទបបញញតតិគតិយុតតតមទំេនងចិតត
េដមបកីរមិតេលសិទធិេនះេទ។ រដឋមួយមិនអចករមិតសិទធិេដយែផអកេលអកបប
កិរយិសីលធម៌ ឬរបសិទធិភពៃនេសដឋកិចចបនេនះេទ ចំេពះទសសនៈ ទំងេនះ
រតូវែតមនករគំរទេដយចបប់ែដលែចងជលយលកខអកសរ។ ឧទហរណ៍ៃន
ចបប់ដក់ករមិតេលសិទធិទំងេនះ រួមមនករពក់ព័នធនឹងសិទធិកនុងករេធវបតុកមម 
(ជឧទហរណ៍ មិនអចអនុញញ តឲយបិទផលូវេនះេទ) ចបប់ពក់ព័នធនឹងករអនុវតត
សសន (ដូចជ រកុមសសនរតូវបនហមឃត់មិនឲយេរបរបស់េរគឿងេញៀន
ខុសចបប់សរមប់េគលបំណងសសនេនះេទ) ឬចបប់សតីពីរទពយសមបតតិឯក
ជន (ែដលករមិតេសរភីពរបជជនកនុងករផល ស់បតូរផទះសែមបង េទេនទីកែនលង
សធរណៈជេដម)។ 

 
២. រដឋ ភិបលរតូវែតបងហ ញថចបប់ទំងេនះ ចំបច់កនុងករធននូវសិទធិមនុសស។ 
េដយសរែតចបប់មួយមនវតតមន       មិនែមនមនន័យថវរតឹមរតូវេនះេទ។  
ជឧទហរណ៍មួយ រដឋ ភិបលមួយមនករពិបកខល ំងកនុងករករពរចបប់ែដល
ហមឃត់របជជន ពីករអនេសៀវេភសតីពីសិទធិមនុសសេដយរគន់ែតពួកេគ
អះអងថវគរមមដល់សនតិសុខជតិ។ ករណីទំងេនះបនេកតេឡងកលពី
មុនេនរបេទសមីយ៉ន់ម៉ ែដលរបជជនរតូវបនដក់ពនធនគរេដយសរមន 
UDHR េនកនុងៃដ (េទះបីជគម នចបប់តឹងរងឹែដលហមឃត់ករអនេសៀវេភ
ក៏េដយ)។ 

 
៣. ែដនកំណត់អចមនវតតមន លុះរតណែតមនេហតុផលជក់លក់មួយ។ េហតុ
ផលជក់លក់ែដលបនកំណត់កនុង ICCPR គឺសណឋ ប់ធន ប់សធរណៈ ករ
េគរពសិទធិអនកដៃទ សុខភពសធរណៈ សនតិសុខជតិ ឬសីលធម៌។ ែដន
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កំណត់អចេធវេទបនលុះរតណមនេហតុផលទំងេនះ និងមិនមនេហតុផល
ដៃទេនះេទ។ រដឋមិនអចករមិតេលសិទធិេដយសររបសិទធិភពេសដឋកិចច និងករ
អនុវតតវបបធម៌បនេនះេទ មនន័យថេដយសរេនះ មិនរតូវបនបញចូ លថជ
េហតុផល។ សណឋ ប់ធន ប់សធរណៈ សំេដេលកតពវកិចចរបស់រដឋ ភិបលកនុង
ករធនដល់របជជនសធរណៈ ថមិនរតូវបនរខំនេដយអនកដៃទែដលកំពុង
អនុវតតសិទធិរបស់ពួកេគផងែដរ (ជឧទហរណ៍ តមរយៈករបិទផលូវ ឬរពលន
យនតេហះ ឬបដិេសធករចូលេទកន់កែនលងសធរណៈ)។ សុខភពសធរណៈ 
អចរតូវបនេរបរបស់កនុងករករមិតេលសិទធិ េនេពលែដលពយយមកនុងករ
បញឈប់ករឆលងរលដលៃនជមងឺមួយែដលរដឋ នឹងេធវករករមិតេលេសរភីពៃនករ
េដរេហរ។ ខណៈេពលែដលែដនកំណត់ទំងេនះមួយចំនួនរតឹមរតូវ ែតងែតមន
ឱកសែដលរដឋ ភិបល ទញចំេណញពីនិយមន័យេនះ។ ឧទហរណ៍រួមមន
សីលធម៌សធរណៈ (ឧទហរណ៍កនុងករករមិតេលសិទធិ ទំនក់ទំនងផលូវេភទ
ែដលខុសពីេគ) និងសនតិសុខជតិ (ជឧទហរណ៍ ហមឃត់ ឬករមិតេលករ
របឆំងនឹងនេយបយ)។ 

 

៣.៣.៣ បដិKបញញតតិកនងុភពអសននសធរណៈ 
 
សិទធិជក់លក់មួយចំនួន អចរតូវបនករមិតកនុងសថ នភពជក់លក់ពិតរបកដដូចជ
ភពអសននសធរណៈ។ ភពអសននសធរណៈ (ែដលជទូេទរតូវបនេហថ ’រដឋ
សថិតកនុងភពអសនន’) ែដលជសថ នភពែដលេយងេទតម ICCPR ”ែដលគរមម
កំែហងដល់េជគវសនរបស់ជតិ”។ េនះរួមមនេរគះធមមជតិ ជេមល ះ ឬរដឋរបហរ
ជេដម។ េនកនុងសថ នភពទំងេនះ រដឋរតូវបនអនុញញ តកនុងកររេំលភ មិនេអេព ឬ
បដិបបញញតតិេលកតពវកិចចមួយចំនួនរបស់ខលួនចំេពះសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយកនុង
អំឡុងេពលកំណត់មួយ។ បដិបបញញតតិជវកយស័ពទចបប់ែដលមនន័យថជករផអ ក
ករអនុវតតចបប់មួយជបេណត ះអសនន។ ICCPR ែញកដច់រវងរបេភទសិទធិទំងពីរ
េនះ ៖ សិទធិែដលអចេធវបដិបបញញតតិបនែដលអចេធវបដិបបញញតតិបនែដលអចេធវបដិបបញញតតិបនែដលអចេធវបដិបបញញតតិបន និងសិទធិែដលមិនអចេធវបដិបបញញតតិបន (មន
ន័យថមិនពក់ព័នធនឹងសថ នភពណទំងអស ់សិទធិទំងេនះរតូវែតេគរព)។ សិទធិែដល
មិនអចេធវបដិបបញញតតិបនរួមមនេសរភីពរួចផុតពីទរុណកមម និងទសភព សិទធិ
សសន ករមិនេរ សេអង និងសិទធិកនុងករទទួលសគ ល់បុគគលចំេពះមុខចបប់។ 

 
ដំេណ រករៃនករបដិបបញញតតិេលសិទធិចប់េផតម េនេពលែដលរដឋេជឿជក់ថសថ នភព
មួយបនេកតេឡង ែដលទមទរឲយមនកររបកសរដឋសថិតកនុងភពអសនន។ ឧទហរ
ណ៍កលពីេពលថមីៗេនះេនកនុងតំបន់ រួមមនបងកកកនុងអំឡុងេពលករតវ៉ របស់ពួក
អវរកហម កនុងឆន ំ ២០១០ របេទសហវីលីពីនបនទ ប់ពីពយុះសីុកលូន និងេខតតេវៀតណម

សទិធិែដលអចេធវបដិបបញញសទិធិែដលអចេធវបដិបបញញសទិធិែដលអចេធវបដិបបញញសទិធិែដលអចេធវបដិបបញញ
តតិបនតតិបនតតិបនតតិបន    
េនកនុងលកខខណឌ ធងន់ធងរ 
រដឋ ភិបលអចរបកសរ
ដឋសថិតកនុងភពអសននែដ
លអនុញញ តឲយខលួនេជៀស
វងកនុងករអនុេលមតម
នូវសិទធិមួយចំនួន ( េធវប
ដិបបញញតតិេលសិទធិមួយចំនួ
ន)។ កនុងន័យមយ៉ងេទៀត 
សរមប់អំឡុងេពលខលីេនះ 
សិទធិខលះនឹងមិនចងកតពវ
កិចចេទៀតេនះេទ។ េន
កនុងរដឋែដលសថិតកនុងភព

អសនន សិទធិេសរភីពកនុង

ករេដរេហរជេរឿយៗរតូវ
បនដកហូតេដមបអីនុញញ
តឲយរដឋ ភិបលអនុវតតប
រមម។ យ៉ងណមិញ 
សិទធិដៃទេទៀតេនែតចង
កតពវកិចចមិនពក់ព័នធនឹង
សថ នភពេនះេនះេទ។ 
ទំងេនះេហថសិទធិែដល
មិនអចេធវបដិបបញញតតិប
ន េហយរមួមនេសរភីព
រចួផុតពីទរណុកមម សិទធិ
កនុងកររស់រនមនជីវតិ 
េសរភីពកនុងករគិត មន
មនសិករ និងសសន។.  
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មួយចំនួនបនទ ប់ពីមនកររតតបតៃនផត សយបកសីកនុងឆន ំ ២០០៩។ ក៏មនរដឋសថិតកនុង
សថ នភពអសននេដយសរមនជេមល ះផងែដរ ដូចជេខតតភគខងតបូងទំងបីរបស់
របេទសៃថ ឬេលែដនេកះមិនដណវកនុងរបេទសហវីលីពីន។ េនកនុងករណីនីមួយៗ 
រដឋ ភិបលរតូវបនអនុញញ តកនុងករេធវបដិបបញញតតិេលសិទធិខលះ៖ ជឧទហរណ៍របជជន
មិនរតូវបនអនុញញ តឲយរបមូលផតុំ ឬករេដរេហររបស់ពួកេគរតូវបនករមិត ឬពួកេគ
អចរតូវបនចប់ខលួន ឬឃំុខលួនសរមប់រយៈេពលែវងតមទំេនងចិតតជេដម។ េនេពល
របកសភពអសននមួយ រដឋ ភិបលគួរែតរបប់ផងែដរពីសិទធិអវី ែដលរតវូបនេធវបដិ
បបញញតតិ ដូចជករករមិតេលករេដរេហរ ពរងីកអំណចបូ៉លីសេដមបបីងក រករលួចបលន់ 
ឬអនុញញ តតឲយឃំុជនសងស័យបនយូរ។ ភពអសននសធរណៈ ពិតជអនុញញ តឲយរដឋ
មនអំណចខល ំង េហយជេរឿយៗមនករតអូញែតអរថ េពលខលះពួកេគ រេំលភអំណច
របស់ខលួនេនះតមរយៈករចប់ខលួនរកុមបកសរបឆំង ឬឃំុខលួនជនសងស័យជេរចនែខ
េដយមិនមនករេចទរបកន់។ 

 

 

ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
រដឋសថិតកនុងភពអសនន 

 
េនេដមឆន ំ ២០១៤ រដឋ ភិបលៃថបនរបកសរដឋសិថតកនុងភពអសននសរមប់ទីរកងុ
បងកក និងតំបន់ជំុវញិេឆលយតបនឹងករេកនេឡងនូវករតវ៉នេយបយែដលបនបិទ
ផលូវ ករយិល័យរដឋ ភិបល និងមេធយបយដឹកជញចូ ន។ រកិតរបកសភពអសននមន
រយៈេពល ៦០ៃថង។ រកិតរបកសភពបេណត ះអសននផតល់មរនតីសមតថកិចចនូវអំណច
បែនថម។ រកេលកេមលេលអំណចខងេរកម េតអនកគិតថបដិបបញញតតិទំងេនះសម
េហតុផលកនុងកររកសសណឋ ប់ធន ប់សធរណៈែដរឬេទ? (កំណត់ចំណំ៖ េនះមិនែមន
ជតរងេពញេលញៃនបដិបបញញតតិេនះេទ)។ 

 
១. េដមបីចប់ខលួន និងឃំុខលួនបុគគលែដលរតូវបនសងស័យថមនតួនទីកនុងករបេងកត
មនសថ នភពអសនន៖ បដិបបញញតតិេសរភីពរួចផុតពីករចប់ខលួន និងករឃុំខលួនតម
ទំេនងចិតត។ 

 
២. រតួតពិនិតយសំបុរត េសៀវេភ ឯកសរែដលបនរពីន ទំនក់ទំនងតមទូរស័ពទ ឬ
មេធយបយដៃទេទៀតៃនករទំនក់ទំនង៖ បដិបបញញតតិសិទធិឯកជន។ 

 
៣.  ហមឃត់ករររងំ និងបិទផលូវេធវដំេណ រ៖ បដិបបញញតតិសិទធិកនុងករជួបរបជំុ 
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៤. ហមឃត់សិទធិកនុងករចកេចញពីរបេទស េនេពលែដលមនមូលដឋ នេហតុ
ផលកនុងករេជឿជក់ថពួកេគជអនកគំរទ កនុងករបងកឲយមនសថ នភពអសនន៖ 
បដិបបញញតតិសិទធិសរមប់របជជនកនុងករចកេចញពីរបេទស។ 

 
៦. បញជ ឲយជនបរេទសចកេចញពីរបេទស េនេពលែដលមនមូលដឋ នេហតុផល
កនុងករេជឿជក់ថពួកេគ ជអនកគំរទកនុងករបងកឲយមនសថ នភពអសនន៖ បដិបប
ញញតតិពីេសរភីពរចួផុតពីករនិរេទស។ 

 
 
 

៣.៤ ICESCR 
 

កតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិេសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌បនចូលជធរមនេន 
ៃថងទី៣ ែខមករ ឆន ំ១៩៧៦។ គិតរតឹមែខមករ ឆន ំ២០១២ ICESCR មនសមជិកជង 
១៦០រដឋ ែដលតិចជងរដឋែដលបនផតល់សចច ប័នេល ICCPR ែដលមនចំនួន១៦៨។ 
េនអសីុអេគនយ៍រដឋភគីៃនសនធិសញញ រួមមនកមពុជ ឡវ ឥណឌូ េនសុី ហវីលីពីន ៃថ 
ទីម័រខងេកត និងេវៀតណម។ របុ៊យេណ មីយ៉ន់ម៉ ម៉េឡសុ ី និងសឹងហបូរមិីនទន់
បនផតល់សចច ប័នេនេឡយេទ។ រដឋដំបូងបំផុតែដលផតល់សចច ប័នគឺហវីលីពីនែដលជ
រដឋមួយកនុងចំេណមរដឋដំបូងបំផុតែដលបនផតល់សចច ប័ន កនុងឆន ំ១៩៧៦។ កលពី
េពលថមីៗេនះឥណឌូ េនសីុ និងឡវបនផតល់សចច ប័នេលសនធិសញញ េនះ គឺកនុងឆន ំ២០០៦ 
និង២០០៧។ ែផនកេនះនឹងរគប់ដណត ប់ទសសនៈចមបងៃនសិទធិេសដឋកិចច សងគម និង
វបបធម៌ (ESCR) េដយបញជ ក់លមអិតៃនសិទធិចមបងៗកនុងសនធិសញញ  និងរតួតពិនិតយផង
ែដរនូវសិទធិសតង់ដរជីវភព។ 

 

ដូចែដលជំពូកទីមួយបនបញជ ក់ របេភទទំងបីៃនសិទធ េសដឋកិចចសងគម និងវបបធម៌ គឺ
ពក់ព័នធគន បុ៉ែនតជរបេភទែដលខុសគន ។ ដូចេនះ សថ ប័នេផសងៗកនុងរបព័នធUN េធវករ
កនុងករេលកកមពស់ និងករពរសិទធិទំងេនះ។ ជឧទហរណ៍សិទធិេសដឋកិចច រគប់
ដណត ប់េលសិទធិជំុវញិករងរ េហយសិទធិទំងេនះរតូវបនចងរកងជឯកសរ និង
កំណត់និយមន័យេដយ ILO។ សថ ប័េនះ ែដលមនវតតមនមុន UN បនបេងកតអនុ
សញញ ជិត ២០០អនុសញញ សតីពីសតង់ដរករងរ រគប់ដណត ប់របធនបទដូចជរបក់
កៃរមេសមភពគន  លកខខណឌ ករងរ សរមកមតុភព និងសុវតថិភពេលទូកេនសទ
ជេដម។ 
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សិទធិសងគម ែដលរួមមនសិទធិទទួលបនករែថទំសុខភព ករអប់រ ំ ចំនីអហរ ទឹក 
និងទីលំេន រតូវបនករពរ និងេលកកមពស់េដយសថ ប័ន UN ជក់លក់ ជមួយនឹង
សថ ប័នសិទធិមនុសសដៃទេទៀត។ សិទធិកនុងករទទួលបនករែថទំសុខភពរតូវបនេលក
កមពស់ និងករពរេដយអងគករសុខភពពិភពេលក (WHO) ែដលមនសតង់ដរសតីពី
លកខខណឌ សុខភពអបបរម។ ករអប់រ ំ និងវបបធម៌រតូវបនគំរទេដយអងគករអប់រ ំ
វទិយសរសត និងវបបធម៌របស់អងគករសហរបជជតិផងែដរ (UNESCO)។ សិទធិកនុងករ
ទទួលបនចំណីអហររតវូបនទទួលខុសរតវូេដយ អងគករេសបៀងអហរ និងកសិ
កមមពិភពេលក (FAO) ផងែដរ។ ដូចេនះេនកនុងករណីមួយចំនួន រទឹសតី និងទសសនៈ
ទំងេនះសតីពីសិទធិ េលចេចញពីែផនកេផសងៗគន ៃនរបព័នធ  UN។ 

 
ករែបងែចករវងសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ (CPR) និង ESCR េនែតមនឥទធិ
ពលេលករករពរសិទធិមនុសសរហូតដល់េពលបចចុបបននេនះ។ អនកមួយចំនួនគិតថ 
ESCR មនសរៈសំខន់ជង េដយសរសិទធិទំងេនះធនដល់ជីវតិរស់េន៖ មនុសស
រតូវករចំណីអហរ ទឹក និងសុខភពេដមបរីស់េន។ អនកមួយចំនួនេទៀតអះអងថ
េដយសរមនចរកិលកខណៈខុសគន  ESCR មិនែមនជសិទធិេនះេទ បុ៉ែនតជេសចកតី
ចង់បន ឬបំណងរបថន ។ ករអះអងេនះផតុំេលទសសនៈចំនួនពីរៃន ESCR។ ទីមួយ 
ជករអះអងថសិទធិេសដឋកិចច និងសងគមមិនភល មៗេនះេទ បុ៉ែនតសិទធិជសិទធិែដលអច
នឹងរតូវបនេឆលយតបកនុងេពលអនគត។ ដូចេនះ សិទធិទំងេនះជេសចកតីចង់បន និង
បំណងរបថន ជជងសិទធិែដលមនភល មៗបចចុបបននេនះដូចជ CPR។ ករអះអងេនះ
េផត តេលវធីិសរសតែដលសិទធិរតូវបនសេរមចបនជបេណត រៗ និងេលវធីិសរសតកនុង
ករកំណត់ពីសិទធិ និងកររេំលភបំពនកនុងទសសនៈេនះ។ ករអះអងទីពីរពក់ព័នធ
នឹងថេតរតូវករពរ និងចប់បងខំអនុវតតសិទធិមនុសសយ៉ងដូចេមតច ដូចែដលអនកខលះបន
អះអងថជករពិបកកនុងករបញជ ក់ភ័សតុតង ៃនកររេំលភបំពនេលESCR។ 
របសិនេបបុគគលមួយរូបមិនមនផទះសែមបង េតរតូវរដឋ ភិបលទទួលខុសរតវូកនុងករ
ែសវងរកផទះសែមបងសរមប់ជទីលំេនដល់បុគគលេនះែមនេទ? េតពួកេគអចេធវតម
រយៈតុលករែមនេទ? េនះជករអះអងពីយុតត ធិករ (ឬលទធភពកនុងករកំណត់ពី
សិទធិ និងកតពវកិចចកនុងរបព័នធយុតតិធម៌)។ ទសសនៈទំងពីរេនះៃនករសេរមចបនជ
បេណត រៗ និងយុតត ធិករនឹងរតូវបនពិភកសបនទ ប់។ 

 

 

៣.៤.១ ករសរមចបនជបេណត រៗ 
 

េនេពលែដលរបេទសមួយកល យជរដឋភគីៃន ICESCR ខលួនរតូវករពរ និងេគរពសិទធិ
មួយចំនួនភល មៗេនេពលផតល់សចច ប័ន។ សិទធិទំងេនះរតូវបនេហថជសិទធិសនលូ
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អបបរម។ សិទធិសនូលអបបរម ដូចជករអប់រថំន ក់បឋមសិកស ឬលទធភពែដលមិនមន
ករេរ សេអងកនុងករចូលេរៀនេនវទិយល័យ គឺរតូវចងកតពវកិចចេនេពលែដលសនធិ
សញញ ចូលជធរមន។ យ៉ងណមិញសិទធិដៃទេទៀត មិនបេងកតកតពវកិចចភល មៗដល់
រដឋេនះេទ។ សិទធិជេរចនកនុង ESCR សថិតកនុងរបេភទៃនករសេរមចបនជបេណត រៗ 
ែដលមនន័យថជ ជងសេរមចបនភល មៗនូវសិទធិទំងេនះ រដឋមនកតពវកិចចមួយ
កនុងករេធវកិចចករេឆព ះេទកន់ករបំេពញបននូវសិទធិទំងេនះ នេពលខងមុខយ៉ង
ខលី។ កតពវកិចចេនះសរមប់រដឋកនុងករបងហ ញពី វឌឍនភពេឆព ះេទកន់ករបំេពញនូវ
សិទធិទំងេនះ។ ជឧទហរណ៍ រដឋរកីរក និងកំពុងអភិវឌឍន៍ែដលមិនអចផតល់នូវករ
ែថទំសុខភព សុខមលភពសងគម ឬវទិយល័យរគប់រគន់ភល មៗដល់មនុសសរគប់របូ 
រតូវែតបងហ ញពីេគលនេយបយ និងែផនករែដលបំេពញកិចចករេឆព ះេទកន់េគល
េដទំងេនះ។ ករបញជ ក់លមអិតៃនករសេរមចបនជបេណត រៗមនេនកនុងមរត ២ 
ៃនសនធិសញញ េនះ ។ ពកយេពចន៍េនកនុងមរតៗ ជដំបូងមនភពសមុរគសម ញ ជន់គន  
និងភ័នតរចឡំ បុ៉ែនតមនវធីិរតឹមរតូវកនុងករកំណត់ខលឹមសររបស់មរតេនះ។ ជពិេសស 
មរតេនះបញជ ក់ពិសត រពីសកមមភពែដលរដឋរតូវអនុវតត។ 

 
ពនយល់េដយសមញញ ករសេរមចបនជបេណត រៗតរមវូឲយរដឋែតងែតឈនេទមុន ឬ
មនដំេណ រករេទមុខ េដមបីសេរមចបននូវកតពវកិចចរបស់ពួកេគកនុងករផតល់នូវករ
ែថទំសុខភព ករអប់រ ំករងរ និងចំណីអហរ។ល។ ខណៈេពលែដលករវស់ែវង
ចបស់លស់ៃនថេតអវីជវឌឍនភព មនករបត់ែបន ក៏មននូវសតង់ដរែដលបន
ទទួលសគ ល់មួយចំនួនផងែដរ។ ឯកសរចំនួនពីររសយបំភលឺពីកតពវកិចចៃនករសេរមច
បនបេណត រៗ ែដលរតវូបនេហថេគលករណ៍ Limburg និងេគលករណ៍ែណនំ 
Maastricht។ ខណៈេពលែដលឯកសរទំងពីរេនះមិនែមនជសនធិសញញ  ដូចេនះមិន
ចងកតពវកិចចផលូវចបប់េនះេទ យ៉ងណមិញឯកសរទំងេនះ អចរតូវបនពិចរណ
ថជេគលករណ៍ទូេទៃនចបប់អនតរជតិ។ ឯកសរទំងេនះពនយល់ថេត ESCR រតូវ
បនវស់ែវងពក់ព័នធនឹងលទធផលៃនកតពវកិចច មិនែមនកតពវកិចចរគន់ែតេធវសកមម
ភពេនះេទ។ មនន័យថករវស់ែវង ESCR េចទសួរថរបជជនបុ៉នម ននក់ែដល
មនលទធភពេរបរបស់ទឹក ឬទទួលបនករអប់រ ំេហយមិនែមនថរដឋ ភិបលបនខិត
ខំរបឹងែរបងខល ំងយ៉ងណកនុងករផតល់ទឹក ឬករអប់រេំនះេទ។  

 
េលសពីេនះេទៀត រដឋចងកតពវកិចចកនុងករមិនដកហូត ESCR របស់បុគគលណមន ក់
េនះេទ (រតូវបនេហថេគលករណ៍ៃនមិនថយេរកយ)។ របសិនជសិទធិរបស់
អនកណមន ក់រតូវបនេឆលយតប (ជឧទហរណ៍ សិទធិកនុងករទទួលបនលំេនដឋ ន) 
េនះមិនរតូវបនដកហូតតមកលៈេទសៈណមួយេនះេទ េទះបីជពួកេគរស់េនកនុង
លំេនដឋ នខុសចបប់ក៏េដយ។ របសិនជរដឋ ភិបលចង់បេណត ញរបជជនទំងេនះ 
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រដឋ ភិបលេធវដូចេនះបន លុះរតណែតពួកេគរតូវបនផតល់នូវលំេនដឋ នេផសង។ 
មនន័យមយ៉ងេទៀតថ របសិនអនកណមន ក់កំពុងរស់េនកនុងផទះមួយ ពួកេគមិនអច
រតូវបនបេណត ញេចញ េបមិនដូចេចនះេទពួកេគនឹងមិនមនលំេនដឋ នកនុងកររជក
េកនេនះេទ។ េនះជភពជក់ែសតងៃនេគលករណ៍មិនថយេរកយ។ ជកររេំលភ
បំពនមួយ របសិនជរដឋបងកឲយមនករបត់បង់ផទះសែមបង ឬភពអត់ឃល នដល់បុគគល
ណមន ក់ េដយមិនពក់ព័នធនឹងសថ នភពណមួយេនះេទ។ យ៉ងណមិញ កតពវកិចច
របស់រដឋ និង បុគគលមនភពសមុរគសម ញជងេនះ។ ជកតពវកិចចរបស់បុគគលកនុងករ
បំេពញនូវ ESCR េដយខលួនឯង េហយរបសិនជេគមិនអចេធវបន ឧបមថគត់
ពិករ ពួកេគរស់េនកនុងភពរកីរក ឬពួកេគរស់េនកនុងតំបន់មនជេមល ះ េនះរដឋរតូវែត
ជួយដល់ពួកេគ។  

 

 

៣.៤.២ យុតតកិមម 
 

មតិរះិគន់ទូេទមួយេល ESCR គឺថវជករពិបកកនុងករបងហ ញភសតុតងពីកតពវកិចច 
ឬកររេំលភបំពនរបស់រដឋ ឬជសិទធិជក់លក់។ េនះជបញហ ៃនយុតត ធិករ ឬលទធ
ភពកនុងករចំណត់ករេលកររេំលភបំពនេល ESCR តមរយៈរបព័នធយុតតិធម៌។ 
មនធតុផសំជេរចនែដលមនឥទធិពលេលថេត ESCR អចរតូវបនបញចូ នេទចំេពះ
មុខតុលករយ៉ងដូចេមតច។ ជបឋម គួរែតមនចបប់សតីពី ESCR និងចបប់ែដលតុល
ករទទួលសគ ល់ និង េរបរបស់។ ដូចែដលបនកត់សមគ ល់ខងេល របេទសៃនអសីុ
អេគនយ៍មួយចំនួនខវះខតនូវចបប់មូលដឋ ន កនុងករករពរសិទធិទទួលបនចំណី
អហរ និងទឹក។ សិទធិករពរលំេនដឋ ន ឬលទធភពកនុងករទទួលបនករែថទំ
សុខភពរបែហលជមនភពទន់េខសយ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត ធមមនុញញភគេរចន
េនអសីុអេគនយ៍ បនរតឹមែតផតល់ករករពរែដលមនករមិតេល ESCR បុ៉េណណ ះ។ 

 
ទីពីរ ទក់ទងនឹងករពិភកសេលករសេរមចបនជបេណត រៗ េយងអេងកតេឃញថ
ករចប់បងខំផលូវចបប់េដមបីឲយរដឋបងហ ញពីវឌឍនភព មនករពិបកនុងតំបន់មួយចំនួន 
េហយសំណួរមួយចំនួនេលចេឡង៖ េតរដឋទទួលបនវឌឍនភពេលឿនរគប់រគន់ក៏អត់? 
េតរដឋមនចត់វធិនករែដរឬេទ? េតរដឋអចទទួលបនលទធផលកនុងករបងហ ញថ
របជជនរបស់ខលួនកំពុងទទួលបនសិទធិរបស់ខលួនឬក៏អត់? 

 
ភពសមុរគសម ញបែនថមេទៀតេកតេឡង េដយសរធតុផសជំេរចនៃន ESCR ចត់ទុក
អនកកន់កប់សិទធិថជអនកមនកតពវកិចច។ មនន័យថ ជបឋមបុគគល ែដលពក់ព័នធ 
រតូវែតខិតខំេដមបីេឆលយតបេទនឹងសិទធិទទួលបនករងរ ចំណីអហរ លំេនដឋ ន 
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។ល។ បុគគលមួយរូបមិនអចទមទរសិទធិទទួលបនចំណីអហរ ទឹក និងលំេនដឋ ន
ទំងអស់ពីរដឋ ភិបលេនះេទ របសិនេបមិនមនករបងហ ញចបស ់ ថពួកេគមិនអច
មនលទធភពកនុងករទទួលបនរបស់ទំងអស់េនះេដយខលួនឯងេទេនះ។
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ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
េតអនកណេគទទួលខុសរតូវចំេពះករធន ESCR៖ រដឋ ភិបល ឬ
បុគគល? 

 

ដូចែដលបនបញជ ក់ខងេល ជដំបូងបុគគលរតូវបំេពញ ESCR េដយខលួនឯង។  
 
សំណួរ៖ បុ៉ែនតមនអវីេកតេឡងរបសិនេបអនកណមន ក់ជិតកល យេទជនអនថអត់ផទះ
សែមបងេដយសរែតបំណុលែលបងរបស់ខលួន? េតកតពវកិចចអវីែដលរដឋមនចំេពះ
បុគគលអភ័ពវរូបេនះ? ជធមមត រដឋ ភិបលមិនអនុញញ តឲយអនកណមន ក់ កល យជជនអត់
ផទះសែមបងេនះេទ េដយសរថេនះេសមនឹងករមិនសេរមចបននូវសិទធិជបេណត រៗ
របស់ពួកេគ។ យ៉ងណមិញ រដឋ ភិបលគួរែតទទួលខុសរតូវចំេពះជនណមន ក់ែដល
បត់បង់ផទះសែមបងេដយសរកំហុសផទ ល់ខលួនេគែដរឬេទ? េនកនុងករណីទំងេនះ 
ចបស់ណស់បុគគលខលួនឯងផទ ល់បងកឲយមនបញហ  (េដយសរករជក់បរ ី ឬែលបង) 
បុ៉ែនតរដឋ ភិបល (េដយអនុញញ តឲយមនករជកបរ ី និងេលងែលបង) រតូវទទួលខុស
រតូវខលះែដរឬេទ? 

 

 
 
 

ភពសមុរគសម ញបែនថមេទៀត សួរថភន ក់ងរណមួយរបស់រដឋ ភិបលគួររគប់រគង
កតពវកិចចទំងេនះ។ សិទធិករងរ ចំណីអហរ លំេនដឋ ន និងករអប់ររំតូវបនរគប់
រគងេដយរកសួងរដឋ ភិបល (ដូចជរកសួងករងរ សុខភិបល ឬអប់រ)ំ។ បុ៉ែនតករ
ែដលមនចបប់កនុងវស័ិយេនះ បងកប់ន័យថតុលករនឹងសេរមចេតថេគលនេយ
បយមនរបសិទធិភពឬក៏អត់ ែដលេនះេធវឲយមនជេមល ះរវងរកសួង និងតុលករ។ 
ជឧទហរណ៍ បុគគលមួយរបូែដលមនមហរកី ែដលទមទរករពយបលែដលរតវូ
ចំណយេរចន បុ៉ែនតមនទីរេពទយរដឋ ភិបលទទួចថករពយបលេនះៃថលេពក កនុងករផតល់
ជូនមនុសសរគប់រូប។ េតអនកណគួរកំណត់បញហ េនះ៖ មរនតីសុខភិបលែដលដឹងពីករ
ចំណយ ជមងឺ និងសមតថភពរបស់មនទីរេពទយ ឬតុលករែដលធនថរបជជន
មនសិទធិកនុងករទទួលបននូវករែថទំសុខភពរបស់ពួកេគ? 

 
មនឧទហរណ៍រគប់រគន់កនុងករបងហ ញថ ESCR អចរតូវបនកត់កតីេដយតុល
ករបន។ ជពិេសសេនះជករពិតកនុងវស័ិយករងរ ដូចែដលរបេទសេនអសុី



107 
 

អេគនយ៍ភគេរចនមនចបប់ករងរ និងតុលករករងរែដលមនរបសិទធិភព។ ដូច
គន ផងែដរចំេពះលំេនដឋ ន េដយសររបេទសេនអសុីអេគនយ៍ភគេរចន បចចុបបនន
េនះមនចបប់សតីពីសិទធិរទពយសមបតតិ និងចបប់ភតិសនយ។ ចបប់ និងតុលករទំងេនះ
មិនធនថ សិទធិទំងេនះរបស់របជជនរតវូបនបំេពញេនះេទ បុ៉ែនតពួកេគបងហ ញពី
យុតត ធិកររបស់ខលួន។ 
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ករណីសិកស 
ករកត់កតីេលសិទធិលំេនដឋ ន 

 
មនជេមល ះជេរចនពក់ព័នធនឹងសិទធីដីធលី និងសិទធិលំេនដឋ នទូទំងអសីុអេគនយ៍។ 
ចំេពះរដឋកំពុងអភិវឌឍន៍ ទមទរឲយមនកររបឹអូសដីធលី ដូចេនះអចបេងកតផលូវ 
ឧសសហកមម និងេសវកមម។ យ៉ងណមិញ វធីិកនុងករអនុវតតកនុងរបេទសជេរចនមិន
មនយុតតិធម៌៖ មនសំណងតិចតួចដល់មច ស់ដី ជេរឿយៗផលរបេយជន៍បនដល់
អជីវកមម េហយរបជជនែដលរតូវបនបេណត ញេចញមិនដឹងរតូវេទណ។ 

 
ជេមល ះដីធលីកនុងរបេទសកមពុជបនេលចេចញកនុងរបព័នធផសពវផសយជេរចន។ េហតុ
ផលេនះមនឬសគល់តំងពីអំឡុងេពលែខមររកហម េនេពលែដលឯកសរលំេន
ដឋ នទំងអស់រតូវបនបំផល ញ េហយរបជជនជេរចនមិនមនឯកសរកមមសិទធិរសប
ចបប់េដមបីបងហ ញថជមច ស់កមមសិទធិេលរទពយសមបតតិរបស់ខលួន។ ជលទធផលមន
ករណីេកតេឡងែដលរដឋ ភិបល ឬ រកុមហុ៊នឯកជនបនរបឹអូសរទពយសមបតតិទំង
េនះ។ ឧទហរណ៍កលពីេពលថមីៗេនះករណីសហគមន៍បឹងកក់កនុងរបេទសកមពុជ
បនដក់ពកយបណតឹ ងជមួយនឹងគណៈកមម ធិករអធិករកិចច របស់ធនគរពិភព
េលកកនុងែខកញញ  ឆន ំ២០០៩ ែដលឈនដល់ករេសុបអេងកតមួយេលគេរមង ែដល
ធនគរពិភពេលកមនកិចចសហករជមួយនឹងរដឋ ភិបលកមពុជ។ កនុងែខមិន ឆន ំ
២០១១ ធនគរពិភពេលកបនរពមេរពៀងជមួយនឹងអងគករសិទធិលំេនដឋ នមួយ គឺ

មជឈមណឌ លសិទធិលំេនដឋ ន និងករបេណត ញេចញ ថអនករស់េនបឹងកក់រតូវបន
បដិេសធ កនុងករចុះបញច ិករដីធលីរបស់ខលួន េហយបនរពមេរពៀងកនុងករចត់វធិនករ
កនុងករកត់បនថយផលប៉ះពល់ ែដលេកតមនេឡងរបស់គេរមងេលរបជជនទំង
េនះ។ េនែខសីហ ឆន ំ២០១១ ធនគរពិភពេលកបនរបកសថខលួន នឹងពយួរកមចី
ដល់រដឋ ភិបលកមពុជ រហូតដល់មនករេដះរសយជេមល ះេលករបេណត ញេចញ
រទង់រទយធំមួយៃនរគួសរេនសហគមន៍បឹងកក់ កនុងទីរកុងភនំេពញ។ 

 
មនករណីជេរចនែដលរសេដៀងគន ទូទំងអសុីអេគនយ៍ ែដលករអភិវឌឍបនបំលស់

ទីរបជជនកនុងរបេទសេវៀតណម មីយ៉ន់ម៉ ឥណឌូ េនសីុ និងៃថ។ កងវល់ែដលពក់ 
ព័នធមួយ គឺករបំពុលបរសិថ នពីករអភិវឌឍទំងេនះ េធវឲយលំេនដឋ នរបស់របជជន 
កល យេទជកែនលងែដលមិនអចរស់េនបន។
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៣.៥ សិទធិកនុង ICESCR 
 

សិទធិកនុង ESCR អចរតូវបនសេងខបជបីរបេភទ៖ សិទធិេសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌។  
 
 
 

េផត តសំខន់េល 
សេងខប ESCR  

 

មរត១  សិទធិសវ័យសេរមច 

មរត២  សិទធិឲយមនករសេរមចេទមុខ 

មរត៣ ភពេសមគន រវងបុរស និងរសតី 

មរត៤ & ៥ ករកំណត់េនេពលែដលចំបច់ 

មរត៦  សិទធិេធវករងរ 

មរត៧  សិទធិទទួលបនលកខខណឌ ករងរលអ 

មរត៨  សិទធិសហជីព 

មរត៩  សិទធិទទួលបនសនតិសុខសងគម 

មរត១០ ករករពររគួសរ ជពិេសសសរមប់មត យ និងកុមរ 

មរត១១ សិទធិរស់េន រួមមនទំងអហរ សេមលៀកបំពក់ និេវសនដឋ ន 

មរត១២ សិទធិទទួលបនសុខភពទំងខងរងកយ និងខងសម រតី 

មរត១៣ សិទធិទទួលបនករអប់រ ំ

មរត១៤ សិទធិជកតពវកិចច និងទទួលបនករអប់រកំរមិតបឋម 

មរត១៥ សិទធិចូលរួមកនុងវបបធម៌ 

 
 

៣.៥.១ សិទធេិសដឋកចិច 
 

សិទធិេសដឋកិចចជួយកនុងករធននូវសនតិសុខេសដឋកិចចដល់បុគគលមួយរូប ែដលេនះអច
សេរមចបនតមមេធយបយបីយ៉ង។ ដំបូង សិទធិទំងេនះរគបដណត ប់សិទធិករងរ និង
សិទធិេនកែនលងករងរ។ សតង់ដរកែនលងករងរជេរចនរតូវបនកំណត់េដយ ILO 
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ែដលបនេលកកមពស់ទសសនៈ ដូចជអយុអបបរម របក់ឈនូលអបបរម និងេម៉ង
ករងរអតិបរមកនុងមួយសបត ហ៍។ សិទធិគនលឹះដៃទេទៀតរួមមនករមិនេរ សេអងេន
កែនលងករងរ េពលសរមក និងករផតល់នូវលកខខណឌ ករងរែដលមនសុវតថិភព និង
សុខភព។ ទីពីរ សិទធិកនុងករេធវកររួមមនសិទធិកនុងករទទួលបនសុខមលភព ឬ
សនតិសុខសងគម មនន័យថរបសិនេបបុគគលមួយរូបមិនអចបំេពញករងរ ឬែសវងរក
សតង់ដរជីវភពេសដឋកិចចរបស់ខលួន រដឋ ភិបលរតូវផតល់ជូនពួកេគនូវរបក់េសធនមួយ
ចំនួន។ ទីបី សិទធិេសដឋកិចចរមួមនសិទធិកនុងករបេងកតសហជីព ែដលអចបេងកតអងគករ
កនុងករករពរសិទធិរបស់ពួកេគ របសិនេបកមមករមួយរបូរតូវបនរបរពឹតតមកេលមិន
គបបី។ 

 

 

៣.៥.២ សិទធសិងគម 
 

សិទធិសងគមរួមមនសិទធិកនុងករទទួលបនករែថទំសុខភព ករអប់រ ំចំណីអហរ ទឹក 
និងលំេនដឋ ន។ េគលបំណងសំខន់មួយៃនសិទធិទំងេនះ គឺេដមបីធននូវសតង់ដរ
ជីវភពរគប់រគន់។ សិទធិកនុងករទទួលបនចំណីអហរ ទឹក និងលំេនដឋ ន (សិទធិសតង់
ដរជីវភព) មិនរតូវបនផតល់ជូនេដយផទ ល់េដយរដឋ ភិបលេនះេទ។ េហយក៏មិន
ែមនជកររពឹំងែដលរដឋ ភិបលគួរែតផតល់ជូនមនុសសរគប់របូនូវផទះ និងអហរេនះេទ
។ យ៉ងណមិញ េនេពលែដលរបជជនមិនអចផគត់ផគង់ភពចំបច់េនះេដយខលួន
ឯង (េដយសរសរងគ ម បតុភូតធមមជតិ ឬេដយសរពួកេគឈឺ ពិករ ឬមិនដូចេនះ
េទពួកេគមិនអចេធវករបន) ជកររពឹំងថរដឋ ភិបលនឹងផតល់ជូនពួកេគ។ សិទធិទទួល
បនករអប់រ ំ និងករែថទំសុខភពរតូវបនរសវរជវទូលំទូលយេដយ UNESCO 
និង WHO។  
 
សិទធិសតង់ដរជីវភពសិទធិសតង់ដរជីវភពសិទធិសតង់ដរជីវភពសិទធិសតង់ដរជីវភព ជធមមតរតូវបនែចងេចញជចំណីអហរ ទឹក និងជរមក។ 
យ៉ងណមិញ ICESCR បញជ ក់ថមនចំណីអហរ សេមលៀកបំពក់ និងលំេនដឋ ន។ 
មនេហតុផលសរមប់ករែបងែចកេនះ។ ជដំបូង មនមនុសសមួយចំនួនតួច ែដល
សិទធិរបស់ពួកេគកនុងករទទួលបនសេមលៀកបំពក់រតូវបនគរមមកំែហង។ ជករករម
កនុងកររកឧទហរណ៍ ៃនសថ នភពែដលរបជជនមិនមនលទធភពកនុងករទទួលបន
សេមលៀកបំពក់ េទះបីជអចេកតមនេឡង កនុងរបេទសែដលមនអកសធតុ
រតជក់មួយចំនួនក៏េដយ ែដលកនុងរបេទសេនះ របជជនរកីរកមិនអចមនលទធភព 
កនុងករទទួលបនសេមលៀកបំពក់កក់េកត កនុងអំឡុងេពលរដូវរងរេឡយ។ បុ៉ែនតរដឋ
ភិបល និង NGOs ភគេរចនអចេដះរសយបញហ េនះបន។ យ៉ងណមិញមន
របជជនែដលគម នផទះសែមបង ឬរបជជនរកីរកេតកយ៉កែដលមិនអចេសលៀកពក់

សទិធិសតង់ដរជីវភពសទិធិសតង់ដរជីវភពសទិធិសតង់ដរជីវភពសទិធិសតង់ដរជីវភព    
សិទធិសតង់ដរជីវភពជ
សិទធិកនុងករទទួលបន
សតង់ដរអបបរមៃនករ
រស់េន។ ទំងេនះធ
នថមនុសសមនលទធ
ភពកនុងករទទួលបន
ជីវជតិរគប់រគន់រមួន
ទឹករគប់រគន់ សេមលៀក
បំពក់ និងលំេនដឋ ន
រគប់រគន់។ដូចេនះ 
សិទធិសតង់ដរជីវភពគឺ
ជករធនថសតង់ដរ
អបបរមៃនវតតមនមនុ
សសរតវូបនេឆលយតប។ 
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របកបេដយភពៃថលថនូរ បុ៉ែនតបញហ ចមបងភគេរចនេនទីេនះមិនែមនសេមលៀកបំពក់
េនះេទ បុ៉ែនតគឺលំេនដឋ ន ចំណីអហរ ទឹក និងសុខភព។ 
 
ទឹកេទបែតកល យជបញហ សិទធិកលពីេពលថមីៗេនះ េដយសរអស់អំឡុងេពលជយូរ
យមកេហយ ែដលទឹកជធនធនែដលមនេរចន និងមិនចំបច់ចំណយលុយ 
េហយមនមនុសសតិចតួចបុ៉េណណ ះែដលមនបញហ កនុងករទទួលបនទឹកសអ ត។ យ៉ង
ណមិញ ដូចែដលទីរកុង និងឧសសហកមមរតូវករទឹកេរចន ខណៈេពលេនះផងែដរ
ពួកេគក៏បនបំពុលរបព័នធទឹក ែដលេធវឲយទឹកកល យជធនធនមនកំណត់។ ជករ
េឆលយតប រដឋ ភិបលបនចប់េផតមគិតៃថលេសវសរមប់ករេរបរបស់ទឹក េហយរបជ
ជនជេរចនបនបត់បង់ករទទួលបនទឹកេដយមិនចំបច់បង់ៃថល។ សថ នភពពីទឹក
កនុងកតិកសញញ មិនមនភពចបស់លស់េនះេទ។ េទះបីជមិនរតូវបនសរេសរជក់
លក់កនុងកតិកសញញ ក៏េដយ អនកខលះអះអងថសិទធិកនុងករទទួលបនទឹកសថិតកនុង
ែផនកមួយៃនសិទធិកនុងករទទួលបនចំណីអហរ។ េដមបីបញជ ក់ពីសថ នភពេនះ មន
ករេចញនូវវចិរណកថមួយ ែដលបនបញជ ក់ថសិទធិកនុងករទទួលបនទឹករតូវបន
បញចូ លកនុង ICESCR និងរតូវបនបញជ ក់ថជសិទធិកនុងករទទួលបនទឹកែដលរគប់
រគន់ មនសុវតថិភព ទទួលយកបន អចបនទទួលជរបូវន័ និងអចផគត់ផគង់បន។ 
 

េផត តសំខន់េល 
ករធនសតង់ដរៃនសិទធិសតង់ដរជីវភព 

 
ចំេពះបុគគលមួយរូប េដមបីទទួលបនសតង់ដរជីវភពរបស់ខលួនមិនែមនរគន់ែតផតល់ជូន
នូវចំនួនកឡូរ ី ទឹកផឹកបុ៉នម នលីរតកនុងមួយៃថងេនះេទ ។ សតង់ដរជីវភពរតូវធនផង
ែដរថសិទធិ និងភពៃថលថនូររបស់បុគគលរតូវបនេគរព។ េដមបីជួយដល់រដឋកនុងករធន
សតង់ដរទំងេនះ វចិរណកថទូេទមួយៃនសនធិសញញ េនះបងហ ញពីធតុផសំថរដឋមួយ
រតូវពិចរណេដមបីធននូវករអនុេលមតម ICESCR។ ធតុផសំបួនសំខន់ែដលមន
ចំេពះសុខភព ករអប់រ ំចំណីអហរ និងទឹកគឺ៖ 

 
• មន៖ រតូវមនករផគត់ផគង់រគប់រគន់នូវទំនិញទំងេនះសរមប់មនុសសរគប់រូប។ 

ជឧទហរណ៍ រតូវមនសលរគប់រគន់កនុងករផតល់ដល់កុមររគប់រូបបន
ចូលេរៀន អហររគប់រគន់សរមប់មនុសសរគប់រូបកនុងករបរេិភគបនរគប់
ចំនួន ទឹករគប់រគន់សរមប់ករេរបរបស់របស់បុគគល និងរកុមរគួសរ (ដូចជ
សរមប់ទទួលទន សមអ ត និងចំអិនចំណីអហរ) និងគលីនិកសុខភពរគប់
រគន់ដូចេនះរបជជនរគប់រូបអចមនលទធភពកនុងករជួបជមួយនឹងេពទយ។ 
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•  អចទទួលបន៖ េទះបីជមនក៏េដយ អវីែដលសំខន់េនះគឺថរបជជនអច

ទទួលបន។ វមិនែមនជេរឿងចំែលកេនះេទ ែដលមនចំណីអហររគប់
រគន់ បុ៉ែនតរបជជនេនែតខវះជីវជតិ។ ជឧទហរណ៍ របែហលជពួកគត់
មនឧបសគគកនុងករទទួលបននូវេសវកមមទំងេនះ េដយសរគត់រកេពល 
រតូវបនេរ សេអង ឬេរគះថន ក់េពកកនុងករេធវដំេណ រេទទទួលេសវទំងេនះ
។ ជទូេទមនរូបភពបីយ៉ងកនុងករទទួលបន៖ ទទួលបនជរូបវន័ (េត
េសវកមមជិត និងមនសុវតថិភពកនុងករេធវដំេណ រេទយកែដរឬេទ ? ) ទទួល
បនែផនកេសដឋកិចច (េតបុគគលមនលទធភពកនុងករបង់េសវែដរឬេទ?) និងមិន
េរ សេអង (េតករទទួលយកបនរតូវបនហមឃត់េដយសរែយនឌ័រ ពូជ
សសន៍ ឬឋនៈេផសងែដរឬេទ?។ ចំណីអហរអចៃថលេពក េកមងរសីរបែហល
ជមិនរតូវបនអនុញញ តឲយេទសលេរៀន ឬរបជជនែដលមនឋនៈសងគម
មួយចំនួន មិនរតូវបនអនុញញ តឲយេរបរបស់ទឹកអណតូ ងកនុងមូលដឋ ន។ 

• អចទទួលយកបន៖ ទំនិញ/េសវរតវូែតមនគុណភពជក់លក់។ ចូលេរៀន
មិនរគប់រគន់េនះេទ សលរតូវបេរងៀនកុមរពីអវីែដលពួកេគគួរែតដឹងផង
ែដរ។ ចំណីអហរ និងទឹករតូវែតជទឹកសអ តកនុងករមិតែដលអចទទួលយក
បន និងមិនមនករបំពុល។ លំេនដឋ នមិនរតវូបនចត់ទុកថជរបអប់រេទះ
ែដលេនេរកមសព នេនះេទ េដយសររតូវេធវករធនថបុគគលមនសុវតថិ
ភព ែដលរតវូបនករពរពីបរសិថ នជំុវញិ និងេនជីតេសវកមម។ 

•  សមរមយ៖ ទំនិញ/េសវរតូវែតសមរមយផងែដរេដមបីេឆលយតបនឹងតរមូវករជក់
លក់។ េនះអចសមរមយតមវបបធម៌នីមួយៗ និងសកសមចំេពះជនពិករ
ផងែដរ។ សិទធិកនុងករទទួលបនចំណីអហរមិនរគន់ែតេឆលយតបនឹងករ
ផតល់នូវចំណីអហរែដលមន ២២០០ កឡូរេីនះេទែដលមនកនុងករនតក
បុ៉េណណ ះេទ សិទធិកនុងករទទួលបនចំណីអហររតវូធនផងែដរថបុគគល
ទទួលទនដូចជមនុសសទូេទ។ េនះអចមនន័យថចំណីអហរគួរែតសក
សមនឹងតៃមលវបបធម៌របស់ពួកេគ ( ជឧទហរណ៍ របសិនពួកេគជអនកញុំ
បែនល) េហយនឹងទទួលទនតមវធីិែដលមនុសសទូេទញំុែដរ (ឧទហរណ៍ ជ
មួយនឹងមិតតភ័រក និងរកុមរគួសរ)។ 

 
េសចកតីបញជ ក់លមអិតពីធតុផសំៃនសិទធិសតង់ដរជីវភពទំងេនះ មនេនកនុងមតិេយ
បលទូ់េទជក់លក់មួយចំនួនកនុងឯកសរដូចខងេរកម៖ 

 

•    ចំណីអហរ៖ វចិរណកថទូេទេលខ ១២  
•    ទឹក៖ វចិរណកថទូេទេលខ ១៥ 
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•   លំេនដឋ ន៖ វចិរណកថទូេទេលខ ៤ និង៧  
•   ករអប់រ៖ំ វចិរណកថទូេទេលខ ១៣ 
•   សុខភព៖ វចិរណកថទូេទេលខ ១៤ 

 

 

៣.៦  វKបធម៌ នងិសិទធមិនុសស 
 

 
សិទធិវបបធម៌េនែតជសិទធិមនុសសែដលមនភពចរមូងចរមសមួយ។ សិទធិវបបធម៌េន
កនុង ESCR េសទរែតេសមនឹងសិទធិជនជតិភគតិចកនុងមរត ២៧ ៃនCCPR ។ មននូវ
ករែបងែចកចបស់លស់មួយចំនួន េដយសរថរគប់វបបធម៌ទំងអស់មិនែមនជន
ជតិភគតិចេនះេទ។ យ៉ងណមិញមរតទំងពីរ របឈមនឹងករពិបកកនុងករ
កំណត់និយមន័យឲយបនចបស់លស់ថអវីជ ”ជីវតិវបបធម៌” េនះេទ។ េដយសរថ
មិនមនសតង់ដរវបបធម៌ចបស់លស់ ករករពរសិទធិេនះកល យេទជរបភពៃនករ
ជែជកែវកែញកមួយ។ អចជករសនមតថជីវតិវបបធម៌រមួមនពិធីវបបធម៌ពក់ព័នធនឹង
ករេកត ករសល ប់ និងអពហ៍ពិពហ៍។ សិទធិវបបធម៌ ក៏រូមបញចូ លផងែដរនូវសិទធិពក់
ព័នធនឹងចំណីអហរ ករអប់រ ំ អពហ៍ពិពហ៍ និងចបប់ទំេនៀមទំលប់។ េនែតមន
ករជែជកែវកែញកេរចនេតថសេមលៀកបំពក់ រពឹតតិករណ៍សងគម របព័នធផសពវផសយករ
កំសនត និងសម រតីមិនែមនសសនអចរតវូបនរួមបញចូ លឬក៏អត់េនះេទ។  ជពិេសស 
បញហ សេមលៀកបំពក់ ែដលជឧទហរណ៍ៃនរបំងមុខជនជតិឥសល ម រតូវបនជែជក
ែវកែញកយ៉ងផុសផុលទូទំងពិភពេលក។ មនករអភិវឌឍមួយចំនួនៃនទសសនៈៃន
េសដឋកិចចវបបធម៌តមរយៈយនតករចបប់រដឋ ថន ក់តំបន់ និងអនតរជតិ។ េនកនុងករណី
ទំងេនះេសដឋកិចចវបបធម៌ ដូចជករឃវ លសតវ កររបមញ់ ឬកសិកមម (ជឧទហរណ៍ 
សិទធិេនសទរបស់ជនជតិេមរ៉ ី (Maori) កនុងរបេទសញូ៉វហសឺែឡន ឬករឃវ លសតវ
រមំងទឹកកក reindeer របស់ជនជតិសមី (Sami) េនរបេទសហវ ំងឡង់ និងសុ៊យែអដ 
និងសិទធិកនុងកររបមញ់របស់ជនជតិេដមកណដ) រតូវបនករពរថជសិទធិវបបធម៌
។ យ៉ងណមិញ មិនមនរដឋអសុីអេគនយ៍ណមួយ ែដលបនទទួលសគ ល់សិទធិទំង
េនះេនះេទ។ 

 
របែហលជមនេហតុផលនេយបយមួយចំនួន ែដលេធវឲយខវះភពចបស់លស់ជំុវញិ
សិទធិវបបធម៌។ រដឋ ភិបលមួយចំនួនពយយមកនុងករធនថវបបធម៌ែដលរគបដណត ប់
េនែតរគប់ដណត ប់ដែដល ឬថវបបធម៌ជនជតិភគតិចមិនទទួលបនអំណចេរចន។ 
របែហលជមនករប៉ះទងគិចរវងសិទធិវបបធម៌ និងេគលនេយបយវបបធម៌របស់រដឋ
ភិបល េដយសររដឋមួយចំនួនេនកនុងតំបន់មនទសសនៈអភិរកសខល ំងចំេពះវបបធម៌
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របស់ពួកេគ ដូចជរបំរបៃពណី និងចំេរៀងរបៃពណី េហយទរមង់េផសងេទៀតៃនវបបធម៌
សហសម័យដូចជសិលបៈទំេនប មិនទទួលបនេលកកមពស់ និងករពរដូចគន េនះេទ។ 
មូលដឋ នៃនសិទធិវបបធម៌គួរែតពក់ព័នធនឹងទសសនៈៃនពហុវបបធម៌និយម ឬថរដឋគួរែត 
អនុញញ តឲយមនវបបធម៌េរចន និងមិនគំរទែតវបបធម៌ែដលរគបដណត ប់ែតមួយគត់េនះ
េទ។ យ៉ងណមិញ ទូទំងអសុីអេគនយ៍ រដឋ ភិបលភគេរចនយកចិតតទុកដក់ទំង
េដយផទ ល់ និងេដយរបេយលេលវបបធម៌ និងសសនភគេរចន។ 

 

ករណីសិកស 
ករេលតមុងសយចិនេនកនុងរបេទសឥណឌូ េនសុី 
ករេលតមុងសយចូលមករបេទសឥណឌូ េនសុីកនុងសតវតសឆន  ំ ១៩០០ េនេពលែដល 
Tiong Hoa Hwe Koan (ឬជសមគមចិនឥណឌូ េនសីុ) បនបេងកតេឡង។ យ៉ងណ
មិញ អតីតរបធនធិបតី ស៊ូហតូ (កន់អំណចពីឆន ំ១៩៦៥ ដល់១៩៩៨) បនអនុវតត
េគលនេយបយឯកភពេលមេនគមវជិជ រដឋ វបបធម៌ សងគម និងនេយបយ និងបន
អនុវតតទសសនៈៃនរគប់ទិដឋភពទំងអស់ៃនសងគមឥណឌូ េនសីុ។ មួយកនុងចំេណមេគល
នេយបយទំងេនះបនហមឃត់ ’វបបធម៌បរេទស’ រគប់របេភទទំងអស់។ វបបធម៌
ចិនជវបបធម៌មួយែដលរតវូបនហមឃត់ ដូចែដលបនែចងកនុងបទបញជ របធនធិប
តីេលខ ១៤ (១៩៦៧)។ ែផអកេលសថ នភពេនះ លទធិខុងជឺ ឬ Khonghucu មិនរតូវបន
ទទួលសគ ល់ថជសសនេនះេទ ជលទធផលកនុងអគរជេរចនបនហមឃត់ 
វហិរខុងជឺ ហមមិនឲយេរបរបស់េឈម ះចិនែដលបងខំឲយជនជតិចិនបតូរេទជេឈម ះ
ចវ ឬម៉េឡ និងហមឃត់ករេលតមុងសយេនទីសធរណៈ។ 

 
សថ នភពេនះបនផល ស់បតួរ បនទ ប់ពីករធល ក់ពីតំែណងរបស់សូ៊ហតូកនុងឆន ំ១៩៩៨។ 
Abdurrahman Wahid (របធនធិបតីឥណឌ េនសីុពីឆន ំ១៩៩៩ ដល់ ២០០២) បនដក
បទបញជ របធនធិបតីេលខ ១៤ េចញ និងដក់ឲយេរបនូវរកិតរបធនធិបតីេលខ ១៩ 
(២០០១) េដមបីទទួលសគ ល់ ’Imlek’ (ចូលឆន ំចិន) ថជៃថងឈប់សរមកែដលមនករ
អនុញញ ត (សរមប់អនកែដលមនបំណងកនុងកររបពធពិធីេនះ)។ កនុងឆន ំ២០០២ របធន
ធិបតី  Megawati Soekarnoputri បនរបកសបែនថមេទៀតថ ‘Imlek’ រតូវបនទទួល
សគ ល់ថជៃថងឈប់សរមកជតិ។ ចូលជធរមន រកិតរបស់របធនធិបតីេលខ ១៩ 
(២០០១) បនលុបពកយរបជជន និងវបបធម៌ ’ជនជតិេដម’ និង ’មិនែមនជនជតិ
េដម’ ឥណឌូ េនសុីេចញ។ របកសថ ’Imlek’ ជៃថងបុណយជតិឥណឌូ េនសុែីដលបន
ទទួលសគ ល់ លទធិខុងជឺ ថជសសន ែដលបនអនុញញ តឲយមនករសងសង់វហិរ 
និងអនុញញ តឲយមនករេលតមុងសយេនទីសធរណៈ ជថមីមតងេទៀតជេលកដំបូង
កនុងសតវតស។ 
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បញហ ទីពីរ សួរថេតសិទធិវបបធម៌ជសិទធិរួម ឬបុគគល។ សិទធិរួមជសិទធិរបស់រកុមមួយ ឬ
សហគមន៍មួយ (ដូចែដលផទុយនឹងសិទធិរបស់បុគគលមន ក់) ។ ចំេពះអនកខលះ េនះេសមនឹង
ករែញកេដយសវ័យរបវតតិៃនសិទធិវបបធម៌ពីសិទធិមនុសស េដយសរវវវិតតន៍ជំុវញិករករ
ពរចេងក មតៃមលសងគម ឬសថ ប័នសងគម ជជងមនុសសមួយរូប។ យ៉ងណមិញ ករ
ពិនិតយឲយបនដិតដល់ពីវធីិសរសតែដលសិទធិទំងេនះ រតូវបនសរេសរដូចេមតចេនកនុង
សនធិសញញ បងហ ញថសិទធិទំងេនះ រតូវបនបញជ ក់ថជសិទធិបុគគលជចមបង ែដលេនះ
ជសិទធិរបស់បុគគលកនុងករចូលរមួកនុងវបបធម៌មួយ េហយមិនែមនជសិទធិរបស់វបបធម៌
ណមួយេនះេទ។ 

 
”ឯកសរទំងបីេនះ UDHR ICCPR និង ICESCR ែចងថសិទធិវបបធម៌ជសិទធិរបស់បុគគល 
ឬមនុសសរគប់រូប េដមបីអនុវតតវបបធម៌ ឬេដមប ី ”មិនរតូវបនបដិេសធសិទធិ…កនុងកររកី
រយនឹងវបបធម៌របស់ខលួន”។ 

 
កនុងករេលកកមពស់ និងករករពរសិទធិវបបធម៌ អនកករពរសិទធិមនុសសមិនពឹងែផអកេល 
ESCR ែតមួយេនះេទ បុ៉ែនតជេរឿយៗេរបរបស់ករមិនេរ សេអង និងសិទធិជនជតិភគ
តិចកនុង ICESCR េសរភីពកនុងករបេញចញមតិៃនករអនុវតតវបបធម៌ និងេសរភីព
សសន បងហ ញថសិទធិវបបធម៌គឺពឹងែផអកគន េទវញិេទមក និងពក់ព័នធគន េទវញិ
េទមករវងសនធិសញញ ទំងពីរ។ 
 
 
 

 

ក. េសចកតសីេងខបពីជំពូក នងិចំនុចគនលះឹ 
 

 

េសចកតីេផតម 
ដំេណ រករៃនករផល ស់បតូរសិទធិេនកនុង UDHR េទជសនធិសញញ អនតរជតិមួយ ជលទធ
ផលេចញជកតិកសញញ ចំនួនពីរ៖ ICCPR (ែដលរគប់ដណត ប់មរត១-២១ របស់
UDHR) និង ICESCR (រគប់ដណត ប់មរត ១-២ និង ២២-២៧ ៃន UDHR)។ េហតុផល
សរមប់ករែបងែចក UDHR ជសនធិសញញ ដច់េចញពីគន  ជលទធផលៃនករែបងែចក
តមផលូវចបប់ (រវង CPR ែដលអចេធវបដិបបញញតតិបន និងករសេរមចបនជបេណត រៗ
ៃនESCR) េហយមតិមួយចំនួនអះអងថ េដយសរភពខុសគន ែផនកនេយបយ (រដឋ
េលកខងលិចែដលេផត តេលCPR េហយរដឋកំុមមុយនិសេផត តេលESCR)។ េនេពល
សនធិសញញ ទំងពីរចូលជធរមនកនុងឆន ំ១៩៧៦ ភគេរចនៃន UDHR បនកល យេទជ
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ចងកតពវកិចចផលូវចបប់ ែដលអនុវតតចំេពះរបជជនរគប់រូបកនុងយុតត ធិកររបស់រដឋ មិន
ពក់ព័នធនឹងភពជពលរដឋរបស់េគេនះេទ។ 

 

 
កតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ 

 

ICCPR ករពរសិទធិជមូលដឋ ន ជឧទហរណ៍សិទធិសវ័យសេរមច សិទធិកនុងកររួចផុត
ពីករេរ សេអង និងសិទធិកនុងកររស់រនមនជីវតិ។ លកខណៈពិេសសៃនសិទធិរស់រនមន
ជីវតិជែដនកំណត់េលករេរបរបស់េទសរបហរជីវតិ។ សិទធិសំខន់ៗដៃទេទៀតរួម
មនសិទធិែដលមនកនុងរបព័នធចបប់ ដូចជសិទធិពក់ព័នធនឹងករចប់ខលួន និងករឃំុខលួន 
និងេនកនុងតុលករ។ CPR ក៏រមូមនផងែដរនូវសិទធិមនុសសកនុងឆកនេយបយ និង
ជីវតិកនុងសងគមសីុវលិ ដូចជេសរភីពសសន េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងសិទធិ
កនុងករេបះេឆន ត។ 

 
ICCPR អនុញញ តឲយមនែដនកំណត់េលសិទធិទំងេនះ តមមេធយបយបីយ៉ង៖ ជ
ដំបូង រល់សិទធិទំងអស់រតូវបនករមិតែដលតមរយៈេនះសិទធិទំងេនះមិនអចរតូវ
បនេរបរបស់េដមបរីេំលភបំពនសិទធិអនកដៃទ ទីពីរសិទធិជក់លក់អចរតូវបនករមិត
េដយចបប់របសិនេនះជករចំបច់កនុងកររកសសណឋ ប់ធន ប់សធរណៈ សុខភព
សធរណៈ សនតិសុខជតិ ឬសរមប់េហតុផលសីលធម៌។ ទីបី រដឋអចរតូវបនអនុ
ញញ តកនុងករេធវបដិបបញញតតិេលសិទធិមួយ កនុងរយៈេពលកំណត់មួយកនុងកលៈេទសៈ
ជក់លក់មួយចំនួនៃនភពអសននសធរណៈ ។ មនសិទធិមួយចំនួនែដលមិនអចេធវ
បដិបបញញតតិបន េហយសិទធិទំងអស់េនះរតូវបនអេងកតរគប់េពលេវលទំងអស់មិន
ពក់ព័នធនឹងសថ នភពណមួយេនះេទ។ 

 

កតិកសញញ សតីពីសិទធិេសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ 
 

ដូចគន នឹង ICCPR ែដរ ICECSR ករពរសិទធិជមូលដឋ នដូចជសិទធិសវ័យសេរមច 
និងសមភពរវងបុរស និងរសតី។ េលសពីេនះេទៀត ICESCR រួមបញចូ លសិទធិពក់ព័នធ
នឹងករងរ ករអប់រ ំករករពររគួសរ សុខភព ករអប់រ ំ និងលំេនដឋ ន។ សិទធិេន
កនុង ICESR េពលខលះរតូវបនកំណត់ និងរសវរជវេដយសថ ប័នរបស់UN ែដលពក់
ព័នធ ដូចជ WHO សរមប់សុខភព និង ILO សរមប់ករងរ។ 

 
ECSR ខុសគន ពី CPR េដយសរសិទធិមួយចំនួនរតូវបនសេរមចបនជបេណត រៗ ឬ
ែដលរដឋមិនមនកតពវកិចចភល មៗ បុ៉ែនតជកតពវកិចចកនុងករេធវកិចចករេឆព ះេទកន់ករ
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សេរមចបនសិទធិេនះ។ រដឋរតូវមនេគលនេយបយ និងែផនករែដលរតវូអនុវតត និង
េរបរបស់ធនធនអតិបរម េលករអនុវតតេគលនេយបយ និងែផនករទំងេនះ។ 
អនកខលះអះអងថ ESCR មិនែមនជសិទធិពិតរបកដដូច CPR េនះេទ េដយសរវជ
េគលបំណង ឬមហិចឆត ជជងសិទធិ។ េដយសរែតមនករពិបកកនុងករកំណត់
កតពវកិចចរដឋេឆព ះេទកន់ករសេរមចបនជបេណត រៗ ជពិបកកនុងករកំណត់ពីករ
រេំលភបំពនេល ESCR ណស់។ ចំេពះសិទធិខលះដូចជករងរ សុខភព និងចំណី
អហរ បុគគលរតូវទទួលខុសរតូវជចមបង េដមបីេឆលយតបនឹង ESCR បុ៉ែនតេនកនុង
ករណីខលះែដលរដឋមនកតពវកិចចកនុងករបំេពញសិទធិទំងេនះ របសិនបុគគលេនះមិន
អចបំេពញសិទធិរបស់ពួកេគេដយខលួនឯងបន។ សរមប់េហតុផលេនះជករអះអង
ថ ESCR មិនអចរតូវបនកត់េសចកតីេដយតុលករបនេនះេទ ឬពួកេគពិបកកនុង
ករដក់ចូលកនុងរបព័នធយុតតិធម៌។ របេភទសំខន់មួយៃន ESCR គឺ សិទធិសតង់ដរជីវភព 
ឬសិទធិកនុងករទទួលបនចំណីអហរ ទឹក លំេនដឋ ន ករអប់រ ំ និងសុខភព។ រដឋរតូវ
ែតធនថសិទធិទំងេនះ មន ទទួលបន មនសតង់ដរែដលអចទទួលយកបន និង
សមរមយ ចំេពះតរមវូកររបស់របជជន។ 

 

 
វបបធម៌ និងសិទធិមនុសស 

 

សិទធិវបបធម៌រតវូបនជែជកែវកែញកជេរចនដងេរចនសរ កនុងវស័ិយៃនករករពរសិទធិ
មនុសស។ និយមន័យៃនវបបធម៌គឺមិនចបស់ េហយវបបធម៌ជេរឿយៗរតូវបនេធវឲយកល យ
ជេរឿងនេយបយេដយរដឋ។ សិទធិវបបធម៌មនបញជ ក់កនុងែផនកជេរចនៃន ICESCR 
និង ICCPR ជឧទហរណ៍ កនុងសិទធិសសន សិទធិជនជតិភគតិច និងេសរភីពរចួ
ផុតពីករេរ សេអង។ 

 
 

ខ. សំណួររKលងនងិសំណួរងយរសួល 
 

• េតេនេពលណែដលរបេទសរបស់អនកបនផតល់សចច ប័នេលICCPR និង ICESCR? 
េតអនកអចែសវងរកេហតុផលបនែដរឬេទ ថេហតុអវីរដឋរបស់អនកេរជសេរ សកនុងករ
ផតល់សចច ប័នេលកតិកសញញ េនះ?  
ឬ 
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• េហតុអវីបនជរបេទសអនកមិនបនផតល់សចច ប័នេល ICCPR និង/ឬ ICESCR? េត
ករអះអងអវីែដលបនផតល់ជូនេដយរដឋ ភិបល និងអនកគិតថេហតុផលទំងេនះ
មនសុពលភពករមិតណ? 

 
• ែសវងរកខលកខខណឌ  ឬករយល់ដឹងពីសនធិសញញ ែដលរដឋ ភិបលរបស់អនករបែហល
ជបនដក់េល ICCPR ឬ ICESCR។ េតខលកខខណឌ ទំងេនះចំបច់ែដរឬេទ? 
េតធល ប់មនខលកខខណឌ  ែដលរតូវបនលុបេចលេដយរបេទសអនកែដរឬេទ? 

 
• េតអវីជសថ នភព ឬបញហ ែដលជកងវល់ខល ំងបំផុតដល់សិទធិពលរដឋ នេយបយ និង
/ឬេសដឋកិចច និងសងគមរបស់របជជនកនុងរបេទសអនក? 

 
• េធវករពិចរណេលករណីេទសរបហរជីវតិ េតមនករជែជកែវកែញកជសធរ
ណៈពីបញហ េនះេនកនុងរបេទសរបស់អនកែដរឬេទ? េតអវីជេហតុផលែដលរបេទស
របស់អនកបនេរជសេរ សកនុងករេរបរបស់  ឬលុបេចលេទសរបហរជីវតិ េហយ
េតអនកគិតថេហតុផលេនះរតឹមរតូវែដរឬេទ? 

 
• េតធល ប់មនសថ នភពអសននសធរណៈេនកនុងរបេទសអនកែដរឬេទ? ពិនិតយេមល
អំឡុងេពលែដលសថ នភពេនះរតូវបនេរបរបស់ និងបញជ ក់េតសិទធិអវីខលះរតូវបន
េធវបដិបបញញតតិ េហយេតថបដិបបញញតតិទំងេនះចំបច់ែដរឬេទ កនុងករសត រសណឋ ប់
ធន ប់? 

 
• បញជ ក់ឧទហរណ៍កនុងរបេទសរបស់អនក ែដលរដឋ ភិបលេធវកិចចករយ៉ងសរសក់
សរសំេឆព ះេទកន់ករសេរមចបនជបេណត រៗៃន ESCR។ េតេគលនេយបយ 
ែផនករ និងលទធផលអវីែដលរដឋ ភិបលបនទទួល ? 

 
• េតមនឧទហរណ៍ៃនសិទធិវបបធម៌កនុងរបេទសរបស់អនក ែដលមិនរតូវបនេគរពែដរ
ឬេទ? េតអវីជលទធផលៃនកររេំលភបំពនេនះ? 
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គ. ឯកសរពេិរគះបែនថម 
 

 

ICCPR និង ICESCR 
ខលឹមសរែដលបនផតល់ជូនេនចុងជំពូកទីមួយជចំនុចចប់េផតមដ៏លអ។ អនកគួរែតអច
ែសវងរកេសៀវេភទំងេនះមួយចំនួនេនកនុងបណត ល័យសកលវទិយល័យ។ 

 

 
កតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ 
េសៀវេភពុមពលអៗសតីពី ICCPR រួមមន៖  
• Sarah Joseph, Jenny Schultz, Melissa Castan. កតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ 
និងសិទធិនេយបយ ៖ករណីសិកស វចិរណកថ & និងឯកសរ (Oxford: Oxford 
University Press). 

• Manfred Novak. កតិកសញញ  UN សតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ៖ 
វចិរណកថ CCPR  NP Engel, 2005. 

 
េទសរបហរជីវតិ ជរបធនបទៃនកររសវរជវសរមប់អងគករេលកែលងេទសអនតរ
ជតិ (Amnesty International )ែដលបនដក់េចញនូវរបយករណ៍របចំឆន ំមួយ ែដល
អចរកេឃញេនេលេគហទំព័របស់ អងគករេលកែលងេទសអនតរជតិ Amnesty Inter
national ។ មនអងគករដៃទេទៀតែដលេធវកររបឆំងនឹងេទសរបហរជីវតិដូចជ៖ 
• សមព័នធពិភពេលករបឆំងនឹងេទសរបហរជីវតិ 
•   បណត ញរបឆំងេទសរបហរជីវតិេនអសីុ 
• គណៈកមម ធិករអនតរជតិរបឆំងេទសរបហរជីវតិ។ 

 
ព័ត៌មនសតីពីរដឋសថិតកនុងភពអសននមនេនកនុងវចិរណកថេលខ ២៩ (២០០១) 
េដយគណៈកមម ធិករសិទធិមនុសស ែដលមនេនេលេគហទំព័ររបស់ OHCHR។ 

 

 
កតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិេសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ 
NGOESCR-Net ផតល់មនទំព័រមនសរៈរបេយជន៍ែដលមនតំណភជ ប់េទនឹងបញហ
សំខន់ៗសតីពីសិទធិេសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌។ 
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របភពមនសរៈសំខន់ភគេរចនគឺសតីពីអំពីសិទធិេសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ (េដយ
សរវមនេនេលអិុនធឺែណត និងអចែសវងរកបនេដយងយរសលួតមកររសវ
រជវេលបណត ញអិុនធឺែណត)៖ 

• វដតៃនសិទធិ៖ សកមមភពសិទធិេសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌៖ របភពធនធន
បណតុ ះបណត ល។ 

 
េសៀវេភពុមពដៃទេទៀតរូមមន៖ 

• Asbjørn Eide, Catarina Krause, and Allan Rosas, eds. សិទធិេសដឋកិចច 
សងគម និងវបបធម៌៖ េសៀវេភពុមព។ Dordrect: Martinus Nijhoff, ២០០១។ 

• Manisuli Ssenyonjo. សិទធិេសដឋកិចច សងគម និងវបបធមុ៌កនុងចបប់. Hart 
េបះពុមពឆន ំ ២០០៩។. 

• Olivier de Schutter. សិទធិេសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ ជសិទធិមនុសស។ 
Edward Elgar, ២០១៣ 

 
សរមប់ព័ត៌មនបែនថមសតីពីយុតតិកមមៃន ESCR  មនឯកសរែណនំរបភពឯកសរេន  
ESCR- Net។ េបះពុមពផសយេដយ៖ 

• គណៈកមម ធិករអនកចបប់អនតរជតិ។ ភពអចកត់េសចកតីបនេដយតុល
ករេលសិទធិេសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ ៖បទពិេសធន៍ជតិ ថន ក់តំបន់ និង
អនតរជតិ (២០០៨) 

• OHCHR. សិទធិេសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌។ េសៀវេភែណនំសថ ប័នសិទធិ
មនុសសជតិ។ United Nations: New York and Geneva, ២០០៥។ 

 
ចំេពះករសិកសេលសិទធិសតង់ដរជីវភពជក់លក់ អងគករខងេរកមមនរបភព
ឯកសរេនេលេគហទំព័របស់ខលួន៖ 
 
ចំណីអហរ 

• អងគករេសបៀងអហរ និងកសិកមមពិភពេលក(FAO) មនធនធនឯកសរ
ជេរចន។ 

• អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទធិកនុងករទទួលបនចំណីអហរ េលក 
Olivier de Schutter ….មនេគហទំព័រមួយែដលមនឯកសរពក់ព័នធ
នឹងអងគករសហរបជជតិ។ 

 
ទឹក 

• Peter Gleick មនអតថបទជេរចនសតីពីសិទធិកនុងករទទួលបនទឹក 
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• អនករយករណ៍ពិេសសពីសិទធិមនុសសកនុងករទទួលបនទឹកបរេិភគែដល
មនសុវតថិភព និងអនម័យ មនេគហទំព័រមួយែដលមនឯកសរពក់ព័នធ
នឹងអងគករសហរបជជតិ 

• អងគករសុខភពពិភពេលក(WHO) មនរបភពធនធនឯកសរសតីទឹក 
អនម័យ និងសុខភព។ 

 
លំេនដឋ ន 

• ”អនករយករណ៍ពិេសសពីលំេនដឋ នរគប់រគន់មនេគហទំព័រមួយែដលមន
ចំណងេជងថ”លំេនដឋ នជសិទធិមនុសស” 

• UN-Habitatមនធនធនឯកសរេលេគហទំព័ររបស់ខលួន។  
• The NGO COHRE (មជឈមណឌ លេដមបីសិទធិលំេនដឋ ន និងករបេណត ញេចញ) 

ធល ប់ជ NGO អនតរជតិសំខន់មួយេធវករកនុងវស័ិយេនះ បុ៉ែនតអងគករេនះបន
បិទអស់រយៈេពលបុ៉នម នឆន ំេហយ។ េគហទំព័ររបស់អងគករេនះេនែតអច 
ចូលេមលបន េហយមនធនធនឯកសរចបប់ និងតសូ៊មតិជេរចន។
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4 
ករករពរស
ទធ
មនសុសេនអសុ�អេគនយ ៍

 
 

ជំពូកមុនពិនិតយេមលេល សនធិសញញ សិទធិមនុសសសំខន់ៗ 
និងខលឹមសរៃនសនធិសញញ ទំងេនះ ជំពូកមុន ក៏បនពិនិតយ 
ពីវធីិសរសតកនុងករយល់ដឹង ពីសតង់ដរទំងេនះេនអសីុ
អេគនយ៍ផងែដរ។ ជំពូកេនះវយតៃមលពីវធីិសរសត ែដលសិទធិ 
ទំងេនះរតូវបនករពរ និងចប់បងខំអនុវតតេនកនុងរបេទស 
េនអសីុអេគនយ៍។
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េដមបីករពរសិទធិមនុសស គឺរតូវធនថមនុសសរគប់រូប ែដលមនសិទធិ កនុងករទទួល 
បនសិទធិ ជករពិតជក់ែសតងអចទទួលសិទធិទំងេនះរបកដែមន។ ជឧទហរណ៍ 
កុមរែដលមនសិទធិកនុងករចូលេរៀន អចរតូវបនេទសលេរៀនពិតរបកដែមន ឬក៏
អនកកែសតអចេសរេសរព័ត៌មនរបស់ខលួនបនេដយេសរ។ី ករករពរសិទធិមនុសស
រតូវបនេធវេឡងេដយសថ នប័នេផសងៗគន  កនុងវធីិសរសតេផសងៗគន ។ េនថន ក់ជតិ 
បូ៉លីស េចរកុម តុលករ និងេមធវបំីេពញករងរេដមបីចប់បងខំអនុវតត សិទធិមនុសស 
ដូចគន េទនឹងអងគករសងគមសីុវលិ និងមរនតីរដឋ ភិបលផងែដរ។ ពួកេគអចករពរសិទធិ
មនុសសតមរយៈចប់បងខំអនុវតតចបប់ េលកកមពស់ករអត់ឱនគន  អប់រ ំ របជជនផតល់
េសវកមម ។ល។ កនុងវធីិសរសតរសេដៀងគន េនះ សថ ប័នេនថន ក់តំបន់ ក៏បំេពញករងរ
េដមបីករពរសិទធិមនុសសផងែដរ។ ករករពរមនន័យថេលសពីអវីែដលរដឋ ភិបល
រគន់ែតធនថមិនរេំលភបំពនសិទធិមនុសស េហយក៏អចមនន័យផងែដរកនុងករធ
នថរកុមហុ៊ន ឬ សលេរៀនអនុវតតតមចបប់ ដូចេនះសិទធិបុគគលរតូវបនករពរពីករ
រេំលភបំពន។   

 
វធីិសរសតដៃទេទៀតកនុងករគិតគូរអំពីករករពរសិទធិមនុសស គឺេធវករពិចរណថ
េហតុអវីបនជរបជជនភគេរចនេនអសីុអេគនយ៍ មិនរបឈមនឹងកររេំលភបំពន
សិទធិមនុសសកនុងជីវតិរបចំៃថងរបស់ពួកេគ? មិនថេទសលេរៀន ឬេធវករងរេនះេទ 
សិទធិរបស់ពួកេគមិនរតូវបនប៉ះពល់េឡយ។ អនកអនេសៀវេភពុមពេនះភគេរចនមិន
របឈមនឹងកររេំលភបំពនសិទធិមនុសសធងន់ធងរេនះេទ។ ពួកេគមិនរតូវបនរេំលភ
បំពន របមថេមលងយ ឬរបរពឹតតឆគងមកេល បងខំឲយសថិតកនុងទសភព ឬរតូវបនេធវ
ទរុណកមម។ េហតុអវី? េដយសរករករពរសិទធិមនុសសពិតជមនដំេណ រកររបកប
េដយរបសិទធិភព។ ចំេពះរបជជនទំងេនះ របព័នធករពររបស់បូ៉លីសរដឋ (ែដលជ
អនកែថរកសចបប់ និងសណឋ ប់ធន ប់) មនដំេណ រករ របជជនកនុងសងគមេនះមនតៃមល
ែដលសិទធិមនុសស និងបុគគលមិនរេំលភបំពនគន េទវញិេទមក។ បែនថមពីេលេនះ
េទៀត របជជនដឹងពីសិទធិរបស់ពួកេគ េហយមិនអនុញញ តឲយមនកររេំលភបំពនេកត
េឡង។ កនុងេគលបំណងធនឲយមនសថ នភពដូចេនះ ទំងរដឋ ភិបល និងរបជជន
របស់ខលួនរតូវមនកិចចករជេរចនរតូវបំេពញ។ ពួកេគរតូវែត៖ មនចបប់ែដលេធវឲយករ
រេំលភបំពនខុសចបប់ អប់ររំបជជន ដូចេនះពួកេគដឹងពីសិទធិរបស់ខលួន បណតុ ះ
បណត លមរនតីរដឋ ភិបល (ដូចជមរនតីបូ៉លីស) ដូចេនះពួកេគមិនរេំលភបំពនសិទធិ
មនុសស េហយនិងអនុវតតរបព័នធកនុងករតមដន និងកំណត់ពីកររេំលភបំពន និង
េដះរសយបញហ ។ 

 
ជំពូកេនះពិភកសពីករករពរេនករមិតថន ក់ជតិ ែដលសិទធិមនុសសគួរែតរតូវបន
ករពរេដយបូ៉លីស របព័នធតុលករ សថ ប័នរដឋ ភិបល និងេដយរបជជនរស់េន
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កនុងសងគមេនះ។ ចុងេរកយ ជំពូកេនះនឹងពិនិតយេល NGOs ែដលេធវករេលបញហ សិទធិ
មនុសស ែដលយ៉ងេហចណស់សរមប់អសីុអេគនយ៍េនះ ជយនតកររកីដុះដល និង
មនភពេជគជ័យមួយកនុងករករពរសិទធិមនុសស។ 

 

 

៤.១ សថ នភពៃនករករពរសិទធិមនុសសេនអសុីអេគនយ៍ 
 

េដមបីកំណត់ថករករពរមនរបសិទធិភពករមិតណ ជករចំបច់កនុងករពិភកសពី
សថ នភពបចចុបបននៃនករករពរសិទិធមនុសសកនុងតំបន់។ យ៉ងណមិញ សំណួរេនះបងក
ឲយករពិបក។ េតអចេទរចួែដរឬេទកនុងករកំណត់ថរបេទសមួយមនកំណត់រត
សិទធិមនុសសលអ ឬអរកក់េនះ? េនះជកររបឈមពីេរពះមិនមនវធីិសរសត សមញញ
កនុងករវស់ែវងសិទធិមនុសសេនះេទ។ រទពយសមបតតិ និងករអភិវឌឍរបស់រដឋមួយរតូវ
បនវស់ែវងេដយងយរសលួ ជឧទហរណ៍ ធនគរពិភពេលក ឬ NDPP េចញ
ចំណត់ថន ក់ៃនរបេទសតមរយៈរទពយសមបតតិ ឬករអភិវឌឍជេរៀងរល់ឆន ំ។ បុ៉ែនត
ពយយមកនុងករកំណត់ពីសថ នភពៃនសិទធិមនុសសជករសមុរគសម ញ។ ខណៈេពល
ែដលសិទធិខលះដូចជបទឧរកិដឋ និងភពអត់ឃល នអចរតូវបនវស់ែវង សិទធិដៃទដូចជ
េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ ឬករចូលរួមកនុងឆកនេយបយមនករពិបកកនុងករ
កំណត់ណស់។ មនបញហ ថេតសិទធិណមួយរតវូេធវករវស់ែវង (េដយសរមនសិទធិ
ចំនួនរប់រយឯេណះ)។ េតសិទធិទំងេនះអចរតូវបនវស់ែវងយ៉ងដូចេមតច េហយអនក
ណជអនកេធវករវស់ែវង? 

 
ជករសមញញកនុងករពិនិតយេលរបេទសនីមួយៗដច់េដយែឡកពីគន  ែដលរតវូបន
វសែ់វងេដយអងគករេលកែលងេទសអនតរជតិ អងគករឃល ំេមលសិទធិមនុសសអនតជតិ 
និងរកសួងករបរេទសអេមរកិ។ របយករណ៍ទំងអស់េនះមនេនេលបណត ញអិុន
ធឺែណត។ ករសិកសទំងេនះជរបយករណ៍របចំឆន ំរបស់របេទស េហយរបយ
ករណ៍ទំងេនះពិនិតយរបេទសនីមួយៗដច់េដយែឡកពីគន  េហយមិនករេរបៀបេធៀប
រវងរបេទសេនះេទ។ យ៉ងណមិញ អងគករមួយចំនួនពិតជពយយមកនុងឲយចំណត់
ថន ក់េលសតង់ដរសិទធិមនុសសទំងេនះ។ ជឧទហរណ៍ ផទះេសរភីព (Freedom House)  
ែដលជអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលអនតរជតិមួយ មនទីតំងេនសហរដឋអេមរកិបន
ផតលនូ់វចំណត់ថន ក់របចំឆន ំេលករមិតរបជធិេតយយ និងេសរភីពនេយបយកនុង
របេទសមួយ េហយរបេទសទំងអស់រតូវបនផតល់ចំណត់ថន ក់ពី ១ (របេទសែដល
េសរបំីផុត) ដល់៧ (របេទសែដលមិនេសរ)ី ពក់ព័នធនឹងេសរភីពរបស់ពលរដឋ និង
នេយបយរបស់របេទសទំងេនះ។ មរត ១៩ ជអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលមួយ
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ែដលេធវកររតួតពិនិយយេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ក៏បនផតល់ចំណត់ថន ក់ទូទំង
ពិភពេលកដល់េសរភីពរបព័នធផសពវផសយផងែដរ។ តមរយៈករពិនិតយេលចំណត់
ថន ក់ និងរកេលកេមលេលមតិេយបល់េនកនុងរបយករណ៍េលរបេទសនីមួយៗ េយង
អចទទួលបននូវចេមលយមួយថសិទធិមនុសស រតូវបនេរបៀបេធៀបយ៉ងដូចេមតចរវង
របេទសេនអសីុអេគនយ៍ េហយថេតរដឋអស៊នមនករេឆលយតបករមិតណេទនឹង
បញហ សិទធិមនុសស។ តរងខងេរកមបងហ ញពីចំណត់ថន ក់របស់រដឋេនអស៊ន។  
 
តរង ៤-១ - សថ នភពៃនករករពរសិទធិមនុសស 

 
 
របេទស 

េសរភីព 
ចំណត់ថន ក់* 

ករអភិវឌឍមនុសស 
សនទសសន៍** 

េសរភីពសរព៍ត៌មន 
ចំណត់ថន ក់*** 

សិទធិមនុសស 
ករផតល់សចច ប័ន# 

របុ៊យេណ អត់មនេសរភីព ខពស់ខល ំង លំបក ៣/២២ 

កមពុជ អត់មនេសរភីព មធយម លំបក ១១/២២ 

ទីម័រខងេកត េសរភីពខលះ មធយម ជទីេពញចិតត ១១/២២ 

ឥណឌូ េនសីុ េសរភីពខលះ មធយម លំបក ១១/២២ 

ឡវ អត់មនេសរភីព មធយម ធងន់ធងរខល ំងណស់ ៩/២២ 

ម៉េឡសីុ េសរភីពខលះ ខពស់ លំបក ៥/២២ 

មីយ៉ន់ម៉ អត់មនេសរភីព ទប លំបក ៤/២២ 

ហវីលីពីន េសរភីពខលះ មធយម លំបក ១៤/២២ 

សិងហបុរ ី េសរភីពខលះ ខពស់ខល ំង លំបក ៣/២២ 

ៃថ េសរភីពខលះ ខពស់ លំបក ១១/២២ 

េវៀតណម អត់មនេសរភីព មធយម ធងន់ធងរខល ំងណស់ ៧/២២ 
 

* ចំណត់ថន ក់េសរភីពកនុងពិភពេលក ឆន ំ២០១៤ របស់ Freedom House ។ មនករផតល់
ចំណត់ថន ក់ចំនួនបី៖ េសរភីព េសរភីពខលះ ឬអត់មនេសរភីព។ 

** តមរយៈសនទសសន៍ករអភិវឌឋមនុសស ឆន ំ២០១៤ របស់ UNDP រដឋអចមនករអភិវឌឍ
មនុសសខពស់ខល ំង ខពស់ មធយម ឬទប.  

** តមរយៈសនទសសន៍េសរភីពសរព័ត៌មនរបស់អនកកែសតគម នរពំែដន។ សថ នភពអច លអ 
េពញចិតត មនបញហ  គួរឲយកត់សមគ ល់ លំបក ឬធងន់ធងរខល ំងណស់។ 

# ចំនួនៃនសនធិសញញ សិទធិមនុសសទំង ៩ ពិធីសរបែនថម ៩ និងនីតិវធីិបណតឹ ង ៤ ែដលរដឋបន
ផតល់សចច ប័ន ឬរពមេរពៀង។ តរងលមអិតមនេនឧបសមព័នធ។ 

 
តមរយៈតរងខងេល សថ នភពៃនករករពរសិទធិមនុសស គឺមនភពចរមុះ។ ជ
ឧទហរណ៍ របេទសមនបំផុតរបស់អស៊ន មនកំណត់រតៃនករផតល់សចច ប័នេល
សនធិសញញ អន់ជងេគ របេទសែដលមនករផតល់សចច ប័នេរចនក៏មនកងវល់េរចនផង
ែដរ របេទសែដលមនេសរភីពពលរដឋទប មនករអភិវឌឍលអ អំេពពុករលួយទបមិន
ែមនមនន័យថកំណត់រតសិទធិមនុសសលអេនះេទ។ របេទសភគេរចនេនអស៊ន
មនវស័ិយមួយចំនួនែដលមនករេគរពសិទធិមនុសសលអរបេសរ េហយវសិ័យេផសង
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េទៀតមិនលអរបេសរេនះេទ។ បញហ មួយចំនួនជេរឿងទូេទដល់របេទសេនអសីុអ
េគនយ៍ទំងអស់ ដូចជសិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍ និង សិទធិជនជតិេដមភគតិច។ 
បញហ ដៃទេទៀតដូចជភពរកីរក េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ ករអប់រ ំ និងសុខភព 
មនភពខុសគន ខល ំងែមនែទនទូទំងតំបន់។ ទិដឋភពទូេទមួយៃនតំបន់េនះបន
បងហ ញថសថ នភពសិទធិមនុសស គឺជេរឿយៗជក់លក់សរមប់របេទសនីមួយៗ េហយ
ជករពិបក និងមិនមនសរៈសំខន់កនុងករពយយមកនុងករេធវចំណត់ថន ក់ ឬផតល់
ពិនទុេលរបេទសនីមួយៗតមរយៈសតង់ដរសិទធិមនុសសរបស់ពួកេគ។ សថ នភពេសដឋ
កិចច ពូជសសន៍ ភូមិសរសត របវតតិនេយបយរបស់របេទសនីមួយៗ រួមចំែនកេល
សថ នភពសិទធិមនុសសកនុងរបេទសេនះ។
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ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
េតសិទធិមនុសស ករអភិវឌឍ និងរបជធិបេតយយមនករពក់ព័នធ
គន ែដរឬេទ? 

 
រកេលកេមលេលតរង េតមនករពក់ព័នធគន រវងករអភិវឌឍេជឿនេលឿន លទធិរបជ
ធិបេតយយលអរបេសរ និងករករពរសិទធិមនុសសែដរឬេទ? មនករអះអងចំនួនពីរេល
សំណួរេនះ៖ 

 
១. សិទធិមនុសស លទធិរបជធិបេតយយ និងករអភិវឌឍមនករគំរទគន េទវញិេទមក 

 
ជករសនមតថរបេទសអនកមនករងយរសួល កនុងករករពរសិទធិមនុសសេដយសរ
ពួកេគមនបូ៉លីស និងេមធវែីដលឆលងករបណតុ ះបណត លបនដិតដល់ និងមនថវកិ
េរចនសរមប់េសវកមមរដឋ ភិបល។ េតករពក់ព័នធគន េនះពិតែដរឬេទតមរយៈតរង
ខងេល? េតវជករពិតែដរឬេទចំេពះរបេទសរបស់អនក? 

 
២. មិនមនករពក់ព័នធគន េនះេទ េហយករករពរសិទធិមនុសសគឺពឹងែផអក
េលរដឋ។ 

 
របេទសមន និងរបេទសរក ឬរបជធិបេតយយ និងមិនរបជធិបេតយយ របេទសទំង
អស់េនះមនលទធភពដូចគន កនុងករករពរសិទធិមនុសស។ ករវនិិេយគេលករករពរ
សិទធិមនុសសជជេរមសមួយែដលរដឋបនេរជសេរ ស។ រគប់សងគមសីុវលិទំងអស់ជ
េរឿយៗអចកំណត់ពីករេបតជញ ចិតតរបស់ខលួនេលសិទធិមនុសស។ េតេនះរតូវបនអេងកត
េឃញកនុងតរងែដរឬេទ? េតេនះជកររតឹមរតូវែដរឬេទសរមប់របេទសរបស់អនក? 

 
េតអវីជេហតុផលៃនកំណត់រតចរមះុៃនករករពរសិទធិមនុសសកនុងេតអវីជេហតុផលៃនកំណត់រតចរមះុៃនករករពរសិទធិមនុសសកនុងេតអវីជេហតុផលៃនកំណត់រតចរមះុៃនករករពរសិទធិមនុសសកនុងេតអវីជេហតុផលៃនកំណត់រតចរមះុៃនករករពរសិទធិមនុសសកនុងអសីុអេគនយ៍អសីុអេគនយ៍អសីុអេគនយ៍អសីុអេគនយ៍????  
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៤.២ ករអនុវតតសទិធិមនុសសថន ក់ជតិ 
 

 
កនុងេគលបំណងែសវងយល់ពីេតថសិទធិមនុសស រតូវបនករពរយ៉ងដូចេមតចេនកនុង
រដឋ ជំពូកេនះនឹងជដំបូងរកេលកេមលេលថសិទធិមនុសសអវីែដលមនវតតមនេនកនុង
ចបប់របស់របេទស។ មនវធីិសរសតបីយ៉ងែដលសិទធិមនុសសរតូវបនបញចូ លកនុងចបប់
ជតិ៖ 

 
• ជដំបូង សិទធិមនុសសជេរចនរតូវបនកល យជែផនកមួយៃនចបប់ជតិ។ ចបប់ែដល
ករពររបជជនពីអំេពហិងស និងេចរកមម ឬ ចបប់ផតល់ករអប់រ ំ ជឧទហរណ៍ 
មនវតតមនេនកនុងរបេទសអសីុអេគនយ៍ភគេរចន។ ជំពូកេនះនឹងមិនេធវករបញជ ក់
លមអិតថអចរកចបប់ទំងអស់ ែដលពក់ព័នធនឹងសិទធិមនុសសេនកែនលងណេនះេទ 
ផទុយេទវញិជំពូកេនះនឹងេផត តសំខន់េលចបប់ែដលមនសរៈសំខន់បំផុត និងេត 
ថសិទធិមនុសសរតូវបនករពរយ៉ងដូចេមតច។ 

 

• ទីពីរ សនធិសញញ សិទធិមនុសសអចរតូវបនបញចូ លេទកនុងចបប់។ សនធិសញញ មនសរៈ
សំខន់េដយសរសនធិសញញ ទំងេនះ រកសចបប់របស់របេទសមួយឲយមនបចចុបបននភព 
ជមួយនឹងសិទធិមនុសស េហយសនធិសញញ ទំងេនះពរងីកករករពរដល់របជជន។ ជ 
ឧទហរណ៍ ចបប់ផតល់ដល់រសតីនូវសិទធិេសមគន េនកែនលងករងរ និងកនុងអពហ៍ពិពហ៍ 
ឬករករពរកុមរពីអំេពហិងសមិនែមនជេរឿងទូេទ កនុងអសីុអេគនយ៍េនះេទកល 
ពី២០ឆន ំមុន។ បុ៉ែនតេដយសររបេទសទំងអស់បនរពមេរពៀងេលសិទធិរសត ី និង 
សិទធិកុមរ សិទធិទំងេនះមនេនកនុងេសទរែតរគប់របេទសទំងអស់េនអសីុអេគនយ៍ ។  

• ទីបី សិទធិមនុសសជទូេទ (មិនរគប់ករណីេនះេទ) មនវតតមនេនកនុងរដឋធមមនុញញ។ 
េដយសរថរដឋធមមនុញញជឯកសរចបប់ជមូលដឋ នរបស់របេទសមួយ ចបប់េនះ
ផតល់អទិភពខពស់ដល់ករករពរសិទធិមនុសស។ 

 
ជដំបូងែផនកេនះ នឹងរកេលកេមលេលវធីិសរសតកនុងករបញចូ លសិទធិមនុសសេនកនុងរបេទស
ៃនអសីុអេគនយ៍។ បនទ ប់មក ែផនកេនះនឹងពិនិតយេលគណៈកមម ករសិទធិមនុសសជតិ ែដល
ជសថ ប័នមនភរកិចចចមបង កនុងករធនថរដឋកំពុងករពរសិទធិមនុសសែដលពួកេគបន
រពមេរពៀង។ 
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៤.២.១ សតងដ់រអនតរជតិេទកនងុចបប់ជតិ 
 

ជំហនដំបូងកនុងករពិនិតយថេតរដឋ ភិបលមួយ កំពុងអនុវតតសិទធិមនុសសឬក៏អត់ គឺរតូវ
អេងកតេមលេលករមិតែដលរដឋបនរពមេរពៀងេលសតង់ដរអនតរជតិ តមរយៈករែចង
កនុងចបប់។ ចំនួនសនធិសញញ សិទធិមនុសសែដលរដឋេនអសីុអេគនយ៍បនរពមេរពៀង រដឋ
ខលះបនផតល់សចច ប័នេសទរែតរគប់សនធិសញញ ទំងអស់ ចំែនករដឋខលះបនផតល់សចច ប័ន
ចំនួនបីែតបុ៉េណណ ះ។ បុ៉ែនតយ៉ងណមិញ ករផតល់សចច ប័នែតឯកឯងមិនែមនជសូច
នករណ៍លអមួយ េដមបីបញជ ក់ថរដឋមួយបំេពញតមករេបតជញ ចិតតរបស់ខលួនឬក៏អត់េនះ
េទ។ សិទធិមនុសសគួរែតមនដល់របជជនទំងអស់េនកនុងរបេទសេដមបីេរបរបស់។ 
េនះេកតេឡងេនកនុងដំេណ រករ ែដលេយងេហថជករអនុវតតសិទធិមនុសសថន ក់ជតិ 
ែដលេកតមនេឡងបនទ ប់ពីនីតិវធីិផតល់សចច ប័ន។ ករអនុវតតរួមមនករែកែរបចបប់
ជតិ និងសរេសរចបប់ថមីេដមបីធនថសិទធិមនុសសរសបចបប់េនកនុងរបទសមួយ។ នីតិ
វធីិអនុវតតផទ ល់ជេរឿយៗជក់លក់ចំេពះរបេទស និងរបេភទៃនសិទធិ។ កររបឈម
េនអសីុអេគនយ៍គឺថរបេទសជេរចនមិនមនវធិន និងបទដឋ នគតិយុតតចបស់លស់
ពីថេតសនធិសញញ រតូវបនអនុវតតយ៉ងណេនះេទ។ សរមប់របេទសខលះ (ដូចជ
កមពុជ ៃថ និងេវៀតណម) វធិនទំងេនះអចមនេនកនុងរដឋធមមនុញញ។ ចំេពះរបេទស
ដៃទ វជនីតិវធីិមួយរបស់រដឋ ភិបល។ យ៉ងណមិញ មនវធីិសរសតចមបងបីយ៉ង
ែដលសិទធិរតូវបនអនុវតតកនុងនមជចបប់ជតិ៖ 

 
១. របេទសមួយអចបញចូ លសនធិសញញ ទំងមូល េហយសនធិសញញ េនះកល យជចបប់
កនុងរបេទស។ េនះមនអនុវតតេនកនុងរបេទសមួយចំនួនតូច ជពិេសសេនអឺរ ៉ុប 
បុ៉ែនតគម នរដឋណមួយេនអសីុអេគនយ៍អនុវតតរបព័នធេនះេនះេទ។ េនកនុងនីតិវធីិ
េនះ សនធិសញញ កល យជចបប់ថមី។ 

 
២. សនធិសញញ អចកល យជចបប់ជតិ តមរយៈករេធវចបប់មួយ(ឬចេងក មៃនចបប់) 
ែដលសរេសរេឡងវញិនូវសតង់ដរេនកនុងសនធិសញញ ។ សនធិសញញ អចរតូវបន
សរេសរេឡងវញិជចបប់មួយរបស់ជតិ ែដលអចរតវូបនបងហ ញថជចបប់មួយ
៖ ជឧទហរណ៍ សនធិសញញ សតីពីជនពិករបនកល យជចបប់មួយេនកនុងរបេទស
ហវីលីពីន (ចបប់សធរណៈរដឋេលខ ៧២៧៧ ឬមនេឈម ះថ” ម៉ហគ កត 
(Magna Carta) សរមប់ជនពិករ”)។ 

 
សិទធិេនកនុងសនធិសញញ អចរតូវបនបំែបកជចបប់េផសងៗគន  ជឧទហរណ៍ សិទធិ
កុមរេនកនុងរបេទសហវីលីពីនរតូវបនែបងែចកជចបប់ដូចជ ចបប់សុខមលភព 
និងយុតតិធម៌អនីតិជន ចបប់អប់រកុំមរ និងចបប់ពលកមមកុមរ ែដលចបប់ទំងអស់
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េនះេធវឲយចបប់របស់ហវីលីពីនអនុេលមតមសតង់ដរ CRC។ រសេដៀងគន េនះផង
ែដរ របេទសៃថបនែបងែចកសនធិសញញ  ICPRD ជចបប់ចំនួនបី៖ ចបប់ផតល់
អំណចដល់ជនពិករ ចបប់េលកកមពស់គុណភពជីវតិជនពិករ និងចបប់អប់រជំន
ពិករ។ 

 
៣. របេទសអចេធវករែកែរបចបប់។ េនកនុងករណីេនះ ចបប់ពក់ព័នធនឹងសនធិសញញ
(ែដលអចេចញពីវស័ិយេផសងៗៃនចបប់) រតូវបនេធវបចចុបបននភពេដមបីបំេពញតម
សតង់ដរ។ ឧទហរណ៍សរមប់ករណីេនះ គឺ CEDAW ែដលតមរយៈេនះចបប់
រគួសរ (ដូចជករែលងលះ) ចបប់ករងរ (ដូចជរបក់េសមគន ) និងចបប់ពលរដឋ
នឹងរតូវបនផល ស់បតូរេដមបីអនុេលមតម  CEDAW។ 

 
ពក់ព័នធនឹងវធីិសរសតខងេល មិនមនវធីិសរសតមួយណលអជងមួយណេនះេទ។ 
មនសរៈរបេយជន៍ កនុងករមនចបប់ដច់េដយែឡកេដយសរថចបប់ទំងអស់
េនះេធវឲយរបជជនមនភពងយរសួលកនុងករែសវងយល់ពីវ។ យ៉ងណមិញករែក
ែរបចបប់កនុងវស័ិយេផសងៗគន ធនថចបប់ជតិមនបចចុបបននភព េហយនឹងមិនមន
ជេមល ះរវងែផនកេផសងៗៃនចបប់។ ជករពិតវតតមនៃនចបប់មិនែមនមនន័យថចបប់
រតូវបនេគរពេនះេទ។ មនកររបឈមជេរចនកនុងករធននូវករករពរសិទធិ
មនុសស។ អជញ ធរពក់ព័នធរតូវែតចប់បងខំអនុវតតចបប់។ របជជនរតូវដឹងពីចបប់ ដូច
េនះពួកេគអចអនុវតតបន។ េចរកមរតូវដឹងពីចបប់ដូចេនះពួកេគអចេធវករសេរមច
ចិតតេដយែផអកេលចបប់។  េហយរដឋ ភិបលរតូវបេងកតែផនករសកមមភពជតិ ឬ
េគលនេយបយជតិ ដូចេនះរបជជនែដលគួរែតរតវូបនករពរេដយចបប់ រតវូ
បនករពរពិតរបកដ។ 

 

៤.២.២ សិទធិមនុសសកនុងរដឋធមមនុញញេនអសុីអេគនយ៍ 
 

សតង់ដរសិទធិមនុសសអនតរជតិ អចមនវតតមនេនកនុងឯកសរជេរចនកនុងរបព័នធចបប់
របស់រដឋមួយេរកពីចបប់ និងេគលនេយបយជតិ (ដូចែដលបនពិភកស) ។ 
សតង់ដរទំងេនះអចជែផនកមួយៃនរដឋធមមនុញញផងែដរ។ សិទធិរដឋធមមនុញញរតូវបនចត់
ទុកថមនរបសិទធិភព និងជមូលដឋ ន េហយរគប់រដឋធមមនុញញេនអសីុអេគនយ៍ទំង
អសពិ់តជមនសិទធិេនកនុងេនះ (េទះបីជរដឋធមមនុញញរបុ៊យេណមិនមនែផនកណមួយ
ែចងពីសិទធិមនុសសក៏េដយ ក៏ចបប់េនះទទួលសគ ល់ថរបជជនមនសិទធិែដរ)។ 
រដឋធមមនុញញជឯកសរែដលបញជ ក់ពីវធីិ ែដលរដឋ ភិបលរតូវរគប់រគងរបេទសមួយ។ 
ចបប់េនះបញជ ក់ពីរចនសមព័នធរបស់រដឋ ភិបល នីតិវធីិកនុងករេធវចបប់ នីតិវធីិកនុងករ
េបះេឆន តេរជសេរ សអនកនេយបយ និងពីអវីែដលរដឋ ភិបលរតូវែតេធវ។ បែនថមពីេល
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េនះេទៀត រដឋធមមនុញញបញជ ក់ពីកតពវកិចចរបស់រដឋចំេពះរបជជនរបស់ខលួន និង
កតពវកិចចរបស់របជជនចំេពះរដឋរបស់ខលួន។ ែផនកេនះរកេលកេមលេលរដឋធមមនុញញ
បចចុបបននេនអសីុអេគនយ៍េដមបបីញជ ក់លមអិតពីខលឹមសរ ៃនសិទធិមនុសសកនុងរដឋធមមនុញញ
ទំងេនះ។ យ៉ងណមិញ េទះបីជរដឋធមមនុញញមួយមនែចងពីសិទធិមនុសសក៏េដយ 
បុ៉ែនតមិនែមនជេរឿងទូេទេនះេទ សរមប់របជជនេនអសុីអេគនយ៍កនុងករពិភកសពី 
’សិទធិធមមនុញញ’ របស់ពួកេគ េដយសរែតមិនមនមនុសសេរចនេនះេទែដលដឹងពី
សិទធិទំងេនះ ឬមិនដឹងថសិទធិធមមនុញញរបស់ពួកេគរតូវបនករពររបកបេដយរបសិទធិ
ភព ឬក៏អត់េនះេទ។ មនេហតុផលជេរចនចំេពះបញហ េនះ៖ សិទធិធមមនុញញរបស់
របេទសមួយចំនួនជេរឿយៗទបជងសតង់ដរអនតរជតិ ដូចេនះជករលអរបេសរជង
កនុងករេរបរបស់សនធិសញញ អនតរជតិសរមប់ករករពរ រដឋធមមនុញញអចរតវូបនផល ស់
បតូរកលពីេពលថមីៗេនះ ដូចេនះរបជជនអចមិនដឹងពីសិទធិេនកនុងរដឋធមមនុញញែដល
មនបចចុបបននភពបំផុត េហយសលេរៀនរបែហលជមិនបនបេរងៀនពីសិទធិទំងេនះ 
ឬរបែហលមនចំេនះេរចនេលសិទធិមនុសសអនតរជតិ។ យ៉ងណមិញ េហតុផលចមបង 
គឺថជេរឿយៗរបជជនមិនដឹងពីអវីែដលមនេនកនុងរដឋធមមនុញញរបស់ខលួន េដយសរ 
ែតមិនមនករបេរងៀនពីរដឋធមមនុញញេនតមសល េហយរដឋធមមនុញញមិនរតូវបន ផសពវ 
ផសយជសធរណៈេនះេទ។  រដឋេនអសីុអេគនយប៍េរងៀនរបជជនរបស់ខលួនពីសិទធិ 
រដឋធមមនុញញមិនបនដិតដល់េនះេទ។ 

 

ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
ចំេនះដឹងពីសិទធិមនុសស 

 
េតអនកដឹងែដរឬេទថសិទធិអវីខលះែដលអនកអចទទួលបនពីរដឋធមមនុញញរបស់អនក? េតអនក
ធល ប់េរៀនពីរដឋធមមនុញញអនកែដរឬេទ? េតមនមិតតភ័រកត ឬសមជិករកុមរគសួរណមន ក់
ដឹងពីរដឋធមមនុញញែដរឬេទ? 

 
ចំេពះសិសសភគេរចនេនអសីុអេគនយ៍ ចំេលយេលសំណួរទំងេនះគឺថ េទ។ េហតុអវី
បនជចឹង? េហតុអវីបនជរដឋ ភិបលមិនបេរងៀនពីរដឋធមមនុញញដល់របជជនឲយបន
ដិតដល់? របែហលជេដយសររគ ូនិងឪពុកមត យគិតថគណិតវទិយ វទិយសរសត និង
ែតងេសចកតីមនសរៈសំខន់ជង។ របែហលជមិនមនថន ក់កនុងករបេរងៀនរដឋធមម
នុញញេនះេទ។ ឬរបែហលជរដឋ ភិបលមិនសកមមកនុងករបេរងៀនពលរដឋរបស់ខលួនថ
ពួកេគមនសិទធិអវីខលះ។
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ករណីសិកស 
តុលករកំពូលហវីលីពីនេរបរបស់ UDHR និងICCPR 

 
ហវីលីពីនបនបញចូ លចបប់អនតរជតិទំេនៀមទំលប់តមសម រតី ៃនមរត២ ែផនកទី២ ៃន
រដឋធមមនុញញរបស់ពួកេគ ែដលមនចំណងេជងថ ”េសចកតីរបកសពីេគលករណ៍ និង
េគលនេយបយរដឋ’ និងមរត៧ ែផនកទី២១ ែដលែចងថរគប់សនធិសញញ  ឬកិចចរពម
េរពៀងទំងអស់ ែដលហវីលីពីនបនផតល់សចច ប័នរតូវបនែរបកល យជចបប់កនុងទឹកដី
របស់ខលួន ែដលមនករចប់បងខំ និងសុពលភពដូចគន េទនឹងចបប់។ 

 
ករអនុវតត UDHR និងសនធិសញញ ែដលបនផតល់សចច ប័នដៃទេទៀតរតូវបនអេងកត
េឃញកនុងេរឿងកតីមួយចំនួនែដលបនសេរមចេដយតុលករកំពូលហវីលីពីន។ េនកនុង
េរឿងកតី Kant Kwong និង Yim Kam Shing vs  គណៈកមម ធិកររបធនធិបតីសតីពីអភិ
បលកិចចលអ (GR No L-79484 ៃថងទី៧ ែខធនូ ឆន ំ១៩៨៧) ែដលែចងពីសិទធិកនុងករេធវ
ដំេណ រ និងេដរេហរេដយេសរ ីតុលករកំពូលសេរមចថ ” សិទធិកនុងករេធវដំេណ រ និង 
េសរភីពកនុងករេដរេហរជសិទធិមូលដឋ នែដលបនធនេដយរដឋធមមនុញញ ឆន ំ១៩៨៧ 
និងេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស” និង” មនុសសរគប់រូបមនសិទធិកនុងករ
ទទួលបនសំណងរបកបេដយរបសិទធិភព េដយអងគជំនុះជរមះជតិែដលមនសមតថ
កិចចចំេពះអំេពែដលរេំលភបំពនសិទធិជមូលដឋ ន ែដលរតូវបនធនដល់ពួកេគ
េដយរដឋធមមនុញញ ឬចបប់’។ 

 
េនកនុងេរឿងកតីមួយេទៀត (Ferdinand E Marcos, et al v Raul Manlapus, et al, GR No 
88211, ៃថងទី១៥ ែខកញញ  ឆន ំ១៩៨៩)តុលករកំពូលបនេយងេលទំង UDHR និង
ICCPR េដយេធវករគូសបញជ ក់ថេទះបីជសិទធិកនុងករវលិរតលប់េទកន់របេទស
មួយ មិនែមនកនុងចំេណមសិទធិែដលបនធនជក់លក់េដយចបប់សិទធិមនុសសរបស់
ហវីលីពីនក៏េដយ សិទធិេនះគួរែតរតវូបនចត់ទុកថជេគលករណ៍ែដលមនករ
ទទួលសគ ល់ជទូេទៃនចបប់អនតរជតិ េហយនឹងកនុងរដឋធមមនុញញរបស់ហវីលីពីនែដលជ
ែផនកមួយៃនចបប់កនុងរបេទស។ 

 
ដូចែដលបនអេងកតពីខលឹមសរៃនរដឋធមមនុញញ រដឋធមមនុញញេរកយអណនិគមភគេរចន
េនអសីុអេគនយ៍បនបញចូ លសតង់ដរ និងេគលករណ៍ជេរចនៃនសិទធិមនុសស។ តម
េពលេវលជក់ែសតង រដឋធមមនុញញរតូវបនផល ស់បតូរ ឬសរេសរេឡងវញិេដមបីេធវឲយមន
សងគតភពជមួយនឹងសតង់ដរសិទធិមនុសសអនតរជតិ។ ដូចែដលបនបញជ ក់ពិសត រ
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ខងេល េនេពលែដលរដឋកល យជភគីៃនលិខិតូបករណ៍សិទធិមនុសស គឺតរមូវឲយពួកេគ
ផល ស់បតូររកបខណឌ ចបប់ និងរបព័នធែដលមនរសប់របស់ខលួនេដមបីឲយរសបជមួយនឹង
សតង់ដរទំងេនះ។ េនកនុងករណីមួយចំនួន របសិនជអច េនះមនន័យថេធវករ
សរមបសរមួលរដឋធមមនុញញ។ ករសរមបសរមួលអចជវេិសធនកមម (ជឧទហរណ៍ 
វេិសធនកមមេលរដឋធមមនុញញឥណឌ េនសុីេដមបគំីរទសិទធិនេយបយ) ឬអចេធវករបក
រសយរដឋធមមនុញញេដមបីអនុេលមតមសតង់ដរអនតរជតិ។ េនះអចេធវេទបនតម
រយៈករបញចូ លសតង់ដរសិទធិមនុសស ែដលមនរសប់មួយចំនួនេទកនុងចបប់រដឋធមម
នុញញថមី (ដូចជរបទសៃថបនេធវកនុងរដឋធមមនុញញឆន ំ ១៩៩៨ និង ឆន ំ២០០៧ របស់ខលួន)។ 
ធមមនុញញឆន ំ១៩៨៧ របស់របេទសហវីលីពីនបនកំណត់ពីសិទធិមនុសសេផសងៗ េហយ
ែចងថសនធិសញញ ែដលបនផតល់សចច ប័នរតូវែតបញចូ លេទកនុងចបប់។ េនះជឧទ
ហរណ៍លអមួយបងហ ញពីវធីិសរសត ែដលរដឋធមមនុញញកំណត់ពីវធីិែដលសនធិសញញ អច
រតូវបនអនុវតតេនថន ក់ជតិ។ លទធផលគឺថតុលករកំពូលហវីលីពីនបនអនុវតត 
UDHR េដមបីជែផនកមួយៃនរបព័នធចបប់ហវីលីពីន។ គួរឲយសត យ យ៉ងណមិញករ
អនុវតតចបប់សិទធិមនុសសរបស់របេទសហវីលីពីនជករេលកែលងមួយ ែដលមិនដូចេទ
នឹងវធិនកនុងករេរបរបស់ចបប់អនតរជតិកនុងអសីុអេគនយ៍េនះេឡយ។
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តរង ៤-២: រដឋធមមនុញញេនអសុីអេគនយ៍ 
 

 របេទស រដឋធមមនុញញទី១  ចំនួនៃនរដឋធមមនុញញ 
 

រដឋធមមនុញញបចចុ
បបនន 

ែផនកសិទធិមនុសស និងឧទហរណ៍ៃនចបប់
សិទធិមនុសស 

របុ៊យេណ DS ១៩៥៩ ១ (ជមួយវេិសធនកមម) ២០០៨ គម នែផនកណមួយនិយយពីសិទធិមនុសស 

 
កមពជុ 

 
១៩៩៣ 

 
១ (ជមួយវេិសធនកមម) 

 
១៩៩៩ 

ជំពូក៣៖ សិទធិ និងកតពវកិចចរបជពល
រដឋខែខមរ (មរត ៣១-៥០) 

 
ឡវ 

 
១៩៩១ 

 
១ (ជមួយវេិសធនកមម) 

 
២០០៣ 

ជំពូក៤៖ មូលដឋ នសិទធិ និងកតពវកិចចៃន
របជពលរដឋ(មរត ៣៤-៥១) 

 
 
ឥណឌូ េនសីុ 

 
 
១៩៤៥ 

 
វេិសធនកមម ៤ដង 
១៩៥៥ រដឋធមមនុញញ
បេណត ះអសនន 
 

 
 
១៩៤៥/២០០២ 

ជំពូក X(A)៖ េទេលសិទធិមនករងរ
សសន ករអប់រ ំនិងសនតិសុខសងគម 
(មរត២៨-២៨ (J) មរត ២៧, ២៨, 
៣១, ៣២, ៣៤) 

 
ម៉េឡសីុ 

 
១៩៥៧ 

 
១ 

 
១៩៥៧ 

ែផនកទី២៖ មូលដឋ នៃនេសរភីព 
(ភពេសមគន  បំលស់ទី មតិ ករជួបរបជំុ) 

 
មីយ៉ន់ម៉ 

 
១៩៤៨ 

 
៣ 

 
២០០៨ 

ជំពូក៨៖ របជពលរដឋ,មូលដឋ ន 
ៃនសិទធិ និងតួនទីរបស់របជ ពលរដឋ 
  

ហវីលីពីន 
 
១៩៣៥/១៩៨

 
៤ 

 
 ១៩៨៧ 

មរត៣៖ ករមងសិទធិឯកជន 
មរត១៣៖យុតតិធម៌សងគម 

សិងហបុរ ី ១៩៦៥/១៩៦៣ ១ (វេិសធនកមម៣ដង)  ១៩៩១ ែផនកទី៤៖ មូលដឋ នេសរភីព (មរត ៩-
១៦) 

  ៃថ* ១៩៣២ ១៩ ២០០៧ ជំពូក៣៖ សិទធិ និងេសរភីពរបស់របជ
ជនៃថ 

 
េវៀតណម 

 
១៩៤៦ 

 
៥ (វេិសធនកមម១ដង) 

 
២០១៣ 

ជំពូក II៖ សិទធិមនុសស, មូលដឋ នៃនសិទធិ
ពលរដឋ និងកតពវកិចចជពលរដឋ (មរត
១៤-៤៩) 

 
ទីម័រខងេកត 

 
២០០២ 

 
១ 

 
២០០២ 

ែផនក II៖ មូលដឋ នសិទធិ, ករណីកិចច, 
េសរភីព និងករធន (មរត១៦-២៨) 

 
*ធមមនុញញៃថបចចុបបននមិនមនសុពលេដយ បនទ ប់ពីរដឋរបហរេយធកនុងឆន ំ ២០១៤។ 
រដឋធមមនុញញថមី កំពុងែតរពង។ 

 

 
 

ករបញចូ លសិទធិមនុសសេទកនុងរដឋធមមនុញញ ជរពឹតតករណ៍ែដលេកតមនេពលថមីៗេនះ។ 
រដឋធមមនុញញេដមរបស់របេទសមួយចំនួន មិនមនសិទធិមនុសសេនកនុងេនះេទ។ សិទធិរតូវ
បនបញចូ លេពលេរកយជវេិសធនកមម ឬ សិទធិមនវតតមនេនកនុងរដឋធមមនុញញែដល
បនសរេសរេឡងវញិ។  េហយអវីែដលរតូវបនពិចរណេដមបីកំណត់ថសិទធិមនុសស
េសមនឹងសតង់ដរអនតរជតិេកតមនកន់ែតថមីៗជងេនះេទៀត។ សរមប់របេទសឥណឌូ
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េនសីុ កនុងឆន ំ២០០២ របេទសៃថ ១៩៩៧ និង២០០៨ ចំេពះរបេទសមីយ៉ន់ម៉។ េន
អសីុអេគនយ ៍ មនករណីជេរចនែដលរដឋធមមនុញញដក់ែដនកំណត់េលសិទធិ ជជង
ធននូវសិទធិ។ រដឋធមមនុញញហក់បីដូចជេផត តសំខន់េលអធិបេតយយភព និងករ
អភិវឌឍរបស់រដឋ ជជងសិទធិរបស់របជជនខលួន។ មនឧទហរណ៍ែដលសិទធិមួយរតូវ
បនធន បុ៉ែនតរតូវមនគុណវុឌឍ ិ និងែដនកំណត់ដៃទបុ៉េណណ ះ។ ជទូេទ គុណវុឌឍ ិ
និងែដនកំណត់ទំងេនះសំេដេលកតពវកិចចរបស់ពលរដឋ ែដលមនេនកនុងេសទរែត
រគប់រដឋធមមនុញញទំងអស់។ តមរយៈករពិចរណថសិទធិរតូវភជ ប់ជមួយនឹងកតពវ
កិចច ជករផទុយេទនឹងេគលករណ៍ជមូលដឋ នែដលថសិទធិទំងអស់ភជ ប់ពីកំេណ ត 
និង មិនអចដកហូតបន។ មិនគួរណមនកតពវកិចចចំបច់កនុងករទទួលបនសិទធិ
មួយេនះេទ។ ែដនកំណត់ទូេទមួយេទៀតគឺថសិទធិរតូវបនករមិតេដយចបប់ជតិ។ 
េនះជបញហ មួយ េដយសរវបងកប់ន័យថរដឋធមមនុញញគឺជចបប់កំពូលរបស់ជតិ ដូច
េនះេយងរតូវេគរពចបប់ជតិ។ ជចុងេរកយ សិទធិរតូវបនករមិតតមរយៈករចត់
ទុកជេទសរពហមទណឌ េលអវីៗរគប់យ៉ង ែដលរបឆំងនឹងភពៃថលថនូររបស់រដឋ ភិបល។ 
ដូចេនះរដឋមនអំណចមួយកនុងករដក់ែដនកំណត់ ឬបដិេសធសិទធិមួយ របសិនខលួន
គិតថជករគរមមកំែហងដល់រដឋ (េហយករគរមមកំែហងរតូវបនបករសយរបកប
េដយភពទូលំទូលយ)។ ឧទហរណ៍ចបស់លស់ គឺចបប់សតីពីសនតិសុខជតិ (ISA) 
របស់សឹងហបូរ ី និងម៉េឡសីុ ែដលផតល់សិទធិដល់រដឋ ភិបល កនុងករចប់ខលួន និងឃំុខលួន
េដមបីជករបងក រ េដយមិនមនករជំនុះជរមះ (កនុងរបេទសសឹងហបូររីហូតដល់ពីរឆន ំ 
តមមរត ៨(១) (ក))។ 

 
រដឋធមមនុញញេនអសុីអេគនយ ៍ គួរឲយកត់សមគ ល់ផងែដរកនុងករផតល់អទិភពដល់រកុម
សសន ឬអំបូរជក់លក់។ ជឧទហរណ៍ មរត២៩ ៃនរដឋធមមនុញញឥណឌូ េនសុី
របកសថរដឋគួរែតែផអកេលជំេនឿេលរពះជមច ស់ េហយមនរពះជមច ស់ែតមួយគត់។ 
កនុងរដឋធមមនុញញរបុ៊យេណ មីយ៉ន់ម៉ និងម៉េឡសីុ មនសសនមួយចំនួនតួចបុ៉េណណ ះ
ែដលរតវូបនទទួលសគ ល់ ដូចេនះមនែដនកំណត់េលេសរភីពសសន។ 

 
 

ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
រដឋធមមនុញញមីយ៉ន់ម៉ 

 

ពិនិតយេមលមរតពីរខងេរកមៃនរដឋធមមនុញញមីយ៉ន់ម៉ជភសអង់េគលស។ 
 

៣៥១. មត យ កូន និងរសតីមនផទះេពះរតវូទទួលបនសិទធិេសមគន ដូចែដលបនែចង
េដយចបប់។ 
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៣៥២. េនេពលែដលគុណវុឌឍិជក់លក់រតវូបនបំេពញ កនុងករែតងតំង ឬដក់
កតពវកិចចេលបុគគលិកបេរមេសវសីុវលិ សហភពមិនរតវូេរ សេអងេល ឬរបឆំងនឹង
ពលរដឋណមន ក់ៃនសធរណៈរដឋសហភពមីយ៉ន់ម៉េដយែផអកេលពូជសសន៍ េដម
កំេណ ត សសន និងេភទេនះេទ។ យ៉ងណមិញ គម នអវីេនកនុងែផនកេនះរតូវហម
ឃត់ករែតងតំងបុរសឲយចូលកន់តំែណងែដលសកសមសរមប់ែតបុរសេនះេទ។ 
អវីជែដនកំណត់េលសិទធិកនុងមរតទំងេនះ េតអនកគិតថមរតទំងេនះេគរពសិទធិ
មនុសសេពញេលញែដរឬេទរវងបុរស និងរសតី? មនបញហ មួយចំនួន៖  
 
១. េយងេទតមមរត ៣៥១ សិទធិេសមគន មនែតចំេពះសិទធិែដលបន”ែចងេដយ
ចបប់បុ៉េណណ ះ។ ដូចេនះជឧទហរណ៍ របសិនជគម នចបប់ផតល់ដល់រសតីនូវសិទធិេសមគន
កនុងករែលងលះ ពួកេគមិនអចទទួលបនភពេសមគន េនះេទ។  
២. កត់ចំណំ មរត ៣៥១ សរមប់មត យ កុមរ និងរសតីមនៃផទេពះែតបុ៉េណណ ះ បុ៉ែនត
មរត ៣៥២ សរមប់ពលរដឋែតបុ៉េណណ ះ។ ដូចេនះកែនលងករងរអចេរ សេអងេលអនក
ែដលមិនែមនជពលរដឋ? 
 
៣. មនករងរមួយចំនួនែដលទុកជូនែតបុរសបុ៉េណណ ះតមមរត ៣៥២ េតករងរ
ទំងេនះជអវី? ករងរអវីែដលមនែតបុរសអចេធវបន? មរតេនះមិនចបស់លស់
ែដលអចអនុញញ តឲយរដឋ ភិបលេរ សេអងេលរសតី េដយសេរមចចិតតតមទំេនងចិតតថ
អវីែដល’មិនសកសម’ចំេពះរសតី។ 

 

៤.៣ សថ ប័នសទិធិមនុសសជតិ 
 

សថ ប័នសិទធិមនុសសជតិ (NHRI) ជសថ ប័នផលូវកររបស់រដឋែដលរតូវបនបេងកតេឡង
េដយចបប់េដមបីេលកកមពស់ និងករពរសិទធិមនុសសេនកនុងរបេទសមួយ។ NHRI 
បេរមករងរេដមបីបំេពញបែនថមដល់សថ ប័នដៃទេទៀតរបស់រដឋ ភិបល ដូចជតុលករ 
បុ៉ែនតសថ ប័នេនះមនលកខណៈពិេសស រតង់ថខលួនេដរតួនទីជសព នសំខន់មួយរវង
រដឋ ភិបល និងសហគមន៍ េហយរវងរបេទសរបស់ខលួន និងរបព័នធសិទធិមនុសសរបស ់
UN។ លកខណៈពិេសសដៃទេទៀតៃន NHRI គឺសថ ប័នេនះសវ័យយ័តពីរដឋ ភិបល។ 
ឯករជយភពមនសរៈសំខន់ េដមបីធននូវករអនុវតតមុខងររបស់ខលួនរបកបេដយ
របសិទធិភព។ 
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៤.៣.១ េដមកំេណ តៃន NHRIs 
 

NHRIs ដំបូងរតូវបនបេងកតេឡងកនុងទសវតសឆន ំ ១៩៧០ និង១៩៨០ េនកនុងរបេទស
កំុមុនែវលដូចជកណដ អូរសត លី និងញូ៉វហសឺែឡន។ យ៉ងណមិញ ឆន ំ១៩៩៣ 
ជឆន ំៃនករចប់េផតមៃនចលន NHRI េនេពលែដលេសចកតីរបកស និងែផនករ
សកមមភពទីរកុងែវយនបនផតល់ករទទួលយកជសកលជដំបូងេល NHRIs។ េសចកតី
របកសេនះបនបញជ ក់េឡងវញិថ ”តួនទីសំខន់ និងរបកបេដយសម រតីសថ បន
របស់សថ នប័នជតិសរមប់ករេលកកមពស់ និងករករពរសិទធិមនុសស”។ េហយ
េសចកតីរបកសេនះេលកទឹកចិតតដល់រដឋនីមួយៗកនុងករបេងកត NHRI (កនុងែផនកទី១ 
កថខណឌ  ៣៦ ៃនេសចកតីរបកស)។ ទីពីរ មហសននិបត UN បនអនុម័ត “េគល
ករណ៍ពក់ព័នធនឹងឋនៈៃនសថ ប័នថន ក់ជតិសរមប់ករេលកកមពស់ និងករករពរ
សិទធិមនុសស” (រតូវបនេហថជេគលករណ៍ប៉រសី) ជសតង់ដរអបបរមអនតរជតិ។ 
ទីបី ឆន ំ១៩៩៣ ក៏ជករចប់េផតមៃនគណៈកមម ធិករសរមបសរមលួអនតរជតិៃន
សថ ប័នថន ក់ជតិេដមបីករេលកកមពស់ និងករករពរសិទធិមនុសស (ICC- សូមកំុរចឡំជ
មួយនឹងតុលករឧរកិដឋកមមអនតរជតិ ែដលេហកត់ ICC ដូចគន ) ជបណត ញ NHRI 
អនតរជតិ។  ចប់តំងពីឆន ំ១៩៩៣ មក មនករេកនេឡងយ៉ងឆប់រហស័ៃនចំនួន 
NHRIs។ កនុងឆន ំ ១៩៩០ ទូទំងពិភពេលកមន NHRIs តិចជង ១០ បុ៉េណណ ះ។ េពល
បចចុបបននេនះមនជង១០០ របែហលជ ៧០ បំេពញតមសតង់ដរែដលបនកំណត់កនុង
េគលករណ៍ទីរកុងប៉រសី។ រតឹមឆន ំ ២០១៤ របេទសអស៊នចំនួន ៦ មន NHRI៖ 
ឥណឌូ េនសីុ ម៉េឡសីុ មីយ៉ន់ម៉ន ហវីលីពីន ៃថ និងទីម័រខងេកត។  

 

 

៤.៣.២ រKេភទៃន  និងមុខងររបស់ NHRIs 
 

ខណៈេពលែដលរបេទសមួយមន NHRI ជផលូវករែតមួយបុ៉េណណ ះ របេទសសមីុអច
សេរមចេលតួនទីជក់លក់ែដលសថ ប័នេនះរតវូបំេពញេដយេសរ។ី េសចកតីសេរមច
េនះនឹងែផអកេលករពិចរណេលសថ នភពមួយចំនួន រមួមនទំងេលរកបខណឌ ករ
ពរសិទធិមនុសស របព័នធចបប់ នេយបយ និងវបបធម៌ និងធនធនមនុសស និងហិរញញវតថុ
ែដលមនរសប់របស់របេទសេនះ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត តួនទីជក់លក់ែដល
របេទសមួយបនសេរមចកនុងករផតល់ជូនដល់ NHRI របស់ខលួននឹងកំណត់ពីរបេភទៃន 
NHRI ែដលសកសមបំផុត។ មន NHRI ចំនួនបួនរបេភទចមបងៗ៖ 
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គណៈកមម ធកិរសិទធមិនុសស 
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសែដលជរបេភទទូេទ និងទូលំទូលយៃន NHRI ទំងទំហ ំ
និងមុខងរ។ រចនសមព័នធរបស ់NHRI រួមមនចំនួនសមជិកគណៈកមម ធិករ ( េហយ
ចំនួនមនភពខុសគន ែដលមនចេនល ះពីហវីលីពីនមនចំនួន ៥ ដល់ ១៥េនមីយ៉ន់ម៉) 
ែដលជអនកជំនញមនកតពវកិចចមួយចំនួនជំុវញិករករពរ និងករេលកកមពស់សិទធិ
មនុសស។ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសរបស់របស់ហវីលីពីនជន NHRI ធំជងេគេន
អសីុអេគនយ ៍ែដលមនបុគគលិកជង ៦០០ នក់។ 

 
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសជទូេទរតូវបនដឹកនំេដយ របធនមួយរូប ឬេរចនរូប
ែដលេធវករេពញេម៉ង ែដលរតូវបនែតងតំងសរមប់អណតតិមនេពលេវលកំណត់
មួយ។ សមជិកគណៈកមម ធិករជតំណងជសធរណៈ និងជសេមលងរបស់ NHRIs
។ ករែតងតំងសមជិកគណៈកមម ធិកររតូវេធវេឡង េដយនីតិវធីិែដលមនតមល ភព
ែដលរួមបញចូ លករពិេរគះេយបល់ពីសហគមន៍។ ជករសំខន់ដូចគន ផងែដរកនុងករ
ធននូវភពចរមុះកនុងករែតងតំងគណៈកមម ធិករ កនុងនមជរកុមមួយ ពួកេគគួរែត
ឆលុះបញច ំងពីែផនកេផសងៗគន ៃនសងគមរពមទំងតុលយភពែយនឌ័រផងែដរ េហយេនះមន
ន័យថរួមមនអនកចបប់ អនកសិកសរសវរជវ សកមមជនសងគមសីុវលិ មរនតីរដឋ ភិបល 
។ល។ 

 

សថ ប័នរKកឹសេយបល់ និងពិេរគះេយបល់ 
សថ ប័នរបឹកសេយបល់ និងពិេរគះេយបល់គឺជ NHRIs ែដលផតល់ដំបូនម ន និងអនុ
សសន៍សីុជេរមដល់រដឋ ភិបលេលបញហ សិទធិមនុសសជេរចន។ សថ ប័នផតល់របឹកស
េយបល់ និងពិេរគះេយបល់ក៏រួមចំែនកកនុងករករងររបស់យនតករសិទធិមនុសសថន ក់
តំបន់ និងអនតរជតិផងែដរ។ ពួកេគមិនេធវករេសុបអេងកតេលបណតឹ ង ឬផតល់ជជំនួយ
កនុងនីតិវធីិតុលករេនះេទ។ ជេរឿងសមញញេនកនុងតុលករអឺរ ៉ុប បុ៉ែនតមិនែមនជករ
អនុវតតកនុងអសីុអេគនយ៍េនះេទ។ 

 

សថ ប័នរសវរជវ 
សថ ប័នរសវរជវជ ”រកមុករងរ” សិទធិមនុសស។ ពួកេគផតល់សំខន់េលករសិកស
រសវរជវ ែដលជរមញុដល់ពួកេគេធវកររួមចំែនកពីអនកជំនញករេលករសិកសៃន
បញហ សិទធិមនុសសជក់លក់។ ដូចគន េទនឹងសថ ប័នរបឹកសេយបល់ និងពិេរគះ
េយបល់ែដរ សថ ប័នរសវរជវជទូេទខវះសមតថភពកនុងករទទួលនូវបណតឹ ងែដល
ពក់ព័នធនឹងសិទធិមនុសសពីបុគគល។ មិនមនសថ ប័នរសវរជវដូចជ NHRI កនុងតំបន់
អសីុអេគនយ៍េនះេទ។ 
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សថ ប័នកូនកត់ 
NHRIs មួយចំនួនរួមមនរបេភទេផសងៗគន ៃនតូនទីេផសងគន  េហយដូចេនះ មិនមនរប
េភទដូចគន ែតមួយេនះេទ។ មនសថ ប័នកូនកត់មួយចំនួន។ សថ ប័នខលះមនអណតតិ
ដូចជសថ ប័នេដះរសយបណតឹ ង (ែដលជកែនលងែដលបុគគលអចផតល់ករសរមប
សរមួលជអជញ កណត ល ឬេសុបអេងកតវវិទពីសិទធិមនុសស ជឧទហរណ៍ករេរ សេអង
េនកែនលងករងរ) ជមួយនឹងមុខងរមួយចំនួន ឬទំងអស់ៃនគណៈកមម ធិករសិទធិ
មនុសស។ ករយិល័យអនកផតល់សិទធិមនុសស និងយុតតិធម៌របស់ទីម័រខងេកតជឧទហ
រណ៍មួយៃន NHRI កូនកត់។ តួនទីរបស់សថ ប័នេនះរួមមនេធវករេសុបអេងកត និង
េដះរសយបណតឹ ងពីបុគគល ផតល់ដំបូនម នពីសិទធិមនុសសដល់រដឋ ភិបល ទសសនៈកិចច
កែនលងឃំុខលួន និងមនវតតមនេនចំេពះមុខតុលករ អងគជំនុះជរមះ និងគណៈកមម ធិ
ករេសុសួររដឋបល។ ដូចែដល UN បនចងអុលបងហ ញ សថ ប័នកូនកត់អចផតល់េសវ 
“រចកេចញចូលែតមួយ”។ ដូចេនះអនុញញ តឲយធនធនផតុំេនសថ ប័នែតមួយជជងរយ
ប៉យេលសថ ប័នមួយចំនួន។  

 

ដូចែដលមនបងហ ញេនតរងខងេរកម NHRIs េនអសុីអេគនយភ៍គេរចនជ
គណៈកមម ធិករ។ 
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តរង ៤-៣: NHRIs េនអសុីអេគនយ៍ 
 

 
របេទស 

 
េឈម ះ 

 
របេភទ 

 

 
ឆន បំេងកត 

ឥណឌូ េនសីុ គណៈកមមករជតិសិទធិមនុសសរបស់ឥណឌូ េនសីុ 
(Komnas HAM) 

គណៈកមមករសិទធិមនុសស ១៩៩៣ 

ម៉េឡសីុ គណៈកមមករសិទធិមនុសសរបស់របេទសម៉េឡសីុ 
(SUHAKAM) 

គណៈកមមករសិទធិមនុសស ១៩៩៩ 

មីយ៉ន់ម៉  គណៈកមមករជតិសិទធិមនុសសរបស់មីយ៉ន់ម៉ គណៈកមមករសិទធិមនុសស ២០១១ 

ហវីលីពីន  គណៈកមមករសិទធិមនុសសរបស់ហវលីីពីន គណៈកមមករសិទធិមនុសស ១៩៨៧ 

ៃថ  គណៈកមមករជតិសិទធិមនុសសរបស់ៃថ គណៈកមមករសិទធិមនុសស ១៩៩៩ 

ទីម័រខងេកត Provedoria សរមប់សិទធិមនុសស និងយុតតិធម៌ សថ ប័នកូនកត់ ២០០៤ 
 

 

៤.៣.៣ សកមមភព NHRIs  
 
េគលបំណងៃន NHRI គឺជករេលកកមពស់ និងករករពរសិទធិមនុសសេនថន ក់ជតិ។ 
សថ ប័នេនះមនអំណចកនុងករអនុវតតមុខងរេនះ តមចបប់ែដលបេងកតសថ ប័នរបស់
ខលួន។ េដមបីេលកកមពស ់ និងករពរសិទធិ NHRI មនតូនទីទូលំទូលយមួយចំនួនរួម
មន៖  

 
• េធវករជមួយនឹងរដឋ ភិបល និងសហគមន៍កនុងករេលកកមពស់ករអប់រ ំ និងករ
យល់ដឹងសិទធិមនុសស 

 

• ជករជមួយរដឋ ភិបលកនុងករជួយបេងកតេគលនេយបយនិងកមមវធីិសិទធិមនុសស 
 

• េធវករជមួយសថ ប័ននីតិបញញតតិកនុងករជួយធនថេសចកតីរពងចបប់និងលិខិតបទ
ដឋ គតិយុតតែដលមនជធរមនអចេឆលយតបនឹងបញហ សិទធិមនុសសេនកនុងរបេទស  

 

• ចូលរួមចំែនកកនុងនីតិវធីិតុលករ ែដលមនករេលកេឡងពីសំណួរទក់ទងនឹង
សិទធិមនុសស (amicus curiae) 

•   េធវករេសុបអេងកត ឬករសកសួរេលបញហ សិទធិមនុសសជរបព័នធ 
• ទទួល និងេដះរសយបណតឹ ងែដលពក់ព័នធនឹងសិទធិមនុសស ពីបុគគលរួមមនតម
រយៈករផសះផស និងមជឈតតកមម។ 

•    េធវករអេងកត និងតមដនកែនលងឃុំខលួន និង 
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•   េធវកររួមចំែនកេលករងររបស់យនតករសិទធិមនុសសរបស់ UN។  

 
NHRI នីមួយៗមនតរងជក់លក់ៃនសកមមភពអវីែដលខលួនអចេធវបន។ សកមមភព
ទំងេនះមនបញជ ក់លមអិតកនុងចបប់ែដលបេងកតសថ ប័នេនះ ែដលេពលខលះអចែផនក
មួយេនកនុងរដឋធមមនុញញ េហយេពលខលះអចជចបប់ដច់េដយែឡកមួយ។ សកមមភព
ែដលអចេធវបនេដយ NHRI អចរតូវបនករមិតេដយធនធនរបស់ខលួន និងតរមូវ
ករេដមបីឲយសថ ប័នេនះេឆលយតប។ របសិនេប NHRI តូច និងមិនមនថវកិរគប់រគន់ 
គឺមនករពិបកកនុងករសេរមចបនកមមវតថុរបស់ខលួនណស់។ ឬរបសិនេបសថ ប័នេនះ
េធវករកនុងរបេទសមួយ ែដលមនបញហ សិទធិមនុសសជេរចនេដមបីេដះរសយ សថ ប័ន
េនះនឹងមនករករេរចនេពក។ តមរយៈតរងខងេរកម េយងអចអេងកតេឃញថ 
NHRIs ទំងអស់ពក់ព័នធនឹងករអប់រ ំ កររសវរជវ ករេសុបអេងកត និងករទទួល
បណតឹ ងពីសិទធិមនុសស។ NHRIs ខលះមនអំណចពិេសសកនុងករចូលេទពនធនគរ 
ឬេធវករេលបណតឹ ងែដលដក់ជូនតុលករ។



143 
 

តរង ៤-៤: អំណចៃនសថ ប័នសិទធិមនុសសេនអសុីអេគនយ៍ 
 KKKKomnasomnasomnasomnas    HAMHAMHAMHAM 

គណៈកមមករជតិ
សិទធិមនុសស 
(ឥណឌូ េនសីុ) 

 
SUHASUHASUHASUHAKKKKAMAMAMAM 
គណៈកមមករសិទធិម
នុសសរបស់ម៉េឡសីុ 

គណៈកមមករជ

តិសិទធិមនុសសរប

ស់មីយ៉ន់ម៉ 

គណៈកមមករសិទធិ

មនុសសរបស់ហវីលី

ពីន 

គណៈកមមករជតិ

សិទធិមនុសសរបស់

ៃថ 

Provedori  

សរមប់សិទធិមនុ

សស និងយុតតិធម៌ 

ទីម័រខងេកត 

 
ទទួលបណតឹ ង ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
េធវករេសុបអេងកត/េសុប

សួរ 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 
េកះេហសកស ី ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 
ចូលកនុងគុក 

 ✓ ✓ ✓  ✓ 
មជឈតតកមម ✓   ✓ ✓ ✓ 
ជំនួយកនុងដំេណ រករតុល
ករ 

   ✓  ✓ 
ផតល់ដំបូនម នដល់រដឋ ភិបល ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
េធវកររសវរជវ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ករអប់រសំិទធិមនុសស ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 
 

បែនថមពីេលទំនួលខុសរតូវករមិតជតិ NHRIs ក៏េដរតួនទីជសព នដ៏សំខន់មួយរវង
របេទសរបស់ខលួន និងរបព័នធសិទធិមនុសស UN។ NHRIs ទទួលបនឋនៈជអនកអេងកត
ករណ៍ និងបុពវសិទធិកនុងករចូលរួមរបស់ខលួនជមួយនឹងយនតករសិទធិមនុសសរបស ់ UN 
មួយចំនួន េដយរូមមនរកុមរបឹកសសិទធិមនុសស និងសថ ប័នតមដនសនធិសញញ សិទធិ
មនុសស (ែដលនឹងពិភកសេនជំពូកបនទ ប់)។ សំខន់ជងេនះេទៀត ឱកសៃនករចូល
រួមទំងេនះភគេរចន រួមមនលទធភពកនុងករចូលរមួ និងេធវបទបងហ ញេនកនុងកិចច
របជំុរបស់ UN រតូវបនករមិតេដយពិនទុ “A” (ឬេគលករណ៍ទីរកុងប៉រសី បណតឹ ង 
ែដលរតូវបនបញជ ក់កនុងែផនកបនទ ប់) NHRIs។  កនុងនមជសថ ប័នឯករជយែដលមន
អនកជំនញករថន ក់ជតិ NHRIs បញចូ នព័ត៌មន និងទសសនៈវស័ិយសំខន់ៗដល់
ករងររបស់ UN និងចំេពះដំេណ រករសេរមចចិតតរបស់UN ផងែដរ។ តមរយៈករ
េលកកមពស់ករយល់ដឹង និងករអនុវតតេសចកតីសេរមចរបស់ UN េនកនុងសងគមរបស់
ពួកេគ  NHRIs ក៏ជួយផងែដរកនុងករបករសយេសចកតីសេរមចរបស់ UN េទជករ
ផល ស់បតូរវជិជមន។ 

 



144 
 

៤.៣.៤ សតងដ់រតមដនរបស់ NHRI 
 

េទះបីជតួនទីរបស់ NHRI មនភពបត់ែបនក៏េដយ ពួកេគរតូវអនុេលមតមសតង់
ដរអនតរជតិែដលមនេនកនុងេគលករណ៍ទីរកុងប៉រសី ែដលបញជ ក់ពីឋនៈ រចន
សមព័នធ អណតតិ សមសភព អំណច និងនីតិវធីិរបតិបតតិកររបស ់ NHRIs។ ែដល
េគលករណ៍តរមវូឲយ NHRIs កនុងករ៖ 

 
• មនអណតតិទូលំទូលយ និងចបស់លស់មួយែដលែផអកេលសតង់ដរសិទធិមនុសស
ជសកល 

•   ឯករជយ និងសវ័យភពពីរដឋ ភិបលរបស់ពួកេគ 
• មនភពចរមុះ ែដលមនសមជិកែដលឆលុះបញច ំងទូលំទូលយពីរកុមេផសងៗគន
េនកនុងសងគម 

•   មនធនធនរគប់រគន់ែដលបនផតល់ជូនេដយរដឋ ភិបលរបស់ពួកេគ 
•   មនអំណចរគប់រគន់សរមប់េធវករេសុបអេងកត 
•  ផតល់លទធភពងយរសួលដល់របជជន េហយគួរែតសហករជមួយសងគមសីុវលិ។ 

 
NHRIs នីមួយៗរតូវបនវយតៃមលតមេពលេវលកំណត់ េដយគណៈកមម ធិករមួយ
កនុង ICC េដយមនករគំរទពី OHCHR េដយេរបរបស់លកខខណឌ តរមវូកនុងេគល
ករណ៍ទីរកុងប៉រសី េហយរតូវបនផតល់ករទទួលសគ ល់គុណវុឌឍិ។ អងគករសងគម
សីុវលិរតូវបនអេញជ ញឲយរបគល់របយករណ៍ និងព័ត៌មន េលកររតួតពិនិតយេល
គុណវុឌឍិ។ សថ ប័នសិទធិមនុសសអសីុអេគនយ៍មនភពសកមមគួរឲយកត់សមគ ល់ កនុងករ
របគល់ជូននូវព័ត៌មនពក់ព័នធនឹងកររតួតពិនិយយ ជពិេសសេរកមករដឹកនំរបស់
បណត ញ NGO អស៊នសតីពី NHRIs (ANNI)។ 

 
របសិន NHRIs អនុេលមតមេគលករណ៍ប៉រសីរតវូបនផតល់ពិនទុ ”A” បុ៉ែនតរបសិន រតូវ
បនវយតៃមលថ ”មិនអនុេលមបនេពញេលញ” រតូវបនផតល់ពិនទុ ”B” ។ NHRIs ែដល
មិនអនុេលមតមរតូវទទួលពិនទុ “C” ។ េនេពលេចញលទធផល  NHRIs ចំនួនរបំកនុង
ចំេណមរបំមួយមនពិនទុ “A” ែដលជករណីេលកែលងចំេពះ គណៈកមម ធិករ
សិទធិមនុសសជតិរបស់មីយ៉ន់ម៉ ែដលជ NHRI ថមីមួយែដលមិនទន់រតូវបនវយតៃមល
េនេឡយ (គិតរតឹមឆន ំ២០១៤)។ តួនទីបនទ ប់បនសំចមបងេនកនុងដំេណ រករេនះជករ
បេងកតនូវ “េសចកតីអេងកតទូេទ” ែដលជរបយករណ៍បករសយ េគលករណ៍ទីរកងុ
ប៉រសី។ េសចកតីអេងកតទូេទ ផតល់េសចកតីបញជ ក់ និងលមអិតេលេគលករណ៍នីមួយៗ។ 
តមរយៈករបញចូ លនូវឧទហរណ៍ករអនុវតតលអ េសចកតីអេងកតទូេទក៏ផតល់េសចកតីែណ
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នំផងែដរដល់ NHRIs និងរដឋេលភពចមបងៃនតូនទី និងមុខងររបស់ NHRI ដូចេនះ
េធវករធនថេគលករណ៍ទីរកុងប៉រសីជឯកសរមនសកត នុពល និងរស់រេវ ក។ 

 
បែនថមេល ICC មនសថ ប័នសរមបសរមួល NHRI ថន ក់តំបន់ចំនួនបួនេទៀត រគប
ដណត ប់ករងរេនទវីបអរហវិក អេមរកិ អសីុនិងប៉សីុហវិក និងអឺរ ៉ុប។ វទិកអសុី
ប៉សីុហវិកៃនសថ ប័នសិទធិមនុសសជតិ (APF) ជសថ ប័នសរមបសរមួលថន ក់តំបន់របស់
អសីុអេគនយ៍។ APF  ផតល់ជូន NHRIs ែដលជសមជិកនូវេសវកមមបណតុ ះបណត ល 
និងករកសងសមតថភពេដមបីគំរទ និងពរងឹងករងររបស់ពួកេគ។ APF េដរតួជ
បណត ញសហរបតិបតតិករថន ក់តំបន់សតីពីបញហ សិទធិមនុសសផងែដរ និងេលករងរជ
មួយនឹងរដឋ ភិបលនិងសងគមសុីវលិកនុងតំបន់េដមបគំីរទករបេងកត NHRIs កនុងរបេទស
ែដលមិនទន់មន NHRI េនេឡយ។ 

 

 

៤.៣.៥ ែដនកំណត់ៃន NHRIs 
 

NHRIs េដរតួនទីយ៉ងសំខន់មួយេដមបធីនថមនករេលកកមពស ់ និងករករពរ
សតង់ដរអនតរជតិេនកនុងរបេទស។ NHRIs ជេរឿយៗជកែនលងទំនក់ទំនងដំបូង
សរមប់របជជនកនុងករេដះរសយសថ នភពសិទធិមនុសសមួយ។ យ៉ងណមិញ 
NHRIs ក៏មនែដនកំណត់មួយចំនួនផងែដរ រួមមនដូចខងេរកម៖  

 
• អណតតិផលូវចបប់៖ NHRIs រតូវបនបេងកតេឡងេដយចបប់ ដូចេនះរតូវមនរបតិ
បតតិករេនកនុងអណតតិ និងរកបខណឌ ចបប់របស់ខលួន។ អណិតតផលូវចបប់របស់ 
NHRIs េនអសុីអេគនយ៍មនភពខុសៗគន ។ ជឧទហរណ៍ NHRI ខលះអច
េធវករពិនិតយេលបញហ សិទធិមនុសសជេរចនកនុងសនធិសញញ េផសងៗគន  ខណៈែដល 
NHRI េផសងេទៀតរតូវបនករមិតកនុងចេងកតសតង់ដរសិទធិមួយចំនួនបុ៉េណណ ះ។ 
អំណចែដលបនផតល់ដល់ NHRIs នីមួយៗកនុងករបំេពញអណតតិរបស់ពួកេគ
មនភពខុសៗគន ផងែដរ េដយខលះមនែដនកំណត់េលអវីែដលខលួនអច និងមិន
អចេធវ។ យ៉ងណមិញ កនុងនមជវធិនទូេទ NHRIs មិនែមនជតុលករេនះ
េទ េហយមិនមនអំណចកនុងករេធវេសចកតីសេរមចចិតតែដលចងកតពវកិចចផលូវ
ចបប់េនះេទ។ ផទុយេទវញិ NHRIs មនអំណចកនុងករផតល់អនុសសន៍ថេតគួរ
ែតមនករចត់វធិនករអវីខលះ។ អនុសសន៍ែដលេសនដល់រដឋ ភិបលអចរតូវបន
បដិេសធ ឬមិនរតូវបនេអេព។ 

• ឯករជយភព៖ ឯករជយភពរបស់ NHRI មនសរៈសំខន់ចំេពះរបតិបតិតករ
របកបេដយរបសិទធិភពរបស់សថ ប័នេនះ។ រដឋ ភិបលអចមនឥទធិពលអវជិជមន
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េលឯករជយភពរបស់ NHRI កនុងវស័ិយគនលឹះចំនួនពីរ៖ ករែតងតំង និងថវកិរ។ 
ពក់ព័នធនឹងករែតងតំង ជករសំខន់ែដលថរបមុខរបស់ NHRI និងសមជិក
គណៈកមម ធិកររបស់ខលួនរតវូបនែតងតំងរបកបេដយតមល ភព េហយបំេពញ
មុខងររបកបេដយអពយរកិតភព។ NHRIs មួយចំនួនរតូវបនរះិគន់េដយសរ
របមុខរដឋែតងតំងសមជិកគណៈកមម ធិករេដយផទ ល ់េហយពួកេគមិនឯករជយ
ពីរដឋ ភិបលេនះេទ។ ពក់ព័នធនឹងថវកិរបស់ NHRI មនឧទហរណ៍ េនកនុង
តំបន់អសីុប៉សីុហវិកពី NHRIs ែដលរតូវបនកត់ថវកិរពីសំណក់រដឋ ភិបល
េដមបីជមេធយបយមួយប៉ះពល់ដល់ឯករជយភព និងរបសិទធិភពរបសស់ថ ប័ន
េនះ។ 

• ធនធន៖ NHRIs ជទូេទជសថ ប័នែដលមិនមនធនធនលអរបេសររគប់រគន់េនះ
េទពក់ព័នធជមួយនឹងបុគគលិក ឬហិរញញវតថុ ជពិេសស េនេពលែដលេរបៀបេធៀប
ជមួយនឹងតួនទីែដលខលួនរតវូបំេពញ។ កងវះខតធនធនករមិតដល់លទធភពរបស់ 
NHRI កនុងករមនភពសកមមជមុន។ េនះក៏ប៉ះពល់ផងែដរដល់ករងរែដលរតូវ
េឆលយតបភល មៗ ជពិេសស កនុងករេដះរសយនឹងបណតឹ ងសតីពីកររេំលភបំពន
សិទធិមនុសស ជេរឿយៗេធវឲយមនកររងំសទះដល់េរឿងកតីទំងេនះ។ េនះជករណី
ែដលេកតមនេនកនុង NHRI មីយ៉ន់ម៉ ែដលបនទទួលចំនួនបណតឹ ងយ៉ងេរចន 
បុ៉ែនតខលួនមិនមនេពលេវល ឬធនធនកនុងករេសុបអេងកតបណតឹ ងទំងអស់េនះេទ។  

 

 

៤.៤ យនតករថន ក់តំបន់ 
 

របបសិទធិមនុសសថន ក់តំបន់៖ អឺរ ៉បុ អេមរកិ និងអរហវិក 
 
UN បនគំរទអងគកររបចំតំបន់ែដលេធវករកនុងករអភិវឌឍ សនតិសុខ និងសិទធិមនុសស
ចប់តំងពីករចប់េផតមរបស់ខលួន កនុងឆន ំ១៩៤៥ ។ ជំេនឿេជឿជក់គឺថ UN មិនអច
េឆលយតបនឹងកងវល់សិទធិមនុសសទំងអស់ជំុវញិពិភពេលកេនះេទ ដូចេនះជករលអ
របេសរែដលកងវល់ទំងេនះអចេដះរសយបនេនថន ក់ជតិ (តមរយៈ NHRIs) ឬ
េនថន ក់តំបន់។ អងគករថន ក់តំបន់ជជេរមសរតឹមរតូវមួយេដយសរពួកេគអចេដះ
រសយកងវល់ទូេទៃនសិទធិមនុសសបនលអរបេសរកនុងតំបន់របស់ខលួន។ ជឧទហរណ៍ 
អឺរ ៉ុបជទវីបអនកមន និងមនករអភិវឌឍ េហយកងវល់សិទធិមនុសសរបស់ទវីបេនះខុសគន
យ៉ងខល ំងពីកងវល់សិទធិមនុសសេនកនុងទវីបអរហវិកែដលភពរកីរកជង និងមនករ
អភិវឌឍតិចជង។ បនទ ប់មកយនតករថន ក់តំបន់អចអភិវឌឍន៍យនតករពិេសសកនុងករ
េឆលយតបនឹងសថ នភពតំបន់។ លកខណៈពិេសសជេរចនៃនករករពរ និងករេលក
កមពស់សិទធិមនុសស ជដំបូងមនរបភពភពពីរបព័នធថន ក់តំបន់។ េពលបចចុបបនន អងគករ
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សិទធិមនុសសថន ក់តំបន់ែដលមនករអភិវឌឍចំនួនបី និងសថ ប័នថវ ក់អនុតំបន់តួចៗមួយ
ចំនួនេទៀត។ តំបន់នីមួយៗបនអភិវឌឍករមងសតង់ដររបស់ខលួន និងយនតករករពរ
របស់ខលួនផងែដរ។ ែផនកេនះនឹងបញជ ក់លមអិតេដយសេងខបពីសតង់ដរនិងវធីិែដលសតង់
ដរទំងេនះរតវូបនករពរ មុននឹងេធវករពិភកសពីសតង់ដរ និងយនតករករពរ
អស៊នែដលសថិតកនុងដំណក់កលអភិវឌឍន៍។ អងគកររបចំតំបន់ចមបងគឺ៖ 

 

អរឺ ៉ុប 
សតង់ដរអឺរ ៉ុបបនចប់េផតម ជមួយនឹងវតតមនៃនអនុសញញ អឺរ ៉ុបសតីពីករករពរសិទធិ
មនុសស និងេសរភីពជមូលដឋ ន (ECHR) ែដលបនចូលជធរមនកនុងឆន ំ ១៩៥៣ 
ែដលមនដំេណ រករមុន ICCPR ជង២០ឆន ំ។ ECHR រគប់ដណត ប់ជសំខន់េលសិទធិ
ពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ។ អឺរ ៉បុបនបែនថមសតង់ដរមួយចំនួនេទៀតេដយរួមមន
ពិធីសរចំនួន១៥េល ECHR (ែដលពិធីសរមួយចំនួនបនផតល់នូវសិទធិបែនថម) សិទធិ
េសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌មនកនុងធមមនុញញសងគមអឺរ ៉ុប (១៩៦១) រពមទំងសនធិសញញ
សតីពីទរុណកមម និងសិទឋិជនជតិភគតិច។ 

 
បចចុបបននេនះសិទធិកនុងសនធិសញញ ទំងេនះរតវូបនករពរ តមរយៈតុលករសិទធិមនុសស
អឺរ ៉ុប (ECtHR)។ ECtHR រតូវបនបេងកតេឡងកនុងឆន ំ ១៩៥៩ និងមនដំេណ រករេពញ
េលញកនុងឆន ំ ១៩៩៨។ តុលករេនះេធវករវនិិចឆ័យេលបុគគល និងបណតឹ ងរវងរដឋពីករ
រេំលភបំពនេលសិទធិែដលបនកំណត់េដយ ECHR ។ បណតឹ ងទំងេនះរតូវបនបតឹង
េដយផទ ល់េទតុលករ។ តុលកររគប់ដណត ប់ជង ៤៧ របេទសេនទវីបអឺរ ៉ុប េហយ
កលពីេពលថមីៗេនះ មនភពមមញឹកខល ំងែមនែទនេដយសរែតទទួលបនបណតឹ ង
របែហលជ ១០០ ០០០ ករណីកនុងមួយឆន ំ បុ៉ែនតតុលករេនះអចជំនុះជរមះមួយែផនក
តូចៃនេរឿងកតីេនះបុ៉េណណ ះ។ ករណីេនះភគេរចនរតូវបនរបកសថមិនរតូវបនទទួល
យកេដយតុលករេដមបីេធវករជំនុះជរមះ (មនន័យថតុលករនឹងមិនជំនុះជរមះ) 
េដយសរែតបណតឹ ងទំងេនះមិនរតូវបនចត់ទុកថធងន់ធងរេនះេទ េដយសរបណតឹ ង
ខលះពក់ព័នធនឹងបុគគលតអូញែតអរពីសំបុរតចតឡន និងមូ៉តូ ឬេសវកមមរដឋបលថន ក់មូល
ដឋ នមិនលអជេដម។ 

 
របព័នធអឺរ ៉ុបរតូវបនរគប់រគងេដយរកុមរបឹកសអឺរ ៉ុប (ែដលមនទំហំធំ និងដច់េចញពី
សហភពអឹរ ៉ុប) េទះបីជសហភពអឺរ ៉ុប និងអងគករេដមបីសនតិសុខ និងកិចចសហរបតិ
បតតិករអឺរ ៉ុប (OSEC) មនសតង់ដរ និងយនតករករពរសិទធិមនុសសែដលមនករពក់
ព័នធគន េដយខលួនឯងក៏េដយ។ 
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ទវីបអេមរកិ 
អងគកររដឋេនទវីបអេមរកិ (OAS) ជអងគករអនតរជរដឋ ភិបលែដលរគប់រគងរបព័នធ
សិទធិមនុសសេនទវីបអេមរកិ។ សិទធិទំងេនះែផអកេលេសចកតីរបកសទវីបអេមរកិ ឆន ំ
១៩៤៨ សតីពីសិទធិ និងកតពវកិចចរបស់មនុសស និងកតិកសញញ ទវីបអេមរកិសតីពីសិទធិ
មនុសសែដលចងកតពវកិចចផលូវចបប់ (ACHR) ែដលបនចូលជធរមនកនុងឆន ំ ១៩៧៨។ 
មនសនធិសញញ មួយចំនួនសតីពីជនេភៀសខលួន  ទរុណកមម ករបត់ខលួន ហិងសេលរសត ី
េសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ ជនពិករ របជជនជនជតិេដមភគតិច និងបរសិថ ន។ 
សិទធិេនកនុងសនធិសញញ ទំងេនះអចរតូវបនករពរេដយតមរយៈ គណៈកមម ធិករ
អនតរអេមរកិសតីពីសិទធិមនុសស (IACHR) ។ IACHR េធវករកនុងករពរងឹងចបប់ និង
សថ ប័នថន ក់តំបន់ និងជំនុះជរមះេលបណតឹ ង េហយ IACtHR បេងកតយុតតិសរសតសតីពី
សិទធិមនុសស។ សថ ប័នទំងេនះរគប់ដណត ប់របេទសចំនួន ១៩ កនុងទវីបអេមរកិខងតបូង 
និងខងេជង និងករ៉ប់េបៀន។ 

 
របព័នធកនុងទវីបអេមរកិខុសគន េរចនពីរបព័នធអឺរ ៉ុប។ ជបឋម រល់បណតឹ ងទំងអស់
របឆំងនឹងរដឋ រតូវឆលងកត់គណៈកមម ធិករសិន (ែដលជសថ ប័នមួយមនសមជិក
ចំនួនរបំពីររូប)។ គណៈកមម ធិកររតូវបនចត់ទុកថជសថ ប័ន ’មនសមតថកិចចជំនុះ
ជរមះ’ មួយ ែដលមនមុខងរដូចតុលករ បុ៉ែនតមិនមនអំណចចងកតពវកិចចផលូវចបប់
ដូចគន ជមួយនឹងតុលករេនះេទ។ សនមតថរដឋបនផតល់សចច ប័នេលសនធិសញញ
ែដលចំបច់ គណៈកមម ធិករនឹងពយយមកនុងករែសវងរក ’ដំេណះរសយរបកប
េដយមិតតភព’ ចំេពះភគីទំងសងខង។ មនែតនីតិវធីិរតូវបនបញច ប់ េទបបណតឹ ង
អចបញចូ នេទតុលករ របសិនេបភគីមខ ងមិនេពញចិតតនឹងលទធផល។ បណតឹ ងអច
រតូវបនបញចូ នេទតុលករផងែដររបសិនេបរដឋផតល់ករអនុញញ ត។ ជជងបណតឹ ងរប់
មឺុន សថ ប័នេនះបនជំនុះជរមះ មនបណតឹ ងរប់រយបណតឹ ងបុ៉េណណ ះ (សថ ប័នេនះបន
េចញេសចកតីសេរមច ២៨០ គិតរតឹមឆន ំ ២០១៤ បុ៉ែនតអចេធវករជំនុះជរមះបែនថម
េទៀត)។ 

 

ទវីបអរហវកិ 
 
របព័នធថន ក់តំបន់ែដលេទបែតបនបេងកតថមីបំផុត ជរបព័នធសិទធិមនុសសថន ក់តំបន់
អរហវិក។ របព័នធថន ក់តំបន់េនះែផអកេលធមមនុញញអរហវិកឆន ំ ១៩៨១ សតីពីសិទធិមនុសស 
និងសិទធិរបជជន។ យនតករសំខន់ចំេពះសហភពអរហវិកគឺគណៈកមម ធិករសិទធិ
មនុសស និងសិទធិរបជជនអរហវិក ែដលរតូវបនបេងកតេឡងកនុងឆន ំ ១៩៨៦ ែដលមន
សមជិកចំនួន ១១ រូប។ វរសេដៀងគន េទនឹងគណៈកមម ធិករអនតរអេមរកិែដរ េដយ
សរែតវជសថ ប័នែដលមនសមតថកិចចជំនុះជរមះមួយ ែដលមនកតពវកិចចកនុងករ
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េលកកមពស់សិទធិមនុសស និងមនអំណចកនុងករជំនុះជរមះ និងេសុបអេងកតកររេំលភ
បំពនសិទធិមនុសស។ សថ ប័នេនះមនអនករយករណ៍ពិេសស និងរកុមករងររបស់ខលួន 
(ដូចគន នឹង UNែដរ)។ គណៈកមម ធិករទវីបអរហវិកក៏េរៀបចំផងែដរនូវបណតឹ ងសរមប់
តុលករសិទធិមនុសស និងសិទធិរបជជនអរហវិកែដលេទបែតបេងកតថមី ែដលបនចប់
េផតមកនុងឆន ំ ២០០៤ េហយបនបញច ប់េរឿងកតីដំបូងកនុងឆន ំ ២០០៩។  តុលករអចេចញ
វធិនែដលចងកតពវកិចចផលូវចបប់ សតីពីបណតឹ ងរេំលភសិទធិមនុសសកនុងតំបន់ េទះបីជ
មកដល់េពលបចចុបបននេនះ សថ ប័នេនះេទបែតបនបញច ប់េរឿងកតីមួយចំនួនតូចក៏េដយ 
(របែហលជ៣០) េបេរបៀបេធៀបេទនឹងគណៈកមម ធិករបនេចញេសចកតីសេរមច
របែហលជ ១៧០ មកេហយ។ អវីែដលេធវឲយរបព័នធអរហវិកខុសពីេគ គឺថរបព័នធេនះ
ផតល់លទធភពេរចនដល់សងគមសីុវលិ កនុងកររួមចំែនកជមួយនឹងតុលករេដយេធវករ
អនុញញ ត NGOs កនុងករដក់ញញតតិេទតុលករេដមបីសំុមតិេយបល់ មនន័យថ NGO 
មួយអចសួរតុលកររបសិនេបេគលនេយបយ ឬសកមមភពរបស់រដឋមួយអនុេលម
តមធមមនុញញអរហវិកឬក៏អត់។  

 
 

ទិដឋភពទូេទៃនរKព័នធថន ក់តំបន់ 
របព័នធសិទធិមនុសសថន ក់តំបន់នីមួយៗ មនលកខណៈពិេសសេរៀងខលួនពក់ព័នធនឹងរចន
សមព័នធ និងមុខងរ។ របព័នធទំងបីេនះមនលកខណៈដូចគន មួយចំនួន។ ជបឋម របព័នធ
ថន ក់តំបន់ទំងអស់រួមមនតុលករមួយ អនុសញញ  និងគណៈកមម ករ ឬគណៈកមម
ធិករ។ េនកនុងតំបន់ខលះ ដូចជអឺរ ៉ុប តុលករមនភពសកមមភព េហយបនេចញ
ដីកេលបណតឹ ងរប់ពន់។ តុលករដៃទដូចជ តុលករអរហវិក េទបបេងកតថមីៗ និង
បនេធវេសចកតីសេរមចរប់រយបណតឹ ងបុ៉េណណ ះ។ សនធិសញញ អឺរ ៉ុបពឹងែផអកយ៉ងខល ំងេល
សិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ ចំែនកឯសនធិសញញ សិទធិេសដឋកិចច និងសងគម (កនុងធមម
នុញញសងគមអឺរ ៉ុប) មិនខល ំងកល េនះេទ។ ែដលេនះផទុយនឹងសនធិសញញ អរហវិក ែដល
ទទួលសគ ល់សិទធិ “របជជន”  (ចងចំថចំណងេជងែដលរួមមនពកយសិទធិ “មនុសស 
និងរបជជន” )។ សិទធិរបជជនរួមមនសវ័យសេរមច សនតិភព និងសនតិសុខ និងករ
អភិវឌឍ។ តំបន់នីមួយៗក៏ខុសគន ផងែដរពក់ព័នធនឹងកងវល់សិទធិមនុសសែដលេលចេធល ។ 
េដយសរែតទវីបអឺរ ៉ុបជទវីបអនកមន និងមនលទធិរបជធិបេតយយទូលំទូលយ មន
បណតឹ ងសិទធិមនុសសជេរចនពីកររគប់រគងរបស់រដឋ ភិបល ឬករេរ សេអង។ ផទុយេទ
វញិ ទវីបអេមរកិ ែដលមនរបព័នធនេយបយពីមុនភគេរចន េរកមថន ក់ដឹកនំេយធ
ផត ច់ករ មនកងវល់ចមបងពក់ព័នធនឹងករបត់ខលួន ករឃំុខលួនតមទំេនងចិតត និង
ទរុណកមម។ ទវីបអរហវិក ជតំបន់រកីរកជងេគេលេលក មនបញហ ជេរចនពក់ព័នធ
នឹងភពរកីរក និងករអភិវឌឍ បុ៉ែនតេដយសររបព័នធតំបន់េនះេនេកមងខចី និងទន់េខសយ 
មនករអភិវឌឍបនតិចបនតួចបុ៉េណណ ះកនុងយនតករេនះ។ 
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គមល តចបស់លស់មួយកនុងយនតករថន ក់តំបន់គឺេនអសុី។ មនករអះអងជេរចន
េលថេហតុអវីទវីបអសីុមិនបនបេងតតយនតករថន ក់តំបន់មួយ ែដលេនះេយងេទតម
ភពចរមុះៃនរបេទសេនអសីុ ទំហំទវីបអសីុ និងកងវះៃនអតតសញញ ណតំបន់។ 
មនករផតួចេផតមថន ក់អនុតំបន់មួយចំនួន េដយរូមមនអស៊នផងែដរ ែដលជជំហន
មួយេឆព ះេទកន់ករបេងកតករករពរសិទធិមនុសសេនករមិតថន ក់តំបន់។ ែដលេនះ
រួមមនធមមនុញញអរ៉ប់សតីពីសិទធិមនុសស ែដលរតូវបនេរបរបស់េដយសមព័នធរដឋអរ៉ប់ 
(ែដលមនសមជិកចំនួន ២២ របេទស)  បុ៉ែនតមិនមនអងគករកនុងករធននូវករករ
ពរេនះេទ។ មនសនធិសញញ មួយចំនួនផងែដរេដយសមគមអសុីខងតបូងសរមប់
កិចចសហរបតិបតតិកររបចំតំបន់ (SAARC) ដូចជអនុសញញ  SAARC  សតីពីកររបឆំង 
និងករបងក រករជួញដូររសត ី និងកុមរេដមបេីពសយកមម និងអនុសញញ សតីពីករេលក
កមពស់សុខមលភពកុមរ។ យ៉ងណមិញ ដូចគន នឹងធមមនុញញអរ៉ប់ មនសថ ប័ន
ជពិេសសកនុងករធននូវអនុេលមជមួយនឹងសនធិទំងេនះេនះេទ។ ករអភិវឌឍធំ
បំផុតេឆព ះេទកន់យនតករថន ក់តំបន់េនតំបន់អសុ ី ជគណៈកមម ករអនតររដឋ ភិបល
សតីពីសិទធិមនុសស (AICHR)។ 

 

 
 

ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
េតរបព័នធអស៊នគួរែតមនរបូរងដូចេមតច? 

 
បនទ ប់ពីអនពីមូលដឋ នៃនរបព័នធអឺរ ៉ុប អេមរកិ និងអរហវ ិ េតេមេរៀនអវីែដលអចេរៀន
សូរតពីរបព័នធេនះកនុងករអភិវឌឍរបព័នធអស៊ន? គួរែតអស៊នទទួលយកវធីិសរសត
អឺរ ៉ុប និងមនតុលកររងឹមំមួយែដលអចជំនុះជរមះរគប់បណតឹ ង បុ៉ែនតររបឈមនឹង
ហនិភ័យកនុងករទទួលបននូវបណតឹ ងេរចនហួសេហតុេពល? ឬគួរែតទទួលយកនូវ
វធីិសរសតមួយែដលរសេដៀងនឹងទវីបអរហវិក និងអេមរកិ ែដលគណៈកមម ករជបឋម
ជំនុះជរមះេលវវិទ និងពយយមកនុងករចរចេដមបីែសវងរកដំេណះរសយមួយ េហយ
របែហលជេជៀសវងនូវបណតឹ ងតមរបព័នធតុលករ? របព័នធគណៈកមម ករអចងយ
រសួល និងអំេណយផលដល់រដឋ បុ៉ែនតរបែហលជទន់េខសយ និងមិនអចេធវឲយរដឋអនុ
េលមតមកតពវកិចចសិទធិមនុសសរបស់ពួកេគ។ 

 
េតសថ ប័នេនះគួរែតករពរកររេំលភបំពនរបេភទអវីដល់របជជន? េតបញហ េនះអច
រតូវបនេដះរសយេដយតុលករែដរឬេទ ឬក៏មនតរមូវករកនុងករមនអនកេសុប
អេងកតជពិេសសែដរឬេទ? តុលករអចមនភពយឺតយ៉វកនុងករជួយបនថូរបញហ  
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របសិនេបកររេំលភបំពនបនេកតេឡងរួចមកេហយ មិនអចជួយអវីបនេរចនេនះ
េទរបសិនេបបុគគលណមន ក់បនបត់បង់ជីវតិរួចេទេហយ។ អនកេសុបអេងកតអចជួយ
កនុងករផតល់ពនលឺដល់សថ ប័នរដឋ ភិបលទន់េខសយ។ 

 
 (អចនិយយបនថពនធនគរែដលមនទរុណកមម ឬ សលេរៀនែដលមិនមន
ដំេណ រករ) បុ៉ែនតពួកេគមនអំណចមិនរងឹមំកនុងករចប់បងខំរដឋឲយេធវករផល ស់បតូរវធីិ
សរសតរបស់ពួកេគ។ 

 

 

៤.៥ យនតករសិទធិមនុសសអស៊ន 
 

 
មនករជរមុញកនុងករបេងកតយនតករអនុតំបន់មួយ សរមប់សិទធិមនុសសេនកនុងតំបន់
អសីុអេគនយ៍ចប់តំងពីេដមទសវតសឆន ំ១៩៩០។ មនចំណប់ជថមីមតងេទៀតេលបញហ
សិទធិមនុសសបនទ ប់ពីករបញច ប់ៃនសរងគ មរតជក់ ែដលបនកំណត់យ៉ងចបស់េនកនុង
សននិសិទពិភពេលកសតីពីសិទធិមនុសសកនុងទីរកុងែវយនឆន ំ ១៩៩៣។ េនកនុងបរបិទៃន
សននិបតពិភពេលកេនះ អស៊នបនែថលងថខលួននឹងរកេលកេមលកនុងករបេងកត
សថ ប័នអនតររដឋ ភិបលមួយ។ យ៉ងណមិញអស៊នមនដំេណ រករយឺតយ៉វកនុងករ
េឆព ះេទកន់ករសេរមចបននូវេគលបំណងេនះ។ េដមបីជករេឆលយតបមួយ សងគម
សីុវលិបនបេងកតរកុមករងរមួយសរមប់យនតករសិទធិមនុសសអស៊ន កនុងឆន ំ១៩៩៥ 
ែដលរតូវបនទទួលសគ ល់េដយអស៊នកនុងឆន ំ១៩៩៨។ កនុងអំឡុងេពលមួយទសវតស
េរកយមកមនកិចចរបជំុ និងករពិេរគះេយបល់េដយរកមុករងរជមួយនឹងអស៊ន 
រកុមសងគមសីុវលិ និងអងគករអនតរជតិ។ ចំណប់អរមមណ៍ពីសំណក់អងគករសងគម
សីុវលិទំងេនះ និងករជួយេរជមែរជងពីរដឋែដលគំរទទសសនៈនូវសថ ប័នថន ក់តំបន់ 
នំឲយមនករបេងកតសថ ប័នសិទធិមនុសសថន ក់តំបន់មួយ ែដលរតូវបនេហថគណៈកមម

ករសិទធិមនុសសអនតររដឋ ភិបលអស៊ន (AICHR) កនុងឆន ំ ២០០៩។ េនះជសថ ប័នសិទធិ
មនុសសថន ក់តំបន់រដឋ ភិបលដំបូងកនុងទវីបអសីុ។ ចំនួនៃនសថ ប័នថន ក់តំបន់ទូទំងពិភព
េលកមនករេកនេឡងយឺតយ៉វ កនុងរយៈេពលហសិបឆន ំកនលងេទេនះ។ សថ ប័ន
ទំងេនះភគេរចនចប់េផតមេដយមនភពទន់េខសយ និងេធវករអភិវឌឍយនតករករ
ពររបស់ពួកេគ ដូចែដលរដឋ និងសងគមសីុវលិបនផតល់អំណច និងេផត តចំណប់
អរមមណ៍េរចនេលសថ ប័នទំងេនះ។ េនេពលចប់េផតមដំបូង មនកងវល់ជេរចនពី
អំណចទន់េខសយរបស់អស៊ន ខណៈេពលែដលអនកដៃទអះអងថមនសកត នុពល
សរមប់ករលូតលស់របស់ AICHR។ 
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AICHR រតូវបនបេងកតេឡងេនេពលរកបខណឌ ករងររបស់សថ ប័នេនះ(TOR) រតូវបន
រពមេរពៀងេដយរដឋ ភិបលែដលជសមជិករបស់អស៊ន។ េហតុផលែដលរដឋ ភិ
បលរពមេរពៀងេលករបេងកតសថ ប័េនះ េដយសរករេបតជញ ចិតតែដលបនេធវេឡងកនុង
ែផនករសហគមន៍នេយបយ និងសនតិសុខអស៊ន (APSC)  ែដលជឯកសរ
េគលនេយបយពីអភិបលកិចចេពលអនគតរបស់អស៊ន បុ៉ែនតជសំខន់េដយ
សររបជពលរដឋអស៊ន ែដលតមរយៈសងគមសុីវលិបនេហថជសថ ប័ន
មនុសសមួយ។ TOR របស់ AICHR គឺជសតង់ដរសរមប់គណៈកមម ករថន ក់តំបន់ែដល
តមរយៈេនះសថ ប័នេនះ នឹងអនុវតតសកមមភពដូចជពិេរគះេយបលជ់មួយរដឋ
ភិបល បេងកតសតង់ដរសិទធិមនសសរមប់របេទសអស៊ន និងេលកកមពស់សិទធិមនុសស
កនុងតំបន់។ កនុងចំេណមតរងៃនេគលបំណងរបស់ AICHR គឺេដមបី៖ 

 
• េលកកមពស់ និងករពរសិទធិមនុសស និងេសរភីពជមូលដឋ នរបស់របជជន
អស៊ន 

 

• េគរពសិទធិរបជជនរបស់អស៊នេដមបីរស់េនកនុងសនតិភព ភពៃថលថនូរ និងភព
រកីចំេរ ន 

 

• េដមបីេលកកមពស់េសថរភព  សុខដុមនីយកមម មិតតភព និងកិចចសហរបតិបតតិករកនុង
ចំេណមសមជិកអស៊ន 

•   េដមបីេលកកមពស់សិទធិមនុសសេនកនុងបរបិទតំបន់ 
•   េដមបសេរមចបននូវកិចចសហរបតិបតតិករថន ក់តំបន់ និង 
•   េដមបេគរពសតង់ដរសិទធិមនុសសអនតរជតិ 

 

 
 

AICHR រតូវបនបេងកតេឡងេដយអនកតំណងែដលបនែតងតំងមួយរូបពីរដឋ ភិបល
នីមួយៗ ( េធវឲយសថ ប័នេនះមនតំណងចំនួន ១១ រូប)។ អនកតំណងទំងេនះបេរម
អណតតិែដលមនរយៈេពលបីឆន ំ េហយអចរតូវបនែតងតំងសរជថមីបនចំនួនមតង
។ អនកតំណងផទ ល់មនរបវតតិេផសងៗគន ។  

 
អនកខលះជអនកសិកសរសវរជវ អនកខលះេទៀតជអនកករទូត និងអនកខលះេទៀតមកពី NGOs។ 
ករងរដំបូងរបស់សមជិកគណៈកមម ករ គឺេធវករេរៀបចំេសចកតីរពងេសចកតីអស៊ន
សតីពីសិទធិមនុសស។ កនុងករបំេពញកិចចករេនះ ពួកេគរតូវែតងតំងសថ ប័នេសចកតីរពង
ឯករជយមួយែដលេចញេសចកតីរបកសកនុងឆន ំ២០១២ េនេពលែដលសមជិកអស៊ន
បនអនុម័តជឯកចឆ័ននូវេសចកតីរបកសេនះ។ 
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ចំេពះអនកខលះ ករអភិវឌឍមួយចំនួនៃន AICHR ជជំហនដ៏សំខន់េឆព ះេទកន់ករ
ករពរសិទធិមនុសសកនុងតំបន់។ យ៉ងណមិញ ចំែនកអនកខលះេទៀត គិតថេនមនភព
ទន់េខសយជេរចនេទៀតេដមបីជំនះ។ មនកររះិគន់េល TOR។ ជពិេសស AICHR 
មនេគលបំណងកនុងករេគរពេគលករណ៍ ”ករមិនេរជៀតែរជកកនុងកិចចករអនតរជតិ
របស់រដឋសមជិកអស៊ន” ែដលអំពវនវឲយមនករេគរពអធិបេតយយជជងសតង់ដរ
អនតរជតិ។ TOR បនសងកត់ធងន់េលបញហ េនះជមួយនឹងេសចកតីែថលងករណ៍ថ AICHR 
គួរែតេគរព ”សិទធិរបស់រដឋនីមួយៗកនុងករដឹកនំជតិរបស់ខលួនេដយមិនមនករេរជៀត
ែរជកពី វទិធងសន និងករបងខំពីខងេរក”។ កររះិគន់មួយដៃទេទៀត គឺថសថ ប័នសិទធិ
មនុសសអនតររដឋ ភិបលជកមមវតថុៃននេយបយ។ ឯករជយភពរបស់អនកតំណងមន
សរៈសំខន់ណស់។ សមជិកគណៈកមម ករែដលមិនឯករជយរបែហលជអចមន
ចំណប់អរមមណ៍ កនុងករករពររដឋរបស់ពួកេគពីកររះិគន់ពីកំណត់រតសិទធិមនុសស
របស់ពួកេគ។  េសណរយូ៉ីែដលអរកក់បំផុតេនះគឺថរដឋ ភិបលអចេរបរបស់
សថ ប័នថន ក់តំបន់កនុងករករពរពួកេគ ពីកររតួតពិនិតយពក់ព័នធនឹងកងវល់សិទធិមនុសស។ 

ករេចញផសយពីេសចកតីរពងេសចកតីរបកសក៏បនទទួលនូវករេឆលយតបចរមុះមួយ។ 
ចំេពះអនកខលះ វជជំហនមួយេឆព ះេទកន់ករករពរកន់ែតលអរបេសរេទៀតេនថន ក់
តំបន់។ េសចកតីរបកសទទួលសគ ល់សិទធិរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍ េធវឲយករេបះ
េឆន តកល យេទជសិទធិមួយ និងសិទធិកនុងករទទួលបនសនតិភព ែដលពរងីកករករពរ
ដល់របជជនកនុងរដឋអស៊នជេរចន។ ចំេពះអនកដៃទ វជករេធវឲយទន់េខសយដល់
សតង់ដរអនតរជតិ។ េសចកតីរពងេសចកតីរបកសេសនឲយមនតុលយភពៃនសិទធិ និង
កតពវកិចច ែដលផទុយនឹងេគលករណ៍សនូលៃនសិទធិមនុសស េហយបនផតល់អំណច
ខល ំងែថមេទៀតដល់ចបប់ជតិកនុងករែកែរបសិទធិមនុសស ែដលេធវឲយទន់េខសយដល់
សតង់ដរអនតរជតិ។ ចបស់ណស់ មនករជែជកែវកែញកជេរចនពីថេត AICHR នឹង
មនរបសិទធិភពករមិតណ។ 
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ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
េត TOR របស ់AICHR មនចំនុចខល ំងករមិតណ? 

 

TOR របស់ AICHR ែចងថេគលបំណងមួយកនុងចំេណមេគលបំណងដៃទេទៀតគឺ៖ 
 

១.៤ េដមបីេលកកមពស់សិទធិមនុសសេនកនុងបរបិទថន ក់តំបន់ ែដលរតូវចងចំកនុងចិតតពី
ភពចរកិលកខណៈជតិ និងថន ក់តំបន់ និងករេគរពេទវញិេទមកេលរបវតតិសរសត 
វបបធម៌ និងសសន និងេធវករពិចរណេលតុលយភពរវងសិទធិ និងករទទួល
ខុសរតូវ។ 

 
េតេនះនឹងករពរសិទធិមនុសសែដរឬេទ? តមរយៈករនិយយថ AICHR រតូវពិចរណ
ពីចរកិលកខណៈជតិ និងេគរពរបវតតិសរសត បងកប់ន័យថសិទធិមនុសសមិនមនលកខណៈ
ជសកលេនះេទ បុ៉ែនតជក់លក់ចំេពះរបេទសនីមួយៗ។ ជឧទហរណ៍ េតមរត
េនះនឹងអនុញញ តឲយរដឋមនេលស កនុងករករពរសិទធិមនុសសេដយសរខលួនសថិតេរកម
អណនិគមែដរឬេទ? ឬេដយសរពួកេគរកីរក? បែនថមពីេលេនះេទៀត េតតុលយភព
រវងសិទធិ នឹងករទទួលខុសរតូវមនន័យដូចេមតច? របសិនេបសិទធិមនុសសរតូវបនភជ ប់
ពីកំេណ ត និងមិនអចដកហូតបន របជជនមិនចំបច់ែសវងរកសិទធិមនុសសរបស់
ពួកេគេនះេទ។ យ៉ងណមិញ របជជនរតូវេគរពសិទធិរបស់អនកដៃទ និងេនះអចរួម
បញចូ លករេគរពចបប់របស់របេទសផងែដរ។ 

 

 
 
 

ករេលកកមពស់ និងករករពរសិទធិមនុសសទមទរនូវសមតថភពមួយចំនួន សមតថភព
សំខន់បំផុតជករទទួលបណតឹ ងពីបុគគល ែដលសិទធិរបស់ពួកេគរតូវបនរេំលភបំពន
។ បចចុបបននេនះ AICHR រតវូបនរបគល់ភរកិចចកនុងករេលកកមពស់សិទធិមនុសស បុ៉ែនត
មិនែមនេធវករករពរសិទធិមនុសសេនះេទ។ សថ ប័នេនះមិនទន់រតូវបនអនុញញ តឲយ
ទទួលបណតឹ ងេនេឡយេទ។ េដយគម នករទទួលបណតឹ ង សមជិកគណៈកមម ករ
មិនអចេឆលយតបនឹងកររេំលភបំពន តមរយៈករេដះរសយបញហ ជរបព័នធែដល
េធវឲយរបជជនគម នករករពរបនេនះេទ។ អវតតមនៃនសមតថភពែបបេនះបនេធវឲយ
មនមតិជេរចនេលកេឡងថ AICHR ជ ’ខល អត់ចងកូម’។ រគន់ែតជសថ ប័នរបឹកស
េយបល់អច ឬមិនអចទប់សក ត់ជនេលមស ឬមនឥទធិពលេដយផទ ល់េលបញហ សិទធិ
មនុសស។ យ៉ងណមិញ េសទរែតរគប់សថ ប័នសិទធិមនុសសទំងអស់ ចប់តំងពី UN 
រហូតដល់សថ ប័នថន ក់តំបន់ ភគេរចនចប់េផតមជមួយនឹងករងរេលកកមពស់ និងអភិ
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វឌឍន៍ខលួនេឆព ះេទកន់ករករពរសិទធិ។ េដយសរសថ ប័នេនះេនេកមងខចីេនេឡយ 
AICHR អចេធវករបញជ ក់ថកររះិគន់គឺមិនរតឹមរតូវបន។ 

 

 

៤.៦ តួនទីរបស់អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល(NGOs) 
 

របែហលជសថ ប័នែដលរតូវបនទទួលសគ ល់ជអនតរជតិភគេរចន ែដលេធវករេល
សិទធិមនុសសគឺជ NGOs។ រគប់តំបន់ទំងអស់កនុងពិភពេលក មន NGOs ែដលមន
ភពសកមម េហយជេរឿយៗពួកេគជកែនលងដំបូងបំផុតែដលរបជជននឹងេទេនេពល
ែដលពួកេគជួបរបទះកររេំលភបំពនសិទធិមនុសស។  NGOs េធវករេនរគប់ករមិត ពី
ឆកអនតរជតិែដលមនអងគករធំៗដូចជអងគករេលកែលងេទសអនតរជតិ (AI) និង
អងគករឃល េំមលសិទធិមនុសស ដល់អងគករេនមូលដឋ នែដលេធវករកនុងសហគមន៍។ 
ែផនកេនះនឹងពិនិតយទិដឋភពទូេទពីរបេភទៃន NGOs សិទធិមនុសស និងពិភកសេលករ
ងររបេភទអវីែដលពួកេគេធវ។ ចរកិលកខណៈៃនអងគករសងគមសីុវលិ (CSO) មនន័យ
ថករងរែដល NGOs េធវមនភពខុសៗគន  និងពិបកកនុងករចំណត់របេភទ។ 
អងគករទំងេនះមនភពខុសគន ផងែដរេលរចនសមព័នធ។ មិនពក់ព័នធនឹងសថ នភព
េនះេនះេទ NGOs ែដលេធវករេលសិទិធមនុសសទំងអស់មនសកមមភពរសេដៀងៗគន
កនុងករេលកកមពស់ និងករករពរសិទធិមនុសស។ 

 

ជបឋម ជករសំខន់កនុងករែញកឲយដច់ NGO ពី CSO។ រគប់NGOទំងអស់គឺជ 
CSOs បុ៉ែនតCSOs ជេរចនមិនែមនជ NGOs េនះេទ។ CSO ជសថ ប័នមួយែដល
មនលកខណៈដូចខងេរកម៖ 
•  មិនែមនជែផនកមួយរបស់រដឋ ភិបល 
•  មិនែសវងរករបក់ចំេណញ (ដូចេនះមិនេមនជរកុមហ៊ុន ឬអជីវកមម) 
• ករងររបស់ខលួនគឺេដមបីរូមចំែនកកនុងសងគម ករងរសីុវលិ និងសណឋ ប់ធន ប់សងគម 
(ដូចេនះ មិនែមនជសថ ប័នឧរកិដឋេនះេទ)។ 

 
អវីែដលេធវឲយ NGOs ខុសពី CSOs គឺថពួកេគេធវករកនុងវស័ិយែដលជចំណប់អរមមណ៍
រដឋ ភិបល។ CSOs អចជរកុមអនកគំរទ សមគមកីឡ សងគមសិលបៈ រកុមនិសសិត 
ែដលេធវករមិនពក់ព័នធនឹងរដឋ ភិបលផងែដរ។ យ៉ងណមិញ NGOs េធវករ ពក់ព័នធ នឹង 
រដឋ ភិបលដូចជផតល់េសវកមមសុខភព ឬករអប់រ ំ ករករពរបរសិថ ន ឬជួយកនុងករ 
អភិវឌឍសហគមន៍។ ទំងេនះជសកមមភពែដលរដឋ ភិបលមនចំណប់អរមមណ៍ ឬ មន 
តួនទីកនុងេនះ។ 
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មិនមនសតង់ដរអនតរជតិេលថអវីែដលរតវូបនចត់ទុកថជ NGO េនះេទ ឬថ
លកខខណឌ អវីែដលរតវូបំេពញេដមបីចត់ទុកថជ NGO េនះេទ។  សថ ប័នមួយចំនួនអះ
អងថខលួនជ NGOs  េនេពលែដលមនករជែជកែវកែញកេលថេតេនះជករពិតឬ
ក៏អត់។ ជឧទហរណ៍រដឋ ភិបលអចបេងកតសថ ប័នែដលពួកេគអះអងថជ NGOs 
បុ៉ែនតជករពិតពួកេគជែផនកមួយរបស់រដឋ ភិបល។ េនះក៏ដូចគន ចំេពះអជីវកមមផង
ែដរ ែដលមនរកុមបញចុ ះបញចូ លកនុងករគំរទពួកេគ (ដូចជរកុមអនកជក់បរជីេដម) 
បុ៉ែនតពួកេគជែផនកមួយៃនអជីវកមម េហយមិនែមនជសងគមសីុវលិេនះេទ។ សថ ប័ន
មួយចំនួនមនករពិបកកនុងករកំណត់៖ វហិរ គណៈបកសរបឆំង ឬសហជីពថេតជ
អងគករ NGO ឬរដឋ ភិបល ឬជអវីេផសងណស់?  

 
សថ ប័នដូចជ UN មនលកខនិតកៈសរមប់ NGOs ែដលចង់ទទួលបនករទទួលសគ ល់
េដយ UN (និងដូចេនះអចចូលរួមកនុងករចូលរួមកនុងេវទិក និងករពិភកស)។ ខណៈ
មនករពិចរណថ NGO រតូវែតមនទរមង់រចនសមព័នធ និងករយិល័យជក់លក់ 
មនករជែជកែវកែញកមួយអំពី      ថេតបទបបញញតតិករមិតណែដល NGO គួរែតមន  
េត NGO រតូវមនឯករជយភពយ៉ងដូចេមតចពីរដឋ ភិបល និងថេតពួកេគទទួលបន
មូលនិធិយ៉ងដូចេមតច។ 

 
ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
េត NGO គួរែតបនរគប់រគងយ៉ងដូចេមតច? 

 
របេទសជេរចនេនអសីុអេគនយ៍កំពុងបេងកតចបប់ថមីតរមូវឲយ NGOs កនុងករចុះបញជ ី
ជមួយនឹងរដឋ ភិបល។ មនេហតុផលចំេពះគំនិតេនះ៖ រដឋ ភិបលអចដឹងពីេតថ 
NGOs ចំនួនបុ៉នម នកំពុងេធវករេនកនុងរបេទសរបស់ខលួន េហយករចុះបញជ នឹីងបញឈប់
សកមមភពែដលមិនរសបចបប់ និងសកមមភពឧរកិដឋេផសងៗ។ យ៉ងណមិញ ករចុះ
បញជ ីអចជឧបសគគកនុងបញឍប់ NGOs កនុងករអនុវតតករងររបស់ពួកេគ េហយបេងកន
កររតួតពិនិតយរបស់រដឋ ភិបលេល NGOs អចរតូវបនេរបរបស់កនុងករហមឃត់
មិនឲយ NGO េធវករកនុងរបេទសមួយ។ អនករះិគន់បននិយយថេនះជមេធយបយ
មួយសរមប់រដឋ ភិបលកនុងកររគប់រគង  NGOs និងបញឈប់ពួកេគពីករករពររបជ
ជនពីកររេំលភបំពនពីសំណក់រដឋ ភិបល។ 

 
ឧទហរណ៍មួយ គឺកនុងរបេទសកមពុជ ែដលមន  NGOs របែហលជ ៣៥០០ កំពុង
មនរបតិបតតិករកនុងរបេទស។ ចំនួនដ៏េរចនៃនេនះេធវឲយមនករេកនេឡងនូវរបក់ែខ 
(េដយសរNGOs អនតរជតិអចផតល់របក់ែខេរចន)។  NGOs េរ សអងគ សមូលនិធិពី
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របេទសរបស់ខលួនេដមបីេធវសកមមភពកនុងរបេទសកមពុជ បុ៉ែនតលុយភគេរចនរតូវបន
ចំណយេលរបក់ែខរបស់ពួកេគ។ មយ៉ងវញិេទៀតករងរមនតៃមលភគេរចនកនុងករ
អភិវឌឍ និងសិទធិរតូវបនបំេពញេដយវស័ិយ NGO។ រដឋ ភិបលបនបេងកតេសចកតី
រពងចបប់សតីពីករចុះបញជ ី NGO ែដលតរមូវឲយអងគករកនុងករចុះកិចចរពមេរពៀងជ
មួយរដឋ ភិបលេដមបីេធវករកនុងរបេទស។ NGOs មនកងវល់ថចបប់េនះនឹងរតូវបន
េរបរបស់េដមបីបញឈប់ NGOs កនុងករជួយដល់ពលរដឋកនុងសកមមភពែដលរបឆំងរដឋ
ភិបល អចនិយយបនថកនុងវវិទដីធលី។ 

 

េតករចុះបញជ ីជករចំបច់ែដរេទ? េតវនឹងជួយកនុងករេដះរសយបញហ កនុងវស័ិយ 
NGO ែដលមិនមនកររគប់រគងរតឹមរតូវែដរឬេទ?  

 
 

 
លកខណៈពិេសសរបស ់ NGO គឺជវស័ិយ ឬបញហ ែដលខលួនេធវករ។ NGOs មួយចំនួន
មនអណតតិទូលំទូលយែដលរគប់ដណត ប់សិទធិ ជឧទហរណ៍ HRW និង Amnesty 
International ឬពួកេគអចេធវករកនុងវស័ិយជក់លក់ ដូចជសិទធិជនពិករ ឬសិទធិជន
ជតិេដមភគតិច។ NGOs ជេរឿយៗជែផនកមួយៃនបណត ញធំៗែដលពួកេគមន
ទំនក់ទំនងជមួយនឹងអងគកររសេដៀងគន េនថន ក់ជតិ និងអនតរជតិ។ 

 
មនរទង់រទយរចនសមព័នធទូេទមួយចំនួនៃន NGOs សិទធិមនុសសែដលេធវករកនុង
តំបន់អសីុអេគនយ៍។ កមមវធីិរតូវបនផសភជ ប់ជមួយនឹងចេងក មសកមមភពែដលមន
កមមវតថុជក់លក់មួយចំនួន។ 

 
កមមវធីិអចពក់ព័នធនឹងបញហ  ឬរបធនបទមួយ (ដូចជករអប់រសិំទធិមនុសស ទរុណកមម 
រសត ីនិងចបប់) ឬអចកនុងរបេទសមួយ (ជឧទហរណ៍ HRW មនកមមវធីិរបចំរបេទស 
េហយក៏េធវករតមវស័ិយផងែដរ)។ េរកពីកមមវធីិសកមមភពទំងេនះ NGOs នឹងមន
ែផនករដឋបល ដូចជរបព័នធផសពវផសយ និងទំនក់ទំនង ែដលពួកេគផសពវផសយលទធផល
រសវរជវ ឬេធវករតស៊ូមតិតមរបព័នធផសពវផសយ។ ែផនកដៃទរួមមនហរញិញវតថុ 
បណត ញផសពវផសយ និងរសវរជវ។ 

 
 
 
 

 
 



158 
 

ករណីសិកស 
េវទិក-អសីុ (FORUM-ASIA) 

 
េវទិក-អសីុ គឺជអងគករសមជិកសិទធិមនុសសថន ក់តំបន់មួយែដលេបតជញ ចិតតកនុងករ
េលកកមពស ់ និងករករពរសិទធិមនុសសទំងអស់តមរយៈកិចចសហរបតិបតតិករ និង
កិចចសហករកនុងចំេណមអងគករ និងអនកករពរសិទធិមនុសសេនអសុី។  

 
េវទិក-អសីុ រតូវបនបេងកតេឡងកនុងឆន ំ ១៩៩១ េនទីរកងុ ម៉នីល ជែផនកមួយកនុងករ
េឆលយតបនឹងករេកនេឡងចំណប់អរមមណ៍របស់សងគមសីុវលិ កនុងបញហ សិទធិមនុសស 
ករេកនេឡងៃនករសរមបសរមួលអនតរជតិេលសកមមភពសិទធិមនុសស និងតរមូវករ
កនុងករគំរទសងគមសុីវលិែដលេធវករកនុងរបេទស ែដលមិនមនរបជធិបេតយយ េដយ
សរអសីុអេគនយ៍នេពលេនះ មនែតរបេទសពីរបីបុ៉េណណ ះមនរបជធិបេតយយ
េពញេលញ (របែហលមនែតហវីលីពីនបុ៉េណណ ះ ែដលេទបែតបនរួចផុតពីរបបដឹកនំ
ផត ច់ករម៉កូស)។  

 
េវទិក-អសីុ មនសមជិក ៤៦អងគករទូទំងអសីុែដលជ NGOs ទំងអស់ែដលមក
ពី៖ បង់កល េដស (៤) ភូម(១) កមពុជ(២) ឥណឌ  (៨) ឥណឌូ េនសីុ(៧) ជបុ៉ន (១) 
ម៉េឡសីុ(២) មុ៉ងហគូលី(២) េនប៉ល់ (៣) ប៉គីសថ ន (៣) ហវីលីពីន(៦) សឹងហបូរ ី (១) 
កូេរខ៉ងតបូង(២) រសីលងក  (៣) ៃតវ៉ន់ (១) ៃថ(១) ទីម័រខងេកត (២)។  

 

រចនសមព័នធកមមវធីិេន េវទិក-អសីុ មន 
កមមវធីិតមវស័ិយកមមវធីិតមវស័ិយកមមវធីិតមវស័ិយកមមវធីិតមវស័ិយ៖ កមមវធីិតសូ៊មតិអស៊ន តសូ៊មតិ SAARCX កមមវធីិករពរសិទធិ
មនុសស កមមវធីិបណតុ ះបណត លសិទធិមនុសស កមមវធីិតស៊ូមតិ  
កមមវធីិរបចំរបេទសកមមវធីិរបចំរបេទសកមមវធីិរបចំរបេទសកមមវធីិរបចំរបេទស៖ កមមវធីិរបចំអសីុខងេកត កមមវធីិរបចំរបេទសអសីុខងតបូង។ 

 

 
 

៤.៦.១ សកមមភព NGO 
 

NGOs សិទធិមនុសសអចអនុវតតសកមមភពមួយចំនួន។ សកមមភពែដលបនបញជ ក់ខង
េរកមមិនែមនជសកមមភពទំងអស់ែដលបនអនុវតតេដយ NGOs េនះេទ េដយ
សរពួកេគអចចូលរួមកនុងករផតល់មតិេយបល់េលេគលនេយបយ តមដនរបព័នធ
ចបប់ បេងកតបណត ញ ។ល។ ខងេរកមេនះជសកមមភពទូេទមួយចំនួនរបស់ NGOs។ 
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ករអប់រសិំទធមិនុសស 
 
េទះបីជរដឋអនុវតតកតពវកិចចកនុងករអប់រសិំទធិមនុសស (េយងេទតមករេបតជញ ចិតត
របស់ខលួនកនុង ICCPR និងCRC) ចំេនះដឹងពីសិទធិេនកនុងតំបន់េនែតសថិតកនុងករមិតមូល
ដឋ ន។ េដយសរេហតុផលេនះ NGOs ជេរចនមនយុទធនករអប់រេំដមបីេធវឲយរបជ
ជនរជបពីសិទធិមនុសស ទំងេនះអចរគប់ដណត ប់េលសិទធិទូេទ ឬសិទធិជក់លក់
សរមប់របជជនជក់លក់ (ជឧទហរណ៍ សិទធិរសត ី ឬសិទធិជនពិករ)។ សកលវទិយ
ល័យក៏េដរតួនទីសំខន់ផងែដរកនុងសកមមភពទំងេនះ េទះបីជពួកេគមិនអចរតូវ
បនេហថជ NGO ក៏េដយ េដយសរពួកេគជភន ក់ងររបស់រដឋ ភិបល។  
ជឧទរហណ៍មួយ បណត ញករពរករងរកនុងរបេទសៃថ មនសកមមភពែដលផតល់
ករអប់រដំល់កុមរែដលេធវករេទសនតរបេវសន៍ និងអប់រពំលករេទសនតរបេវសន៍ពីសិទធិ
មនុសសរបស់ពួកេគផងែដរ។ 

 

តសូ៊មតិសិទធមិនុសស 
ពកយតសូ៊មតិមនន័យថបែនថមសំេលងេទេល ឬក៏និយយពីអវីមួយ។ NGOs អច
និយយតំណងឲយរកុមមួយែដលមិនមនអំណច ឬធនធនកនុងកររបឈមនឹងរដឋ
ភិបល។ NGOs អចតសូ៊មតិផងែដរេដមបកីរទទួលសគ ល់ ឬករយល់ដឹងពីសិទធិមួយ
បែនថមេទៀត។ ជឧទហរណ៍ ដូចជករតសូ៊មតិេដមបីសិទធិជនេភៀសខលួនេនអសុី
អេគនយ៍។ អងគករជនេភៀសខលួនចង់ឲយសធរណៈ និងរដឋ ភិបលដឹងលឺពីសថ នភព
អរកក់េកតមនេលជនេភៀសខលួនែដលរតវូបនចក់េសរកនុងបនទប់ឃំុឃំង លក់ខលួន
េនកណត លទីរកុងេដយភពភ័យខល ច កនុងករបេណត ញេចញេទរបេទសខលួនវញិ។ 
តមរយៈករេរបរបស់ករតសូ៊មតិ ពួកេគអចែកែរបទសសនៈសធរណៈេលជន
េភៀសខលួនពីករចត់ទុកថជបនទុកេទជរបជជន ែដលទមទរសនតិសុខ និងសិទធិ។ 
ពួកេគអចតសូ៊មតិេទរដឋ ភិបលកនុងករបញឈប់ករឃំុខលួនកុមរ េដយសរែតករឃុំ
ខលួនកុមរកនុងពនធនគរជករមិនលអេមលដល់រដឋ ភិបល។ ករតស៊ូមតិជេរឿយៗេរប
របស់របព័នធផសពវផសយ បុ៉ែនតអចតមរយៈករអប់រ ំ បញជ ំងកុនតមផលូវ របព័នធផសពវ
ផសយសងគមដូចជយុទធនករ Facebook ឬេធវជែខសភពយនតឯកសរជេដម។ 

 

តមដន នងិេសុបអេងកត 
 
របជជនមួយចំនួនមនភពងយរងេរគះ ពីកររេំលភបំពនសិទធិមនុសសជងអនក
ដៃទេដយសរមិនមនវតតមនយនតករករពររបស់រដឋតមទំេនៀមទំលប់ ឬពួកេគមិន
បំេពញករងររបស់ខលួនឲយបនសមរមយ។ េនះជករណីេកតមនចំេពះអនកេទសជប់ 
ពនធនគរ ឬរកុមជនជតិេដមភគតិចែដលរស់េនឆង យពីទីរកុង។ NGOs សិទធិមនុសស



160 
 

អចតមដន និងរយករណ៍ពីសថ នភពទំងេនះ េហយនឹងេសនឲយមនករចត់
វធិនករេដមបីបញឈប់កររេំលភបំពន។ NGOs ែដលេធវករកិចចេនះជទូេទនឹង
េចញរបយករណ៍ និងេធវសននិសិទសរព័ត៌មនេដមបីេធវបចចុបបននភពដល់របព័នធផសពវ
ផសយ និងភគីែដលមនចំណប់អរមមណ៍ដៃទេទៀតេលសថ នភពេនះ។ អងគករែដល
លបលីបញកនុងសកមមភពេនះគឺ HRW ែដលេចញរបយករណ៍របចំឆន ំចំនួន ៥០ សតីពី
អសីុ។ របយករណ៍កលពីេពលថមីៗមួយចំនួនែដលទទួលបនករចប់អរមមណ៍
រូមមន៖ 

 

• ’របប់ពួកេគថេយងចង់សមល ប់ពួកេគ’ ៖ ពីរទសវតសៃននិទណឌ ភពេរកមករដឹកនំ
របស់េលកហុ៊ន ែសនកនុងរបេទសកមពុជ 

 
• ជបេណត ះអសនន និងភពមិនរគប់រគន់៖ កររបរពឹតតេលជនេភៀសខលួនេដយ
របេទសៃថ និងអនកសុំសិទធិរជកេកន  

• រដឋ ភិបលគួរែតអចរតូវបនបញឈប់សថ នករណ៍េនះ៖ អំេពហិងសេលនិកយ និង
ករេបកឲយមនកររេំលភបំពនកនុងរដឋអរ៉ខន (Arakan) កនុងរបេទសភូម 

 

• ទរុណកមមរជកេរកមពកយកររបរពឹតតមកេល៖ កររេំលភបំពនសិទធិមនុសសកនុង
របេទសេវៀតណម ចិន កមពុជ និងឡវ។ 

 
 

េផត តសំខន់េល 
HRW េលរបេទសេវៀតណម  

 
របយករណ៍របស់អងគករឃល េំមលសិទធិមនុសសរបយករណ៍របស់អងគករឃល េំមលសិទធិមនុសសរបយករណ៍របស់អងគករឃល េំមលសិទធិមនុសសរបយករណ៍របស់អងគករឃល េំមលសិទធិមនុសស 
រតូវបនបេងកតេឡងកនុងឆន ំ ១៩៧៨ HRW មនតមដនសថ នភពជំុវញិពិភពេលក
តមរយៈរបយករណ៍របចំឆន ំរបស់ខលួន ែដលរួមមនករវភិគេលេហតុករណ៍ែដល
ពក់ព័នធនឹងសិទធិមនុសសកនុងរបេទសនីមួយៗេលពិភពេលក។ របយករណ៍របចំឆន ំ
បែនថមព័ត៌មនេលរបយករណ៍ពីរពឹតតករណ៍ជក់លក់ជេរចនេទៀត។ 

 
ជឧទហរណ៍ របយករណ៍របចំឆន ំ២០១២ បនរគប់ដណត ប់េលកររេំលភបំពន
សិទធិមនុសសជេរចនកនុងរបេទសេវៀតណមដូចជ៖ ករទប់សក ត់េសរភីពកនុងករ
បេញចញមតិ សមគម និងករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ ករបំភិតបំភ័យ ករេបៀតេបៀន 
និងករឃំុខលួនអនកតវ៉ ករដក់ករមិតេដយរដឋ ភិបលេលករអនុវតតសសនតមរយៈ
ចបប់ តរមូវករចុះបញជ  ីឬករតមដនជេដម។ ជពិេសស អនកេទសនេយបយ និង
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សសនជេរឿយៗរបឈមនឹងអំេពៃរពៃផសពីសំណក់បូ៉លីស េដយរួមមនទំង
ទរុណកមមកនុងអំឡុងេពលសួរចេមលយ មិនឲយមនទំនក់ទំនងជមួយអនកខងេរកមុន
េពលសវនករ ករបដិេសធមិនឲយរកុមរគួសរសួរសុខទុកខ មិនមនេមធវកីរពរ និង
វយដំរហូតដល់សល ប់។ 

 
រដឋ ភិបលជេរឿយៗរបែកកនឹងកររកេឃញៃនរបយករណ៍របចំឆន ំទំងេនះ េហយ
អះអងថ NGO មិនបនេរបរបស់ព័ត៌មនរតឹមរតូវ ឬមនភពលំេអៀងរបឆំងនឹង
រដឋ ភិបល។ ខណៈេពលែដលកនុងករណីខលះ អចមនករពិតមួយចំនួនកនុងករេចទ
របកន់របស់រដឋ ភិបលក៏េដយ ពួកេគគួរែតអនុញញ តឲយរបជជនអនរបយករណ៍
ទំងេនះ និងេធវករសេរមចចិតតេដយខលួនឯង។ 

 

កររKមូលឯកសរ HR 
 
ជនរងេរគះៃនកររេំលភបំពនែដលែសវងរកយុតតិធម៌ រតូវែតអចេធវករបងហ ញថ
មនកររេំលភបំពនេកតេឡង។ ដំេណ រករៃនកររបមូលភ័សតតុងៃនកររេំលភ
បំពនរតូវបនេហថកររបមូលឯកសរ។ ករងរជក់លក់េនះរួមមនកររបមូល
ទិននន័យរបកបេដយភពសុរកិត េដមបីអចេរបកនុងករតសូ៊មតិ និងកនុងតុលករ។ ករ
របមូលឯកសរអចជរបយករណ៍សកស ី របយករណ៍េវជជសរសត រូបភពកែនលង
េកតេហតុ ដំេណ រេរឿងៃនរពឹតតករណ៍។ល។ កររបមូលឯកសររតូវែតមនភពសុរកិត 
េហយរតូវែតបងហ ញថមនកររេំលភបំពនចបស់លស់មួយ ែដលបនេកតេឡង។ 
ជនរងេរគះជេរចនរបែហលជមិនអចមនឱកសដៃទ កនុងករទទួលបននូវយនត
ករករពរ េដយសររដឋរបស់ពួកេគមិនបនផតល់សចច ប័នេលសនធិសញញ ចំបច់ 
ែដលរពមេរពៀងេលបណតឹ ងបុគគល ឬមិនមនវតតមនៃនសថ ប័នថន ក់តំបន់េដមបីដំេណ រ
ករបណតឹ ងរបស់ពួកេគេនះេទ។ េនកនុងករណីេនះ កររបមូលឯកសរមិនអចជ
ជំនួយេនកនុងបណតឹ ងេនតុលករេនះេទ បុ៉ែនតជជួយកនុងករតសូ៊មតិសរមប់ករ
ផល ស់បតូរករអនុវតតរបស់រដឋ ភិបល ឬសរមប់ករតស៊ូមតិេនឆកអនតរជតិ។ បែនថមពី
េលេនះេទៀត កររបមូលឯកសរេរចនអចមនសរៈរបេយជន៍ េដមបីបងហ ញពី
រទង់រទយៃនកររេំលភបំពន។ របសិនេប NGO អចបងហ ញថកររេំលភបំពន
មួយកំពុងេកតេឡងជេរឿយៗ មនឯកសរទំងអស់ជេរចនបងហ ញនូវកររេំលភ
បំពនរសេដៀងគន េនះ ឧបមថរបជជនរតូវបនរេំលភបំពនេនកនុងគុក ឬមិនមន
ករផតល់េសវកមមរដឋ ភិបលដល់ជនជតិភគតិច ដូចេនះរបែហលជអចបងហ ញ
ថកររេំលភមនករសយភយ និងលកខណៈជរបព័នធ ែដលអចរតវូបនេរបរបស់
ជេហតុផលកនុងករជរមុញឲយសថ ប័ន UN ចូលខលួនពក់ព័នធ។ 
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ករណីសិកស 
កររបមូលឯកសរេលកររេំលភេសពសនថវៈជរបព័នធ 

 
េនកនុងអំឡុងេពលសរងគ មសុីវលិេនកនុងរបេទសមីយ៉ន់ម៉ NGOs ជេរចន មន 
កងវល់ពក់ព័នធជមួយនឹងអំេពហិងសរបឈមេដយរសតី។ អងគករផសងៗបនេរៀបចំ
របយករណ៍ េដយែផអកេលកររបមូលភ័សតតុង េដមបីបងហ ញថេយធមីយ៉ន់ម៉
រេំលភេសពសនថវៈេលរសតីជរបព័នធ។ ករបងហ ញថកររេំលភេសពសនថវៈជរបព័នធ
អចមនសរៈសំខន់កនុងករករពររសតី។ កររេំលភេសពសនថវៈជរបព័នទជបទ
ឧរកិដឋអនតរជតិ។ េនះក៏អចបងហ ញពីយុតតិកមមៃនករអនតរគមន៍េដយរកុមរបឹកសសនតិ
សុខរបស់ UN ឬតុលករអនតរជតិ ផងែដរ (េទះបីជកនុងករណីេនះ មិនមនសថ ប័ន
ណមួយកនុងចំេណមសថ ប័នទំងពីរេនះបនចូលខលួនពក់ព័នធក៏េដយ)។ 

 
មនរបយករណ៍ជេរចនសតីពីអំេពហិងសេនះេដយរួមមន សលសរមប់រេំលភ
េសពសនថវៈ (១៩៩៨) េដយ EarthRights អនតរជតិ និងអជញ ប័ណណកនុងកររេំលភ 
េដយបណត ញសកមមភពេដមបីរសតីជនជតិសន (SAN) ែដលបនរបមូលឯកសរៃន
កររេំលភេសពសនថវៈចំនួន ១៧៣ ករណី។ កររបមូលឯកសរេនះជភ័សតុតងៃនករ
រេំលភេសពសនថវៈេលរសតីកនុងសថ នភពជេមល ះគឺមនលកខណៈជរបព័នធ េហយទម
ទរឲយមននូវករេដះរសយជបនទ ន់។  

 

បណតឹ ង នងិករKតឹងផតល់ 
 
NGOs អចេដរតួនទីមួយកនុងនីតិវធីិបណតឹ ង។ ឧទហរណ៍ គឺ NGOs ែដលេធវករកនុង
វសិ័យយុតតិធម៌ ជអនកករពរ និងផតល់េសវផលូវចបប់ជសធរណៈ។ NGOs បនជួយ
បុគគលកនុងករេធវបណតឹ ងរបឆំងរដឋ ភិបល និងផតួចេផតមនូវអវីែដលរតូវបនេហថ ‘ករ
បតឹងផតល់ជយុទធសរសត’ ឬឈនះេរឿងកតីអចរតវូបនេរបរបស់េដមបីផល ស់បតូរចបប់ និង 
ករអនុវតតរបស់រដឋ ភិបល។ ឧទហរណ៍កលពីេពលថមីៗពក់ព័នធនឹងបញហ េនះ ជ 
NGO សិទធិលំេនដឋ នែដលមនេឈម ះថ COHRE (ែដលបនបិទសកមមភពកនុងឆន ំ
២០១២) បនផតួចេផតមនូវបណតឹ ងមួយចំនួនតំណងឲយរបជជនែដលរតវូបនបេណត ញ
េចញេដយបងខំកនុងរបេទសកមពុជ និងហវីលីពីន។ កមមវតថុៃនករបតឹងផតល់េនះគឺេដមបី
ធនថវជករខុសចបប់កនុងករបងខំឲយរបជជនេចញពីផទះរបស់ពួកេគ។ េរឿងកតីលបី
លបញដៃទេទៀតរួមមនេរឿងកតី UNOCAL ែដលភូមិមួយចំនួនេនកនុងរបេទសភូមរតូវ
បនជេមលៀសេចញេដយករសងសង់បំពង់ទុេយេដយ UNOCAL  បនទ ប់មករកុម
ហ៊ុនេនះរតវូបនបតឹងេទតុលករេនសហរដឋអេមរកិ តមចបប់សតីពីបណតឹ ងរដឋបបេវ
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ណីរបស់ជនបរេទស (ែដលអនុញញ តឲយជនបរេទសដក់បណតឹ ងរដឋបបេវណី របសិន
ជពួកេគគិតថជនជតិអេមរកិបនរេំលភបំពនសិទធិរបស់ពួកេគ)។ េរឿងកតីេនះរតូវ
បនេដះរសយេរកផលូវតុលករ េហយចំនួនសំណងែដលមិនរតូវបនបញជ ក់ឲយដឹង
មួយរតូវបនរបគល់ជូនអនកភូមិែដលរតវូបនជេមលៀសេចញ។ 

 

 

៤.៦.២ NGOs េនតមមូលដឋ ន 
 

NGOs ខុសៗគន េដយែផអកេលទំហ ំ និងកែនលងែដលពួកេគបំេពញករងរ។ NGOs 
តួចៗ និងតមមូលដឋ នជេរឿយៗរតូវបនេហថ NGOs “មូលដឋ ន” ែដលបងកប់ន័យ
ថពួកេគេធវករេដយផទ ល់ជមួយនឹងរបជជនកនុងបរសិថ នមូលដឋ នរបស់ពួកេគ។  

 
 NGOs មូលដឋ នមនសមជិកែដលជរបជជនតមមូលដឋ ន ែដលនិយយភស
តំបន់េនះ និងដឹងពីបរបិទតមមូលដឋ នេនះ។ ពួកេគករមនឹងេធវករជមួយរដឋ
ភិបលណស់ បុ៉ែនតមនទំនក់ទំនងជមួយនឹងមរនតីរដឋ ភិបលកនុងមូលដឋ នរបស់
ពួកេគ។  

 
NGOs ថន ក់ជតិអចមនកមមវធីិកនុងទីតំងេផសងៗគន  បុ៉ែនតមនករយិល័យកណត ល
េនកនុងទីរកុង។ NGOs ទំងេនះក៏មនទំនក់ទំនងផងែដរជមួយនឹងរដឋ ភិបល ឬ
រកសួងរបស់រដឋ ភិបលេនកនុងវស័ិយជំនញរបស់ពួកេគ។ យ៉ងណមិញ NGO ថន ក់
ជតិមួយអចអនុវតតសកមមភពតមមូលដឋ ន ឬអចចងរកងបណត ញជមួយនឹង 
NGOs តូចៗតមមូលដឋ នមួយចំនួន។  

 
NGOs ករមិតថន ក់តំបន់េធវករកនុងរបេទសមួយចំនួន េហយនឹងមនកមមវធីិ ឬេធវករ
តស៊ូមតិកនុងរបេទសេរចនជងមួយ។ េនកនុងអសីុអេគនយ៍ NGOs ថន ក់តំបន់េធវករេល
បញហ ជេរចនដូចជពលករេទសនតរបេវសន៍ ឬសិទធិរសតី។ ខណៈេពលែដលពួកេគមន
ករយិល័យកណត លមួយ ពួកេគក៏អចមនករយិល័យេនរបេទសដៃទេទៀតផងែដរ
។ សរៈសំខន់ៃន NGOs ថន ក់តំបន់គឺថពួកេគអចេដះរសយបញហ សិទធិមនុសស
ែដលមិនចំបច់ជក់លក់សរមប់តំបន់មួយ (ដូចជបញហ ជំុវញិេទសនតរបេវសន៍ ឬជន
េភៀសខលួន) េហយពួកេគអចេធវករតសូ៊មតិកន់ែតខល ំងកល េនករមិតថន ក់តំបន់ និង
អនតរជតិ។ េនកនុងអសីុអេគនយ៍ ចំនួន NGOs ថន ក់តំបន់មួយចំនួនបនេធវករតសូ៊មតិ
េនមូលដឋ នអស៊ន។  
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NGOs សិទធិមនុសសករមិតអនតរជតិេធវករតសូ៊មតិកនុងតំបន់េផសងៗគន ៖ អងគករទំងេនះ
មនភពសកមមេនករមិត UN បុ៉ែនតមនករគំរទពី NGOs មូលដឋ ន និងថន ក់ជតិផង
ែដរេដយេធវករជួយដល់ករតសូ៊មតិរបស់ពួកេគ ឬអភិវឌឍសមតថភពរបស់ពួកេគ 
េហយរសបេពលែតមួយអចេធវករេនកនុងរបេទសជេរចន។ មនអងគកររបេភទេនះ
ធំៗចំនួនពីរ គឺHRW (ែដលមនមូលដឋ នេនញូវយ៉ក) និង Amnesty International 
(ែដលមនមូលដឋ នេនឡុង៍) ែដលទនទឹមនឹងេនះក៏មន FIDH Article 19  Human 
Rights First និង Witness ផងែដរែដលមនភពលបីលបញ េហយេនមន NGOs 
អនតរជតិជេរចនេទៀតេរកពីអងគករបុ៉នម នែដលបនបញជ ក់ខងេលេនះ។ ជពិេសស
រដឋ ភិបលជេរឿយៗតអូញែតអរពី NGOs ទំងអស់េនះ េដយនិយយថពួកេគមន
របភពេចញពីេលកខងលិច េហយជអងគករបរេទស េហយទទូចថពួកេគមិនគួររតវូ
បនអនុញញ តឲយេធវករកនុងរបេទសខលួនេឡយ។ កររះិគន់ទំងេនះជករយល់ខុស 
េហយរដឋមនភពសទ ក់េសទរកនុងករែដលអនុញញ តឲយ NGOs លបីេឈម ះ េធវករតម
ដនកតពវកិចចសិទធិរបស់ខលួនេដយជិតសនិត។ 

 

អនកករពរសិទធមិនុសស 
បុគគលិកែដលេធវករេន NGOs អចរតូវបនចត់ទុកថជអនកករពរសិទធិ មនុសស 
(HRD)។ HRD មួយរូបរតូវបនកំណត់ថជបុគគលែដលេធវករេលកកមពស់ និងករពរ
សិទធិមនុសសែដលរួមបញចូ លនូវនិយមន័យទូលំទូលយ េដយរូមមនអនកអប់រសិំទធិ
មនុសស មរនតីរដឋ ភិបលែដលេធវករកនុងវស័ិយសិទធិមនុសស និងបុគគលិក NGO ែដលេធវ
ករេលបញហ សិទធិមនុសស។ ករងររបស ់HRD ជពិេសសេនតំបន់អសីុអេគនយ៍ អច
របឈមនឹងេរគះថន ក់។ កនុងរយៈេពលរបំឆន ំកនលងេទេនះ មន HRDs មួយចំនួនបន
បត់បង់ជីវតិ ឬជប់ពនធនគរេដយសរករងរកនុងវស័ិយសិទធិមនុសសរបស់ខលួន។ 
ឧទហរណ៍ែដលលបីលបញរមួមនករសល ប់របស់មុយេនៀ Munir ែដលជ HRD ជន
ជតិឥណឌូ េនសុ ី ែដលរតូវបនបំពុលេដយសរជតិអេសនិក េនេលេជងយនតេហះ
េទកន់ទីរកុងអំែសទរដំ កនុងឆន ំ២០០៤។ មនុសសចំនួនបីរូបែដលមនទំនក់ទំនងនឹង
រដឋ ភិបលរតូវបនជប់ពនធនគរេដយករណីសមល ប់េនះ។ របេទសហវីលីពីនមន
កំណត់រតមិនលអពក់ព័នធនឹងករករពរ HRDs េដយមនករសមល ប់សកមមជនសិទធិ
មនុសសជេរចនកនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ំេនះ ជពិេសសេដយសរករករពរភូមិ និង
រកុមជនជតិេដមភគតិចរបស់ពួកេគពីករយកដីធលីេដមបជីផលរបេយជន៍អជីវកមម។ 

 
ករេកនេឡងៃនហនិភ័យកនុងករងរសិទធិមនុសសេនះ បនេធវឲយ UN អនុម័តេសចកតី
របកសសតីពីអនកករពរសិទធិមនុសស។ ខណៈេពលែដលមិនមនករចងកតពវកិចចេន
េឡយេនះ េសចកតីរបកសេនះបនកំណត់នូវសតង់ដរមួយចំនួនែដលសកមមភពរបស់ 
HRD រតូវបនករពរេដយេសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងសមគម។ េសចកតី
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របកសែដលរតវូបនអនុម័ត កនុងឆន ំ១៩៩៨ រតូវបនតមដនបនត កនុងឆន ំ២០០០ 
េដយអនករយករណ៍ពិេសសេល HRDs។ មិនខវល់នឹងករករពរេនះ HRDs េន
អសីុអេគនយ៍េនែតរតូវបនវយរបហរ សមល ប់ ដក់ពនធនគរ និងគរមមកំែហង
េដយបណតឹ ងតុលករេដយករសកមមភពករពរសិទធិមនុសសរបស់ពួកេគ។ 

 
 
 
 

 

 

ក. េសចកតសីេងខបពីជំពូក នងិចំនុចគនលះឹ 
 

 
ករករពរសិទធិមនុសសរតូវបនេធវេឡងេដយសថ ប័ន របជជន និងអងគករដៃទេទៀត
មួយចំនួន ែដលអចករពររបជជនពីកររេំលភបំពន ែដលេនះរួមមនបូ៉លីស 
តុលករ សងគមសីុវលិ និងអងគករអនតរជតិ។ មនករពិបកកនុងករកំណត់ពីសថ ន
ភពៃនករបំេពញកិចចករសិទធិមនុសសេនកនុងរបេទសមួយ េដយសរែតវពឹងែផអកេល
ករមិតៃនករអភិវឌឍ របព័នធនេយបយ និងេតថរដឋ ភិបលបនទទួលសគ ល់សិទធិ
មនុសសចំនួនបុ៉នម ន។ េនអសីុអេគនយ៍ រដឋភគេរចនបនសថ នភពជរមុះ ែដលវស័ិយ
មួយចំនួនមនភពលអរបេសរ េហយេផសងេទៀតមិនលអរបេសរ។  

 
ករករពរអចរតវូបនរតួតពិនិតយ េដយរកេលកេមលថមនវតតមនៃនសតង់ដរ
អនតរជតិសតីពីសិទធិមនុសសេនកនុងរបេទសែដរឬេទ។ ែដលេនះអចេកតមនដូចជសិទធិ
បនកល យជែផនកមួយៃនចបប់ ឬសិទធិមនវតតមនេនកនុងរដឋធមមនុញញ។ កលពីេពលថមីៗ
េនះរគប់រដឋអសីុអេគនយ៍ទំងអស់មនបបញញតតិសតីពីសិទធិមនុសស កនុងរដឋធមមនុញញរបស់
ខលួន េលកែលងែតរបេទសរបុ៊យេណ។ សិទធិមនុសសេនកនុងរបព័នធចបប់របស់អសីុ
អេគនយ៍ បុ៉ែនតសិទធិមនុសសទំងេនះមនេនកនុងចបប់ និងលិខិតបទដឋ នគតិយុតតេផសងៗ
ជេរចន។  

 
NHRI ជអងគករមួយែដលេបតជញ ចិតតកនុងករករពរសិទធិមនុសសេនថន ក់ជតិ។ បចចុបបនន
េនះមន NHRIs ចំនួនរបំមួយេនកនុងអសីុអេគនយ៍។ NHRI  ទំងេនះែផអកេលគំរូ
ជគណៈកមម ករ (េលកែលងែតរបេទសទីម័រខងេកតែដលមនគំរូកូនកត់) ែដល
ផតលនូ់វអណតតិទូលំទូលយដល់ពួកេគកនុងករេលកកមពស់ ករពរ េសុបអេងកត និង
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តមដនសថ នភពសិទធិមនុសស។ NHRIs អចជួបរបទះនឹងកររបឈមេដយសរ
ពួកេគមិនបនទទួលមូលនិធិរគប់រគន់ ឬពួកេគមិនមនឯករជយភពពីរដឋ ភិបល 
ែដលទំងេនះអចករមិតនូវមុខងររបស់ពួកេគ។ NHRIs រតូវបនវយតៃមលេដយ
សថ ប័ន UN េហយ NHRIs ែដលេឆលយតបនឹងសតង់ដររបស់ NHRI េដយែផអកេល
េគលករណ៍ទីរកុងប៉រសី (ែដលជឯកសរមួយបញជ ក់ពីមុខងរ និងសកមមភពរបស់ 
NHRI) រតូវបនផតល់ជូនលទធភពកនុងករេធវសកមមភពជមួយ UN ។ NHRIs របស់
អសីុអេគនយ៍ទំងអស ់ (េលកែលងែតមីយ៉ន់ម៉) មនពិនទុ A ែដលទទួលសគ ល់ថ
ពួកេគអនុេលមតមេគលករណ៍ទីរកុងប៉រសី។ យនតករថន ក់តំបន់ករពរសិទធិ
មនុសសកនុងរបេទសែដលសថិតកនុងតំបន់ភូមិសរសតរបស់ខលួន។ មនសថ ប័នថន ក់តំបន់
ចំនួនបី ែដលមនេនអឺរ ៉ុប អរហវិក និងអេមរកិ។  

 
អស៊នបនបេងកតនូវសថ ប័នអនុតំបន់មួយែដលមនេឈម ះថ AICHR កនុងឆន ំ ២០០៩ 
េដមបីេលកកមពស់ និងករពរសិទធិមនុសស។ AICHR រតួតពិនិតយេលកររពងេសចកតី
របកស និងេធវករជមួយនឹងរដឋ ភិបលអស៊នេដមបេីលកកមពស់ និងករពរសិទធិ
មនុសស។ េនមនករជែជកែវកែញកកនុងចំេណមសងគមសីុវលិ និងរដឋ ភិបលអំពី
ចំនុចខល ំង និងរបសិទធិភពរបស់សថ ប័នេនះេនេឡយ។ 

 
NGOs ជេរឿយៗរតវូបនអេងកតេឃញថជអងគករចមបង ែដលេធវករសរមប់ករ
េលកកមពស់ និងករករពរសិទធិមនុសស។ ចំនួន NGOs មនករេកនេឡងជលំដប់
េនកនុងតំបន់។ NGOs អនុវតតសកមមភពដូចជករអប់រសិំទធិមនុសស ករតស៊ូមតិសិទធិ
មនុសស សកមមភពតមដន និងេសុបអេងកត ចងរកងឯកសរសិទធិមនុសស បណតឹ ង និង
ករបតឹងផតល់ ធតុចូលកនុងករបេងកតចបប់ និងេគលនេយបយ។ កងវល់េពលបចចុបបនន
េនះជករករពរបុគគលិក NGO និងអនកករពរសិទធិមនុសសដៃទេទៀតពីអំេពហិងស និង
ករវយរបហរ។ 

 

 

ខ.សំណួរ 
 

• េតអវីជករលំបកកនុងករវស់ែវងសថ នភព ករករពរសិទធិមនុសសេនកនុងរបេទស
មួយ? េតអចេធវេទបន ឬក៏អត់កនុងករវស់ែវងថសិទធិមនុសសលអ ឬអរកក់
េនកនុងរបេទសមួយ?  

• រដឋអចផតល់សចច ប័នេលសនធិសញញ ជេរចន បុ៉ែនតអចមនករករពរសិទធិមនុសស
ទន់េខសយ។ េតេនះេកតេឡងបនយ៉ងដូចេមតច? 
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• េតមនសិទធិមនុសសណមួយជក់លក់ ែដលមិនមនេនកនុងរដឋធមមនុញញរបស់
របេទសអនកែដរឬេទ? 

• េតសកមមភពអវីែដលបនបំេពញេដយ NHRI េនកនុងរបេទសរបស់អនក? េតពួកេគ
អចេធវឲយមនករផល ស់បតូរចំេពះករេលកកមពស់ និងករករពរសិទធិមនុសសែដរឬ
េទ? 

• េតUN េធវករវយតៃមលរបសិទធិភពៃន NHRIs មួយយ៉ងដូចេមតច? េតដំេណ រករ
េនះរតឹមរតូវ និងយុតតិធម៌ែដរឬេទ? 

•   េហតុអវីបនជអសីុជតំបន់ែតមួយគត់ែដលមិនមនរបព័នធសិទធិមនុសសថន ក់តំបន់?  
• េត AICHR ជខល អត់ចងកូមែមនេទ ឬសថ ប័នេនះអចអភិវឌឍន៍កល យជសថ ប័នែដល
មនឥទធិពលខល ំងកល ដូចជសថ ប័នសិទធិមនុសសអឺរ ៉ុប? 

• េតអវីខលះជចំនុចខល ំង និងចំនុចេខសយរបស់ NGOs ែដលេធវករេលកកមពស់ និងករ
ករពរសិទធិមនុសស? 

• សូមែសវងរកឧទហរណ៍មួយៃនសកមមភព ឬកមមវធីិរបស់ NGO មួយេនកនុង
របេទសរបស់អនកែដលេធវករេលកកមពស់ និងករពរសិទធិមនុសស។ េតកមមវធីិេនះ
េជគជ័យែដរឬេទ? េហតុអវីជេជគជ័យ ឬេហតុអវីបនជមិនេជគជ័យ?  

 
 

 
 

 
 

គ. ឯកសរពិេរគះបែនថម 
 

 

សថ នភពៃនសិទធិមនុសស 
ព័ត៌មនពីសថ នភពសិទធិមនុសសេនរបេទសអសីុអេគនយ៍មនេនកនុង៖ 

 
• UNDP មនរបយករណ៍អភិវឌឍន៍ធនធនមនុសសរបចំឆន ំ ែដលបញជ ក់ពី
េលខេរៀងៃនករអភិវឌឍ។  

•    Freedom house មនរបយករណ៍របចំឆន ំសតីពីេសរភីពេលពិភពេលក។  
 

•   តមល ភពអនតរជតិមនតរងវយតៃមលពុករលួយរបស់ខលួន។  



168 
 

• The OHCHR មនទិននន័យសថ ប័នសនធិសញញ មួយែដលមនព័ត៌មនបចចុបបននភព
ពីសថ នភពៃនករផតល់សចច ប័ន។ 

 
របយករណ៍ទំងេនះអចរកបនតមរយៈកររសវរជវតមអិុនធឺែណត និងមិនចំ
បច់បង់េសវ។ 

 
រដឋធមមនុញញរបស់រដឋទំងអស់មនេនេលអិុនធឺែណតជភសអង់េគលស និងភសជតិ។ 

 
អចជករពិបកកនុងកររសវរជវព័ត៌មនពីរបព័នធចបប់េនកនុងរបេទសមួយ។ េដយ
សរែតឯកសរមិនែមនជភសអង់េគលសទំងអស់េនះេទ។ មនសរៈរបេយជន៍ផង
ែដរកនុងករពិនិតយេមលរបយករណ៍ មិនែមនេចញេដយរដឋ ភិបលសតីពីចបប់ និង
ករវយតៃមលរបស់ពួកេគេលេតថចបប់ទំងេនះមនមុខងរដូចេមតច។  
 
NHRIs 
សរមប់ព័ត៌មនបែនថមសតីពី NHRIs រួមមនទំងសថ ប័ន UN ែដលរគប់រគងគុណវុឌឍិ
សូមរសវរជវបែនថមពី៖ 

 
•    េវទិកអសីុប៉សីុហវិករបស់សថ ប័នសិទធិមនុសសជតិ 
•    គណៈកមម ធិករសរមបសរមួលអនតរជតិេដមបីសិទធិមនុសសជតិ 
• េគលករណ៍ទីរកុងប៉រសី៖ េសចកតីសេរមចមហសននិបតអងគករសហរបជជតិ 

េលខ៤៨/១៣៤, ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ំ១៩៩៣ 
  

សថ ប័នទំងេនះមនបញជ ក់លមអិតពីរបយករណ៍សតីពី NHRIs េនអសុីអេគនយ៍។ 
អនកនិពនធែដលបនសរេសរពី NHRIs េដមបីជកររសវរជវបែនថមរួមមន៖ 
•    Brian Burdekin 
•    Catherine Renshaw 
•    Sonia Cardenas 

 

អស៊ន 
សថ ប័នថន ក់តំបន់អឺរ ៉ុប អរហវិក និងអេមរកិមនេគហទំព័រែដលមនព័ត៌មនជេរចន។ 
សរមប់ព័ត៌មនពីករផតួចេផតមករពរសិទធិមនុសសអស៊ន សូមេធវកររសវរជវ៖ 

 
•    គណៈកមម ករអនតររដឋ ភិបលអស៊នសតីពីសិទធិមនុសស 
•    រកុមករងរសតីពីយនតករសិទធិមនុសសអស៊ន 
•    េសចកតីរបកសិទធិមនុសសអស៊ន 
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•  ែផនករសហគមន៍សងគម វបបធម៌អស៊ន អនកនិពនធែដលបនសរេសរពីយនតករអស៊ន
េដមបីជកររសវរជវរួមមន៖  
•    Yuyun Wahyuningrum 
•    Dr. Sriprapha Petcharamesree 
•    Hsien-Li Tan 

 

សងគមសីុវលិអសុីអេគនយ៍ 
មន NGOs ថន ក់តំបន់ជេរចនេនអសីុអេគនយ៍។ េដមបីជករចប់េផតម អនកអច
រកេលកេមលេលអងគករខងេរកមេដមបីែសវងយល់ពីវសិលភព និងសកមមភពរបស់
អងគករទំងេនះ។ 

 
•    េវទិករបជជនអស៊ន៖ APF 
•    កិចចរពមេរពៀងេលរបជជនជនជតិេដមភគតិចអសីុ៖ AIPP 
•    េវទិកអសីុប៉សីុហវិកសតីពរសត ីចបប់ និងករអភិវឌឍ 
•   សននិសិទសងគមសីុវលិអស៊ន 
•    េវទិកយុវជនអស៊ន 
•    បណត ញអសីុសតីពីករេបះេឆន តេដយេសរ៖ី ANFREL 
• េវទិកអសីុFORUM-ASIA
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5 
ករករពរស
ទធ
មនសុស៖ អងគករសហរ9ជជ- 

ន
ងរ9ពន័ធអនតរជ- 

 
 

 

សថ ប័នអនតរជតិសំខន់បំផុតែដលេធវករករពរសិទធិមនុសស
គឺអងគករសហរបជជតិ (UN) ។ អណតតិរបស់ UN េធវករ 
េលកកមពស់ និងករពរសិទធិមនុសសជសកល។ UN មន 
ទំហំធំ សមុរគសម ញ េហយកតពវកិចច និងសកមមភព េពល 
ខលះជន់គន  ែដលមនន័យថមិនមនមេធយបយសមញញ 
កនុងករសេងខបពីអវីរគប់យ៉ងែដល UN េធវេដមបេីលកកមពស់
និងករពរសិទធិមនុសសេនះេទ។
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ជំពូកេនះនឹងពិនិតយេមលេលសិទធិមនុសសេន UN  តមវធីិសរសតបីយ៉ង។ ែផនកទីមួយ 
នឹងពិនិតយថេតសថ ប័ន និងកមមវធីិរបស់ UN និងែផនកសិទធិមនុសសមិនជក់លក់ដៃទ
េទៀតរបស់សថ ប័នេនះេធវករេលកកមពស់ និងករពរសិទធិមនុសសយ៉ងដូចេមតច។ ែផនក
ទីពីរនឹងអេងកតេមលេលរកុមរបឹកសសិទធិមនុសស ែដលជសថ ប័ននេយបយសំខន់េធវ
កររគប់រគងសិទធិមនុសសេន UN ។ ែផនកទីបីនឹងពិនិតយេលសថ ប័នសនធិសញញ  ែដលជ
គណៈកមម ធិកររគប់រគងសនធិសញញ សិទធិមនុសសនីមួយៗ។  

 
មុនេពលអេងកតេមល UN ជករសំខន់កនុងករពិចរណពីសរៈរបេយជន៍របស់ UN 
ដល់របេទសេនអសុីអេគនយ៍។ េទះបីជ UN ជអងគករអនតរជតិែដលមនភពេលច
េធល ែដល េធវកររគប់រគងទំនក់ទំនងរវងរដឋក៏េដយ អនកមួយចំនួនេធវករអះអងថ
សថ ប័នេនះទន់េខសយ េហយមនឥទធិពលតិចតួចេលសកមមភពរដឋ។ េនះជករពិត
កនុងន័យមយ៉ងែដលថជករពិបកសរមប់ UN កនុងករបងខំរដឋ កនុងករេធវសកមមភព
តមមេធយបយជក់លក់ណមួយ េហយជពិេសស ជករពិត េនកនុងករណីកនុងករ
េធវឲយរដឋអនុេលមតមកតពវកិចចសិទធិមនុសសរបស់ខលួន។ យ៉ងណមិញ រដឋពិតជចូល
រួមកនុងករកិចចកររបស ់ UN យ៉ងយកចិតតទុកដក់។ របេទសេនអសីុអេគនយ៍មួយ
ចំនួនមនតួនទីយូរអែងវង និងសកមមកនុងករសកមមភពជេរចនរបស់ UN ជពិេសស
ហវីលីពីន ៃថ និងឥណឌូ េនសីុ។ ហវីលីពីនជរបជជតិអសីុអេគនយ៍ែតមួយគត់ែដលជ
សមជិកសថ បនិករបស់ UN េទះបីជៃថ និងមីយ៉នម៉បនចូលរួមជសមជិកភល មៗ
បនទ ប់ពីេពលេនះក៏េដយ។ របេទសេនអសីុអេគនយ៍បនេដរតួនទី យ៉ងសកមមកនុង
សកមមភពជេរចនរបស់ UN មិនថតមរយៈករទទួលជំនួយ អនុវតតតួនទីករទូត េធវ
ជសមជិករបស់គណៈកមម ករ ឬសថ ប័ន ឬរពមេរពៀងេលសនធិសញញ  និងេសចកតី
សេរមចរបស់ UN េនះេទ។ េសចកតីសេងខបមួយៃនសកមមភពទំងេនះមនបងហ ញជូន
េនកនុងតរងេលខ ៧.១ ខងេរកម។ 

 
សមជិកភពរបស់អងគករសហរបជជតិ ជជំហនសំខន់ដំបូងសរមប់រដឋមួយេឆព ះ
េទកន់ករទទួលសគ ល់សិទធិមនុសស ពីេរពះេដយសរករចុះហតថេលខេលធមមនុញញ 
UN រដឋរពមេរពៀងកនុងករេលកកមពស់សិទធិមនុសស និងចងកតពវកិចចេដយចបប់អនតរ
ជតិ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត UN ជកែនលងែដលរដឋអចរួមចំែនកកនុងករអភិវឌឍសិទធិ
មនុសស ដូចែដលបនអេងកតេឃញជក់ែសតង ជឧទហរណ៍ ដូចជករែណនំពីសិទធិ
មនុសសជំុវញិបញហ ផលូវេភទ។ UN ជកែនលងែដលរដឋេនអសីុអេគនយ៍រតូវែតករពរ
កំណត់រតសិទធិមនុសសរបស់ពួកេគផងែដរ។ សរមប់េហតុផលេនះ េយងអចេធវករត
ទលជ់មួយនឹងករអះអងែដលថ UN មនអំណច ឬឥទធិពលតិចតួច។ 
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តរង ៥-១: របេទសអសុីអេគនយ៍េនអងគករសហរបជជតិ 
របេទស ចូលរួម របវតតិដ៏គួរឲយចប់អរមមណ៍ 

ហវីលីពីន ១៩៤៥ •    ធល ប់ជសមជិកៃនគណៈកមមករសិទធិមនុសស 
•    សមជិកៃនរកមុរបឹកសសនតិសុខសហរបជជតិ ២០០៤-២០០៥ 

 
ៃថ 

 
១៩៤៦ 

•    សមជិកៃនរកមុរបឹកសសនតិសុខសហរបជជតិ (១៩៨៥-៨៦)។ 
•    មច ស់ផទះ UNESCAP  (គណៈកមមកររបចំតំបន់អសុី ប៉សុីភិច) 
•    របធនៃនរកុមរបឹកសសិទធិមនុសស (២០១០-២០១២)។ 

មីយ៉ន់ម៉ ១៩៤៨  អគគេលខធិករសហរបជជតិពីឆន ំ ១៩៦១-១៩៧១ គឺ U Thant អនកករទូតភូម 

 
ឥណឌូ េនសុី 

 
១៩៥០ 

•    បនដកខលួនមួយរយៈខលីពីសហរបជជតិេនឆន ំ ១៩៦៥ 
•    របធនៃនគណៈកមមករសិទធិមនុសស (២០០៥) 
•    សមជិករកមុរបឹកសសនតិសុខសហរបជជតិ (២០០៧-២០០៨) 

 
កមពុជ 

 
១៩៥៥ 

•    ធល ប់ជតំណងៃនែខមររកហមេនេដមទសវតសរទី៍ ៨០ 
•    ែផនកមួយៃនកមមវធីិរកសសនតិភពសហរបជជតិធំបំផុត (UNTAC)  
       រតូវបនេគអនុវតតេនរបេទសកមពុជពីឆន ំ ១៩៩២-១៩៩៣ 
•    វតតមនដំបូងៃន OHCHR ែដលមនករយិល័យេនកនុងកមពុជេនឆន ំ១៩៩៣ 

ឡវ ១៩៥៥ • មនកមមវធីិសហរបជជតិរបែហល១១តំងេនរបេទសកមពុជ រួមមន UNDP, 
UNFPA, UNICEF, UNODC 

•    សកមមកនុងបណត របេទសកំពុងអភិវឌឍេនជប់សមុរទ(LLDCs) 

ម៉េឡសីុ ១៩៥៧ •    របធនៃនគណៈកមមករសិទធិមនុសស (១៩៩៥) 
•    សមជិករដឋៃនគណៈកមមករសិទធិមនុសស (២០០៥) 

 
សិងហបុរ ី

 
១៩៦៥ 

•    ជសមជិករកមុរបឹកសសនតិសុខសហរបជជតិ ២០០១-២០០២ 
•    គឺសកមមកនុងវគគទរមង់របសស់ហរបជជតិ 

• ជំនួយពីរកមុអភិបលកិចចសកលែដលមនរដឋអេមរកិតួច មធយម៣០ែដល  

      ធនថសេមលងរបស់រដឋតួចរតវូបនដឹងលឺេនសហរបជជតិ 

 
េវៀតណម 

 
១៩៧៧ 

•    ចូលរួមសហរបជជតិបនទ ប់ពីសរងគ មអេមរកិ 
•    សមជិករកមុរបឹកសសនតិសុខសហរបជជតិ (២០០៨-២០០៩) 
•    មនភន ក់ងរសហរបជជតិរបែហល១៥េធវករេនកនុងរបេទស 

របុ៊យេណ ១៩៨៤ •    ជសមជិកៃន OIC េនសហរបជជតិ 
•    មិនបនេនជរកុមរបឹកសសនតិសុខសហរបជជតិ ឬគណៈកមមករសិទធិមនុសស 

ទីម័រខងេកត ២០០២ •    ចូលរួមជសមជិកទី១៩២ (បចចុបបននមនសមជិក១៩៣) 
•    រតវូបនរគប់រគងេដយសហរបជជតិតមរយៈ UNTAET (១៩៩៩-២០០២) 
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៥.១ សទិធមិនុសសេនកនងុរKព័នធអងគករសហរKជជតដ៏ិធំទូលយ 
 
 

សិទធិមនុសសរតវូបនេលកកមពស់ និងករពរកនុងសកមមភពជេរចនរបស់ UN។ ខណៈ
េពលែដលរចនសមព័នធរបស់ UN មនទំហំធំ និងមនភពសមុរគសម ញ គឺមនឋនៈនុ
រកមេលរបព័នធេនះ។ ែមកធងសំខន់ៗបំផុតរបស់ UN គឺ ’សថ ប័ន’ ទំងរបំមួយ។ េទះបី
ជមិនមនសថ ប័នណមួយ កនុងចំេណមសថ ប័នទំងេនះ មនអណតតិសិទធិមនុសសជក់ 
លក់ក៏េដយ ក៏សថ ប័នទំងេនះេធវករពក់ព័នធនឹងបញហ សិទធិមនុសសជេទៀងទត់។ សថ ប័ន 
UN ចំនួនរបំនឹងរតូវបនេលកយកមកពិភកសេនកនុងឯកសរេនះ (ចប់តំងពីទឹកដី 
េរកមអណពយបលចុងេរកយបនកល យជរបេទសេនកនុងទសវតសឆន ំ ១៩៩០ រកុម
របឹកសអណពយបលមិនមនសកមមភពេទៀតេនះេទ)៖   
•    រកុមរបឹកសសនតិសុខ (UNSC) 
•    មហសននិបត (UNGA) 
•    តុលករយុតតិធម៌អនតរជតិ (ICJ) 
•    អគគេលខធិករដឋ ន UN ែដលរតវូបនដឹកនំេដយអគគេលខធិករ (UNSG) 
•    រកុមរបឹកសេសដឋកិចចនឹងសងគម (ECOSOC) 

 

រកុមរKឹកសសនតសិុខ 
UNSC មនសមជិកចំនួន១៥៖ សមជិកអចិៃរនតយ៍ចំនួន ៥ (ចិន បរងំ សហភព
សូេវៀត ចរកភពអង់េគលស និងសហរដឋអេមរកិ) និងសមជិកមិនអចិៃរនតយ៍ចំនួន១០ 
ែដលរតវូបនេរជសេរ សសរមប់អណតតិពីរឆន ំេដយមហសននិបត។ មុខងររបស ់
NUSC គឺេធវករធននូវសនតិភព និងសនតិសុខអនតរជតិ េហយសថ ប័នេនះ អចចូល
ខលួនពក់ព័នធនឹងកនុងសថ នភព ែដលរតូវបនចត់ទុកថជ ”ករគរមមកំែហងដល់សនតិ
ភព និងសនតិសុខអនតរជតិ” បុ៉េណណ ះ។ រកុមរបឹកសសនតិសុខជសថ ប័នែដលមន
អំណចមួយ េដយសរសថ ប័នេនះអចេចញេសចកតីសេរមចែដលចងកតពវកិចចផលូវ
ចបប់ េហយមនអំណចកនុងករដក់ទណឌ កមមេលរដឋែដលមិនអនុេលមតមេសចកតី
សេរមចរបស់ខលួន។ អំណចទំងេនះរួមមនករដក់ទណឌ កមមេលរដឋ ករេរបរបស់កង
កមល ំងរកសសនតិភព និងករេរបរបស់កងកមល ំង។ ខណៈេពលែដលេសចកតីសេរមច
ទំងេនះភគេរចនពក់ព័នធនឹងបញហ សនតិភព និងជេមល ះ UNSC ពិតជរួមចំែនកកនុង
ករេលកកមពស ់ និងករករពរសិទធិមនុសសរបកដែមន។ មិនមនសថ ប័នណេផសង
មនអំណចែបបេនះេនះេទ។ 

 
េដយេហតុថជេមល ះែតងែតពក់ព័នធនឹងករគរមមកំែហងដល់សិទធិមនុសស UNSC 
ែតងែតេដះរសយបញហ កងវល់សិទធិមនុសស។ សកមមភពដំបូងសតីពីសិទធិមនុសសរួមមន
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ករដក់ទណឌ កមមេលរ ៉ូេដសីុ Rhodesia កនុងឆន ំ១៩៦៦ និងអរហវិកខងតបួងកនុងទសវតស
ឆន ំ ១៩៧០ េដយសរែតរបេទសទំងេនះេរបរបស់ចបប់អប៉េថត ែដលបនេរ ស
េអងេលរបជជនែសបកេខម ែដលជរបជជនភគេរចនកនុងរបេទស។ UNSC មនភព
សកមមកនុងកររកសសនតិភព (កនុងរបេទសដូចជកុងេហគ  សយរបឹស និងរពំែដនឥណឌ  
និងប៉គីសថ ន) ពីទសវតសឆន  ំ ១៩៥០ ដល់ ១៩៧០ បុ៉ែនតេទបែតបនទ ប់ពីឆន ំ១៩៩០ 
បុ៉េណណ ះែដល UNSC បនចប់េផតមេធវករេដះរសយកររេំលភបំពនសិទធិមនុសស
កនុងេសចកតីសេរមចរបស់ខលួន។ អវីែដលសថ ប័នេនះបនេធវេលបញហ សិទធិមនុសសគឺេធវករ
ពិចរណថ “កររេំលភបំពនសិទធិមនុសសធងន់ធងរ និងជរបព័នធណមួយ” ជករ
គរមមកំែហងដល់សនតិភព និងសនតិសុខអនតរជតិ ដូចេនះរកុមរបឹកសអចបេញចញ
សកមមភពបន។ ករផល ស់បតូរនិយមន័យេនះមនន័យថ UNSC អចចូលេទកន់
របេទសេដយមិនចំបច់មនករអនុញញ ត ពីរបេទសទំងេនះ របសិនជកររេំលភ
បំពនធងន់ធងរ និងជរបព័នធកំពុងែតេកតមនេឡង។ ឧទហរណ៍ពក់ព័នធករណីេនះ រួម
មនសកមមភពកនុងរបេទសអីុរ៉ក់ សូម៉លី និងអតីតយូេហគ សល វ ី (សកមមភពទំងអស់
េនះេកតេឡងកនុងទសវតសឆន ំ ១៩៩០) ែដល UNSC បនអនុញញ តឲយមនករេរបរបស់
កមល ំងេយធ។ ករផល ស់បតូរសកមមភព UNSC ជលទធផលៃនសរងគ មរតជក់ែដល
បញឈប់នូវភពអសកមមកនុងករេធវេសចកតីសេរមចចិតត េដយសរតំងពីមុនសហភព
សូេវៀត ឬ សហរដឋអេមរកិែតងែត េវតូ េលករផតួចេផតមរបស់របេទសដៃទ។ ករផល ស់
បតូរកន់ែតសំខន់ជងេនះ េដយសរ UNSC កន់ែតមនភពសកមមកនុងអំឡុងេពល
របំឆន ំបនទ ប់ពីសរងគ មរតជក់ (ពីឆន ំ១៩៩១-១៩៩៦) ែដលសកមមជងអំឡុងេពល
៤៥ៃនសរងគ មរតជក់ទំងមូល។ យ៉ងណមិញ សកមមភពែដលមនករេកនេឡង
េនះ មិនែតងែតទទួលបនេជគជ័យេនះេទ េដយសរែតេបសកកមមេទកន់យូេហគ
សល វ ី និងសូម៉លីបរជ័យកនុងករបេងកតសនតិភព និងករពរដល់ជនសីុវលិ េហយនឹង
ករេឆលយតបេទនឹងអំេពរបល័យពូជសសន៍េនរូវ៉ន់ដ មនភពយឺតយ៉វេពកកនុងករ
ជួយសេរងគ ះជីវតិរបជជន។ កលពីេពលថមីៗេនះ UNSC មនភពសកមមតិចជងមុន
កនុងករអនុញញ តឲយមនករេឆលយតបេយធ េលកររេំលភបំពនសិទធិមនុសសែដល
មនកររកីរលដល  ែដលអចបញជ ក់ េដយសរកងវះខតនូវករេឆលយចំេពះសរងគ ម
សីុវលិែដលកំពុងេកតមនេឡងកនុងរបេទសសីុរ។ី  
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ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
េតនេយបយបញឈប់ករករពរសិទធិមនុសសេដយ UNSC 
ែមនែដរឬេទ? 

 
ជករលបែីដលថសមជិកអចិៃរនតយ៍ទំងរបំ មនសិទធិេវតូេលេសចកតីសេរមចណ
មួយក៏េដយ។ េសចកតីសេរមចសតីពីបញហ អីុរសែអលរតវូបនេវតូ េដយសហរដឋ
អេមរកិជេទៀងទត់ ក៏ដូចជេសចកតីសេរមចេលបញហ សីុរ ីរតូវបនេវតូេដយរសុសុ ីនិង
ចិនែដរ។ េវតូអនុញញ តឲយរបេទសទំងេនះជួយដល់សមព័នធមិតតរបស់ខលួន ឬេជៀសវង
សំណួរសិទធិមនុសសពិបកៗមកេលពួកេគ។ េលសពីេនះេទៀត ចំេណះដឹងពីេវតូមន
ន័យថបញហ ជេរចនដូចជែឆកនីយ៉ (Chechnya) ឬ អុ៊យហគរ (Uyghurs) នឹងមិនរតូវ
បនសូមបីែតពិភកស។ មនករជែជកែវកែញកជេរចនពីអំណចេវតូ។ មយ៉ង ហក់បី
ដូចជអយុតតិធម៌េដយសរមនែតសមជិកអចិៃរនតយ៍េទបទទួលបនសិទធិេវតូ េដយ
សរែតពួកេគជអនកឈនះសរងគ មេលកេលកទីពីរ េហយរដឋមហអំណចដៃទមិនមន
បុពវសិទធិេនះ។ មយ៉ងវញិេទៀត សមជិកអចិៃរនតយ ៍ ជមហអំណចរបចំតំបន់ខល ំងកល  
េហយមនករពក់ព័នធនឹងជេមល ះ និងកររកសសនតិភពជងរដឋភគេរចន។  

 
យ៉ងណមិញ មិនមនករេរបរបស់េវតូញឹកញ៉ប់េនះេទ៖ មនែតចំនួន ១៤បុ៉េណណ ះ
កនុងរយៈេពលដប់ឆន ំកនលងមកេនះ េហយ ៩ កនុងចំេណមេនះពក់ព័នធនឹងប៉េឡសទីន ឬ
សុីរ។ី េនះេបេរបៀបេធៀបេទនឹងេសចកតីសេរមចែដលបនេចញចំនួន ៧០០ េដយ
គម នេវតូេនះ េនកនុងអំឡុងេពលែតជមួយគន េនះ មនន័យថេវតូមនរតឹមែត ២% ៃន
េសចកតីសេរមចទំងអស់បុ៉េណណ ះ។ េលសពីេនះេទៀត ជវធិន រដឋមិនចូលចិតតេវតូេល
េសចកតីសេរមចេនះេទ េហយពយយមេជៀសវងេវតូ ែដលមនន័យថពួកេគរតូវបន
បងខំឲយេធវដូចេនះែដលជជេរមសចុងេរកយ េហយមិនមនករគំរទទូលំទូលយ
េនះេទ។ 
េតេវតូេធវឲយេតេវតូេធវឲយេតេវតូេធវឲយេតេវតូេធវឲយ    UNSCUNSCUNSCUNSC        មិនមនឥទធិពលេលករករពរសិទធិមនុសសែមនែដរឬេទមិនមនឥទធិពលេលករករពរសិទធិមនុសសែមនែដរឬេទមិនមនឥទធិពលេលករករពរសិទធិមនុសសែមនែដរឬេទមិនមនឥទធិពលេលករករពរសិទធិមនុសសែមនែដរឬេទ???? 

 

 
 

UNSC អចេឆលយតបនឹងកររេំលភបំពនសិទធិមនុសសកនុងសថ នភពជេមល ះតមរយៈករ
ផតល់កងរកសសនតិភព អនុញញ តឲយមនករេរបរបស់កងកមល ំង ឬបេងកតអជញ ធរអនតរ
កលកនុងកររគប់រគងករឆលងកត់របស់របេទសមួយ ពីជេមល ះមកសនតិភព។ UNSC 
អចករពរសិទធិមនុសសផងែដរ តមរយៈបញចូ នេរឿងកតីមក តុលករឧរកិដឋកមមអនតរជតិ 
(ICC) ែដលអចកត់កតីេលបុគគលែដលបនរបរពឹតតឧរកិដឋកមមធងន់ធងរដូចជបទឧរកិដឋ
របល័យពូជសសន៍ ឧរកិដឋកមមសរងគ ម ឬបទឧរកិដឋរបឆំងមនុសសជតិ។ ដូចែដលនឹង
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រតូវបនពិភកសេនកនុងជំពូកេរកយ UNSC មនអំណចកនុងករបញជ ដល់ ICC េដមបី
េធវករេសុបអេងកតេលបទឧរកិដឋធងន់ធងរកនុងអំឡុងេពលជេមល ះ។ ជពិេសស េនះគួរែត
ករមិតេលមេធយបយែដលបុគគល កងកមល ំងេយធ ឬរដឋកនុងករេធវសរងគ ម។ UNSC 
េឆលយតបនឹងកររេំលភបំពនតមរយៈករេចញេសចកតីសេរមច ែដលទទួលសគ ល់ ឬ
េធវឲយរបេសរេឡងនូវករករពររកុមងយរងេរគះ។ ឧទហរណ៍ រួមមនេសចកតី
សេរមចសតីពីករករពររសតីេនកនុងជេមល ះ (ែដលមនបញជ ក់លមអិតកនុងរបអប់ខង
េរកម) សតីពីទហនជកុមរ (កនុងចំេណមេសចកតីសេរមចជេរចនសតីពីរបធនបទេនះ
មនដូចជ េសចកតីសេរមចេលខ ១២៦១ សតីពីទហនជកុមរ និងេលខ ១៦១២ សតីពី
យនតកររយករណ៍) និងជនសុីវលិែដលរតូវបនចប់ខលួនកនុងសថ នភពជេមល ះ (កនុង
ចំេណមេសចកតីសេរមចជេរចនសតីពីរបធនបទេនះមនដូចជ េសចកតីសេរមចេលខ 
១២៦៥ សតីពីករករពរជនសុីវលិ និងេលខ ១៦៧៤ សតីពីករបងក រជេមល ះតមរយៈ
របជធិបេតយយ។ 
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េផត តសំខន់េល 
េសចកតីសេរមចរកមុរបឹកសសនតិសុខអងគករសហរបជជតិេលខ 
១៣២៥ និងរបយករណ៍អជញ ប័ណណកនុងកររេំលភេសពសនថវៈ  
 
េសចកតីសេរមច UNSC េលខ ១៣២៥ រតូវបនអនុម័តជឯកឆ័នេនៃថងទី ៣១ ែខតុល 
ឆន ំ២០០០ ែដលអំពវនវ ”រគប់ភគីទំងអស់ៃនជេមល ះ របដប់អវុធកនុងករេគរព
េពញេលញេលចបប់អនតរជតិែដលអនុវតតចំេពះសិទធិ និងករករពររសត ី និងកុមរ ីជ
ពិេសសជជនសីុវលិ ជពិេសសកតពវកិចចរបស់ពួកេគកនុង អនុសញញ ទីរកុងហសឺែណវ
ឆន ំ១៩៤៩”។  

 
បញហ ចមបងចំនួនបួនែដលបនេដះរសយេដយេសចកតីសេរមចេលខ ១៣២៤ គឺ៖ 
(១) ករេកនេឡងៃនករចូលរួម និងតំណងៃនរសតីកនុងករេធវេសចកតីសេរមចចិតត (២) 
យកចិតតទុកដក់េលតរមូវករករពរជក់លក់របស់រសត ី (៣) សរៈសំខន់ៃនករមន
ទសសនៈែយនឌ័រេលករចរចរេរកយជេមល ះនិង (៤)សរៈសំខន់ៃនករបណតុ ះបណត ល

ចំេនះដឹងែយនឌ័រ។ 
 
 ពីខងេរក េសចកតីសេរមចេនះហក់បីដូចជមិនទទួលបនេជគជ័យេនះេទ េដយ
សររសតីបនតរបឈមនឹងអំេពហិងសេនកនុងជេមល ះ េហយពួកេគេនែតរងេរគះេនកនុង
ករអភិវឌឍេរកយជេមល ះ។ យ៉ងណមិញ បចចុបបននេនះសនតិសុខ របស់រសតីបនកល យ
ជរបធនបទសនលូេនេលរេបៀបវរៈរបស់ UNSC។ វជផលូវែវងឆង យេដមបីឲយមនករ 
ករពរដល់រសតីកនុងសថ នភពជេមល ះ បុ៉ែនតេសចកតីសេរមចេលខ ១៣២៥ និងេសចកតី
សេរមចបនតបែនថមឲយេសចកតីសេរមចេនះ ែដលរគបដណត ប់បញហ ដូចជករេរបរបស់
រេំលភេសពសនថវៈជអវុធៃនសរងគ ម (េសចកតីសេរមចេលខ ១៨២០) បងហ ញថមន
ករអភិវឌឍមួយចំនួនេលវស័ិយេនះ។ 

 
ឧទហរណ៍៖ េទះបីជភូមជសមជិកមួយរបស ់ UN និងជរដឋហតថេលខីេលអនុ
សញញ ទីរកុងហសឺែណវឆន ំ១៩៤៩ ក៏េដយ ក៏របយករណ៍ “អជញ ប័ណណកនុងកររេំលភ
េសពសនថវៈ” េដយមូលនិធិសិទធិមនុសសជនជតិសន និងបណត ញសកមមភពេដមបី
រសតជីនជតិសន បនបងហ ញថរបបេនះមិនបនអនុវតតចបប់ទំងេនះកនុងចំេណម
ទហនរបស់ខលួនេនះេទ។ របយករណ៍េនះបញជ ក់លមអិតពីកររេំលភេសពសនថវៈ
ជរបព័នធ និងមនកររលដលែដលបនរបរពឹតតេដយេយធភូម រវងឆន ំ ១៩៩៦ 
និង២០០១។ បទឧរកិដឋទំងេនះេនែតមិនរតូវបនកត់េទស េទះបីជរបយករណ៍
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អះអងថពួកេគេបតជញ ចិតតកនុងករបរងក ប និងបំភិតបំភ័យ ជនជតិភគតិចរដឋសន
ក៏េដយ។ របយករណ៍េនះបងហ ញយ៉ងចបស់ថករករពររសត ី (ដូចែដលបន
បញជ ក់កនុងេសចកតីសេរមចេលខ ១៣២៥ និង១៨២០) មិនរតូវបនេឆលយតបេដយ
កមល ំងេយធរបស់មីយ៉ន់ម៉េនះេទ។  

 

 

មហសននបិត 
UNGA គឺជសថ ប័នតំណងសំខន់បំផុតរបស់ UN េហយេដរតូនទីជកែនលងមួយែដល
សមជិកទំងអស់របស់ UN (១៩៣របេទសគិតរតឹមឆន ំ២០១៤) អចជួបរបជំុ។ 
សមជិកជួបរបជំុេនែខកញញ េរៀងរល់ឆន ំ រយៈេពលពីបីេទបួនែខសរមប់ករពិភកស
េលបញហ ទំងអស់ពក់ព័នធនឹង UN។ របធនបទែដលអចរតូវបនពិភកសមនចប់ពី 
បរសិថ ន ដល់េសដឋកិចច ករអប់រ ំ និងសកមមភព UN ដៃទេទៀត។ UNGA អចមនឥទធិ 
ពលេលសិទធិមនុសសតមមេធយបយជេរចន។ UNGA អចេចញេសចកតីសេរមចសតីពី 
សិទធិមនុសស បុ៉ែនតេដយសរសថ ប័នេនះមិនមនអំណចដូចគន នឹងជមួយនឹង UNSC 
េដមបេីចញេសចកតីសេរមចែដលចងកតពវកិចចផលូវចបប់េនះ េសចកតីសេរមចទំងេនះ
រតូវបនចត់ទុកថជអនុសសន៍។ េសចកតីសេរមចទំងេនះអចេសនេឡងថេតសិទធិ
មនុសសបុ៉នម ននឹងគួរែតរតូវបនេលកកមពស់ និងករពរេដយ UN េហយអចខុសៗគន
តមរបធនបទ េដយជេពជយឈម ភតិករ ី និងេដមបីបញច ប់េទសរបហរជីវតិជ
េដម។ េសចកតីសេរមចរតូវបនេចញជទូេទេដយករគំរទជឯកឆឆនទ បុ៉ែនតេសចកតី
សេរមចមួយចំនួនពីបញហ រេសុប រតូវឆលងកត់ករេបះេឆន តេដយសេមលងពីរភគបីៃន
អនកែដលមនវតតមន េហយេបះេឆន តេដមបីអនុញញ តេលេសចកតីសេរមច។ UNGA 
អចេធវរដឋខម សេគេដយសរកំណត់រតសិទធិមនុសសមិនលអ តមរយៈករេចញេសចកតី
សេរមចកនុងកររះិគន់ពួកេគ។ រសេដៀងគន េនះផងែដរ េសចកតីសេរមចេនះអចអំពវ
នវដល់ UNSC ឬសថ ប័នដៃទកនុង UN កនុងករេធវកររសវរជវបែនថម ឬសកមមភព
បែនថមេលរបេទស ែដលមនកំណត់រតសិទធិមនុសសមិនលអទំងេនះ។ ជចុងេរកយ 
UNGA ជកែនលងែដលសនធិសញញ សិទធិមនុសសរតូវបនអនុញញ ត និងជកែនលងែដលសនធិ
សញញ ទំងេនះ រតូវបនេបកឲយចុះហតថេលខេដយរដឋសមជិក។ ដូចេនះ ខណៈេពល
ែដល UNGA មិនមនអំណចដូចនឹង UNSC សថ ប័នេនះអចមនឥទធិពល និងបងហ ញ
ផលូវដល់េគលនេយបយេនករមិតអនតរជតិ។  

 

តុលករយុតតធិម៌អនតរជតិ 
ICJ េពលខលះរតវូបនេហថជតុលករពិភពេលក មនកតពវកិចចរគប់រគងចបប់
អនតរជតិ េហយជសថ ប័នសនលូកនុងករសេរមចថេតចបប់អនតរជតិរតូវបនែសវងយល ់
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និងកត់េសចកតីយ៉ងដូចេមតច។ ជទូេទតមរយៈវធីិសរសតពីរយ៉ង៖ ជបឋមតម
រយៈករេចញ មតិផតល់េយបល់  ជទូេទកនុងេឆលយតបនឹងសំណួរែដលបនេចទសួរ
េដយសថ ប័នមួយេន UN (ជឧទហរណ៍ មហសននិបតរបស់ UNSC) និងទីពីរតម
រយៈករេដះរសយវវិទរវងរបេទស។ ជមួយនឹងរបវតតិជង ៩០ ឆន ំរបស់ខលួន (ICJ 
ដំបូងេឡយជតុលករអចិៃរនតយ៍យុតតិធម៌អនតរជតិេនកនុងសងគមរបជជតិ) តុលករ
េនះបនេចញេសចកតីសេរមចពីរបីសតីពីសិទធិមនុសស។ ចប់តំងពីសរងគ មេលកេលក
ទីពីរមួយ តុលករេនះបនសេរមចេរឿងកតីជង ១៦០ ករណី មនរបែហលជមួយភគ
បីៃនេរឿងកតីេនះបុ៉េណណ ះ (េដយែផអកេលវធីិសរសតៃនកររប់េរឿងកតីទំងេនះ) បន
រកេលកេមលេលបញហ សិទធិមនុសស។ យ៉ងណមិញដូចគន នឹង UNSC ផងែដរ តុលករ
េនះកលពីេពលថមីៗេនះមនភពសកមមកនុងវស័ិយេនះ។ េនះមិនអចនិយយបនថ 
វមិនពក់ព័នធេនះេទ េដយសរែតកររកេឃញរបស់ខលួន (ជឧទហរណ៍ និតយនុកូល
ភពៃនខលកខខណឌ ) មនករបងកប់ន័យេលថេតសិទធិមនុសសរតូវបនែសវងយល ់ និង
ករពរយ៉ងដូចេមតច។  
 
ICJ បនរួមចំែនកេលករែសវងយល់ពីសិទធិមនុសសតមេសចកតីសេរមចរបស់ខលួនេល
សវ័យសេរមច។ េនកនុងេរឿងកតីមួយែដលបនេធវករសេរមចចិតតេនកនុងឆន ំ ១៩៩៥ 
ប៉ទុយហគ ល់(អនករគប់រគងអណនិគមេលទីម័រខងេកត)  បនដក់ពកយបណតឹ ងេល
របេទសអូរសត លី សរមប់ករចុះកិចចរពមេរពៀងជមួយនឹងរបេទសឥណឌូ េនសុីពក់ព័នធ 
នឹងសិទធិរបស់ខលួនេលរេណត ឧសម័នេនកនុងទឹកដីទីម័រខងេកត។ ប៉ទុយហគ ល់បនអះ
អងថរបជជនទីម័រខងេកត (និងប៉ទុយហគ ល់) គួរែតជអនកទទួលបនផល
របេយជន៍ពីរេណត ឧសម័នមិនែមនអូរសត លីេនះេទ។ េរឿងកតីមួយេទៀតពក់ព័នធនឹងសិទធិ
មនុសសេលនិតយនុកូលភពរបស់ជញជ ំងរបស់អីុរសែអលជំុវញិទឹកដីប៉េឡសទីន។ ICJ 
បនរកេឃញថជញជ ំងេនះ ជកររេំលភបំពនេលកតពវកិចចអនតរជតិេផសងៗេដយ
រួមមនេសរភីពកនុងករេដរេហរ ែដលជសិទធិមួយកនុងចំេណមសិទធិេផសងេទៀត។ មន
េរឿងកតីសំខន់ៗសតីពីកររបល័យពូជសសន៍កនុងរបេទសយូេហគ សល វ ីឧរកិដឋសរងគ មកនុង
របេទសកុងេហគ  និងនិតយនុកូលភពៃនអវុធនុយែកលែអ៊រ។ ICJ មនភពសកមមកនុង
អសីុអេគនយ៍េលបណតឹ ងពីបញហ ទឹកដី ដូចជករណីរបសទេលរពំែដនរបេទសៃថ និង
កមពុជ (របវហីនេដយរបេទសៃថ និងរពះវហិរេដយរបេទសកមពុជ) និងេលជេមល ះ
អធិបេតយយេលេកះរវងម៉េឡសីុ និងឥណឌូ េនសីុ និងរវងម៉េឡសីុ និងសឹងហបូរ។ី 

 

អគគេលខធិករ UN 
អគគេលខធិករ UN ជសថ ប័នែដលរគប់រគងករងររបស់ UN សថ ប័នេនះេធវឲយ UN 
បំេពញមុខងររបស់ខលួនបន របកបេដយភពរលូនេដយេធវកររតួតពិនិតយកតពវកិចច
ជមូលដឋ ន ដូចជចប់ពីករសមអ តបនទប់ រហូតដល់ករងរែដលមនកររបឈមដូច
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ជករេរៀបចំកងរកសសនតិភពជេដម។ អគគេលខធិកររបស់ UN រតូវបនរគប់រគង
េដយអគគេលខធិករ UN (UNSG)  ែដលជបុគគលរតូវបនេបះេឆន តេរជសេរ សេដមបី
ដឹកនំ UN។ UNSG បចចុបបននគឺេលក បន គីមូន ជនជតិកូេរខ៉ងតបួង។ អតីត UNSG 
មួយរូបមកពីអសីុអេគនយ៍ គឺេលក យូ ថន់ (ភូម) ែដលកន់តំែណងជអគគេលខ
ធិករពីឆន ំ ១៩៦១ ដល់ ១៩៧១។ តួនទីរបស់ UNSG កនុងបញហ សិទធិមនុសសអចខុសៗ
គន ខល ំង។ UNSGs មួយចំនួនមនឥទធិពលជដំុកំភូន៖ ជឧទហរណ៍ េលកកូហវ ី
អណន់បនេធវវគគយ៉ងទូលំទូលយេនកនុង UN ែដលមនឥទធិពលវជិជមនេលតូនទី
របស់សិទធិមនុសស។ គត់េដរតួយ៉ងសំខន់កនុងករផល ស់បតូរពីគណៈកមម ករសិទធិ
មនុសសេទជរកុមរបឹកសសិទធិមនុសស (ែដលមនបញជ ក់លមអិតេនែផអកបនទ ប់) ។ 
អណន់ជអនកតសូ៊មតិដ៏ខល ំងកល  កនុងករេធវឲយសិទធិកល យជបញហ អនតរវស័ិយេនកនុងករ
ដឹកនំ UN ែដលរតវូបនបេរញជ ៀបកនុងវស័ិយដូចជកិចចករ មនុសសធម៌ ករអភិវឌឍ និង
សនតិភព និងសនតិសុខ។ UNSGs ពីមុនៗមនភពអកមមកនុងករគំរទេលសិទធិមនុសស។ 

 
អគគេលខធិករ UN មនអំណចមួយពក់ព័នធនឹងសិទធិមនុសសកនុងករេធវករែតងតំង
អនកតំណងពិេសស ែដលរតវូបនែតងតំងេដមបគំីរទ UNSG េលកងវល់សិទធិមនុសស
។ អនកតំណងទំងេនះអចេផត តសំខន់េលបញហ សិទធិមនុសសតមរបធនបទ ឬភូមិ
សរសតេដយែផអកេលអណតតិរបស់ខលួន និងអចសរមបសរមួលករចរចរ និងេសុប
អេងកតកររេំលភបំពនសិទធិមនុសសជំនួសឲយអគគេលខធិករ UN។ មនអនកតំណង
ពិេសសមួយរូបរតវូបនែតងតំងេដមបីរយករណ៍ពីរបេទសមីយ៉ន់ម៉។ 

 

រកុមរKឹកសេសដឋកិចច និងសងគម 
ខណៈេពលែដលវស័ិយចមបងៃនករងររបស់ ECOSOC គឺករអភិវឌឍេសដឋកិចច និង
សងគម សថ ប័នេនះអចបេងកតភន ក់ងរកនុងកររគប់រគងសិទធិមនុសស ែដលភន ក់ងរ
សំខន់បំផុតគឺគណៈកមម ករសិទធិមនុសស។ ជមួយនឹងគណៈកមម ករេនះមនគណៈ
កមម ករសតីពីរសត ី និងេវទិកអចិៃរនតយ៍សតីពីបញហ ជនជតិេដមភគតិច ែដលេធវករេល
សិទធិមនុសស។ គណៈកមម ករសិទធិមនុសស (រតូវបនជំនួសេដយរកុមរបឹកសសិទធិមនុសស
កនុងឆន ំ ២០០៦) នឹងរតូវបនពិភកសកនុងែផនកបនទ ប់។ 

 

សថ ប័នដៃទេទៀត 
UN មនមូលនិធិ និងកមមវធីិជេរចនែដលេធវករេលបញហ សិទធិមនុសស។ តរងៃនមូល
និធិ និងកមមវធីិេនះមនេរចនែដលមិនអចបញជ ក់បនអស់ បុ៉ែនតមូលនិធិ និងកមមវធីិ
សំខន់ៗរួមមន៖ 
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• UNICEF៖ មូលនិធិបនទ ន់សរមប់កុមរអនតរជតិរបស់អងគករសហរបជជតិ 
(UNICEF) ជភន ក់ងររបស់ UN មួយែដលរតវូបនបេងកតេឡងកនុងឆន ំ ១៩៤៦ 
េហយមនមូលដឋ នកនុងទីរកងុញូវយ៉ក។ ជដំបូង មនេគលបំណងកនុងករជួយ
ដល់កុមរបនទ ប់ពីសរងគ មេលកេលកទីពីឬ សកមមភពរបស់ភន ក់ងរេនះមន
ភពចរមុះដូចជេលែផនកសុខភព ករអប់រ ំនិងសិទធិកុមរ។ 

 
• UN-Women៖ អងគករសហរបជជតិេដមបីរសត ី (សថ ប័នអងគករសហរបជជតិ
េដមបីសមភពែយនឌ័រ និងករផតល់អំណចដល់រសត)ី ជអងគករថមីមួយែដលបន
េលចេចញពីអងគកររសតីរបស់ UN ជេរចនដូចជ UNIFEM (មូលនិធិអភិវឌឍរបស់ 
UN េដមបីរសត)ី និងDAW (ករយិល័យសរមប់ករអភិវឌឍរបស់រសត)ី។ UN-
Women េលកកមពស់ករផតល់អំណចដល់រសតីតមរយៈសកមមភព េលកររបឆំង
អំេពហិងសេលរសត ី សនតិភព ភពជអនកដឹកនំ និងករផតល់អំណចេសដឋកិចច។ 

 
• UNHCR ៖ ករយិល័យឧតតមសនងករសិទធិមនុសសទទួលបនទុកជនេភៀសខលួន រតូវ
បនបេងកតេឡងកនុងឆន ំ ១៩៥០ េដយ UNGA េដមបីករពរ និងេលកកមពស់សិទធិ
ជនេភៀសខលួនទូទំងពិភពេលក។ UNHCR មនសកមមភពជេរចនកនុងករេលក
កមពស់ និងករករពរសិទធិជនេភៀសខលួន។ 

 

េផត តសំខន់េល 
តមដនព័ត៌មនពីសកមមភពរបស់UN 
ដូចែដលជំពូកេនះបនបញជ ក់ចបស់ យនតករេលសិទធិមនុសសេន UN មនករវវិតតន៍ 
និងបចចុបបននភពជបនតបនទ ប់។ ព័ត៌មនេនកនុងជំពូកេនះនឹងពិនិតយេមលេល UN រហូត
ដល់ឆន ំ២០១៥ បុ៉ែនតសូមបែីតកនុងអំឡុងេពលេនះមនករអភិវឌឍជចមបងជមួយនឹង
ករបេងកតនីតិវធីិទំនក់ទំនងនឹងបណតឹ ងសរមប់កុមរ ករេបះេឆន តេនរកុមរបឹកស
សិទធិមនុសស សថ ប័នសនធិសញញ ពលករេទសនតរបេវសន៍ជរមះបណតឹ ងេលកទីមួយរបស់
ខលួន េហយនឹងជេមល ះសសន វបបធម៌របៃពណី ផលូវេភទ និងអជីវកមមេភទរតូវបន
ពិភកសែវកែញកេដយសថ ប័នសិទធិមនុសសរបស់UN។ 

 
កិចចករករពរសិទធិមនុសសជអនតរជតិបនេកតេឡង កលពីេពលថមីៗេនះបុ៉េណណ ះ 
េហយករអភិវឌឍភគេរចនកំពុងែតេកតមន។ ជំពូកេនះគូសបញជ ក់អវីែដលបនេកត
េឡងមួយចំនួនតំងពីេដមមកដល់េពលបចចុបបនន បុ៉ែនតសិសសនិសសិតរតូវចងចំថព័ត៌
មនផល ស់បតូរភល មៗ េហយេដមបីតមដនព័ត៌មនជមួយនឹងសកមមភពរបស់ UN  គឹ
រតូវពិនិតយេមលេលកររយករណ៍របស់សថ ប័នពីរពឹតតករណ៍េន UN មិនថតមរយៈ
របព័នធផសពវផសយ UN របយករណ៍ NGOs េលសិទធិមនុសសេនUN (ដូចជ ISHR) 
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ឬករតមដនជេទៀងទត់េលេគហទំព័រ OHCHR សរមប់ព័ត៌មនែដលមនបចចុបបនន 
ភពេនះេទ។  
 

៥.២ សថ ប័នសទិធមិនុសសរបស់ UN 
 

សថ ប័ន UN រតូវបនែបងែចកជពីររបេភទ៖ (១) សថ ប័នធមមនុញញ (សថ ប័នែដលរតូវបន
បេងកតេឡងេដយធមមនុញញរបស់UN) និង (២) សថ ប័នសនធិសញញ  (សថ ប័នែដលភជ ប់
ជមួយនឹងសនធិសញញ សិទធិមនុសស)។ ករែបងែចកេនះមនករចំបច់ េដយសរ 
របេភទទំងពីរេនះមនសមសភព និងេគលបំណងខុសៗគន ។ ភពខុសគន សំខន់
មួយគឺថសថ ប័នធមមនុញញទទួលបនអំណចរបស់ពួកេគពីធមមនុញញរបស់ UN េហយដូច
េនះសថ ប័នទំងេនះពក់ព័នធនឹងរដឋសមជិកទំងអស់របស់ UN ែដលរតវូអនុវតតតម
ធមមនុញញ។ សថ ប័នសនធិសញញ ពក់ព័នធនឹងរដឋ ែដលបនផតល់សចច ប័នេលសនធិសញញ
ែតបុ៉េណណ ះ។ សនធិសញញ នីមួយៗមនសថ ប័នរបស់ខលួន េហយេធវកិចចករដច់េដយ
ែឡកពីគន ។ ជបឋមជំពូកេនះនិងរកេលកេមលេលសថ ប័នធមមនុញញសំខន់ៗ មុននឹង
េធវករពិភកសពីសថ ប័នសនធិសញញ ។  

 

តរង ៥-២: ភពខុសគន ជចមបងរវងសថ ប័នធមមនុញញនិងសថ ប័នសនធិសញញ  
 

  
សថ ប័នធមមនុញញ 

 
សថ ប័នសនធិសញញ  

បេងកតេដយ ធមមនុញញសហរបជជតិ  សនធិសញញ សិទធិមនុសស 

 
 

វសិលភព 

  
សិទធិមនុសសេយងតមធមមនុញញសហ 

 របជជតិ 

 
 សិទធិមនុសសដូចែដលបនគូសបញជ ក់េនកនុងសនធិសញញ  

  

 

រដឋអនុេលមចបប់ 

  
សមជិករបស់សហរបជជតិ 

  
រដឋែដលបនផតល់សចច ប័នេទេលសនធិសញញ  

 
 

យនតករៃនករពិនិតយ 

 នីតិវធីិពិេសស៖ អនករយករណ៍
ពិេសស    

ករពិនិតយតមេពលេវលកំណត់ជស
កល នីតិវធីិបណតឹ ង 

  
របយករណ៍រដឋភគី បណតឹ ងបុគគល   

 ដំេណ រទសសនកិចច 

 
 

សមសភព 

 
តំណងពីរដឋជសមជិករបស់សហរប

ជជតិ 

 
 អនកជំនញបុគគលែដលរតវូបនែតងតំងេដយរដឋ 
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៥.២.១ សថ ប័នធមមនុញញ៖ រកុមរKឹកសសទិធមិនុសស 
 

សថ ប័នរបស់ UN ែដលបនបញជ ក់លមអិតខងេលអចរតូវបនចត់ទុកថជសថ ប័ន
ធមមនុញញ។ យ៉ងណមិញ សថ ប័នែដលបនបញជ ក់ខងេល មនសកមមភពខុសគន
យ៉ងេរចន និងមិនេធវករែតេលសិទធិមនុសសបុ៉េណណ ះេនះេទ។ សថ ប័នធមមនុញញចមបង
ែដលេធវករជពិេសសេលសិទធិមនុសសគឺ HRC ។ េនេពលបេងកតដំបូងេនឆន ំ ១៩៤៦ 
សថ ប័នេនះមនេឈម ះថគណៈកមម ករសិទធិមនុសស េហយបនកល យជរកុមរបឹកស
កនុងឆន ំ ២០០៦។ េនករយិល័យៃនរកុមរបឹកស រដឋជួបរបជំុ និងពិភកសេលបញហ សិទធិ
មនុសស េចញេសចកតីសេរមច និងផតួចេផតមសកមមភពមួយចំនួនេដមបីករពរសិទធិ
មនុសស។ េពលបចចុបបននេនះ រដឋជួបរបជំុយ៉ងតិចបីដងកនុងមួយឆន ំ។ ជធមមតមនចំនុច
ជេរចនេលរេបៀបវរៈេដយរមួមន៖ ករពិភកសេលករករពរសិទធិមនុសស (ែដល
បនបញជ ក់ខងេល) ពិភកសកងវល់សិទធិមនុសសជពិេសស (ដូចជបញហ មនុសសចស់ 
ឬអំេពរបល័យពូជសសន៍)  និងសត ប់របយករណ៍ពីអនកជំនញករ ែដលបនែតង
តំងេដយ HRC។ 

 
HRC ជសថ ប័ននេយបយ េដយសរបុគគល ៤៧ រូបេនកនុងសថ ប័េនះតំណងឲយរដឋ
របស់ខលួន និងមិនេធវករវយតៃមលបុគគលេនះេទ ែដលេនះខុសពីបុគគលកនុងសថ ប័ន
ជំនញេដយសរពួកេគេធវេសចកតីសេរមច េដយែផអកេលជំនញកររបស់ពួកេគមិន
េដយសរតំណងឲយរដឋែដលពួកេគតំណងេនះេទ។ េដយសរ HRC មនលកខណៈ
នេយបយ េនះេធវឲយមនែដនកំណត់ និងសរៈរបេយជន៍។ ជករសំខន់សរមប់
រដឋកនុងករផតល់ទសសនៈខលួន េលសិទធិមនុសសេដយសររដឋទំងេនះរតូវបនចងកតពវ
កិចចេដយសនធិសញញ ែដលពួកេគបនផតល់សចច ប័ន េហយពួកេគជរកុមដឹកមុខែដល
មនកតពវកិចចចំេពះសិទធិរបជជន។  ជករពិត រដឋនឹងជួបជំុេដមបីេធវករពិភកសពីវធីិ
កនុងករករពរសិទធិមនុសស ទំនក់ទំនងនឹងរដឋែដលបនរេំលភសិទធិមនុសស និងចប់
បងខំអនុវតតសតង់ដរសិទធិមនុសស។ យ៉ងណមិញ រដឋមួយចំនួនមនជំនញកនុងករេជៀស
វងកងវល់សិទធិមនុសស េហយេធវឲយនេយបយមនឥទធិពលេលអកបបកិរយិរបស់
ពួកេគេលសិទធិមនុសស។ ឧទហរណ៍ ជេរឿយៗរដឋ េជៀងវងកររះិគន់គន េទវញិេទមក
េលកំណត់រតសិទធិមនុសសរបស់ពួកេគ េដយដឹងថ របសិនជពួកេគេធវកររះិគន់ 
ពួកេគនឹងរតូវបនរះិគន់វញិជក់ជមិនខន។ រសេដៀងគន េនះែដរ នេយបយរដឋមួយ
ជេរឿយៗមនឥទធិពលេលេសចកតីសេរមច សតីពីសិទធិមនុសស ជពិេសសជំុវញិកងវល់
ែដលមនលកខណៈនេយបយ ដូចជបញហ ប៉េឡសទីន ឬសិទធិរបស់រសីរសឡញ់រសី 
និងរបុសរសឡញ់របុសជេដម។ បញហ េនះជេរចនបនេកតេឡងកនុងគណៈកមម ករ
សិទធិមនុសស ែដលរតវូបនជំនួសេដយរកុមរបឹកស។ អតីត UNSG េលក កូហវ ី
អណន់ បននិយយថគណៈកមម ករមិនបំេពញមុខងររបស់ខលួន និងមនលកខណៈ
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នេយបយខល ំង ដូចែដលភ័សតុតងបនបងហ ញេដយតួនទីរបស់លីបី៊ជរបធនៃន
គណៈកមម ករ និងកងវះកនុងករេឆលយតបបនទ ន់េលកររេំលភបំពនកនុងរបេទសហសុីមប៉េវ 

េឆកនីយ៉ និងសូ៊ដង់។ សថ នភពទំងេនះមនកររេំលភបំពនសិទធិមនុសសធងន់ធងរ និង
ជរបព័នធ បុ៉ែនតមិនមនករេឆលយយ៉ងយកចិតតទុកដក់េដយគណៈកមម ករេនះេទ។ 
អនកជំនញជន់ខពស់េន UN េដយរួមមនេលក កូហវី អណន់ បនេសនឲយមនករ
ជំនួសគណៈកមម ករេនះេដយសថ ប័នថមីមួយ ែដលអចមនរចនសមព័នធ និងសកមម
ភពថមី។ រកមុរបឹកសែដលរតូវបនែកទរមង់ពយយមកនុងករេជៀសវងករបរជ័យរបស់
គណៈកមម ករេដយេធវករបងហ ញនូវករផល ស់បតូរថមី៖  

 
១. េបះេឆន ត៖ សមជិករតវូបនេបះេឆន តេរជសេរ សេដយមហសននិបតេដយករ
េបះេឆន តសមង ត់។ ករេបះេឆន តជសមង ត់មនករចំបច់ កនុងករជរមញុឲយ
របេទសដៃទពីតំបន់ែតមួយ មិនេបះេឆន តឲយរបេទសែដលមនកំណត់រតសិទធិ
មនុសសមិនលអ េទះបីជពួកេគជ ’របេទសជមិតត’ កនុងតំបន់ក៏េដយ។ ករេបះ
េឆន តជសមង ត់មនភពេជគជ័យ កនុងករបងក ររបេទសែដលមនកំណត់រតសិទធិ
មនុសសមិនលអ (ដូចជសូ៊ដង់ សុីរ ី េបឡរូស រសីលងក  និងអហសៃឺបែជន) ពីករ
េរជសេរ សេដយសរែតមិនមនករគំរទរគប់រគន់ពីតំបន់របស់ពួកេគ។ 

 
២. រតួតពិនិតយេលកំណត់រតសិទធិមនុសស៖ រកុមរបឹកសបនចប់េផតមដំេណ រកររតួត
ពិនិតយកំណត់រតសិទធិមនុសសរបស់សមជិកខលួនទំងអស ់ ែដលរតវូបនេហថជ
កររតួតពិនិតយតមេពលេវលកំណត់ (ែដលមនបញជ ក់លមអិតខងេរកម)។ 
ពីមុន រដឋអចេជៀសវងកររះិគន់ណមួយេលកំណត់រតសិទធិមនុសសរបស់ពួកេគ 
បុ៉ែនតបចចុបបននេនះមិនអចេទរចួេនះេទ។ 

 
៣.ចំនួនសមជិក៖ មនគំរ ូ និងយុទធសរសតេផសងៗគន ែដលបនេសនេឡងសរមប់
រកុមរបឹកសថមីេនះ។ អនកខលះចង់បនរកុមរបឹកសែដលមនលកខណៈជសកល 
ែដលមនសមជិកទំងអស់ៃន UN ។ អនកខលះេទៀតចង់បនរទង់រទយតូចជង
េនះ (េហយអនកនិយយថមនគុណភពខពស់ជងមុន) ៃនសមជិកភព េដយ
មនរតឹមែត ១៥ សមជិកបនេហយ។ េនចុងបញច ប់ ទំហំរតូវបនកត់បនថយពី 
៥៣ មករតឹម ៤៧ មនករកត់បនថយចំនួនបនតិចបនតួច ែដលជករពិតជក់
ែសតងមិនមនភពខុសគន ជដំុកំភួនេនះេទ។ 

 
៤. ឋនៈរបស់រកុមរបឹកស៖ មនករអះអងថរកុមរបឹកសគួរែតមនតូនទីខពស់ជង
រចនសមព័នធ UN។ ជជងេនពីេរកមកររគប់រគងរបស់សថ ប័ន ECOSOC 
បចចុបបននេនះរកុមរបឹកសរយករណ៍េដយផទ ល់ដល់ UNGA េធវឲយសថ ប័នេនះកន់
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ែតមនទំនួលខុសរតូវេដយសរ UNGA តំណងឲយសមជិកទំងអស់របស់ UN 
ជជង ECOSOC ែដលមនសមជិករតឹមែត ៥៤ បុ៉េណណ ះ។ 

 

សមជិកភពរបស់រកុមរKឹកស 
HRC មនសមជិកចំនួន ៤៧ របេទស ែដលរតូវបនែតងតំងសរមប់អណតតិរយៈ
េពលបីឆន ំ ែដលរបែហលជមួយភគបី (១៦របេទស) រតូវបនេរជសេរ សេរៀងរល់
ឆន ំ។ តំបន់នីមួយៗរតូវបនផតល់ជូនេនកែនលងមួយចំនួនេដមបីបំេពញ៖ 

 
•    អសីុ និងអរហវិក៖ ១៣ កែនលងសរមប់តំបន់នីមួយៗ 
•    អេមរកិឡទីន៖ ៩កែនលង 
•    អឺរ ៉ុបខងេល៖ ៨ កែនលង 
•    អឺរ ៉ុបខងេកត៖ ៧ កែនលង 
របេទសអសុីអេគនយ៍ជេរចនបនបតូរេវនេធវជសមជិក HRC។
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ទសសនៈទន 
បលុករបចំតំបន់របស់អងគករសហរបជជតិ 

 
សថ ប័ននេយបយេន UN ជេរឿយៗែតងតំងរបេទសេដយែផនកេលកូតរបចំតំបន់
។ សរមប់េគលបំណងេនះ ពិភពេលករតូវបនែបងែចក េចញជតំបន់ភូមិសរសត
ចំនួនរបំតំបន់ែដលមនទំហំខុសៗគន ៖ អរហវិក (៥៤របេទស) អសីុប៉សីុហវិក (៥៣
របេទស) អេមរកិឡទីន និងករ៉ប់េបៀន (៣៣របេទស) អឺរ ៉បុខងលិច (២៨ របេទស) 
និងអឺរ ៉ុបខងេកត (២៣របេទស)។ រកុមអឺរ ៉ុបខងេកតរមួមនអូរសត ល ី កណដ 
អេមរកិ និងញូវហសែឺឡន។   

 
ឯកភពនេយបយៃនរកុមទំងេនះមនភពខុសៗគន ។ របេទសអរហវិកជេរឿយៗ
េបះេឆន តដូចគន  េហយអចបេងកតជបលុករបចំតំបន់ដ៏ខល ំងមួយ។ ផទុយេទវញិ អសីុ
មនឯកភពតិចជង។ េកះេនប៉សីុវហវិក ែដលមនរបែហលជ ២០% ៃនរកុម 
ជេរឿយៗមិនយល់រសបជមួយរបេទសអសុីដៃទេទៀត។ អសីុខងតបូង កណត ល 
និងខងេកត ជេរឿយៗមនេគលជំហខុសៗគន េលបញហ េផសង។ បលុកេបះេឆន តដៃទ
េទៀត ដូចជ OIC (អងគករសហរបតិបតតិករអីុសល ម) មនឯកភពជងេគកនុងរកុមរបចំ
តំបន់។  

 

 

៥.២.២ សកមមភពរកុមរKឹកសសិទធិមនុសសកនុងករេលកកមពស់ និងករករពរ
សិទធិមនុសស 
 
HRC មនយនតករមួយចំនួនែដលខលួនអចេរបរបស់សរមប់ករេលកកមពស ់ និងករ
ករពរសិទធិមនុសស។ ជឧទហរណ៍ ‘នីតិវធីិពិេសស’ ឬរបជជនែដលអចរយករណ៍
ពីកងវល់សិទធិមនុសស ជេរឿយៗរតូវបនេរបរបស់េដមបីតមដនសិទធិមនុសស។ យនតករ
ដៃទេទៀតរួមមនកររតួតពិនិតយតមេពលេវលកំណត់ជសកល និងនីតិវធីិបណតឹ ង
របឆំងនឹងរដឋែដលបនរេំលភបំពនសិទធិមនុសសជរបព័នធ។ សកមមភពទំងេនះរតូវ
បនបញជ ក់លមអិតដូចខងេរកម៖ 
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កររតួតពិនិតយតមេពលេវលកំណត់ជសកល 
 
កររតួតពិនិតយតមេពលេវលកំណត់ជសកល (UPR) របែហលជយនតកររតួត
ពិនិតយែដលមនវសិលភព និង (យនតករេនះរតួតពិនិតយរគប់របេទសទំងអស់) 
អណតតិធំជងេគ (យនតករេនះរតួតពិនិតយរគប់វស័ិយសនលូៃនសិទធិមនុសស)។ UPR ជ
ដំេណ រកររតួតពិនិតយែដលជករតរមូវចំបច់មួយ ែដលតមរយៈេនះកំណត់រតសិទធិ
មនុសសរបស់រដឋសមជិក UN នីមួយៗរតូវបនេធវកររតតួពិនិតយេរៀងរល់បួនឆន ំមតង។ 
កររតួតពិនិតយរគបដណត ប់េលសិទធិមនុសស ដូចែដលបនបញជ ក់កនុងេសចកតីរបកសជ
សកលសតីពីសិទធិមនុសស សនធិសញញ សិទធិមនុសសែដលបនរពមេរពៀងេដយរដឋ និង
ករេបតជញ  និងករសនយេដយសម័រគចិតតេផសងេទៀតេដយរដឋ។ UPRបនចប់េផតមេន
ែខេមស ឆន ំ២០០៨ ែដលវដតទីពីរចប់េផតមេនកនុងឆន ំ ២០១២។  មកដល់េពលបចចុបបនន
េនះ របេទសនីមួយមនកររតតួពិនិតយយ៉ងតិចណស់មតង េហយគិតរតឹមឆន ំ២០១៤ 
របេទសជង ១០០ រតូវបនរតួតពិនិតយចំនួនពីរដង កនុងអំឡុងេពលៃនកររតតួពិនិតយ 
រដឋពិភកសជសធរណៈ ពីសថ នភពសិទធិមនុសសេនកនុងរបេទសរបស់ខលួន និងេធវករ
េឆលយតបនឹងមតិេយបល់ និងកររះិគន់ពីរដឋដៃទ។ ដំេណ រកររតួតពិនិតយចប់េផតម
ជមួយនឹងកររបគល់ជូនឯកសរចំនួនបី៖ 

 
១. ព័ត៌មន UN៖ ជឯកសរចងរកងែដលមនចំនួន ដប់ ទំព័រៃនព័ត៌មនពី UN ែដល
បនេរៀបចំេដយ OHCHR ែដលគូសបញជ ក់ពីសថ នភពសិទធិមនុសសរបស់របេទស
ពីទសសនៈរបសU់N ។ េនះអចរួមបញចូ លព័ត៌មនពីអនករយករណ៍ពិេសស សថ ប័ន
សនធិសញញ សិទធិមនុសស និងសថ ប័ន UN ដៃទេទៀតដូចជ UNICEF ឬ UN-Women។  

 
២. របយករណ៍ភគីពក់ព័នធ៖  របយករណ៍១០ទំព័រពីសងគមសុីវលិ ( និងកនុងករណី
ខលះពី NHRIs) ែដលជទូេទរតូវបនេធវេឡងេដយ NGOs និងសថ ប័នរសេដៀងគន
េនះ។ ជេរឿយៗ NGOs នឹងជួបរបជំុេដមបីេធវកេរៀបចំខលឹមសរៃនរបយករណ៍ និង
េធវករសេរមចពីបញហ គនលឹះេដមបីបញចូ លកនុងេសចកតីសេងខប១០ទំព័រ។ របយករណ៍
េនះនឹងរតូវបនេផញជូន OHCHR ែដលនឹងបញចូ លកនុងរបយករណ៍ចុងេរកយ។ 
របេទសតូចៗរបែហលជមិនមនករលំបកខល ំង កនុងករេរៀបចំឲយសងគមសីុវលិកនុង
ករបញចូ នរបយករណ៍េនះេទ បុ៉ែនតរបេទសធំៗ និងមនភពចរមុះ (ដូចជឥណឌ ) 
របែហលជមនកររបឈមខល ំងកនុងកររចបច់ចូលគន នូវ NGOs រប់ពន់េទជ
ឯកសរែដលមន១០ទំព័រ។ 

 
៣. របយករណ៍រដឋ៖ របយករណ៍២០ទំព័រ ែដលបនេរៀបចំេដយរដឋែដលសថិត
េរកមកររតួតពិនិតយ ែដលជ ’របយករណ៍ជតិ’ ។ 
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ដំេណ រកររតួតពិនិតយជក់ែសតង នឹងេធវេឡងេនរកុមរបឹកសសិទធិមនុសសេនទីរកងុ
ហសឺែណវ។ ជបឋម រដឋែដលសថិតេរកមកររតួតពិនិតយបញចូ នរបតិភូេទកន់ទីរកុង
ហសឺែណវ ជកែនលងែដលេធវករបងហ ញពីរបយករណ៍ជតិ។ រដឋនឹងេធវបទបងហ ញសតីពី
សថ នភពសិទធិមនុសសរបស់ខលួនដូចែដលបនពិភកសកនុងរបយករណ៍ និងទទួលករ
េចទសួរ និងេសចកតីែថលងករណ៍មួយចំនួនពីរដឋដៃទេនកនុងកិចចរបជំុែដលមនរយៈ
េពលបីេម៉ងែដលរតូវបនេហថជ ’កិចចសនទនសកមម’ ។ ពកយេនះបងកប់ន័យថករ
រតួតពិនិតយ មិនែមនមនន័យថេដមបីេធវកររះិគន់ ឬដក់េទសទណឌ េលរដឋេនះេទ 
បុ៉ែនតជករពិភកសរបកបេដយសថ បន េលវធីិកនុងករេធវឲយរបេសរេឡងនូវសិទធិ
មនុសស។ មិនែមនជករចំែលកេនះេទ ែដលរបេទសចំនួន ៥០ េធវករេចទសួរេល
របេទសមួយចំនួន។ បនទ ប់ពីកិចចសនទន ឯកសរលទធផលរតូវបនេធវេឡងែដលផតល់
ជអនុសសន៍ដល់រដឋ។ អនុសសន៍មិនចងកតពវកិចចេនះេទ បុ៉ែនតអចមនទមងន់
នេយបយ។ រដឋអចេរជសេរ សផងែដរកនុងករទទួល ឬបដិេសធ (ែដលរតូវបនេហ
ថ ’កំណត់សមគ ល់’) េលអនុសសន៍។ េទះបីជសមជិក សងគមសីុវលិអចចូលរមួ 
ពួកេគមិនរតូវបនអនុញញ តកនុងករសួរសំណួរេនះេទ។ យ៉ងណមិញ ពួកេគអច
ចូលរួមេដយេធវករតសូ៊មតិជនឹងរដឋគំរទ េដមបីឲយទទួលយកនូវទសសនៈ និងសំេណ រ
របស់ពួកេគ។ 
 
 

 

 
 

េផត តសំខន់េល 
ដំេណ រករ UPR ជក់ែសតង- ករណីសិកសៃនកររតួតពិនិតយេលក
ទីមួយរបស់ឥណឌូ េនសីុកនុងែខេមស ឆន ំ២០០៨ 

 
ឥណឌូ េនសុីជរបេទសមួយកនុងចំេណមរបេទសដំបូង ែដលរតូវបនរតួតពិនិតយ។ 
េនកនុង ’របយករណ៍ជតិ’ របស់ខលួន ឥណឌូ េនសុីបននិយយថខលួនចត់ទុកេសរភីព
សសនជករសំខន់ និងរតូវបនករពរតមរយៈ ICCPR (ែដលខលួនជភគី) េហយ
រដឋធមមនុញញរបស់ខលួនបនធនករេលកកមពស ់ និងករករពរសិទធិេនះ។ យ៉ងណ
មិញ េនកនុងរបយករណ៍ពីសថ ប័ន UN េដយរួមមនអនករយករណ៍ពិេសសសតីពី
េសរភីពសសន ឬជំេនឿ ថមនករកត់សមគ ល់េលកងវល់មួយចំនួន ដូចជ៖ 

 
•   ហមឃត់ករសមុំកូនរវងសសន  
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• មនចបប់មួយែដលបនកំណត់ថករេគរពអចេធវេទបន លុះរតណមនករ
អនុញញ តពីរដឋ ភិបលបុ៉េណណ ះ 

• ករលំបកែដលបនជួបរបទះេដយបុរស និងរសតីៃនសសនខុសគន កនុងករចុះ
សំបុរតអពហ៍ពិពហ៍ 

•    មិនមនករផតល់ជូនសំបុរតដល់កុមរៃនអពហ៍ពិពហ៍អនតរសសន និង 
•    វយរបហរ និងគរមមកំែហងេលរគួសរ អម៉ឌីយ៉ស Ahmadiy yah។ 

 
បែនថមពីេលេនះេទៀត របយករណ៍ NGO ែដលរតូវបនសរេសរេដយរកុមចំនួន ១៧ 
េដយរូមមនទំង NGO ពីរបេទសឥណឌូ េនសុ ី NGOs អនតរជតិ និង NHRI របស់
ឥណឌូ េនសីុ បនកត់សមគ ល់ពីករអនុេរគះរតូវបនផតល់ជូនដល់សសនផលូវករ ចបប់ 
បល សភីម (Blaspheme) (ែដលចត់ទុកជបទឧរកិដឋនូវសកមមភពសសនមួយចំនួន) 
និងករវយរបហរេល (Armadiyahs)។ ដូចេនះ ចបស់ណស់មនភពខុសគន េល
សថ នភពៃនសិទធិសសនរវងរបយករណ៍ទំងបី។ កនុងអំឡុងេពលេធវករេចទសួរ
េលរដឋ ភពខុសគន រតវូបនេលកេឡងេដយអីុតល ី ែដលបនសួរថេតឥណឌូ េនសុី
មនបំណងកនុងករផល ស់បតូរចបប់របស់ខលួនសតីពីសសន េដមបីឲយមនសងគតភពជ
មួយនឹងសតង់ដរ ICCPR ែដរឬេទ។ េលសពីេនះេទៀត ចរកភពអង់េគលសបនសួរ
េទឥណឌូ េនសីុេដមបីផតល់មតិេយបល់េលករវយរបហររបឆំងនឹង Armadiyahs។ 

 
េនកនុងឯកសរលទធផល មិនមនអនុសសន៍ជក់លក់ពីេសរភីពសសនេនះេទ។ 
ផទុយេទវញិ អនុសសន៍មួយបននិយយេដយសេងខបថ ៖” ខណៈេពលែដលទទួល
សគ ល់ករខិតខំរបឹងែរបងេដយរដឋ ភិបលឥណឌូ េនសីុ ជអនុសសន៍កិចចខិតខំរបឹង
ែរបងេនះគួរែតបនតធនករេលកកមពស់ និងករករពររគប់ែផនកទំងអស់ៃនរបជជន
ឥណឌូ េនសីុ”។ 

 
ពីករបញជ ក់េដយសេងខបៃនដំេណ រករេនះ េយងអចសេងកតេឃញថ UPR ពិតជ
អនុញញ តឲយេធវករកំណត់អតតសញញ ណ និងករពិភកសេលបញហ សិទធិមនុសស េហយវ
ផតល់ករជរមុញទឹកចិតតដល់រដឋ ភិបលកនុងករេដះរសយកងវល់ទំងេនះ។ បុ៉ែនតករ
េឆលយតបអចទន់េខសយ និងមិនតរមូវសកមមភពេដយផទល់េនះេទ េដយសរ
ដំេណ រករេនះមិនចងកតពវកិចច។ យ៉ងណមិញ កនុងអំឡុងេពលកររតួតពិនិតយេលក
ទីពីររបស់របេទស (២០១២) ឥណឌូ េនសីុបនរតលប់េទកន់ចំនុចេនះវញិ េហយបន
បងហ ញពីវឌឍនភពេឆព ះេទកន់េសរភីពសសន។ 
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របសិទធភពៃនដំេណ រករ UPR រតូវបនជែជកែវកែញកជេរចន។ មនចំនុចខល ំង
ែដលែសតងេចញចបស់មួយចំនួន៖ (១) រគប់រដឋទំងអស់រតូវបនរតួតពិនិតយ េហយ
ពួកេគមិនអចលក់បំងពីកំណត់រតសិទធិមនុសសរបស់ខលួនបនេនះេទ (២) នីតិវធីិរួម
បញចូ លទសសនៈពីអងគករសងគមសីុវលិ េដយេធវករធនបញហ មិនអចរតូវបនកប់
បត់េនះេទ (៣) នីតិវធីិរគប់ដណត ប់វស័ិយទូលំទូលយមួយៃនសិទធិមនុសស េហយក៏
មនករពក់ព័នធផងែដរកនុងកររកេលកេមលេលសិទធិមួយចំនួនតូច។ យ៉ងណមិញ
មនចំនុចេខសយចំនួនពីរ៖ (១) នីតិវធីិជកររតួតពិនិតយេលរដឋេដយរដឋ ែដលមនន័យ
ថករមិតៃនកររះិគន់ជេរឿយៗមនលកខណៈទន់ភលន់ គួរសម និងមិនមនករតទល់ជ
ពិេសស និង(២) នីតិវធីិេនះមិនចងកតពវកិចចតមវធីិសរសតណមួយេនះេទ ដូចេនះ
េទះបីជកររតួតពិនិតយមនភពសុីជេរមខពស់ ក៏រដឋអចមិនេអេព ឬបដិេសធករ
េឆលយតបបនែដរ។ ជឧទហរណ៍ មីយ៉ន់ម៉បនទទួលអនុសសន៍ចំនួន១៩០ េន
េពលរតូវបនពិនិតយកនុងឆន ំ ២០១១ េហយបនបដិេសធចំនួន ៤៦ កនុងចំេណមេនះ 
េដយអះអងថអនុសសន៍ទំងេនះ រេំលភេលសិទធិអធិបេតយយរបស់ខលួន។ ឧទ
ហរណ៍ៃនអនុសសន៍ែដលបនបដិេសធទំងេនះ រួមមនករអនុញញ តឲយមនអនករយ
ករណ៍ពិេសសេដមបីេធវទសសនៈកិចច (ដូចែដលបនេសនេដយរបេទសអហសង់ទីន) ករ
េដះែលងអនកេទសនេយបយ (ដូចែដលបនេសនេឡងេដយរបេទសែបលហសិក) 
និងែសវងរកដំេណះរសយេលចំនួនជនេភៀសខលួនមីយ៉ន់ម៉កនុងតំបន់ (ដូចែដលបន
េសនេឡងេដយរបេទសម៉េឡសីុ)។ 

 
មនសរៈរបេយជន៍ និងករអភិវឌឍខងេរកដំេណ រករេនះ។ UPR ផតល់នូវឧបករណ៍
យ៉ងវេិសសមួយេដមបីជួយដល់អងគករសងគមសុីវលិេឆលយតប និងសរមបសរមលួករ
េលកកមពស់ និងករករពរសិទធិមនុសស។ វជេវទិកមួយែដលអចអភិវឌឍយុទធសរសត
េលអទិភព និងករសរមលួដល់ករតសូ៊មតិ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត អងគករសងគម
សីុវលិជេរចនេរបរបស់ UPR ជេវទិកមួយកនុងករេរៀបចំទសសនៈរបស់ពួកេគពីសិទធិ
មនុសស ដូចេនះផតល់និតយនុកូលដល់ពួកេគេន UN។ េទះបីជមិនរតវូបនអនុញញ ត
ឲយនិយយ យ៉ងេហចណស់ពួកេគអចនិយយេទកន់រដឋែដលអណិត ឬរបព័នធ
ផសពវផសយពីបញហ េនះ។ 

 

នីតិវិធីពិេសស 
នីតិវធីិពិេសសជេឈម ះមួយ ែដលបនដក់ជូនដល់ចេងក មៃនយនតករករពរែដល
បនេរបរបស់រសប់ករតមដន និងរយករណ៍សិទធិមនុសស។ នីតិវធីិពិេសសអច
មនទរមង់មួយចំនួន បុ៉ែនតទរមង់ទំងអស់រួមមនករែតងតំងបុគគល ឬរកុមរបជជន
េដមបេីសុបអេងកតកងវល់សិទធិមនុសសជក់លក់។ េនះអចជករេសុបអេងកតេលរបេទស
មួយជក់លក់ ឬជករេសុបអេងកតេលរបេភទជក់លក់ៃនកររេំលភសិទធិមនុសស។ 
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ករេសុបអេងកតអចរតូវបនេធវេឡងេដយបុគគលមួយរូប (អនកជំនញករជបុគគល ឬ 
អនករយករណ៍ពិេសស) ឬអចបញចូ លមនុសសមួយរកុម (រកមុករងរ)។ 
 

 

េផត តសំខន់េលនីតិវធីិពិេសស  
 

អនករយករណ៍ពិេសសអនករយករណ៍ពិេសសអនករយករណ៍ពិេសសអនករយករណ៍ពិេសស 
អនករយករណ៍ពិេសសជបុគគលែដលមនអណតតិ កនុងករេសុបអេងកតកងវល់សិទធិ
មនុសសជក់លក់ តមរបធនបទ ឬតមរបេទស។ មនអនករយករណ៍របែហលជ 
៤០ រូប រួមមន៖ 

 
អនករយករណ៍តមរបធនបទ៖ លំេនដឋ នរគប់រគន់ សិទធិកនុងករទទួលបនករអប់រ ំ
ករកត់េទសេរករបព័នធតុលករ េដយសេងខប និងតមទំេនងចិតត សិទធិចំណីអហរ 
េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ ឬជំេនឿ សុខភព សិទធិរបស់ជនជតិេដមភគតិច។  
របេទសែដលមនអនករយករណ៍ ឬអនកជំនញករផទ ល់ខលួន៖ េបឡរូស កមពុជ 
េអររីទ អីុរង់៉ មីយ៉ន់ម៉ន កូេរខ៉ងេជង ទឹកដីប៉េឡសទីន សូ៊ម៉លី សូ៊ដង់ និងសីុរ។ី 

 

អនកជំនញករឯករជយ 
អនកជំនញករឯករជយគឺរសេដៀងគន នឹងអនករយករណ៍ពិេសស បុ៉ែនតពួកេគេផត តេល
កររសវរជវជជងករតមដន និងចុះទសសនៈកិចច។ ទំងេនះរូមបញចូ លអនកជំនញ
ករេល៖ សំណួរពីសិទធិមនុសស និងភពរកីរកខល ំង បញហ ជនជតិភគតិច សិទធិមនុសស
និងសមគគីភពជអនតរជតិ  ផលប៉ះពល់ៃនេគលនេយបយកំែណទរមង់េសដឋកិចច 
និង បំណុលបរេទសេលករទទួលបនសិទធិមនុសសេពញេលញ ករេលកកមពស់សណឋ ប់

ធន ប់អនតរជតិរបកបេដយរបជធិបេតយយ និងសមភព។ 
 

រកុមករងរ 
រកុមករងរមនសមជិករបំរូប មួយរូបសរមប់តំបន់នីមួយៗ េហយពួកេគរយ
ករណ៍ពីកងវល់សិទធិមនុសសជសកល ដូចជ៖ ករបត់ខលួនេដយបងខ ំ ឬមិនសម័រគចិតត 
ករឃំុខលួនតមទំេនងចិតត ករេរបរបស់ភតិករ ី ករេរ សេអងេលរសតីកនុងចបប់ និងករ
អនុវតត សជីវកមមពហុជតិ។ រតូវចងចំ៖អនកតំណងពិេសសតំណងឲយ UNSG។ ពួក
េគអចជអនកជំនញករពិេសស ឬអនកតំណងជន់ខពស់។ អណតតិរបស់ពួកេគជ
េរចនរសេដៀងគន នឹងអនករយករណ៍ពិេសស បុ៉ែនតមិនែមនរល់ករងរទំងអស់កនុង
វសិ័យសិទធិមនុសសេទ េហយក៏មិនរយករណ៍ដល់សថ ប័នសិទធិមនុសសែដរ។  
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អនករយករណ៍ពិេសស អនកជំនញករ និងរកុមករងររបស់ HRC មនឯករជយភព 
េហយមិនតំណងរបេទសណមួយេនះេទ ជសវ័យភពនឹងេធវឲយមនទំងេរកឌីដ 
និងកររបឈម។ របយករណ៍របស់ពួកេគរតវូបនយកចិតតទុកដក់ខពស់ េដយសរ
អនកជំនញកររតូវបនដឹងថមនឯករជយភព និងមិនពក់ព័នធនឹងបញហ នេយបយ។ 
យ៉ងណមិញ ឯករជយភពទំងេនះរបស់អនកកន់កប់នីតិវធីិេធវឲយមនករពិបកដល់
ពួកេគកនុងករទទួលបនករអេញជ ញេដមបីទសសនៈកិចច កនុងរបេទសែដលខលួនចង់េសុប
អេងកត។ ជករអនុវតត រតូវមនករេសនជលយលកខអកសរដល់រដឋ េហយរបសិនជរដឋ
រពមេរពៀង រដឋនឹងេចញលិខិតអេញជ ញ។ បញហ ចំេពះនីតិវធីិេនះអចរតូវបនបញជ ក់
េដយករណីរបេទសកូេរខ៉ងេជង និងមីយ៉ន់ម៉ែដលអនករយករណ៍ របស់របេទស
ទំងេនះរតវូបនអនុញញ តបុ៉នម ន (ឬគម នែតមតង) ដងបុ៉េណណ ះេដមបីេធវទសសនៈកិចច កនុង
របេទសេនះកនុងអំឡុងេពលមួយទសវតសមុន។ មយ៉ងវញិេទៀត របេទសជិត១០០ បន
េចញ ’លិខិតអេញជ ញេបកចំហ’ បងហ ញពីករេបកចំហររបស់ខលួន កនុងករទទួលករ
ទសសនៈកិចចពីអនកកន់កប់អណតតិនីតិវធីិពិេសសតមរបធនបទណមួយ។ 

 
ដូចគន នឹងអនករយករណ៍ ឬអនករសវរជវែដរ អនករយករណ៍ពិេសសរបមូលព័ត៌មន 
និងសរេសររបយករណ៍េដយេធវទសសនៈកិចចកនុងរបេទស េដមបីករេសុបអេងកតបែនថម។ 
េលសពីេនះេទៀត ពួកេគអចវយតៃមល និងផតល់ដំបូនម នសតីពីសថ នភពសិទធិមនុសស។ 
អណតតិរបស់ពួកេគអនុញញ តឲយមនកររតួតពិនិតយ ករតមដន ផតល់ដំបូនម ន និង េធវ 
របយករណ៍សធរណៈេលសថ នភពសថិតេរកមនីតិវធីិ។ ពួកេគអចេឆលយតបនឹង
បណតឹ ងបុគគល េធវករសិកសរសវរជវ ចប់េផតមសកមមភពេលកកមពស ់ និង ករយល់
ដឹង និងផតល់ជំនួយបេចចកេទសេនេពលែដលរតវូករ។ 

 
ជករអនុវតត នីតិវធីិពិេសសជទូេទរតូវបនេរបរបស់េដមបីេឆលយតបនឹងករតវ៉បនទ ន់ 
េដយសរថនីតិវធីិទំងេនះ ជមេធយបយដ៏ឆប់រហ័សបំផុតកនុងករេឆលយតបនឹង
បញហ សិទធិជបនទ ន់ដូចជបុគគលមួយរូបបត់ខលួន ឬករគរមមកំែហងដល់ជីវតិអនកណ
មន ក់។ នីតិវធីិពិេសសជេរឿយៗរតូវបនចត់ទុកថជអំណចជសកលសតីពីសថ នភព 
ឬរបធនបទសិទធិមនុសស េហយដូចេនះ របយករណ៍របស់នីតិវធីិេនះទទួលបនករ
ចប់អរមមណ៍។ នីតិវធីិពិេសសទំងេនះមនភពថមីេថម ង ែដលនីតិវធីិទីមួយ គឺជរកុម
ករងរសតីពីករបត់ខលួនែដលបនចប់េផតមកនុងឆន ំ១៩៨០ េហយមនករេកនេឡងពី
ចំនួនតិចជងដប់កនុងេដមទសវតសឆន ំ១៩៩០   ដល់របែហលជែសសិបេពលបចចុបបនន។ 

 
េនអសីុអេគនយ៍ មនអនកតំណងពិេសសេនកនុងរបេទសកមពុជ េទះបីជេនះមិន
ែមនដច់ណត់ថជនីតិវធីិពិេសស បុ៉ែនតអនកតំណង UNSG តមករពិតជក់ែសតង
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អនកតំណងពិេសស និងនីតិវធីិពិេសស មនលកខណៈរសេដៀងគន ។ មីយ៉ន់ម៉មន
ទំងអនករយករណ៍ពិេសស (ចប់តំងពីឆន ំ១៩៩៣)និងទីរបឹកសពិេសសៃនអគគេលខ
ធិករ (ចប់តំងពីឆន ំ២០០០)។ ករេរជសេរ សអនករយករណ៍ពិេសស គឺែផអកេលតុលយ
ភពតំបន់ ដូចេនះមនចំនួនជក់លក់មកពីអសីុ។ អនកជំនញករពីរបេទសៃថ ឥណឌូ
េនសីុ ម៉េឡសីុ និងហវីលីពីនធល ប់េធវជអនករយករណ៍ពិេសស។ 

 
អនករយករណ៍ពិេសសតមរបធនបទមួយចំនួន បនេធវករវយតៃមលេលរបេទសេន
អសីុអេគនយ៍ែដលបនទទួលចំណប់អរមមណ៍េលរបព័នធផសពវផសយ។ េនេពលែដល
អនករយករណ៍ពិេសសសរមប់កិចចករកត់េទសេរករបព័នធតុលករ េដយសេងខប 
ឬតមទំេនងចិតត Philip Alston បនទសសនៈរបេទសហវីលីពីនកនុងឆន ំ ២០០៧ របយ
ករណ៍របស់គត់បនទទួលបនចំណប់អរមមណ៍យ៉ងេរចនកនុងតំបន់។ េនកនុងរបយ
ករណ៍េនះ គត់បនបញជ ក់ថ ”កមល ំងេយធមនេគលជំហរបដិេសធេលករកត់កតី
េរករបព័នធតុលករែដលមនករចូលៃដេជងពីទហនរបស់ខលួន” ជមតិេយបល់មួយ
ែដលមនលកខណៈសុីជេរមេលកងកមល ំងេយធហវីលីពីន េហយេធវឲយមនករជែជក
ែវកែញកេរចនពីបញហ េនះ។ 

 
 
 

េផត តសំខន់េល 
ទសសនៈកិចចរបស់ Alston េទកន់របេទសហវីលីពីនកនុងនមជអនក
រយករណ៍ពិេសសេលករសមល ប់រងគ លេរករបព័នធតុលករ  

 
ហវីលីព អល់សតុន (Philip Alston) គឺជអនករយករណ៍ពិេសសេលករកត់េទសេរក
របព័នធតុលករ េដយសេងខប ឬតមទំេនងចិតត ចប់តំងពីឆន ំ២០០៤។ កនុងឆន ំ ២០០៧ 
គត់មនេបសកកមមេទកន់របេទសហវីលីពីន។ េនកនុងរបយករណ៍របស់គត់មួយឆន ំ
េរកយមក គត់បនបងហ ញថចប់តំងពីឆន ំ ២០០១ មករបជជនរបែហលជ ៨០០ 
នក់ ជពិេសសសកមមជនេឆវងនិយមរតូវបនសមល ប់ េដយរូមមនទំងអនកតសូ៊មតិ
កំែណទរមង់ដីធលី និងអនកករពរសិទធិមនុសស។ ករសល ប់ទំងេនះភគេរចនេដយសរ
បុគគលេយធ។  

 
រដឋ ភិបលបនេឆលយតបថករសល ប់ទំងេនះ ភគេរចនរតវូបនរបរពឹតតេដយជន
កំុមមុយនិសែដលជែផនកមួយៃន ’ករជរមះេចល’ ឬករលុបបំបត់គិញសមង ត់ ែដល
េនះ Alston េហថជ” ករពយយមេដយអត់មនករេអៀនខម ស (េដយរដឋ ភិបល) 
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កនុងករបែងវរករទទួលខុសរតូវ”។ Alston ក៏បនបញជ ក់ែដរថតុលករ ”េផត តសំខន់
េលករកត់េទសេមដឹកនំសងគមសីុវលិ ជជងអនកសមល ប់េមដឹកនំទំងេនះ” ។ ជ
លទធផលនំឲយមននិទណឌ ភពករមិតខពស់។ បនទ ប់ពីរបយករណ៍បនេចញកនុងឆន ំ 
២០០៨ចំនួនៃនករសមល ប់រងគ លេរករបព័នធតុលករបនធល ក់ចុះពីជង២០០ មករតឹម 
៦៨។ េទះបីជករសមល ប់ចំនួន ៦៨ េនែតខពស់ក៏េដយ ករធល ក់ចុះគួរឲយកត់សមគ ល់
េនះបងហ ញពីលទធភពនីតិវធីិពិេសស កនុងករផល ស់បតូរសតង់ដរសិទធិមនុសសកនុងសថ ន
ភពមួយចំនួន។ 

 
នតីិវិធីបណតឹ ង 
HRC អចេរបរបស់នីតិវធីិដៃទកនុងករេសុបអេងកតរបេទសែដលមនកំណត់រតសិទធិ
មនុសសមិនលអផងែដរ។ ចប់តំងពីឆន ំ ២០០៧ មក កនុងករណីែដលខលួនយល់េឃញ
ថមន ”កររេំលភបំពនធងន់ធងរ និងអចេធវករបញជ ក់ភ័សតុតងបនេលសិទធិមនុសស 
និងេសរភីពជមូលដឋ ន” HRC នឹងទទួលយកបណតឹ ងបុគគល េហយបនទ ប់មកនឹងេធវ
ករេសុបអេងកតសមង ត់មួយ។ នីតិវធីិេនះមនវតតមនេរចនទសវតសមកេហយ េហយពី
មុនរតូវបនសគ ល់ថជនីតិវធីិ ១៥០៣។ េនកនុងអនតរកលពីគណៈកមម ករេទជរកមុ
របឹកស នីតិវធីិេនះរតវូបនពិនិតយេឡងវញិ េហយមនករផល ស់បតូររចនសមព័នធបនតិច
បនតួច និងរតូវបនផល ស់េឈម ះេទជនីតិវធីិបណតឹ ង។ ករេសុបអេងកតេនះក៏អនុវតត
ចំេពះកររេំលភបំពនែដល ’ធងន់ធងរ’ ែដលមនន័យថកររេំលភបំពនរតូវែតមន
សភពធងន់ធងរ។ HRC នឹងមិនេសុបអេងកតេលកររេំលភបំពនេលបុគគល ឬសថ នភព
ែដលមិនចបស់ថរដឋបនេដរតួនទីកនុងេនះេទ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត ដំេណ រករេនះ
ជករសមង ត់ មនន័យថ HRC រតូវបនតរមូវឲយេធវករេសុបអេងកតេនកនុងបនទប់
បិទជិត េហយករពិភកសមិនរតូវបនផសពវផសយជសធរណៈេនះេទ។ មិនធល ប់
មនករេសុបអេងកតេលរបេទសអសីុអេគនយ៍ណមួយេនះេទ េដយយនតករេនះ 
េទះបីជរបេទសម៉ល់ឌីវ ែដលជរបេទសជិតខងេនអសីុខងតបូង រតូវបនេសុប
អេងកតេនកនុងឆន ំ ២០០៨ ក៏េដយ។ េនកនុងយនតករពីមុន ែដលរតូវបនសគ ល់ថជ
នីតិវធីិ ១៥០៣ (េដយសរនីតិវធីិេនះរតូវបនបេងកតេដយេសចកតីសេរមច ECOSOC 
េលខ ១៥០៣) របេទសអសីុអេគនយ៍ជេរចនរតវូបនេសុបអេងកតដូចមនបងហ ញកនុង
តរងខងេរកម៖ 
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តរង ៥-៣: ករេសុបអេងកតរបស់រដឋេដយគណៈកមមករសិទធិមនុសសនីតិវធិីបណតឹ ង 
 

 របេទស  េពលពិនិតយេរកមករេដះរសយឆន ំ ១៥០៣ 
 របុ៊យេណ  មិនធល ប់ 
 កមពុជ  ១៩៧៩ (ដូចកមពុជ) 
 ឡវ  ១៩៩៥ 
 ឥណឌូ េនសុ ី  ១៩៧៨-១៩៨១ 

 ១៩៨៣-១៩៨៥ 
 ម៉េឡសុី  ១៩៨៤ 
 មីយ៉ន់ម៉  ១៩៧៩-១៩៨០ 

 ១៩៩០-១៩៩២ 
 ហវីលីពីន  ១៩៨៤-១៩៨៦ 
 សិងហបុរ ី  មិនធល ប់ 
 ៃថ  ១៩៩៥, ១៩៩៦ 
 េវៀតណម  ១៩៩៤ 
 ទីម័រខងេកត  មិនដូចរបេទសឯករជយបុ៉ែនតជែផនកមួយរបស់ឥណឌូ េនសុី 

 
 

 

 
HRC េដរតួនទីសំខន់មួយកនុងករេលកកមពស់ និងករករពរសិទធិមនុសសេនកនុង
របព័នធ UN។ ខណៈេពលែដលសថ ប័នមួយែដលមនែតសមសភពរដឋេធវករតមដន
សតង់ដរសិទធិមនុសសរបស់រដឋដៃទនឹងមនកររបងុរបយ័តន និងមនែដនករមិតេដយ
សរេហតុផលនេយបយ សកមមភពរបស់ HRC ែដលអចអនុវតតនីតិវធីិដូចជនីតិវធីិ
ពិេសស UPR និងនីតិវធីិបណតឹ ងបនចប់េផតមកនុងករបងហ ញពីភពខុសគន េលសតង់ដរ
សិទធិមនុសស។ អនករយករណ៍ពិេសសេនែតបនតកនុងករេធវករងរសំខន់របស់ខលួនកនុង
ករេឆលយតបនឹងកររេំលភបំពនជំុវញិពិភពេលក េហយចត់វធិនករភល មៗេល
បណតឹ ងៃនកររេំលភបំពនធងន់ធងរេលសិទធិមនុសស។  

 

 
៥.៣ ករយិល័យឧតតមសនងករទទួលបនទុកកិចចករសទិធមិនុសស 

 
 

កិចចកររគប់រគងសកមមភពសិទធិមនុសសេន UN និងករវយតៃមលរដឋេដមបីអនុេលម
តមកតពវកិចចរបស់ខលួនេន UN រតូវបនបំេពញេដយ OHCHR។ ដំបូងេឡយរតូវបន
េហថជមជឈមណឌ លសិទធិមនុសស OHCHR រតូវបនបេងកតេឡងបនទ ប់ពីរកុមេផសងៗ
េនេដមទសវតសឆន ំ១៩៩០ បញចុ ះបញចូ លឲយមនសថ ប័នជន់ខពស់ជងមុន កនុងកររគប់
រគងបញហ សិទធិមនុសសេន UN។ ទសសនៈេនះរតូវបនទទួលយកេនកនុងសននិសិទពិភព
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េលកសតីពីសិទធិមនុសសកនុងឆន ំ១៩៩៣ និងេសចកតីសេរមចែដលបនេចញកនុងករបេងកត 
OHCHR។ 

 
សកមមភពែដលមនេនកនុង OHCHR រួមមនចលនកនុងករបេរញជ ៀបសិទធិមនុសសកនុង
របព័នធ UN និងេដមបីផតល់នូវសេមលងដ៏ខល ំងមួយកនុងករករពរសិទធិមនុសស។ េលសពី
េនះេទៀត សថ ប័នេនះផតល់ជំនួយដល់រដឋ ភិបល ដូចជជំនញករ និងករបណតុ ះ
បណត លបេចចកេទស េដមបីជរមុញឲយពួកេគេឆលយតបនឹងកតពវកិចចសិទធិមនុសសរបស់
ពួកេគ។ សថ ប័នេនះក៏សរមបសរមួលសកមមភពសិទធិមនុសសេនកនុង UN និងគំរទដល់
សថ ប័នសនធិសញញ ផងែដរ ជឧទហរណ៍តមរយៈករសរមបសរមួល UPR។ OHCHR 
ក៏អនុវតតសកមមភពអប់រ ំព័ត៌មនសធរណៈ និងករតស៊ូមតិតំណងឲយ UN ផងែដរ។ 
មិនដូចគន នឹង HRC េនះេទ OHCHR មិនមនសមសភពជតំណងរដឋេនះេទ បុ៉ែនត
មនសមសភពជបុគគលែដលមនជំនញករកនុងវស័ិយសិទធិមនុសស។ 

 
OHCHR រតូវបនសគ ល់ថមនវតតមនេនតមរបេទសេរចន េដយមនករយិល័យ
របចំរបេទស និងថន ក់តំបន់ចំនួន ២៥ ជំុវញិពិភពេលក។ េនអសីុអេគនយ៍ ករយិ
ល័យរបចំតំបន់មនេនទីរកងុបងកក េនករយិល័យកណត ល ESCAP។ េនេដម
ទសវតសឆន ំ ១៩៩០ OHCHR មនបញហ កនុងករទទួលបនករទទួលសគ ល់េដយសរ
ករមិនចុះសរមុងគន  និងករយិធិបេតយយរបស ់UN េធវឲយ OHCHR  ទន់េខសយ និង
មិនមនរបសិទធិភព។ យ៉ងណមិញ ជមួយនឹងភពចរមុះៃនសមជិកគណៈកមម ករ
ែដលខល ំងកល  និងមនករទទួលសគ ល់នូវអណតតិទូលំទូលយេល សិទធិមនុសសទូទំង 
UN  OHCHR បនចប់េផតមទទួលបនភពេលចេធល កនុងករងររបស់ខលួន។ OHCHR 
រតូវបនដឹកនំេដយឧតតមសនងករ ែដលរតវូបនែតងតំងេដយអគគេលខធិករ។ 
ចប់េផតមកនុងឆន ំ ១៩៩៤ តូនទីេនះតរមវូឲយសមជិកគណៈកមម ករបំេពញអណតតិ
រយៈេពលបួនឆន ំ។ រតឹមឆន ំ ២០១៤ មនសមជិកគណៈកមម ធិករចំនួនរបំពីររូបមកពី
អឺរ ៉ុប អេមរកិឡទីន និងអរហវិក បុ៉ែនតមិនមនមកពីអសីុេនះេទ។ 

 

៥.៤ សថ ប័នសនធសិញញ  
 

ដូចែដលបនេរបៀបេធៀបនឹងសថ ប័ធមមនុញញ សថ ប័នសនធិសញញ ជរបេភទែដលរតូវបន
ែបងែចកដច់េដយែឡកពីសថ ប័នសិទធិមនុសស។ សថ ប័នសនធិសញញ រតូវបនបេងកត
េឡងពីសនធិសញញ សិទធិមនុសស េហយករបេងកត អណតតិ និងវធិនរតវូបនបញជ ក់
លមអិតកនុងសនធិសញញ ផទ ល់ែតមតង។ សនធិសញញ សិទធិមនុសសនីមួយៗ (និងពិធីសរបែនថម
សតីពីទរុណកមម) មនសថ ប័នសនធិសញញ របស់ខលួន ែដលមនសថ ប័នចំនួនដប់ គិតរតឹម
ឆន ំ ២០១៤។ េនេពលែដលសនធិសញញ ចូលជធរមន លទធផលសំខន់បំផុតមួយគឺជ
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ករបេងកតគណៈកមម ធិករ ែដលមនសមជិកពី ១០-២៣ រូប (េយងតមសនធិសញញ ) 
ែដលមនករងរកនុងកររតួតពិនិតយករអនុេលមរបស់រដឋភគី។ ខណៈេពលែដល
សថ ប័នធមមនុញញជេរឿយៗមនសមសភពជតំណងរដឋ សថ ប័នសនធិសញញ មន
សមសភពជអនកជំនញករឯករជយ។ ជធមមត សមជិកសថ ប័នសនធិសញញ  ជអនក
ជំនញករសិទធិមនុសស អចជអនកចបប់ អនកករទូត ឬបុគគលិក NGOs។  ពួកេគរតូវ
បនែតងតំងេដយរដឋភគីៃនសនធិសញញ  បុ៉ែនតមុខតំែណងរបស់ពួកេគ ឯករជយពីរដឋ 
(ដូចេនះធនថរដឋ ភិបលមិនរគប់រគងពួកេគ)។ សថ ប័នទំងេនះអនុវតតនូវសកមមភព
មួយចំនួន ែដលមនភពខុសគន ពីសនធិសញញ មួយេទសនធិសញញ មួយ េហយរតវូបន
សេងខបកនុងតរងខងេរកម៖ 

 

តរង ៥-៤: សេងខបសថ ប័នសនធិសញញ  
 

 សថ ប័ន  
សនធិសញញ  

 

ចំនួនគណៈកមមករ 

 
របយករណ៍
រដឋ 

បណតឹ ងបុគគល របយករណ៍ 

រយៈេពល* 

សំណួរ 

 និង/ឬ េបសកកមម 

CCPR ១៨ មន មនពិធីសរបែនថម ២ និងសំេណ  អត់ 

CESCR ១៨ មន មនពិធីសរបែនថម ២ និង ៥ មន ពិធិសរបែនថម** 

CEDAW ២៣ មន មនពិធីសរបែនថម ១ និង ៤  មន ពិធីសរបែនថម 

CRC*** ១៨ មន មនពិធីសរបែនថម ២ និង ៥ មន ពីធីសរបែនថម** 

ICERD ១៨  មន មន មរត១៤ ១ និង ២ អត់ 

CAT+ ១០ មន  មន មរត២២ ១ និង ៤ មន មរត២០ 

CMW ១៤ មន មន មរត៧៧ ១ និងសំេណ ៥ អត់ 

CRPD ១៨ មន មន ពិធីសរបែនថម ២ និង ៤ មន ពិធីសរបែនថម 

ICED ១០ មន មន មរត៣១ ២ ++ មន មរត៣៣ 

 

 
OP = ពិធីសរបែនថម 
* ចំនួនឆន ំរហូតដល់របយករណ៍បឋម/ ចំនួនឆន ំរវងរបយករណ៍បនទ ប់ 
** េនេពលែដល OP ចូលជធរមន  
***ពិធីបែនថមទំងពីរៃន CRC ទមទររបយករណ៍រដឋភគីផងែដរ ជបឋមកនុងរយៈេពល ២ឆន  ំ
បនទ ប់មកេរៀងរល់របំឆន  ំ
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+ តម CAT មនអនុគណៈកមម ករសតីពីករបងក រទរណុកមមអនុគណៈកមម ករសតីពីករបងក រទរណុកមមអនុគណៈកមម ករសតីពីករបងក រទរណុកមមអនុគណៈកមម ករសតីពីករបងក រទរណុកមម    និងកររបរពឹតតមកេលនិងកររបរពឹតតមកេលនិងកររបរពឹតតមកេលនិងកររបរពឹតតមកេល    
ឬទណឌ កមមដៃទេទៀតែដលសហវឬទណឌ កមមដៃទេទៀតែដលសហវឬទណឌ កមមដៃទេទៀតែដលសហវឬទណឌ កមមដៃទេទៀតែដលសហវ    អមនុសសធម៌អមនុសសធម៌អមនុសសធម៌អមនុសសធម៌    និងបនទ បបេនថ កផងែដរនិងបនទ បបេនថ កផងែដរនិងបនទ បបេនថ កផងែដរនិងបនទ បបេនថ កផងែដរ ឬ (SPT) 

++ មិនទន់បនសេរមចេនេឡយ 
 

សថ ប័នសនធិសញញ នីមួយៗខុសគន បនតិចបនតួចេដយសរអណតតិ និងអំណចរបស់ខលួន។ 
ែផនកចុងេរកយៃនែផនកេនះនឹងបញជ ក់លមអិតពីសកមមភពសថ ប័នសនធិសញញ  និងពិភ
កសពីវធីិែដលពួកេគករពរសិទធិមនុសស។  

 
របយករណ៍រដឋភគី 
េនេពលែដលរដឋមួយរពមេរពៀងេលសនធិសញញ មួយ រដឋក៏េបតជញ ផងែដរកនុងករសរេសរ
របយករណ៍តមេពលេវលកំណត់ (េពលេវលជក់លក់ែផអកេលសនធិសញញ  បុ៉ែនត
របែហលជបួនេទរបំឆន ំ ជរយៈេពលទូេទ) ែដលរដឋបញជ ក់លមអិតពីវធីិែដលខលួន
េឆលយតបនឹងកតពវកិចចសនធិសញញ របស់ខលួន។ រដឋរតូវែតេរៀបរប់ពីជំហន ដូចជវធិន
ករចបប់ តុលករ េគលនេយបយ និងវធិនករដៃទ ែដលរតូវអនុវតតេដមបីធនថ
សិទធិកនុងសនធិសញញ រតូវបនករពរ។ របយករណ៍រដឋភគី ជទូេទជឯកសរេរចន
ទំព័រ េពលខលះជិតពីររយទំព័រ ែដលេឆលយតបនឹងសនធិសញញ  មួយមរតមតងៗ។ របយ
ករណ៍គួរែតពនយល់ពីេតថសិទធិកនុងសនធិសញញ  រតូវបនបញចូ លកនុងចបប់ជតិយ៉ង
ដូចេមតច េតរបជជនបុ៉នម ននក់ែដលបនទទួលសិទធិកនុងរបេទសេនះ េហយសកមម
ភពដៃទេទៀតែដលខលួនបនេធវេដមបីធនករករពរសិទធិ។ 

 
ជទូេទ រដឋរតូវរបគល់ជូនរបយករណ៍បឋម កនុងរយៈេពលមួយ ឬពីរឆន ំបនទ ប់ពីករ
ផតល់សចច ប័ន បនទ ប់ពីេពលេនះករេធវរបយករណ៍រតូវបនកំណត់តមេពលេវល 
(ជទូេទបួន ឬរបំឆន ំ)។ យ៉ងណមិញ េនះជកិចចករែដលអត់ធមតមួយ និងមិនែមន
ជករភញ ក់េផអលេនះេទ ែដល រដឋជេរចនមនករសទ ក់េសទរកនុងករេធវកររសវរជវ 
និងសរភពនូវកងវះខតៃនករអនុេលមតមសនធិសញញ េដយរដឋខលួន។ លទធផលគឺថ
រដឋជេរចនមនភពយឺតយ៉វ កនុងកររបគល់ជូនរបយករណ៍របស់ខលួន។ រដឋភគេរចន
យ៉ងេហចណស់េនជំពក់របយករណ៍យ៉ងតិចមួយ េហយរដឋជេរចនេទៀតជំពក់
របយករណ៍ចំនួនពីរ ឬេរចនជងេនះ។ របេទសរបុ៊យេណមិនែដលបនរបគល់ជូន
របយករណ៍ដល់ CEDAW ទល់ែតេសះចប់តំងពីករផតល់សចច ប័នរបស់ខលួនកនុងឆន ំ 
២០០៧ ឥណឌូ េនសីុជំពក់របយករណ៍ចំនួនបីដល់ CERD េហយរបេទសឡវបន
ជំពក់របយករណ៍ដល់សថ ប័នសនធិសញញ ចំនួនរបំ។ េនះមិនែមនមនន័យថអសីុ
អេគនយ៍មិនបំេពញកតពវកិចច កនុងកររបគល់របយករណ៍េនះេទ េដយសរមនរដឋ
ជេរចនក៏ជំពក់របយករណ៍ផងែដរ េហយតមករប៉ន់របមណ មនករជំពក់
របយករណ៍ជង ១០០០ ដល់សថ ប័នសនធិសញញ ទំងអស់។  
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ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
េតរបយករណ៍រដឋភគីជមេធយបយមនសរៈសំខន់មួយកនុងករកំណត់សថ នភព
សិទធិមនុសសកនុងរបេទសមួយែមនែដរឬេទ? 
មនកររះិគន់ជេរចនេលរបព័នធរបយករណ៍របស់រដឋ។ របេទសអសីុអេគនយ៍ែតមួយ
គត់ែដលមិនជំពក់របយករណ៍គឺរបេទសសឹងហបូរ ី (េទះបីជរបេទសេនះបនផតល់
សចច ប័នេលសនធិសញញ ចំនួនែតពីរក៏េដយ)។ េលសពីេនះេទៀត ដំេណ រករេនះមិន
មនសរៈសំខន់ចំេពះរដឋ ែដលមិនបនផតល់សចច ប័នេលសនធិសញញ េនះេទ។ ចំេពះ
រដឋែដលបនជំពក់របយករណ៍ សថ ប័នសនធិសញញ អចរតឹមែតផតល់ករេលកទឹកចិតត 
បុ៉ែនតែតទំហ ំ  និងវសិលភពៃនរបយករណ៍ និងករទមទរឲយមនករចំណយធន
ធនរបស់រដឋ មិនមនអវីេរចនែដលសថ ប័នសនធិសញញ អចេធវេដមបីធននូវករអនុ
េលមេនះេទ។ េទះបីជេនេពលែដលរតវូបនរបគល់ជូនក៏េដយ ក៏របយករណ៍
ជេរចនផតល់ជូនែតពីទសសនៈរបស់រដឋ និងលុបេចលនូវបញហ សិទធិមនុសសសំខន់ៗ។ 

 
េដយសរែតកងវល់ទំងេនះមនករផតួចេផតមដំេណ ករពិេរគះេយបល់េដយ OHCHR 
ែដលរតវូបនេហថ ‘ដំេណ រករពរងឹងសថ ប័នសនធិសញញ ’។ ដំេណ រករេនះបនគូស
បញជ ក់ពី ”ឧបសគគជចមបងៃនរបយករណ៍រដឋ និងករទំនក់ទំនងជមួយរដឋ ធនធន
មិនរគប់រគន់រុៃំរៃ៉នសថ ប័នសនធិសញញ  និងករអនុេលមតមមិនមនរបសិទធិភព 
េដយរដឋភគីេលកតពវកិចចរបយករណ៍របស់ពួកេគ” ។ ករពិេរគះេយបល់បនផតល់
នូវដំេណះរសយែដលអចេទរួចមួយចំនួន រួមមនរបយករណ៍េទលែដលរគប់
ដណត ប់េលសនធិសញញ ទំងអស់ ឬរតឹមែតេសនសំុរបយករណ៍ពីរដឋែដលមនកំណត់រត
មិនលអបុ៉េណណ ះ។ 
     
េតអចេធវអវីបនេដមបេីដះរសយបញហ េនះេតអចេធវអវីបនេដមបេីដះរសយបញហ េនះេតអចេធវអវីបនេដមបេីដះរសយបញហ េនះេតអចេធវអវីបនេដមបេីដះរសយបញហ េនះ? ? ? ? េតអចេទរចួែដរឬេទកនុងកររពឹំងថរដឋេតអចេទរចួែដរឬេទកនុងកររពឹំងថរដឋេតអចេទរចួែដរឬេទកនុងកររពឹំងថរដឋេតអចេទរចួែដរឬេទកនុងកររពឹំងថរដឋ
នឹងនឹងនឹងនឹងឮឮឮឮរយករណ៍េដយសនយនុម័តេលសថ នភពសិទធិមនុសសរបស់ពួកេគរយករណ៍េដយសនយនុម័តេលសថ នភពសិទធិមនុសសរបស់ពួកេគរយករណ៍េដយសនយនុម័តេលសថ នភពសិទធិមនុសសរបស់ពួកេគរយករណ៍េដយសនយនុម័តេលសថ នភពសិទធិមនុសសរបស់ពួកេគ    ឬេនះឬេនះឬេនះឬេនះជជជជ
ជេរមសជេរមសជេរមសជេរមសលអរបេសរបំផុតសរមប់អងគករសងគមសុវីលិលអរបេសរបំផុតសរមប់អងគករសងគមសុវីលិលអរបេសរបំផុតសរមប់អងគករសងគមសុវីលិលអរបេសរបំផុតសរមប់អងគករសងគមសុវីលិ????    

    
េតមនតរមវូករចំបច់កនងុកររយករណ៍េរៀងរល់េតមនតរមវូករចំបច់កនងុកររយករណ៍េរៀងរល់េតមនតរមវូករចំបច់កនងុកររយករណ៍េរៀងរល់េតមនតរមវូករចំបច់កនងុកររយករណ៍េរៀងរល់    ៤៤៤៤----៥៥៥៥ឆន ំមតងសរមប់ឆន ំមតងសរមប់ឆន ំមតងសរមប់ឆន ំមតងសរមប់សនធិសញញសនធិសញញសនធិសញញសនធិសញញ
នីមួយៗនីមួយៗនីមួយៗនីមួយៗ    ែដលមនន័យថរបេទសខលះរតវូេធវរបយករណ៍េសទរែតែដលមនន័យថរបេទសខលះរតវូេធវរបយករណ៍េសទរែតែដលមនន័យថរបេទសខលះរតវូេធវរបយករណ៍េសទរែតែដលមនន័យថរបេទសខលះរតវូេធវរបយករណ៍េសទរែតពីររបយពីររបយពីររបយពីររបយករណ៍ករណ៍ករណ៍ករណ៍
កនុងមួយឆន ំែដរឬេទកនុងមួយឆន ំែដរឬេទកនុងមួយឆន ំែដរឬេទកនុងមួយឆន ំែដរឬេទ? ? ? ? កតពវកិចចេនះជបនទុកធងន់ធងរកតពវកិចចេនះជបនទុកធងន់ធងរកតពវកិចចេនះជបនទុកធងន់ធងរកតពវកិចចេនះជបនទុកធងន់ធងរ    េដយសរពួកេគរតវូរសវរជវេដយសរពួកេគរតវូរសវរជវេដយសរពួកេគរតវូរសវរជវេដយសរពួកេគរតវូរសវរជវ    
និងសរេសររបយករណ៍ទំងេនះនិងសរេសររបយករណ៍ទំងេនះនិងសរេសររបយករណ៍ទំងេនះនិងសរេសររបយករណ៍ទំងេនះ    បញចូ នរបតិភូេទទីរកងុហសែឺណវបញចូ នរបតិភូេទទីរកងុហសែឺណវបញចូ នរបតិភូេទទីរកងុហសែឺណវបញចូ នរបតិភូេទទីរកងុហសែឺណវ    និងបនទ ប់មកនិងបនទ ប់មកនិងបនទ ប់មកនិងបនទ ប់មកេទៀតេទៀតេទៀតេទៀត
តមដនបនតពីលទធផល។តមដនបនតពីលទធផល។តមដនបនតពីលទធផល។តមដនបនតពីលទធផល។    

    
េតមិនមនជករលអេនះេទឬកនុងករេរបរបសនី់តិវធីិេតមិនមនជករលអេនះេទឬកនុងករេរបរបសនី់តិវធីិេតមិនមនជករលអេនះេទឬកនុងករេរបរបសនី់តិវធីិេតមិនមនជករលអេនះេទឬកនុងករេរបរបសនី់តិវធីិ    UPR? (UPR? (UPR? (UPR? (បុ៉ែនតបុ៉ែនតបុ៉ែនតបុ៉ែនត    UPR UPR UPR UPR មិនរគប់មិនរគប់មិនរគប់មិនរគប់
ដណត ប់ដណត ប់ដណត ប់ដណត ប់សទិធិេរចនដូចែដលបនបញជ ក់កនុងសនធិសញញ េផសងៗេនះេទសទិធិេរចនដូចែដលបនបញជ ក់កនុងសនធិសញញ េផសងៗេនះេទសទិធិេរចនដូចែដលបនបញជ ក់កនុងសនធិសញញ េផសងៗេនះេទសទិធិេរចនដូចែដលបនបញជ ក់កនុងសនធិសញញ េផសងៗេនះេទ))))។។។។    
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េនេពលែដលរបយករណ៍រតូវបនរបគល់ជូន សមជិកសថ ប័នសនធិសញញ នឹងអន 
េហយជួបរបជំុជមួយជមួយនឹងរដឋ េដមបីពិភកសពីដំេណ រករៃនរបយករណ៍េនះ។ 
េដយសរែតរបយករណ៍ជទរមង់មួយៃនករវយតៃមលខលួនឯង រដឋជេរឿយៗលុប
េចលនូវព័ត៌មនៃនកររេំលភបំពនសិទធិមនុសស ឬេធវករអះអងពីសតង់ដរខពស់ែដល
មិនឆលុះបញច ំងពីសថ នភពេនមូលដឋ េនះេទ។ េដយសរែតេហតុផលេនះ សថ ប័ន
សនធិសញញ អនុញញ តឲយមនសថ ប័នឯករជយមួយ ដូចជ NGOs េដមបីរបគលរ់បយ
ករណ៍ផទ ល់របស់ពួកេគ (េហថ ’របយករណ៍រសេមល’ ) េដមបីផតល់នូវទសសនៈ
ឯករជយមួយ។ កររតួតពិនិតយជក់ែសតងនឹងេកតមនេឡងេនកនុងកិចចរបជំុមួយែដល 
កនុងេនះសថ ប័នសនធិសញញ នឹងជួបអនកតំណងពីរដឋភគី េនករយិល័យ OHCHR កនុង
ទីរកុងហសែឺណវ េហយរបតិភូរដឋនឹងេឆលយសំណួរពីសថ ប័នសនធិសញញ កនុង ’កិចចសនទន
កនុងន័យសថ បន’។ ជេរឿយៗសថ ប័នសនធិសញញ េលកបញហ ែដលេកតមនកនុងរបយ
ករណ៍រសេមល េហយរដឋអចរតូវបនេសនេដមបផីតល់ព័ត៌មនបែនថមពីកររេំលភ
បំពនែដលេកតមនេឡងេនកនុងរបេទស។ នីតិវធីិទូេទមួយគឺ (ជសំខន់ ជំហន
នីមួយៗៃននីតិវធីិេនះរតូវបនចងរកងជឯកសរ និងមនជសធរណៈ)៖ 

 
១.  កររបគល់ ’របយករណ៍រដឋ’ (ឯកសររកស់ែដលមនជង ១០០ ទំព័រ) 
២.  សថ ប័នសនធិសញញ ដក់បញចូ លគន នូវ ’តរងបញហ ’ ែដលខលួនចង់ឲយរដឋេធវករពិភកស 
ែដលមួយចំនួនៃនបញហ ទំងេនះ អចរតូវបនេលកេឡងេដយរបយករណ៍
រសេមល (ជធមមតរបែហលជពី១០-២០ បញហ ) 

៣.  រដឋភគីេឆលយតបេលតរងៃនបញហ  
៤.  សថ ប័នសនធិសញញ េចញ ’របយករណ៍សេងខប’ ែដលបញជ ក់លមអិតពីកិចចរបជំុ  
៥. សថ ប័នសនធិសញញ េចញ’េសចកតីសននិដឋ នអេងកត’ ែដលអចបញចូ លនូវអនុសសន៍

ដល់រដឋផងែដរ។ 
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ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
េតរបេទសនឹងេធវករផល ស់បតូរេដយសរែតនីតិវធីិរបយករណ៍របស់រដឋ
ែដរឬេទ? 
របយករណ៍រដឋមនឥទធិពលតិតតួចេលករអនុេលមតមសិទធិមនុសស។ យ៉ងណ
មិញ របយករណ៍ទំងេនះអចរតូវបនេរបរបស់តមមេធយបយជេរចនេដមបីេធវឲយ
របេសរេឡងនូវបញហ សិទធិមនុសស េហយមនឧទហរណ៍ជេរចនកនុងតំបន់។ ជឧទ
ហរណ៍ របេទសៃថបនផល ស់បតូរចបប់អពហ៍ពិពហ៍សរមប់រសតីរបស់ខលួន េហយជ
លទធផលេធវឲយមនករអនុេលមតមទំង ICCPR និង CEDAW។ សថ ប័នសនធិសញញ  
CEDAW បនបញជ ក់ថចបប់អពហ៍ពិពហ៍របស់របេទសៃថបនេរ សេអងេលរសតី៖ 
ជករពិបកជង សរមប់រសតីកនុងករែលងលះបុរស េដយពួកគត់រតូវបងហ ញថបុរស
ផិតកបត់ ឬបុរសបនបត់ខលួនរយៈេពលពីរឆន  ំ ខណៈេពលែដលបុរសមនជេរមសកនុង
ករែលងលះេដយមិនមនកំហុស។ េលសពីេនះេទៀតរសតីរតូវែតបតូររតកូលដក់
រតកូលបតី។ កនុងឆន ំ ២០០៥ របេទសៃថបនផល ស់បតូរចបប់េនះ។  
 

 
បណតឹ ងបគុគល 
 
បែនថមពីេលករទទួលបណតឹ ងបុគគល សថ ប័នសនធិសញញ មួយចំនួនក៏ទទួលបណតឹ ងពី
បុគគល និងរដឋភគីផងែដរ។ ខណៈេពលែដលសថ ប័នសនធិសញញ ចំនួនបួនេធវករទទួល
បណតឹ ងរវងរដឋ កនលងមកមិនមនបណតឹ ងែបបេនះេនះេទ េហយដូចេនះនីតិវធីិេនះ
នឹងមិនរតូវបនពិភកសេនះេទ។ ជកររគប់រគន់កនុងករចងចំថ ដូចគន នឹងHRC 
ែដរ រដឋជេរឿយៗមនករសទ ក់េសទរែផនកនេយបយកនុងករផតួចេផតមបណតឹ ងេដយផទ ល់
េលរដឋដៃទេដយខល ចករសងសឹក ែដលមនន័យថទុកឱកសឲយបុគគល និងសងគម
សុីវលិកនុងករេធវកិចចករេនះ េដមបីបតឹងពីកររេំលភបំពនសិទធិមនុសសជក់លក់។ មយ៉ង
វញិេទៀត បណតឹ ងបុគគលរតូវបនេរបរបស់រតវូបនេរបរបស់េរចនជង េដយមន
បណតឹ ងរបែហលជ ២៥០០ ែដលបនដក់ជូនសថ ប័នសនធិសញញ កលពីេពលកនលងមក
េនះ។ សនធិសញញ ទំងអស់មនយនតករបណតឹ ង យ៉ងណមិញ៖ 

 
• CMW ៖ អនុសញញ ពលករេទសនតរបេវសន៍រតវូកររដឋចំនួនដប់ កនុងករផតល់សចច ប័ន
មរត ៧៧ ៃនអនុសញញ េដមបីនីតិវធីិបណតឹ ងអចចប់េផតមបន។ រតឹមឆន ំ ២០១៤ 
មនែតរដឋចំនួនពីរែតបុ៉េណណ ះែដលបនផតល់សចច ប័ន។ 
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• CRC ៖ នីតិវធីិបណតឹ ងសរមប់ CRC រតូវបនផតួចេផតមេឡងកនុងេដមឆន ំ ២០១៤ េន
េពលែដលពិធីសរជេរមសទីបីរបស់អនុសញញ េនះ ទទួលបនករផតល់សចច ប័ន
ចំបច់ចំនួនដប់។ គិតរតឹមឆន ំ២០១៤ មិនទន់មនករដឹងបណតឹ ងេនេឡយេទ។ 

 
• ICESCR ៖ នីតិវធីិបណតឹ ងសរមប់ ICESCR រតូវបនផតួចេផតមកនុងែខឧសភ ឆន ំ
២០១៣ េនេពលែដលពិធីសរបែនថមទទួលបនករផតល់សចច ប័នែដលចំបច់
ចំនួនដប់។ យ៉ងណមិញមិនទន់មនករកត់េសចកតីេលបណតឹ ងបុគគលេនេឡយ
េទ។ 

•   ICED ៖ សនធិសញញ ករបត់ខលួនេដយ បងខំតរមូវឲយរដឋេធវកររបកសតមមរត ៣១ 
ថពួកេគអនុញញ តឲយមនបណតឹ ង។ មកដល់េពលបចចុបបនន រដឋភគីចំនួន១៦ បនេធវ
េសចកតីរបកសេនះ។ មិនមនចំនួនអបបរមចំបច់សរមប់សថ ប័នសនធិសញញ កនុង
ករទទួលបណតឹ ងបុគគលេនះេទ េហយគិតរតឹមឆន ំ ២០១៤ េនះមិនមនករដក់
បណតឹ ងេនះេទ។ 

 

 
សនធិសញញ ែដលេសសសល់ចំនួន ៥ េទៀតមននីតិវធីិបណតឹ ងែដលរតូវបនេរបរបស ់
េទះបីជបណតឹ ងបុគគលរតូវែតមនកររពមេរពៀងេដយសម័រគចិតត េដយរដឋក៏េដយ។ 
ពិនិតយេមលេលកំណត់រតៃនរបេទសអសីុអេគនយ៍ មនរបេទសមួយចំនួនបនអនុ
ញញ តេលបណតឹ ងបុគគល៖ របេទសៃថ និង ហវីលីពីនអនុញញ តឲយបុគគលកនុងករដក់
បណតឹ ងេទសថ ប័នសនធិសញញចំនួនពីរ េហយទីម័រខងេកតអនុញញ តឲយមនករដក់
បណតឹ ងដល់ CEDAW។ កនុងន័យមយ៉ង េនះមិនែមនជកំណត់រតអរកក់េនះេទ េដយ
សរជទូេទរបេទសភគេរចនមិនអនុញញ តឲយមនបណតឹ ងបុគគលេនះេទ េទះបីជ
េនះមនន័យថនីតិវធីិករមរតវូបនេរបរបស់កនុងតំបន់ក៏េដយ។ ករណីេលកែលង
ចំេពះបណតឹ ងែដលបនបតឹងេទសថ ប័នសនធិសញញ  ICCPR របឆំងរបេទសហវីលីពីន 
(១៦ បណតឹ ង) និងបណតឹ ងមួយពីបុគគលមួយរូបែដលបនបតឹងេទ CEDAW ពីរបេទស
ហវីលីពីន។ ៃថ និងទីម័រខងេកតមិនែដលរបឈមនឹងបណតឹ ងបុគគលេនះេទ។   
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តរង ៥-៥៖ របេទសេនអសុីអេគនយ៍អនុញញ តឲយមនបណតឹ ងបុគគល 
 

សនធិសញញ   អនុញញ តឲយមនបណតឹ ង  ចុះហតថេលខមិនផតល់សចច ប័ន 
ICERD  អត់មន  
ICESCR  អត់មន  ទីម័រខងេកត 
ICCPR  ហវីលីពីន  កមពុជ 

CEDAW  ហវីលីពីន ៃថ ទីម័រខងេកត  ឥណឌូ េនសីុ 
CAT  អត់មន  ឡវ 
CRC  ៃថ  អត់មន 
CMW  អត់មន  កមពុជ 

ICED  អត់មន  ឥណឌូ េនសីុ  ឡវ និងៃថ 
 CRPD  អត់មន  កមពុជ 

 
 

 

នីតិវិធីកនងុករដក់ពកយបណតឹ ង 
នីតិវធីិបណតឹ ងបុគគល គឺនីតិវធីិដូចនឹងនីតិវធីិចបប់ ែដលតមរយៈេនះ សថ ប័នសនធិសញញ
របមូលព័ត៌មនពីបុគគល ែដលគិតថសិទធិរបស់ពួកេគរតូវបនរេំលភបំពន។ ទមទរ
ឲយមនករអនុវតតតមនីតិវធីិលមអិត និងបេចចកេទសេដមបីដក់ពកយបណតឹ ង។ នីតិវធីិ
ខុសៗគន បនតិចបនតួចរវងសថ ប័នសនធិសញញ  បុ៉ែនតជមូលដឋ នរតវូអនុវតតតមវធីិខង
េរកមេនះ៖ 

 
១. េដមបណតឹ ង (ឬអនកណមន ក់ែដលតំណងឲយេដមបណតឹ ង) បញជូ នអងគេហតុពីរពឹតត
ករណ៍ ព័ត៌មនពក់ព័នធដៃទេទៀត និងគូសបញជ ក់ពីេហតុផលែដលគត់មិនអច
ទទួលបនយុតតិធម៌កនុងរបេទសរបស់ខលួនជលយលកខអកសរេទសថ ប័នសនធិសញញ ។ 
សិទធិែដលរតវូបនរេំលភ និងករខកខនកនុងករទទួលបនយុតតិធម៌រតូវែតបញជ ក់
លមអិតកនុងកររបគល់ជូនបណតឹ ងដំបូង។  

 
២. គណៈកមម ធិករសេរមចថេតខលួនមនសមតថកិចច កនុងករទទួលបណតឹ ងេនះឬក៏អត់ 
េនះរតវូបនេហថជករសេរមចកនុងករទទួលបណតឹ ង។ េដមបីឲយសថ ប័នសនធិសញញ

េធវករពិចរណេលបណតឹ ងមួយ (មនន័យថេដមបឲីយបណតឹ ងអចទទួលយកបន 
រតូវបំេពញតមលកខនតិកៈមួយចំនួន)៖ 

 
ក. សនធិសញញ រតូវបនផតល់សចច ប័ន េហយរដឋភគីរតូវែតបនរពមេរពៀងកនុងករ
អនុញញ តឲយមនបណតឹ ងបុគគល។ 

 

បណតឹ ងបុគគលបណតឹ ងបុគគលបណតឹ ងបុគគលបណតឹ ងបុគគល    
េនេពលែដលបុគគលមួ
យរបូគិតថសិទធិមនុសស
របស់ពួកេគរតវូបនរ ំ
េលភបំពន េនកនុង
ករណីមួយចំនួនពួកេគ
អចដក់បណតឹ ងេទ 
UN។ មនលកខខណឌ
ជេរចន៖ (១) រដឋរតវូ
ែតបនផតល់សចច ប័ន
េលសនធិសញញ  (២) 
អនុញញ តឲយបុគគលដក់
បណតឹ ង និង (៣) បុគគល
រតវូបនឆលងកត់របព័នធ
ចបប់រដឋ ឬនីតិវធីិែដល
មនតៃមលេសម។ 
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ខ. បណតឹ ងមិនអនមិក ដូចេនះបុគគលែដលសិទធិរបស់គត់រតូវបនរេំលភអច
រតូវបនកំណត់អតតសញញ ណចបស់លស់។ 

 
គ. មនកររេំលភបំពនេលមរតៃនសនធិសញញ  ែដលេនះរតូវបនបញជ ក់
ចបស់លស់។ 

ឃ. បុគគលបនដក់ពកយបណតឹ ងេទរដឋ បុ៉ែនតមិនមនលទធផលេនះេទ។ េនះរតូវ
បនេហថជ ’ករបញច ប់នីតិវធីិបណតឹ ងថន ក់ជតិ’។ កនុងន័យមយ៉ងេទៀតមន
ន័យថ បុគគលមិនអចែសវងរកយុតតិធម៌ពីរដឋ។ សថ ប័នសនធិសញញ នឹងេធវករ
ពិចរណេលបណតឹ ងរបសិនេបនីតិវធីិដៃទទំងអស់រតូវបនបញច ប់បុ៉េណណ ះ។ 

 
៣.  សថ ប័នសនធិសញញ េផញបណតឹ ងដល់រដឋភគី 
៤.  រដឋភគីេឆលយតបនឹងករបតឹងមកេលខលួន 
៥. ករេឆលយតបរបស់រដឋរតូវបនេផញជូនេដមបណតឹ ងេដមបីអនុញញ តឲយពួកេគេឆលយតប។ 
េនកនុងករណីខលះ ករេផញេទវញិេទកមេនះរតវូេធវពីរដង។ 

 
៦. េនេពលព័ត៌មនទំងអស់េនះរតូវបនរបមូល បនទ ប់មកគណៈកមម ធិករនឹង
ពិនិតយលកខណៈសមបតតិៃនបណតឹ ង េដមបីសេរមចថេតមនកររេំលភបំពនឬក៏អត់ 
េហយអវីគួរែតជលទធផល។ របសិនេបពួកេគរកេឃញថមនកររេំលភបំពន
េកតេឡង ពួកេគអចេសនដល់រដឋកនុងករេដះរសយបញហ  ផតល់សំណងជូនបុគគល 
និងផល ស់បតូរចបប់ ឬករអនុវតតេដមបីកំុឲយេកតមនេឡងមតងេទៀត។ 

 
 
 

ទសសនៈទន 
ករបញច ប់នីតិវធីិបណតឹ ងថន ក់ជតិ 

 
វធិនបញច ប់ឧបរស័យផតល់ឱកសដល់រដឋ (ជពិេសសតុលករ) កនុងករេដះរសយ
កររេំលភបំពន ដូចេនះេដមបីេជៀសវងករចូលខលួនពក់ព័នធេដយសថ ប័នសនធិសញញ ។ 
ជពិេសស េនះមនន័យថជនរងេរគះមនកតពវកិចចជដំបូងកនុងករទមទរសិទធិ
របស់ខលួនេនកនុងរបព័នធយុតតិធម៌ថន ក់ជតិ (តុលកររដឋបបេវណី រពហមទណឌ  និង/ឬ
រដឋបលថន ក់ជតិ)។ របសិនេបបុគគលមិនអចមនលទធភពកនុងករទទួលបនេសវពី
របព័នធេនះ ឬរបសិនេបរបព័នធយុតតិធម៌េធវកររេំលភបំពនសិទធិ ឬរបសិនេបឧបរស័យ
ែដលបនផតល់ជូនមិនរគប់រគន់ េនះបុគគលអចេរបរបស់យនតករសថ ប័នសនធិសញញ ។ 
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ករបញច ប់នីតិវធីិបណតឹ ងថន ក់ជតិធនថបុគគលមិនចត់ទុកថ UN ជអនកេឆលយតប
បឋមេលកររេំលភបំពន។ 

 

 
នីតិវធីិេនះមនភពយឺតយ៉វ េហយរបែហលជចំណយេពលមួយឆន ំមុនេពលេធវករ
សេរមចចិតត។ បណតឹ ងបនទ ន់ ជេរឿយៗរតូវបនបញជូ នតមនីតិវធីិេផសង (ដូចជអនករយ
ករណ៍ពិេសស) ែដលវធិនកររតវូបនចត់កនុងរយៈេពលែតបុ៉នម នៃថងបុ៉េណណ ះ មិន
ែមនឆន ំេនះេទ។ នីតិវធីិេនះយឺតេដយសរេពលខលះរដឋមិនេឆលយតប ែដលេនះេធវឲយ
បណតឹ ងរតូវបនដក់េដយមិនមនធតុចូលពីរដឋ។ សថ ប័នសនធិសញញ អចជួបរបជំុ
រតឹមពីរបីដងកនុងមួយឆន ំបុ៉េណណ ះ (របែហលជរបំមួយេទដប់សបត ហ៍កនុងមួយឆន ំ
បុ៉េណណ ះ)។ េដយសរគណៈកមម ធិករមិនមនអំណចចងកតពវកិចច ខលួនមិនអច
ចប់បងខំអនុវតតលទធផលនូវអវីែដលខលួនបនរកេឃញេនះេទ។ េនកនុងករណីជេរចន 
សថ ប័នសនធិសញញ អចរកេឃញថកររេំលភបំពនេកតមនេឡង េហយេសនដល់រដឋ
កនុងករផតល់សំណង រតឹមែតបនេធវឲយរដឋមិនេអេពេលសំេណ ររបស់ខលួនបុ៉េណណ ះ។ 

 
ខណៈេពលែដលែដនកំណត់ទំងេនះ បងកប់ន័យថនីតិវធីិបណតឹ ងមនភពទន់េខសយ 
និងមិនមនរបសិទធិភព នីតិវធីិមនកររួមចំែនកសំខន់ៗមួយចំនួន។ កររកេឃញ
របស់សថ ប័នសនធិសញញ អចឈនដល់ករេធវវេិសធនកមមចបប់ េដមបីធនថសិទធិ
មនុសសរតូវបនករពរ (ជឧទហរណ៍ សថ ប័នមួយបនរកេឃញថចបប់ ែដលចត់
ទុកកររួមេភទដូចគន គឺជបទឧរកិដឋ គឺជកររេំលភបំពនសិទធិកនុងេរឿងកតី  Toonen v. 
អូរសត លី (១៩៩២)។ នីតិវធីិេនះអចផអ កនីតិវធីិកនុងករសមល ប់ជនណមន ក់ែដលសថិត
កនុងបញជ ីពិឃត រហូតដល់ករបញច ប់ករេសុបអេងកតសមរសបមួយ (ជឧទហរណ៍ 
Piandiong v. ហវីលីពីន ឆន ំ១៩៩៩ និងករណីដៃទេទៀតកនុងរបេទសហសៃម៉ក េបឡ
រូស និងគឺហសីសសថ ន)។ េលសពីេនះេទៀត សថ ប័នសនធិសញញ អចបងហ ញនូវសតង់ដរ
សិទធិមនុសសថមីេដមបីជួយដល់រដឋកនុងករែសវងយល់ និងបករសយពីសិទធិមនុសស (ជឧ
ទហរណ៍ េនកនុងេរឿងកតីកលពីេពលថមីៗេនះ បនបញជ ក់ថសថ នភពែដលមនលទធ
ភពកនុងកររលំូតកូន រតូវបនចត់ទុកថជសិទធិកនុង Huaman v. េបរ ៉ ូ២០០៣-៥)។ 
 
ជទូេទ បណតឹ ងភគេរចនរតវូបនបតឹងេទ ICCPR េដយសរែតកតិកសញញ េនះមន
ករផតល់សចច ប័នេរចនជងេគ និងចំណស់ជងេគ េហយជសនធិសញញ ទូលំទូលយ
បំផុតែដលអនុញញ តឲយមនបណតឹ ង។ មនបណតឹ ងមួយចំនួនតូចែដលរតូវបនបតឹងេទ 
CEDAW ជករគួរឲយភញ ក់េផអលេដយសរែតអនុសញញ េនះមនករផតលស់ចច ប័ន
ជសកល េហយមិនមនរបេទសណមួយបនទទួលសមភពេពញេលញសរមប់រសតី
េនះេទ។ យ៉ងណមិញ កងវះខតៃនបណតឹ ងរបែហលជេដយសរែតករពិតែដលថ
យនតករដៃទមនរបសិទធិភពជង។ បណតឹ ងជេរចនរតូវបនបតឹងេទ CAT េដយសរ
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ែតបណតឹ ងេនះ អចរតូវបនេរបរបស់េដយបុគគលេធវករទមទរឋនៈជជនេភៀស
ខលួនរបស់ពួកេគ េដយសរែតសនធិសញញ មិនអនុញញ តឲយេធវនិរេទសេនះេទ របសិន
ពួកេគអចរបឈមនឹងទរណុកមម ដូចេនះបណតឹ ងភគេរចនមនរបភពេចញពីរបេទស
ែដលមនជនេភៀសខលួន។ េនះមិនែមនជករណីចំេពះរបេទសដូចជសុ៊យែអត និង
សវីសេនះេទ េដយសរែតរបេទសទំងពីរេនះមិនមនករេធវទរុណកមមេនះេទ។ 

 

 
តរង ៥-៦: ករេបតជញ កនុងនីតិវធីិបណតឹ ង 

 
  ICCPR  ICERD  CAT  CEDAW 
 រដឋភគី  ១១៣  ៥៨  ៦៤  ១០៦ 
 ចំនួនករណី  ២០៣៤  ៤៥  ៤៦២  ២៧ 
ករណីែដលមនករ 
រេំលភបំពន 

 ៧១៨  ១០  ៦០  ៦ 

 របេទសែដលមន   
 បណតឹ ងេរចន 

 ហសែម៉ក(១៧៧)  
 កណដ (១៥៨)  
 េអសប៉ញ (១១៧)  
 កូេរ ៉(១២៥) 

  ស៊ុយែអត (១០៨)  
 សវីស (១១៨)  
 កណដ (៧៣)  
 អូរសត លី (៣០) 

 

 
 

 

 

វិចរណកថទូេទ 
 
សកមមភពដៃទេទៀតរបស់សថ ប័នសនធិសញញ  ជួយដល់រដឋកនុងករែសវងយលពី់សនធិ
សញញ  ែដលេនះរតូវបនេធវេឡងតមរយៈមតិេយបល់ជលយលកខអកសរ ែដលភគ
េរចនេលសិទធិជក់លក់កនុងសនធិសញញ ។ សនធិសញញ នីមួយៗបនេចញវចិរណកថ
មួយចំនួន េហយែដលសនធិសញញ ថមីមនវចិរណកថមួយឬពីរបុ៉េណណ ះ ICCPR មន
ចំនួន ៣២ េហយ ICESCR មនចំនួន ២១។ វចិរណកថទូេទអនុញញ តឲយមន
បញជ ក់ពីចរកិលកខណៈពិតរបកដៃនកតពវកិចចរដឋចំេពះសនធិសញញ ។ ជឧទហរណ៍ 
សថ ប័នសនធិសញញ ៃន ICESCR បនេចញវចិរណកថមនសរៈសំខន់េលសិទធិ
សតង់ដរជីវភពដូចជចំណីអហរ ទឹក និងលំេនដឋ ន (បញជ ក់លមអិតកនុងជំពូកទីបី 
សតីពី ESCR) ។ វចិរណកថទូេទក៏បនផតល់ធតុផសជំក់លក់ផងែដរេលសិទធិជីវភព
ដូចជ ករែដលមន ករែដលអចទទួលបន និងករែដលអចទទួលយកបន។ 
េលសពីេនះេទៀត ពក់ព័នធនឹងសិទធិលំេនដឋ ន មនធតុផសំបែនថមដូចជសនតិសុខៃន
កមមសិទធិ ករែដលអចផគត់ផគង់បន និងទីតំង។ វចិរណកថទូេទមួយចំនួនពីមរត
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ជក់លក់ ដូចជវចិរណកថេលមរត ១៩ (េសរភីពៃនករបេញចញមតិ) ៃន ICCPR 
ឬមរត ២៤ សតិពីសុខភពកុមរកនុង CRC។ មនវចិរណកថដៃទេទៀតេលបញហ តម
របធនបទផងែដរ ដូចជកុមរកនុងយុតតិធម៌អនីតិជន កុមរពិករ តួនទីរបស់ NHRIs 
និងកតពវកិចចផលូវចបប់របស់រដឋជេដម។ 

 
ជចមបង វចិរណកថទូេទអចពរងីកវសិលភពៃនសិទធិមួយ។ ជឧទហរណ៍ ទឹក 
ជសិទធិមនុសសរតូវបនបញចូ លកនុងវចិរណកថទូេទ េដយសរែតវមិនរតូវបន
សរេសរចបស់លស់កនុងសនធិសញញ ។ យ៉ងណមិញ ករែកសរមួលេលសិទធិេនះកនុង
សនធិសញញ អចឈនេទដល់ករទស់គន កនុងចំេណមរដឋភគីខលះ។ ជពិេសស សំណួរ

ែដលបនេចទសួរភគេរចន៖ េតវចិរណកថចងកតពវកិចចែដរឬេទ? កមមវតថុចមបង 
ៃនវចិរណកថទូេទជួយដល់រដឋកនុងករែសវងយល់ពីសិទធិ េហយដូចេនះេដមបីបំេពញ
កតពវកិចច និងភរកិចច េនេពលដល់េពលេវលែដលខលួនរតូវេធវរបយករណ៍ដល់
សថ ប័នសនធិសញញ ។ 

 

ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
េតវចិរណកថចងកតពវកិចចផលូវចបប់ែដរឬេទ? 

 
េនេពលរដឋមួយផតល់សចច ប័នេលសនធិសញញ មួយ រដឋេនះរពមេរពៀងកនុងករចង
កតពវកិចចេដយសិទធិេនកនុងសនធិសញញ េនះ។ បនទ ប់មករបសិនេបសថ ប័នសនធិសញញ
ពរងីកសិទធិទំងអស់េនះេដមបីបញចូ លធតុផសំថមីដូចជសិទធិកនុងករទទួលបនទឹក េតរដឋ
រតូវែតចងកតពវកិចចផលូវចបប់េលកតពវកិចចេនះែដរឬេទ? រដឋមិនរពមេរពៀងនឹងវចិរណ
កថទូេទេនេពលែដលខលួនផតល់សចច ប័នេលសនធិសញញ  េហយខលួនមិនអចបករសយ
ករយល់ដឹងពីសនធិសញញ េទ ែមនេទ? 

 
មយ៉ងវញិេទៀត វចិរណកថទូេទមិនបេងកតសិទធិថមីេនះេទ បុ៉ែនតជសមញញរគន់ែត
បញជ ក់ពីវសិលភពៃនសិទធិជក់លក់បុ៉េណណ ះ ដូចេនះទឹករតូវបនចត់ទុកថជែផនក
មួយៃនចំណីអហរ េហយដូចេនះជករមិនសមេហតុផលេនះេទកនុងករគិតថសិទធិ
ចំណីអហរមិនរួមបញចូ លទឹកេនះេទ? សថ ប័នសនធិសញញ ធនថរដឋភគីមន(ឬ 
យ៉ងេហចណស់) ករបករសយដូចគន េលថសិទធិជក់លក់ណមួយមនន័យ
ដូចេមតច។ 

 
វចិរណកថទូេទសថិតេនពក់កណត លរវងឯកសរចងកតពវកិចច និងទសសនៈមួយ។ 
រដឋខលះមិនចត់វចិរណកថជករចងកតពវកិចចេនះេទ និងេផត តករយកចិតតទុកដក់
ខុសៗគន តមសនធិសញញ ផទ ល់ េដយេជឿថពួកេគចងកតពវកិចចចំេពះសនធិសញញ  
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ែដលខលួនបនផតល់សចច ប័នបុ៉េណណ ះ។ បុ៉ែនតសថ ប័នភគេរចន ពិតជផតល់ទមងន់ផលូវចបប់
ដល់វចិរណកថទូេទ េដយសរពួកេគេធវករកំណត់និយមន័យៃនសនធិសញញ  និង
អវីែដលចងកតពវកិចចេនកនុងសនធិសញញ េនះ។ ដូចេនះ ខណៈេពលែដលវចិរណកថ
មិនចងកតពវកិចច វចិរណកថទំងេនះមនករអំណចបករសយេលសនធិសញញ  
េហយដូចេនះេធវករកំណត់ថេតរដឋចងកតពវកិចចចំេពះអវីខលះ។ 

 
នីតិវិធីដៃទេទៀត 
សថ ប័នសនធិសញញ អចអនុវតតសកមមភពមួយចំនួនេទៀតកនុងករេលកកមពស ់ និងករពរ
សិទធិមនុសស។ សថ ប័នសនធិសញញ ចំនួនបួន (CAT CRPD CEDAW និង ICED  េន
េពលែដលពិធីសរចូលជធរមន) អចផតួចេផតមករសកសួរេលកររេំលភបំពនសិទធិ
មនុសសធងន់ធងរ និងរលដលកនុងរបេទសមួយ។ នីតិវធីិេនះជករសមង ត់ េហយទមទរ
ឲយករទទួលយកេដយរដឋ ែដលចបស់ណស់នឹងករមិតដល់អំណចរបស់សថ ប័នកនុង
ករេសុបអេងកត។ ជំពូកសតីពីរសតីបញជ ក់លមអិតពីករសកសួរមួយចំនួនែដលបនេធវ
េឡងកនុងអនុសញញ  CEDAW។ CAT បនេធវករសកសួរជសមង ត់ចំនួនរបំបីេលក 
(រួមមនរបេទសេនអសីុចំនួនពីរផងែដរ េនប៉ល់កនុងឆន ំ ២០១២ និងរសីលងក កនុងឆន ំ 
២០០២។ ខណៈេពលែដល CRPD និង CED មិនទន់បនេធវករសកសួរេនេឡយ
េទ។ រដឋែតមួយគត់េនអសីុអេគនយ៍ែដលអនុញញ តនីតិវធីិេនះគឺហវីលីពីន និងសឹងហបូរ ី
ចំេពះ CEDAW េហយកមពុជចំេពះសនធិសញញ ជនពិករ (េទះបីជខលួនេទបែតបនចុះ
ហតថេលខ បុ៉ែនតមិនទន់ផតល់សចច ប័នេលពិធីសរៃននីតិវធីិេនះក៏េដយ)។ 

 
ជករសំខន់កនុងករចងចំថសថ ប័នសនធិសញញ  នឹងេធវករេសុបអេងកតែតេលសថ ន
ភពៃនកររេំលភបំពនធងន់ធងរបុ៉េណណ ះ។ សថ ប័នេនះមិនេធវករេសុបអេងកតេលេល
រពឹតតករណ៍ែតមួយេនះេទ។ េលសពីេនះេទៀត តរមូវឲយមនភ័សតតុងករមិតខពស់។ 
ែដលេនះរតូវបនបំេពញេដយកររតួតពិនិតយរបយករណ៍ និងដំេណ រេរឿងេហតុេន
កនុងកិចចរបជំុសថ ប័នសនធិសញញ បុ៉េណណ ះ។ របសិនជសថ ប័នរតូវបនអេញជ ញ ពួកេគ
អចទសសនៈកិចចដល់របេទស។ លទធផលៃននីតិវធីិកនុងទរមង់ជរបយករណ៍េនះ នឹង
រតូវបនរបគល់ជូនរដឋភគី េហយបនទ ប់មកនឹងរតូវបនផសពវផសយេលេគហទំព័រ
សថ ប័នសនធិសញញ ។ 

 
យនតករដៃទរួមមននីតិវធីិ’កររពមនបឋម និងសកមមភពបនទ ន់’។ កររពមនបឋម 
និង សកមមភពបនទ ន់រតវូបនេរបរបស់េដយសថ ប័នសនធិសញញ កនុងករលុបបំបត់ករ
េរ សេអងពូជសសន៍។ កមមវតថុគឺេដមបីអនតរគមន៍កនុងករបញឈប់កររេំលភបំពនធងន់ធងរ
ែដលអចេកតេឡងជលទធផលៃនករេកនេឡងភពតនតឹងពូជសសន៍ (ដូចជអំេព
របល័យពូជសសន៍ អំេពហិងសរទង់រទយធំតមមូលដឋ ន ឬករជរមះពូជសសន៍)។  
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មនរបយករណ៍របែហលជ ១៨ តមរយៈនីតិវធីិេនះ េហយរបេទសរបែហលជ ៤០ 
បនទទួលសំបុរតជកររពមនបឋម។ ពីអសីុអេគនយ៍ របេទសៃថបនទទួលសំបុរត
ពក់ព័នធនឹងកររបរពឹតតេលរកមុជនជតិភគតិចកេរន៉ (Karen) ឥណឌូ េនសីុពក់ព័នធនឹង
រកុមជនជតិេដមភគតិចកនុងតំបន់ប៉ប៉ Papua ខងលិច ឡវពីជនជតិហម៉ង Hmong 
និងហវីលីពីនពីរកុមជនជតិេដមភគតិចសូ៊ប៉ណន់(Subanon)។  
 
 

ក. េសចកតសីេងខបពីជំពូក នងិចំនុចគនលះឹ 
 

 

អងគករសហរបជជតិ និងសិទធិមនុសស 
UN ជសថ ប័នសំខន់បំផុតេនករមិតអនតរជតិកនុងករករពរសិទធិមនុសស។ សថ ប័នេនះ
បនបេងកតរបព័នធជផលូវករមួយកនុងករេលកកមពស់ និងករពរសិទធិមនុសសជសកល។ 
រដឋេបតជញ ចិតតកនុងករេគរពសិទធិមនុសសេនេពលកល យជសមជិករបស់ UN េទះបីជ
ករករពរសិទធិមនុសសកនុងករណីខលះពិបកកនុងករអនុវតតក៏េដយ។ 

 

សិទធិមនុសសេនកនុងរបព័នធ UN ដ៏ទូលំទូលយ 
កនុងនមជសថ ប័ននេយបយអនតរជតិមួយ UN មនលកខណៈបេចចកេទសខពស់ និង
រចនសមព័នធចរមះុ។ សិទធិមនុសសរតវូបនករពរេដយសថ ប័នរបស់ UN ែដលជែផនក
សំខន់បំផុតរបស់ UN។ UNSC េដរតួនទីសំខន់បំផុតកនុងករចប់បងខំករអនុវតត ជ
ពិេសសពក់ព័នធនឹង ”កររេំលភបំពនសិទធិមនុសសធងន់ធងរ និងជរបព័នធ”។ 

 
UNGA ផតល់សេមលងេសមគន ដល់រដឋសមជិក UN ទំងអស់សតីពីបញហ សិទធិមនុសស េហយ
ជកែនលងែដលសនធិសញញ សិទធិមនុសសរតូវបនអនុម័ត និងចុះហតថេលខេដយរដឋ។ 
ICJ ផតល់មតិេយបល ់ និងករបករសយេលចបប់អនតរជតិ េដយរួមមនចបប់សិទធិ
មនុសស វធិនរដឋរវងនឹងរដឋ េលចបប់អនតរជតិ។ អគគេលខធិករ UN េដរតួនទីរដឋ
បលពក់ព័នធនឹងសិទធិមនុសស។ រកមុរបឹកសេសដឋកិចច និងសងគមេលកកមពស់សិទធិមនុសស
តមរយៈធមមនុញញ UN ជចមបងេដយេធវករបេងកតសថ ប័នសិទធិមនុសស។ រល់របេទស
អសីុអេគនយ៍ទំងអស់មនភពសកមមកនុង UN េហយកន់កប់តួនទីជេរចនកនុង
សថ ប័នរបស់ UN។ 
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សថ ប័នធមមនុញញៃនសិទធិមនុសសកនុង UN 
សថ ប័នធមមនុញញទទួលបននិតយនុកូលភពរបស់ខលួនតមរយៈធមមនុញញរបស់ UN ។ 
សថ ប័នមួយែដលជរកុមរបឹកសសិទធិមនុសស ែដលបនជំនួសឲយគណៈកមម ករសិទធិ
មនុសសកនុងឆន ំ ២០០៦ េដយសរគណៈកមម ករមិនមនសមតថកិចច និងមនភពចរមងូ
ចរមស់។ HRC មនសមជិកចំនួន ៤៧ រដឋែដលជួបរបជំុជេទៀងទត់េដមបីពិភកស
កងវល់សិទធិមនុសស េហយអនុវតតនីតិវធីិពិេសស។ េនះរួមមនយនតកររយករណ៍សតីពី
បញហ សិទធិមនុសស ដូចជអនករយករណ៍ពិេសស និងរកុមករងរ។ យនតករសំខន់
ដៃទេទៀតជកររតួតពិនិតយតមេពលេវលកំណត់ ែដលកំណត់រតសិទធិមនុសសរបស់
រដឋេន UN ទំងអស់រតវូបនរតួតពិនិតយេដយរកុមរបឹកស។ 

 
សថ ប័នធមមនុញញចមបងដៃទេទៀតគឺ ករយិល័យឧតតមសនងករទទួលបនទុកកិចចករសិទធិ
មនុសស ែដលេធវករេលករេលកកមពស់សិទធិមនុសសតមរយៈករអប់រ ំ កររសវរជវ
សិទធិមនុសស េលកកមពស់ករយល់ដឹង ករតសូ៊មតិ និងករគំរទបេចចកេទស និង
ជំនញបេចចកេទសដល់រដឋ ភិបល។  
 

សថ ប័នសនធិសញញ សិទធិមនុសសរបស់UN 
សថ ប័នសនធិសញញ រតវូបនបេងកតេឡង េនេពលែដលសនធិសញញ ចូលជធរមន។ 
សថ ប័នមនសមជិកពី ១០-២៣ រូប េយងេទតមសនធិសញញ  ែដលសថ ប័នេនះនឹង
ផតល់េយបល់អនកជំនញដល់រដឋេលមេធយបយ កនុងករអនុេលមតមសនធិសញញ ។ 
សថ ប័នអចបំេពញកិចចករេនះតមវធីិសរសតមួយចំនួន េដយរូមមនករពិនិតយរបយ
ករណ៍េធវេឡងេដយរដឋភគីេលករអនុវតតសនធិសញញ  បញជ ក់អតថន័យ និងមុខងរៃន
សនធិសញញ េដយសរេសរវចិរណកថទូេទ និងកនុងរណីខលះជំនុះជរមះេលេរឿងកតីពី
បុគគលឬេធវករេសុបអេងកត។
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ខ. សំណួររKលង ឬសំណួរងយរសួល 
 

• េតមនករផល ស់បតូរជដំុកំភូនេលវធីិសរសតែដលសថ ប័ន UN ជក់លក់បនេឆលយ
តបនឹងកររេំលភបំពនសិទធិមនុសសែដរឬេទ? េហតុអវីបនជករផល ស់បតូរេនះេកត
មនេឡង េហយអវីជលទធផលៃនករេលកមពស់ និងករករពរសិទធិមនុសស? 

 

• េហតុអវីបនជគណៈកមម ករសិទធិមនុសសរតូវបនជំនួសេដយរកុមរបឹកស? េតេនះ
ពិព័ណនពីអវីអំពីអកបបកិរយិរបស់រដឋមួយចំនួន េឆព ះេទកន់ករករពរសិទធិ
មនុសសេនករមិត UN? 

 

• េតកររតួតពិនិតយតមេពលេវលកំណត់ជសកល ជយនតករដ៏មនរបសិទធភិព
មួយែដរឬេទ? េតវនឹងមនរបសិទធភពជងនីតិវធីិរយករណ៍េនសថ ប័ន សនធិ
សញញ េទៀតែមនែដរឬេទ? េតអនកអចផតល់អនុសសន៍េដមបេីធវឲយនីតិវធីិ UPR កន់
ែតមនរបសិទធិភពជងេនះែដរឬេទ? 

•   េតអវីជភពខុសគន ជចមបងរវងសថ ប័នធមមនុញញ និងសថ ប័នសនធិសញញ ?  
• េនេពលែដលបុគគលមួយរូបបតឹងេទសថ ប័នសនធិសញញ  អវីែដលពួកេគគួរែតបងហ ញ
េដមបីឲយបណតឹ ងរបស់គត់រតវូបនទទួលយក? 

 

• របសិនេបសនធិសញញ មួយរតវូបនពរងីក ឬផល ស់បតូរនិយមន័យៃនសិទធិមួយកនុង
សនធិសញញ  ជឧទហរណ៍រួមបញចូ លសិទធិកនុងករទទួលបនទឹក េតអនកគិតថរដឋគួរ
ែតរតូវបនចងកតពវកិចចផលូវចបប់ចំេពះករបករសយេនះែដរឬេទ? ឬរដឋគួរែតមន
េសរភីពេពញេលញកនុងករបករសយសនធិសញញ ដូចែដលខលួនគិតថសកសម? 

 
 
 

 

គ. ឯកសរពិេរគះបែនថម 
 

មនព័ត៌មនជេរចនេលរបព័នធទិននន័យ UN ។ េគហទំព័រសំខន់ៗមន៖  
•   OHCHR មនេសៀវេភែណនំសមញញៗសំខន់ៗមួយចំនួនសតីពីនីតិវធីិ ។ 
•  េគហទំព័រ OHCHR ក៏មនព័ត៌មន និងរបយករណ៍សតីពីរកុមរបឹកស នីតិវធីិពិេសស 

និងសថ ប័នសនធិសញញ ផងែដរ។   
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• ចំេពះឯកសរសថ ប័នសនធិសញញ សូមពិនិតយេមល “ទិននន័យសថ ប័នសនធិសញញ ” 
ែដលចងរកងឯកសរៃនរបយករណ៍ទំងអស់ពីសថ ប័នសនធិសញញ ។ ឯកសរ
ទំងអស់អចរសវរជវបនតមរបេទស េហយតមរបេភទៃនឯកសរ ជឧទហ
រណ៍របយករន៍រដឋរតវូបនចងរកង េហយបណតឹ ងបុគគលមនេនកនុង ’យុតតិសរសត’។  

• ឯកសរសតីពីដំេណ រករពរងឹងសថ ប័នសនធិសញញ  មនេនទំព័រពិេសសេន OHCHR 
ែដលអចរកបនេដយេធវកររសវរជវេលអិុនធឺែណតតមរយៈ ដំេណ រករពរងឹង
សថ ប័នសនធិសញញ ’ ។ 

 
• ចំេពះ UPRេរបរបស់េគហទំព័រ “UPR info”។ រគប់ឯកសរទំងអស់ រួមមនរបយ
ករណ៍ទំងបី (រដឋUN និងៃដគូពក់ព័នធ) និងតរងៃនអនុសសន៍អចរកបនេន
េគហទំព័រេនះផងែដរ។ 

 
• ជករពិបកកនុងករែសវងរកឯកសរពីUNGA  UNSC  និង ICJ េលបញហ សិទធិ
មនុសស េដយសរឯកសរទំងេនះរតូវបនេរៀបចំតមេលខសមគ ល់របស់ UN 
េហយមិនមនជរបេភទរតឹមរតូវេនះេទ។ សថ ប័ននីមួយៗមនេគហទំព័រេរៀងៗខលួន
ែដលបញចូ លនូវឯកសរទំងេនះ បុ៉ែនតសិសសនិសសតិរតូវែតដឹងពីឯកសរជក់លក់
មុននឹងចូលេមលេគហទំព័រ។ 

 
ករេធវបចចុបបននភពេទៀងទត់សតីពី UN មនេន ’េសវកមមអនតរជតិេដមបសីិទធិមនុសស’ 
ែដលមនរពឹតតករណ៍របចំសបត ហ៍ និងែខៃនសកមមភពសិទធិមនុសសទំងអស់េដយ
រួមមនកិចចរបជំុរកុមរបឹកស កិចចរបជំុសថ ប័នសនធិសញញ  និងសិទធិមនុសសកនុងរបព័នធទូលំ
ទូលយ។ 

 
អនកនិពនធែដលបនសរេសរពីនេយបយៃនរបព័នធUN រួមមន៖ 
•    Julie Mertus 
•    Bertrand Ramcharan 
•    Philip Alston 
•    Thomas Weiss 
•    David Forsythe
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6 
ស
ទធ
របសជ់នម
នែមនជពលរដឋ៖ ជនេភៀសខលនួ 

ន
ងជនគម នសញជ - 
 
 

 

 

របជជនមនភពងយរងេរគះជពិេសស ៃនកររេំលភបំពន
សិទធិមនុសស េនេពលែដលពួកេគេនេរករដឋៃនសញជ តិ របស ់
ខលួន ឬពួកេគមិនអចរតូវបនទទួលសគ ល់ថ ជពលរដឋេដយរដឋ 
ណមួយែដលកនងុករណីេនះពួកេគជរបជជនគម នសញជ តិ។
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បុគគលែដលរស់េនកនុងរដឋរបស់ពួកេគ ជេរឿយៗទទួលបនេសវកមមពីរដឋ ភិបល 
រតូវបនករពរេដយចបប់ និងជទូេទនិយយភសតំបន់ ែដលទំងេនះផតល់ជូន
ពួកេគនូវករពរកន់ែតលអរបេសរ។ យ៉ងណមិញ របសិនេបបុគគលេនះ មិនរតូវបន
ទទួលសគ ល់ថជពលរដឋ (េហយជពិេសសរបសិនពួកេគមិនរសបចបប់េនកនុងរបេទស

េនះ) ពួកេគនឹងមនភពងយរងេរគះពីកររេំលភបំពន។ ភពងយរងេរគះៃន 
របជជនទំងេនះ បនឈនេទដល់ករែណនំនូវសតង់ដរសិទធិមនុសសកនុងករ បេងកន 
ករករពរដល់ពួកេគ។ ជំពូកបនទ ប់នឹងេធវករពិនិតយេលថេតរបជជនែដលកំពុងរស់
េនេរករដឋរបស់ពួកេគ របជជនែដលេធវដំេណ ររវងរដឋនឹងរដឋ និងជនគម នសញជ តិគួរ
ែតរតូវបនករពរតមរយៈកររតួតពិនិតយេលរបេភទសំខន់ៗ ៃនជនមិនែមនពលរដឋ៖ 
េនកនុងជំពូកេនះរបជជនគម នសញជ តិ និងជនេភៀសខលួន ចំែនកពលករេទសនត
របេវសន៍ និងមនុសសែដលរតវូបនជួញដូរេនកនុងជំពូកបនទ ប់។ ទំងេនះ មិនែមនរគប់
ដណត ប់េលរបជជនមិនែមនពលរដឋទំងអស់េនះេទ បុ៉ែនតពួកេគជអនកែដលងយរង
េរគះជងេគ។  

 
របសិនេបអនកណមន ក់មិនមនឯកសរពលរដឋ េហយចំណក់រសុកមិនរសបចបប់ ឬ
មិនមនឯកសររគប់រគន់ (មនន័យថមិនមនឯកសរដូចជទិដឋ ករ ឬលិខិតឆលង
ែដន) ពួកេគនឹងងយរងេរគះេដយសរកររបរពឹតតមកេលមិនសមរសប ករេរ សេអង 
ករេកងរបវញ័ច  បទឧរកិដឋ និងករគរមមកំែហងដៃទេទៀត។ ពួកេគងយរងេរគះពីករ
រេំលភបំពន ជឧទហរណ៍ ពលករេទសនតរបេវសន៍ភគេរចនមិនទទួលបនករ
របរពឹតតមកេលដូចគន នឹងពលករកនុងរសុកេនះ ពួកេគមិនទទួលបនេសវកមមែដលពួក
េគរតូវករ មនដូចជសុខភព និងករអប់រ។ំ េហតុផលគឺថពួកេគមិនអចរតូវបន
ករពររគប់រគន់េដយចបប់ជតិេនះេទ េហយេនកនុងករណីខលះ មិនអចរតូវបនករ 
ពរសូមបីែតេដយសថ នកុងស៊ុលរបស់ពួកេគ (េសវកុងស៊ុលរតវូបនផតល់ជូនេដយ
សថ នទូតេដមបីជួយពលរដឋពួកេគកនុងកររបេទសដៃទ) េធវឲយពួកេគមិនមនទរមង់ណ 
មួយៃនករករពរេនះេទ របសិនេបពួកេគមិនមនលទធភពកនុងករទទួលបនសិទធិ 
មនុសសរបស់ពួកេគេនះ។ េនកនុងករណីខលះេទៀត សិទធិមនុសសរបស់ពួកេគជករករ 
ពរផលូវចបប់ែតមួយគត់ែដលពួកេគអចទទួលបន េទះបីជមនកររបឈមខល ំងកនុង
ករទទួលសគ ល់សិទធិមនុសសរបស់របជជនមិនែមនជពលរដឋទំងេនះក៏េដយ។ 

 
ពិតជមនសតង់ដរ យនតករ និងសថ ប័នអនតរជតិែដលេធវករជពិេសសកនុងករករពរ
សិទធិរបជជនមិនែមនជពលរដឋទំងេនះ។ រគប់របជជនមិនែមនជពលរដឋទំងអស់
េនែតអចទទួលបនសិទធិរបស់ខលួន េដយសរថពួកេគជមនុសស បុ៉ែនតរបេទសភគ
េរចនេនអសុីអេគនយ៍ពយយមកនុងករមិនេអេព ឬយ៉ងេហចណស់លក់បំង ករ
រេំលភបំពន ករគរមមកំែហងែដលរបឈមេដយជនេទសនតរបេវសន៍ជនេភៀសខលួន 
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និងពលករេទសនតរបេវសន៍។ ជករេឆលយតបនឹងភពងយរងេរគះទំងេនះ ពលករ
េទសនតរបេវសន៍ ជនេភៀសខលួន និងអនកសំុរជកេកន បុគគលជមនុសសែដលរតូវបន
ជួញដូរ និងគម នសញជ តិ មនសិទធិពិេសសកនុងករទទួលបនករករពរដល់ពួកេគ 
េដយសរសហគមន៍អនតរជតិទទួលសគ ល់តរមូវករករពររបស់ពួកេគ។   

 
 

ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
វធីិសរសតកនុងករករពររបជជនមិនែមនជពលរដឋពីករេរ ស
េអង និងករេកងរបវញ័ច  

 
ករេរ សេអង និងករេកងរបវញ័ច េលរបជជនមិនែមនជពលរដឋអចមនទរមង់េផសងៗ
គន ។ ជឧទហរណ៍ វអចមនទរមង់ជកររបមថផទ ល់មត់ ករគរមមកំែហង និង
កររេំលភបំពនរងកយ ឬទរមង់ែដលមិនចបស់លស់ៃនករេរ សេអងដូចជករ
របរពឹតតមកេលមិនេសមភព ឬបេងកនករពិបកកនុងករទទួលបនេសវ។ អនកអចអេងកត
េឃញករេកងរបវញ័ច េលរបជជនែដលមិនែមនជពលរដឋ េដយខលួនអនកទំងអស់គន
ផទ ល់ េទះបីជវេកតមនេឡងកនុងបនទប់បិទជិតកនុងេរងចរក េលទួលចំករដច់ពីេគ 
ឬកនុងចរងក នៃនេភជនីយដឋ នកនុងរសុក។ អនកទំងអស់គន អចអេងកតេឃញពលករេន
ទីតំងករដឋ ន េហយសងសយ័ថពួកេគទទួលបនរបក់ឈនូលរគប់រគន់ឬក៏អត់ ថេត
ពួកេគមនកែនលងេគងរបកបេដយសុវតថិភពឬក៏អត់ ឬរបសិនេបពួកេគអចចកេចញ
ពីទីតំងករដឋ នឬក៏អត់។  

 
យ៉ងណមិញ ពលរដឋមិនអចរតូវបនេកងរបវញ័ច ដូចរបជជនែដលមិនែមនជពលរដឋ
េនះេទ ដូចេនះមិនចបស់េនះេទថេតរបជជនមិនែមនជពលរដឋរតូវបនបំែបក
េចញឬក៏អត់េនះេទ។ អនករបែហលជមិនអចដឹងថបុគគលមួយរូបជពលរដឋ ឬមិន
ែមនជពលរដឋេនះេទ ដរបណអនកបនេឃញពីអតតសញញ ណប័ណណរបស់ពួកេគ។ 
ដូចេនះ ករេរ សេអង និងករេកងរបវញ័ច េលរបជជនមិនែមនជពលរដឋជេរឿយៗរតវូ
បនលក់បំងកនុងទិដឋភពធមមត។ 

 
េតេយងអចេធវអវីបនខលះេដមបីផតល់ករករពរ ករេគរពកន់ែតរបេសរេឡងេលសិទធិ
របស់របជជនមិនែមនជពលរដឋ? េតព័ត៌មនអវីែដលរបជជនគួរែតដឹង ដូចេនះពួកេគ
បញឈប់ករេរ សេអងេលពលករេទសនតរបេវសន៍?  
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៦.១ េទសនតរKេវសន៍េនអសីុអេគនយ ៍
 

៦.១.១ ពកយេពចន៍ 
 
មុនេពលពិនិតយេមលេលបរបិទសិទធិមនុសស ជដំបូងជករសំខន់កនុងកររកេលកេមល
េលទសសនៈ និងពកយេពចន៍សំខន់ៃនេទសនតរបេវសន៍។ ទំងេនះរបែហលជមនករ
ភ័នតរចឡំ និងជបញហ  បុ៉ែនតជេរឿយៗែតងែតមនេហតុផលមួយថេហតុអវីបនជពកយ
េពចន៍ទំងេនះរតូវបនយកមកេរបរបស់។ េសៀវេភពុមពេនះេរបរបស់ពកយ ’មិនែមន
ជពលរដឋ’ េដមបីសំេដេលរបជជនែដលេនកនុងរដឋមួយែដលពួកេគមិនែមនជពលរដឋ
។ េនះរួមមនរបជជនែដលជជនេភៀសខលួន អនកសំុកររជកេកន (ែដលករែញកដច់
ពីគន នឹងរតូវបនបញជ ក់ខងេរកម)   ជនអេនត របេវសន៍ ពលករេទសនតរបេវសន៍ អនក
េទសចរ អនកករទូត ជនបរេទស ជនគម នសញជ តិ និងមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរ 
(េទះបីជមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរ អចជពលរដឋៃនរដឋែដលពួកេគរតូវបនជួញ
ដូរក៏េដយ េទះបីជេនះរបែហលជមិនអចេកតមនេឡងក៏េដយ)។ ពកយ ’មិនែមន
ជពលរដឋ’ រតូវបនេរបរបស់េដយសរែតវទូលំទូលយជង និងរគប់ដណត ប់ពកយ
ទំងអស់ខងេល េហយវជឋនៈែដលមិនែមនជពលរដឋ ែដលឈនដល់ភពងយ
រងេរគះ និងករគរមមកំែហងដល់សនតិសុខរបស់បុគគល។ 

 
ពកយថេទសនតរបេវសន៍ (គឺជដំេណ រករៃនករផល ស់ទីពីរបេទសមួយេទរបេទសដៃទ
េទៀត) អចេដយមិនេទៀងទត់ េទៀងទត់ េដយចប់បងខំ ឬេដយសម័រគចិតត។ េទៀង
ទត់បងកប់ន័យថបនដល់របេទសមួយតមមេធយបយេទៀងទត់ ែដលរតូវបនេរៀបចំ
េដយរដឋ េហយមនភពរសបចបប់រតឹមរតូវ ដូចជតមរយៈអកសយនដឋ ន េហយ
មនទិដឋ ករ និងលិខិតឆលងែដន។ ករមកដល់មិនេទៀងទត់អនុវតតចំេពះបុគគលែដល
រលំងរចករតឹមរតូវ េហយដូចេនះមិនមនឯកសរចំបច់េនះេទ ដូចជរតមកដល់
េលលិខិតឆលងែដនរបស់ពួកេគ ឬមិនមនទិដឋ ករេនះេទ ឬពួកេគមិនបនឆលងកត់
កែនលងរតតួពិនិតយអេនត របេវសន៍េនេពលមកដល់។ េទសនតរបេវសន៍េដយបងខំេកត
មនេឡងេនេពលែដលអនកណមន ក់ រតូវបនបងខំឲយចកេចញពីរបេទសពួកេគេដយ
សររតូវបនបងខំឲយេចញេដយសរជេមល ះ ឬករគរមមកំែហងៃនអំេពហិងស ែដលជ
ទូេទជករណីៃនជនេភៀសខលួន។ 

 
ជនេទសនតរបេវសន៍រតូវបនេរបរបស់ពកយថេទៀងទត់ ឬមិនេទៀងទត់ មនឯកសរ 
ឬមិនមនឯកសរ និងរសបចបប់ ឬមិនរសបចបប់។ ពកយេពចន៍ទំងេនះបងកប់នូវន័យ
ដូចគន ៖ ថេតបុគគលមនឯកសររតឹមរតូវេដមបមីនវតតមនកនុងរបេទសមួយឬក៏អត់។ 
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របសិនេបជនេទសនតរបេវសន៍មនឯកសរទំងេនះដូចជលិខិតឆលងែដន និងទិដឋ ករ 
ពួកេគរតូវបនចត់ទុកថេទៀងទត់ មនឯកសរ ឬរសបចបប់េនកនុងរបេទសមួយ។ 
មនកតត នេយបយយ៉ងសំខន់ពីខងេរកយពកយេពចន៍ទំងេនះ េដយសរពួកេគ
េធវករែបងែចករបេភទេផសងគន ៃនរបជជនមិនែមនជពលរដឋ។ អនកែដលមិនមន
ឯកសររតឹមរតូវបនចត់ទុកថដូចបនរបរពឹតតបទេលមសែដរ េហយនឹងរតវូបនចត់
ទុកថជជនេទសនតរបេវសន៍មិនរសបចបប់។ រគប់រដឋេនកនុងអសុីអេគនយទំ៍ងអស់
េរបរបស់ពកយ ’ជនេទសនតរបេវសន៍មិនរសបចបប់’ េដមបីដក់េឈម ះឲយរបជជនទំង
េនះកនុងរបេទសរបស់ពួកេគ ែដលជអនកែដលមិនមនឯកសររតឹមរតូវ។ េហអនកណ
មន ក់ថ ’មិនរសបចបប់’ មនន័យថពួកេគពក់ព័នធនឹងសកមមភពឧរកិដឋណមួយ 
េហយដូចេនះពួកេគអចរតូវបនចប់ខលួន។ បុ៉ែនតេតេកមងអយុមួយឆន ំែដលជកូនរបស់
ពលករេទសនតរបេវសន៍ែដលមិនមនឯកសរ អចរតូវបនចត់ទុកថជឧរកិដឋជន
ែដរែមនេទ? ពកយេពចន៍ែដលរតូវបនេរបរបស់េនកនុងសថ នភពេនះគឺ ”មិនមន
ឯកសរ” េដយសរែតយកេចញនូវករសនមតថជបទឧរកិដឋ។ េលសពីេនះេទៀត 
សថ នភពគតិយុតតិអចមនភពមិនចបស់លស់។ ជឧទហរណ៍ របសិនេបអនកណ
មន ក់សន ក់េនហួសេពលេវលកំណត់ៃនទិដឋ កររបស់ខលួនេដយៃចដនយ េតពួកេគកល យ
ជឧរកិដឋជនេដយសវ័យរបវតតិែដរែមនេទ? យ៉ងណមិញ រដឋបនេរបរបស់ករែញក
ដច់ពីគន រវងពលករេទសនតរបេវសន៍មិនរសបចបប់ និងរសបចបប់េដមបីមនកររគប់
រគងកន់ែតរបេសរេឡងេលរបជជនមិនែមនជពលរដឋ៖ កនុងន័យមយ៉ងេទៀត ចត់ទុក
របជជនែដលមិនមនឯកសរថមិនរសបចបប់ ផតល់េលសដល់រដឋកនុងករចប់ខលួន 
និងបេណត ញបុគគលណមួយែដលមិនអចេធវឯកសររតឹមរតូវេចញពីរបេទសខលួន។ 

 
កងវល់ចមបង គឺថតមរយៈកររតិតបិតែផនកចបប់េលឱកសរបស់របជជនកនុងករចូល
េទកន់របេទសមួយេដយរសបចបប់ នឹងជរមុញឲយរបជជនបងខំចិតតចូលេទកន់
របេទសេនះេដយមិនរសបចបប់។ និនន ករកនុងករចប់យកនូវេគលនេយបយ
េទសនតរបេវសន៍ែដលតឹងរងឹេនកនុងតំបន់ មិនមនលទធផលលអរបេសរកនុងករមនជន
េទសនតរបេវសន៍តិច និងចំនួនជនេទសនតរបេវសន៍ែដលមនឯកសរេរចនេនះេទ បុ៉ែនត
ផទុយេទវញិអចផល ស់បតូរពីជនេទសនតរបេវសន៍មនឯកសរ េទជអត់មនឯកសរ។ 
ផលប៉ះពល់ដៃទេទៀតកនុងករដក់ករមិតតឹងរងឹេលេទសនតរបេវសន៍ គឺនំឲយមន
កំេណ នអងគករ ែដលពក់ព័នធនឹងកររត់ពនធមនុសសេរកផលូវករសរមប់កមល ំងពលកមម។ 
កររត់ពនធ ឯកសរែកលងកល យ និងករសូកប៉ន់មរនតីរជករ ជមេធយបយែដលបន
េរបរបស់េដមបីឆលងកត់រពំែដនេដយមិនរសបចបប់។ តមរយៈករចូលេដយមិន
រសបចបប់ ឬមិនេទៀងទត់កនុងរបេទសមួយនឹងបេងកន ផងែដរនូវភពងយរងេរគះ
របស់របជជនពីកររេំលភបំពនសិទធិមនុសស។ អរតខពស់ៃនេទសនតរបេវសន៍មិនេទៀង
ទត់កនុងតំបន់មនបណត ញឧរកិដឋធងន់ធងរ។ េទសនតរបេវសន៍មិនេទៀងទត់ពក់ព័នធនឹង
របព័នធអតតសញញ ណកមម និងឯកសរែដលមិនសុរកិត និងមនករេកនេឡងនូវ
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សហរគសឧរកិដឋកមម ជលទធផលេធវឲយមនអសនតិសុខ។ ចំេពះបុគគលែដលេធវេទសនត
របេវសន៍កនុងមេធយបយមិនេទៀងទត់ មនភពងយរងេរគះពីកររេំលភបំពនសិទធិ
មនុសស ករេកងរបវញ័ច  និងករជួញដូរ។ 

 

 
 

ទសសនៈទន 
ករេហបុគគលណមន ក់ថមិនរសបចបប់ 

 
អនកករពរសិទធិមនុសសចូលចិតតេរបពកយថ ’មិនេទៀងទត់’ ឬ ’មិនមនឯកសរ’ 
ជជង ’មិនរសបចបប់’ ។ ករេហបុគគលណមន ក់ថមិនរសបចបប់បងកប់ន័យ
អវជិជមន។ វបងកប់ន័យថពួកេគអរកក់ ឬជបិសច។ យ៉ងណមិញ សថ នភពៃន
ករមិនមនឯកសរ េកតមនជទូេទេដយសររដឋ ភិបលជេរឿយៗេធវឲយឯកសរ
រសបចបប់ពិបកខល ំង ឬៃថលកនុងករេធវ បងខំឲយជនេទសនតរបេវសន៍ទទួលយកឋនៈ
មិនមនឯកសរ។ េនេពលែដលនិយយពីេទសនតរបេវសន៍ របជជនមួយចំនួនតួច
បំពនចបប់េដយសរែតពួកេគចង់បំពន ជជងេគរពតមចបប់េដយសរែតខវះ
មេធយបយកនុងករ (ដូចជឯកសរ ឬលុយ) អនុេលមតមចបប់។  

 
 
 
 

៦.១.២ បរបិទរKវតតសិរសត នងិេសដឋកចិចៃនេទសនតរKេវសនេ៍នអសុអីេគនយ ៍
 
តមរយៈេទសនតរបេវសន៍ របជជនអចេគចេចញពីករេធវទុកខបុកេមនញ។ ពលករែដល
បនេធវេទសនតរបេវសន៍រប់លននក់បនេធវឲយសតង់ដរជីវភពរបស់ពួកេគ និងរកុម
រគួសររបស់ពួកេគរបេសរេឡង។ របជជនេធវេទសនតរបេវសន៍េទៀងទត់េដមបីករអប់រ ំ
េហយជនេទសនតរបេវសន៍បនេធវដំេណ រ េដមបីបេងកតសហគមន៍ថមីកនុងរបេទសែដល
េនឆង យ។ ជករពិត មនរបវតតិសរសតយូរអែងវងៃនេទសនតរបេវសន៍េនកនុងតំបន់
អសីុអេគនយ ៍  ចូលកនុងតំបន់េនះពីខងេរកតំបន់។ ជឧទហរណ៍ របជជនមកពី
ឥណឌ  និងចិនបនេធវេទសនតរបេវសន៍េទកន់ របេទសកនុងអសីុអេគនយអ៍ស់រយៈ
េពលជេរចនសតវតសមកេហយ។ េទសនតរបេវសន៍ជបទដឋ ន មិនែមនជករេលក
ែលងេលមេធយបយែដលរបជជនរស់េនកនុងតំបន់េនះេទ។  
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រពំែដនែដលងយឆលងកត់ ជេមល ះរបដប់អវុធ កំេណ នេសដឋកិចចែដលមនភពចរមះុ 
េហដឋ រចនសមព័នធចបប់ែដលមិនមនសងគតភព គំរូេទសនតរបេវសន៍តមរបវតតិសរសត
យូរអែងវង អនតរកលរបជសរសត និងរចកេទសនតរបេវសន៍ផលូវករែដលមនករមិត 
បនរួមផសំេធវឲយមនេទសនតរបេវសន៍មិនមនឯកសរេរចន និងទំនក់ទំនងមិនលអរវង
រដឋ ភិបល និងជនេទសនតរបេវសន៍េនអសីុអេគនយ៍។ ករផល ស់បតូរទីកែនលងរបស់
របជជនមនភពចរមុះ ដូចេនះេធវឲយមនលំហូរសមរុគសម ញរវងរបេទស។ េទសនត
របេវសន៍ភគេរចនកនុងទសវតសឆន ំ ១៩៧០ និង ឆន ំ១៩៨០ បនេកតេឡងជលទធផល
ៃនជេមល ះរទង់រទយធំ ដូចជសរងគ មអេមរកិ េនរបេទសេវៀតណម (ែដលេកតមន
េឡងេនរពំែដនឡវ និងកមពុជផងែដរ) និងជេមល ះែដលេនែតមនកនុងរបេទស
មីយ៉ន់ម៉។ ដូចគន េនះផងែដរ “អភូតេហតុអសីុ” កនុងទសវតសឆន ំ ១៩៨០ េនេពល
ែដលវស័ិយកមមសល និងធនគរកនុងតំបន់មនកររកីចំេរ នខល ំងកល  េធវឲយមនេទសនត
របេវសន៍រទង់រទយធំកនុងករែសវងរកករងរផងែដរ។  

 
តរមូវករយ៉ងេរចនេលកមល ំងពលកមម ពីរបេទសកំពុងអភិវឌឍន៍ដូចជរបេទសៃថ 
ម៉េឡសីុ និងសឹងហបូរ ី ជរមញុឲយរសតី បុរស និងសូមបីែតរគួសរទំងមូលេធវេទសនត
របេវសន៍។ េសដឋកិចចកនុងតំបន់រួមចំែនកកនុងេទសនតរបេវសន៍រទង់រទយធំតមមេធយ
បយពីរយ៉ង។ ដំបូង មនរបជជតិែដលរក េហយជប់រពំែដនជមួយនឹងរបេទស
ែដលមន (ជឧទហរណ៍ មីយ៉ន់ម៉ និងៃថ) ែដលពលករជេរចននឹងេធវដំេណ រ
េទកន់របេទសេនះេដមបេីឆលយតបនឹងតរមូវកររកពលករ។ ទីពីរ អំឡុងេពលៃនករ
អភិវឌឍេសដឋកិចចឆប់រហ័សជេរឿយៗ ទមទររបជជនែដលមនវយ័បេរមករងរ
េរចន ែដលេនះមិនអចរតូវបនេឆលយតប េដយកំេណ នរបជជនលកខណៈធមមជតិែត
មួយគត់បនេនះេទ។ ករសិកសកលពីេពលថមីៗេនះ េដយអងគករដូចជ ILO និង 
IOM បញជ ក់ថេទសនតរបេវសន៍ជលទធផលៃនកំេណ នឆប់រហ័សៃនតរមូវកររកពលករ

េទសនតរបេវសន៍ែដលមនជំនញ និងជំនញទប សមមរតភគេរចនៃនរសតីចូល 
កនុងកមល ំងពលកមមេទសនតរបេវសន៍ និងឧសសហកមមេរជសេរ សែដលមនលកខណៈ
ពណិជជកមម។ 

 
ពលករេទសនតរបេវសន៍េធវចំណករសុកតមរចកជេរចន។ ពលករែដលេធវេទសនត
របេវសន៍េចញពីតំបន់ គឺមកពីឥណឌូ េនសីុ ហវីលីពីន ៃថ េទកន់មជឈឹមបូព៌ និងអសុី
ខងេកត។ ពក់ព័នធនឹងករងរជក់ែសតង បុរសភគេរចនេធវករកនុងវស័ិយសំណង់ ខណៈ
េពលែដលរសតីបេរមករងរកនុងកិចចករផទះ និងេរងចរក។ ពលករេទសនតរបេវសន៍ភគ 
េរចនែដលចកេចញពីតំបន់ជពលករមនឯកសរ។ េនកនុងតំបន់ ពលករេទសនត 
របេវសន៍មនឯកសរ និងមិនមនឯកសរភគេរចនគឺេទកន់របេទសជិតខងជប់
រពំែដន។ លំហូរធំបំផុតគឺពីរបេទសហវីលីពីន ឥណឌូ េនសីុ ភូមេទកន់របេទសែដល
មនករអភិវឌឍជងដូចជសឹងហបូរ ី ៃថ និងម៉េឡសុី។ មនចំនួនចតិចជងេនះ បុ៉ែនតក៏
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ជចំនួនេរចនផងែដរ គឺពីរបេទសឡវ និងកមពុជេទកន់របេទសទំងបីខងេល។ 
យ៉ងណមិញ បញហ មួយែដលរតូវបនជួបរបទះជេរឿយៗេនេពលែដលេធវករសិកស
ពីេទសនតរបេវសន៍ គឺថទិននន័យពិតជពិបកកនុងកររបមូលេដយសរែតមនចំនួន
ពលករែដលមិនមនឯកសរេរចនេពក។ ភពសមុរគសម ញបែនថមេទៀតកនុងករែសវង
យល់ពីេទសនតរបេវសន៍ គឺថមគ៌មនលកខណៈរចលូករចលំគន  ជមួយនឹងពលករ 
ជនេភៀសខលួន មនុសសែដលរតូវបនជួញដូរ និងសូមបីែតអនកេទសចរ ែដលអនកទំងអស់
េនះជែផនកមួយៃនលំហូរេនះ េហយជេរឿយៗរតូវបនចរមុះចូលគន ។ ករែញកដច់ពី
គន រវងេទសនតរបេវសន៍េដយបងខំ និងមិនបងខំជករពិបក៖ ចបប់សនមតថអនកែដល
ចកេចញពីរបេទសរបស់ខលួន េដយផទ លេ់ដយសរេហតុផលនេយបយគឺជជន
េទសនតរបេវសន៍េដយបងខំ ខណៈេពលែដលអនកដៃទែដលផល ស់បតូរទីកែនលង េដយសរ
ជេមល ះ ជរបេយលេធវឲយពួកេគរកីរក (ជឧទហរណ៍ របសិនេបទហនបនរបឹអូស
ទិននផលេសបៀងអហររបស់ពួកេគ) មិនចំបច់រតូវបនចត់ទុកថជករបងខំេនះេទ។ 
ករបំលស់ទីខលះេកតមនេឡងជក់ែសតងេដមបីេហតុផលេសដឋកិចច (ដូចជពលករកនុង
រសុកហវីលីពីនេទរបេទសសឹងហបូរ)ី េហយករបំលសទី់ខលះជក់ែសតងណស់ជករបងខ ំ
(ដូចជជនេភៀសខលួននេយបយពីរបេទសមីយ៉ន់ម៉)។ យ៉ងណមិញ ភពចរមុះៃន
េទសនតរបេវសន៍កន់ែតមនភពសមុរគសម ញេនមូលដឋ នជក់ែសតង។ ជនេភៀសខលួន
អចកល យជជនេទសនតរបេវសន៍េសដឋកិចច ជនេទសនតរបេវសន៍េសដឋកិចចអចកល យជ
រងេរគះៃនករជួញដូរ និងជនរងេរគះៃនករជួញអចសំុឋនៈជជនេភៀសខលួន។ល។ 
េនកនុងសថ នភពមួយចំនួន ជបញហ កនុងករសនមតថបញហ េសដឋកិចចអចរតូវបនែញក
ដច់ពីបញហ នេយបយ ដូចែដលេហតុផលរបស់បុគគលកនុងករែសវងរកសនតិសុខ
េសដឋកិចចជេរឿយៗផសភជ ប់នឹងភពងយរងេរគះែផនកនេយបយ។ 

 
អស់រយៈេពលបុ៉នម នទសវតស េទសនតរបេវសន៍មនដំេណ រករេដយមិនមនយនតករ
ករពរថន ក់តំបន់េនះេទ។ េគលនេយបយេទសនតរបេវសន៍កនុងតំបន់េនមនភព
ែបកែខញក មិនរតូវបនអភិវឌឍរតឹមរតូវ និងមិនអចអនុវតតបនេនេឡយ េដយសរែត
កិចចខិតខំរបឹងែរបងរបស់រដឋ ភិបល កនុងកររគប់រគងេទសនតរបេវសន៍មិនមនរបសិទធិ
ភព ឬជជេរមសកនុងករេឆលយតបនឹងតរមូវករវស័ិយឯកជន។ កិចចខិតខំរបឹងែរបង
ដំបូងដូចជ េសចកតីរបកសទីរកុងបងកកសតីពីេទសនតរបេវសន៍មិនេទៀងទត់ (១៩៩៩) 
ែដលបនទទួលសគ ល់វតតមនៃនេទសនតរបេវសន៍មិនេទៀងទត់ និងករទមទរឲយរដឋ 
ចត់វធិនករេលបញហ េនះ មនសរៈសំខន់កនុងករគូសបញជ ក់ពីបញហ ជក់ែសតង 
បុ៉ែនតជចុងបញច ប់មិនអចអនុវតតបន ដូចេនះមិនអចករពរជនេទសនតរបេវសន៍េនះ
េទ។ កលពីេពលថមីៗេនះ មនករេកនេឡងនូវលិខិតូបករណ៍េទសនតរបេវសន៍ថន ក់
តំបន់ជមួយនឹងកិចចរពមេរពៀងជផលូវករ ដូចជកិចចរពមេរពៀងេទវភគីសតីពីពលករ
េទសនតរបេវសន៍ែដលបនចុះហតថេលខរវងរបេទសៃថ និងកមពុជ ឡវ និងមីយ៉នម៉
ជេដម មនក៏មនកិចចរបជំុករមិតតំបន់ ដូចជនីតិវធីិបលីសតីពីកររត់ពនធមនុសស ករ
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ជួញដូរមនុសស និងឧរកដិដឋកមមឆលងែដនែដលពក់ព័នធ ែដលមនេគលបំណងកនុងករ
បេងកនករយល់ដឹង និងកិចចសហរបតិបតតិករកនុងកររបឆំងសកមមភពជួញដូរ រវងរដឋ 
និងអងគករអនតរជតិដូចជ UNHCR និង IOM។ យ៉ងណមិញ កំេណ នៃនលិខិតូប
ករណ៍មនឥទធិពលជមធយម េលករករពររបជជនែដលមិនែមនជពលរដឋបុ៉េណណ ះ។ 

 
រដឋ ភិបលជេរឿយៗចូលចិតតេគលនេយបយ ែដលពយយមកនុងករកំណត់ពីចំនួន 
និងរបេភទៃនជនេទសនតរបេវសន៍ បុ៉ែនតេគលនេយបយទំងេនះមិនអចអនុវតតបន
េនះេទ េដយសរេទសនតរបេវសន៍គឺែផអកខល ំងេលកតត សងគម វបបធម៌ និងេសដឋកិចច។ 
ជឧទហរណ៍ េទសនតរបេវសន៍េនកនុងតំបន់រតូវបនផល ស់បតូរបនទ ប់ពីករវយរបហរ
េដយេភរវកមមេនៃថងទី១១ ែខកញញ  ឆន ំ២០០១។ រដឋ ភិបលបនចប់េផតមគិតថេទសនត
របេវសន៍ជកងវល់សនតិសុខ េហយបនេរបរបស់ចបប់ថមីជំុវញិករជួញដូរ និងរត់ពនធកនុង
េគលបំណងកត់បនថយេទសនតរបេវសន៍េដយមិនេទៀងទត់។ របេទសមួយចំនួនមិន
េអេពេលរបជជនជពលករេទសនតរបេវសន៍របស់ពួកេគេនះេទ។ ភគេរចនៃនទសវតស
ឆន ំ១៩៩០ និង ២០០០ មីយ៉ន់ម៉នបនបេងកតេគលនេយបយមួយសរមប់ពលករ
របស់ខលួនមួយចំនួនតូចេនមជឈឹមបូព៌ បុ៉ែនតអស់រយៈេពលជេរចនទសវតស មិនមន
េគលនេយបយ (ឬសូមបីករទទួលសគ ល់) ែដលរគប់រគងពលរដឋមីយ៉ន់ម៉របមណ
ជ២លននក់ែដលកំពុងេធវករកនុងរបេទសៃថ។ 

 
ភពងយរងេរគះពក់ព័នធនឹងេទសនតរបេវសន៍េនអសីុអេគនយ ៍ គឺជករេកនេឡងៃន
ករេរ សេអងេលជនេទសនតរបេវសន៍េដយពលរដឋ។ របជជនភ័យខល ចថជនេទសនត
របេវសន៍បងកឲយមនករេកនេឡងនូវឧរកិដឋកមម។ កមល ំងពលកមមកនុងរសុកអចគិតថ
កមល ំងពលកមមេទសនតរបេវសន៍ជករគរមមកំែហងចមបងដល់ករងរ និងរបក់ឈនូល
របស់ពួកេគ។ េលសពីេនះេទៀត រដឋ ភិបលអសីុអេគនយ៍ចត់ទុកបញហ េទសនតរបេវសន៍
ថជបញហ សនតិសុខ េដយេរបៀបេធៀបនឹងបទឧរកិដឋឆលងែដន។ មិនគួរឲយភញ ក់េផអលេនះ
េទ េនះបេងកតនូវសថ នភពមួយែដលជនេទសនតរបេវសន៍ រតូវបនចត់ទុកថជករ
គរមមកំែហងដល់សហគមន៍កនុងតំបន់ សុខដុមនីយកមមសងគម និងសនតិសុខជតិ។ 
េលសពីេនះេទៀត រដឋអចេផត តសំខន់េតេលផលរបេយជន៍ពីេទសនតរបេវសន៍បុ៉េណណ ះ 
ជជងេផត តសំខន់េលករករពរសិទធិមនុសស។ ដូចេនះ េនកនុងករណីខលះ ជនេទសនត
របេវសន៍អចកល យជជនរងេរគះៃនអំេពពុករលួយ និងករេកងរបវញ័ច  សូមបីែតមុន
េពលពួកេគចកេចញពីរបេទសខលួន។ បនទ ប់មកេទៀត េនេពលេទដល់របេទសែដល
ខលួនបេរមករងរ ពួកេគអចរបឈមនឹងចបប់ និងករអនុវតតចបប់ែដលមនករេរ ស
េអង បទឧរកិដឋែដលគួរឲយសអប់េខពម ករជួញដូរ និងកររេំលភបំពនដៃទេទៀត។ 
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ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
េតករភ័យខល ចរបស់របជជនេលជនេទសនតរបេវសន៍មនភពរតឹមរតូវ
ករមិតណ? 

 
េតអវីជវធីិសរសតទូេទបំផុត ែដលជនេទសនតរបេវសន៍រតូវបនរះិគន់េនកនុងរបេទស
របស់អនក? េតកររះិគន់ទំងេនះមនភពរតឹមរតូវករមិតណ? ខងេរកមេនះជកររះិ
ជទូេទមួយចំនួនែដលបនេធវេឡង៖ 

 
•    ជនេទសនតរបេវសន៍នំមកនូវឧរកិដឋកមម 
• របសិនេបេយងរបរពឹតតិេលជនេទសនតរបេវសន៍លអខល ំងេពក ពួកេគនឹងហូរចូលមក

របេទសយ៉ងគំហុក និងដេណត មយករបេទសរបស់ខលួន 
•    ជនេទសនតរបេវសន៍ដេណត មករងររបស់ពួកេគ 
•    ពលករនំមកនូវជមងឺ 
• ជនេទសនតរបេវសន៍េរបរបស់េសវកមមសងគមសងគមរបស់េយងទំងអស ់ ដូចជ

េសវសុខភពជេដម 
• ជនេទសនតរបេវសន៍មិនេគរពវបបធម៌របស់ពួកេយងេនះេទ 
 
េតអនកគួរែតេឆលយតបនឹងករអះអងទំងេនះយ៉ងដូចេមតច? ខណៈេពលែដលមិនមន
កររសវរជវេរចនេលបញហ ទំងេនះ ករអះអងទំងេនះមិនរតឹមរតូវេនះេទ។ ជឧទ
ហរណ៍ ជនេទសនតរបេវសន៍មនអរតសកមមភពឧរកិដឋទបជង។ ជនេទសនតរបេវសន៍
រួមចំែនកយ៉ងេរចនដល់េសដឋកិចច តមរយៈករងររបស់ពួកេគជងអវីែដលពួកេគទទួល
បនពីេសវកមមសងគម។ ពលករេទសនតរបេវសន៍មិនែដលហូរចូលយ៉ងគំហុកកនុង
របេទសមួយ េហយដេណត មយករបេទសេនះេទ យ៉ងេរចនណស់ពួកេគកល យេទជ
ជនជតិភគតិច បនទ ប់ពីរស់េនជេរចនជំនន់េនកនុងរបេទសេនះ។  េលសពីេនះ
េទៀត របវតតិរគួសរភគេរចន (រួមមនទំងសិសសនិសសិតភគេរចនែដលកំពុងអនេសៀវ
េភពុមពេនះផងែដរ) ជផលិតផលៃនេទសនតរបេវសន៍។ 

 
ឧបមថអនកជួបអនកណមន ក់តមផលូវែដលបនបងហ ញនូវទសសនៈខងេល េតអវីជវធីិ
សរសតលអបំផុតកនុងករេឆលយតបនឹងករភ័យខល ចរបស់ពួកេគេលេទសនតរបេវសន៍? េត
អនកអចបញចុ ះបញចូ លអនកណមន ក់ថេទសនតរបេវសន៍លអ ជជងអរកក់ចំេពះរបេទស
មួយយ៉ងដូចេមតច? 
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៦.២ រKេភទសិទធទិងំបួនរបស់រKជជនមិនែមនជពលរដឋ ៖ទិដឋភពទូ េទ 
 

 
មនសិទធិចំនួនបួនរបេភទរបស់របជជនមិនែមនជពលរដឋ ែដលេសៀវេភពុមពេនះនឹង
ពិភកស៖ សិទធិទំងេនះមន៖ (១) ជនេភៀសខលួន (២) អនកគម នសញជ តិ (៣) ពលករ
េទសនតរបេវសន៍ និង(៤) មនុសសែដលរតូវបនជួញដូរ។ របេភទនីមួយៗមនឋនៈ
ចបស់លស់ មនចេងក មៃនសិទធិជក់លក់ និងកងវល់ពក់ព័នធនឹងករករពរ។ របេភទ
នីមួយៗអចរតូវបនែសវងយល់តមរយៈករពិនិតយជដំបូងេលចបប់អនតរជតិ និង
សនធិសញញ ែដលពក់ព័នធនឹងករករពររបជជនែដលមនឋនៈេនះ េហយបនទ ប់មក
នឹងរកេលកេមលេលកររបឈមកនុងករករពរដល់ពួកេគ។ មុនេពលេធវករបញជ ក់
លមអិត ជករសំខន់កនុងករផតល់នូវទិដឋភពទូេទមួយៃនសនធិសញញ ែដលពក់ព័នធ និង
និយមន័យៃនរបេភទទំងបួនៃនរបជជនែដលមិនែមនជពលរដឋ។  
 

ជនេភៀសខលនួ 
ឋនៈជនេភៀសខលួនរតវូបនកំណត់េដយអនុសញញ អងគករសហរបជជតិឆន ំ ១៩៥១ 
ពក់ព័នធនឹងឋនៈៃនជនេភៀសខលួន (ែកសរមួលេដយពិធីសរឆន ំ ១៩៦៧ ពក់ព័នធនឹង
ឋនៈជនេភៀសខលួន)។ ជនេភៀសខលួនជបុគគលែដល៖ 

 
េដយសរែតភពភ័យខល ច ែដលមនកនុងខលួនពីករេធវទុកខបុកេមនញេដយសរ
េហតុផលពូជសសន៍ សសន សញជ តិ សមជិកៃនរកុមករងរសងគម ឬគំនិត
នេយបយជក់លក់ សន ក់េនខងេរករបេទសជតិរបស់ខលួន េហយមិនអច 
ឬេដយសរែតភពភ័យខល ចេនះ មិនមនឆនទៈកនុងកររបថុយខលួនកនុងករទទួល
ករករពរពីរបេទសេនះ។ 

 
ដូចែដលនិយមន័យបនបងហ ញ ឋនៈជនេភៀសខលួនអនុវតតេលរបជជនែដលរតូវបន
េធវទុកខបុកេមនញកនុងរបេទសកំេណ តរបស់ខលួន េហយមិនអចរតឡប់មកវញិ។ សិទធិទំង
េនះធនថបុគគលេនះអចរស់េនេដយសុវតថិភព និងមនុសសធម៌ខងេរករបេទស
របស់ខលួន រហូតដល់ពួកេគមនបំណងកនុងកររតលប់មកផទះវញិ។ 

 

គម នសញជ តិ 
គម នសញជ តិរតូវបនកំណត់និយមន័យកនុងអនុសញញ ឆន ំ១៩៥៤ ពក់ព័នធនឹងឋនៈជន
គម នសញជ តិថ៖ 
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បុគគលមួយរូបមិនរតវូបនចត់ទុកថជសញជ តិេដយរដឋណមួយេរកមែដនកំ
ណត់ៃនចបប់របស់ខលួនេនះេទ។ 

 
េទះបីជរបជជនគម នសញជ តិភគេរចន រស់េនកនុងរបេទសែដលពួកេគេកត ជេរឿយៗ
ពួកេគខវះនូវបុពវសិទធិ េសវកមម និងករករពរែដលបនរកសទុកសរមប់ពលរដឋ ឬ 
សញជ តិ ។ ចបប់ករពរជនគម នសញជ តិធនពួកេគនឹងទទួលបនករទទួលសគ ល់ 
និងករករពរ។ 

 

ពលករេទសនតរKេវសន៍ និងសមជិករគួសររបស់ពួកេគ 
 
ពលករេទសនតរបេវសន៍រតវូបនកំណត់និយមន័យកនុងអនុសញញ អនតរជតិរបស់ UN 
កនុងឆន ំ១៩៩០ សតីពីករករពរសិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍រគប់របូ និងសមជិករកុម

រគួសររបស់ពួកេគ ដូចខងេរកម៖ 
 

បុគគលែដលនឹងចូលរួម កំពុងចូលរួម ឬធល ប់ចូលរួមកនុងសកមមភពែដលទទួល
បនកៃរមកនុងរដឋែដលគត់មិនែមនជសញជ តិ។ 

 
ពលករេទសនតរបេវសន៍រស់េនខងេរករបេទសកំេណ តរបស់ខលួន េដមបីេគលបំណង
ករងរ។ ពលករេទសនតរបេវសន៍ជេទៀងទត់មិនបនទទួលសិទធិ និងករករពរ
ដូចគន ដូចពលករជតិេនះេទ េហយពួកេគមនភពងយរងេរគះពីករេកងរបវញ័ច
ទំងេនកែនលងករងរ និងកនុងសហគមន៍ែដលពួកេគរស់េន របសិនជពួកេគមិនមន
ឯកសររតឹមរតូវេនះេទ។ 

 

មនុសសែដលរតូវបនជួញដូរ 
 
ករជួញដូរមនុសសរតូវបនកំណត់និយមន័យេដយពិធីសរឆន ំ ២០០៣ កនុងករបងក រ 
ទប់សក ត់ និងដក់េទសេលករជួញដូរមនុសស ជពិេសសរសតី និងកុមរ (ពិធីសរ
ប៉លឺមូ៉) និងសំេដេល៖ 

 
សកមមភពៃនករេរជសេរ ស ដឹកជញជូ ន េផទរ ដក់េលទូក ឬទទួលបុគគល តម
រយៈមេធយបយៃនករគរមមកំែហង ឬេរបរបស់ទរមង់ដៃទៃនករបងខំ ករចប់
ពរងត់ េបកបនលំ េបករបស់ ឬកររេំលភអំណច ឬសថិតកនុងសថ នភពៃនភព
រងេរគះ ឬេដយសរករផតល់ ឬទទួលរបក់ ឬផលរបេយជន៍េដមបីទទួលបន
កររពមេរពៀង ពីបុគគលមួយរូបែដលមនកររគប់រគងេលបុគគលដៃទេទៀត េដមបី
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េគលបំណងៃនករេកងរបវញ័ច ។ ករេកងរបវញ័ច រួមមន ជអបបរមន ជករេកង
របវញ័ច េពសយកមមេលអនកដៃទ ឬទរមង់ណមួយៃនករេកងរបវញ័ច ផលូវេភទ ពលកមម 
ឬេសវកមមេដយបងខ ំទសភព ឬករអនុវតតែដលរសេដៀងគន នឹងទសភព េសវ
ភព ឬករយកេចញនូវសររីងគ។ 

 
មិនដូចេទនឹងអនុសញញ ខងេលេនះេទ ពិធីសរប៉លឺមូ៉ កំណត់ថជបទឧរកិដឋ 
ជជងឋនៈ។ មនុសសែដលរតូវបនជូញដូរជជនរងេរគះៃនបទឧរកិដឋែដលបនេរៀប
រប់ខងេល។ បុគគលែដលរតូវបនជួញដូរមនសិទធិជក់លក់កនុងករបងក រករធល ក់ខលួន
ជជនរងេរគះមតងេទៀត និងេដមបីជួយដល់ពួកេគេដមបីសត រសមបទេឡងវញិ។ 

 
គួរកត់សមគ ល់ថសនធិចំនួនបួនែដលបនេរៀបរប់េនទីេនះ មនរបភពេចញពីអំឡុង
េពលរបវតតិសរសតខុសៗគន  ែដលមនន័យថសនធិសញញ ទំងេនះចត់ទុកសិទធិមនុសស
េផសងៗគន  េហយេដះរសយបញហ តមមេធយបយេផសងៗគន ។ សនធិជនេភៀសខលួន និង
គម នសញជ តិ ជសនធិសញញ េរកយសរងគ មេលកេលកទីពីរ សនធិសញញ ទំងពីរេនះរតវូ
បនអនុម័តេនេដមទសវតសឆន ំ ១៩៥០។ ករករពរសិទធិមនុសសេដយសនធិសញញ ទំង
េនះមិនមនភពខល ំងកល េនះេទ េដយសររកបខណឌ សិទធិមនុសសអនតរជតិមិនទន់
មនករអភិវឌឍ។  រហូតដល់ទសវតសឆន ំ ១៩៦០ េទបសនធិសញញ សិទធិមនុសសទីមួយរតូវ
បនអនុម័ត។ អនុសញញ ពលករេទសនតរបេវសន៍ ែដលរតូវបនរពងកនុងទសវតសឆន ំ 
១៩៨០ េហយរតវូបនអនុម័តកនុងឆន ំ ១៩៩០ បុ៉ែនតរហូតដល់ឆន ំ ២០០៣ េទបចូលជ
ធរមន សនធិសញញ េនះជសនធិសញញ ែដលមនករពរងីកវសិលភព េហយជសនធិ
សញញ ធំបំផុតកនុងចំេណមសនធិសញញ ទំងបួន។ សនធិសញញ េនះក៏ជសនធិសញញ ែតមួយ
គត់ ែដលរតវូបនចត់ទុកថជសនធិសញញ សិទធិមនុសសកនុងរបព័នធ UN។ អំឡុងេពល
ែវងរវងកររពង និងករចូលជធរមនរតូវបនឆលុះបញច ំងេលអរតៃនករផតល់សចច
ប័នទប េហយជសនធិសញញ ែដលមនករផតល់សចច ប័នតិចជងេគកនុងចំេណមសនធិ
សញញ ទំងបួន។ ជចុងេរកយ ពិធីសរេលអនុសញញ ជូញដូរមនវតតមនកនុងទសវតស
ឆន ំ ២០០០ េដមបីជករេឆលយតបនឹងចលនេទសនតរបេវសន៍ជសកល និងជករេឆលយ
តបមួយនឹងសកមមភពបទឧរកិដឋែដលមនករេកនេឡង។ សនធិសញញ េនះករពរសិទធិ
របស់បុគគលែដលរតវូបនជូញដូរ បុ៉ែនតសំខន់ជងេនះេទេទៀតក៏កំណត់ថករជួញដូរ
ជបទឧរកិដឋអនតរជតិផងែដរ។ េដយសរែតផតល់អំណចដល់រដឋតមរយៈករចត់
ទុកសកមមភពេនះជបទឧរកិដឋ វទទួលបនករផតល់សចច ប័នយ៉ងទូលំទូលយ។ 
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៦.២.១ គំលត និងភពជន់គន ៃនករករពរផលវូចបប់ 
 

របេភទទំងបួនខងេលៃនរបជជនមិនែមនពលរដឋ មិនគួររតូវបនចត់ទុកថដច់
េដយែឡក និងមិនពក់ព័នធគន េនះេទ បុ៉ែនតពួកេគក៏មិនដូចគន  និងមិនបំេពញបែនថមឲយ
គន េទវញិេទមកេនះេទ។ ផទុយេទវញិ គួរែតទទួលសគ ល់ថមនុសសអចផល ស់បតូររវង
របេភទទំងេនះយ៉ងឆប់រហ័យ ឬសថិតេនេរកមរបេភទេលសពីមួយ។ អចនិយយ
បនថ (េទះបីជមិនទំនងក៏េដយ) ជនគម នសញជ តិអចភញ ក់េឡងេនេពលរពឹក
ែសអកេហយកល យជពលករេទសនតរបេវសន៍ េហយរតូវបនបងខំឲយសថិតកនុងសថ នភព
ជូញដូរ េហយនឹងមនឋនៈជជនេភៀសខលួនេនេពលយប់េនះ។ លទធផលគឺថករ
ករពរេលរបជជនមិនែមនពលរដឋ េពរេពញេទេដយគំលត ភពជន់គន  និង
របេផះែដលេធវឲយករកំណត់អតតសញញ ណ និងករករពរមនករពិបក។ ករណីមួយ
កនុងអសីុអេគនយ៍គឺជនជតិ Rohingya ៃនរបេទសមីយ៉ន់ម៉ែដលអចសថិតេរកម
របេទសទំងបួន។
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េផត តសំខន់េល 
ជនជតិរ ៉ហូុីងញ៉ Rohingya 
េរឿងរ៉វរបស់ Rohingyas កនុងរបេទសមីយ៉ន់ម៉ បងហ ញពីភពងយរងេរគះរបស់
របជជនគម នសញជ តិ។ Rohingyas រតូវបនដកហូតសញជ តិ េនេពលែដលរដឋ ភិ 
បលមីយ៉ន់ម៉បនដក់ឲយេរបរបស់នូវបទដឋ នសញជ តិថមីតមចបប់សញជ តិឆន ំ ១៩៨២។ 
ចបប់ទំងេនះ មិនបនបញចូ លរកុមេនះកនុងរកុមពូជសសន៍ែដលរតូវបនទទួលសគ ល់ 
ជផលូវករទំង ១៣៥ េនះេទ។ ចំេពះរដឋ ភិបលមីយ៉ន់ម៉ Rohingyas ករពិតជជន
ជតិបង់កល េដស (េហយជេរឿយរតូវបនេហថ បង់ហគ លីសកនុងឯកសរផលូវករ និង
របព័នធផសពវផសយ (េទះបីជកំណត់រតរបវតតិសរសតបងហ ញពួកេគបនរស់េនកនុង
តំបន់យ៉ងេហចណស់ ៣០០ឆន ំមកេហយ។ 

 
ចបប់មីយ៉ន់ម៉ករមិតយ៉ងធងន់ធងរេលសិទធិរបស់ Rohingyas។ េដយសរពួកេគគម ន
សញជ តិ ពួកេគមិនអចមនលទធភពទទួលបនេសវអប់រ ំ ឬសុខភពេនះេទ។ ពួក
េគរតូវករករចុះបញជ ី និងករអនុញញ តជពិេសសេដមបីេរៀបអពហ៍ពិពហ ៍ឬេដរេហរ
េដយេសរកីនុងរបេទស។ កររខំនេលជនសីុវលិកលពីេពលថមីៗេនះបនេធវឲយ Rohingya 
រតូវបនសមល ប់កនុងអំេពហិងសជរកុម។ របសិនជពួកេគពយយមចកេចញពីករ 
េរ សេអងជរបព័នធ ែដលពួកេគជួបរបទះកនុងរបេទសរបស់ពួកេគ ពួកេគនឹងរតូវបន 
េកងរបវញ័ច កនុងនមជពលករេទសនតរបេវសន៍ េហយពួកេគរតូវបនជួញដូរជេទៀង 
ទត់។  

 
េដយសរលកខខណឌ ទំងេនះ Rohingya ជេរចនបនចកេចញពីរបេទសមីយ៉ន់ម៉
េដមបីែសវងរកករងរ។ មនជនជតិ Rohingya រប់ែសននក់កំពុងរស់េនជជន
េភៀសខលួនកនុងរបេទសបង់កល េដស។ ជនជតិ Rohingya ជេរចនបនេធវដំេណ រេទ
របេទសៃថ និងម៉េឡសីុ េដមបីេធវករជពលករេទសនតរបេវសន៍មិនមនឯកសរ េន
េពលពួកេគកំពុងេធវដំេណ រ មនករណីមួយចំនួនែដលជនជតិេនះរតវូបនជួញដូរ ឬ
លក់ជកមល ំងពលកមមរវងរបេទសម៉េឡសីុ និងៃថ។ 

 
មរនតីរដឋកនុងរបេទសមីយ៉ន់ម៉ និងរបេទសជិតខងបនេរបរបស់ឋនៈមិនចបស់លស់

របស់ជនជតិេនះ ជមេធយបយកនុងករេជៀសវងករទទួលខុសរតូវណមួយេលពួក
េគ។ មីយ៉ន់ម៉អះអងថពួកេគជជនជតិបង់កល េដស េហយបង់កល េដសថពួកេគ
ជជនជតិមីយ៉ន់ម៉ ចំែនកឯៃថ និងម៉េឡសីុគិតថពួកេគជពលករេទសនតរបេវសន៍
ខុសចបប់។ ជនជតិ Rohingyas  ទមទរឋនៈជជនេភៀសខលួនកនុងរបេទសដូចជ
អូរសត លី បុ៉ែនតេដមបេីទទីេនះេដមបីទមទរឋនៈជជនេភៀសខលួនជផលូវដ៏ែវងឆង យ 
និងេរគះថន ក់។ 
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មនគំលតជេរចនកនុងករករពររបជជនមិនែមនជរបជពលរដឋ។ ជេរៀងរល់ៃថង 
ពលករេទសនតរបេវសន៍ ែដលភគេរចនជំពក់បំណុលេលភន ក់ងរ ឬនិេយជក រតូវ
បនដឹកជញជូ នទីតំងករងរ េហយទទួលបនរបក់កៃរមតិច និងេធវករែដលពិបក 
េហយេរគះថន ក់ ថេតពួកេគរតូវបនេកងរបវញ័ច  ឬក៏អត់ គឺែផអកេលបរបិទ និង
ទសសនៈ។ របសិនជបុគគលមន ក់រតូវបនចត់ទុកថជេទសនតរបេវសន៍ែដលរតូវបន
បងខំ ពលករេទសនតរបេវសន៍ ឬជនរងេរគះៃនករជួញដូរគឺមិនចបស់េនះេទ។ េលស
ពីេនះេទៀត ជនេភៀសខលួនែដលទមទរសិទធិករងររបស់ពួកេគក៏ងយរងេរគះចំេពះ
ករេកងរបវញ័ច ែដលេសមនឹងករជួញដូរផងែដរ។ េដយែផនក បញហ ទំងេនះបងកេដយ
សរែតមិនមនវធិនចបស់លស់េលវធីិសរសត កនុងករកំណត់អតតសញញ ណ និងចត់
របេភទរបជជនមិនែមនជពលរដឋ ែដលរតូវករករពរ។ រដឋ ភិបលអចនឹងកំណត់
អតតសញញ ណរបជជនែដលមិនមនឯកសរទំងអស់ថមិនរសបចបប់ េហយគួរែត
រតូវបននិរេទស។ រដឋចត់ទុកអនកណមន ក់ជជនរងេរគះៃនករជួញដូរ ជជងជន
េភៀសខលួន េដយសរែតរដឋអចេធវមតុភូមិនិនុវតតន៍ជនរងេរគះៃនករជួញដូរ បុ៉ែនតមិន
អចបញជូ នជនេភៀសខលួន រតឡប់េទកែនលងែដលពួកេគអចរបឈមនឹងករេធវទុកខបុក
េមនញបនេនះេទ។  

 
 

៦.៣ អនុសញញ ជនេភៀសខលនួ 
 
 

បុគគលែដលែសវងរកករករពរពីរដឋរបស់ខលួន េដយេធវករេគចខលួនពីរបេទសរបស់
ពួកេគ េដយរត់េគចពីរបេទសរបស់ខលួន េហយេធវដំេណ រេទកែនលងេផសង បនទទួល
ករករពររប់ពន់ឆន ំមកេហយ េទះបីជករករពរេទបែតមនកនុងចបប់អនតរជតិ
ក៏េដយ។ UDHR ជឯកសរអនតរជតិដំបូងទទួលសគ ល់សិទធិ កនុងករែសវងរក និង
ទទួលបនកររជកេដមបីេគចផុតពីករេធវទុកខបុកេមនញ េទះបីជកលពីមុន សងគម
របជជតិពិតជបនផតល់ករករពររសបចបប់ សរមប់រកុមខលះែដលេធវករេគចខលួន
េចញពីករេធវទុកខបុកេមនញក៏េដយ (ជឧទហរណ៍ពីរុសសុ ីនិងអឡឺម៉ង់)។ ខណៈេពល
ែដល UDHR ជលិខិតូបករណ៍សកលកនុងករករពរកនុងសថ នភពេនះ និងែផអកេល
ករករពរជនេភៀសខលួនេលបុគគល និងមិនែមនជរកុមេនះេទ េសចកតីរបកសែចងពី
បញហ េនះមិនចបស់លស់េនះេទ “មនុសសនីមួយៗមនសិទធិកនុងករែសវងរក និងទទួល
បនកររជកេកនកនុងរបេទសដៃទេដមបីេគចផុតពីករេធវទុកខបុកេមនញ”។ េសចកតីែថលង
ករណ៍េនះមិនបញជ ក់ជក់លក់ពីជនេភៀសខលួនេនះេទ (ផទុយេទវញិនិយយពី ”អនក
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ែដលែសវងរកកររជកេកន”) េហយមនលកខណៈទន់ភលន់កនុងេរបពកយេពចន៍កនុងករ
ករពរ។ ជឧទហរណ៍ េសចកតីរបកសេនះ មិនបនបញជ ក់ពីកតពវកិចច ឬភរកិចច
របស់រដឋេនះេទ ផទុយេទវញិ បុគគលមនសិទធិកនុងករ ”ែសវងរក និងទទួលបន” ករ
ករពរ។ េនេពលេនះ េនកនុងចុងទសវតសឆន ំ ១៩៤០ ជនេភៀសខលួនជកងវល់ចមបង 
េដយសរែតមនចលនរបជជនដ៏ធំមួយ េនចុងបញច ប់ៃនសរងគ មេលកេលកទីពីរ 
ែដលេធវឲយមនចំនួនជនេភៀសខលួនេរចន ជងេពលណៗទំងអស់ែដលពិភពេលក
ធល ប់ជួបរបទះ។ េនះទមទរឲយមនករចត់វធិនករ ដូចេនះកនុងឆន ំ ១៩៥០ ឧតតម
សនងករអងគករសហរបជជតិទទួលបនទុកជនេភៀសខលួន (UNHCR) រតូវបនបេងកត
េឡង។ បនទ ប់មកកនុងឆន ំ១៩៥១ អនុសញញ  UN ែដលពក់ព័នធនឹងឋនៈរបស់ជនេភៀស
ខលួន (ែដលជទូេទរតូវបនសគ ល់ថជអនុសញញ ជនេភៀសខលួន) រតូវបនអនុម័ត។ អនុ
សញញ ជនេភៀសខលួន កំណត់និយមន័យពកយ ”ជនេភៀសខលួន” េហយនិយមន័យេនះ
េនែតរតូវបនេរបរបស់ជទូេទេពលបចចុបបននេនះ។ និយមន័យេនះមនសរៈសំខន់
េដយសរ វបនកំណត់ពីលកខខណឌ ជក់លក់ ែដលរតូវបំេពញមុនេពលបុគគលមន ក់
អចទមទរឋនៈជជនេភៀសខលួនរបស់ខលួន។ េដមបីទទួលបនករករពរ ៃនសិទធិជន
េភៀសខលួនពីករអនុសញញ  ជករចំបច់សរមប់មនុសសទំងអស់ េដមបីសថិតកនុងនិយម
ន័យេនះ។ 

 
 

៦.៣.១ និយមន័យៃនជនេភៀសខលួន 
 
ជនេភៀសខលួន េយងេទតមអនុសញញ ជនេភៀសខលួន គឺជបុគគលែដល៖ 

 
ករភ័យខល ចមនមូលដឋ នចបស់លស់ ចំេពះករេធវទុកខបុកេមនញ េដយ
េហតុផលពូជសសន៍ សសន សញជ តិ សមជិកភពៃនរកុមសងគមណមួយ 
ឬេដយសរមតិនេយបយេនេរករបេទសែដលខលួនមនសញជ តិ និងមិន
អច ឬេដយសរករភ័យខល ចេនះ មិនចង់េរបរបស់ករករពររបស់របេទស
េនះ ឬជជនែដលមិនមនសញជ តិ និងកំពុងរស់េនេរករបេទសែដលជ
អតីតនិេវសនដឋ នរបរកតីរបស់ខលួនេដយ សររពឹតតិករណ៍េនះ និងែដលមិន
អច ឬេដយករភ័យខល ចែបបេនះមិនចង់វលិរតឡប់េទកន់របេទសេដម
របស់ខលួនវញិ។ 
 

េដមបីចត់ទុកថបុគគលមន ក់ថជជនេភៀសខលួន បុគគលេនះរតូវបំេពញតមធតុផសំទំង
អសៃ់ននិយមន័យថេនះ។ នីតិវធីិៃនករេធវករកំណត់េនះ រតូវបនេហថករកំណត់
ឋនៈជនេភៀសខលួន (RSD)។ េនេពលរដឋមួយ ឬអងគករមួយដូចជ UNHCR មន
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បំណងទទួលសគ ល់អនកណមន ក់ជជនេភៀសខលួន ពួកេគនឹងពិចរណថមនករបំ
េពញតមធតុផសំនីមួយៗៃនធតុផសំទំងអស់ែដរឬេទ។ ធតុផសំគនឹលះៃននិយមន័យេនះ
គឺ៖  
• ករភ័យខល ចែដលមនមូលដឋ នចបស់លស់៖ករភ័យខល ចែដលមនមូលដឋ នចបស់លស់៖ករភ័យខល ចែដលមនមូលដឋ នចបស់លស់៖ករភ័យខល ចែដលមនមូលដឋ នចបស់លស់៖ បុគគលរតូវែតសថិតកនុងភពភ័យខល ច
ៃនករេធវទុកខបុកេមនញ េហយភពភ័យខល ចេនះរតូវែតមននីតយនុកូលភព មន
ន័យថរតូវែតមន “ឱកសពិតរបដក” ៃនករេធវទុកបុកេមនញែដលមនភ័សតុតង
បញជ ក់។ េនកនុងករណីជេរចន បុគគលរតូវបនេធវទុកខបុកេមនញេដយរដឋ បុ៉ែនតេនះ
អចរតូវបនរបរពឹតតេឡងសថ ប័នមិនែមនជរដឋផងែដរ។ 

 
ករភ័យខល ចមនធតុផសំចំនួនពីរ៖ ធតុផសំអតតេនម័ត ឬរបសិនេបបុគគលេនះមន
ករភ័យខល ចពិតរបកដ និងធតុផសំសតយនុម័ត ឬរបសិនេបមនេហតុផលរតឹមរតូវ
េដមបីេជឿជក់ថ បុគគលមនអវីែដលេធវឲយគត់ខល ច។ ធតុផសទំំងពីរេនះរតូវបញជ ក់
េដយភសតុតង។ ជទូេទ ករទមទរឋនៈជនេភៀសខលួនរតូវបនចត់ទុកថ
មនភ័សតុតងរគប់រគន់ របសិនជបុគគលមនករភ័យខល ចជអតតេនម័តពីករ
េធវទុកខបុកេមនញ។ េដមបីកំណត់ថេតករភ័យខល ចរបស់បុគគលសតយនុម័តឬក៏អត់ 
របែហលជទមទរឲយមនករេសុបអេងកតមួយជ ទូេទេធវេឡងេដយ UNHCR 
េដមបែីសវងរកថមនហនិភ័យពិតរបកដឬក៏អត់ ែដលជទូេទរតូវបនកំណត់
េដយករសកសួរ NGOs ឬអនកជំនញករ ែដលអចេជឿទុកចិតតបនតមរយៈករ
េផទៀងផទ ត់ជមួយនឹងព័ត៌មនពីរបេទសេដម ែដលអចេជឿទុកចិតតបនដូចជព័ត៌
មនែដលបនមកពីរបយករណ៍សិទធិមនុសស ឬរបព័នធផសពវផសយែដលអចេជឿទុក
ចិតតបន និងតមរយៈករកំណត់ថេតមនករេធវទុកខបុកេមនញពីមុនឬក៏អត់ ឬមន
ករេធវទុកខបុកេមនញេលបុគគលែដលមនសថ នភពរសេដៀងគន េនះឬក៏អត់។ 

 
• ករេធវទុកខបុកេមនញករេធវទុកខបុកេមនញករេធវទុកខបុកេមនញករេធវទុកខបុកេមនញ៖ ករេធវទុកខបុកេមនញ រតូវសថិតេនករមិតេសននឹងកររេំលភ
បំពនសិទធិមនុសសធងន់ធងរ (ទរមង់ៃនករេរ សេអង ករបដិេសធនូវេសវកមមមូលដឋ ន
ដូចជ ចំណីអហរ ទឹក ឬករែថទំសុខភព ឬករចប់ខលួនតមទំេនងចិតត អច
ជករេធវទុកខបុកេមនញ េយងេទតមភពធងន់ធងរៃនសថ នភពទំងេនះ ករគរមម
កំែហងដល់ជីវតិ ទរុណកមម និងករឃំុខលួនគឺជករេធវទុកខបុកេមនញ)។ ខណៈេពល
ែដលមិនមននិយមន័យ ែដលបនរពមេរពៀងថអវីជករេធវទុកខបុកេមនញ ដូចជ
ករេធវដំេណ រឆង យេពកេដមបីេទកន់មនទីរេពទយ មិនែមនជបញហ ធងន់ធងរេនះេទ 
បុ៉ែនតចបប់ែដលហមឃត់ កនុងករទទួលបនករែថទំសុខភពេដយសរែតស
សនរបស់បុគគល អចរតូវបនចត់ទុកថជករេធវទុកខបុកេមនញ។ 

•    មូលដឋ នទំងរបំ៖មូលដឋ នទំងរបំ៖មូលដឋ នទំងរបំ៖មូលដឋ នទំងរបំ៖ ហនិភ័យៃនករេធវទុកខបុកេមនញអចេដយសរ៖ 
ក.  ពូជសសន៍ 
ខ. សសន 
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គ. សញជ តិ 
ឃ. ជំេនឿនេយបយ 
ង.  ឬ ‘សមជិកៃនរកុមសងគមណមួយជក់លក់ េនះសំេដេលរកុមបុគគលែដល
មនចរកិលកខណៈដូចគន ែដលជមូលដឋ នសរមប់ពួកេគ ដូចជរសតី អនករួម 
េភទដូចគន  ឬសមជិកវណណៈសងគមណមួយ។ កំណត់និយមន័យរកុមសងគម
អចមនករពិបក យ៉ងេហចណស់តុលករកត់េសចកតីថជឧទហរណ៍ 
អនករត់តក់សីុមិនែមនជរកុមសងគមេនះេទ េដយសរបុគគលអចផល ស់បតូរ 
មុខរបររបស់ខលួន េហយមិនែមនជមូលដឋ នៃនចរកិលកខណៈរបស់ពួកេគ 
េនះេទ បុ៉ែនតអនកដៃទេទៀតគិតថ អនកកែសត ឬអនកករពរសិទធិមនុសស
របែហលអចជរកុមសងគម។ រសត ី ឬមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរមិនអច
ផល ស់បតូរឋនៈរបស់ខលួនបនេនះេទ (រសតីមិនអចកល យជបុរស េហយមនុសស
ែដលរតូវបនជួញដូរក៏មិនអចកល យជ ‘មិនរតូវបនជួញដូរ’ េនះែដរ)។ 
របេភទៃនរកុមសងគមេនះទូេទ និងមនភពបត់ែបនជងរបេភទេផសង 
េហយរតូវបនេរបរបស់កលពីេពលថមីេនះ េដមបីករពររសតីែដលរបឈម
នឹងករេធវទុកខបុកេមនញ (ពីកររលំូតកូនេដយបងខំ អំេពហិងស ឬករសមល ប់
េដមបីបូជ)។ យ៉ងណមិញ រតូវចងចំថរកុមសងគមរតូវែត ”ជក់លក់” មិន
ទូេទេនះេទ។  ជឧទហរណ៍ “រសត”ី ជេរឿយៗមនភពទូេទេពកកនុងករ
ចត់ទុកថជរកុមសងគម េហយរតូវែតសថិតកនុងកនុងសថ នភពែដលមនភព
ជក់លក់ “រសតីវយ័េកមងៃនកុលសមព័នធែដលមិនែមនជអនករបឈមនឹងករ
កត់របដប់េភទរសតី េហយរបឆំងនឹងករអនុវតតេនះ”។ 

 
•    ទំនក់ទំនងទំនក់ទំនងទំនក់ទំនងទំនក់ទំនង៖៖៖៖  
ជករសំខន់ែដលករេធវទុកខបុកេមនញ េដយសរែតបុគគលសថិតកនុងយ៉ង
េហចណសមួ់យៃនរបេភទទំងេនះ េទះបីជទូេទបុគគលអចសថិតកនុងរបេភទ
េរចនជងមួយ េហយករេធវទុកខបុកេមនញអចចរមុះផងែដរ។ េនះរតូវបន
េហថជលកខខណឌ ទំនក់ទំនង៖ ករេធវទុកខបុកេមនញរតូវពក់ព័នធនឹងរបេភទ។ 
 

• ជនបរេទសជនបរេទសជនបរេទសជនបរេទស៖ បុគគលរតូវែតេនខងេរករបេទសរបស់ពួកេគេដមបីទមទរ
ឋនៈជជនេភៀសខលួន។ តរមូវករេនះ ែដលរតូវបនេហថ’ជជនបរេទស’ 
គឺចំបច់េដយសរជនេភៀសខលួនរតូវែតេសនសំុករករពរពីរដឋដៃទ។ េសនសំុ
ឋនៈជនេភៀសខលួនេទសថ នទូត េនកនុងរបេទសកំេណ តរបស់បុគគលមិនរគប់
រគន់េនះេទ េទះបីជរបែហលជមនទរមង់ៃនករករពរខលះែដលសថ ន
ទូតអចផតល់ជូនក៏េដយ។ 

• មិនមនករករពរេដយរដឋ៖មិនមនករករពរេដយរដឋ៖មិនមនករករពរេដយរដឋ៖មិនមនករករពរេដយរដឋ៖ បុគគលរតូវេភៀសខលួនេចញពីរដឋេដយសរពួកេគ
មិនអច ឬ េដយសរែតភ័យខល ចនឹងករេធវទុកខបុកេមនញ មិនមនបំណងកនុង
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ករែសវងរកករករពរេនកនុងរដឋរបស់ខលួនេនះេទ។ របសិនេបរដឋ ភិបល
របស់ពួកេគអចករពរពួកេគ ពួកេគមិនចំបច់សំុឋនៈជជនេភៀសខលួន
េនះេទ។ ជទូេទ របជជនសំុករករពរជនេភៀសខលួន េដយសរែតរដឋ
ែដលេធវករកត់េទសពួកេគជដំបូង ឧទហរណ៍រដឋ ភិបលចប់អនករបឆំង
នេយបយរបស់ខលួនដក់ពនធនគរ បុ៉ែនតសូមបីែតអនកេធវទុកខបុកេមនញមិនែមន
ជសថ ប័នរដឋ េហយរដឋមិនអចករពរបុគគលពីសថ ប័នេនះ បុគគលេនះអច
សុំករករពរជនេភៀសខលួនបន។  

 

ករពិភកស និងករករជែជកែវកែញក 
ករកំណត់ឋនៈជនេភៀសខលួន 

 
េតរសតីែដលេភៀសខលួនពីរបេទសរបស់គត់េដយសរគត់របឈមអំេពហិងសកនុងរគួសរ
អចទទួលបនឋនៈជជនេភៀសខលួនែដរឬេទ? 

 
ចំនុចដំបូងែដលរតូវេធវករពិចរណ គឺថេតរបេទសែដលគត់បនេភៀសខលួនេទកន់
បនផតល់សចច ប័នេលអនុសញញ ជនេភៀសខលួនឬក៏អត់។ របសិនជរដឋេនះបនផតល់
សចច ប័ន របេទសជបឋមរតូវេធវករសេរមចចិតតេដយែផអកេលលកខនិតកៈខងេល។ 
របសិនជរបេទសេនះមិនបនផតល់សចច ប័នេលអនុសញញ េនះេនះេទ គត់អចសុំ
ជំនួយពី UNHCR។ េនេពលែដលអចសនមតថរបេទសបនរពមេរពៀងេលអនុសញញ  
េហយមនភ័សតុតងរគប់រគន់ៃនអំេពហិងសែដលគត់របឈម (ជឧទហរណ៍ កំណត់
រតេវជជសរសត ឬរបយករណ៍ពីរគួសររបស់គត់) បនទ ប់មកអចទទួលយក
បនថគត់ពិតជរបឈមនឹងករេធវទុកខបុកេមនញពិតរបកដែមន។ េលសពីេនះេទៀត 
គត់អចរតូវបនចត់ទុកជសមជិកៃនរកុមសងគមផងែដរ (ជរសតី ឬរសតីែដលបន
េរៀបអពហ៍ពិពហ៍)។ យ៉ងណមិញ រតូវេធវករសកសួរថេតរសតីរូបេនះបនែសវង
រកករករពរពីរដឋែដលគត់បនេភៀសខលួនេចញឬក៏អត់។ របសិនជរដឋពិតជបនផតល់
ករករពររបេភទេនះ (ជឧទហរណ៍ ករករពរផលូវចបប់ ផតល់ជរមកដល់រសត ីករពរ
េដយបូ៉លីសែដលទទួលបនករបណតុ ះបណត ល) មិនមនេហតុផលសរមប់គត់កនុង
ករសំុកររជកេកនេនះេទ។ របសិនជរដឋរបសគ់ត់មិនអចផតល់ករករពរ (ជឧទ
ហរណ៍ មិនមនចបប់របឆំងនឹងអំេពហិងសកនុងរគួសរ ឬបូ៉លីសមិនពយយមកនុងករ
ករពរខលួនគត់ពីអំេពហិងស) េនះមនេហតុផលរគប់រគន់សរមប់គត់កនុងកររតូវ
បនចត់ទុកថជជនេភៀសខលួន។ ចបស់ណស់ែដលថចរកិលកខណៈអតតេនម័ត
ៃនករវយតៃមលធតុផសំចមបង នឹងមនន័យថរដឋេផសងៗគន អចផតល់កររកេឃញខុសៗ
គន េលករណីដូចគន ។ 
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េនករមិតបុគគល ដំេណ រករៃនកររតវូបនកំណត់ថជជនេភៀសខលួនមួយរូប ចប់េផតម
េនេពលែដលបុគគលែសវងរកឋនៈជជនេភៀសខលួន ែសវងរកករករពរ។ ចប់េផតមពី
េពលេនះមក ពួកេគគួរែតរតូវបនផតល់ករករពរេដយអនុសញញ ជនេភៀសខលួន 
រហូតដល់រដឋកំណត់ថថពួកេគសថិតកនុងកនុងនិយមន័យឬក៏អត់។ មននិនន ករមួយ
ែដលរដឋេហរបជជនែដលសថិតកនុងដំេណ រករ សំុទទួលសគ ល់ឋនៈរបស់ខលួនថ ’អនក
សំុកររជកេកន’ ែដលជពកយេលចេឡងកនុងទសវតសឆន ំ ១៩៧០ បុ៉េណណ ះ េទះបីជ
វរតវូបនេរបរបស់ជទូេទេពលបចចុបបននក៏េដយ។ កនុងន័យមយ៉ង ពកយ ‘អនកសំុរជក
េកន’ រតូវបនេរបរបស់េដមបីបដិេសធជនេភៀសខលួនកនុងករទទួលបននូវសិទធិេពញ
េលញរបស់ពួកេគដផយមិនេហពួកេគថជជនេភៀសខលួន។ របសិនជករទមទរ
មិនរតូវបនទទួលសគ ល់េដយរដឋ បនទ ប់មករដឋអចសេរមចកនុងករបញជូ នជនេភៀស
ខលួនរតឡប់េទរបេទសេដមរបស់ពួកេគវញិ ឬេសនឲយពួកេគចកេចញពីរបេទសខលួន។ 
េទះបីជករទទួលសគ ល់ករទមទរេនះមនលកខណៈបេចចកេទសក៏េដយ ករសេរមច
ចិតតអចរតូវបនរងឥទធិពលពីកតត នេយបយ ឬសងគម (េទះបីជមិនគួរេធវដូច េនះក៏ 
េដយ)។ រដឋនីមួយៗមននីតិវធីិ និងសតង់ដរេរៀងៗខលួនសរមប់ករទទួលសគ ល់ជន
េភៀសខលួន។ របេទសខលះបនដក់សតង់ដរែដលពិបកៗ។ ជឧទហរណ៍ របេទសជបុ៉ន
ជបនតបនទ ប់ទទួលសគ ល់តិចជង ១% ៃនករទមទរសំុកររជកេកនែដលបនេសន
សំុេរៀងរល់ឆន ំ។ កនុងឆន ំ ២០១៣  របេទសជបុ៉នបនផតល់ឋនៈជជនេភៀសខលួនែតរបំ
មួយករណីបុ៉េណណ ះ េទះបីជមនករដក់ពកយសំុចំនួន ៣០០០ ក៏េដយ  េហយ
មនុសសកន់ែតេរចនេទៗកនុងរបេទសជបុ៉ន ែដលជអនកគួរែតរតូវបនចត់ទុកថជជន
េភៀសខលួន មិនអនុវតតនីតិវធីិកនុងករសំុេនះេទ េដយសរែតមនឱកសតិចតួចបំផុត
ែដលពួកេគនឹងរតូវបនទទួលសគ ល់។ េពលខលះរដឋនឹងទទួលជនេភៀសខលួនភល មៗពី
របេទសែដលជគូបដិបកខ (សហរដឋអេមរកិទទួលសគ ល់ជនេភៀសខលួនពីចិន និងរុសសុី
ភល មៗកនុងអំឡុងេពលសរងគ ម េហយដូចគន ចំេពះចិន និងរុសសុផីងែដរ)។ រដឋជេរចន
បនបេងកតអងគជំនុះជរមះជនេភៀសខលួនឯករជយ េដមបវីយតៃមលេលពកយសំុទំងេនះ។   
របេភទេផសងេទៀតៃនករករពររួមមនរបជជនែដលរតវូបនជេមលៀសខលួន េនះសំេដ
េលរបជជនែដលបនជេមលៀសខលួនេដយសរសរងគ ម ឬបតុភូតធមមជតិ។ េទះបីជ
រពឹតតករណ៍ទំងពីរេនះ មិនរតូវបនរគប់ដណត ប់េដយអនុសញញ ជនេភៀសខលួនក៏េដយ 
ជេរឿយៗសថ ប័នជនេភៀសខលួន (ដូចជ UNHCR) បនគិតថខលួនមនកតពវកិចចមួយ
កនុងករករពរជនរងេរគះទំងេនះផងែដរ។ កងវល់ធំបំផុតគឺរបជជនែដលជេមលៀស
ខលួនកនុងរបេទស (IDPs) គឺជរបជជនែដលរតវូបនបងខំឲយផល ស់ទីពីផទះរបស់ខលួនបុ៉ែនត
មិនបនឆលងកត់រពំែដនអនតរជតិ។ DIPs ខលះអចជជនេភៀសខលួន របសិនជពួកេគ
េទដល់រពំែដន បុ៉ែនតពួកេគេនែតសថិតកនុងសថ នភពេធវករជេមលៀសខលួនេនកនុងរបេទស
របស់ខលួន។ ដូចេនះេដយសរមិនមនករឆលងែដន ពួកេគមិនអចែសវងរកករពរតម
អនុសញញ ឆន ំ ១៩៥១ បនេនះេទ។ ជំុវញិពិភពេលកកនុងឆន ំ ២០១៤ មនរបជជន
របែហល ៣៣ លននក់រតូវបនជេមលៀសខលួនកនុងរបេទស។ េនអសុីអេគនយ ៍ មន
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របេទសែដលមនរបជជន IDP រទង់រទយធំ។ របេទសទំងេនះរួមមនមីយ៉ន់ម៉ 
ែដលរបជជនរតូវបនជេមលៀសេដយជេមល ះពូជសសន៍កនុងរដឋ កជិន (Kachin) កែរន៉ 
(Karen) អរ៉ខន(Arakan) និង សន (Shan)។ របេទសហវីលីពីនមនរបជជន IDP 
េនេកះភគខងតបូងៃនមីនដណវ (Mindanao)។ មនជនជតិហម៉ង (Hmong) ែដល
រតូវបនជេមលៀសកនុងរបេទសឡវ និងមនរបជជនែដលរតូវបនជេមលៀសកនុងេខតតភគ
ខងតបូងទំងបីកនុងរបេទសៃថផងែដរ។ 

 
មនរដឋភគីចំនួន១៤៧ ៃនអនុសញញ ជនេភៀសខលួន េទះបីជរដឋកនុងតំបន់អសីុអេគនយ៍
មនែតហវីលីពីន កមពុជ និងទីម័រខងេកតបុ៉េណណ ះែដលបនផតល់សចច ប័នេលអនុសញញ
េនះ។ សូមបីែតទូទំងអសីុ មនរបេទសមួយចំនួនតូចបុ៉េណណ ះែដលជភគីៃនអនុ
សញញ េនះ។ មនរបេទសែតមួយបុ៉េណណ ះេនតំបន់អសីុខងតបូងែដលបនចុះហតថ
េលខេលអនុសញញ េនះ េទះបីជរបេទសេនះជរបេទសែដលមនជនេភៀសខលួន
េរចនជងេគក៏េដយកនុងតំបន់។ ចំនួនតិចៃនរដឋែដលបនផតល់សចច ប័ន មួយែផនកគឺ
េដយសរពកយេពចន៍េដមៃនសនធិសញញ ឆន ំ ១៩៥១ ែដលែដនកំណត់ភូមិសរសត និង
េពលេវល៖ ជមូលដឋ ន ជនេភៀសខលួនេនកនុងអនុសញញ េនះកំណត់េលរបជជនែដល
រតូវបនជេមលៀសកនុងតំបន់អឺរ ៉ុបេដយសរសរងគ មេលកេលកទីពីរ។ ចបស់ណស់ 
ជនេភៀសខលួនទំងេនះមនទំនក់ទំនងតិចតួចជមួយនឹងទវីបអសីុ ដូចជឥណឌ   ដូច
េនះមិនមនករជរមុញទឹកចិតតកនុងកររពមេរពៀងេលសនធិសញញ េនះេនះេទ។ េដមបីប៉ះ
បូ៉វេលសថ នភពេនះ ពិធីសរឆន ំ ១៩៦៧ ពក់ព័នធនឹងឋនៈជនេភៀសខលួនបនពរងីក
និយមន័យេដយេធវករលុបេចល នូវែដនកំណត់ភូមិសរសត និងេពលេវល េដយេធវ
ករកំណត់ជនេភៀសខលួនថជអនកណមន ក់ែដលសថិតកនុងនិយមន័យបុ៉េណណ ះ។ យ៉ង
ណមិញ រដឋេនអសីុជទូេទមនអតតចរកិអភិរកសនិយម និងរបុងរបយ័តន របែហលជ
េដយសររបេទសខលះរបឈមនឹងលំហូរចូលៃនជនេភៀសខលួនេរចន ដូចជប៉គីសថ ន 
អីុរង់៉ និងៃថ ែដលបនទទួលជនេភៀសខលួនរប់ែសននក់ េហយកនុងករណីខលះរហូត
ដល់រប់លននក់ឯេណះ។ 

 
មនយនតករករពរជនេភៀសខលួនថន ក់តំបន់មួយចំនួន ដូចជយនតករែដលបនផតល់
ជូនេដយសហភពអរហវិក។ យនតករេនះមននិយមន័យទូលំទូលយជងអនុសញញ
ជនេភៀសខលួនេដយសរ យនតករេនះរួមបញចូ លរបជជនែដលរត់េភៀសខលួនពី “រពឹតត
ករណ៍ែដលរខំនធងន់ធងរដល់អសណឋ ប់ធន ប់សធរណៈ”។ បែនថមពីេលេនះេទៀត 
េសចកតីរបកសកតជីណ Cartagena សតីពីជនេភៀសខលួន របស់អងគកររដឋេនទវីប
អេមរកិ រតូវបនេធវេឡងេដយែផអកេលនិយមន័យជនេភៀសខលួន របស់សហភព
អរហវិកេដយរួមបញចូ លករគរមមកំែហងៃនអំេពហិងសទូេទ ករឈល នពនពី
បរេទស ជេមល ះៃផទកនុង និងកររេំលបំពនធងន់ធងរេលសិទធិមនុសស ទំងេនះជេហតុផល
សរមប់ករផតល់ឋនៈជជនេភៀសខលួន។ 
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ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
ជនេភៀសខលួនបរសិថ ន 

 
េទះបីជពកយថ ”ជនេភៀសខលួនបរសិថ ន” មិនទន់មននិយមន័យតមផលូវចបប់េន
េឡយក៏េដយ ជទូេទវសំេដេលបុគគលែដលរតូវបនជេមលៀសខលួនេដយសរករ
ផល ស់បតូរៃនបរសិថ ន។ ខណៈេពលែដលេនះមិនែមនជអវីែដលែតងែតេកតេឡងជ
ទូេទ វេកតមនេឡងកន់ែតញឹកញ៉ប់។ ជឧទហរណ៍ ទឹកជំនន់កនុងទីរកុងបងកក 
(២០១១) ម៉នីល (២០១១) និងហសកត (២០១៣) បនជេមលៀសរបជជនរប់លន
នក់កនុងរយៈដ៏ខលីមួយបុ៉េណណ ះ។ េពលបចចុបបននេនះ មនករទទួលសគ ល់ថ េដយសរ
ករបែរមបរមួលបរយិកស និងករេកនេឡងៃនកមពស់ទឹកសមុរទ របជជនរប់លន
នក់នឹងរតូវបនបងខំឲយចកេចញពីតំបន់ទំនបដូចជដីសណត េមគងគ និង អីុរ៉វ៉ឌី និង
បងកកជេដម។ បុ៉ែនតពួកេគនឹងេទណ? 

 
េតអនកចត់ទុកថរបជជនទំងេនះជជនេភៀសខលួនែដរឬេទ េហយនឹងផតល់សិទធិដល់
ពួកេគកនុងករែសវងរកករករពរកនុងរបេទសជិតខង ឬក៏អត់? របសិនជអត់ េតករ
ករពរ និងេសវកមមអវីែដលរបជជនទំងេនះអចទទួលបន? 

 
េតរបជជនជេមលៀសខលួនេដយសរបតុភូតធមមជតិ រតូវបនចត់ទុកថជជនេភៀសខលួន
ែដរឬេទ? េតពួកេគគួរែតរតូវបនរគប់ដណត ប់េដយអនុសញញ ជនេភៀសខលួនឬក៏អត់? ឬក៏
រតូវករអនុសញញ ដៃទេដមបីករពរពួកេគ? 
 

 
 
៦.៣.២ សតងដ់រអនុសញញ ជនេភៀសខលួន 

 

អនុសញញ ជនេភៀសខលួនផតល់នូវករករពរខល ំង ពក់ព័នធនឹងសនតិសុខរបស់បុគគលេន
កនុងរដឋែដលទទួល។ េទះបីជអនុសញញ រតូវបនរពងមុនេពលសិទធិសតង់ដរជីវភព 
និងសិទធិេសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ជមូលដឋ នរតូវបនកំណត់ថជសិទធិមនុសស
ក៏េដយ ករអនុសញញ េនះេនែតផតល់នូវករករពរជសរវន័ផងែដរ។ ទំងេនះរមួ
មនបញចូ លនូវតរមូវករជមូលដឋ ន (ចំណីអហរ និងលំេនដឋ ន) ករករពរផលូវចបប់
(រួមមនសិទធិកនុងេពលជប់ឃំុ) នឹងសូមបីែតសិទធិករងរផងែដរ។ យ៉ងណមិញ សិទធិ
ទំងេនះគឺែផអកតរមូវករជមូលដឋ ន (ផតល់ជួនរគប់រគន់សរមប់បុគគលណមន ក់កនុង
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កររស់រនមនជីវតិ) េហយមិនែមនេលលកខខណឌ សិទធិមនុសស ែដលេធវករធននូវ
ភពៃថលថនូររបស់បុគគលេនះេទ។ កងវល់ជក់លក់គឺពក់ព័នធនឹងករករពរសិទធិេសដឋកិចច
របស់ជនេភៀសខលួន ដូចជករងរជេដម។ រដឋបរមភថករទមទររបស់ជនេភៀសខលួន
ខលះគឺែផនកេសដឋកិចចែតមួយមុខគត់ មនន័យថពួកេគរត់េភៀសខលួនពីរបេទសរបស់ខលួន កនុង 
េគលបំណងេធវករ កនុងរបេទសដៃទសរមប់ផលរបេយជន៍េសដឋកិចចែតបុ៉េណណ ះ។ 
េដយសរេហតុផលេនះ ជករករមចំេពះជនេភៀសខលួនកនុងករផតល់ជូនសិទធិករងរ
េពញេលញណស។់ 

 
សតង់ដរជនេភៀសខលួនជមូលដឋ នែដលមនកនុងមរត ៣៣ ឬេគលករណ៍ៃន ករមិន
បញជូ នរតលប់េទវញិ ែដលមនន័យថមិនបញជូ នបុគគលណមួយេទរបេទសេដមវញិ 
(បញជូ នពួកេគេទវញិ) េនះេទ។ បចចុបបននេនះ េគលករណ៍េនះរតូវបនចត់ទុកថជ
ចបប់ទំេនៀមទំលប់ មនន័យថេទះបីជរដឋមិនបនផតល់សចច ប័នអនុសញញ ជន
េភៀសខលួនែដលបញជ ក់ពីេគលករណ៍េនះក៏េដយ ក៏រដឋរតូវែតេគរពេគលករណ៍េនះ
ែដរ។ យ៉ងណមិញ រដឋអចបញជូ នអនកសំុរជកេកនឬជនេភៀសខលួនេទរបេទសទីបី
ែដលជីវតិ និងេសរភីពរបស់ពួកេគរតូវបនធន។ េលសពីេនះេទៀត រដឋមិនអច
បដិេសធ ឬមិនអនុញញ តឲយបុគគលែដលសំុកររជកេកនចូលកនុងរបេទសខលួនេនះេទ។ 
រដឋមិនមនកតពវកិចចកនុងករអនុញញ តករសំុរជកេកន បុ៉ែនតពួកេគមិនអចបដិេសធ
លទធភពកនុងករសំុកររជកេកនបនេនះេទ។  

 

េផត តសំខន់េល 
មរត ៣៣ ៃនករហមឃត់ករបេណត ញេចញ ឬបញជូ នេទវញិ 
(“ករមិនបញចូ នរតលប់េទវញិ”) 

 
• មិនមនរដឋជប់កតពវកិចចណមួយេធវករបេណត ញ ឬបញជូ ន (“ជនែដលរតូវបន
បញចូ នេទវញិ”) ជនេភៀសខលួនេទវញិ តមរយៈមេធយបយណមួយេនះេទ  េទ
កន់ទឹកដីែដលជីវតិ ឬេសរភីពរបស់គត់រតវូបនគរមមកំែហងេដយមូលដឋ ន
ពូជសសន៍ សសន សញជ តិ សមជិកៃនរកុមសងគម ឬទសសនៈនេយបយណ
មួយជក់លក់។ 

 

• យ៉ងណមិញផលរបេយជន៍ៃនបបញញតតិេនះ របែហលជមិនអចទមទរបន
េដយជនេភៀសខលួន ែដលចត់ទុកថជេរគះថន ក់មួយដល់សហគមន៍ៃនរបេទស
េនះេនះេទ េដយមនមូលេហតុសមរសបកនុងករកំណត់ថបុគគលេនះអចប៉ះ
ពល់ដល់សនតិសុខៃនរបេទស ែដលគត់រតវូបនកត់េទសេដយសលរកមចុង
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េរកយពីបទឧរកិដឋធងន់ធងរជក់លក់។  
 

ករមិនបញជូ នរតលប់េទវញិធនថបុគគល មិនរតូវបនបញជូ នរតលប់េទរបេទសខលួន
វញិេដយបងខំែដលជកែនលងែដលគត់នឹងរបឈមនឹងករេធវទុកខបុកេមនញ េដយមិន
ពក់ព័នធនឹងសថ នភពគតិយុតតៃនករករពរជនេភៀសខលួន េនទីកែនលងែដលគត់មន
វតតមនេនះេទ។ សូមបែីតរដឋមួយមិនបនចុះហតថេលខេលអនុសញញ ជនេភៀសខលួន ឬ
សនធិសញញ សិទធិមនុសសដៃទក៏េដយ រដឋេនែតរតវូបនហមឃត់កនុងករនិរេទសបុគគល
េនះេទរបេទសគត់វញិេនះេទ។ េនះមិនែមនមនន័យថករបញចូ លរតលប់េទវញិ 
មិនេកតេឡងេនះេទ។ កនុងអសីុអេគនយ៍ មនករណីែដលជនជតិ Hmong រតូវបន
បញជូ នរតលប់េទរបេទសឡវវញិ Ugiyars េទរបេទសចិនវញិ និងជនជតិកូេរខ៉ង
េជងេទកន់កូេរខ៉ងេជងវញិ េទះបីជមនករសងស័យថរបជជនទំងេនះនឹង
របឈមនឹងករេធវទុកខមុកេមនញក៏េដយ។ 
 

 
៦.៤ រKជជនែដលជជនេភៀសខលនួ និងករករពរេនអសុអីេគនយ ៍

 

 
មនរបជជនែដលជជនេភៀសខលួនពីររបេភទជចមបងេនអសុីអេគនយ។៍ ទីមួយ មន
ជនេភៀសខលួនែដលមកពីតំបន់ខងេរក ពីរបេទសដូចជរសីលងក  អហវហគ នីសថ ន 
ប៉គីសថ ន និងសូ៊ម៉លី។ ពួកេគែសវងរកជរមកេភៀសខលួនកនុងតំបន់អសីុអេគនយ៍មុន
េពលពយយម កនុងករែសវងរកករតំងទីលំេនេនកែនលងេផសងេទៀត។ ជករពិបក
កនុងករប៉ន់របមណ ពីទំហំៃនរបជជនរបេភទេនះេដយសរភគេរចនពួកេគសថិត
កនុងឋនៈជជនមិនមនឯកសរ និងជជនេភៀសខលួនេនទីរកុង េធវករលក់ខលួនកនុង
ទីរកុងធំៗដូចជបងកក ហសកត និងកូឡឡំពូ។ របេទសេនកនុងតំបន់ែដលមន
របជជនេភៀសខលួនេរចនពីខងេរកតំបន់ដូចជរបេទសៃថ ែដលតមករប៉ន់របមណ
មនជនេភៀសខលួនេនទីរកុងបងកករបែហលជ ១០០០ នក់ភគេរចនមកពីអហវហគ
នីសថ ន រសីលងក  ប៉គឺសថ ន និងតំបន់ជេមល ះកនុងទវីបអរហវិកដូចជសូ៊ម៉ល ីនិងសូ៊ដង់
ជេដម។ មនចំនួនេរចនជងេនះេនឥណឌូ េនសីុ ែដលរបជជនមកពីអហវហគ នីសថ ន 
រសីលងក  និងប៉គីសថ នែសវងរកឱកសេដមបីេទរបេទសអូរសត លី ឬែសវងរកទីលំេន
ថមីកនុងតំបន់អឺរ ៉ុបខងលិចជេដម។ ម៉េឡសីុក៏មនជនេភៀសខលួនមួយចំនួនពីរបេទស
ទំងេនះផងែដរ។ 
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របេភទទីពីរ ៃនរបជជនែដលជជនេភៀសខលួនគឺអនកែដលេនកនុងតំបន់។ អសីុអេគនយ៍
មនរបវតតិយូរអែងវងៃនលំហូរជនេភៀសខលួន ដូចជសរងគ មអេមរកិេវៀតណម និង
សរងគ មកំុមមុយនិសកនុងអំឡុងទសវតសឆន ំ ១៩៦០ និង ១៩៧០ ែដលេធវឲយមនរបជជន
ជជនេភៀសខលួនពីរបេទសេវៀតណម និងកមពុជេទរបេទសៃថ ហុងកុង និងរដឋេន
អសីុអេគនយ៍េរចនេទៀត។ បចចុបបននេនះ លំហូរជនេភៀសខលួនធំបំផុតគឺលំហូរៃន
របជជនមីយ៉ន់ម៉េទរបេទសម៉េឡសុ ី និងៃថ េទះបីជមនលំហូរតូចជងេនះ
ដូចជជនជតិហម៉ង Hmong (ពីឡវ) មុ៉ងេតញ៉ (Montangards) (ពីេវៀតណម) និង 
បពូន (Papuans) (ពីឥណឌូ េនសីុ) ក៏េដយ។ 

 
ជនេភៀសខលួនរស់េនកនុងសថ នភពពីរយ៉ង េនកនុងជំរុេំភៀសខលួន និងជនេភៀសខលួនេន
ទីរកុង។ ជនេភៀសខលួនេនកនុងជំរុរំស់េនកនុងជំរុែំដលពួកេគរពឹំងថនឹងសន ក់េនរហូត
ដល់សថ នភពមនករផល ស់បតូរ េហយពួកេគអចរតលប់េទកន់របេទសខលួនវញិ។ 
ឧទហរណ៍គឺជនេភៀសខលួនមីយ៉ន់ម៉ ែដលរស់េនកនុងជំរុេំនបេណត យរពំែដនៃថ ភូម 
និងេនកនុងជំរុបំង់កល េដស និងឥណឌ ផងែដរ។ ទំងេនះជជំរុជំនេភៀសខលួនែដលមន
េនកនុងអសុីអេគនយ៍។ េដយសររដឋ ភិបលៃថមិនបនផតល់សចច ប័នេលអនុសញញ
ជនេភៀសខលួន េហយមិនបនទទួលសគ ល់សិទធិជនេភៀសខលួន របេទសេនះមិនបនេហ
កែនលងទំងេនះថជ ‘ជំរុជំនេភៀសខលួន’ េនះេទ បុ៉ែនតផទុយេទវញិេរបពរកថ ‘ជរមក
បេណត ះអសនន’ ែដលបងកប់ន័យថេពលណមួយឆប់ៗ ជំរុនឹំងបិទ េហយជនេភៀស
ខលួននឹងរតលប់េទកន់របេទសខលួនវញិ។ តមរយៈករអងកតេលអយុកលៃនជំរុទំំង
េនះ (ជំរុភំគេរចនកនុងរបេទសៃថមនអយុកលរបែហលជ ៣០ឆន ំ) ែដលេនះមិន
បនបញជ ក់ថជដំេណះរសយបេណត ះអសននេនះេទ។ មនរកុមរគួសរែដលបន
រស់េនកនុងជំរុរំហូតដល់េទបីជំនន់ ែដលកូនរបស់ពួកេគបនេកត ធំេឡង េរៀបករ 
និងមនកូនេនកនុងជំរុ។ំ 

 
េនកនុងជំរុ ំ របជជនភគេរចនមនតរមូវករជមូលដឋ នរបស់ខលួនែដលបនផតល់ជូន
េដយអងគករមនុសសធម៌ បុ៉ែនតសិទធិេផសងៗរតូវបនបដិេសធដូចជេសរភីពៃនករេដរ
េហរ និងសិទធិករងរ េធវឲយសតង់ដរជីវភពេសដឋកិចចរបស់ពួកេគមនករពិបក េដយ
សរពួកេគរតូវែតពឹងែផអកេលអំេណយសមបុរស ពីអងគករអវីក៏េដយែដលផតល់តរមូវ
ករជមូលដឋ នដល់ពួកេគ។ ជនេភៀសខលួនកនុងជំរុែំដលបនចកេចញពីជំរុេំដមបែីសវង
រកករងរេដយមិនមនឯកសរ េហយមនហនិភ័យៃនករនិរេទសរបសិនជរតូវ
បនរកេឃញ។ មយ៉ងវញិេទៀត របសិនជពួកេគែសវងរកករងរ ពួកេគនឹងមន
ហនិភ័យពីករេកងរបវញ័ច  ឬសូមបីែតធល ក់ខលួនចូលកនុងករជួញដូរ េដយសរករងរ
អវីក៏េដយែដលពួកេគអចរកបន នឹងសថិតកនុងវស័ិយមិនេរៀបរយ។ េនេពលែដលកូន
របស់ពួកេគបញច ប់ថន ក់បឋមសិកស (ែដលមនផតល់ជូន) ពួកេគមិនមនលទធភពកនុង
ករសិកសថន ក់វទិយល័យ ឬមហវទិយល័យេនះេទ។ យ៉ងណមិញ ជនេភៀសខលួន
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េដយផទ ល់បនេធវករេឆលយតបយ៉ងសកមមនឹងកងវល់ទំងេនះ។ េពលបចចុបបននេនះ 
ជំរុភំគេរចនមនគណៈកមម ធិករ និងរកុមយុវជនែដលមនភពសកមមកនុងករបណតុ ះ
បណត ល និងករអប់រ។ំ មនឧសសហកមមតមផទះ និងកមមវធីិអប់រេំរកផលូវករជេរចន
េដមបេីធវឲយរបេសរេឡងនូវភពៃថលថនូររបស់ជីវតិរបចំៃថងរបស់ពួកេគ។ រដឋ ភិបលៃថ
មនភពតឹងរងឹចំេពះជំរុ ំ េដយសរខលួនមនជំេនឿថរបសិនជលកខខណឌ លអរបេសរ
េពក វនឹងអចទក់ទញជនេភៀសខលួនកន់ែតេរចនេទៀតមកកនុងជំរុ។ំ េលសពីេនះ
េទៀត រដឋ ភិបលមនកងវល់ថរបជជនកនុងជំរុនឹំងសន ក់េនរបេទសៃថ ជជងតំង
ទីលំេនកនុង ឬេធវមតុភូនិវតតន៍េទកន់របេទសភូមវញិ។   

 
រកុមជនេភៀសខលួនរបេភទទីពីរ មនជនេភៀសខលួនេនទីរកុង។ របជជនទំងេនះជ
ទូេទមកពីខងេរកតំបន់ េហយរស់េនកនុងទីរកុង។ េដយសររដឋេនតំបន់អសីុ
អេគនយ៍មួយចំនួនតូចបុ៉េណណ ះ ែដលបនផតល់សចច ប័នេលអនុសញញ ជនេភៀសខលួន 
ជនេភៀសខលួនេនទីរកុងភគេរចនកំពុងរងចំករទទួលសគ ល់ពី UNHCR កនុងកតីសងឃឹម
កនុងករតំងទីលំេនេនតតិយរបេទស េទះបីជនីតិវធីិេនះរតូវចំណយេពលរប់ឆន ំ
ក៏េដយ។ ខណៈេពលែដលពួកេគរងចំ ជនេភៀសខលួនទំងេនះជេរឿយៗរស់េនកនុង
មនទីរឃុំឃំងរសបចបប់ េហយអចរតូវបននិរេទសេចញពីរបេទសេនេពលណមួយ
ក៏បន។ ជនេភៀសខលួនរស់េនទីរកុង ជួបរបទះនឹងកររេំលភបំពនសិទធិមនុសស
ជេរចន។ ជេរឿយៗពួកេគរបឈមនឹងករគរមមកំែហងសនតិសុខជចមបង (ជឧទ
ហរណ៍ ពីករចប់ខលួន និងករឃុំខលួនេដយមរនតីមូលដឋ នេដយសរពួកេគមិនមន
ឯកសរ)។ េទះបីជពួកេគមនប័ណណ “បុគគលងយរងេរគះ” ពី UNHCR ក៏េដយ ក៏
េនះមិនអចធននូវេសរភីពរួចផុតពីករចប់ខលួនេនះេទ។ បែនថមពីេនះេទៀត រគួសរ
របស់ពួកេគមិនមនលទធភព កនុងករទទួលបនករែថទំសុខភព ឬករអប់រេំនះេទ។ 

ខណៈេពលែដលពួកេគអចែសវងរកករងរ ករងរទំងេនះសថិតកនុងវស័ិយមិនេរៀប
រយែដលមនរបក់ឈនូលទប និងហនិភ័យខពស់។ 

 
 
 
 
 
 



242 
 

េផត តសំខន់េល 
 (TBC) សមព័នធរពំែដនៃថ 

 
TBC ជអងគករមនុសសធម៌ែដលេធវករេដមបកីរករពរ និងេលកកមពស់សិទធិជនេភៀស
ខលួនតមបេណត យរពំែដនៃថ និងភូម។ រពំែដនៃថ និងភូមជផទះរបស់ជនេភៀសខលួន
ែដលបនចុះបញជ ីចំនួន ៩២ ០០០ នក់ពីរបេទសមីយ៉ន់ម៉ រពមទំងរបជជនែដល
រតូវបនជេមលៀសែដលមិនបនចុះបញជ ី និងសំុសិទធិរជកេកនរប់មឺុននក់េទៀតែដល
ទទួលេសវកមមពី TBC។ 

 
រតូវបនបេងកតេឡង េដមបីេឆលយតបនឹងលំហូរៃនជនេភៀសខលួនភូមរត់េភៀសខលួនេទ
របេទសៃថកនុងឆន ំ ១៩៨៤ TBC ជសមព័នធៃនអងគករអនតរជតិចំនួន ១២ ពីរបេទសចំនួន 
១០េផសងៗគន ។ TBC េធវករជចមបងកនុងករគំរទឲយមនសតង់ដរជីវភពរគប់រគន់
កនុងជំរុតំមរយៈករផតល់េសវកមម និងចំណីអហរ សរមួលេសវកមមសុខភព និងករ
អប់រ ំ ជួយករអភិវឌឍសហគមន៍ េធវករជមួយនឹងភន ក់ងរជនេភៀសខលួនកនុងករតំងទី
លំេនេឡងវញិរបស់ជនេភៀសខលួន ខណៈេពលេនះផងែដរក៏ចូលរួមកនុងកររសវរជវ
ផងែដរ។ វតតមនរបស ់TBC េនទីកែនលងេនះ និងបណត ញអនតរជតិអនុញញ តឲយពួកេគ
េធវសកមមភពជបណត ញទំនក់ទំនងកនុង និងេរកជំរុ។ំ  

 

 
 
 
 
៦.៤.១ អងគករជនេភៀសខលួន៖ UNHCR 

 

UNHCR រតូវបនបេងកតេឡងជមួយនឹងអណតតិកនុងករករពរ ជួយ និងែសវងរក
ដំេណះរសយដល់ជនេភៀសខលួន។ អណតតិរតូវបនេសរសរេឡងដំបូងេឡយកនុង
ទសវតសឆន ំ ១៩៥០ េហយបនពរងីកជបនតបនទ ប់កនុងអំឡុងេពលបុ៉នម នទសវតសេនះ 
ជឧទហរណ៍ េដមបីរួមបញចូ លរបជជនគម នសញជ តិ និងេដមបីផតល់ជំនួយមនុសសធម៌។ 
UNHCR ចូលរួមកនុងសកមមភពចប់តំងពីករសហករជមួយរដឋ និងករតសូ៊មតិ 
រហូតដល់ករបណតុ ះបណត ល និងករកសងសមតថភព ករផតល់ចំណីអហរ និង
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ជរមកដល់របជជនែដលមនទុកខកងវល់។ តមរយៈអណតតិបចចុបបននេនះ ខងេរកម
េនះជសកមមភពទូេទមួយចំនួនរបស់ UNHCR៖  

 
• ែសវងរកដំេណះរសយយូរអែងវងដល់សថ នភពជនេភៀសខលួន៖ ែសវងរកមេធយបយ 

សរមប់បុគគលកនុងករចកេចញពីឋនៈជជនេភៀសខលួន េទជទរមង់េផសងៃនករ 
ករពរ។ េយងេទតម UNHCR កិចចករេនះអចសេរមចបនតមរយៈមួយកនុង 
ចំេណមមេធយបយខងេរកម៖ 

 

• សមហរណកមមកនុងមូលដឋ នសមហរណកមមកនុងមូលដឋ នសមហរណកមមកនុងមូលដឋ នសមហរណកមមកនុងមូលដឋ ន បុគគលរតុវបនេធវសមហរណកមម និងកល យ
ជពលរដឋៃនរបេទស ែដលពួកេគទមទរឋនៈជជនេភៀសខលួន។ ជឧទ
ហរណ៍ រគួសរប៉គីសថ ន អម៉ឌីយ៉មួយបនទមទរឋនៈជជនេភៀសខលួន
កនុងរបេទសអូរសត លី ែដលរតូវបនអនុញញ តេដយរដឋ ភិបល បនទ ប់មកពួក
េគកល យជពលរដឋអូរសត លី បញច ប់នូវឋនៈជជនេភៀសខលួនរបស់ពួកេគ។ 
ជករពិតជក់ែសតង េនះជដំេណះរសយយូរអែងវងែដលករមនឹងមន។ 
ករេធវសមហរណកមមមូលដឋ ន របែហលជដំេណះរសយយូរអែងវងែដល
រតូវបនេរបរបស់តិចតួចបំផុត េដយសរែតមិនមនរបេទសេនអសីុ
អេគនយគំ៍រទដំេណះរសយេនះេឡយ។ 

 
• ករតំងទីលំេនេឡងវញិ៖ករតំងទីលំេនេឡងវញិ៖ករតំងទីលំេនេឡងវញិ៖ករតំងទីលំេនេឡងវញិ៖ បុគគលែដលរតូវបនតំងទីលំេនកនុងតតិយ
របេទស។ ជឧទហរណ៍ ជនេភៀសខលួនភូមនជេរចនកនុងរបេទសៃថបន
តំងទីលំេនេឡងវញិេនសហរដឋអេមរកិ សុ៊យែអត ឬណ័រេវស េហយបន
កល យជពលរដឋេនទីេនះ។ 

 

• មតុភូមតុភូមតុភូមតុភូមិមិមិមិនិវតតន៍និវតតន៍និវតតន៍និវតតន៍    ៖ បុគគលែដលបនតំងទីលំេនេឡងវញិេទរបេទសរបស់ខលួន
បនទ ប់ពីករគរមមកំែហងៃនករេធវទុកខបុកេមនញរតូវបនបញច ប់។ ជឧទ
ហរណ៍ សថ នភពេនះបនេកតេឡងេនេពលបញច ប់ជេមល ះកនុងរបេទស
កមពុជេនេដមទសវតសឆន ំ១៩៩០ េហយជនេភៀសខលួនែដលរស់េនកនុងជំរុ ំ
កនុងរបេទសៃថរតូវបនេធវមតុភូមិនិវតតន៍។ របសិនជរបេទសមីយ៉ន់ម៉មន
េសថរភពនេយបយ េនកនុងរយៈេពល១០ឆន ំេទៀត ជនជតិភូមែដលរស់
េនកនុងជំរុកំនុងរបេទសៃថនឹងរតូវបនេធវមតុភូមិនិវតត ន៍េទរបេទសមីយ៉ន់ម៉
វញិ េនេពលែដលមនករធនថមនសុវតថិភពរគប់រគន់។ 

 

• ករេឆលយតបនឹងសថ នភពអសនន នឹងជំនួយមនុសសធម៌៖ UNHCR មនភពលបី
លបញកនុងកិចចករជួយរបជជន ែដលរតូវបនជេមលៀសខលួនេដយសរជេមល ះ ឬបតុ
ភូតធមមជតិ។ កនុងអំឡុងេពលបតុភូតធមមជតិេនអសីុអេគនយ៍ (ជឧទហរណ៍ 
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សូ៊ណមិ កនុងឆន ំ ២០០៤) UNHCR បនផតល់ចំណីអហរ និងជរមកដល់របជជន
ជេរចន។ 

 

• ករករពរជនេភៀសខលួន៖ UNHCR េធវករកនុងករករពរជនេភៀសខលួនមិនខវល់ថ
ពួកេគេនទីណេនះេទ។ ជទូេទសរមប់អងគករេនះេធវករកនុងរបេទសែដលមិន
បនផតល់សចច ប័នេលអនុសញញ ជនេភៀសខលួន េដយសរខលួនមនអណតតិែដលអនុ
ញញ តឲយអងគករេនះេធវករេដមប ី ទទួលសគ ល់ឋនៈជនេភៀសខលួន។ ជនេភៀសខលួន
ទំងេនះរតវូបនេហថ  “ជនេភៀសខលួនេរកមអណតតិ” ែដលផទុយនឹងជនេភៀស
ខលួនតមអនុសញញ  ែដលរតវូបនករពរេដយអនុសញញ ជនេភៀសខលួន។ យ៉ងណ
មិញ ករទទួលសគ ល់របស់ UNHCR មិនែមនមនន័យថរដឋ ភិបលរតវូែតទទួល
សគ ល់ឋនៈេនះេនះេទ។ ផទុយេទវញិ របជជនទំងេនះេនែត “បុគគលងយរង
េរគះ” ដូចេនះនឹងទទួលបនជំនួយពី UNHCR  និងអចទទួលបនដំេណះរសយ

យូរអែងវង។ 
 

អណតតិ និងសកមមភពរបស់ UNHCR  អចមនែដនកំណត់អរស័យេលរដឋែដល 
UNHCR មនវតតមន េនះអចកត់បនថយតួនទីរបស់អងគករេនះមករតឹមជរបឹកស និង
ផតលេ់សវកមមបុ៉េណណ ះ។ េលសពីេនះេទៀត UNHCR មិនអចទទួលបណតឹ ងបុគគលបន
េនះេទ េហយក៏មិនមននីតិវធីិរបយករណ៍សរមប់ករករពរជនេភៀសខលួនេនះ
េទ។ យ៉ងណមិញ បុ៉នម នឆន ំកនលងេទេនះ UNHCR បនពរងីកអណតតិរបស់ខលួន
េដមបបីញចូ ល បុគគលមនសថ នភពដូចគន នឹងជនេភៀសខលួន បុគគលែដលរតវូបន
ជេមលៀសកនុងរបេទស ជនគម នសញជ តិ អនកវលិរតលប់មកវញិ និង បុគគលងយរងេរគះ
ដៃទេទៀត។ 

 

៦.៤.២. អងគករជនេភៀសខលួន៖ អងគករសងគមសីុវិល 
 

រដឋ ភិបលេនកនុងតំបន់មិនបនេឆលយតបនឹងករទទួលខុសរតូវរបស់ខលួន កនុងករផតល់
ករករពរ និងតរមូវករដល់ជនេភៀសខលួនេនះេទ។ េដយសររដឋភគេរចនមិនបន
ផតលស់ចច ប័នេលអនុសញញ ជនេភៀសខលួន ពួកេគមនភពសទ ក់េសទរកនុងករទទួលសគ ល់

សិទធិ មិនមនភពរបុងរបយ័តតកនុងករបងហ ញ ករគំរទខល ំងេពកេដយមនជំេនឿថេនះ 
អចទក់ទញជនេភៀសខលួនកន់ែតេរចន ឬរតូវបនចត់ទុកថជករខជះខជ យថវកិ
េដយពលរដឋរបស់ខលួន ជលទធផល េសវគំរទជនេភៀសខលួនភគេរចនធល ក់ចូលកនុង
ទំនួលខុសរតូវរបស់តួអងគសងគមសីុវលិ ដូចជ NGOs កនុងរសុក។ មនកិចចករជេរចន
ែដលរតវូបំេពញកនុងករផតល់េសវ ករករពរ និងករេលកកមពស់សិទធិជនេភៀសខលួន
កនុងតំបន់។ ករងរចមបងៗែដលបំេពញេដយសងគមតួអងគសុីវលិរួមមន៖ 
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• ផតល់សតង់ដរជីវភព៖ផតល់សតង់ដរជីវភព៖ផតល់សតង់ដរជីវភព៖ផតល់សតង់ដរជីវភព៖ ជនេភៀសខលួនភគេរចនមិនរតវូបនអនុញញ តឲយេធវករ េហយ
ពួកេគរតូវករចំណីអហរ លំេនដឋ ន និងសនតិសុខេសដឋកិចច។ NGOs ខលះេធវករ
កនុងវសិ័យេនះកនុងករផតល់េសវកមមតមរយៈមនកញច ប់ចំណីអហរ ឬជរមកែដល
ជនេភៀសខលួនអចសន ក់េន។ សរមប់ជនេភៀសខលួនេនជំរុកំនុងរបេទសៃថ TBC 
ចូលរួមកនុងករផតល់សតង់ដរជីវភពដល់មនុសសជង ១០០ ០០០ ជេរៀងរល់ៃថង។ 

 
• ជំនួយែផនកចបប់៖ជំនួយែផនកចបប់៖ជំនួយែផនកចបប់៖ជំនួយែផនកចបប់៖ ករទមទរឋនៈជជនេភៀសខលួន ជនីតិវធីិចបប់ េហយជន
េភៀសខលួនរតូវករជំនួយ កនុងករេធវករទមទរេដយរបមូលព័ត៌មនេដមបីបងហ ញ
ថពួកសថិតកនុងកនុងនិយមន័យៃនអនុសញញ ។ េទះបីជរបេទសេនអសីុអេគនយ៍
ភគេរចន មិនបនផតល់សចច ប័នេលអនុសញញ ជនេភៀសខលនួក៏េដយ ជនេភៀសខលួន
េនែតរតូវរបមូលឯកសរ សរមប់ករទមទររបស់ពួកេគ ដូចេនះពួកេគអចរតូវ
បនទទួលសគ ល់េដយតតិយរបេទស (ដូចជអូរសត លី ឬកណដ) ឬ UNHCR។ 
េលសពីេនះេទៀត ពួកេគអចរតូវករជំនួយែផនកចបប់េដមបីធនថពួកេគមិនរតូវ
បនេធវនិរេទសេចញ ពីរបេទសែដលពួកេគកំពុងមនវតតមន ឬរបសិនេបពួកេគ
របឈមនឹងករឃំុខលួន េដយសរែតឋនៈមិនមនឯកសររបស់ពួកេគ។ 

 
• ករតសូ៊មតិ៖ករតសូ៊មតិ៖ករតសូ៊មតិ៖ករតសូ៊មតិ៖ NGOs មួយចំនួនេធវករេលករតសូ៊មតិសរមប់ករេគរពជនេភៀស
ខលួន និងករទទួលសគ ល់សិទធិរបស់ពួកេគ។ េនះអចរួមមនទំងករដក់សំពធេល
រដឋ ភិបល កនុងករេគរពសិទធិរបស់ជនេភៀសខលួនកនុងរបេទសរបស់ខលួន េហយនឹង
មិនបញជូ នពួកេគរតលប់េទវញិេនះេទ។ េនះមនន័យថរបរស័យទក់ទងជមួយ
នឹងសហគមន៍មូលដឋ នផងែដរ ដូចេនះពួកេគគំរទសិទធិជនេភៀសខលួន និងមិនេរ ស
េអងេលពួកេគ។  

 
• សុខភព៖សុខភព៖សុខភព៖សុខភព៖ េរកពីកងវល់សុខភពជទូេទពក់ព័នធនឹងរបជជនរស់េនកនុងបរសិថ ន
ែដលមិនមនសុវតថិភព ជនេភៀសខលួនភគេរចនបនជួបរបទះនឹងករឈឺចប់។ 
ពួកេគបនរត់េភៀសខលួនពីរបេទសរបស់ខលួន េដយសរពួកេគបនរបឈមនឹងករ
េធវទុកខបុកេមនញ។ េដយសរេហតុផលេនះជនេភៀសខលួនមួយចំនួនរតូវករជំនួយ
សុខភពផលូវចិតត។ 

 
• ករអប់រ ំករអប់រ ំករអប់រ ំករអប់រ ំ   និងករបណតុ ះបណត ល៖និងករបណតុ ះបណត ល៖និងករបណតុ ះបណត ល៖និងករបណតុ ះបណត ល៖ ចំេពះរគួសរជនេភៀសខលួន អចជកររបឈម
កនុងករែសវងរកករអប់រសំរមប់កូនៗរបស់ពួកេគ។ មិនមនសុវតថិភពសរមប់កុមរ
កនុងករេធវដំេណ រេនះេទ ករអប់រគឺំកនុងភសេផសង េហយមុខវជិជ ែដលបេរងៀន
របែហលជខុសគន ផងែដរ។ NGOs ខលះផតល់ករែថទំកុមរ ឬេមេរៀនជមូលដឋ ន
ដល់កុមរ។ ពួកេគអចេធវករជមួយសលកនុងតំបន់េដមបីផតល់កែនលង និងជំនួយ
ពិេសសសរមប់កុមរេភៀសខលួនផងែដរ។ 
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អងគករទំងេនះេធវករកនុងបរបិទែដលមនកររបឈមមួយ។ ពួកេគកំពុងេធវករជ
មួយរបជជនែដលមនឋនៈជរបជជនមិនមនឯកសរ េហយដូចេនះអចរតូវបន
ចត់ទុកថពក់ព័នធជមួយនឹងឧរកិដឋជនេដយរដឋ ភិបលមួយចំនួន។ រដឋ ភិបល និង
ពលរដឋជេរចនេរ សេអងេលជនេភៀសខលួន និង មិនចូលចិតតែដលអងគករទំងេនះ
ចំណយថវកិេលពួកេគ។ អងគករជនេភៀសខលួនមនធនធនែដលមនករមិតកនុងករ
េដះរសយកិចចករធំៗ។ 

 
ករណីសិកស 
ករេឆលយតបនឹងជនេភៀសខលួនរស់េនទីរកុងកនុងរបេទសៃថ 
ករពិបករបឈមេដយជនេភៀសខលួនេនទីរកុងជេរឿយៗ ខុសគន ពីអវីែដលជករ
របឈមរបស់ជនេភៀសខលួនេនជំរុ ំ បុ៉ែនតមិនរសលជងេនះេទ។ ជនេភៀសខលួនែដល
រសេ់នទីរកុងមនតរមូវករមួយចំនួន ពួកេគមនតរមូវករសតង់ដរជមូលដឋ នៃនចំណី
អហរ និងទីលំេន។ អងគករមួយចំនួនអចេរៀបចំទីជរមកសរមប់ជនេភៀសខលនួ 
និងរកុមរគួសររបស់ពួកេគ ឬផតល់ជូនពួកេគនូវចំណីអហរ េទះបីជកនុងករណីភគ
េរចន តរមូវកររបស់សហគមន៍េរចនេពកសរមប់ធនធនមនករមិតៃនអងគករជន
េភៀសខលួន។ 

 
កុមរេភៀសខលួនមនតរមូវករករអប់រ។ំ ពួកេគគួរែតរតូវបនផតល់ជូននូវករអប់រថំន ក់
បឋមសិកសេដយមិនបង់ៃថល និងជករតរមូវដច់ខត បុ៉ែនតេនះមិនែតងែតរតូវបន
ផតល់ជូនេនះេទ។ ករអប់រភំគេរចនកនុងភសេផសងែដលពួកេគមិនយល ់ េហយករ
េធវដំេណ រេទ និងពីសលេរៀនអចមនេរគះថន ក់របសិនជឪពុកមត យកុមរេនះមិន
មនឯកសរ។ ជនេភៀសខលួនែដលរស់េនទីរកុងជេរឿយៗរតូវករជំនួយែផនកចបប់ជ
ពិេសសកនុងករេរៀបចំករទមទរឋនៈជជនេភៀសខលួនរបស់ពួកេគ។ បែនថមពីេលេនះ
េទៀត អងគករទំងេនះអចជួយជនេភៀសខលួនែដលរតូវបនឃំុខលួន និងរបឈមនឹងករ
និរេទស។ 

 
សុខភពផលូវចិតតជកតត េផសងេទៀតែដលអចជតរមូវករខល ំងកល ។ េដយេហតុថជន
េភៀសខលួនជេរឿយៗចកេចញពីសថ នភពែដលជករឈឺចប់ បញហ មិនរបរកតីេដយ
សរជមងឺេរសតសគឺជេរឿងធមមតែដលពួកេគែតងែតមន េធវឲយមនជមងឺផលូវចិតតធងន់ធងរ។ 
អងគករអចផតល់េសវរបឹកស និងកនុងករណីខលះករែថទំសុខភពដល់របជជនេដមបី
ពយបលជមងឺផលូវចិតតេនះដល់ពួកេគ។
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៦.៥ ជនគម នសញជ តិ 
 
‘គម នសញជ តិ’ មនន័យថមិនមនរដឋចត់ទុកអនកថជពលរដឋេនកនុងចបប់របស់រដឋ
េនះេនះេទ។ ភពជពលរដឋ និងសញជ តិ ជមូលដឋ នកនុងករធនថបុគគលអច
អនុវតតសិទធិមនុសសរបស់ពួកេគ។ មិនែមនជពលរដឋមនន័យថបុគគលអចបត់បង់
េសវកមមែដលរដឋរតវូែតផតល់ជូន ដូចជសុខភព ករអប់រ ំ ឯកសរដូចជលិខិតឆលង
ែដន ប័ណណេបកបរ ។ល។ បុគគលេនះអចបត់បង់នូវករករពរផលូវចបប់ផងែដរេដយ
សរពួកេគមិនអចេទរកបូ៉លីសេដមបីជួយពួកេគេនះេទ េដយសរភ័យខល ចបូ៉លីស
ចប់។ របជជនគម នសញជ តិអចរបឈមករលំបកកនុងករេធវដំេណ រេដយសរពួក
េគមិនមនឯកសរ និងអតតសញញ ណចំបច់។ សូមបីែតបនទ ប់ពីទទួលមរណៈភព ពួក
េគរតូវបនបដិេសធកនុងករេចញនូវសំបុរតមរណៈភព ដូចេនះអចេកតមនែដល
ថពួកេគមិនមនកំណត់រតៃនជីវតិរបស់ពួកេគ។ ដូចែដលឧទហរណ៍ទំងេនះបងហ ញ 
របជជនគម នសញជ តិ អចរបឈមកររេំលភបំពនមួយជីវតិែតមតងតមមេធយបយ
ជេរចន។ 

 
សិទធិកនុងករទទួលបនភពជពលរដឋមនេនកនុងមរត ១៥ ៃន UDHR  ែដលបន
ែចងថ ” មនុសសរគប់រូបមនសិទធិមនសញជ តិមួយ” និង”មិនមនជនណមន ក់រតូវបន
ដកហូតសញជ តិតមទំេនងចិតតេនះេទ”។ យ៉ងណមិញ េទះបីជបនទ ប់ពីករអនុម័ត 
UDHR  ក៏េដយ ពិភពេលកមិនទន់បនយកចិតតទុកដក់ឲយបនដិតដល់ដក់បញហ
ជនគម នសញជ តិេនះេនេឡយេទ។  ខណៈេពលែដលមនរបជជនគម នសញជ តិជ
េរចនបនទ ប់ពីសរងគ មេលកេលកទីពីរ េនេពលែដលកងវល់េនះរតូវបនេដះរសយ 
មនសកមមភពតិចតួចបុ៉េណណ ះកនុងបញហ េនះ។ ជឧទហរណ៍ អនុសញញ សតីពីជនគម ន
សញជ តិមិនរតូវបនេអេពេនះេទ េហយមនរដឋចំនួនតិចតួចបុ៉េណណ ះែដលបនផតល់
សចច ប័ន។ េទបែតកលពីេពលថមីៗេនះ អងគករមួយចំនួនបនេដះរសយបញហ េនះ 
េហយមនករយកចិតតទុកដក់មួយចំនួនេលជនេភៀសខលួន និងករជួញដូរ។ េហតុផល
គឺសមញញ ជនគម នសញជ តិពិបកកនុងករកំណត់អតតសញញ ណណស់ េហយដូចេនះ
េទបមិនរតូវបនេអេព។ របជជនគម នសញជ តិភគេរចនរស់េនតមរពំែដនែដលរដឋ
អចរគប់រគងបនេដយែផនកបុ៉េណណ ះ ឬពួកេគលក់ខលួនកនុងសងគមេដយសរពួកេគ
មិនចង់ឲយឋនៈមិនមនឯកសររបស់ពួកេគ រតូវបនដឹងលឺេដយអជញ ធរមនសមតថ
កិចចេនះេទ។ សរមប់េហតុផលេនះ ជករពិបកកនុងកររប់ចំនួនពិតរបកដៃនរបជ
ជនគម នសញជ តិណស់។ បចចុបបននតមករប៉ន់របមណមនរបជជនគម នសញជ តិ
ចំនួន ១២លននក់កនុងពិភពេលក េនះេបេយងេទតម UNHCR េនអសុអីេគនយ៍
មនរបែហលជរប់ែសន ឬជងមួយលន់នក់។ េទបែតកលពីេពលថមីៗេនះ េទប
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មនចំណប់អរមមណ៍ និងករេកនេឡងសកមមភពេលករករពរសិទធិរបស់របជជន
គម នសញជ តិ។ 
 

េផត តសំខន់េល 
ឧទហរណ៍ៃនភពគម នសញជ តិកនុងអសុីអេគនយ៍ 

 
របុ៊យេណ៖ ភពគម នសញជ តិមនកនុងចំេណមជនជតិចិនែដលរស់េនជអចិៃរនតយ៍
កនុងរបេទសរបុ៊យេណ។ រគួសរែដលបនរស់េនកនុងរបេទសរបុ៊យេណជេរចនជំនន់
មកេហយេនែតមិនរតូវបនផតល់សញជ តិ េដយសរសញជ តិរបុ៊យេណគឺេយងេទ
តមឈមជ័រ ឬសមតថភពកនុងករជប់ករេធវេតសតភពជពលរដឋដ៏ពិបកបំផុតពី
វបបធម៌ ទំេនៀទំលប់ និងភស។ ជនជតិចិនេនរបុ៊យេណភគេរចននឹងេនែតគម ន
សញជ តិ របសិនេបមិនមនវេិសធនកមមចបប់េទេនះ។ 

 
មីយ៉ន់ម៉៖ ជនជតិ Rohingya ជពលរដឋរបស់មីយ៉នម៉រហូតដល់ចបប់សញជ តិបន
ផល ស់បតូរកនុងឆន ំ ១៩៨២ ែដលបនដកហូតភពជពលរដឋរបស់ពួកេគ។ មនជនជតិ 
Rohingya គម នសញជ តិចំនួន ៦០០ ០០០ នក់េពលបចចុបបននកនុងរបេទសមីយ៉ន់ម៉។ 

 
ឥណឌូ េនសុី៖ កលពីមុន របសិនជជនជតិឥណឌូ េនសុីរបស់េនខងេរករបេទស
េដយមិនរតលប់មកវញិកនុងអំឡងេពលរបំឆន ំេទេនះ ពួកេគនឹងបត់បង់សញជ តិ
របស់ខលួន។ ពលករេទសនតរបេវសន៍ឥណឌូ េនសីុជេរចនពន់នក់ែដលរស់េនបរេទស
បនកល យេទជគម នសញជ តិេដយសរែតចបប់េនះ។ ចបប់េនះរតូវបនផល ស់បតូរ
េដយសរកងវល់ែដលបនេលកេឡងពីជនជតិឥណឌូ េនសីុគម នសញជ តិ។ 

 
ឡវ មីយ៉ន់ម៉ ៃថ៖ សហគមន៍កុលសមព័នធភនំ បេណត យរពំែដនរវងៃថ ឡវ និង
មីយ៉ន់ម៉មិនរតូវបនទទួលសគ ល់ថជពលរដឋ របស់រដឋណមួយកនុងចំេណមរបេទស
ទំងេនះេនះេទ េទះបីជពួកេគបនរស់េនទីេនះអស់ជេរចនជំនន់មកេហយក៏
េដយ។ កលពីមុន េនកនុងរបេទសៃថ របជជនកុមសមព័នធេលភនអំចរតូវបនទទួល
សគ ល់លុះរតពួកេគអចបញជ ក់ថ ពួកេគេនកនុងរបេទសៃថកលពីជំេរឿនកនុងឆន ំ 
១៩៥៦ បុ៉េណណ ះ។ របសិនជពួកេគមិនមនឯកសរពួកេគនឹងកល យគម នសញជ តិ។ 
ចបប់េនះបនផល ស់បតូរេដយសរកងវល់ែដលបនេលកេឡងពីភពគម នសញជ តិ។  

 
ៃថ៖ កូនរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍ែដលមិនមនចុះបញជ ីកំេណ តមនករលំបក 
និងេពលខលះមិនអចទមទរសញជ តិពីរបេទសមីយ៉ន់ម៉ន បនេឡយេដយសរ
មិនមនសំបុរតកំេណ ត។ 



249 
 

 
េវៀតណម៖ រសតីជនជតិេវៀតណមែដលេរៀបករជមួយនឹងជនបរេទស េហយចូល
សញជ តិដៃទ រតូវែតលែលង ឬលះបង់សញជ តិេវៀតណមរបសខលួន (េដយសរ
របេទសេវៀតណមអនុញញ តឲយមនសញជ តិែតមួយបុ៉េណណ ះ)។ យ៉ងណមិញ របសិន
ជករេរៀបករបរជ័យ គត់នឹងបត់បង់សញជ តិបតីរបស់គត់ បុ៉ែនតមិនទទួលសញជ តិ
េវៀតណមវញិេដយសវ័យរបវតតិេនះេទ។ បញហ េនះបនេកតេឡងជេរចនេលកេរចន
សរចំេពះរសតីជនជតិេវៀតណមែដលបនេរៀបករជមួយបតីជនជតិៃតវ៉ន់ និងកល យ
ជសញជ តិៃតវ៉ន់។ កលពីមុនេវៀតណមមិនអនុញញ តឲយមនសញជ តិពីរេនះេទ 
េហយក៏មិនអនុញញ តរបជជនរបស់ខលួនែដលបនបត់បង់សញជ តិខលួនេហយ ឲយមន
សញជ តិវញិេនះេទ។ សថ នភពេនះរតវូបនផល ស់បតូរកនុងឆន ំ ២០០៨ បុ៉េណណ ះជមួយ
នឹងករអនុម័តចបប់សញជ តិថមី េដយសរមនករេលកេឡងពីកងវល់ៃនរសតីេវៀតណម
គម នសញជ តិ។   

 

 
៦.៥.១ កំណត់នយិមន័យគម នសញជ តិ 
 
គម នសញជ តិរតូវបនកំណត់និយមន័យកនុងមរត ១ ៃនអនុសញញ ឆន ំ ១៩៥៤ ពក់ព័នធ
នឹងឋនៈរបស់ជនេភៀសខលួនដូចខងេរកម៖ 

 
បុគគលែដលមិនរតវូបនចត់ទុកថជសញជ តិេដយរដឋណមួយតមែដនកំណត់
ៃនចបប់របស់ខលួន។ 

 
និយមន័យេនះមនលកខណៈសមញញ េទះបីជធតុផសសំំខន់ខលះរតវូែតេធវករែសវង
យល់ក៏េដយ។ និយមន័យេនះរតូវបនចត់ទុកថជែផនកមួយៃនចបប់ទំេនៀមទំលប់ 
ដូចេនះមិនមនរដឋអចបដិេសធ នូវវតតមនរបស់របជជនគម នសញជ តិេនះេឡយ ឬ
ក៏មននិយមន័យផទុយេនះេទ។ ធតុផសំសំខន់មន៖ 

 
ជដំបូង មនែតរដឋបុ៉េណណ ះែដលអចផតល់សញជ តិ។ របជជនែដលរស់េនកនុងតំបន់
ែដលមិនរតូវបនចត់ទុកថជរដឋ ឬរដឋែដលេទបែតបេងកតថមី អចរបឈមនឹងករ
លំបកកនុងករទទួលសគ ល់ថជពលរដឋ។ េដមបីកំណត់ថេតបុគគលមន ក់គម នសញជ តិ
ឬក៏អត់ មិនចំបច់កនុងករពិនិតយេមលរដឋទំងអស់ ១៩៣ ថពួកេគទទួលសគ ល់បុគគល
េនះឬក៏អត់េនះេទ។ ផទុយេទវញិ រដឋនីមួយៗែដលបុគគលេនះមនទំនក់ទំនងតម
រយៈកំេណ ត ឪពុកមត យ លំេន ឬអពហ៍ពិពហ៍អចរតូវបនពិចរណេដមបីផតល់
សញជ តិដល់បុគគលេនះ។ ជករសំខន់ផងែដរ កនុងករពិនិតយេលលកខខណឌ ែដលរដឋ
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ទទួលសគ ល់ មនន័យថេតរកសួងណ ឬឯកសរអវីែដលចំបច់េដមបីឲយបុគគលរតូវ
បនទទួលសគ ល់ថជពលរដឋ។ រដឋ ភិបលរបែហលជមិនមនធនធន និងថវកិរគប់
រគន់េដមបីផតល់ឯកសរដូចជលិខិតឆលងែដន ឬសំបុរតកំេណ ត ឬសេរមចកនុងករផតល់
ជួនពួកេគេដយមនករេរ សេអងណមួយ។   
 

 

ទសសនៈទន 
សញជ តិ 

 
ពកយ ‘សញជ តិ’ ‘ពលរដឋ’ និង ‘របធននីតិ’ គឺជទសសនៈរសេដៀងគន ែដលមនន័យថ
ដូចគន ៖ ពកយទំងេនះបេងកតនូវករផសភជ ប់ទំនក់ទំនង ទំងនេយបយ និងផលូវចបប់ 
រវងបុគគល និងរដឋ។ សញជ តិអនុញញ តឲយបុគគលកនុងករទទួលបនករករពរពីរដឋ 
េហយពួកេគមនកតពវកិចចចំេពះរដឋ។ មនភពខុសគន មួយចំនួនេនកនុងរដឋមួយរវង
ពលរដឋ និងសញជ តិ េហយក៏មននូវរបេភទសញជ តិេផសងៗគន ែដលមនសិទធិ បុពវសិទធិ 
និងកតពវកិចចេផសងៗគន ។ ជឧទហរណ៍ េនកនុងរបេទសខលះ របជជនែដលរស់េន
អចិៃរនតយ៍ ឬពលរដឋែដលេធវជតូបនីយកមមរបែហលជមិនអចទទួលបនសិទធិេបះ
េឆន ត ឬសុខមលភពដូចគន េនះេទ។ យ៉ងណមិញ ករែបងែចកទំងេនះ មិនរតូវ
ហមឃត់អនកែដលមនសញជ តិកនុងករទទួលបនសិទធិមនុសសរបស់ខលួេនះេទ។  

 
 
 

ទីពីរ រដឋសរមចថអនកណជអនកមនសញជ តិតមរយៈចបប់របស់ខលួន។ េនះជសំណួរ
ែដលកន់ែតសមុរគសម ញ េដយសរវេធវករបញជ ក់ពីនីតិវធីិែដលរដឋេធវករពិចរណ 
កនុងករផតល់សញជ តិជួនបុគគលណមន ក់។ បុគគលទទួលបនសញជ តិតមរយៈ វធីិមួយ
ចំនួនដូចបនបញជ ក់ខងេរកម៖ 

 
១.  ឈម៖ សញជ តិពីមត យ ឬឪពុករបស់បុគគល 
២.  ទីកែនលងកំេណ ត៖ សញជ តិរតូវបនផតល់ជូនេដយសរបុគគលេកតកនុងរបេទសណ 

មួយ 
៣.  អពហ៍ពិពហ៍៖ សញជ តិរតូវបនទទួលពីបតី ឬ របពនធ  
៤.  លំេនដឋ ន៖ សញជ តិរតូវបនផតល់ជូនេដយសរកររស់េនកែនលងណមួយ 
៥. សញជ តូបនីយកមម៖ បុគគលដក់ពកយសំុដល់របេទសមួយេដមបីកល យអនកមន
សញជ តិ េហយរបេទសេនះនឹងផតល់សញជ តិជូនបុគគលេនះ។  
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េពលបចចុបបននមេធយបយទូេទបំផុតៃនករទទួលបនសញជ តិមួយ គឺតមរយៈឈម 
េដយសរេនះរតូវបនទទួលសគ ល់កនុងរគប់រដឋទំងអស់េនអសីុអេគនយ៍។ មិនមន
រដឋេនអសីុអេគនយ៍ណមួយទទួលសគ ល់កែនលងកំេណ តេនះេទ េហយមនរដឋតិចតួច
បុ៉េណណ ះ (ជឧទហរណ៍) សហរដឋអេមរកិែដលផតល់ជូនតមរយៈមេធយបយេនះ។ 
ខណៈេពលែដលរបេទសខលះ េនអសុីអេគនយ៍អនុញញ តសញជ តិតមរយៈអពហ៍
ពិពហ៍ និងសញជ តូបនីយកមម លកខខណឌ អចមនករលំបក និងៃថល។ របជជនរតូវែត
ឆលងកត់កររបលងភស និងវបបធម៌ រស់េនរយៈេពលែវង េនកនុងរបេទសេនះ។ 
របេទសខលះលបខីងលក់សញជ តិេដយេធវឲយនីតិវធីិមនករងយរសួលចំេពះអនកែដល
ចង់ចំណយលុយ។ េពលខលះ សញជ តិរតូវបនទទួលជសវ័យរបវតតិ ជពិេសសតមឈម 

និងទីកែនលងកំេណ ត ខណៈេពលែដលមេធយបយេផសងៃនករទទួលបនសញជ តិមិន
សវ័យរបវតតិេនះេទ េហយបុគគលដក់ពកយសុំដល់រដឋេដមបទីទួលបនសញជ តិរបស់ពួក
េគ។ បុគគលមន ក់ជជនគម នសញជ តិ របសិនជពួកេគមិនអចទទួលបនសញជ តិតម
វធីិណមួយខងេល។
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ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក 
ចបប់សតីពីសញជ តិរបស់អនក 

 
ចបប់សញជ តិអចមនភពសមុរគសម ញ។ បបញញតតិពីសញជ តិេនះអចមនេនកនុងរដឋ
ធមមនុញញ ចបប់សញជ តិ និងកនុងចបប់សតីពីអពហ៍ពិពហ៍។ របេទសជេរចនេនតំបន់
អសីុអេគនយ ៍ បនេធវបចចុបបននភពចបប់សញជ តិរបស់ខលួនេនកនុងអំឡុងេពលបុ៉នម ន
ទសវតសចុងេរកយេនះ។ ចបប់ទំងេនះអចរសវរជវបនតមេគហទំព័រៃនរកសួង
អនតរបេវសន៍ ឬរកសួងរដឋ ភិបលែដលមនមុខងរដូចគន េនះ ឬកនុងែផនកណមួយៃន
រដឋធមមនុញញ។ បនទ ប់ពីអនកអនចបប់ ទំងេនះ សូមេឆលយសំណួរខងេរកម៖ ឬ 

 
េតអនកបនទទួលសញជ តិបនយ៉ងដូចេមតចេតអនកបនទទួលសញជ តិបនយ៉ងដូចេមតចេតអនកបនទទួលសញជ តិបនយ៉ងដូចេមតចេតអនកបនទទួលសញជ តិបនយ៉ងដូចេមតច? ? ? ? េតេនះេដយសរអនកបនេកតេតេនះេដយសរអនកបនេកតេតេនះេដយសរអនកបនេកតេតេនះេដយសរអនកបនេកតកនុងកនុងកនុងកនុងរបេទសរបេទសរបេទសរបេទស
ណមួយជក់លក ឬេដយសរសញជ តិឪពុកមត យរបសអ់នកណមួយជក់លក ឬេដយសរសញជ តិឪពុកមត យរបសអ់នកណមួយជក់លក ឬេដយសរសញជ តិឪពុកមត យរបសអ់នកណមួយជក់លក ឬេដយសរសញជ តិឪពុកមត យរបសអ់នក? ? ? ? េតឪពុកមត យេតឪពុកមត យេតឪពុកមត យេតឪពុកមត យរបស់របស់របស់របស់
ទទួលបនសញជ តិបនយ៉ងដូចេមតចទទួលបនសញជ តិបនយ៉ងដូចេមតចទទួលបនសញជ តិបនយ៉ងដូចេមតចទទួលបនសញជ តិបនយ៉ងដូចេមតច? ? ? ? ចុះចំែនកជីដូន និងជីតរបសអ់នកចុះចំែនកជីដូន និងជីតរបសអ់នកចុះចំែនកជីដូន និងជីតរបសអ់នកចុះចំែនកជីដូន និងជីតរបសអ់នក????    

 
េតអនករតូវបនអនុញញ តឲយមនសញជ តិពីរែដរឬេទេតអនករតូវបនអនុញញ តឲយមនសញជ តិពីរែដរឬេទេតអនករតូវបនអនុញញ តឲយមនសញជ តិពីរែដរឬេទេតអនករតូវបនអនុញញ តឲយមនសញជ តិពីរែដរឬេទ? ? ? ? របសិនជអនកេរៀបកររបសិនជអនកេរៀបកររបសិនជអនកេរៀបកររបសិនជអនកេរៀបករជមួយជនជមួយជនជមួយជនជមួយជនបរេទស បរេទស បរេទស បរេទស 
េតអនកអចផតល់សញជ តិជូនបតីឬរបពនធរបស់អនកបនែដរឬេទេតអនកអចផតល់សញជ តិជូនបតីឬរបពនធរបស់អនកបនែដរឬេទេតអនកអចផតល់សញជ តិជូនបតីឬរបពនធរបស់អនកបនែដរឬេទេតអនកអចផតល់សញជ តិជូនបតីឬរបពនធរបស់អនកបនែដរឬេទ? ? ? ? ចុះចំែណកកូនចុះចំែណកកូនចុះចំែណកកូនចុះចំែណកកូនរបស់របស់របស់របស់េលកអនកវញិេលកអនកវញិេលកអនកវញិេលកអនកវញិ????    

    
េតមនគមល តេនកនុងចបប់ែដរឬេទេតមនគមល តេនកនុងចបប់ែដរឬេទេតមនគមល តេនកនុងចបប់ែដរឬេទេតមនគមល តេនកនុងចបប់ែដរឬេទ????    េតអនកអចគិតពីសថ នភពែដលមនអនកណមន ក់េតអនកអចគិតពីសថ នភពែដលមនអនកណមន ក់េតអនកអចគិតពីសថ នភពែដលមនអនកណមន ក់េតអនកអចគិតពីសថ នភពែដលមនអនកណមន ក់អអអអចចចច
និយយនិយយនិយយនិយយបនថគត់េរៀបករ ឬេកតពីបនថគត់េរៀបករ ឬេកតពីបនថគត់េរៀបករ ឬេកតពីបនថគត់េរៀបករ ឬេកតពីពលរដឋរបស់របេទសអនក េតគត់អចពលរដឋរបស់របេទសអនក េតគត់អចពលរដឋរបស់របេទសអនក េតគត់អចពលរដឋរបស់របេទសអនក េតគត់អចកល យកល យកល យកល យជជជជជនជនជនជន
គម នសញជ តិែដរឬេទគម នសញជ តិែដរឬេទគម នសញជ តិែដរឬេទគម នសញជ តិែដរឬេទ    េដយសរែតចបប់របស់របេទសអនកមិនេដយសរែតចបប់របស់របេទសអនកមិនេដយសរែតចបប់របស់របេទសអនកមិនេដយសរែតចបប់របស់របេទសអនកមិនបនទទួលបនទទួលបនទទួលបនទទួលសគ ល់សគ ល់សគ ល់សគ ល់គត់គត់គត់គត់? ? ? ?     

 
 

អនុសញញ ទទួលសគ ល់ែតអនកគម នសញជ តិ េដយសរចបប់មិនទទួលសគ ល់ពួកេគ
បុ៉េណណ ះ។ របជជនទំងេនះគម នសញជ តិតមផលូវចបប់ (de jure stateless) ។ របសិន
អនកណមន ក់គម នសញជ តិ េដយសរពួកេគមិនបនឆលងកត់នីតិវធីិរត់ឯកសរចំបច់ 
(ដូចជកុមរមន ក់ែដលបនេកតេរករបេទស េហយមិនទន់បនដក់ពកយសំុសញជ តិ) 
េហយចបប់ទទួលសគ ល់េគថជពលរដឋ ករណីេនះអនុសញញ មិនចត់ទុកថពួកេគជ
ជនគម នសញជ តិេនះេទ េទះបីជតមករពិតជក់ែសតងពួកេគគម នសញជ តិក៏េដយ។ 
របជជនទំងេនះរតូវបនេហថជគម នសញជ តិតមអងគេហតុ មិនែមនអងគចបប់េនះ
េទ ( de facto  stateless) ។ 
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េផត តសំខន់េល 
ភពគម នសញជ តិ តមផលូវចបប់ (De Jure) vs. តមអងគេហតុ (De Facto ) 

 
ភពគម នសញជ តិ តមផលូវចបប់ និងតមអងគេហតុ គឺខុសពីគន ។ ភពគម នសញជ តិ តម
ផលូវចបប់ មនន័យថបុគគលមិនមនសញជ តិតមផលូវចបប់។ ភពគម នសញជ តិ តម
អងគេហតុ សំេដេលបុគគលតមអងគេហតុមិនមនសញជ តិ បុ៉ែនតមនលកខខណឌ តមផលូវ
ចបប់េដមបីទទួលបនសញជ តិ។ ជនគម នសញជ តិ តមផលូវចបប់ និង តមអងគេហតុ 
របឈមនឹងភពងយរងេរគះដូចគន  េដយសរពួកេគមិនបនទទួលករករពរ 
េសវកមម ឬផលរបេយជន៍ពីរដឋ។ បញហ មួយកនុងអនុសញញ តិៃនជនគម នសញជ តិគឺថ
អនុសញញ ទទួលសគ ល់ជនគម នសញជ តិ តមផលូវចបប់ មិនទទួលសគ ល់ អងគេហតុ  េនះ
េទ េធវឲយជនគម នសញជ តិ អងគេហតុ ទទួលបនករករពរតិចជង េទះពីជមនតរមូវ
ករ និងភពងយរងេរគះដូចជនគម នសញជ តិ ផលូវចបប់ ក៏េដយ។   

 

៦.៥.២ កររេំលភបពំនេលសិទធរិបស់ជនគម នសញជ តិ 
 
ជនគម នសញជ តិរបឈមនឹងកររេំលភបំពនសិទធិមនុសសមួយចំនួន។ កររេំលភ
បំពនជទូេទចំនួនពីរគឺករេរ សេអង និងករឃំុខលួន។ ករេរ សេអងអចមនេរចន
ទរមង់។ ជឧទហរណ៍ ពួកេគរតូវបនផត់េចញជលកខណៈរបព័នធកនុងករទទួលបន
ទំនិញ ឬេសវកមម ឬកងវះលទធភពកនុងករទទួលបនករែថទំសុខភព ករអប់រ ំ និង
េសវសធរណៈដៃទេទៀត។ ពួកេគរបែហលជមិនអចចូលរួមកនុងនេយបយេនះ
េទ។ ពួកេគខលះមិនមនលទធភពកនុងករទទួលបនករករពរពីបូ៉លីស និងតុលករ 
េធវឲយពួកេគមនភពងយរងេរគះេនេពលរតូវបនបំពន េកងរបវញ័ច  ឬមិនដូចេនះ
េទរតូវបនរបរពឹតតមកេលមិនសមរមយ។ េនះជេរឿយៗេធវឲយជនគម នសញជ តិមិនអច
េធវករតវ៉កនុងកិចចសនយ របក់ឈនូល ឬលកខខណឌ រស់េន។ េលសពីេនះេទៀត កងវះ
លទធភពកនុងករបតឹងេទរបព័នធយុតតិធម៌េធវឲយជនគម នសញជ តិ មនភពងយរងេរគះពី
ករេកងរបវញ័ច  និងបទឧរកិដឋ។ ដូចគន េនះផងែដរ ដីធលី និងធនធនរបស់ពួកេគជ
េរឿយៗមិនរតូវបនករពរេនះេទ។ េធវឲយមនភពងយរសលួដល់រដឋ ឬសជីវកមម
កនុងករទមទរ ឬរបឹអូសរទពយសមបតតិរបស់ពួកេគ។ េដមបីករពរខលួន ជនគម នសញជ តិ
អចរតូវបនបងខំកនុងករបង់របក់សំណូក ឬចូលរួមកនុងសកមមភពបំផល ញ និងេរគះ
ថន ក់។ េហយជចុងេរកយ អនកចក់សំងេលេភលង គឺរបព័នធផសពវផសយែដលចត់រកុម
េនះថជទន់េខសយ ឬមនឋនៈតូចទប ដូចេនះបនទ បបេនទ កដល់ពួកេគ េហយជ
េរឿយៗបេងកតឲយមនភពសអប់េខពមេលរកុមែដលខវះករករពររសប់េទេហយ។ 
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របែហលជករណីែដលអរកក់បំផុត គឺេនេពលែដលជនគម នសញជ តិរតូវបនចត់ទុក
ថជឧរកិដឋជន។ 

 
ករេរ សេអងេលជនគម នសញជ តិជេរឿយៗនំឲយមនករឃំុខលួន ជពិេសសករឃំុខលួន
េលជនអេនត របេវសន៍។ ជនគម នសញជ តិអចរតូវបនឃត់ខលួន េនេពលេធវដំេណ រេន
កនុងរដឋ ែដលពួកេគែតងែតរស់េន េហយរតូវបនដក់កនុងមនទីរឃំុឃង។ ករេរបរបស់
ករឃុំខលួនគម នេពលកំណត់េលជនគម នសញជ តិ ជកររេំលភសិទធិមនុសសធងន់ធងរជក់
លក់ េហយរតវូបនជួបរបទះេដយបុគគលែដលរតូវបនឃុំខលួនរហូតដល់ពួកេគអច
បងហ ញភ័សតុតងថពួកេគមកពីណ ែដលជកិចចករពិបកេដយសរគម នឯកសរ។ 
ឧទហរណ៍េនះេរៀបរប់ពីសរៈសំខន់ៃននីតិវធីិចបប់កនុងរបព័នធអេនត របេវសន៍ េដយ
សរជនគម នសញជ តិមនសិទធិ កនុងករទទួលបនករករពរជពិេសស។  េនេពល
ែដលរបព័នធអេនត របេវសន៍មិនផតល់របេយជន៍ រគប់រគន់ដល់ភពគម នសញជ តិ អនកែដល
គួរែតទទួលបនករករពរកន់ែតរបេសរជេរឿយៗបត់បង់ផលរបេយជន៍របស់ខលួន។  

 

៦.៥.៣ អនុសញញ សតពីីភពគម នសញជ តិ 
 

មនអនុសញញ សតីពីជនគម នសញជ តិចំនួនពីរ ៖ អនុសញញ ពក់ព័នធនឹងឋនៈជនគម ន
សញជ តិ (១៩៥៤) និងអនុសញញ សតិពីករកត់បនថយភពគម នសញជ តិ (១៩៦១)។ អនុ 
សញញ ទីមួយមនកមមវតថុជពិធីសរៃនអនុសញញ សតីពីជនេភៀសខលួន េដយសរអនុសញញ

សតីពីជនេភៀសខលួន មិនបនករពររបជជនគម នសញជ តិេនះេទ។ យ៉ងណមិញ មន 
ករសេរមចចិតតថគួរែតចត់ទុកបញហ ភពគម នសញជ តិជបញហ ដច់េដយែឡក េដយ
មនអនុសញញ ផទ ល់ពីបញហ េនះ។ អនុសញញ ទីមួយេដរតួនទីជមូលដឋ នរគឹះកនុងករ
កំណត់និយមន័យភពគម នសញជ តិ េហយអនុសញញ េនះក៏បន បញជ ក់ពីករករពរ
បុគគលគម នសញជ តិគួរែតទទួលបនផងែដរ។ កមមវតថុចមបងៃន អនុសញញ ឆន ំ ១៩៥៤ គឺ
េដមបអីនុញញ តឲយជនគម នសញជ តិកនុងករទទួលបន សិទធិមនុសសរបស់ខលួនកន់ែត
េរចនដូចែដលអចេធវេទបន។ សនធិសញញ េនះកំណត់ពីចំនួនៃនសិទធិែដលជនគម ន
សញជ តិរពឹំងថនឹងទទួលបន។ សិទធិទំងេនះរួមមន៖  

 
•    កររបរពឹតតិមកេល និងសិទធិដូចជនបរេទសដៃទ 
•  លទធភពកនុងករទទួលបនឯកសរ ឬវញិញ បនប័រតែដលផតល់ជូនជនបរេទសជ

ទូេទ 
• មិនមនវធិនករេលកែលងែដលរតូវបនចត់េលជនគម នសញជ តិ េដយសរ

សញជ តិពីមុនរបស់គត់េនះេទ 
•    ករទទួលសគ ល់សថ នភពរគួសរ 
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• សិទធិកនុងកររបរពឹតតមកេលដូចសញជ តិពក់ព័នធនឹងសសន ករអប់រថំន ក់បឋម
សិកស ទីលំេន ទទួលភពកនុងករេរបរបស់របព័នធយុតតិធម៌ ចំណីអហរ ចបប់
ករងរ និងជំេនឿសធរណៈ 

•    សិទធិេលរទពយសមបតតិដូចជនបរេទសដៃទ 
•    សិទធិេសដឋកិចចដូចជករងរ សមគម ដូចជនបរេទសដៃទ 
• មិនមនករបេណត ញេចញ េលកែលងែតឈរេលមូលដឋ នសនតិសុខជតិ និង

សណឋ ប់ធន ប់សធរណៈ 
 

េយងអេងកតេឃញថមនចំនុចេខសយជេរចនកនុងអនុសញញ ឆន ំ ១៩៥៤។ ជនគម នសញជ តិ
មិនបនទទួលសិទធិេពញេលញរបស់ខលួនេនះេទ េដយសរសិទធិរបស់ពួកេគភគ 
េរចនេសមនឹងរបជជនមិនែមនជពលរដឋដៃទេទៀត (ែដលរតូវបនេហថជនបរេទស
េនកនុងអនុសញញ )។ េទះបីជពួកេគបនេកត និងធំេឡងកនុងរបេទសេនះក៏េដយ 
ក៏ពួកេគរតូវបនចត់ទុកថជជនបរេទសែដរ។ អនុសញញ ទទួលសគ ល់ែតជនគម ន
សញជ តិ តមផលូវចបប់បុ៉េណណ ះ បុ៉េណណ ះ។ ចុងបញច ប់ មិនមនយនតករករពរភជ ប់នឹង
អនុសញញ េនះ ែដលអចតមមេធយបយណមួយ ដស់េតឿនដល់រដឋ របសិនជពួកេគ
រេំលភបំពនសិទធិរបស់ជនគម នែដលសញជ តិេនះេទ។  

 
អនុសញញ ឆន ំ ១៩៦១ ពយយមកនុងករកត់បនថយភពគម នសញជ តិតមរយៈករផតល់
ករអនុវតតមួយចំនួនែដលគួរែតធនថ គម នបុគគលណមួយកល យេទជគម នសញជ តិ
េនះេទ៖ 

 
• កុមរែដលបនេកតេដយគម នលទធភព កនុងករទទួលបនសញជ តិណមួយនឹង

រតូវបនផតល់សញជ តិៃនរដឋែដលកុមរបនេកត 
•  កុមរែដលបនេកតេលនវនឹងទទួលបនសញជ តិៃននវេនះ 
•  ទំងឪពុក និងមត យអចផតល់សញជ តិដល់កូនរបស់ពួកេគ 
• ករបត់បង់សញជ តិអចេកតមនេឡង លុះរតែតបុគគលមនសញជ តិេផសងបុ៉េណណ ះ 

• សញជ តិមិនអចរតូវបនកំណត់េដយសរមូលដឋ នពូជសសន៍ ជតិសសន៍ ឬ
សសនេនះេទ 

 
អនុសញញ ទំងពីរេនះបេងកតជែផនកដ៏សំខន់ ៃនរកបខណឌ ចបប់កនុងករករពរជនគម ន 
សញជ តិ។ គួរឲយសត យ អនុសញញ ទំងពីរេនះ មិនមនករផតល់សចច ប័នបនទូលំទូ 
លយេនះេទ េហយករផតល់សចច ប័នពីរបេទសេនអសីុអេគនយ៍មនចំនួនតិចបំផុត។ 
របេទសហវីលីពីនជរដឋែតមួយគត់េនអសីុអេគនយ៍ ែដលេធវករផតល់សចច ប័នេល
អនុសញញ ពក់ព័នធនឹងឋនៈជនគម នសញជ តិ េហយេទបែតផតល់សចច ប័នកលពីេពល
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ថមីៗេនះកនុងឆន ំ ២០១១ បុ៉េណណ ះ។ មិនមនរបេទសណមួយកនុងតំបន់បនផតល់សចច
ប័នេលអនុសញញ សតីពីករកត់បនថយភពគម នសញជ តិេនះេទ។ 

 
ភពគម នសញជ តិរតវូបនទទួលសគ ល់ផងែដរកនុងសនធិសញញ ដៃទ។ អនុសញញ សតីពីជន
េភៀសខលួនរគប់ដណត ប់ទំងជនេភៀសខលួន និងជនគម នសញជ តិ។ យ៉ងណមិញ ជនគម ន
សញជ តិមួយចំនួន (ជពិេសសអនកែដលេនកនុងរបេទសែដលពួកេគរតូវបនបដិេសធ
សញជ តិ) មិនអចទមទរករករពរកនុងនមជជនេភៀសខលួនេនះេទ ដូចេនះពួកេគ 
រតូវែតសំអងេលអនុសញញ ឆន ំ ១៩៥៤ េដមបីករពរសិទធិរបស់ពួកេគ។ ករករពរពី
ភពគម នសញជ តិក៏មនកនុង CRC (មរត៧ និង៨) CEDAW (មរត៩) ICCPR  
(មរត២៤) និង ICERD (មរត៥) និង ICRMW និង CRPD ផងែដរ។  

 
 
 

 
េផត តសំខន់េល 
សញជ តិែដលមនរបសិទធិភព 

 
សញជ តិមិនរគន់ែតជករកន់កប់ឯកសរបុ៉េណណ ះេទ ែដលបញជ ក់ថបុគគលជពល
រដឋ បុ៉ែនតវរួមបញចូ លនូវសិទធិ និងករករពរែដលពលរដឋរពឹំងកនុងករទទួលបនផងែដរ។ 
របសិនេបបុគគលមិនមនសិទធិទំងេនះ េនះសញជ តិមិនមនរបសិទធិភពេនះេទ។ 
ទសសនៈៃនសញជ តិែដលមនរបសិទធិភព រតូវបនេសនេឡងេដយអងគករទំនុកចិតតៃន
សិទធិេសមភពគន (Equal Rights Trust) ែដលជអងគករអនតរជតិឯករជយមួយ ែដលជ
ជេរមសេផសងេរកពីពលរដឋ តមផលូវចបប់ និង  តមអងគេហតុ  េដមបីជវធិនករកន់ែត
របេសរេឡងៃនសិទធិពលរដឋ។ អងគករទំនុកចិតតៃនសិទធិេសមភពគន បងហ ញករេធវេតសត
សកលបងរបំសំណួរ េដមបីកំណត់ថបុគគលមួយរូបមនសញជ តិែដលមនរបសិទធិភព
ឬក៏អត់៖  

 
១.  ករទទួលសគ ល់ថជសញជ តិ៖ េតបុគគលទទួលបនសញជ តិរសបចបប់ (កនុងនម

គត់ជ ជនគម នសញជ តិ តមផលូវចបប់ )ែដរឬេទ?  
២. ករករពររបស់រដឋ៖ េតបុគគលទទួលបនករករពរពីរដឋរបស់គត់ែដរេទជ

ពិេសសេនេពលែដលគត់េនខងេរករបេទសរបស់គត់? 
៣. លទធភពកនុងករទទួលបនសញជ តិ៖ េតបុគគលមនលទធភពកនុងករទទួលបន

ឯកសរ (ទំងកន់កប់េដយរដឋ ឬេចញេដយរដឋ) េដមបីទទួលបនសញជ តិែដរឬ
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េទ? លទធភពេនះអចតមរយៈសថ នកុងសុ៊ល ឬតមរយៈមរនតីរដឋេនកនុងរបេទស
ែដលរតវូបនសនមតថជសញជ តិ។  

៤. ករធននូវករវលិរតលប់េដយសុវតថិភព៖ មនករធនៃនករវលិរតលប់េដយ

សុវតថិភពេទកន់របេទសែដលជសញជ តិ ឬ ជទីលំេន ឬមនហនិភ័យៃន 
”ករឈឺចប់ែដលមិនអចប៉ះបូ៉វបន” ែដរឬេទ? េតករវលិរតលប់អចេធវេទបន
ែដរឬេទ? 

 
៥. ករទទួលបនសិទធិមនុសស៖ េតបុគគលែដលខវះឯកសរ សញជ តិ ឬករទទួល

សគ ល់ថជសញជ តិ មនឥទធិពលអវជិជមនជចមបងេលករទទួលបនសិទធិ
មនុសសរបស់គត់ែដរឬេទ? 

 
 

៦.៥.៤ មលូេហតុៃនភពគម នសញជ តិ 
េនអសីុអេគនយ៍ មនវធីិជមួយចំនួនែដលបុគគលមន ក់កល យេទជគម នសញជ តិ។ 

  

រពំែដន និងសហគមន៍រកីរក 
 
ជទូេទ ភពគម នសញជ តិេកតមនេឡងេនេពលែដលបុគគលមន ក់រស់េនកនុងតំបន់រពំ
ែដនែដលរដឋរគប់រគងពីចំងយ េហយជកែនលងែដលមនទំនក់ទំនងេទៀងទត់តិចតួច
ជមួយនឹងរដឋ។ េនះជករពិតចំេពះរកុមកុលសមព័នធេលភនំបណត យរពំែដនមីយ៉ន់ម៉ 
ៃថ ឡវ កមពុជ និងេវៀតណម។ េហយេនះក៏ជសថ នភពពិតចំេពះសហគមន៍ជ
េរចនកនុងរបេទសហវីលីពីន ែដលរស់េនែកបររពំែដនម៉េឡសីុេលេកះ Borneo ផងែដរ។ 
កនុងករណីជេរចន របជជនមិនមនសំបុរតកំេណ ត ឬឯកសរដៃទេទៀតេដមបបីងហ ញ
ពីកែនលងែដលពួកេគរស់េន ឬឋនៈរបស់ឪពុកមត យរបស់ពួកេគេនះេទ។ ជលទធផល 
កូនៗរបស់ពួកេគែតងែតបនតនូវភពគម នសញជ តិរបស់ពួកេគ។  

 

េទសនតរKេវសន ៍
បញហ េកតមនេឡងរបសិនជរបជជនេធវដំេណ រកនុងរយៈេពលែវង ឬមនកូនេនខង
េរករបេទសកំេណ តរបស់ខលួន។ ឧទហរណ៍ ឥណឌូ េនសីុ កលពីមុនមនចបប់ែដល
លុបេចលសញជ តិរបស់អនកណមន ក់ ែដលរស់េនេរកទឹកដីៃនរបេទសរបស់ខលួនរយៈ
េពលរបំឆន ំ។ ចបប់េនះរតូវបនេធវវេិសធនកមមកនុងឆន ំ ២០០៦ ែដលអនុញញ តឲយពល
រដឋឥណឌូ េនសុីកនុងរបេទសម៉េឡសីុចំនួន ១០០ ០០០ ទមទរមកវញិនូវសញជ តិឥណឌូ
េនសុីរបស់ខលួន។ 
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កនុងករណីជេរចន ឪពុកមត យែដលរស់េនេរករបេទសកំេណ តរបស់ខលួនមិនអចបនត
សញជ តិឲយកូនរបស់ខលួនបនេនះេទ ។ ជឧទហរណ៍ របសិនជកុមរេកតពីឪពុក
មត យជពលករេទសនតរបេវសន៍មិនបនចុះបញជ ីកំេណ ត កុមររូបេនះអចរបឈមនឹង
ករពិបកកនុងករទទួលបនសញជ តិ េដយសរេនេពលែដលពួកេគរតលប់មករបេទស

ពួកេគវញិ ពួកេគនឹងខវះឯកសរកនុងករបងហ ញពីេឈម ះ កលបរេិចឆទ ឬទីកែនលង
កំេណ តរបស់កុមរ។ េនះជករណីែដលេកតេឡងជេរឿយៗេលកុមរែដលជកូនពលករ

មីយ៉ន់ម៉កនុងរបេទសម៉េឡសុី និងៃថ។ េលសពីេនះេទៀត កុមរមិនអចរតលប់មក
របេទសខលួនវញិេនះេទ េដយសរេហតុផលសនតិសុខ និងករចំណយ មនន័យថ
ពួកេគជ ជនគម នសញជ តិ តមអងគេហតុ ។ 

 

ករេផទរ ឬករបត់បងស់ញជ តិ 
មតងមក ល បុគគលរតវូបនបងខំឲយលះបង់នូវសញជ តិរបស់ពួកេគ ឬអចពយយមកនុងករ
ផល ស់បតូរសញជ តិែដលអចេធវឲយកល យេទជគម នសញជ តិ។ ជឧទហរណ៍ របេទសខលះ
បងខំឲយរបពនធលះបង់សញជ តិរបស់ពួកេគ េនេពលេរៀបករជមួយជនបរេទស បុ៉ែនត
រសតមិីនអចទទួលសញជ តិេនះមកវញិេនះេទ របសិនជអពហពិ៍ពហ៍បរជ័យ។  

 
រដឋខលះមនចបប់សតីពីករលះបង់សញជ តិេដយសវ័យរបវតតិ របសិនជបុគគលេបះេឆន ត
េនបរេទស ឬចូលជទហនបរេទស ែដលអចេធវឲយពួកេគកល យជជនគម នសញជ តិ។ 
របេទសខលះេនអសុីអេគនយ ៍រួមមនេវៀតណម សឹងហបូរ ីឥណឌូ េនសុ ី និងម៉េឡសីុ អនុ 
ញញ តឲយមនសញជ តិមួយបុ៉េណណ ះ។ ដូចេនះ របសិនជបុគគលមន ក់ទទួលសញជ តិដៃទ
ពីរបេទសដៃទ បុគគលេនះនឹងរតូវបនបងខំឲយេបះបង់សញជ តិេដមរបស់ខលួន។ ជករ
ពិតណស់ បុគគលអចបត់បង់សញជ តិេដមមុនេពលពួកេគទទួលសញជ តិថមី។ 

 

ឈមជ័រមិនេសមភពគនឈមជ័រមិនេសមភពគនឈមជ័រមិនេសមភពគនឈមជ័រមិនេសមភពគន  
 
កនុងរបេទសខលះ រសតីមិនមនសិទធិដូចគន កនុងករបនតសញជ តិដល់កូនរបស់ខលួនដូចបុរស
េនះេទ។ េពលបចចុបបននេនះ មនែតរបេទសម៉េឡសីុបុ៉េណណ ះែដលមិនអនុញញ តឲយ
រសតីបនតសញជ តិ របសិនកុមរេកតេរកពីចំណងអពហ៍ពិពហ៍។ យ៉ងណមិញ 
របែហលជ ១០ ឆន ំមុន ភពមិនេសមគន ៃនករផតល់សញជ តិេនះមនវតតមនកនុងរបេទស
េផសងផងែដរ។ ភពគម នសញជ តិអចេកតមន របសិនជមត យរបស់កុមរមិនអចបនត
សញជ តិ េហយមិនអចទមទរសញជ តិរបស់ឪពុក អចេដយសរឪពុកមិនមនវតត
មនកនុងករផតល់សញជ តិ ឬរបេទសគត់ហមគត់មិនឲយេធវដូចេនះ។ 
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េហតផុលេផសងេហតផុលេផសងេហតផុលេផសងេហតផុលេផសង    
ភពគម នសញជ តិអចេកតមនតមវធីិដៃទេទៀតជេរចន េដយរួមមន ករផល ស់បតូរ
សថ នភពរដឋ ករផល ស់បតូរចបប់សញជ តិ ឬតមរយៈករជួញដូរមនុសស។ វធីិសរសត
ែដលគួរឲយរខំនជពិេសសេកតមនេឡងតមរយៈករេរ សេអង។ េនកនុងករណី
ទំងេនះ រដឋជេរឿយៗដកហូតសញជ តិពីរកុមបុគគលេដយសរែតជតិសសន៍ ឬ
សសនរបស់ពួកេគ។ ករណីេនះមនដូចជ ជនជតិ Rohingya (ដូចែដលបន
ពិភកសខងេល) ជនជតិភគតិចមូ៉សលីមកនុងរបេទសមីយ៉ន់ម៉ខងលិច ែដលសញជ តិ
របស់ពួកេគរតវូបនដកហូតជពិេសសេដយសរែតសសន និងជតិសសន៍របស់
ពួកេគ។ 

 
 

៦.៥.៥ សកមមភពកនងុករលុបបំបត់ភពគម នសញជ តិ 
 

មនករេឆលយតបចំនួនបួនេដមបីេដះរសយបញហ ៃនភពគម នសញជ តិ ែដលរតវូបន
កំណត់េដយអនកជំនញករ និងអងគករ ដូចជ UNHCR ែដលេធវករេលបញហ ភព
គម នសញជ តិ។ ទំងបួនេនះជករ កំណត់អតតសញញ ណ ករបងក រ ករកត់បនថយ និង
ករករពរ។ ករេឆលយតបនីមួយៗរួមមននូវសកមមភពជេរចនសរមប់រដឋ និង NGOs 
កនុងករអនុវតតេដមបីកត់បនថយភពងយរងេរគះរបស់ជនគម នសញជ តិ។ 

 

ករកំណត់អតតសញញ ណ 
ទំងេនះជសកមមភពកនុងករែសវងរកទីតំងៃនជនគម នសញជ តិ េហយេដមបកំីណត់ពី
ចំនួនៃនជនគម នសញជ តិ។ រដឋភគេរចនមិនដឹងពីចំនួនជនគម នសញជ តិែដលរស់េន
កនុងទឹកដីខលួនេឡយ េហយេដយសរែតជនគម នសញជ តិភគេរចនពយយមកនុងលក់
ភពមិនមនសញជ តិរបស់ខលួន រដឋមនករពិបកកនុងកររកទីតំង និងរប់ចំនួនណស់។ 
េនេពលមនករសទង់មតិជេលកដំបូងកលពីមួយទសវតសមុន មនចំនួនជនគម ន 
សញជ តិតិចតួចបុ៉េណណ ះ ែដលរតូវបនរកេឃញកនុងរដឋអសីុអេគនយ៍ែដលពយយមេធវ
ករលក់បំងពីរបជជនគម នសញជ តិរបស់ខលួន។ យ៉ងណមិញ រតូវបនរកេឃញថ
មនុសសជេរចនមិនបនរបប់ករពិត និងបងហ ញពីឋនៈរបស់ខលួនដល់អនកសទង់មតិេនះ
េទេដយសរភ័យខល ចករឃំុខលួន។ NGOs និងរដឋ ភិបលជេរចនកំពុងេធវករកនុងករ
េដះរសយបញហ េនះេដយេធវករសទង់មតិ និងកិចចរបជំុេដមបេីលកកមពស់ករយល់ដឹង
ពីសិទធិសញជ តិរបស់ខលួន។ េនេពលែដលខលឹមសរៃនករសទង់មតិរតូវបនដូរ (ជឧទ
ហរណ៍េដយេធវករសកសួរ ថេតពួកេគនឹងចុះសញជ តិ ឬ ក៏អត់របសិនជរដឋ ភិបល
ផតល់េសវេដយមិនគិតៃថល និងមិនមនករគរមមកំែហងៃនករឃំុខលួន ជជងសួរថ 
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’អនកជជនគម នសញជ តិែមនេទ’) ចំនួនៃនរបជជនគម នសញជ តិមនករេកនេឡង
យ៉ងេរចន។ េនអសុីអេគនយ៍ ឡវ និងេវៀតណម បនទទួលសគ ល់ជនគម នសញជ តិ
កនុងចបប់សញជ តិរបស់ខលួន េហយយល់រពមកនុងករផតលស់ញជ តិជូនពួកេគ។   ករផតល់
ឋនៈជផលូវករៃនភពគម នសញជ តិអចជួយសរមលួដល់ករកំណត់អតតសញញ ណ និង
ជួយផតល់ករករពរជផលូវេនេពលេរកយ។  

 

ករបងក រ 
ទំងេនះជសកមមភពកនុងករបងក រភពគម នសញជ តិជបឋម េហយអចរមួបញចូ លនូវ
ករផល ស់បតូរចបប់ ករចុះបញជ ីកុមរ ឬផតល់សញជ តិេដមបធីនថរបជជនមិនកល យេទ
ជជនគម នសញជ តិ។ របេទសេនអសុីអេគនយ៍ភគេរចន មនភពសកមមភពកនុងករ
កិចចករេនះេដយេធវករផល ស់បតូរចបប់សញជ តិរបស់ខលួន។ ជឧទហរណ៍ រួមមនករ
ផល ស់បតូរកលពីេពលថមីៗេនះ ៃនចបប់សតីពីសញជ តិរបស់ឥណឌូ េនសីុ េវៀតណម និងៃថ 
(រវងឆន ំ ២០០៦ ដល់ ២០០៩) េដមបីធនសិទធិ ដូចេធវករចុះបញជ កំីេណ តជសកល 
និងសមភពែយនឌ័រកនុងករផតល់សញជ តិតមឈម។ កំែណទរមង់ចបប់សតីពីសញជ តិ
េនរបេទសេវៀតណម (២០០៨) អនុញញ តឲយជនជតិេវៀតណមមួយចំនួនទទួលបន
សញជ តិវញិ េទះបីជពួកេគបនលះបង់េចលសញជ តិេវៀតណមរបស់ខលួនកលពី
េពលមុនក៏េដយ េដយសរែតេរៀបករជមួយជនបរេទស។ ករផល ស់បតូរចបប់េនកនុង
របេទសឥណឌូ េនសីុ (២០០៦) បនទទួលសគ ល់រកមុជនជតិេដមភគតិចែដលពីមុន
មិនរតូវបនអនុញញ តឲយមនសញជ តិ និងផតល់ជូនវញិនូវសញជ តិដល់ពលករែដលបន
រស់េនេរករបេទសយូរលមម ែដលេធវឲយបត់សញជ តិរបស់ពួកេគ។ ចបប់ម៉េឡសីុ
បចចុបបននេនះផតល់សញជ តិដល់កុមរ ែដលេកតពីមត យ ជនជតិម៉េឡសីុ ែដលមិនមន
លទធភពកនុងករទទួលបនសញជ តិដៃទេទៀត។ របេទសទំងអស់កនុងតំបន់មនករចុះ
បញជ ីកំេណ តជសកល កនុងរបេទសរបស់ខលួន  មិនខវល់ពីឋនៈមិនមនឯកសររបស់
ឪពុកមត យរបស់កុមរេឡយ។ 

 
ករយល់ដឹងគឺជទិដឋភពសំខន់ៃនករបងក រ។ ដូចេនះរដឋ ភិបល NGOs និងសថ ប័ន
អប់រសិំកសេនអសីុអេគនយ៍េធវករងរ េដមបីផសពវផសយព័ត៌មនអំពីភពគម នសញជ តិ
កនុងតំបន់។ េនះមិនរតឹមែតរបប់ព័ត៌មនដល់សធរណៈជនបុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតក៏ពយ
យមែសវងយល់ឲយកន់ែតរបេសរេឡងពីទសសនៈេនះផងែដរ។ 
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ករណីសិកស 
ករសទង់មតិសហគមន៍កុលសមព័នធេលភនំកនុងរបេទសៃថ 

 
េនកនុងរបយករណ៍មួយេចញេដយ UNHCR ែដលមនចំណងេជងថ ករអនុវតតលអ
របេសរកនុងករេដះរសយបញហ គម នសញជ តិេនអសីុអេគនយ៍ មនករពិភកសពីករ
សទង់មតិៃនកុលសមព័នធេលភនំកនុងរបេទសៃថ ែដលបនេធវេឡងកលពីឆន ំ ២០០៥ ដល ់
២០០៦ េដយរកសួងអភិវឌឍសងគម និងសនតិសុខមនុសសរបស់ៃថ និងអងគករ UNESCO។ 
ករសទង់មតិេលមនុសសចំនួន ៦៥ ០០០ នក់រគួសរចំនួន ១២០០០ កនុងភូមិចំនួន 
១៩២ េនេឈៀង ៃម េឈៀងៃរ និងែម៉ហុងសុន េហយរបយករណ៍បងហ ញថ៖ 

 
ករសទង់មតិបនបញជ ក់ពីចំនួនភពមិនមនសញជ តិ កនុងចំេណមសមជិកកុលសមព័នធ
េលភនំ ែដលមនចំនួន ៣៨% ៃនអនកផតល់ករសទង់មតិខវះសញជ តិៃថ។ បែនថមពីេល
ករដក់ករមិតផលូវចបប់ របជជនមិនែមនជពលរដឋមិនអចេបះេឆន តកនុងករេរជស
េរ សរដឋ ភិបល  េហយករសទង់មតិបងហ ញពីបញហ ញុំញ ី ែដលរបជជនមិនែមនជ
ពលរដឋជួបរបទះេនេពលែដលពយយមកនុងករទទួលបនេសវមូលដឋ ន។ ករសទង់
មតិបងហ ញថ េបេរបៀបេធៀបេទនឹងជនជតិៃថ របជជនែដលមិនែមនជពលរដឋ 
៩៩% មិនបនទទួលេសវសុខភពសធរណៈ និង ២៥% មិនមនលទធភពកនុងករ
ទទួលបនឥណទនហិរញញវតថុ។ ពក់ព័នធនឹងករអប់រ ំ របជជនមិនែមនជពលរដឋ 
ចំនួន៧៣% មិនបនចូលេរៀនថន ក់បឋមសិកស ៩៨% មិនបនចូលេរៀនថន ក់ឧតតម
សិកស។ យ៉ងណមិញ េទះបីជរបឈមនឹងបញហ េនះក៏េដយ អរតៃនករអប់រកំនុង
ចំេណមសមជិកកុលសមព័នធេលភនំមនភពរបេសរេឡងបនតិចមតងៗ ពីជំនន់មួយេទ
ជំនន់មួយ។ 

 
 

 
ករកត់បនថយករកត់បនថយករកត់បនថយករកត់បនថយ 
សកមមភពទំងេនះ មនេគលបំណងកនុងករផតល់សញជ តិដល់ជនគម នសញជ តិ។ េនះ
អចសេរមចបនតមរយៈករចុះបញជ ីចល័ត េដមបីធនថកុមរកនុងតំបន់ជនបទ
ទទួលបនករចុះបញជ ីកំេណ ត ឬទទួលបនឯកសរសញជ តិរបជជន។ េនះអចរួម
បញចូ លករផល ស់បតូរចបប់េដមបីសត រសញជ តិេឡងវញិ ដល់អនកែដលបនបត់បង់។ 
យុទធនកររបស់របេទសកមពុជសរមប់ករចុះបញជ ីកំេណ តជសកល ជឧទហរណ៍
លអរបេសរៃនកិចចខិតខំរបឹងែរបងេដមបីកត់បនថយចំនួនជនគម នសញជ តិ តមរយៈករ
សរមួលនីតិវធីិ និងករផសពវផសយ។ 
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ករករពរករករពរករករពរករករពរ 
របជជនគម នសញជ តិគួរែតទទួលបនសិទធិមនុសសរបស់ពួកេគេពញេលញ េហយេនះ
អចសេរមចបនតមរយៈករធនថសថ ប័នករពររបស់រដឋ (ដូចជ NHRIs បូ៉លីស 
និងរកសួងរបស់រដឋភិបល) ទទួលសគ ល់ និងេធវករជមួយនឹងរបជជនគម នសញជ តិ។ 
ករករពរសិទធិរបស់របជជនគម នសញជ តិ រួមមនករធនលទធភពរបស់ពួកេគកនុង
ករទទួលបនករែថទំសុខភព និងករអប់រ ំ េហយថពួកេគមនទរមង់ណមួយៃន
អតតសញញ ណ ដូចេនះពួកេគអចេធវដំេណ រ ឬទទួលបនេសវមូលដឋ ន។ ខណៈេពល
ែដលករករពរសិទធិៃនរបជជនជនគម នសញជ តិ េនែតទន់េខសយកនុងវស័ិយជេរចន
ក៏េដយ ក៏មនកររកីចំេរ នជចមបងកនុងអំឡុងេពលទសវតសចុងេរកយេនះ េដយ
សររដឋបនដឹងថរបជជនគម នសញជ តិមិនបេងកតបនទុក េហយផទុយេទវញិតមរយៈ
ករទទួលសគ ល់ពួកេគជពលរដឋ ពួកេគអចរួមចំែនករបកបេដយផលិតភពដល់រដឋ។ 

 

 
 

 
ក. េសចកតសីេងខបពីជំពូក នងិចំនុចគនលះឹ 

 

ជនមិនែមនជពលរដឋ និងសិទធិ 
របជជនមនភពងយរងេរគះជពិេសសពីកររេំលភបំពនសិទធិមនុសស េនេពល
ែដលពួកេគេនេរករដឋែដលជសញជ តិរបស់ខលួន ឬរបសិនេបពួកេគមិនរតូវបនទទួល
សគ ល់ថជពលរដឋរបស់រដឋមួយ េនកនុងករណីៃនរបជជនគម នសញជ តិ។ េនកនុង
ករណីខលះ សិទធិមនុសសរបស់ពួកេគជករករពរផលូវចបប់ែតមួយគត់ែដលពួកេគមន 
េទះបីជមនកររបឈមខល ំង កនុងករទទួលសគ ល់សិទធិមនុសសរបស់ពួកេគក៏េដយ។ 
របេទសភគេរចនេនអសីុអេគនយ៍ហក់បីដូចជមិនេអេព ឬយ៉ងេហចណស់លក់
បំងកររេំលភបំពន និងករគរមមកំែហងែដលរបឈមេដយជនេទសនតរបេវសន៍ 
ជនេភៀសខលួន ជនគម នសញជ តិ និងពលករេទសនតរបេវសន៍។ េនកនុងករេឆលយតបនឹង
ភពងយរងេរគះទំងេនះ ជនមិនែមនជពលរដឋមនសិទធិពិេសសេដមបីជួយករពរ
ពួកេគ។  
 

 
 



263 
 

ពកយេពចន៍ 
 

ពកយថជនមិនែមនជពលរដឋសំេដេលរបជជន ែដលសថិតេនកនុងរដឋមួយែដលពួកេគ
មិនែមនជពលរដឋ េហយពកយេនះរតូវបនេរបរបស់េដមបេីកត បរគប់របេភទទំងអស់
ៃនរបជជនែដលមិនអចទទួលបនសិទធិ និងករករពរពីរដឋ។ េទសនតរបេវសន៍
អចេទៀងទត់ មនន័យថេធវដំេណ រតមរចកែដលបនអនុញញ តជមួយនឹងឯកសរ
រតឹមរតូវ មិនេទៀងទត់មនន័យថអនកែដលរលំងរចករតឹមរតូវ េហយដូចេនះមិនមន
ឯកសរចំបច់េនះេទ ឬេទសនតរបេវសន៍េដយបងខំគឺេរបេនេពលណែដលអនកណ
មន ក់រតូវបនបងខំឲយចក់េចញពីរបេទសរបស់ខលួនេដយសរជេមល ះ ឬ ករគរមម
កំែហងពីអំេពហិងស។ ជនេទសនតរបេវសន៍អចមនឯកសរ មនន័យថពួកេគពួកេគ
កន់កប់ឯកសររតឹមរតូវ ឬមិនមនឯកសរ មនន័យថពួកេគមិនមនឯកសរចំ
បច់េនះេទ។ រដឋអចចត់ទុកជនេទសនតរបេវសន៍ថរសបចបប់ មនន័យថពួកេគ
មិនបនបំពនចបប់េដមបីចូលមករបេទសខលួន ឬមិនរសបចបប់មនន័យថរដឋ ភិបល
ចត់ទុកពួកេគថបនបំពនចបប់។ េនេពលរដឋេរបរបស់ពកយថជនេទសនតរបេវសន៍
មិនរសបចបប់ ខលួនគិតថពួកេគពក់ព័នធនឹងសកមមភពឧរកិដឋណមួយ េហយគួរែតរតូវ
បនចប់ខលួន។ បុ៉ែនតេពលខលះ រដឋ ភិបលជេរឿយៗេធវឲយករទទួលឯកសររសបចបប់
មនករពិបក និងៃថល បងខំឲយជនេទសនតរបេវសន៍យកឋនៈមិនមនឯកសរ។ 

 
 

េទសនតរបេវសន៍ 
 

មនរបវតតិដ៏យូវអែងវងៃនេទសនតរបេវសន៍កនុងអសីុអេគនយ៍។ ចលនរបជជនកនុង
អសីុអេគនយ៍មនភពចរមុះ េដយសរែតករេបកចំហរពំែដន កំេណ នេសដឋកិចចមិន
េសមគន  េហយរបជជនរត់េភៀសខលួនពីជេមល ះរបដប់អវុធ។ មនលំហូរធំៗកនុងតំបន់ 
និងពីតំបន់េទរបេទសខងេរកដូចជេទមជឈឹមបូព៌ និងអសុីខងេកត។ ករករពរ
ដលជ់នេទសនតរបេវសន៍មនភពទន់េខសយ េដយសរមិនមនចបប់កនុងតំបន់ និង
ករេរ សេអងេលរបជជនែដលមិនមនសញជ តិ េនមនវតតមនេនេឡយកនុងរបេទស
ទំងអស់េនអសីុអេគនយ៍។ មនគមល តផងែដរកនុងចបប់អនតរជតិែដលផតល់ករករពរ
ដល់របជជន ែដលមិនែមនជពលរដឋេដយសរមិនមនវធិនចបស់លស់េលវធីិកនុង
ករកំណត់ និងចត់របេភទរបជជនមិនែមនជពលរដឋែដលរតូវករករពរ េហយនិង
និនន កររបស់រដឋ ភិបល កនុងករកំណត់របជជនែដលមិនមនឯកសរទំងអស់ថមិន
រសបចបប់។ 
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ជនេភៀសខលួន 
 

ជនេភៀសខលួនជបុគគលែដលែសវងរកករករពរពីរដឋរបស់ពួកេគ ែដលរតូវបនទទួល
សគ ល់តមអនុសញញ ជនេភៀសខលួនឆន ំ ១៩៥១។ េដមបីកល យជជនេភៀសខលួន ពួកេគរតូវ
សថិតកនុងកនុងនិយមន័យែដលរមួមនករេធវទុកខបុកេមនញ េដយរដឋមួយេដយសរពូជ
សសន៍ សសន គំនិតនេយបយ សញជ តិ ឬសមជិករបស់រកុមសងគមណមួយ
របស់ពួកេគ។ េនេពលែដលបុគគលមន ក់ែសវងរកឋនៈជជនេភៀសខលួន របកសថខលួន
េគជជនេភៀសខលួន ពួកេគគួរែតទទួលបនករករពរែដលបនផតល់ជូនតមអនុសញញ
សតីពីជនេភៀសខលួន រហូតដល់រដឋេធវករកំណត់ថេតពួកេគសថិតកនុងនិយមន័យៃនជន
េភៀសខលួនឬក៏អត់ កនុងនីតិវធីិមួយែដលរតូវបនេហថករកំណត់ឋនៈជនេភៀសខលួន។ 
សិទធិរួមមនតរមវូករជមូលដឋ ន ករករពរផលូវចបប់ និងសិទធិករងរ។ ករករពរជ
មូលដឋ នករមិនបញជូ នបុគគល (បញចូ នរតលប់េទវញិ) រតលប់េទរបេទសែដលពួកេគ
ពយយមរត់េគចេចញ។ បុគគលែដលសថិតកនុងនិយមន័យេនះ បុ៉ែនតមិនអចេទដល់
របេទសដៃទអចរតវូបនេហថជបុគគលែដលរតូវបនជេមលៀសកនុងរបេទស។  

 
មនរបជជនជជនេភៀសខលួនពីររបេភទេនអសុីអេគនយ៖៍ ជនេភៀសខលួនែដលមកពី
ខងេរកតំបន់ ែដលភគេរចនជជនេភៀសខលួនរស់េនទីរកុងែដលមកពីអសីុខងេកត 
និងអរហវិក និងអនកេនកនុងតំបន់ ែដលភគេរចនជជនជតិមីយ៉ន់ម៉ កនុងរបេទស
ម៉េឡសីុ និងៃថ។ ជនេភៀសខលួនរស់េនកនុងសថ នភពចំនួនពីរ េនកនុងជំរុ ំ ែដលមន
េនតមរពំែដនៃថ មីយ៉ន់ម៉ និងជនេភៀសខលួនែដលរស់េនទីរកុងែដលជរបជជន
ភគេរចនមកពីខងេរកតំបន់េហយរស់េនកនុងទីរកងុ ដូចជបងកក ហសកត កូឡ
ឡំពួ ខណៈេពលែដលពួកេគរងចំករទទួលសគ ល់ពី UNHCR កនុងកតីសងឃមឹកនុងករ
តំងទីលំេនេឡងវញិកនុងតតិយរបេទស។ 

 
 

អងគករជនេភៀសខលួន 
 

UNHCR ជភន ក់ងររបស់អងគករសហរបជជតិែដលេធវករជមួយជនេភៀសខលួន។ 
អងគករេនះមនអណតតិកនុងករករពរ ជួយ និងែសវងរកដំេណះរសយដល់ជន
េភៀសខលួន។ អងគករេនះមនភរកិចចកនុងករជួយដល់បុគគលកនុងសថ នភពដូចគន នឹងជន
េភៀសខលួន បុគគលែដលរតវូបនជេមលៀសកនុងរបេទស បុគគលគម នសញជ តិ អនកវលិរតលប់
មកវញិ និង បុគគលងយរងេរគះ។ អងគករេនះែសវងរកដំេណះរសយយូរអែងវងដូច
ជករេធវមតុភូមិនិវតតន៍ ឬករតំងទីលំេនេឡងវញិសរមប់របជជនទំងេនះ។ មន
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តួអងគសងគមសីុវលិជេរចនដូចជ NGOS ែដលផតល់េសវមួយចំនួន ជំនួយែផនកចបប់ 
និងករតសូ៊មតិដល់ជនេភៀសខលួន។  

 

ភពគម នសញជ តិ 
 

‘គម នសញជ តិ’ មនន័យថមិនមនរដឋចត់ទុកបុគគលមន ក់ថជពលរដឋតមចបប់របស់
ខលួនេឡយ។ របជជនគម នសញជ តិអចរបឈមកររេំលភបំពនេពញមួយជីវតិតមវធីិ
សរសតជេរចន ដូចជខវះលទធភពកនុងករទទួលបនេសវកមមរដឋ ភិបល និងករ
គរមមកំែហងដល់សនតិសុខ។ បញហ ៃនភពគម នសញជ តិមិនរតូវេអេព រហូតដល់េពល
ថមីៗេនះ។ បុគគលអចទទួលបនសញជ តិតមរយៈឈម ទីកែនលងកំេណ ត អពហ៍
ពិពហ៍ និងសញជ តូបនីយកមម។ ខណៈេពលែដលរបេទសភគេរចនេនអសុអីេគនយ៍
អនុញញ តឲយមនសញជ តិតមរយៈអពហ៍ពិពហ ៍ និងសញជ តូបនីយកមម លកខខណឌ
អចមនករពិបក និងៃថល។ ភពគម នសញជ តិ  តមចបប់ មនន័យថបុគគលមិនមន
សញជ តិតមផលូវចបប់។ ភពគម នសញជ តិ តមអងគេហតុ សំេដេលបុគគលែដលជករ
ពិតមិនមនសញជ តិ បុ៉ែនត មនគុណវុឌឍិតមផលូវចបប់កនុងករទទួលបនសញជ តិ។ 

 

អនុសញញ សតីពីជនគម នសញជ តិ 
 
អនុសញញ សតីពីជនគម នសញជ តិទំងពីរ គឺអនុសញញ ពក់ព័នធនឹងឋនៈរបស់ជនគម ន
សញជ តិ (១៩៥៤) ែដលផតល់និយមន័យៃនភពគម នសញជ តិ និងអនុសញញ សតីពីករ
កត់បនថយភពគម នសញជ តិ (១៩៦១) ែដលផតល់មេធយបយជេរចនែដលរដឋ អច
កត់បនថយករេកតមនេឡងនូវភពគម នសញជ តិ។ ភពគម នសញជ តិរតូវបនទទួល
សគ ល់ផងែដរេដយសនធិសញញ ដៃទដូចជអនុសញញ សតីពីជនេភៀសខលួន CRC CEDAW 
និង ICCPR។ 

 
 

មូលេហតុ និងដំេណះរសយេលភពគម នសញជ តិ 
 

របជជនអចកល យេទជគម នសញជ តិ េដយសរពួកេគរស់េនតមតំបន់រពំែដនែដល
រដឋរគប់រគងពីចំងយ េហយជកែនលងែដលមនទំនក់ទំនងេទៀងទត់តិចតួចជមួយ
រដឋ។ ពួកេគអចកល យេទជគម នសញជ តិ េនេពលែដលពួកេគេធវដំេណ ររយៈេពលែវង 
ឬមនកូនេនេរករបេទសកំេណ តរបស់ខលួន។ ពួកេគអចបត់បង់សញជ តិេនេពល
ែដលេផទរពីសញជ តិមួយេទសញជ តិេផសង។  ឈមជ័រមិនេសមគន  គឺេនេពលែដលមត យ
មិនអចបនតសញជ តិរបស់ខលួនដល់កូន អចបងកឲយមនភពគម នសញជ តិផងែដរ។ 
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ចុងេរកយ របជជនអចបត់បង់សញជ តិ តមរយៈករេរ សេអង ែដលរដឋ ភិបល
េរជសេរ ស កនុងករមិនទទួលសគ ល់រកមុជនជតិភគតិចណមួយថជពលរដឋ។  

 
មនករេឆលយតបចំនួនបួនកនុងករេដះរសយបញហ ៃនភពគម នសញជ តិ៖ ករកំណត់
អតតសញញ ណ ឬកំណត់ទីតំងជនែដលគម នសញជ តិ កនុងេគលបំណងផតល់ជូនពួកេគ
នូវសញជ តិ; បងក រ ឬេធវករផល ស់បតូរចបប់ និងចុះបញជ ីកុមរេដមបីបញឈប់ករេកតមន
េឡងៃនភពគម នសញជ តិ; កត់បនថយ ឬផតល់សញជ តិដល់របជជនែដលគួរែតមន
សញជ តិ និងករពរ ឬ េធវករធនថសិទធិ មនុសសរបស់របជជន ែដលគម នសញជ តិ
រតូវបនទទួលសគ ល់។ 

 

 
 
 
 

ខ. សំណួររKលង ឬសំណួរងយរសួល 
 

• េធវកររសវរជវេនកនុងរបេទសរបស់អនក េតមនរបជជន (របសិនជមន) គម ន
សញជ តិ ជនេភៀសខលួន ពលករេទសនតរបេវសន៍ និងជនរងេរគះៃនករជួញដូរែដរឬ
េទ។ េហតុអវីបនជរបេទសរបស់អនកមនរបជជនទំងេនះ? 

 

• េតភពងយរងេរគះ និងករគរមមកំែហងអវីខលះែដលរបជជន មិនែមនជពលរដឋ
របឈមកនុងរបេទសរបស់អនក? េធវករពិចរណេលករេរ សេអងេលរបជជនែដល
មិនែមនជពលរដឋ េហយមនវធិនករអវីែដលរតូវបនចត់ េដមបីករពរសិទធិរបស់
របជជនមិនែមនជពលរដឋទំងេនះែដរឬេទ? 

• េតសនធិសញញ ណមួយកនុងចំេណមសនធិសញញ ទំងបួន ែដលបនេរៀបរប់កនុងែផនក 
៤.២ រតូវបនផតល់សចច ប័នេដយរដឋ ភិបលរបស់អនក? ចំេពះសនធិសញញ ែដល
រដឋ ភិបលអនកបនផតល់សចច ប័ន អនកគិតថេហតុអវីបនជរដឋ ភិបល អនកផតល់
សចច ប័ន? ចំេពះសនធិសញញ ែដលរដឋ ភិបលអនកមិនបនផតល់សចច ប័ន េតអវីែដល
បងអ ក់រដឋ ភិបលអនកពីករផតល់សចច ប័ន?    

• េតជនេភៀសខលួនអចទមទរសិទធិរបស់ខលួនកនុងរបេទសរបស់អនកែដរឬេទ? របសិន
ជបុគគលជជនេភៀសខលួន េតេសវកមម និងករករពរអវីែដលពួកេគនឹងទទួលបន? 

• េតអវីេទជចបប់សតីពីសញជ តិកនុងរបេទសរបស់អនក េហយេតចបប់េនះផតល់សញជ តិ
េសមគន ដល់រសតី កុមរ និងរកមុជនជតិភគតិចែដរឬេទ?  
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• េតរបេទសអនកបនចូលរួមកនុងករកត់បនថយភពគម នសញជ តិ តមវធីិដូចេមតចខលះ? 
េតមនករែកសរមួលចបប់ ឬផល ស់បតូរេគលនេយបយកលពីេពលថមីៗេនះែដរឬ
េទពក់ព័នធនឹងករផតល់សញជ តិ? ឬករផល ស់បតូរេលេគលនេយបយកនុងករផតល់
សញជ តិែដរឬេទ?
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គ. ឯកសរពិេរគះបែនថម៖ 
 

 

ទិដឋភពទូេទៃនេទសនតរបេវសន៍ របជជនមិនែមនជពលរដឋ 
និងសិទធិេនអសីុអេគនយ៍ 
•  ករសទង់មតិៃនសថ នភពបចចុបបនន និងរបវតតិៃនេទសនតរបេវសន៍កនុងតំបន់មនេនកនុង
របយករណ៍រសវរជវពីអងគករអនតរជតិេទសនតរបេវសន៍ (IOM) 

•   អងគករអនតរជតិខងករងរ 
• អតថបទេទសនតរបេវសន៍អសីុ និងប៉សីុហវិកពីរបេទសហវីលីពីនេចញរបយករណ៍
រសវរជវជេទៀងទត់កនុងវសិ័យេនះ។ 

 
 

មនអតថបទតិចតួចបំផុត ែដលេធវករសិកសពីសិទធិជនមិនែមនជពលរដឋជទូេទ េរក
ពីកិចចកររបស់ David Weissbordt  អនករយករណ៍ពិេសសពីរបជជនមិនែមនជ
ពលរដឋែដលមនេនេលបណត ញអិុនធឺែណត។ 

 
 

ជនេភៀសខលួន 
 

អនកនិពនធដូចែដលបនេរៀបរប់ខងេរកមបនសរេសរេសៀវេភសតីពីចបប់ និងសិទធិ
ជនេភៀសខលួន (េហយសន ៃដរបស់ពួកេគរសវរជវពីអិុនធឺែណតបន)៖  

 
•    Guy Goodwin-Gill and Jane McAdam 
•    BS Chimni. 
•    James Hathaway 
•  Vitit Muntarbhorn មនេសៀវេភសរេសរកនុងឆន ំ ១៩៩២ ែដលមនចំណងេជងថ 

ឋនៈៃនជនេភៀសខលួនេនអសុ ី ជេសៀវេភពុមពអនឡញ ែដលមិនបង់ៃថលសតីពី
ចបប់ជនេភៀសខលួន េហយេសៀវេភេនះមនែផនកមួយនិយយអំពីករករពរជន
េភៀសខលួនេនអសីុ។  

 
សរមប់កររសវរជវពីបញហ ជនេភៀសខលួន និងសិទធិជនេភៀសខលួន េគហទំព័ររបស់ 
UNHCR មនសរៈសំខន់ណស់ ជពិេសសអតថបទពី របយករណ៍សកល 
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បញហ ថមីៗកនុងកររសវរជវពីជនេភៀសខលួន ទសសនវដតីជនេភៀសេភៀសខលួន និងេសៀវ
េភែណនំពីជនេភៀសខលួន។  

 
ឯកសរភគេរចនសតីពីជនេភៀសខលួន និងភពគម នសញជ តិមនេនកនុងេគហទំព័រ 
Refworld ។  
 
ករពិនិតយេមលេទសនតរបេវសន៍េដយបងខំ ជទសសនវដតីដ៏មនរបេយជន៍មួយែដល
មនេនេលបណត ញអិុនធឺែណត េហយអចទញយកបនេដយមិនបច់បង់ៃថល។ 

 
 

ភពគម នសញជ តិ 
 
ករែណនំ និងអតថបទដៃទេទៀតរមួមន៖ 
• អងគករទំនុកចិតតៃនសិទធិេសមគន ៖ អងគករេនះបេញចញរបយករណ៍ជេរចនរួមមន

កលពីេពលថមីេនះគឺ Unravelling Anamoly 
• ជនេភៀសខលួនអនតរជតិមនកមមវធីិមួយសតីពីភពគម នសញជ តិែដលមន របយ 

ករណ៍រសវរជវ 
• Refworld មនឯកសរជេរចនសតិពីអតថបទចបប់អនតរជតិ សតីពីភព គម នសញជ តិ  
• េគហទំព័ររបស់ UNHCR សតីពីភពគម នសញជ តិមនេសចកតីែណនំ កររសវ 

រជវ និងតណភជ ប់េទនឹងអនុសញញ ជេរចន។ 
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7 
ស
ទធ
របសជ់នម
នែមនជពលរដឋ៖ ពលករេទសនត
រ9េវសន ៍ន
ងមនសុសែដលរតូវបនជញូដរូ 
 
 
 
 
 

ជំពូកេនះេផត តសំខន់េលរកុមមិនែមនជពលរដឋ ែដលជពលករ
េទសនតរបេវសន៍ និងរកុមរគួសររបស់ពួកេគ និងមនុសសែដល 
រតូវបនជួញដូរ។ របេភទជនមិនែមនជពលរដឋទំងេនះ មន 
ភពពក់ព័នធគន េទវញិេទមក េហយេពលខលះរកុមទំងពីរេនះ 
មិនអចសូមបីែតែញកេចញពីគន ឲយបនចបស់លស់េនះេទ។
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របេភទជនមិនែមនជពលរដឋទំងេនះមនភពពក់ព័នធគន េទវញិេទមក េហយេពល
ខលះរកុមទំងពីរេនះមិនអចសូមបីែតែញកេចញពីគន ឲយបនចបស់លស់។ ជឧទហរណ៍ 
របជជនជេរចនែដលរតូវបនជួញដូរ បនចប់េផតមដំបូងពីពលករេទសនតរបេវសន៍។ 
េនេពលែដលពលករេទសនតរបេវសន៍រតូវបនេកងរបវញ័ច  េហយមិនអចេដរេហរ
េដយេសរ ីបុគគលេនះអចរតូវបនចត់ទុកថរតូវបនជូញដូរ។ យ៉ងណមិញ េធវករ
កំណត់ថេពលណែដលបុគគលរតូវបនេកងរបវញ័ច  ឬមិនអចេធវករេដរេហរេដយ
េសរភីពអចមនករលំបក។ ជពិេសសេនះជសថ នភពពិតជក់ែសតងេនកនុងអសីុ
អេគនយ៍ េនេពលែដលពលករេទសនតរបេវសន៍រស់េនកនុងភពភ័យខល ចៃនករជួញដូរ 
ដូចេនះមនសរៈសំខន់ កនុងករេធវករដក់សិទធិរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍ឲយរបេគៀក

គន នឹងសតង់ដរ និងសកមមភពែដលេដះរសយករជូញដូរមនុសស។ 
  

៧.១ ពលករេទសនតរKេវសន៍ 
 
កនុងរបវតតិសរសត របជជនបនចកេចញពីផទះរបស់ខលួន និងេធវដំេណ រេដមបែីសវងរក
ករងរ។ កំណត់រតបងហ ញថជនជតិចិន និងឥណឌ បនេធវចំណករសុកេទកន់
អសីុអេគនយ៍អស់រយៈេពលរប់រយឆន ំមកេហយ។ េនះអចជពលករហតថកមមកនុងចំករ
ដំណំចរកភពអង់េគលសកនុងអំឡុងេពលសតវតសទី ១៨ និង ១៩ ឬតមរយៈរគួសរផស
ភជ ប់េទនឹងរបេទសដូចជឥណឌូ េនសីុ និងៃថ។ េពលបចចុបបននគឺជេរឿងធមមតែដលរបជ
ជនេធវករបំលស់េដមបីេធវករងរ។ របេទសនីមួយៗេនតំបន់អសីុអេគនយព៍ក់ព័នធ
នឹងដំេណ រករេទសនតរបេវសន៍ ែដលអចជរបេទសបញជូ ន ឬរបេទសទទួល ឬទំង
ពីរ។ េយងេទតម ILO ចំនួនពក់កណត លៃនជនេទសនតរបេវសន៍ចំនួនរបែហលជ 
១៧៥ លននក់ជំុវញិពិភពេលកគឺជពលករ។ យ៉ងណមិញ េទបែតេពលថមីៗេនះ
បុ៉េណណ ះ ែដលករករពរពលករេទសនតរបេវសន៍រតូវបនចត់ទុកថជបញហ សិទធិ
មនុសស។ សិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍មនតំងពីមុនសរងគ មេលកេលកទីពីរមកេមល៉ះ 
តមរយៈ ILO ែដលរតូវបនបេងកតេឡងកនុងឆន ំ ១៩១៩ េទះបីជរហូតដល់េពល
បនទ ប់ពីសរងគ មេលកេលកទីពីរ ែដលអនុសញញ សតីពីពលករេទសនតរបេវសន៍រតូវបន
អនុម័ត។ រតឹមទសវតសឆន ំ ១៩៧០ ករេកនេឡងៃនពលករេទសនតរបេវសន៍មិនេទៀង
ទត់ (កលេដមេឡយរតូវបនេហថជពលករជេភញៀវ) បនកល យជកងវល់កនុងទវីប
អឺរ ៉ុប។ របជជនជេរចនមកពីរបេទសទូរគី លីបង់ និងរបេទសមជឈឹមបូព៌ដៃទេទៀត
បនេធវដំេណ រេទកន់របេទសអឡឺម៉ង់ខងលិច បរងំ និងរបេទសអឺរ ៉បុែដលមន
ករអភិវឌឍដៃទេទៀត។ េដយសរពលករទំងេនះភគេរចនជពលករមិនេទៀងទត់ 
នំឲយមនករេកនេឡងកនុងករពរេទសនតរបេវសន៍ករងរែដលលួចលក់ េរគះថន ក់ 
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និងមិនរសបចបប់។ តមរបព័នធផសពវផសយ មនេរឿងរ៉វៃនមនុសសែដលេធវករកនុងលកខ
ខណឌ ដូចទសករ ឬរតូវបនសល ប់តមផលូវេទអឺរ ៉បុ ែដលេពលែដលទូករបស់ពួកេគ
បនលិច ឬេដយសរពួកេគថប់ខយល់កនុងកុងតឺន័របិទជិត (េរឿងរ៉វរសេដៀងគន េនះេន
ែតមនេលរបព័នធផសពវផសយេពលបចចុបបេននះ)។  ករកត់បនថយករគរមមកំែហងដល់
ជីវតិទំងេនះមិនរតឹមែតមនសរៈសំខន់បុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតែថមទំងចំបច់េដមបេីធវឲយ
របេសរេឡងនូវសតង់ដរជីវភពរបស់ពលករទំងេនះ។ ជឧទហរណ៍ ករបេណត ញ
េចញរទង់រទយធំៃនជនជតិអសីុេចញពីរបេទសអុ៊យេហគនដ កនុងេដមទសវតសឆន ំ
១៩៧០ ជរមុញឲយមនករអំពវនវឲយ ”មនសិទធិដល់របជជនែដលមិនែមនជពលរដឋ” 

(េទះបីជករបេណត ញរសេដៀងគន េនះ ៃនជនជតិឥណឌ ពីរបេទសមីយ៉ន់ម៉កនុងេដម
ទសវតសឆន ំ ១៩៦០ មិនបនទទួលករចប់អរមមណ៍ខល ំងក៏េដយ)។ 
 
ករេរ សេអង ករេកងរបវញ័ច  និងករធល ក់ខលួនជជនរងេរគះជកងវល់មួយសរមប់ទំង
របេទសបញជូ ន និងរបេទសទទួល។ មនបញហ ជមូលដឋ នចំនួនពីរ គឺកររេំលភបំពន
េលពលកមមេទសនតរបេវសន៍ និងករជួញដូរ ែដលទមទរឲយមនករេដះរសយ បុ៉ែនត
សំណួរគឺថេតបញហ េនះរតូវបនចត់ទុកថជបញហ ែតមួយ ឬរតូវបនចត់ទុកថជ
បញហ ដច់េដយែឡកពីគន ។ ករេឆលយតបគឺថែចងបញហ េនះជពីរេផសងគន  ដូចេនះ 
ករករពរពលករេទសនតរបេវសន៍រតវូបនេធវេឡង តមរយៈអនុសញញ ែដលពឹងែផអក
េលសិទធិ និង ILO ខណៈេពលែដលករជួញដូររតូវបនេឆលយតបជទូេទេដយចបប់
រពហមទណឌ ។  ថេតមេធយបយេនះនឹងឈនេឆព ះេទកន់ករករពរែដលខល ំងកល
មួយេនះ គឹសថិតេរកមករជែជកែវកែញកេនេឡយ។ េហតុផលគឺថបញហ ទំងេនះ
ខុសគន តមមេធយបយមួយចំនួន េដយរូមមនទំងករមិត និងចរកិលកខណៈៃនករ
រេំលភបំពន។ េលសពីេនះេទៀត ដូចែដលបនបញជ ក់លមអិតខងេរកម មនករ
សេរមចចិតតថសិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍រតវូបនចត់ទុកថជសិទធិមនុសស េហយ
ករជួញដូររតូវបនចត់ទុកថជបញហ រពហមទណឌ ។ លទធផលៃនករែបងែចកេនះ គឺេធវ
ឲយមនសនធិសញញ េផសងៗគន  ែដលបនរគប់រគងេដយែផនកេផសងៗគន របស ់UN េហយ
មនករមិតេផសងៗគន ៃនករគំរទពីរបជជតិជសមជិករបស់ UN ែដលមនសនធិ
សញញ សតីពីករជួញដូរែដលទទួលបនករចប់អរមមណ៍ទូលំទូលយ េហយសនធិសញញ
ពលករេទសនតរបេវសន៍រតដបរតដួស កនុងករទទួលបនករទទួលសគ ល់េដយមន
ចំនួនផតល់សចច ប័នតិចបុ៉េណណ ះ។
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េផត តសំខន់េល 
េសចកតីេផតមពីអងគករអនតរជតិខងករងរ (ILO) 

 
ILO រតូវបនបេងកតេឡងកនុងអំឡុងេពលសននិសិទសនតិភពទីរកុងប៉រសី ែដលជែផនក
មួយៃនសងគមរបជជតិកនុងឆន ំ ១៩១៩។ កតពវកិចចចមបងរបស់អងគករេនះគឺេធវករ
េលកកមពស់ និងករពរសតង់ករងរអនតរជតិ ែដលអងគករេនះសេរមចបនតមរយៈ
ករអនុម័តអនុសញញ  (១៨៩ េនឆន ំ២០១៤) និងអនុសសន៍ (២០២ េនឆន ំ២០១៤)។ 
អងគករេនះមនរចនសមព័នធពិេសសែដលមនអងគករចំនួនបីរបេភទ៖ (១) សមគម 
និងសហជីពកមមករ (២) សមគមនិេយជក (៣) រដឋ។ អងគករេនះមនរដឋសមជិក
ចំនួន ១៨៥ រួមមនរបេទសទំងអស់ៃនរបេទសអសីុអេគនយ៍ (េទះបីជសមជិកភព
របស់របេទសមីយ៉ន់ម៉រតូវបនករមិតពីឆន ំ ១៩៩៨ ដល់ឆន ំ ២០១២ ក៏េដយ 
េដយសរអងគករេនះមិនបនបំេពញកតពវកិចចរគប់រគន់ កនុងករលុបបំបត់ពលកមម
េដយបងខំ)។ ILO បនបេងកតសតង់ដរជេរចនកនុងសិទធិករងរ េដយរូមមនករ
សរមកលំែហមតុភព ែដនកំណត់េលពលកមមកុមរ សតង់ដរសុវតថិភពេនកែនលង
ករងរ និងសតង់ដររបក់ឈនួលអបបរម។ េលសពីេនះេទៀត ILO បននីតិវធីិរបយ
ករណ៍ដូចគន េរចននឹង UN ែដរ ែដលបំេពញេដយយនតករបណតឹ ង។ េដមបីកល យជ
សមជិករបស់ ILO រដឋរតូវែតរពមេរពៀងេលអនុសញញ សនលូទំងរបំបី។ អនុសញញ ទំង
េនះរគប់ដណត ប់បញហ ចំនួនបួន ែដលរតវូបនចត់ទុកថជកតត មូលដឋ នកនុងករករ
ពរពលករ៖ ករករពរពីទសភព សិទធិសហជីព សមភពេនកែនលងករងរ (ែដល
សំខន់សរមប់រសត)ី និងករករពររសតី។ 

 
១.  អនុសញញ េលខ ២៩ សតីពីពលកមមេដយបងខំ(១៩៣០) 
២. អនុសញញ េលខ ៨៧ សតីពីេសរភីពបេងកតសមគម និងករករពរសិទធិៃនករ

បេងកតសមគម(១៩៤៨) 
៣. អនុសញញ េលខ ៩៨ សតីពីសិទធិកនុងករ បេងកតសមគម និងសិទធិៃនករចរចរ

ជសមូហភព(១៩៤៩) 
៤.  អនុសញញ េលខ ១០០ សតីពីរបក់ឈនូលេសមគន  (១៩៥១) 
៥.  អនុសញញ េលខ ១០៥ សតីពីករលុបបំបត់ពលកមមេដយបងខំ (១៩៥៧) 
៦.  អនុសញញ េលខ ១១១ សតីពីករេរ សេអង (ករងរ និងមុខរបរ) (១៩៥៨) 
៧.  អនុសញញ េលខ ១៣៨ សតីពីអយុអបបរម (១៩៧៣) 
៨. អនុសញញ េលខ ១៨២សតីពីករលុបបំបត់ទរមង់ធងន់ធងរៃនពលកមមកុមរ(១៩៩៩)។ 
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ករករពរែដលមនសតង់ដរ រតូវបនេរៀបចំមុនេពលករអនុម័តអនុសញញ អនតរជតិ
របស់ UN សតីពីករករពរសិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍រគប់រូប និងសមជិករកុម
រគួសររបស់ពួកេគ (ICRMW) កនុងឆន ំ ១៩៩០។ ខណៈេពលែដល UN មិនបនចប់
េផតមកនុងករេដះរសយបញហ េទសនតរបេវសន៍រហូតដល់ទសវតសឆន ំ ១៩៧០ ជចមបង
េដយសរកររពមេរពៀងជមួយនឹង ILO កនុងទសវតសឆន ំ ១៩៤០ ថ ILO នឹងករពរ
ជនេទសនតរបេវសន៍ជពលករ េហយ UN នឹងករពរដល់ជនេទសនតរបេវសន៍ជជន
បរេទស  ILO បនចប់េផតមអនុម័តអនុសញញ ពីបញហ េនះ។ 

 
អនុសញញ  ILO ដំបូងបំផុតគឺអនុសញញ េលខ ៦៦ ពក់ព័នធនឹងេទសនតរបេវសន៍សរមប់
ករងរ បុ៉ែនតេដយសរមិនមនរដឋណមួយបនផតល់សចច ប័នេលអនុសញញ េនះេនះ
េទ ដូចេនះមិនបនចូលជធរមនេនះេទ។ អនុសញញ ជនេទសនតរបេវសន៍ចំនួនពីររតូវ
បនអនុម័តកនុងឆន ំេរកយសរងគ ម៖ អនុសញញ េលខ ៩៧ (ែដលពីមុនជអនុសញញ េលខ 
៦៦) និងអនុសញញ េលខ ១៤៣ (ពក់ព័នធនឹងេទសនតរបេវសន៍កនុងលកខខណឌ រេំលភបំពន 
និងករេលកកមពស់ឱកស និងកររបរពឹតតមកេលេសមគន ដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍) ។ 
អនុសញញ េលខ ១៤៣ ជទូេទរតូវបនសគ ល់ថជអនុសញញ ពលករេទសនតរបេវសន៍
របស់ ILO បុ៉ែនតអនុសញញ េនះក៏ទទួលរងនូវករទទួលបនករផតល់សចច ប័នតិចផងែដរ 
(២៤រដឋរតឹមឆន ំ ២០១៣ េហយពីអសីុអេគនយ៍មនែតរបេទសហវីលីពីនបុ៉េណណ ះ)។ ករ
រេំលភបំពនែដលមនករេកនេឡងកនុងទសវតសឆន ំ ១៩៧០ ចុងបញច ប់បនបងខំឲយ UN 
ចូលខលួនពក់ព័នធ បុ៉ែនតរហូតដល់ចុងទសវតសឆន ំ ១៩៧០ បុ៉េណណ ះែដលមនឆនទៈនេយ
បយរគប់រគន់ កនុងករចប់េផតមសនធិសញញ ករពរពលករេទសនតរបេវសន៍។  

 
ករពិភកសែដលបនេធវេឡងរវង UN និង ILO េលថេតសថ ប័នណគួរែតរគប់រគង
សិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍ បុ៉ែនតេនចុងបញច ប់ UN គឺជសថ ប័នែដលសកសមបំផុត។ 
មនេហតុផលមួយចំនួនចំេពះករសេរមចចិតតេនះ។ ជដំបូង  ILO មនកំណត់រត
ទបៃនករផតល់សចច ប័នពីរដឋ េហយសងឈមឹថ UN អចេធវឲយចំនួនផតល់សចច ប័នេកន
េឡង (េទះបីជេនះអចជករជែជកែវកែញកបនចំេពះអនុសញញ ពលករេទសនត
របេវសន៍ក៏េដយ)។ ទីពីរ UN មនសរៈរបេយជន៍ដល់ផលរបេយជន៍របស់របេទស
កំពុងអភិវឌឍន៍ េដយសរមហសននិបតជកែនលងែដលបេរមផលរបេយជន៍ដល់របេទស
កំពុងអភិវឌឍន៍ េដយសរែតមហសននិបតគំរទនូវករេបះេឆន តេដយសេមលងភគេរចន 
(គឺចំនួន ១៤០ េល ១៩៣សេមលង)។ ចុងេរកយ សនធិសញញ សិទធិមនុសសមួយមនករ
ពរងីកនូវវសិលភពពក់ព័នធនឹងករករពរជងសនធិសញញ របស់ ILO ែដលសនធិ សញញ  

ILO េផត តសំខន់េលសិទធិរបស់ពលករែតមួយបុ៉េណណ ះ។ េនះរតូវបនបងហ ញចបស់កនុង
ចំណងេជងៃនសនធិសញញ ែតមតង ែដលរួមបញចូ លសិទធិរបស់រគួសរពលករផងែដរ។ 
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េផត តសំខន់េល 
អនុសញញ  និងអនុសសន៍ ILO ពក់ព័នធនឹងពលករេទសនត
របេវសន៍ 

 

អនុសញញ សំខន់ៗ ែដលករពរពលករេទសនតរបេវសន៍មនដូចខងេរកម៖  
•     អនុសញញ ពក់ព័នធនឹងេទសនតរបេវសន៍ករងរ  (េលខ ៩៧) 
• អនុសញញ ពក់ព័នធនឹងេទសនតរបេវសន៍កនុងលកខខណឌ រេំលភបំពន និងករេលក

កមពស់ឱកស និងកររបរពឹតតេសមភពគន េលពលករេទសេទសនតរបេវសន៍ (េលខ 
១៤៣) 

•    អនុសសន៍ពក់ព័នធនឹងេទសនតរបេវសន៍ករងរ (េលខ ៨៦)  
• អនុសសន៍ពក់ព័នធនឹងពលករេទសនតរបេវសន៍ (េលខ ១៥១) 
•   អនុសញញ ពក់ព័នធនឹងពលកមមេដយបងខំ ឬដច់ខត  (េលខ ២៩) 
•    អនុសញញ ពក់ព័នធនឹងករលុបបំបត់ពលកមមេដយបងខំ (េលខ ១០៥) 
•    អនុសញញ អនកជួយកិចចករផទះ (េលខ ១៨៩) 

 
 
 

៧.២ អនុសញញ សតពីីករករពរសទិធរិបស់ពលករេទសនតរKេវសន៍រគប់រូប 
និងសមជិករគួសររបស់ពួកេគ(ICRMW) 

 
ខណៈេពលែដលកររពង ICRMW បនចប់េផតមកនុងចុងទសវតសឆន ១ំ៩៧០ វចំណយ
េពលរហូតដល់េទមួយទសវតស េដមបីសេរមចបននូវេសចកតីរពងេនះ េហយសនធិ
សញញ រតូវបនអនុម័តេដយមហសននិបតេនៃថងទី ៨ ែខធនូ ឆន ំ ១៩៩០។ ICRMW រតូវ
ចំណយេពលដល់េទ ១៣ឆន ំបែនថមេទៀតេដមបីទទួលបនករផតល់សចច ប័នជចំបច់
ចំនួន២០ េដមបីឲយសនធិសញញ េនះចូលជធរមនេនៃថងទី ១ ែខកកតដ ឆន ំ២០០៣។ របេទស
ហវីលីពីន និងឥណឌូ េនសីុជរដឋែតពីរគត់ពីអសីុអេគនយ៍ែដលជភគីៃន ICRMW។ រដឋទទួល 
ឬរដឋែដលមនចំនួនពលករេទសនតរបេវសន៍េរចនដូចជរបេទសៃថ ម៉េឡសីុ និងសឹងហបូរ ី
មនភពសទ ក់េសទរកនុងករផតល់សចច ប័នេលអនុសញញ ។ េនះជេរឿងអកុសល េដយ
សរវេធវឲយមនករប៉ះពល់ដល់ភពជសកល និងករអនុវតតៃនអនុសញញ ។ សិទធិ
មនុសសរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍ មនភពទន់េខសយេនកែនលងែដលភគេរចន
មនកររេំលភបំពនេកតេឡង។ 
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មនេហតុផលជេរចន ៃនករទទួលបនករផតល់សចច ប័នតិចទូទំងពិភពេលក។ 
េសទរែតករផតល់សចច ប័នទំងអស់គឺមកពីរបេទស ែដលបញចូ នពលករេទសនតរបេវសន៍
េទបរេទស។ ករេលកែលងមួយចំនួនគឺជរបេទសែដលមនទំងលំហូរចូល និង
លំហូរេចញៃនពលករេទសនតរបេវសន៍ ឬ េដរតួនទីជរបេទសឆលងកត់ដូចជ មិុចសិុចកូ 
េអហសុីប និងអហសង់ទីន។ ជទូេទរដឋ ភិបលមនភពសទ ក់េសទរកនុងករផតល់សចច ប័ន 
េដយសរកងវល់អំេពកតពវកិចចែដលអនុសញញ នឹងដក់មកេល កនុងកររគប់រគងវសិ័យ
ពលករេទសនតរបេវសន៍ ែដលេពលខលះអចមនករងរេរចន។ ជឧទហរណ៍ របេទស
ដូចជ សហរដឋអេមរកិ រុសសុ ី អឡឺម៉ង់ និងអរ៉បី៊សអូឌីត ែដលរបេទសទំងេនះ 
មនចំនួនពលករេទសនតរបេវសន៍ចំនួនរបំលននក់េរៀងៗខលួន។ កនុងរបេទសដូចជ
សឹងហបូរ ីនិងគូេវត៉ ចំនួនពលករេទសនតរបេវសន៍មនចំនួនរបែហលជ ៥% ៃនរបជជន
បេរមករងរ។ ករផល ស់បតូរលកខខណឌ សរមប់ពលករេទសនតរបេវសន៍អចប៉ះពល់
ដល់េសដឋកិចចរបស់ពួកេគ។ លកខណៈពិតរបកដៃនផលប៉ះពល់អចជែជកែវកែញកបន 
េដយសរមនផលរបេយជន៍វជិជមនពីករេកនេឡងៃនករករពរពលករ ជមួយនឹង 
ករចំណយែផនកេសដឋកិចចមួយចំនួន។ 

 
អនុសញញ ពលករេទសនតរបេវសន៍បនពរងីកករករពរបែនថម ពីេលសតង់ដរពីមុនតម
មេធយបយសំខន់ៗមួយចំនួន។ កររួមចំែនកសំខន់មួយគឺកររូមបញចូ លនូវពលករ
េទសនតរបេវសន៍ែដលមិនមនឯកសរកនុងនិយមន័យៃនពលករេទសនតរបេវសន៍។ 

 

៧.២.១ និយមន័យៃនពលករេទសនតរKេវសន៍ 
 
និយមន័យៃនពលករេទសនតរបេវសន៍កនុង ICRMW រតូវបនកត់សមគ ល់េដយសរ
មនបរយិប័នន៖ ពលករេទសនតរបេវសន៍សំេដេល ”ជបុគគលែដលនឹងចូលរួម កំពុង
ចូលរួម ឬធល ប់បនចូលរួមកនុងសកមមភពែដលទទួលបនរបក់កៃរមកនុងរដឋមួយែដល
មិនែមនជសញជ តិរបស់គត់”។ 

 
ធតុផសំសំខន់ៃននិយមន័យេនះរូមមន៖ 

 
១. ពលករេទសនតរបេវសន៍ទទួលបនសិទធិមុនេពល អំឡុងេពល និងបនទ ប់ពីករ
ងរ។ សិទធិរបស់ពលករមិនរតូវបនបញឈប់ េនេពលែដលពួកេគបញច ប់ករងរ
េនះេទ (េបមិនដូេចនះេទ វជករងយរសួលកនុងករដកហូតសិទធិណមួយរបស់
ពួកេគ េដយរគន់ែតបញឈប់ពួកេគ)។ េលសពីេនះេទៀត គួរែតមនករករពរ
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ដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍ពីកររេំលភបំពន េនេពលែដលពួកេគរតូវបន
េរជសេរ ស និងេធវដំេណ រេទកែនលងករងរផងែដរ។ 

 
២. ពលកររតវូទទួលបនរបក់ឈនូល េដយរគន់ែតេដរតួនទីជពលករមន ក់បុ៉េណណ ះ។ 
មនន័យថ ករងរមិនចំបច់រសបចបប់ ឬរបេភទជក់លក់ៃនករងរេនះេទ 
(េទះបីជសនធិសញញ  ពិតជបនែបងែចករបេភទពិេសសមួយចំនួនៃនករងរែដល
នឹងរតូវបនពិភកសខងេរកមក៏េដយ)។ 

 
៣. មិនមនករែបងែចករវងពលករេទសនតរបេវសន៍ែដលមន និងមិនមនឯកសរ
េនះេទ ពលករេទសនតរបេវសន៍សំេដេលរបជជនែដលេធវករខងេរករដឋៃនសញជ តិ
របស់ខលួនែតបុ៉េណណ ះ។ ដូចេនះ រល់ពលករទំងអស់អចទទួលបនសិទធិទំងេនះ 
(េទះបីជពលករេទសនតរបេវសន៍មនឯកសរ ក៏េដយក៏ទទួលបនចេងក មសិទធិ 
បែនថមផងែដរ)។  

 
េលសពីេនះេទៀត ដូចែដលសនធិសញញ បនសងកត់បញជ ក់េនកនុងចំណងេជង និងកនុង
មរត ១ ពលករេទសនតរបេវសន៍ និងសមជិករគួសររបស់ពួកេគ គួរែតមនលទធភព 
កនុងករទទួលបនសិទធិទំងេនះ។ ដូចេនះសនធិសញញ រគប់ដណត ប់ករករពរសរមប់
ពលករ បតី/របពនធ និងកូនៗរបស់ពួកេគ។ យ៉ងណមិញ េនកនុង ICRMW របេភទជក់ 
លក់មួយចំនួនៃនរបជជន មិនរតូវបនចត់ទុកថជពលករេទសនតរបេវសន៍េនះេទ 
េហយទំងេនះរួមមនពលករេដមបីករអភិវឌឍន៍ អនកែដលេធវករេនអងគករអនតរជតិ
ដូចជ UN និសសិត ជនេភៀសខលួន ជនគម នសញជ តិ និងអនកវនិិេយគទុន។ សរមប់អនក
ទំងេនះ មនយនតករករពរេផសងសរមប់ពួកេគ ជឧទហរណ៍ ករករពរពីសថ ន
កុងស៊ុលតមរយៈសថ នទូត  ឬសនធិសញញ ដៃទែដលរគប់ដណត ប់សថ នភពទំងេនះ 
(ដូចជជនេភៀសខលួន និងជនគម នសញជ តិ)។  

 

៧.២.២ សិទធពិលករេទសនតរKេវសន៍កនងុ ICRMW 
 
កនុង ICRMW មនសិទធិមនុសសបីរបេភទសរមប់ពលករេទសនតរបេវសន៍។ ជដំបូង គឺ
សិទធិមនុសសែដលមនរសប់ែដលពលករទទួលបន បុ៉ែនតរដឋ ភិបលខលះពយយមមិន
េអេព។ ទីពីរ មនសិទធិជក់លក់ថមីសរមប់ពលករេទសនតរបេវសន៍។ ទីបី មនសិទធិ
សរមប់របេភទជក់លក់ៃនពលករេទសនតរបេវសន៍។ ពិនិតយសិទធិទំងបីេនះតមលំដប់
លំេដយ ICRMW បនបញជ ក់េឡងវញិនូវសិទធិមនុសសែដលមនរសប់មួយចំនួនដូចជ 
េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងសសន និងេសរភីពរួចផុតពីទរុណកមម និង
ទសភព។ អនុសញញ ក៏មននូវសិទធិផលូវចបប់មួយចំនួនដូចជសិទធិទទួលបនករជំនុះ
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ជរមះកតីេដយយុតតិធម៌ និងេសរភីពរួចផុតពីករចប់ខលួនតមទំេនងចិតត។ ខណៈេពល
ែដលរបែហលជមនករសទ ក់េសទរ េដយសរសិទធិទំងេនះ មនេនកនុងសនធិសញញ
ដៃទរួចេទេហយ ជករសំខន់កនុងករផតល់ជូនជពិេសសដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍
េដមបីធនថរដឋ ភិបលមិនបេងកតចបប់ ឬករអនុវតតេដមបីដកហូតសិទធិទំងេនះ។ ជ
ឧទហរណ៍ រដឋ ភិបលរបែហលជអចមនេគល នេយបយែដលែចងថជនអេនត
របេវសន៍មិនរសបចបប់ មិនអចអចដក់ពកយបណតឹ ងេទបូ៉លីស ចបស់ណស់េនះគឺ
របឆំងនឹងសតង់ដរសិទធិមនុសសៃនករករពរេសមភព គន ចំេពះមុខចបប់។ បែនថមពី
េលេនះេទៀត កនុងករែចងេឡងវញិពីសិទធិទំងេនះ ធតុផសំែដលមនករពក់ព័នធជក់
លក់ជមួយនឹងពលករេទសនតរបេវសន៍ រតូវបនបញជ ក់យ៉ងចបស់ែថមេទៀត។ 
ជឧទហរណ៍ ករេផទៀងផទ ត់ៃនអតតសញញ ណរតូវេធវេឡងតមចបប់ េហយករឃំុខលួន
ជរកមុរតូវបនចត់ទុកថជកររេំលភបំពន (េទះបីជកររេំលភបំពនទំងពីរេនះ
ជេរឿងធមមតេនរបេទសៃថ និងម៉េឡសុ)ី។ 

 
 

េផត តសំខន់េល 
 
សិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍ និងរគួសររបស់ពួកេគមនសិទធិកនុងករទទួលបន 

 េដយមិនគិតពីសថ នភពឯកសរ 
•    ករមិនេរ សេអង 

•    េសរភីពចកេចញពីរបេទស និងេទរបេទសេដមកំេណ តវញិ 
•    សិទធិរស់រនមនជីវតិ 
•    េសរភីពពីករេធវទរុណកមម និងករពយបលជំងឺ 
•    េសរភីពពីទសភព ឬពលកមមបងខំ 
•    េសរភីពកនុងករគិត មនសិករ និងសសន 
•  េសរភីពៃនគំនិត និងករបេញចញមតិ 
• េសរភីពពីករសេរមចអជញ កណត ល ឬករេរជៀតែរជកមិនរសបចបប់ 
 ជមួយនឹងឯកជន រគួសរ លំេនដឋ ន ករឆលងេឆលយ និងទំនក់ទំនងដៃទេទៀត 
•    សិទធិអចលនរទពយ 

• សិទធិទទួលបនេសរភីព និងសនតិសុខបុគគល 
•    សិទធិទទួលបនភពជមនុសសេនេរកមចបប់េនេពលមនករចប់ខលួន និងឃំុខលួន 
• សិទធិទទួលបនព័ត៌មនេសមគន  និងពីសធរណៈេដយមនសមតថកិចច ឯករជយ  
      និងមិនលំេអៀង 
•    ហមឃត់កមមវធីិរបតិសកមម ៃនចបប់រពហមទណឌ  

• ហមឃត់ដក់ពនធនគរសរមប់ករមិនេគរពតមលកខខណឌ  
• ហមឃត់ករបញឈប់ករេធវដំេណ រ ឬឯកសរអតតសញញ ណ 
•    ហមឃត់បេណត ញេនមូលដឋ នរួម ឬេដយគម ននីតិវធីិរតឹមរតវូ 
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•   សិទធិមនជំនួយករទូត 
•   សិទធិទទួលសគ ល់ជបុគគលមន ក់េនចំេពះមុខចបប់ 
• សមភពៃនករពយបលរវងរបជជតិ និងពលករេទសនតររបេវសន៍សរមប់លកខខណឌ  
 ករងរខលះ និងករបង់របក់ 
•   សិទធិចូលរួមកនុងសហជីព 

•   សមភពកនុងករទទួលបនសនតិសុខសងគម 
•   សិទធិទទួលបនករែថទំេវជជសរសតសេរងគ ះបនទ ន់ 
•   សិទធិសតីពីកុមរទទួលបនេឈម ះ ករចុះបញជ ីកំេណ ត និងសញជ តិ 
• សមភពកនុងករទទួលបនករអប់រសំធរណៈ 

 
 
 

 
ICRMW ក៏ផតល់សិទធិជក់លក់ដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍ផងែដរ។ ជឧទហរណ៍ 
មិនរតូវមនករដកហូត ឬបំផល ញឯកសរអតតសញញ ណេនះេទ (មរត ២១)។ ករអនុ
វតតទូេទមួយជមួយនឹងពលករេទសនតរបេវសន៍ គឹសរមប់េរងចរកកនុងករែថរកស ឬ
ដកហូតឯកសរអតតសញញ ណ ឬលិខិតឆលងែដនេដមបីេធវឲយពួកេគមនករពិបកកនុងករ
ចកេចញពីករងរ ឬែសវងរកករងរថមី។ កររេំលភបំពនេនះ េធវឲយពលករេទសនត
របេវសន៍កន់ែតមនភពងយរងេរគះ ពីករេបៀតេបៀនេដយបូ៉លីស េដយសរពួក
េគរតូវបង់របក់សំណូក ពីេរពះពួកេគមិនមនឯកសរអតតសញញ ណែដលជករតរមូវ
េដយចបប់។ សិទធិដៃទគឺសរមប់ពលករេទសនតរបេវសន៍ទទួលបនកររបរពឹតតមកេល 
និងលកខខណឌ ករងរេសមនឹងពលរដឋ។ ទំងេនះជសិទធិពក់ព័នធនឹងករសន ក់េនកនុង
របេទសសរមប់អំឡុងេពលមួយបនទ ប់ ពីពួកេគបញច ប់ករងរ េនះនឹងបញឈប់រដឋមួយ
ពីករបេណត ញពលករេចញភល មៗ បនទ ប់ពីករងររបស់ពួកេគរតូវបនបញច ប់។ សិទធិ
បែនថមពីេលេនះេទៀតរួមមន៖ េសរភីពរួចផុតពីករនិរេទសេចញជរកុម (មរត ២២) 
សិទធិកនុងករទទួលបនេសវកមមពីសថ នកុងសុ៊លេនេពលរតូវបនចប់ខលួន (មរត ២៣) 
និង សិទធិសរមប់កូនៗរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍កនុងករមនលទធភពកនុងករទទួល
បនករអប់រ ំ(មរត ៣០)។ សិទធិសំខន់ដៃទេទៀតគឺលទធភពកនុងករេផទររបក់ចំណូល 
ឬរបក់បេញញររតលប់េទរបេទសេដមរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍វញិ។ 

 
េគលបំណងចមបងៃនសនធិសញញ  គឺបេងកតលកខខណឌ ជមនុសសសរមប់ពលករេទសនត
របេវសន៍ទំងអស់ ែដលទំងេនះរតវូបនបញជ ក់លមអិតកនុងែផនកទីរបំមួយៃនអនុសញញ  
និងរួមបញចូ លនូវេសវកមមកន់ែតលអរបេសរដូចជសកមមភពសថ នកុងស៊ុល ធននូវ
ករវលិរតលប់មករបេទសេដមវញិ េដយងយរសលួសរមប់ពលករេទសនតរបេវសន៍ 
េធវករេឆព ះេទកន់ករលុបបំបត់ករបំលស់ទីេដយមិនរសបចបប់ និងេដយលួច
លក់ និងករេរជសេរ សពលករ។ 
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ទសសនៈទន 
របក់បេញញរ 

 
របក់បេញញរ គឺជលុយ និងទំនិញែដលពលករេទសនតរបេវសន៍ និងរបជជនដៃទេទៀត
ែដលរស់េនេរករដឋរបស់ខលួនេផញមកផទះវញិ។ របក់បេញញរមនឥទធិពលយ៉ងសំខន់េល
សហគមន៍ េហយកនុងករណីខលះេទដល់េសដឋកិចចជតិផងែដរ។ របក់បេញញរជែផនក
មួយយ៉ងធំៃនេសដឋកិចចរបេទសហវីលីពីន និងេធវឲយរបេសរេឡងនូវសថ នភពៃនសហ
គមន៍មួយចំនួនកនុងរបេទសមីយ៉ន់ម៉។ ពលករេទសនតរបេវសន៍អចជរបភពកនុងករ
ផតល់អំណចេសដឋកិចចមួយ និងជកមល ំងជរមុញេនពីខងេរកយឱកសថមី េទះបីជ
គត់េនរដឋ ឬតំបន់ដៃទក៏េដយ។ របក់បេញញរក៏ជកតត រសូបយ៉ងសំខន់មួយផងែដរ 
(អវីែដលសំខន់កនុងករជរមញុឲយរបជជនចំណករសុក) កនុងេទសនតរបេវសន៍កនុងតំបន់
អសីុអេគនយ៍។ ករករពរេលរបក់បេញញរ និងលទធភពកនុងករេផញរបក់បេញញរមកផទះ
គឺមនសរៈសំខន់ចំេពះពលករេទសនតរបេវសន៍ែដលេនះេសមនឹងសិទធិមនុសស។  

 

 
 
 

សិទធិរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍ រតូវបនែបងែចកជបីរបេភទដច់េដយែឡកពីគន ៖ 
(១) សិទធិរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍ទំងអស់ (ដូចែដលមនបញជ ក់ខងេល) (២) 
សិទធិបែនថមេទៀតែដលបនផតល់ជូនដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍ែដលមនឯកសរ (៣) 
សិទធិសរមប់របេភទពិេសសៃនពលករេទសនតរបេវសន៍។ 

 
ពលករេទសនតរបេវសន៍ ទទួលបនចេងក មៃនសិទធិបែនថមេទៀតែដលមនកនុងមរត ២០
។ សិទធិទំងេនះរួមមន សិទធិកនុងករបេងកតសហជីព (មរត ៤០) លទធភពកនុងករ
ទទួលបនទីលំេន និងេសវសងគម (មរត ៤៣) និងករេធវសមហរណកមមកូនរបស់
ពលករេទសនតរបេវសន៍េទកនុងសថ ប័នសិកសកនុងតំបន់ (មរត ៤៥)។ សិទធិបែនថមទំង
េនះសរមប់ពលករែដលមនឯកសរកនុងសថ នភពេទៀងទត់ ជករពយយមមួយកនុង
ករជរមញុពលករកនុងករេធវេទសនតរបេវសន៍េដយមនឯកសរ និងេទៀងទត់។ 

 
របេភទពិេសសៃនពលករេទសនតរបេវសន៍រួមមន៖ ពលករតមរពំែដន (របជជន
ែដលេធវករឆលងែដន ជឧទហរណ៍ពួកេគរស់េនកនុងរបេទសមួយ ែតេធវករេន
របេទសមួយេទៀត) ពលករតមរដូវ (របជជនែដលេធវករបុ៉នម នែខកនុងមួយឆន ំ េន
របេទសដៃទ) ពលករតមគេរមង (អនកែដលករងររបស់គត់េនរបេទសដៃទមន
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េពលេវលជក់លក់ និងបញច ប់េនេពលែដលគេរមងបញច ប់)។ ពលករទំងេនះ
ទទួលបនសិទធិសតង់ដរទំងអស់ បុ៉ែនតលទធភពរបស់ពួកេគកនុងករទទួលបនេសវកមម

សងគម និងករអប់ររំបស់កូនៗរបស់ពួកេគអចមនករមិត េដយសរែតពួកេគមិន
រស់េនេពញេម៉ងកនុងរបេទសែដលពួកេគបេរមករងរ។ 

 

 
៧.២.៣ កររKឈមៃន ICRMW 
 
ខណៈេពលែដលអនុសញញ  ឈនជំហនចមបងេឆព ះេទកន់ករករពរពលករេទសនត

របេវសន៍ ក៏េនមនចំនុចេខសយមួយចំនួនពក់ព័នធនឹងរបេភទេលចេឡងថមីៗៃនពលករ
េទសនតរបេវសន៍។ ជឧទហរណ៍ មិនមនបបញញតតិជក់លក់សរមប់ពលករេទសនត
របេវសន៍ជរសតី ដូចេនះេធវឲយសនធិសញញ េនះមនភពងងឹតងងុលពក់ព័នធនឹងែយនឌ័រ 
សនធិសញញ េនះសនមតថរសត ី និងបុរសនឹងរតូវករករពរដូចគន ។ ជមួយនឹងសកល
ភវូបនីយកមម និងករផល ស់បតូរករអនុវតតករងរែដលមនេឈម ះថ ‘រសតីកនុងកមល ំង
ពលកមម’ រសតីេពលបចចុបបននេនះរួមចំែនកកនុងវសិ័យពលកមម ែដលមនកររកីចំេរ នយ៉ង
ឆប់រហ័ស។  កររេំលភបំពនែដលរសតីជួបរបទះភគេរចន ជឧទហរណ៍មនដូចជ 
កររេរ ងេអងផលូវេភទេនកែនលងករងរ របក់ឈនូលមិនេសមភព មិនរតូវបនបញជ ក់
េដយផទ ល់កនុងអនុសញញ េនះេនះេទ។ េយងអចេធវករអះអងថបញហ េនះអចសថិត
កនុងករេរ សេអងេនកែនលងករងរ បុ៉ែនតជេរឿយៗចបប់ទំងេនះមិនបនបញជ ក់រគប់
រគន់េដមបីករពរពលករេទសនតរបេវសន៍ជរសតីេនះេទ។ ចំនុចេខសយេនះេកតមន
ជពិេសសេលពលករេទសនតរបេវសន៍ែដលជអនកជួយកិចចករផទះ ែដលភគេរចនសុទធ
ែតជរសតី។ េដយសរករជួយកិចចករផទះជេរឿយៗ មិនរតូវបនរគប់រគងេដយចបប់ 
េហយរសតីេធវករកនុងផទះឯកជន ជករពិបកខល ំងសរមប់ពួកេគកនុងករេលកជបណតឹ ង 
បេងកតសមគម ទមទររបក់ែថមេម៉ង និងសតង់ដរករងរដៃទេទៀត។ េនកនុងតំបន់ 
មួយចំនួនៃនកររេំលភបំពនែដលលបីរនទឺបំផុតគឺេទេលពលករជួយកិចចករផទះ (ែដល
េនកនុងករណីមួយចំនួនេធវឲយមនករែបកបក់ទំនក់ទំនងករទូត ជឧទហរណ៍ 
ករណី Flor Contemplacion រវងសឹងហបូរ ី និងហវីលីពីន)។ សិទធិកនុងវស័ិយដៃទេទៀត
ែដលមិនរតូវបនគិតគូរ គឺចំេពះពលករជយុវជន (កុមរអយុេរកម ១៨ ឆន ំ ែដល
ែសវងរកករងរ) ែដលអចជអនករតូវករករពរជពិេស អនុសញញ សតីពីអយុអបបរម 
(ILO ១៣៨) ពិតជបនករពររបជជនែដលសថិតេរកមអយុអបបរមសរមប់របេទស
ែដលពួកេគកំពុងេធវករ ( េហយែដលេនះអចេនចេនល ះពី១២ ដល់ ១៥ ឆន ំ) បុ៉ែនត មិន 
មនករទទួលសគ ល់ថរបជជនរវង  ១៥ និង ១៨ ឆន ំែដលកំពុងេធវករអចរតូវបន
ករករពរជពិេសសេនះេទ។ ពលករេទសនតរបេវសន៍ជំនន់ទីពីរ ែដលជកូនេពញ
វយ័របស់ពលករេទសនតរបេវសន៍ ែដលពួកគត់ជពលករេទសនតរបេវសន៍ផងែដរេនះ 
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មិនរតូវបនេរៀបរប់កនុងសនធិសញញ េនះេទ។ េនកនុងរបេទសេនអសីុអេគនយ៍ភគ
េរចនែដលមនរបវតតិៃនករងរេទសនតរបេវសន៍ មនពលករ ពីរជំនន់ ឬេពលខលះអច
បីជំនន់។ 

 
 
 

ករណីសិកស 
ករណី ផលរ ខនែថមេផលសិន (Flor Contemplacion ) 

 
ជរសតីជួយកិចចករផទះជនជតិហវីលីពីន ែដលកំពុងបេរមករងរកនុងរបេទសសឹងហបូរ ី
ែដលរតូវបនេចទរបកន់ នឹងមនេទសពីបទឃតកមម។ នងរតូវបនកត់េទស
របហរជីវតិេនៃថងទី ១៧ ែខមិន ឆន ំ១៩៩៥។ យ៉ងណមិញ មនុសសជេរចនអះអង
ថអងគេហតុៃនេរឿងកតីេនះេនែតេបកចំហសរមប់ករជែជកែវកែញក។ អនកជួយកិចចករ
ផទះមួយរូបេនះមនសន មរចបច់ក េហយេកមងរបុសអយុបួនឆន ំែដលគត់េមលបន
លង់ទឹកកនុងធុងមុជទឹក។ Flor Contemplacion បនកល យជជនសងស័យ បនទ ប់ពី
បូ៉លីសអនេសៀវេភកំណត់េហតុរបចំៃថងរបស់រសតីរូបេនះ េហយ Flor ខលូនឯងគត់
បនសរភពពីបទឧរកិដឋេនះ។ ករអះអងពីភពមិននឹងនរែផនកសម រតី េហយនិងអំេព
ែដលឪពុកេកមងរបសុរចបច់កអនកជួយកិចចករផទះរូបេនះ បនទ ប់ពីឪពុករូបេនះដឹងថ
រសតបីេរមបនេធវឲយកូនរបុសរបស់ខលួនលង់ទឹកសល ប់េនះ មិនរតូវបនេអេពេនះេទ។ 

 
េរឿងកតីេនះបនកល យជចំនុចរបែជងរបស់សថ ប័នជេរចន ែដលេធវករតសូ៊មតិេដមបី
ទមទរសិទធិរបស់ពលករេទនតរបេវសន៍ ជពិេសសសរមប់អនកជួយកិចចករផទះេន
របេទសសឹងហបូរ។ី របជជនមនករបរមភជពិេសសថេទសកំហុសរបស់រសតីរូបេនះ 
រតូវបនសននិដឋ នេលឿនេពក េហយថបូ៉លីសមិនបនតករេសុបអេងកតេលអងគេហតុដៃទ។ 
រដឋ ភិបលហវីលីពីនបនផតល ់ របសិនជមនេនះ េសវកុងសុ៊ល ឬករពរតិចតួច
បំផុតដល់រសតីជួយកិចចករផទះរបូេនះ េទះបីជេពលេរកយមកេដយសរែត ដឹងថ
របជជនេនហវីលីពីនមិនសបបយចិតតជខល ំងពីេរឿងេនះ រដឋ ភិបលបនតវ៉ពីេទស
របហរជីវតិេលរសតីរូបេនះ េហយបនទ ប់មកេទៀតបនដកទូតរបស់ខលួនពីសឹងហបូរ ី និង
បនលុបេចលនូវសនធិសញញ េទវភគីមួយចំនួនផងែដរ។ 

 
េរកយមក របេទសសឹងហបូរបីនេធវឲយរបេសរេឡងនូវករករពរផលូវចបប់ េលអនកជួយ
កិចចករផទះជបេណត រៗ េដយអនុម័តចបប់ “កររេំលភបំពនេលរសតីជួយកិចចករផទះ” 
(ែផនកទី ៧៣ ៃនរកមរពហមទណឌ ) កនុងឆន ំ ១៩៩៨។ េលសពីេនះេទៀត រកសួងករងរ
របស់សឹងហបូរកីនុងឆន ំ ២០១២ បនរបកសពីករឈប់សរមកមួយៃថងកនុងមួយសបត ហ៍
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សរមប់អនកជួយកិចចករផទះបរេទស។ យ៉ងណមិញ កតពវកិចចេនះអនុវតតចំេពះែតកិចច
សនយែដលចុះថមីបុ៉េណណ ះែដលចប់ពីែខមករ ឆន ំ២០១៣។ េនះមិនែមនជករណី ៃន
រសតីជួយកិចចករផទះទទួលេទសរបហរជីវតិ ែតមួយគត់េនះេទ។ កលពីេពលថមីៗេនះ 
រសតីជួយកិចចករផទះរសីលងក  និងឥណឌូ េនសីុបនទទួលេទសរបហរជីវតិកនុងរបេទស
អរ៉បី៊សអូ៊ឌីត ែដលេធវឲយរបេទសបញជូ នអនុម័តចបប់េដមបីបេងកនករករពរដល់អនក
ជួយកិចចករផទះ។ ជឧទហរណ៍ ណឌូ េនសុីបនហមឃត់េទសនតរបេវសន៍ៃនអនកជួយ
កិចចករផទះេទកន់របេទសអរ៉បី៊សអូ៊ឌីតកនុងឆន ំ ២០១១ បុ៉ែនតកលពីេពលថមីៗេនះ 
បនចុះហតថេលខជមួយនឹងរដឋ ភិបលអរ៉បី៊សអូ៊ឌីត េដមបីអនុញញ តឲយមនករ
បញជូ នតមលកខខណឌ ករពរជក់លក់ (ជឧទហរណ៍ របក់ឈនូលរបចំែខ េម៉ង
ករងរមនេពលកំណត់ និងករមិនរបឹអូសលិខិតឆលងែដនពួកេគជេដម)។  

 

 

៧.២.៤. េហតុផលចំេពះករផតល់សចច ប័នតិច 
 
មនេហតុផលជេរចនចំេពះករផតល់សចច ប័នតិចេលសនធិសញញ េនះ។ ដូចែដលបន
េរៀបរប់ មិនមនរដឋភគីណមួយពីរបេទសែដលទទួលពលករេទសនតរបេវសន៍េនះេទ។ 
េលសពីេនះេទៀត មិនមនរបេទសអភិវឌឍណមួយផតល់សចច ប័នេលសនធិសញញ េនះ
េទ។ យ៉ងណមិញ េហតុផលជេរចនែដលបនផតល់ចំេពះ ករមិនផតល់សចច ប័នគឺ
មិនសុរកិតេនះេទ។ ជឧទហរណ៍ របេទសអភិវឌឍន៍ជេរចនគិតថសនធិសញញ នឹង
ផតលស់ិទធិេរចនេពកដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍។ យ៉ងណមិញ សិទធិជេរឿយៗមន
វតតមនេដយមិនចំបច់មនចបប់ជតិ េហយនឹងមិនមនបនទុកបែនថមេនះេទ។ រដឋខលះ
គិតថរបសិនេបលកខខណឌ ករងរលអរបេសរេពក ពលករនឹង ’ហូរជន់េជរ’ កនុងរបេទស 
េហយបងកជបនទុកដល់របព័នធសុខមលភព បូ៉លីស និងសហគមន៍កនុងតំបន់។ យ៉ង
ណមិញ ករេជរជន់េនះ មិនែដលេកតមនេនះេទ។ ពលករេទសនតរបេវសន៍េទ
កែនលងណែដលមនករងរសរមប់ខលួនេធវ េហយពួកេគមិនេធវចំណករសុកេដមបី
កល យជអនកគម នករងរេធវេនះេទ។ ដូចេនះ ចំនួនពលករេទសនតរបេវសន៍ឆលុះបញច ំងពី
តរមូវករេលកមល ំងពលកមម េហយមិនែមនេលេតរបេទសមួយមនសថ នភពលអរបេសរ
យ៉ងណេនះេទ។ 

 
រដឋអចេធវករពិចរណថសិទធិមួយចំនួនមនភពចរមូងចរមស។ ជឧទហរណ៍ 
ពលករេទសនតរបេវសន៍ គួរែតរតូវបនរបរពឹតតមកេលេសមគន នឹងពលករកនុងរសុកពក់
ព័នធនឹងរបក់ឈនូល ករងរបែនថមេម៉ង ៃថងឈប់សរមក និងករបញច ប់កិចចសនយ 
(មរត១៥)។ ជករពិតណស់ រកុមហុ៊នមួយចំនួនេរបរបស់ពលកមមេទសនតរបេវសន៍
ជពិេសស េដយសរពួកគត់មនតៃមលពលកមមទបជង េហយអចផតល់ជួនរបក់
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ឈនូលែដលទបជងរបក់ឈនូលអបបរម។ វស័ិយធុរកិចចអចដក់សំពធេលរដឋ ភិបល

កនុងករមិនអនុម័តចបប់ែដលផតល់ជូនពលករនូវសិទធិេរចនេពក។ សិទធិដៃទេទៀតដូចជ 
សិទធិសញជ តិសរមប់កូន ជេរឿយៗមិនរតូវបនរពមេរពៀងេនះេទ។ 

 
ក៏មនកងវល់ផងែដរែដលថ ICRMW ក៏ទទួលសគ ល់ផងែដរនូវពលករមិនមនឯកសរ។ 
រដឋភគេរចនេហពលករមិនមនឯកសរជសមញញថពលករមិនរសបចបប់ េហយ 
ពួកេគអចរតូវបនចប់ខលួន និងនិរេទសេដយងយរសលួ។ យ៉ងណមិញ តមរយៈ
ករទទួលសគ ល់ពលករថជអនកកប់កន់សិទធិគឺផល ស់បតូរនូវនីតិវធីិេនះ។ ពួកេគអចេធវ
ករតទល់នឹងករនិរេទសេដយរសបចបប់ ឬសូមបីែតេធវករតវ៉េនកែនលងករងរ
របសិនេបចបប់រតូវបនរេំលភបំពន។ 
 
ជេរឿយៗ រដឋមិនខវល់ពីផលរបេយជន៍ៃនសនធិសញញ េនះ។ េដយសរែតរបេទសជ
េរចនេលពិភពេលកពឹងែផអកេលករងរេទសនតរបេវសន៍ េដមបីរកសកំេណ នឧសសហ
កមមរបស់ពួកេគ កររបរពឹតតមិនសមរមយេលពលករេទសនតរបេវសន៍អចនំឲយមនផល
អរកក់ចំេពះេសដឋកិចចរបស់ពួកេគ។ របសិនជលកខខណឌ អរកក់រតិតបិតខល ំងេពក 
ពលករេទសនតរបេវសន៍នឹងមិនេធវដំេណ រទីកែនលងទំងេនះេនះេទ។ ឬរបសិនេបមន
សថ នភពករងរកន់ែតលអរបេសរេនះ ពួកេគនឹងចកេចញេទរបេទសដៃទ។ កល
ពីេពលថមីៗេនះ ជមួយនឹងករផល ស់បតូរេទជរបជធិបេតយយេនកនុងរបេទសមីយ៉ន់ម៉ 
វស័ិយធុរកិចច ែដលពឹងែផអកេលពលករេទសនតរបេវសន៍កនុងរបេទសម៉េឡសីុ និងៃថ 
មនកងវល់ថពលករេទសនតរបេវសន៍នឹងចប់េផតមរតលប់េទផទះវញិ។ េរងចរកមួយ
ចំនួនបេងកនរបក់ឈនូល និងេធវឲយរបេសរេឡងនូវលកខខណឌ េដមបីជករជរមញុទឹកចិតត
ដលព់លករេទសនតរបេវសន៍េដមបីកំុឲយចកេចញ។ 

 
 

៧.៣ កររេំលភបំពនេលសទិធរិបស់ពលករេទសនតរKេវសន៍ 
 

ពលករេទសនតរបេវសន៍របឈមនឹងករគរមមកំែហង និងកររេំលភបំពនមួយចំនួន
ចប់តំងពីករេរជសេរ សរហូតដល់ករបញច ប់ករងររបស់ពួកេគ។ ពលករេទសនត
របេវសន៍ ែដលមិនមនឯកសរ និងកនុងសថ នភពមិនេទៀងទត់ គឺមនភពងយរង
េរគះជពិេសស។  ពលករេទសនតរបេវសន៍របឈមនឹងករគរមមកំែហងេដយសរ
ពួកេគរស់េនេរករដឋរបស់ពួកេគ េហយេដយសរពួកេគរតូវបនចត់ទុកថជបនទុក
ដលស់ងគម និងមិនលអសរមប់េសដឋកិចច។ ពលករេទសនតរបេវសន៍អចមនករសទ ក់
េសទរកនុងកររយករណ៍ពីករគរមមកំែហង ឬកររេំលភបំពនេដយសរពួកេគគិត
ថបូ៉លីស ឬរបព័នធយុតតិធម៌អចជួយករពរដល់ពួកេគបនតិចតួចបំផុត។ របសិនយនត
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ករករពររតូវបនបត់បង់េនះ ពួកេគរតូវសំអងេលសិទធិមនុសសេដមបធីនដល់
សុវតថិភព និងកររបរពឹតតេដយយុតតិធម៌មកេលពួកេគ។ 

 

ករេបករ�ស់ករេបករ�ស់ករេបករ�ស់ករេបករ�ស ់   
ករេបករបស់េលពលករេទសនតរបេវសន៍ េកតមនេឡងេរចនេនកនុងតំបន់។ េនកនុង
ករណីេនះ រកុមហុ៊ន ឬបុគគលេធវករសនយផតល់កិចចសនយករងរែដលទទួលបនផល
របេយជន៍រកសែរកល (ជេរឿយៗតរមវូឲយបង់ៃថលេសវ) េហយបនទ ប់មកពលករ
នឹងដឹងថមិនមនករងរ ឬរបសិនជមនករងរ លកខខណឌ គឺមិនដូចនឹងអវីែដលរតូវ
បនសនយេនះេទ។ ករបតូរកិចចសនយ េនេពលែដលកិចចសនយេដមរតូវបនផល ស់បតូរ
ជំនួសេដយកិចចសនយេផសង ែដលេនះែតងែតេកតេឡង ែដលពលកររតូវបនរបគល់
ដល់េថែកដៃទេទៀត េហយេធវករងរខុសគន ទំងរសុងពីអវីែដលបនសនយ េនេពល
ែដលពួកេគេទដល់របេទសទិសេដ។ ឧទហរណ៍ដ៏ជូរចត់បំផុតៃនសថ នករណ៍េបក
របស់េនះ គឺករជួញដូរ ែដលពលករជេរឿយៗធល ក់ចូលសថ នភពដូចជទសករ។ 
ពលកមមេដយបងខំក៏អចេកតមនកនុងសថ នភពេនះផងែដរ ែដលពលករមិនអចចក
េចញពីករងរ េទះបីជេនេពលែដលលកខខណឌ ករងរមិនអចរទំរទបន េដយ
សរែតកងវះនូវឯកសរអតតសញញ ណ និងមិនមនលទធភពកនុងករសងបំណុលពីករ
េរជសេរ ស។ កររេំលភបំពនដៃទេទៀតរួមមនៃថលេសវខពស់េពក និងករកត់កង
ែដលមនេនកនុងកិចចសនយ ដូចេនះរបក់ឈនូលមិនបនេរចនដូចអវីែដលបនសនយ
េនះេទ។  

 
 

លកខខណឌ កែនលងេធវករមិនលអលកខខណឌ កែនលងេធវករមិនលអលកខខណឌ កែនលងេធវករមិនលអលកខខណឌ កែនលងេធវករមិនលអ    
េនកែនលងករងរ  ពលករេទសនតរបេវសន៍ (ជពិេសសពលករែដលមិនឯកសរ) 
អរស័យេលសណត នចិតតរបស់េថែករបស់ពួកេគ និងមរនតីមូលដឋ ន េដយសរពួកេគ
មិនអចទទួលបនករករពរេដយេសមភព និងយុតតិធម៌ពីចបប់េនះេទ។ កររេំលភ
បំពនជទូេទ រួមមនករមិនេបករបក់ឈនួល លកខខណឌ ករងរែដលគរគិច េរគះ
ថន ក់ និងមិនមនអនម័យ និងេម៉ងករងរែវង។ េពលខលះពលករជួយកិចចករផទះ រតូវ
បនតរមូវឲយេធវករពីេម៉ង ៦ រពឹករហូតដល់ (េដមបីបញជូ នេកមងៗេទសល) រហូត
ដលព់ក់កណត លអរធតបនទ ប់ពីពួកេគដុសេលៀងបនទ ប់ពីអហរេពលលង ច។ េម៉ង
ករងរជមធយមកនុងមួយសបត ហ៍ ែដលខុសគន ទូទំងអសីុអេគនយ៍ (បុ៉ែនតគួរែតរបែហល

ជ៤៥េម៉ង) អចមនរហូតដល់េទ ៧២ េម៉ង។ 
 

យ៉ងណមិញ ករណីែដលធងន់ធងរបំផុតៃនកររេំលភបំពន គឺមនេនេលទូកេនសទ។ 

ជេរឿយៗ កមមករេនសទរតូវេធវករ ១៨ េទ២២េម៉ងកនុងមួយៃថង េដយពលកមមេដយ
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ៃដផទ ល់ និងរបំពីរៃថងកនុងមួយសបត ហ៍។ អចេដក និងញុំបនលុះរតែតេនេពល
ែដលសំណញ់េនកនុងទឹក េហយេពលថមីៗេនះរតីមិនសូវសំបូរេនះេទ។ អនកេនសទ
រស់េនកនុងបនទប់គរគិចគួរឲយេខពម ខវះទឹក េហយពួកេគរតូវែតេធវករេទះបីជអស់
កមល ំងលហិតលហី ឬឈឺ ដូចេនះរបឈមនឹងហនិភ័យសរមប់ខលួនឯង និងអនកដៃទ។ 

 

កររេំលភបពំនេនកែនលងករងរកររេំលភបពំនេនកែនលងករងរកររេំលភបពំនេនកែនលងករងរកររេំលភបពំនេនកែនលងករងរ    
េទះបីជេនេរកកែនលងេធវករ ពលករេទសនតរបេវសន៍អចរបឈមនឹងករេរ សេអង
តមរយៈកររខំនពីបូ៉លីស ករែឆកេឆរមតងេហយមតងេទៀត មិនអចបញចូ នកូនេទេរៀន 
និងមិនអចអនុវតតជំេនឿសសន ឬបុណយជតិបនេនះេទ។ពលករេទសនតរបេវសន៍
អចរបឈមកររេំលភបំពនេនេពលបញច ប់ករងររបស់ពួកេគ។ ចំេពះរបេទស
ភគេរចនេនអសីុអេគនយ៍ ពលករមិនមនឯកសររតូវបនចត់ទុកថជឧរកិដឋជន 
េហយរតូវបនបេណត ញភល មៗ។ ករណីអចេកតមនេឡងេនេពលែដលមច ស់េរង
រចកមិនចង់េបករបក់ឈនូលដល់កមមកររបស់ខលួន េហយបនេហបូ៉លីសេដមបមីកយក
ពលករេទសនតរបេវសន៍ែដលមិនមនឯកសរ េហយបេណត ញពីេចញពីរបេទស (ែដល
ពួកេគមិនអចបតឹងេដមបីទមទររបក់ឈនួលរបស់ខលួនបន)។ េដយសរសតង់ដរទប
ពក់ព័នធនឹងករបេណត ញេចញេនកនុងរបេទសភគេរចន ពលករេទសនតរបេវសន៍ដឹងថ
របសិនជពួកេគពយយមកនុងករទមទរសិទធិរបស់ខលួនពីមនុសសខុស ពួកេគអចរតូវ
បនបញជូ នមកផទះវញិ ចប់ខលួន ឬវយេធវបប។ របេទសម៉េឡសីុមនចបប់មួយែដល
អនុញញ តឲយវយេធវបប  ពលករេទសនតរបេវសន៍ែដលមិនមនឯកសរ េហយចេនល ះ
ឆន ំ ២០០៥ និង ២០១០ បនវយេធវបប ជនបរេទសជិត ៣០ ០០០នក់។ ឧបសគគ
ទំងេនះមនឥទធិពលកនុងករបងអ ក់ពលករេទសនតរបេវសន៍ េហយនិងសមតថភពរបស់
ពួកេគកនុងករអនុវតតសិទធិ។ 
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ករណីសិកស 
ករភ័យខល ចរបស់ជនមិនែមនជពលរដឋ 

 
េនេឈៀងៃម៉ ទីរកុងមួយៃនរបេទសៃថខងេជង មននិសសិតរសីមហវទិយល័យវយ័
េកមងមួយរូប រតូវបនរេំលភ និងសមល ប់កនុងសយនដឋ នរបស់ខលួន។ ជនសងស័យគឺជ
កមមករសំណង់ជនជតិសនពីរនក់ រតូវបនចប់ខលួន។ បនទ ប់ពីករចប់ខលួន និសសិត
ចប់េផតមដែងហរកបួន េហយរតូវបនគំរទេដយបូ៉លីស េសនឲយបេណត ញរល់កមមករ
សំណង់ែដលជពលករេទសនតរបេវសន៍ទំងអស់េនេឈៀងៃម៉។ ករវយឆមក់ និងករ
បេណត ញេចញមួយចំនួនរតូវបនេធវេឡងេនៃថងបនទ ប់មក េហយពលកររប់រយនក់
រតូវបនបេណត ញេទរបេទសភូមវញិ។ ករបេណត ញេចញគឺខុសចបប់ េហយកនុង
ករណីមួយចំនួន ពលរដឋៃថែដលបនចប់ខលួនេនកនុងករវយឆមក់រតូវបនបេណត ញ
េចញពីរបេទសៃថេទរបេទសភូមផងែដរ។  

 
របេទសម៉េឡសីុ បនេធវករបេណត ញពលករេទសនតរបេវសន៍េចញរទង់រទយធំ ែដល
ពលកររប់មឺុននក់រតូវបនចប់ខលួន និងបេណត ញកនុងរយៈេពលខលីបុ៉េណណ ះ (េទះបីជ
ករបេណត ញេចញេនះមិនរតវូបនេធវេឡងកនុងរទង់រទយធំយ៉ងេនះ ចប់តំងពីឆន ំ 
២០០៤ ក៏េដយ)។ ករបេណត ញេចញរទង់រទយធំ ជករណីករម បុ៉ែនតជកររេំលភ
បំពនដ៏េរគះថន ក់េលសិទធិមនុសស េហយសកមមភពេនះចបស់ណស់គឺផទុយនឹងសិទធិ
មនុសស និងចបប់ជតិ។ បុ៉ែនតករភ័យខល ចរបស់របជជនេលឧរកិដឋជនែដលមិនែមនជ
ពលរដឋេនែតមនខល ំង េហយជលទធផលភពជជនរងេរគះរបស់របជជនមិនែមន
ជពលរដឋែដលមិនមនកំហុសទទួលករយកចិតតទុកដក់មិនបនដិតដល់េនះេទ។  

 
 

    
ពលកមមេដយបងខំពលកមមេដយបងខំពលកមមេដយបងខំពលកមមេដយបងខ ំ   
 
ពលកមមេដយបងខំជទរមង់ដ៏ធងន់ធងរបំផុតៃនកររេំលភបំពនេលពលកមម។ អនុសញញ  
ILO េលខ ២៩ សតីពីពលកមមេដយបងខំ (១៩៣០) កំណត់ថ៖ 

 
“រល់ករងរ ឬេសវកមមែដលទទួលបនពីបុគគលណមួយែដលសថិតកនុងសថ នភពៃន
ករដក់ទណឌ កមមណមួយ និងែដលករងរ ឬេសវកមមេនះមិនរតូវបនបំេពញេដយ
បុគគលេនះេដយសម័រគចិតតេនះេទ.”។ 
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ករណីសិកស 
ពលកមមេដយបងខំ 

 
ករណីសិកសេនះគឺេចញពីកំណត់រតសមភ សន៍ ែដលបនេធវេឡងកនុងគេរមងរសវ
រជវកលពីេពលថមីេនះសតីពីពលករេទសនតរបេវសន៍កនុងរបេទសម៉េឡសីុ។ 

 
កំណត់ចំណំ៖ រល់េឈម ះទំងអស់ែដលរតូវបនេរបរបស់កនុងឧទហរណ៍េនះ រួម
មនទំងេឈម ះមនុសស និងរកុមហុ៊ន គឺជរហសនម។ 

 
េដមបីេឆលយតបនឹងេគលនេយបយរកុមហុ៊ន រកមុហុ៊នកមមនតសល (Cyber) េរប
របស់កមល ំងពលកមមេទសនតរបេវសន៍ ែដលបនេសនឲយភន ក់ងរពលកមមកនុងករេលក
កមពស់លកខខណឌ ករងរេដមបេីឆលយតបនឹងរបក់ឈនូលអបបរមរសបចបប់ និងលកខ
ខណឌ រស់េនរបស់ពលករ។ ជជងបំេពញតមអវី Cyber េសន ភន ក់ករកមល ំងពលកមម
បនចរចអរតរបក់ឈនួលជមួយនឹងពលករ។ ភន ក់ងរបនផតល់របក់ចំនួន ៤១. ៥០ 
រងីហគីត (របែហលជ ១៣ ដុលល រកនុងមួយៃថង) េដយមិនមនរបក់ឈនួលសរមប់
ៃថងឈប់សរមក បុ៉ែនតមិនបនកត់កងអវីេនះេទ េលកែលងែតរបក់េសវេរជស
េរ សែដលពួកេគរតូវបង់។ ពលករបនរពមេរពៀងេដយផទ ល់មត់េលកិចចសនយេនះ។  

 
បនទ ប់មកកិចចសនយរតូវបនេធវេឡងជភសអង់េគលស និងម៉េឡ ែដលគម នពលករ
ណមន ក់យល់េនះេទ បុ៉ែនតពួកេគបនចុះកិចចសនយេដយេជឿេលសំដីរបស់ភន ក់ងរ។ 
ពលករបនកត់សមគ ល់ថករកត់កងរតូវបនសរេសរេឡងជអង់េគលស េហយេន
េពលែដលពួកេគរតលប់េទកន់ផទះសំណក់របស់ពួកេគវញិ ពួកេគបនពយយម
បកែរបេដយេរបវចននុរកម។ ពលករមិនបនដឹងអវីទំងអស់ ភន ក់ងរបនេឆលយ
េទរកុមហ៊ុន Cyber េដមបីរយករណ៍ថពលករបនរពមេរពៀងេលអរតរបក់ឈនូលថមី 
បុ៉ែនតគណៈរគប់រគងរបស់ Cyber ទទួចថេនះមិនអចទទួលយកបន េទះបីជពលករ
បនរពមេរពៀងក៏េដយ ករលកខខណឌ មិនបំេពញតមលកខខណឌ ចបប់ជអបបរមេនះេទ។ 

 
ភន ក់ងរបនសេរមចចិតតកនុងករដកពលករេចញពីរកុមហុ៊ន។ ខណៈេពលែដលកំពុង
រងចំចត់តំងេទរកមហុ៊នថមី ពលករមិនបនេធវករ េហយដូចេនះ ពួកេគមិនទទួល
បនរបក់ឈនូលអវីេនះេទ។ ពួកេគរតូវបននំេទកន់ផទះមួយែដលមនចមង យ ៥០ 
km ពីផទះសំណក់េដម។ ពួកេគបនេរៀបរប់ថកែនលងែដលពួកេគរស់េនគឺតូចខល ំង 
ណស់ បុរស ១០ នក់កនុងបនទប់មួយ និងរសតី ៣០ េទៀតេនកនុងបនទប់មួយេទៀត។ 
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បនទ ប់ពី ១០ ៃថងេរកយមក ពលកររយករណ៍ពីរកុមហ៊ុនថមី។ ពលករលឺថលកខខណឌ
ករងរកនុងរកុមហុ៊នេនះគឺមិនលអទល់ែតេសះ។ ពួកេគបដិេសធនឹងករេរៀបចំថមីេនះ 
េហយបនេសនឲយេរៀបចំេទកែនលងេផសង។ ជំនួសឲយករេឆលយតប ភន ក់ងរេធវករគរមម
កំែហងកនុងកររបគល់ពួកេគដល់បូ៉លីស របសិនជពួកេគេនែតតអូញែតអរេទៀត។   បនទ ប់

មកពលករសំុលិខិតឆលងែដនរបស់ពួកេគវញិ ដូចេនះពួកេគអចែសវងរកភន ក់ងរេថែក
ដៃទេផសង បុ៉ែនតភន ក់ងរេនះបដិេសធ។ បនទ ប់មកពួកេគសំុរតលប់មករបេទសមីយ៉ន់
ម៉វញិ បុ៉ែនតភន ក់ងរេនះបដិេសធមិនឲយពួកេគេទ។ ភន ក់ងរេនែតេធវករគរមម
កំែហងឲយបូ៉លីសចប់ខលួនពួកេគ េហយេនេពលណមួយេនះភន ក់ងរពិតជមកផទះ
សំណក់ជមួយនឹងបូ៉លីស។ បនទ ប់ពីេពលេនះមក ពលករភ័យខល ចខល ំង ដូចេនះពួក
េគរត់េចញពីេថែក បុ៉ែនតេដយសរគម នលិខិតឆលងែដន និងមិនមនលុយជប់នឹងខលួន 
េលកែលងែតលុយតិចតួចែដលខលួនបនសនសំបុ៉េណណ ះ។ ពួកេគេនែតេនកនុងរបេទស
ម៉េឡសីុ ជប់អនទ ក់រហូតដល់ពួកេគរតូវបនចប់ខលួន ឃំុខលួន និងរតូវបនបេណត ញេចញ។  

 
ករងរេដយបងខំមនធតុផសចំំនួនពីរ។ ទីមួយ ថករងរគឺេដយមិនសម័រគចិតត មន 
ន័យថរតូវបនេធវេឡងេដយរបឆំងនឹងឆនទះរបស់បុគគល។ េនះអចជករេរជសេរ ស
េដយបងខំ រស់េនដូចជប់ឃុំឃំង  និងករេធវមិនឲយចកេចញពីនិេយជកបន។ ទីពីរ
គឺថករងររតវូបនេធវេឡង េដយករគរមមកំែហងកនុងករដក់ទណឌ កមម។ កនុង
ករណីភគេរចន ករដក់ទណឌ កមមេនះគឺជករគរមមកំែហងេលកររេំលភបំពនេល
រូបរងរងកយ បុ៉ែនតវអចជករគរមមកំែហងដល់រកមុរគួសរ ឬគរមមដក់ទណឌ
កមមរបសិនេបពលកររត់េគច។ េនកនុងករណីៃនករជួញដូរ ពលកមមេដយបងខំជទូេទ
េកតេឡងកនុងបរបិទែដលពលករមិនរតូវបនេបករបក់ឈនូល ករងរសងកត់សងកិន 
(ជឧទហរណ៍ េសវផលូវេភទ) េហយពលករមិនមនេសរភីពៃនករេដរេហរកនុងករ
ចកេចញពីកែនលងករងររបស់ខលួនេនះេទ។ កររេំលភបំពនមួយចំនួនេនកែនលងករ
ងរអចជេរឿងតួចតច ជឧទហរណ៍ លកខខណឌ ករងរមិនលអរបេសរ (េកត េពក 
រតជក់េពក កងវក់េពក ឬលកខខណឌ មិនមនអនម័យ)។ លកខខណឌ ខលះអចមនភព
ធងន់ធងរ បុ៉ែនតមិនែមនជបទឧរកិដឋេនះេទ កររេំលភបំពនេដយផទ ល់មត់  ឬករកត់
កងេដយមិនមនករអនុញញ តេលរបក់ឈនូល។ កររេំលភបំពនេនកែនលងករងរ
ដៃទេទៀតអចកល យជបទឧរកិដឋែដលជករពិតណស់គឺជពលកមមេដយបងខំ ជឧទ
ហរណ៍កររេំលភបំពនរូបរងកយ ករលួចរបក់ឈនូល ឬពលកមមកុមរ។ 
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ករណីសិកស 
ករករពរពលករេទសនតរបេវសន៍ជកុមរ 

 
ករេបះពុមពផសយមួយេដយមជឈមណឌ លេទសនតរបេវសន៍ Mahidol ែដលមនចំណង
េជងថជនរងេរគះអត់រសេមលៃនករជួញដូរេនរបេទសៃថ បងហ ញនូវសថ នករណ៍
ៃនេកមងែដលែសវងរកករងរេធវេនរបេទសៃថ។ 

 
ទូកបនេចញេទសមុរទ េហយ ឃីន  មិនដឹងថគត់េនកែនលងណ ឬទូកេនសទ
កំពុងេទណេនះេទ។ គត់រតូវបនបញជ ឲយេលកេកសដក់រតី ឈនួលសរមប់ករងរ
របស់គត់េនះេទ។ អនកែដលរគប់រគងពលករមិនខវល់ថ ឃីន មិនរគប់អយុេនះេទ។ 
ឃីន បនេធវករេលទូកអឹស់រយៈេពលរបំពីរៃថង េហយេនេពលែដលទូកមកដល់ែផ 
េកមងេនះរតូវបង់េបះេចលជមួយនឹងមិតតភ័រកតរបស់គត់។ 

 
បនទ ប់មកេទៀត េកមងេនះបនធល ក់ចូលកនុងកណត ប់ៃដរសតីៃថមន ក់ ែដលបនចក់េសរ
េកមងរបុសទំងពីរនក់េនះកនុងបនទប់មួយអស់រយៈេពលបីៃថង មុនេពលែដលពួកេគរតូវ
បនបញជូ នេទទូកេនសទេផសងេទៀត។ េនេពលែដលេឃញេកមងទំងពីរេនះ មច ស់
ទូកថមីទទួលយកែតមិតតភ័រកតរបស់ ឃីន េដយសរែតគត់មនអយុ ១៩ឆន ំ។ េដយ
សរេកមងេពកមិនអចេធវករបន ឃីន រតូវបនេបះបង់េចលេនតមផលូវមន ក់ឯង មិន
េចះភសៃថ េហយមិនដឹងថគត់េនកែនលងណ េហយមិនអចសុំជំនួយបន។ ចុង
បញច ប់ គត់ចប់េផតមេដរចុះេដរេឡង។ បីៃថងេរកយមក ឃីន កំពុងេដរេលសព នអកស
មួយ ឡនមួយឈប់េហយបនយកគត់េទបុ៉សតîបូ៉លីស។ បុ៉សតîបូ៉លីសគឺេនកនុងរសុក 
Klong Toey ទីរកុងបងកក។ 

 
មិនបនញំុ ឬផឹករតឹមរតូវអស់រយៈេពលបីៃថង ឃីន រតូវបនបញជូ នេទមជឈមណឌ លឃំុខលួន
អេនត របេវសន៍ េនសន់ផលូ (Suan Plu) កនុងទីរកុងបងកក ែដលគត់រតូវបនឃំុខលួនេន
ទីេនះអស់រយៈេពលបីែខ។ មនុសសមកពីរបេទសមីយ៉ន់ម៉ និងៃថសថិតកនុងកែនលងឃំុខលួន
ជមួយគត់។ េរកយមក ឃិន រតូវបននិរេទសេទែម៉សុត (Mae Sot) េនរពំែដនៃថ 
មីយ៉ន់ម៉។ េនេពលេទដល់ បូ៉លីសអេនត របេវសន៍បនរបគល់ខលួនគត់ដល់ទហន
របជធិបេតយយពុទធសសនកេរន៉(DKBA) េនមីយ៉វ៉ត់ឌី (Myawaddy)។ េដយសរ រតូវ 
ែតមនអនកណមន ក់រតូវែតេលះេដមបីឲយេដះែលង ឃីន បុគគលិកអងគករមួយរបូបនទិញ 
ឃីន ពីទហន េហយគត់រតូវបនបញជូ នរតលប់េទែម៉សុត (Mae So វញិេហយសថ ន
េនកនុងផទះែដលមនសុវតថិភពរបស់អងគករផតល់ជំនួយរបស់មីយ៉ន់ម៉។ បនទ ប់មក អងគករ 
េនះបនបញជូ នគត់េទសលបណតុ ះបណត ល ែដលគត់បនេរៀនៃថ អង់េគលស និងមីយ៉ន
ម៉។ េនកែនលងេនះ គត់បនរប់អនមិតតភ័រកត និងមនភពសបបយរកីរយ។ ឃិន 
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េពលបចចុបបននកំពុងែសវងរកករអប់រ ំ និងករែថរកសរតឹមរតូវ បុ៉ែនតគត់មិនមនឯកសរ
រសបចបប់េដមបីសន ក់េនកនុងរបេទសៃថ េហយេនែតរបឈមនឹងករចប់ខលួន និរេទស 
ឬជួញដូរសរជថមី។  
 

 

លហំត់អនុវតត៖លហំត់អនុវតត៖លហំត់អនុវតត៖លហំត់អនុវតត៖ 
ែសវងរកកររេំលភបំពនសិទធិ 
 
ចំេពះេរឿងកតីទំងពីរែដលបនបញជ ក់លមអិតខងេល ពលកមមេដយបងខំេនម៉េឡសុ ី
និងពលករជកុមរេនរបេទសៃថ សូមបញជ ក់លមអិតពីកររេំលភបំពនចមបងេលអនក
ែដលពក់ព័នធ។ េតេនះជកររេំលភបំពនសិទធិមនុសសែមនែដរឬេទ? 

 
ឧទហរណ៍ៃនកររេំលភបំពនអចជ៖ 
•    រេំលភកិចចសនយ 
•    ៃថលេសវៃថលេពក 
•    របក់ឈនូលមិនរគប់តមចំនួន ឬមិនមនករេបករបក់ឈនូល 
•    េម៉ងករងរែវង 
•    លកខខណឌ រស់េនមិនលអ 
•    មនលទធភពតិចកនុងករទទួលបនករែថទំសុខភព    
•    ករដកហូតឯកសរ 
•    ករគរមមកំែហងដល់សនតិសុខ   
•    មិនមនេសរភីពកនុងករេដរេហរ 

 
 

៧.៣.១ សកមមភពរដឋ ភិបល ែដលអចករពរសិទធិពលករេទសនតរKេវសន៍ 
អនុសញញ អំពវនវដល់រដឋកនុងករបងក រ “ករេហរ និងករងរេដយមិនរសបចបប់ ឬលួច
លក់របស់ពលករេទសនតរបេវសន៍កនុងសថ នភពែដលមិនេទៀងទត់” េហយរបកស
ថរដឋគួរែតធន “ លកខខណឌ សុវតថិភព េសមភព ជមនុសស និងរសបចបប់”។ មួយែផនក 
កិចចករេនះ អចសេរមចបនតមរយៈករបេងកនភពេទៀងទត់ៃនករងរេទសនត
របេវសន៍ ែដលអនុញញ តឲយពលករែដលមិនមនឯកសរទំងអស់កនុងករកល យជមន
ឯកសរជបេណត រៗ។ ផតល់ភពរសបចបប់ដល់ពលកមមេទសនតរបេវសន៍នឹងកត់បនថយ
វសិលភព និងតរមូវករេលេសដឋកិចចឧរកិដឋកនុងេទសនតរបេវសន៍ ែដលអចកត់បនថយ
នូវេកតមនេឡងនូវករជួញដូរ។ ខណៈេពលែដលេនះដក់កតពវកិចចដល់រដឋ ភិបល
កនុងករករពរពលករពីកររេំលភបំពន វក៏អចរតូវបនេរបរបស់េដយរដឋ ភិបល
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ជេលសមួយកនុងករកំណត់ទិសេដ បរងក បពលករេទសនតរបេវសន៍តមរយៈបេងកន
កររតួតពិនិតយតមរពំែដន វយឆមក់កែនលងករងរ និងនិរេទសពលករែដលមិនមនឯក
សរ។ េលសពីេនះេទៀត មិនមនករេសនឲយរដឋ ភិបលកនុងករេលកកមពស់លទធភព
ដលព់លករេទសនតរបេវសន៍ែដលមនឯកសរ ឬេសនដល់រកុមហុ៊នេដមបីជួយកនុងករ
ផតលភ់ពេទៀងទត់ដល់កមល ំងពលកមមរបស់ពួកេគេនះេទ។ ICRMW ែចងថរដឋ
ភិបលគួរែត ”ចត់វធិនករសមរសបេដមបធីនថ [សថ នភពមិនេទៀងទត់] មិនេកត
េឡងតេទេទៀតេនះេទ” បុ៉ែនតអនុសញញ េនះមិនបនអំពវនវឲយមនករផល ស់បតូរចបប់ 
ឬេគលនេយបយអេនត របេវសន៍េនះេទ ែដលអចរមួបញចូ លនូវឧបសគគជេរចន
ដលក់រចូលេដយមនឯកសរេទៀងទត់។ 
 

 
េទះបីជ ICRMW បងក រមិនឲយមននិរេទសតមទំេនងចិតតក៏េដយ ករនិរេទសរសប
ចបប់រតូវបនអនុញញ តកនុងអនុសញញ េនះ។ ជករពិតណស់ ករបេណត ញេចញជ
សិទធិរបស់រដឋ ភិបល េទះបីជករនិរេទសេនះរតូវេធវេឡងតមយនតករចបប់ក៏េដយ។ 

ពលករេទសនតរបេវសន៍ពិតជមនសិទធិពក់ព័នធនឹងករនិរេទស រួមមនសិទធិកនុងករបតឹង
តវ៉ និងសិទធិតទល់នឹងករនិរេទសជរកុម។ យ៉ងណមិញ េនមនចេនល ះសរមប់ករ
បករសយពក់ព័នធនឹងេគលគំនិតៃនភពរសបចបប់ េដមបីរបឆំងនឹងករនិរេទសតម
ទំេនងចិតត។ មនសកមមភពមួយចំនួនែដលរដឋ ភិបលអចេធវបនែដលមិនករមិតេល
សិទធិពលករ។ េនះរមួមនបបញញតតិកមមេលរបេភទៃនករងរែដលពលករេទសនតរបេវសន៍

អចេធវបន។ េនកនុងរបេទសដូចជៃថ និងម៉េឡសុ ី ពលករេទសនតរបេវសន៍រតូវបន
ដក់ករមិតេលវស័ិយករងរជក់លក់មួយចំនួន។ (ជឧទហរណ៍ ពលករេទសនត
របេវសន៍កនុងរបេទសៃថ អចេធវករកនុងឧសសហកមមេនសទ កមមនតសល កិចចករផទះ 
ករដឹកជញជូ នទំនិញ កសិកមម និងសំណង់បុ៉េណណ ះ)។ ជទូេទ របេភទករងរែដល
ពលករេទសនតរបេវសន៍េធវគឺសថិតកនុងរបេទស “ បី D” ករងរែដលកងវក់ េរគះថន ក់ និង
មិនៃថលថនូរ។ ជឧទហរណ៍ ករងរកនុងឧសសហកមមេនសទ អចរួមបញចូ លករងរ
កងវក់ដូចជវះេពះរតី (ជករងរែដលធំកលិនសអយុ)។ ឧទហរណ៍មួយៃនករងរេរគះ
ថន ក់គឺេធវករេលទូកេនសទកែនលងមហសគរ។ ករងរមិនៃថលថនូរអចជអនកបេរម
េសវផលូវេភទលកខណៈពណិជជកមមដល់អនកេនសទ (េទះបីេនះមិនែមនទរមង់ករងរ
រសបចបប់ក៏េដយ)។ 
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ករណីសិកស 
អនកជួយកិចចករផទះេនសឹងហបូរេីរៀបរប់ពីេហតុករណ៍ 

 
របយករណ៍ករឃល ំេមលសិទធិមនុសស សតីពីអនកជួយកិចចករផទះកនុងរបេទសសឹងហបូរ ី គឺ
របយករណ៍ រសតីជួយកិចចករផទះចំសត ប់បញជ  ែដលបងហ ញពីករេរៀបរប់របស់រសតី
ជួយកិចចករផទះជនជតិឥណឌូ េនសីុ ែដលកំពុងបេរមករងរកនុងរបេទសសឹងហបូរដូីចខង
េរកមេនះ៖ 

 
“ខញុំមិនរតូវបនអនុញញ តឲយេចញេរក។ ខញុំមិនែដលេចញេទខងេរក មិនែដលសូមបីែត
េទខងេរកេដមបយីកសំរមេចល។ ខញុំេនកនុងផទះរហូត ខញុំមិនែដលេទផសរទល់ែត
េសះ។ ខញុំមិនរតូវបនអនុញញ តឲយេបកវទិយុសត ប់េនះេទ។ ខញុំអចេឃញពិភពេលក
ខងេរកេនេពលែដលខញុំហងសេមលៀកបំពក់បុ៉េណណ ះ។ េថែករបស់ខញុំនិយយថ ‘កំុ
និយយជមួយអនកណមន ក់ឲយេសះ។ កំុនិយយជមួយមិតតិភ័កត ឬ អនកជិតខងឲយ
េសះ’។ ខញុំមិនរតូវបនអនុញញ តឲយទក់ទងជមួយសច់ញតិ។ ខញុំបនេធវករអស់រយៈ
េពលបីឆន ំ។ ខញុំមិនមនមនុសសនិយយជមួយ។ ខញុំសួរេថែករបស់ខញុំេតខញុំអចេទ
របេទសឥណឌូ េនសុីវញិបនឬក៏អត់ េហយគត់និយយថ េទ។ ពួកគត់និយយថ
’អនកឯងរតូវែតបញច ប់កិចចសនយរបស់ខលួន។ អនកឯករតូវែតធនបញច ប់កិចចសនយរបស់
អនក មុនេពលរតលប់េទវញិ’។  

 
អនកជួយកិចចករផទះមនភពងយរងេរគះជពិេសស េដសយរពួកេគេនផត ច់ខលួនពី
មិតតិភ័កត និងរកុមរគួសរ។ បញហ មនករែរបរបលួេដយសរែតមនទូរស័ពទចល័ត 
េហយរបេទសដូចជសឹងហបូរ ី និងហុងកុង បនអនុម័តចបប់េដមបីឲយអនកជួយកិចចករផទះ
មនេពលឈប់សរមប់របចំសបត ហ៍ចំនួនមួយៃថង។ យ៉ងណមិញ ករករពរេនែត
គម នករធន។ ៃថងឈប់សរមកកនុងរបេទសសិងហបូរគឺីមិនែមនជករតរមូវដច់ខត 
និេយជកអចដកហូតទូរស័ពទ េហយអនកជួយកិចចករផទះមនអរមមណ៍ភ័យខល ច េធវឲយ
មិនហ៊នដក់ពកយបណតឹ ង។  

 

 

៧.៣.២ អងគករពលករេទសនតរKេវសន៍ 
អងគករពលករេទសនតរបេវសន៍ខុសៗគន ពក់ព័នធនឹងទំហ ំ និងសកមមភព។ មនអងគ
ករចំនួនបីរបេភទែដលេធវករករពរសិទធិរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍។ 
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អងគករអនតរជតិអងគករអនតរជតិអងគករអនតរជតិអងគករអនតរជត ិ
េរកពី UN ែដលមនសថ ប័នសនធិសញញ សរមប់ ICRMW និងអនករយករណ៍ពិេសស
ពីសិទធិរបស់ជនមិនែមនជពលរដឋ អងគករអនតរជតិដៃទេទៀតែដលរគប់រគងសិទធិពលករ

េទសនតរបេវសន៍ មនដូចជ ILO (អងគករអនតរជតិខងករងរ) និង IOM (អងគករអនតរ 
ជតិេទសនតរបេវសន៍)។ ខណៈេពលែដលពួកេគេនមនែដនកំណត់កនុងករផតល់ករ
របឹកស និងកររសវរជវបេចចកេទស អងគករទំងេនះេដរតួជសថ ប័នកំណត់សតង់ដរដ៏
សំខន់។ 

 

NGOsNGOsNGOsNGOs    ជំនញកនងុរសកុជំនញកនងុរសកុជំនញកនងុរសកុជំនញកនងុរសកុ 
អងគករទំងេនះផតល់េសវកមមដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍ ដូចជេសវផលូវចបប់ ករករពរ 
និងករអប់រ។ំ NGOs ែដលេធវករជមួយពលករេទសនតរបេវសន៍ចំនួនពីរែដលេលច
េធល បំផុតកនុងតំបន់គឺ វទិកពលករេទសនតរបេវសន៍ (មនទីតំងេនរបេទសហវីលីពីន) 
និងរកុមករងរពលករេទសនតរបេវសន៍អស៊ន។ អងគករទំងពីរេនះពក់ព័នធយ៉ងសុី
ជេរមកនុងករតសូ៊មតិ និងករកំណត់សតង់ដរ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត អងគករតមមូល
ដឋ នក៏អចផតល់េសវកមមបនែដរ (ដូចជបណត ញករពរសិទធិករងរ (LPN) ែដលមន

ទីតំងេនរបេទសៃថ ឬ កមល ំងរសតី Tenaganita កនុងរបេទសម៉េឡសីុជេដម)។ រកុមទំង
េនះផតល់េសវកមមដូចជេសវផលូវចបប់ ករអប់រសំរមប់កុមររបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍ 
កមមវធីិសតីពីសុខភព ជរមក ករតសូ៊មតិេលសិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍ និងករផតល់
ជំនួយមនុសសធម៌ចំេពះពលករ និងរកុមរគួសររបស់ពួកេគ។ អងគករទំងេនះមួយ
ចំនួនទទួលបនករគំរទពី ILO និង IOM ដូចេនះបេងកតនូវសថ នភពមួយែដលសកមម
ភពតមមូលដឋ ន ទទួលបនករគំរទជអនតរជតិ។ 

 

សហជីពពលករសហជីពពលករសហជីពពលករសហជីពពលករ    
េនះជករផតល់មេធយបយកនុងករេគៀងគរពលករេទសនតរបេវសន៍ ែដលសេមលងបុគគល
របស់គត់មិនរតវូបនេគដឹងលឺ។ តមរយៈករចូលរួមកនុងសហជីព ពលករ និងរគួសរ
របស់ពលករទទួលបនតំណង ករករពរ និងលទធភពកនុងករទទួលបនយុតតិធម៌។ 
យ៉ងណមិញ េដយសរជេរឿយៗពលករេទនតរបេវសន៍មិនមនសិទធិកនុងករចូលរួម
កនុងសហជីព ឬមនលទធភពកនុងករទទួលបនេសវពីអងគករទំងេនះ ឥទធិពលរបស់
អងគករទំងេនះេនមនករមិតេនេឡយ។ កនុងឆកអនតរជតិ សហជីពែដលមនមូល
ដឋ នេនអេមរកិ AFL-CIO េធវកិចចករេឆព ះេទកន់កំែណទរមង់អេនត របេវសន៍ សិទធិ
ពលករេពញេលញរបស់ពលករបរេទស កររគប់រគងពលករេទសនតរបេវសន៍ជកុមរ 
សតង់ដរកែនលងករងរែដលលអរបេសរេឡង និងអនកតំណងរសបចបប់ដល់ពលករ
េទសនតរបេវសន៍ និងរគួសររបស់ពួកេគ។ 
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ដូចែដលបនេឃញ មនមេធយបយជេរចនែដលពលករេទសនតរបេវសន៍រតូវបន
ករពរេដយអងគករទំងេនះ។ ករករពរពលករេនកែនលងករងរគឺមនសរៈសំខន់

ណស់ ដូចេនះពួកេគមិនអចរតូវបនរបរពឹតតមកេលមិនសមរមយ ឬមិនរតូវបនរេំលភ 
បំពន។ អងគករអនតរគមន៍កនុងសថ នភពេនះតមរយៈករជរមបដល់បូ៉លីស ឬមរនតី
រកសួងករងរអំពីកររេំលភបំពនេនកែនលងករងរ។ មនករទមទរឲយេធវករតស៊ូ
មតិសរមប់សិទធិពលករពីរដឋ ភិបល និងវស័ិយធុរកិចច េហយេដមបីផល ស់បតូរអកបប
កិរយិរបស់សធរណៈែដលមិនចូលចិតតពលករេទសនតរបេវសន៍។ រគួសររបស់ពលករ

េទសនតរបេវសន៍រតូវករជំនួយផងែដរ។ កូនៗជេរចនរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍ 
មិនទទួលបនលទធភពកនុងករទទួលបនេសវជមូលដឋ ន ដូចជករែថទំសុខភព 
និងករអប់រ ំែដលេនះអចរតវូបនផតល់ជូនេដយ NGOs។  

 
ខណៈេពលែដលមនផលូវែវងឆង យេទៀត ែដលរតូវេដរមុនេពលសិទធិរបស់ពលករេទសនត

របេវសន៍រតូវបនករពរ ក៏មនភពរបេសរេឡងមួយចំនួនកនុងតំបន់កនុងរយៈេពល
បុ៉នម នទសវតសមកេនះ។ េដយករចូលជធរមនៃន ICRMW កនុងឆន ំ២០០៣ និង ករ
បេងកត NGOs ជេរចនេដមបកីរពរពលករេទសនតរបេវសន៍ គឺមនសកមមភពជេរចន
កនុងវសិ័យេនះ។ យ៉ងណមិញ បញហ េនែតមន េហយេនះជករណីៃនទរមង់ធងន់ធងរ
បំផុតៃនកររេំលភបំពនពលករេទសនតរបេវសន៍ គឺករជួញដូរ។  

 
 

៧.៤ មនុសសែដលរតូវបនជួញដូរ 
 

បទឧរកិដឋជួញដូរមនុសស ជទូេទរតូវបនចត់ទុកថជរបេភទមួយៃនទសភព។ 
វេកតេឡងេនេពលែដលអនកណមន ក់រតូវបនយកេចញពីផទះ ឬកែនលងសន ក់េនរបស់
ពួកេគ េហយដក់ចូលកនុងសថ នភពមួយែដលពួកេគរតូវបនេកងរបវញ័ច  ករេកងរបវញ័ច
េនះអចជពលកមមេដយបងខំ ឬករងរបេរមផលវូេភទ។ ករជួញដូរមនុសសជបញហ ធងន់
ធងរមួយែដលមនកររកីរលដលយ៉ងខល ំង កនុងរយៈេពលៃមភឆន ំចុងេរកយេនះេដយ
សរេហតុផលមួយចំនួន ជចមបងពក់ព័នធនឹងសកលភវូបនីយកមម៖ 

 
•   ករេកនេឡងៃនបណត ញឧរកិដឋកមមឆលងែដន៖ សកលភវបូនីយកមមបននំឲយមន

សកមមភព និងបណត ញបទឧរកិដឋឆលងែដន េដយសរករផល ស់បតូរករទំនក់ទំនង 
បេចចកវទិយ និងករេធវដំេណ រ។ ករជួញដូរមនុសសេពលបចចុបបននេនះជឧសសហកមម
មិនរសបចបប់ែដលរកចំណូលបនេរចនបំផុត។  

• សកលភវូបនីយកមមៃនេសដឋកិចច៖ ជមួយនឹងរបេទសកន់ែតេរចនេឡងេធវករ
េបកចំហេសដឋកិចចរបស់ខលួន និងចលនែដលមនករេកនេឡងេដមបីពលកមម និង
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ករកំសនត ករជួញដូរបនកល យជរបភពរកចំណូលៃនពលកមម។ មេធយបយ
េសដឋកិចចសកលភវូបនីយកមម ែដលេធវករបងវិលរបក់ជំុវញិពិភពេលកេដមបីេផញ
ផលរបេយជន៍ពីសកមមភពមិនរសបចបប់ ក៏មនភពកន់ែតងយរសួលផងែដរ។ 

 
• ករេធវដំេណ រែដលងយរសលួជងមុន៖ បំលស់ទីធំៗរបស់របជជនជេរឿយៗ

ពក់ព័នធនឹងបំលស់ទីមិនេទៀងទត់របស់របជជន និងទំនិញ។ មនុសសែដលរតូវ
បនជួញដូរជេរចនេធវដំេណ ររសបចបប់េទរបេទសដៃទ គឺបនរតឹមែតធល ក់ខលួន
ចូលកនុងសថ នភពែដលរតូវបនជួញដូរបុ៉េណណ ះ។ 

• ករផល ស់បតូរទីផសរករងរ៖ របេទសែដលមនកររកីចំេរ នឧសសហកមមឆប់រហ័ស
េនអសីុអេគនយ៍ ជេរឿយៗរតូវករចំនួនពលករែដលមនតៃមលពលកមមទបជ
េរចន។ ជមួយនឹងចំនួនរបជជនកន់ែតេរចន ែដលមនេគលបំណងកនុងករ
េធវដំេណ រេដមបីែសវងរកករងរខងេរករបេទសរបស់ពួកេគ អចនំឲយមនករ
េកនេឡងនូវករជួញដូរ។ េលសពីេនះេទៀត ចំនួនេរចនៃនពលកររសតីែដលេន
លីវអចេធវឲយមនករេកនេឡងតរមូវករ កនុងករងរបេរមផលូវេភទជលកខណៈព
ណិជជកមម ែដលអចពឹងែផអកេលរសតីែដលរតវូបនជួញដូរ។ 

 
ចបប់សតីពីករជួញដូរមនរបភពេចញពីចបប់របឆំងរបបទសភព េទះបីជករជួញ
ដូរតមមេធយបយជេរចនបនកល យជបទឧរកិដឋ ែដលខុសគន ពីទសភពក៏េដយ។ 
ករបងក រទសភពមនរបវតតិយូវលុងចប់តំងពីពក់ណត លទសវតសឆន ំ ១៨០០ មកេមល៉ះ 
េហយករករពរពីអំេពទសភពេពលបចចុបបននេនះ រតវូបនចត់ទុកថជចបប់អនតរ
ជតិទំេនៀមទំលប់។ ចបប់របឆំងករជួញដូរចប់េផតមតំងពីេដមទសវតសឆន ំ ១៩០០ 
េហយចបប់របឆំងករជូញដូរដំបូងរតូវបនេហជទូេទថជ “ចបប់ទសភពពណ៌ស”។ 
ចបប់ទំងេនះមនេគលបំណងកនុងករករពររសត ី និងកុមរែសបកសពីលក់េធវជ
ទសភព ជពិេសសកនុងទវីបអរហវិក និងមជឈឹមបូព៌។ ទសកររសតីែសបកសរតូវបន
ចត់ទុកថជេរឿងមិនពិត ែដលរតូវបនបេងកតេឡងេដមបរីគប់រគងរសត ីនិងចត់ទុកជន
ជតិអរហវិក និងរបជជនមកពីមជឈឹមបូព៌ថជបិសច។ េទះបីជករគរមមកំែហង
េនះមិនរតូវបនបញជ ក់ពិតរបកដក៏េដយ ក៏មនចបប់មួយចំនួនរតូវបនអនុម័តេដមបី
បញឈប់ករជួញដូរេនះ៖ កិចចរពមេរពៀងអនតរជតិសរមប់ករទប់សក ត់ករជួញដូរទស
ករជនជតិែសបកស (១៩០៤) អនុសញញ អនតរជតិសតីពីករទប់សក ត់ករជួញដូរទសករ
ជនជតិែសបកស (១៩១០) និងអនុសញញ អនតរជតិេដមបីទប់សក ត់ករជួញដូររសត ី និង
កុមរ (១៩២១)។ សន ៃដសំខន់មួយែដលរតូវបនបេងកតេឡងេដយចបប់ទំងេនះគឺ
ករេធវឲយចបប់ជួញដូរេផត តសំខន់េលរសត ី និងេលករជួញដូរសរមប់ទសភពផលូវេភទ។ 
ជករពិតណស់េនះជបញហ ធងន់ធងរ បុ៉ែនតេនះមនន័យថកលពីមុនករជួញដូរបុរស 
និងករជូញដូរពលកមមរតូវបនយកេមលរលំងេដយអងគករជេរចន បុ៉ែនតេទបមនករ
ផល ស់បតូរេពលថមីៗេនះបុ៉េណណ ះ។ 
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ករណីសិកស 
រតូវបនជួញដូរេទេលទូកេនសទ 

 

ករដករសង់ខងេរកមេនះគឺេចញពី អតតបទកែសត Myanmar Times េចញែខតុល 
ឆន ំ២០១១ ែដលមនចំណងេជងថពលកររបប់េរឿងរ៉វពីទសភពេលទូកេនសទ
ៃថ៖  

 
េនៃថងែដល មិនែមនជេឈម ះពិតរបស់គត់ បនេឃញសមុរទជេលកទីមួយ គឺេន
េពលែដលអនកជួញដូរបនរបគល់គត់ជួនេថែក បនទ ប់ពីេធវដំេណ រអស់មួយសបត ហ៍
តមៃរពពីមីយ៉ន់ម៉េទកន់នវេលេឆនរសមុរទៃថ។  

 
គត់បនេរៀបរប់ថវជករចប់េផតមៃនររយៈេពលរបំពីរែខៃន ”ឋននរក” ែដលកនុង
អំឡុងេពលេនះ មនករវយដំរចំធក់”េរៀងរល់ៃថង និងេរៀងរល់េម៉ង”។ 

 
Hla Myint បនសេរមចចិតតរត់េគចខលួន ហក់ចូលទឹក េហយេតងេពងសេរងគ ះជីវតិ
អស់រយៈេពលរបំេម៉ងមុនេពលដល់រចំង បនទ ប់ពីបនេឃញរបធនរកុមគត់
សមល ប់កូនៃដទូកមួយរូប។  

 
បុរសមន ក់ែដលរតូវបនចប់ខលួនេពលពយយមរត់េគច រតវូបនវយ និងេធវទរុណកមម
ធងន់ធងរេនមុខអនកេនសទទំងអស់។  

 
Hla Myint បននិយយ“បនទ ប់ពីពួកេគយកគត់េទខងេរកយទូក ឲយគត់ឈរ
េនែកមទូក េហយបញ់គត់ចំកបល។ េបះដូងរបស់ខញុំេលតខល ំងែមនែទនេពលែដល
ខញុំេឃញេហតុករណ៍េនះ” ។ 

 
េរឿងរ៉វរបស់គត់គឺជេរឿងមួយកនុងចំេណមេរឿងរ៉វជេរចន ៃនទសភពកនុងឧសសហកមម
េនសទរប់លនដុលល ររបស់របេទសៃថ ែដលអនកេធវយុទធនករនិយយថឧសសហកមម 
េនះពឹងែផអកេលពលកមមេដយបងខំ េដមបីផគត់ផគង់េរគឿងសមុរទដល់េភជនីយដឋ ន និង
ផសរទំេនបជំុវញិពិភពេលក។
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៧.៤.១ ពធិសីរេដមបបីងក រ ទប់សក ត់ នងិដក់ទណឌ កមមេលករជួញដូរមនុសស
ជពេិសសរសតី នងិកុមរ ឆន  ំ២០០៣ (ពធិសីរ ប៉លឺម៉ូ)  
 
រហូតដល់ទសវតសឆន ំ ១៩៩០ មនែតសថ ប័នសិទធិមនុសសបុ៉េណណ ះ (េដយរមួមន OHCHR) 
ែដលេធវករេឆលយតបនឹងករជួញដូរមនុសស។ យ៉ងណមិញ េនកនុង UN មនចលន
កនុងករចត់ទុកថករជួញដូរជអំេពឧរកិដឋ េហយបនទ ប់មករតូវបនទទួលខុសរតូវ
េដយគណៈកមម ករឧរកិដឋកមមរបស់ UN ែដលបចចុបបននេនះមនេឈម ះថជ ករយិល័យ 

UN សតីពីេរគឿងេញៀន និងបទឧរកិដឋ (UNODC)។ ពិធីសរសតពីីករជួញដូរគឺជពិធីសរ 
មួយកនុងចំេណមពិធិសរទំងបី ៃនអនុសញញ របស់អងគករសហរបជជតិេដមបីរបឆំង
ឧរកិដឋកមមឆលងែដន (២០០០)។ ពិធីសរពីរដៃទេទៀតរគបដណត ប់េលកររត់ពនធមនុសស 
និងករអវុធ។ េពលខលះពិធីសរេនះរតូវបនេហថ ពិធីសរប៉លឺមូ៉ ែដលបនដក់
េឈម ះតមទីរកុងប៉លឺមូ៉េនភគខងតបូងរបស់របេទសអីុតល ី ែដលជកែនលងអនុ
សញញ រតូវបនរពង។ លកខណៈសំខន់ៃនពិធីសរគឺថដក់ជបទឧរកិដឋេលសកមម
ភពេនេលឆកអនតរជតិ ែដលតំងពីមុន ដូចជអនកេរជសេរ សអចជួញដូរមនុសសេទ
កន់របេទសដៃទ េហយមិនមនេទសឧរកិដឋេនះេទ េដយសរែតករេកងរបវញ័ច ពិត
របដកបនេកតេឡងកនុងរបេទសដៃទ និងឧរកិដឋជនែដលេនខងេរកែដនយុតត ធិករ
ែដលបទឧរកិដឋបនេកតេឡង។  

 
បញហ ជបឋមែដលបនេដះរសយេដយពិធីសរេនះ គឺកំណត់និយមន័យៃនករជួញ
ដូរ េដយមិនមននិយមន័យណមួយពីករជួញដូរកនុងចបប់អនតរជតិេនះេទ។ េន
េពលនិយមន័យរតូវបនកំណត់រួចរល់េហយ ទមទរឲយមនករចត់ទុកអំេពជួញដូរ
ជបទឧរកិដឋ េហយនិងករពរសិទធិរបស់ជនរងេរគះៃនករជួញដូរ។ េដយមនភព
ចរមុះៃនកមមវតថុ ជករសំខន់កនុងករចងចំថ ពិធីសរសតីពីករជួញដូរមិនែមនជសនធិ
សញញ សិទធិមនុសសេនះេទ េទះបីជវមនធតុផសំពីសិទធិមនុសស េហយកមមវតថុរបស់វគឺ
េដមបីករពរសិទធិមនុសសក៏េដយ។ ពិធីសរជួញដូរគឺខុសគន ពីសនធិសញញ ជនមិនែមន
ជពលរដឋដៃទេទៀត ដូចជសនធិសញញ ពលករេទសនតរបេវសន៍ និងជនេភៀសខលួន 
េដយេនកនុងពិធីសរជួញដូរេនះ មនកមមវតថុចបសក់នុងករចត់ទុកជបទឧរកិដឋេល
សកមមភពពក់ព័នធនឹងករជួញដូរ។ េនេពលែដលរដឋផតល់សចច ប័នេលពិធីសរ ពួកេគ
រពឹំងកនុងករបងក រ និងរបយុទធរបឆំងនឹងករជួញដូរមនុសស ករពរ និងជួយដល់ជនរង
េរគះៃនករជួញដូរ និងសហករជមួយនឹងរដឋសមជិកដៃទេទៀត។ 

 



300 
 

ករជួញដូរមនវតតមនកនុងសនធិសញញ សិទធិមនុសសចំនួនពីរ៖ កនុង CEDAW (មរត ៦) 
ែដលពយយមកនុងករ”ទប់សក ត់រគប់ទរមង់ៃនករជួញដូររសត”ី និងកនុង ពិធីសរបែនថម
ទីពីរៃន CRC សតីពីករលក់ដូរកុមរ េពសយកមមកុមរ និងអំេពអសអភសេលកុមរ។ 
សនធិសញញ ទំងពីរេនះមនែដនកំណត់របស់ខលួន៖ CEDAW មិនបនកំណត់និយមន័យ 
ឬចត់ទុកជបទឧរកិដឋនូវអំេពជួញដូរ ខណៈេពលែដល ពិធីសរបែនថម CRC ចត់ទុក
ជបទឧរកិដឋនូវេពសយកមមកុមរ បុ៉ែនតមិនបនកំណត់ពីករបំលស់ទីកុមរ ឬពលកមម
េដយបងខំរបស់កុមរេនះេឡយ។  

 

៧.៤.២ និយមន័យៃនករជួញដូរ 
មនករជែជកែវកែញកេរចនកនុងអំឡុងេពល ៃនកររពងពិធីកសរៃនករជួញដូរ 
ែដលរដឋ និង NGOs េធវករអះអងអំពីលកខខណឌ តរមូវែដលបុគគលមួយរូបអចរតូវបន
បងខំឲយធល ក់ចូលករេកងរបវញ័ច  តួនទីៃនេពសយកមម និងអតថន័យៃនករេកងរបវញ័ច េដមបី
កំណត់េឈម ះបុ៉ែនតមួយចំនួនបុ៉េណណ ះ។ និយមន័យកនុងពិធីសរប៉លឺមូ៉បនែចងថ៖ 

 
ករជួញដូរមនុសសមនន័យថ[ជសកមមភពៃន] ករេរជសេរ ស ដឹកជញជូ ន េផទរ 
ដក់េលទូក ឬទទួលបុគគល តមរយៈមេធយបយៃនករគរមមកំែហង ឬេរប
របស់ទរមង់ដៃទៃនករបងខំ ករចប់ពរងត់ េបកបនលំ េបករបស ់ ឬកររេំលភ
អំណច ឬសថិតកនុងសថ នភពៃនភពរងេរគះ ឬេដយសរករផតល ់ ឬទទួល
របក់ ឬផលរបេយជន៍េដមបីទទួលបនកររពមេរពៀង ពីបុគគលមួយរូបែដល
មនកររគប់រគងេលបុគគលដៃទេទៀត េដមបីេគលបំណងៃនករេកងរបវញ័ច ។ 
ករេកងរបវញ័ច រមួមន ជអបបរមន ជករេកងរបវញ័ច េពសយកមមេលអនកដៃទ ឬ
ទរមង់ណមួយៃនករេកងរបវញ័ច ផលូវេភទ ពលកមមឬេសវកមមេដយបងខំ ទស
ភព ឬករអនុវតតែដលរសេដៀងគន នឹងទសភព េសវភព ឬករយកេចញនូវ
សររីងគ។ 
 

មនធតុផសំសំខន់ចំនួនបីកនុងនិយមន័យេនះ។ ចំេពះសថ នភពមួយេដមបចីត់ទុកថ
ជករជួញដូរ រតូវមនវតតមននូវធតុផសទំំងបីេនះ (េទះបីជចំេពះកុមរ មនែត
ធតុផស ំ‘សកមមភព’ និង ‘ករេកងរបវញ័ច ’ គឺជករចំបច់ក៏េដយ)។ 

 

ធតផុសំធតផុសំធតផុសំធតផុស ំ   ““““សកមមភពសកមមភពសកមមភពសកមមភព””””    
ធតុផសំសកមមភព ជអវីែដលអនកណមន ក់រតូវែតរបរពឹតតបទឧរកិដឋៃនករជួញដូរ។ 
សកមមភពែដលបនបញជ ក់មនដូចជ៖ ករេរជសេរ ស ករដឹកជញជូ ន ករេផទរ ករ
ដក់េលទូក ឬករទទួលមនុសស។ តរងេនះរគប់ដណត ប់រគប់ទិដឋភពទំងអស់ៃនករ
បំលស់ទីកនុងេទសនតរបេវសន៍ ចប់េផតមពីករេរជសេរ សពីដំបូងរហូតដល់បុគគលរតូវ
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បនទទួលេនចុងបញច ប់។ ករសំខន់ៃនធតុេនះគឺថវចត់ជបទឧរកិដឋៃនដំេណ រ
ករទំងមូល។ ករជួញដូរមិនែមនរគន់ែតជករេកងរបវញ័ច េលបុគគលមន ក់បុ៉េណណ ះេទ 
បុ៉ែនតជករលក់ ឬេរជសេរ សអនកណមន ក់េដមបីធល ក់ចូលកនុងសថ នភពែដលរតូវបន
ជួញដូរផងែដរ។ េដយសរពិធីសរេនះជសនធិសញញ រពហមទណឌ  មនន័យថអនកណ
មន ក់ែដលរបរពឹតតអំេពណមួយ កនុងចំេណមអំេពទំងអស់េនះ គឺជកររបរពឹតតបទ
ឧរកិដឋ។ 

 

ធតផុសំធតផុសំធតផុសំធតផុស”ំ”””មេធយបយមេធយបយមេធយបយមេធយបយ”””” 
ធតុផសំមេធយបយ ជអវីែដលអនកជួញដូរេធវេដមបធីនថបុគគលរតវូបនបញច ប់កនុង
សថ នភពែដលរតវូបនជួញដូរ ដូចជករចប់បងខំ ចប់ពរងត់ ឬេបករបសអ់នកណ
មន ក់។ តមរយៈេនះ េនះគឺជអវីែដលែរបកល យសកមមភពខងេលេទជបទឧរកិដឋ។ 
របសិនជអនកេបកតក់សីុមន ក់ជូនអនកណមន ក់េទកែនលងករងរមួយ ែដលពួកេគរតូវ
បនជួញដូរ អនកេបកតក់សីុរូបេនះមិនបនរបរពឹតតបទេលមសេនះេទ (សនមតថអនក
េបកបររូបេនះមិនដឹងេរឿងអវីទំងអស់)។ បុ៉ែនតរសតីែដលលក់កុមរេទេមករទូកេនសទ 
(ដូចជករណីខងេលកនុងជំពូកេនះ) គឺចបស់ណស់ជកររបរពឹតតករជួញដូរ។ និយម
ន័យផតល់នូវមនរូបភពជេរចនៃន ”មេធយបយ” ចប់ពីករគរមមកំែហងរូបរងកយ
ដូចជករចប់ពរងត់ មនទំងករកុហក ឬេបករបស់អនកណមន ក់ េហយក៏រូម
បញចូ លផងែដរនូវកររេំលភអំណច និងករទទួលបនរបក់កៃរមកនុងករជួយដល់ករ
ជួញដូរ។ 

 

ធតផុសំធតផុសំធតផុសំធតផុស ំ   ““““េគលបណំងេគលបណំងេគលបណំងេគលបណំង”””” 
េគលបំណងចងអុលបងហ ញពីអវីែដលបងខំបុគគលមន ក់ឲយជួញដូរអនកដៃទ េហយេដយ
េយងតមពិធីសរេនះ េនះគឺសរមប់េគលបំណងៃនករេកងរបវញ័ច ។ និយមន័យ
ផតលនូ់វឧទហរណ៍មួយចំនួនៃនករជួញដូរ បុ៉ែនតជករពិតមិនបនកំណត់និយមន័យពី
ករេកងរបវញ័ច េនះេទ។ ផទុយេទវញិ ពិធីសរេនះយល់េឃញថេគលបំណងទូេទៃន
ករជួញដូរគឺេដមបីេកងរបវញ័ច ផលូវេភទ (េនេពលែដលរសតីមន ក់រតវូបនបងខំឲយកល យជ
អនកបេរមផលូវេភទ) ឬពលកមមេដយបងខំ (េនេពលែដលបុគគលមន ក់រតវូបនបងខំឲយេធវករ
ផទុយនឹងឆនទៈរបស់ខលួន មិនផតល់របក់ឈនូល ឬ េបករបក់ឈនូលមិនរគប់រគន់ និងមិន
មនេសរភីពកនុងករចកេចញពីករងររបស់ខលួន)។ ទទួលសគ ល់ថករេកងរបវញ័ច រតូវ
បនកំណត់និយមន័យេដយអនុសញញ សតីពីពលកមមេដយបងខំ ែដលបនបញជ ក់លមអិត
ខងេលថ៖ “រល់ករងរ ឬេសវកមមែដលទទួលបនពីបុគគលណមួយែដលសថិតកនុង
សថ នភពៃនករដក់ទណឌ កមមណមួយ និងែដលករងរ ឬេសវកមមេនះមិនរតូវបន
បំេពញេដយបុគគលេនះេដយសម័រគចិតតេនះេទ”។ និយមន័យក៏បនបញជ ក់ពីករយក
េចញនូវេសររីងគ ឬករជួញដូរសររីងគជេគលបំណងមួយផងែដរ។ េនះមិនែមនជ
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បទឧរកិដឋទូេទេនះេទ ជពិេសសេនអសុីអេគនយ ៍ េទះបីជមនករណីេកតេឡង
េលបុគគលែដលបនបញជ ក់កនុងរបេទសេនប៉ល ់ចិន និងឥណឌ ក៏េដយ។ 

 
និយមន័យខងេលអនុវតតចំេពះមនុសសេពញវយ័បុ៉េណណ ះ។ េដមបីបញជ ក់ថមនករ
ជួញដូរ កុមរែដលរតូវបនេកងរបវញ័ចទមទរែតករបញជ ក់ភ័សតុតងេលធតុសកមម
ភព និងេគលបំណងបុ៉េណណ ះ។ ពិធីសរជួញដូរមិនបនបញជ ក់ចបស់ពីេយនឌ័រ ឬ
អយុេនះេទ អនកណមន ក់ក៏អចរតូវបនជួញដូរបនែដរ។ េហយក៏មិនបនបញជ ក់ថ
រតូវឆលងែដនេនះេទ ដូចេនះមនុសសអចរតូវបនជួញដូរេទះបីជកនុងរបេទសរបស់ខលួន
ក៏េដយ។ ពិធីសរេនះក៏មិនបនបញជ ក់ពីសថ នភពែដលមនុសសអចរតូវបនជួញដូរ
េនះេទ ដូចេនះករជួញដូរអចេកតមនកនុងេរងចរក េនផទះ (ចំេពះពលករជួយ
កិចចករផទះ) ផទះបន តមផលូវ (សរមប់កុមរសំុទន) ឬទូកេនសទ។ ពិធីសរេនះក៏បន
បញជ ក់ចបស់ផងែដរថ កររពមេរពៀងរបស់ជនរងេរគះមិនពក់ព័នធេនះេទ របសិន
ជមេធយបយណមួយរតូវបនេរបរបស់។
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ករពិភកស និង ករជែជកែវកែញក 
េតករណីណមួយខងេរកមចត់ទុកជករជួញដូរ? 

 

មនកែនលងជេរចនែដលនិយមន័យៃនករជួញដូរមិនមនភពចបស់លស់។ ជឧទហរណ៍៖  
 

ក. របសិនជអនកេរជសេរ សមួយរូបគិតថពួកេគបញជូ នអនកណមន ក់ េដមបេីធវករងរលអ
មួយ បុ៉ែនតជករពិតវកល យេទជសថ នភពៃនករជួញដូរ េតអនកេរជសេរ សមន
េទសពីករជួញដូរែដរឬេទ? 

 
ខ. របសិនជអនករគប់រគងមួយរបូបដិេសធ កនុងករេបករបក់ឈនូលដលព់លករេទសនត
របេវសន៍មួយរូប បនទ ប់ពីគត់េធវករមួយែខ េតេនះជករជួញដូរែដរឬេទ? 

 
គ. របសិនជពលករេទសនតរបេវសន៍មន ក់ រតូវបនេបៀតេបៀនេករ តîខម សជបនតបនទ ប់
េនកែនលងករងររបស់គត់ េតេនះជករជួញដូរែដរឬេទ? 

 
ឃ.េកមងអយុ ៨ ឆន ំមួយរូបមកពីរបេទសជិតខងរតូវបននំេទកន់ទីរកុងមួយេដមបី
េធវេកមងសំុទន។ េកមងេនះរកីរយកនុងករេធវករអនកសំុទន េដយសរគត់ទទួល
បនអហរ និងអចេធវករជមួយមិតតភ័រកត េទះបីជគត់មិនបនទទួលរបក់
ឈនូលក៏េដយ។ េតេកមងរូបេនះរតូវបនេគជួញដូរែដរឬេទ? 

 
ង. រសតីមន ក់បនជួប និងេរៀបករជមួយជនបរេទសមន ក់តមរយៈអិុនធឺែណត។ 
េនេពលែដលនងេធវដំេណ រេទផទះរបស់គត់ នងដឹងថគត់រពឹំងថនងនឹង
េធវករេពញមួយៃថងេនកែនលងរកុមហុ៊នរបស់គត់ េហយគត់ក៏បនវយនងផង
ែដរ។ បតីចត់ទុកថេនះគឺជអវីែដលរបពនធរតវូែតេធវចំេពះបតីរបស់ខលួន។ េតរបពនធ
រូបេនះរតូវបនជួញដូរែដរឬេទ? 

 
* ចេមលយកនុងរបអប់ខងេរកម 

 
ចេមលយ 
ក. មិនែមនជករជួញដូរេនះេទ េដយសរែតអនកេរជសេរ សមិនមនគេរមងកនុងករេបក

របស់េលបុគគលេនះ។ យ៉ងណមិញ អនករតូវចងចំកនុងចិតតផងែដរថ េនះជេលសទូេទ
បំផុតមួយែដលអះអងេដយអនកេរជសេរ ស។ 
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ខ. េនះមិនែមនជករជួញដូរេនះេទ េដយសរែតករមិតៃនករេកងរបវញ័ច មិនធងន់ធងរ
រគប់រគន់។ ករេកងរបវញ័ច រតូវែតបញចូ លកងវះនូវេសរភីព ឧទហរណ៍ របសិនជ
បុគគលរតូវបនបងក រមិនឲយចកេចញពីករងរ ឬ ពីទីកែនលងករងរជេដម។ ខណៈ
េពលែដលករណីទំងេនះមិនមនជករជូញដូរ វេនែតជបទឧរកិដឋ (ជកររេំលភ 
បំពនេលសិទធិពលករ ឬករយយី)។ យ៉ងណមិញ របសិនជអចបងហ ញភ័សតុតង 
ថពលករេទសនតរបេវសន៍ រតូវបនេរជសេរ សេដមបីេគលបំណងេកងរបវញ័ច  េនះអច
កល យជករជួញដូរកមល ំងពលកមម។  

គ. េនះមិនែមនជករជួញដូរេនះេទេដយសរេហតុផលែដលបនកំណត់កនុងចំនុច 
(ខ) ខងេល។ 

ឃ. េនះជករជួញដូរ។ មិនចំបច់េធវករបញជ ក់ពី “មេធយបយ” េនះេទ េនេពល
ែដលមនករពក់ព័នធនឹងកុមរ។ 

ង. េនះអចជែជកែវកែញកបន េហយអចជករជួញដូររបសិនេបបតីមនេចតនេរប
របស់អពហ៍ពិពហ៍េដមប ី ទទួលបនករងរេដយមិនចំបច់អស់របក់ឈនូលពី
រសត ី(មនន័យថ គត់េបកនងែដលេនះបងហ ញពី”មេធយបយ’) េហយគត់ហម
ឃត់មិនឲយនងចកេចញពីផទះ (ដូចេនះបញជ ក់ពី “េគលបំណង”)។ របសិនេប
មិនដូចេនះេទ អកបបកិរយិរបស់គត់រតវូបនចត់ទុកថជករយយី ឬអំេព
ហិងសកនុងរគួសរបុ៉េណណ ះ។ 

 

 
៧.៤.៣ ធតុផសសិំទធមិនុសសកនងុពធិីសរសតីពកីរជួញដូរ 
 
ពិធីសរពិតជបនផតល់ករករពរដល់ជនរងេរគះៃនករជួញដូរ។ ែដលេនះអច
សេរមចបនតមមេធយបយមួយចំនួនដូចជ តមរយៈករករពរភពឯកជនរបស់
ជនរងេរគះ ផតល់ជូនពួកេគនូវជំនួយរូបរងកយ និងផលូវចិតត េធវមតុភូមិនុវតតន៍ដល់
ពួកេគ (ឬជួយពួកេគឲយរតលប់មកផទះវញិ)។ ជករសំខន់ ពិធីសរេនះែចងថ ជនរង
េរគះៃនករជួញដូរមិនរតូវចត់ទុកថជឧរកដិឋជន ឬដក់ពនធនគរេនះេទ។ ករ
េឆលយតបជទូេទរបស់បូ៉លីស េនេពលែដលពួកេគរកេឃញបុគគលែដលមិនមនឯក
សរគឺឃំុខលួនពួកេគភល មៗ ដូចេនះពួកេគអចរតូវបនបេណត ញេចញពីរបេទស។ េទះ
បីជេនេពលែដលពួកគត់រតលប់មកវញិ ជនរងេរគះអចរតវូដក់កនុងពនធនគរ
េដយរដឋ ភិបលរបស់ខលួនចំេពះបទេលមសពក់ព័នធនឹងអេនត របេវសន៍។ គួរឲយសត យ 
កងវល់េនះមិនរតវូបនរគប់ដណត ប់េដយផទ ល់កនុងពិធីសរេនះេទ។ យ៉ងណមិញ 
ចប់តំងពីចូលជធរមន មនករេចញេសចកតីែណនំ និងេសចកតីសេរមចរបកសថ 
េនះគួរែតរតូវបនចត់ទុកថជសតង់ដរអនុវតតរបស់រដឋ។ 
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េដមបីយល់ដឹងពីវធីិសរសតែដលសិទធិរបស់ជនរងេរគះៃនករជួញដូរ រតូវបនករពរ 
ជករសំខន់កនុងករពិភកសពីវធីិសរសត ែដលមនុសសរតូវបនធល ក់ចូលកនុងសថ នភព
ែដលរតវូបនជួញដូរ។ ខណៈេពលែដលរបព័នធផសពវផសយ និងសថ ប័នមួយចំនួនភគ
េរចននិយយអំពីរសតីវយ័េកមង ែដលរតវូបនេបករបស់ ឬបងខំឲយធល ក់ចូលកនុងករ
ជួញដូរផលូវេភទ េនះមិនែមនជទរមង់ែតមួយគត់ៃនករជួញដូរេនះេទ េហយរបែហល
ជមិនែមនជទរមង់ទូេទមួយៃនករជួញដូរេនះេទ េទះបីជវជរបេភទែដលធងន់ធងរ
បំផុតមួយក៏េដយ។ ករសិកសកលពីេពលថមីៗេនះែដលបនេធវេឡងេនអសីុអេគនយ៍
បនគូសបញជ ក់ពីចំនួនបុរសយ៉ងេរចន ែដលរតូវបនជួញដូរកនុងករងរេលទូក េនសទ 
ឬវស័ិយកសិកមម។ ជេរឿយៗ ពលករគិតថពួកេគចប់េផតមករងរែដល រសបចបប់ 
បុ៉ែនតភល មៗពួកេគរជបពីលកខខណឌ ករងរែដលបនដកហូតនូវេសរភីព របស់ពួកេគ។ 
ដូចគន ចំេពះរសតីជួយកិចចករផទះផងែដរ ែដលរតូវបនឃំុខលួនកនុងផទះរបស់េថែករបស់ 
ខលួន។ ជេរឿងទូេទែដលជនមិនែមនជពលរដឋរតូវបនជួញដូរជជងពលរដឋ ចំេពះ
ពលរដឋអចរគន់ែតរត់េចញេទបូ៉លីសេដមបីសំុករករពរ ខណៈេពលែដលជនមិន
ែមនជពលរដឋអចមនភពភ័យខល ច កនុងកររយករណ៍េទបូ៉លីស េហយរបសិនេប
ពួកេគេធវដូចេនះ ពួកេគរបែហលជមិនេចះភសរគប់រគន់េនះេទ។ ខណៈេពល
ែដលមនករជួញដូរេទកនុងឧសសហកមមផលូវេភទ ជពិេសសបន ែដលអតិថិជនចមបង
គឺពលករេទសនតរបេវសន៍ែតមតង ករជួញដូរសរមប់ពលកមមគឺធំជង និងមនកររតួត
ពិនិតយតិចជងកនុងតំបន់េនះ។ េដយសរេហតុផលេនះ កតត គនលឹះកនុងករករពរសិទធិ
មនុសសែដលរតូវបនជួញដូរ គឺតមរយៈករផតល់ករករពរបែនថមេទៀតេនកែនលង
ករងរ។ បុ៉ែនត ដូចែដលែផនកមុនបនបញជ ក់លមអិត រដឋ ភិបលៃនរបេទសែដលមន
ចំនួនពលករេទសនតរបេវសន៍េរចនមនភពសទ ក់េសទរកនុងករេធវដូចេនះ មនន័យថ
ករជួញដូរសរមប់ពលកមមនឹងេនែតបនត។ 

 
គំរូរទង់រទយៃនករជួញដូរេនអសីុអេគនយ៍ខុសគន ពីតំបន់ដៃទ។ េនអសុីខងតបូង 
ជេរឿងទូេទែដលរសតីរតូវបនជួញដូរ េទកនុងករងរផលូវេភទលកខណៈពណិជជកមមេន
របេទសឥណឌូ ពីរបេទសជិតខងដូចជេនប៉ល់ និងបង់កល េដស។ របជជនេនអសីុ
ខងតបូងធល ក់ចូលកនុងសថ នភពែដលរតូវបនជួញដូរ កនុងរដឋជប់ឈូងសមុរទ និងចំនួន
ពលករយ៉ងេរចនេធវដំេណ រេទេធវករេន អរ៉ប់រូម គូេវត៉ និងអរ៉បី៊សអូ៊ឌីត។ មន
ករជួញដូរពីអឺរ ៉ុបខងេកតេទអឺរ ៉បុខងលិច និងពីអរហវិកេទអឺរ ៉ុប សរមប់ពលកមម និង
ករងរបេរមេសវផលូវេភទលកខណៈពណិជជកមមផងែដរ។ 
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ករណីសិកស 
អនកណរតូវបនជួញដូរ? 
ជនរងេរគះែដលមិនសកសម 

 
ករកំណត់នូវករេកតមនៃនករជួញដូរគឺមនលកខណៈសមុរគសម ញ។ ជនរងេរគះៃន
ករជួញដូរមនុសសជេរចនមិនរតូវបនកំណត់អតតសញញ ណ។ មនុសសែតមន ក់អចរតូវ
បនជួញដូរេរចនដង។ អជញ ធរ និងអងគករមួយចំនួនអចបំេបង ឬបនទ បចំនួនៃនករ
ជួញដូរ។ ដូចេនះសថិតិៃនករជួញដូរមនុសសមិនអចេជឿទុកចិតតបន និងបងហ ញព័ត៌
មនខុស។ ករសននិដឋ នពីអវីែដលមនុសសអចងយរងេរគះពីករជួញដូរអចេចញជ
លទធផលថជមនុសសែដលមិនសកសម។ គេរមងអនតរទីភន ក់ងរអងគករសហរបជ
ជតិសតីពីករជួញដូរមនុសស (UNIAP) ែដលេធវករកនុងរបេទសចំនួនរបំមួយទូទំង
មហអនុតំបន់េមគងគ (កមពុជ ចិន ឡវ មីយ៉ន់ម៉ ៃថ និងេវៀតណម) បនទទួល
សគ ល់នូវវតតមនៃនជនរងេរគះែដលមិនសកសម និងបនចប់នូវគេរមងមួយ។ 
គេរមងករគំរទដល់ជនរងេរគះមិនសកសមេនះ មនសកមមភពជមួយរកមុែដល
ជេទៀងទត់រតូវបនេមលរលំង ឬបដិេសធកនុងករផតល់េសវ។ UNIAP ពនយល់ថ៖ 

 
“រកុមមួយៃនជនរងេរគះពីករជួញដូរែដលជេរឿយៗមិនសកសម គឺជនរងេរគះជ
បុរសៃនករេកងរបវញ័ច ពលកមម ែដលរតូវបនបងខំឲយេធវករេលទូក ឬកនុងចំករដំណំ ឬ
េរងចរក។ ខណៈេពលែដលចបប់ និងេគលនេយបយរតវូបនែកសរមួលទូទំង
មហអនុតំបន់េមគងគទទួលសគ ល់ជនរងេរគះៃនករជួញដូរជបុរស ក៏េនមនកងវះ
ខតកនុងករផតល់េសវកមមដល់ពួកេគផងែដរ។ េលសពីេនះេទៀត របជជនរួមមនអនក
ែដលរតូវបនេរជសេរ សតមរយៈរចកផលូវករ ែដលធល ក់ចូលកនុងករងរជួយកិចចករ
ផទះេដយមិនទទួលបនរបក់កៃរម និងេដយបងខំ ឬអនកបេរមផលូវេភទែដលចូលបេរម
េដយសម័រគចិតត េហយបនទ ប់មករតូវបនេកងរបវញ័ច  បុ៉ែនតមិនរតូវបនចត់ទុកថរតូវ
បនជួញដូរ េហយដូចេនះមិនអចទទួលបនជំនួយសមរសបេនះេទ។ ជេរឿយៗ 
ផទុយេទវញិពួកេគរតូវបនចត់ទុកថជឧរកិដឋជន ឬរតូវបនចប់បងខំឲយរតលប់មកផទះ
វញិេដយមនបំណុល”។ 
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េផត តសំខន់េល 
ភពខុសគន រវងករជួញដូរមនុសស និងកររត់ពនធមនុសស 

 
ករជួញដូរមនុសសខុសគន ពីកររត់ពនធមនុសសតមមេធយបយមួយចំនួន។ ទសសនៈរដឋ
ភិបលគឺថមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរគឺជជនរងេរគះ ខណៈេពលែដលមនុសស
ែដលរតូវបនរត់ពនធគឺបំពនចបប់អេនត របេវសន៍េដយេចតន េដមបីចូលេទកន់
របេទសេដយខុសចបប់។ េនេពលរត់ពនធមនុសស អនករត់ពនធ និងមនុសសែដលរតូវបន
រត់ពនធពយយមកនុងករដឹកជញជូ នេដយសមង ត់ ពីរបេទសមួយេទរបេទសមួយេដយ
សរពួកេគមិនរតូវបនអនុញញ តឲយចូលេដយរសបចបប់។ កនុងន័យមយ៉ងេទៀត អំេព
េនះគឺសម័រគចិតត េហយមនុសសែដលពក់ព័នធរតូវបនចត់ទុកថមនេសរភីព មុនេពល 
អំឡុងេពល និងេរកយេពលដឹកជញជូ ន។ ករជួញដូរខុសគន េដយសរជនរងេរគះ
ទំងេនះជេរឿយៗរតូវបនេបករបស់ បងខំ េហយមិនមនេសរភីពេដមបីេរជសេរ ស
េនះេទ ( ែដលជទូេទពួកេគរតូវបនបងខំឲយធល ក់ចូលកនុង េសវភព)។ 

 
កនុងករអនុវតត ករែបងែចកគឺករមនឹងមនភពចបស់លស់ណស់ េដយសរជ
េរឿយៗមនករពិបកកនុងករវស់ែវងពីករមិតៃនភពសម័រគចិតត ជឧទហរណ៍ មនុសស
ែដលរតវូបនរត់ពនធអចជកមមវតថុៃនករចប់បងខំផងែដរ (មិនថេដមបីលុយបែនថម ឬ
ករគរមមកំែហងដល់សមជិករគួសរ ឬករគរមមកំែហងេលសនតិសុខរបស់ពួកេគ
េនះេទ)។ បុគគលមួយរូបអចចប់េផតមពីកររត់ពនធ បុ៉ែនតភល មៗេនះអចធល ក់ចូលកនុង
សថ នភពែដលរតវូបនជួញដូរ។ ជឧទហរណ៍ ពួកេគអចរតូវបនបងខំឲយេធវករេន
កែនលងណមួយបនទ ប់ដឹងថពួកេគរតូវបង់លុយបែនថមដល់ ”អនករត់ពនធ” របស់ខលួន។ 
ដូចេនះ បុគគលមិនចំបច់រតូវបនជួញដូរេចញរបេទសេនះេទ (បុ៉ែនតអចចកេចញ
េដយសម័រគចិតត) េដមបីធល ក់ចូលកនុងសថ នភពៃនករជួញដូរ។ 
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មតភុូមិនវិតតន៍មតភុូមិនវិតតន៍មតភុូមិនវិតតន៍មតភុូមិនវិតតន ៍   
 
េនកនុងករណីខលះ ជផលរបេយជន៍លអរបេសរបំផុតចំេពះជនរងេរគះកនុងកររតលប់
េទរបេទសេដមរបស់ខលួនវញិ។ ករេធវមតុភូមិនិវតតន៍គឺជសិទធិ េហយេនេពលែដល
រតូវេធវេឡងេដយរតឹមរតូវ គឺទមទរឲយមនដំេណ រកររបឹកសេយបល់េដមបីធនថ
មនុសសែដលរតូវបនជួញដូរមនភពរួចរល់ និងមនឆនទៈកនុងកររតលប់មកវញិ។ ករ
វលិរតលប់េដយរតឹមរតវូគឺមនេពលសរមប់ករេធវសមហរណកមមេឡងវញិ និងឧប
រស័យផលូវចបប់។ ជករធនផងែដរថ បុគគលអចរតលប់មកផទះេដយសុវតថិភព និង
មនភពៃថលថនូរ។ យ៉ងណមិញេនអសីុអេគនយ៍ ទមទរឲយមនករេរៀនសូរតបែនថម
េទៀតអំពីករអនុវតតលអរបេសរកនុងវស័ិយេនះ េដយសររដឋ ភិបលជេរឿយៗេធវមតុ
ភូមិនិវតតន៍មនុសសែដលរតូវបនជួញដូរេដយបងខំ។ 

 
ករេធវមតុភូមិនិវតតន៍ជនរងេរគះៃនករជួញដូរជេរឿយៗ ជដំេណះរសយងយរសួល 
និងលអរបេសរបំផុត។ េនកនុងសថ នភពមួយចំនួន ជនរងេរគះៃនករជួញដូរមិនចង់ឲយ
េគនិរេទសមកផទះវញិេនះេទ។ ជឧទហរណ៍ ពួកេគចង់េធវជពលករេទសនតរបេវសន៍ 
សន ក់េនរបេទសេផសង និងែសវងរកករងរ ជជងមកដល់ផទះេហយដច់ៃយ។ ជករពិត
ណស់ ពួកេគអចមនបំណុលពីករេធវដំេណ រេទរបេទសដៃទ េហយរតូវេធវករេដមបី
សងបំណុល។ ចុងេរកយ ជនរងេរគះជេរឿយៗគឺមនភពខម សេអៀនេដយសររតូវ
បនជួញដូរកនុងករបេរមផលូវេភទ េហយអចរបឈមនឹងករេរ សេអងកនុងភូមិរសុករបស់
ខលួន។ 

 
 

៧.៥ កររKឈមកនុងករកំណត់អតតសញញ ណមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរ 
 
 

ករកំណត់អតតសញញ ណជនរងេរគះៃនករជួញដូរ អចជកររបឈមកនុងករធនថ 
មនុសសែដលរតូវបនជួញដូររតូវបនករពរ។ អតតសញញ ណរតឹមរតវូមនន័យថជនរង
េរគះមន ក់ទទួលបនករករពរេរចន ដូចជលទធភពកនុងករទទួលបនជំនួយែផនក
ចបប់ ឬករជួយរបស់NGO ជរមក សិទធិកនុងករមិនរតលប់ចូលេទកនុងសថ នភពែដល
មិនមនសនតិសុខ ករករពរពីកត់េទស និងមិនរតូវបនចប់ខលួន ឃំុខលួន ឬបេណត ញ
េចញពីរបេទសេនះេទ។ អតតសញញ ណៃនមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរកនុងពិធីសរ
ប៉លឺមូ៉ គឺមនករមិតេដយសរមិនបនគូសបញជ ក់ថអនកណេគ ឬវធីិសរសតែដល
បុគគលមន ក់រតូវបនអះអងថរតូវបនជួញដូរ។ ជករសនមតថកិចចករេនះជបនទុក
ចមបងៃនរដឋែដលបុគគលរតវូបនជួញដូរេទកនុងរដឋេនះ េទះបីជរដឋៃនសញជ តិបន
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ទំនួលខុសរតូវបែនថម កនុងករទទួលបុគគលេនះជជនរងេរគះៃនករជួញដូរេនេពល
ែដលពួកេគរតលប់មកវញិ។ 

 
ជករពិត មនុសសែដលរតូវបនជួញដូរនឹងរតូវបនចត់ទុកថជជនរងេរគះ េហយរដឋ
គួរែតមនកររតួតពិនិតយ និងករករពររគប់រគន់េដមបីែសវងរក និងជួយពួកេគ។ េនះ
អចេធវេទបនេនកនុងករណីៃនករវយឆមក់ និងករជួយសេរងគ ះពីផទះបន ឬេរងចរក។ 
កនុងសថ នភពទំងេនះ បូ៉លីស ឬអជញ ធរដៃទជេរឿយៗកំណត់ថេតបុគគលរតូវបន
ជួញដូរឬក៏អត់។ បុ៉ែនតកនុងករណីែដលបុគគលែដលគម នឯកសរមន ក់បនមកបតឹងបូ៉លីស
ពីេរឿងរ៉វៃនករេកងរបវញ័ច េលគត់ ពួកេគអចរតូវបនចត់ទុកថជមនុសសែដលរតូវ
បនជួញដូរ (សនមតថអជញ ធរមូលដឋ នដឹងពីចបប់) បុ៉ែនតពួកេគក៏អចរតូវបនចត់ទុក
ថជពលករមិនរសបចបប់ផងែដរ (និងរតូវបននិរេទសេចញពីរបេទស) របសិនេប
អជញ ធរមិនដឹង ឬមិនអចកំណត់អតតសញញ ណៃនមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរ។ អវី
ែដលធងន់ធងរជងេនះេទៀត កនុងករណីទំងេនះ អនកជួញដូរជេរឿយៗរត់េគចពីរបព័នធ
យុតតិធម៌។
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ករណីសិកស 
របេទសៃថ (ែខេមស ឆន ំ២០០៨) 

 
អនកេបកឡនដឹកទំនិញរត់ពនធពលករេទសនតរបេវសន៍ចំនួន ១២១ នក់ បនចក់េសរពួកេគេន
ខងេរកយឡនដឹកទំនិញរបស់គត់ បុ៉ែនតមិនបនធនឲយមនករដកដេងហមរគប់រគន់េនះេទ។ 
ជលទធផល ពលករភូមចំនួន ៥៤ នក់បនសល ប់េដយសរថប់ខយល់។ ភគេរចនៃនរសតែីដល
េនរស់រតវូបនចត់ទុកថរតវូបនជួញដូរ និងទទួលបនជំនួយ។ យ៉ងណមិញ បុរសែដលេន
រស់រតូវចត់ទុកថ “ជនបរេទសមិនរសបចបប់” េហយរតូវបនេធវនិរេទស។ េនះេដយសរចបប់
កនុងរបេទសៃថេនេពលេនះគឺទទួលែតរសតីបុ៉េណណ ះថជជនរងេរគះៃនករជួញដូរ។ ចប់តំង
ពីេពលេនះមក ចបប់បនផល ស់បតូរ េហយេពលបចចុបបននេនះរល់ជនរងេរគះទំងអស់រតូវទទួល
បនកររបរពឹតតមកេលដូចគន ។ បួនឆន ំេរកយមក អនកេបកឡនដឹកទំនិញ មច ស់ឡន និងអនក
ែដលជួយដល់កររត់ពនធរតូវបនកត់េទសឲយជប់គុកចេនល ះពី ៦ េទ ១០ឆន ំ កនុងពនធនគរ។ 

 
 

កររបឈមេលសពីេនះេទៀត គឺថមិនែមនរគប់របេទសទំងអស់េនអសីុអេគនយ៍ មនចបប់
ែដលចត់ទុកជបទឧរកិដឋេលករជួញដូរេនះេទ។ បញហ ធងន់ធងរមួយគឺថរដឋបនទទួលសគ ល់ែត
រសតបុ៉ីេណណ ះថរតូវបនជួញដូរ មិនែមនបុរសេនះេទ។ យ៉ងណមិញសថ នភពេនះបន
ែរបរបួលជមួយនឹងករផតល់សចច ប័នេលពិធីសរ និងករផល ស់បតូរចបប់ជតិ។ ទូទំងអសីុ
អេគនយ ៍រដឋភគេរចនបនអនុម័ត ឬេធវបចចុបបននភពចបប់ជួញដូររបស់ពួកេគេដមបអីនុេលមតម
ពិធីសរប៉លឺមូ៉។ តរង ១២-១ បងហ ញពីចបប់ និងករអនុេលមតមចបប់េលពិធីសរប៉លឺមូ៉។ 

 

តរង ៧-១: ចបប់របឆំងករជួញដូរមនុសសេនអសុីអេគនយ៍ 
 

 ករផតល់សចច ប័នប៉លឺមូ៉ 
  

 ចបប់ជួញដូរមនុសសកនុងរសុក  
ខលឹមសរ 

 
 

របុ៊យេណ 

  
 

មិនមន 

 
 

ករជួញដូរមនុសស និងករបញជ រត់
ពនធមនុសស (២០០៤) 

ករហមឃត់ករបញជ ទិញផលូវេភទ និងករ
ជួញដូរកមល ំងពលកមម។ ករជួញដូរផលូវេភទរតូវទទួល
េទសរពហមទណឌ រហូតដល់៣០ឆន ចំំែណកឯករជួញ
ដូរកមល ំងពលកមមរតូវទទួលេទសជប់ពនធនគររហូត 

ដល់េទ៣ឆន ំ។ 

  
កមពុជ 

 
 មន 

ចបប់សតីពីករបរងក បករជួញ 
 ដូរមនុសស និងករេកងរប 
វញ័ច ផលូវេភទ (២០០៧) 

ចបប់កនុងរសុករសេដៀងគន នឹងពិធីករ 
ប៉លឺមូ៉។ 
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ឥណឌូ េនសីុ 

  
មន 

 
ចបប់របឆំងករជួញដូរ 
មនុសស (២០០៧) 

ចបប់កនុងរសុករសេដៀងគន នឹងពិធីករ 
ប៉លឺមូ៉។ បទឧរកិដឋទសភពបំណុល 

កររេំលភកមល ំងពលកមម កររេំលភផលូវេភទ 
និងករជួញដូរឆលងែដន និងេនខងកនុង។ 

  
ឡវ 

 
មន 

 
គម នចបប់ជក់លក់ 

ឡវមនចបប់ឧរកិដឋជួញដូរមនុសស េបេទះបីជ 
ពួកេគអនុវតតែតេទេលរសត ីកុមរ មិនមនបុរស។ 

 

 

 

ម៉េឡសីុ 

 
 
 

មន 

ចបប់របឆំងជួញដូរមនុសស 
(២០០៧) 

វេិសធនកមមេនឆន ំ 
២០១០ 

ចបប់កនុងរសុករសេដៀងគន នឹងពិធីករ 
ប៉លឺមូ៉ េលកែលងែតវចត់ទុកេពសយចរ 

ដូចេទនឹងទរមង់ៃនករេកងរបវញ័ច ។  វេិសធនកមម
ឆន ំ២០១០បនបែនថមនិយមន័យៃនករជួញដូរ

េដយរប់បញចូ លរគប់សកមមភពែដលជប់ទក់ទង
កនុងករទទួលបន ឬរកសករងរ ឬេសវ 
ៃនបុគគលមន ក់តមរយៈករបងខិតបងខំ។ 

 

មីយ៉ន់ម៉ 

 

មន 

ចបប់សតីពីករជួញដូរមនុសសជ 

បុគគល (២០០៥) 

ចបប់កនុងរសុករសេដៀងគន នឹងពិធីករ 

ប៉លឺមូ៉។ 

 

 

ហវីលីពីន 

 
 

មន 

កររបឆំងករជួញដូរ 

នឹងទេងវបុគគល(២០០៣) 

ចបប់កនុងរសុករសេដៀងគន នឹងពិធីករ 

ប៉លឺមូ៉។ ចបប់អនុញញ តឲយរពះរជអជញ រួម 

ទំងអងគករេរករដឋ ភិបលទុកដក់ពកយបណតឹ ងរបឆំ

ងនឹងអនកជួញដូរ។ 

 

 

សិងហបុរ ី

 
 

មិនមន 

 
 

គម នចបប់ជក់លក់ 

 

រកមរពហមទណឌ ឧរកិដឋភគេរចនគឺមនទរមង់ៃនករ 

ជួញដូរ បុ៉ែនតមិនបនេរបរបស់េទេលកុមរអយុ១៦ 
និង១៧សរមប់េពសយចរ។ 

 

ៃថ 

 
មិនមន 

កររបឆំងករជួញដូរ 

នឹងទេងវបុគគល B.E. ២៥៥១ 

(២០០៨) 

ចបប់កនុងរសុករសេដៀងគន នឹងពិធីករ 

ប៉លឺមូ៉។ 

េវៀតណម មន គម នចបប់ជក់លក់ គម ននិយមន័យចបស់លស់ពីករជួញដូរមនុសស 

េហយរគបដណត ប់ែតេលរសតី និងកុមរ។ 

 

 

ទីម័រ 

 
 

មន 

 

គម នចបប់ជក់លក់ 

គម នចបប់ឧរកិដឋកមមរគប់រជុងេរជយអំពីករ

ជួញដូរមនុសស។ េទះបីជយ៉ងណ 

ករេធវអេនត របេវសន៍ និងកររជកេកន 

(២០០៣) ហមឃត់ករជួញដូររសតី 

និងកុមរសរមប់េពសយចរនិងកមល ំងពលកមម 

េដយបងខំ។ 
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៧.៥.១ ករេឆលយតបរបស់ NGO 
 
េនអសុីអេគនយ ៍ អងគករចមបងមួយកនុងចំេណមអងគករចមបងៗមួយចំនួនែដលេធវករេដមបី
របយុទធរបឆំងនឹងករជួញដូរ គឺគេរមងអនតរទីភន ក់ងរអងគករសហរបជជតិសតីពីករជួញដូរ 
(UNIAP) រតូវបនបេងកតេឡងកនុងឆន ំ ២០០ UNIAP េធវករសរមបសរមួលកនុង UN េដយេគៀងគរ
ទីភន ក់ងរ UN េផសងៗគន ែដលេធវករកនុងវស័ិយេនះ (UNDP UN Women UNICEF OHCHR និង 
UNODC)។ UNIAP ក៏ជសថ ប័នសរមបសរមលួកនុងតំបន់ែដលេរៀបចំករេឆលយតបកនុងមហអនុ
តំបន់េមគងគផងែដរ។  

 
NGOs ែដលេធវករេលករជួញដូររួមមនសមព័នធពិភពេលករបឆំងនឹងករជួញដូររសតី និងកុមរ 
(GAATW) ែដលជសមព័នធមួយែដលមនអងគករជង ១០០ ពីទូទំងពិភពេលក េហយមនមូលដឋ ន

េនរបេទសៃថ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត បញច ប់េពសយកមម និងករជួញដូរកុមរ (ECPAT) េផត ត
សំខន់េលករជួញដូរកុមរ។ អងគករអនតរជតិដៃទេទៀតរមួមនកររបឆំងនឹងទសភពគេរមង 

SOLD សមព័នធរបឆំងនឹងករជួញដូររសត ី (CATW) គេរមង Polaris និងគណៈកមម ធិករសេរងគ ះ
អនតរជតិ (IRC)។  

 

ករេឆលយតប៖ករេឆលយតប៖ករេឆលយតប៖ករេឆលយតប៖    P P P P ទងំបួនទងំបួនទងំបួនទងំបួន 
ពិធីសរេនះផតល់នូវវធិនករមួយចំនួន ែដលរដឋគួរែតចត់កនុងករបងក រករជួញដូរ ដូចជករ
ផល ស់បតូរព័ត៌មន ករបណតុ ះបណត លបូ៉លីសកនុងករកំណត់អតតសញញ ណករជួញដូរ ពរងឹងករ
រគប់រគងរពំែដន ករដក់េទសរពហមទណឌ េលអនកជួញដូរ និងអនុម័តចបប់រពហមទណឌ ជតិ។ 
វធិនករណ៍ទំងេនះរតូវបនេហថ “P ទំងបួន” (ចងចំថពីមុនគឺ “P ទំងបី” មុនេពលែដល
មនករបែនថមនូវ េគលនេយបយ និងកិចចសហរបតិបតតិករ)។ P ទំងបួនមនដូចតេទ៖  

 
១. េគលនេយបយ និងកិចចសហរបតិបតតិករ៖ រដឋ ភិបលរតូវមនេគលនេយបយជធរមន
េដមបីពរងឹងកិចចសហរបតិបតតិករ និងករបណតុ ះបណត លេដមបីរបយុទធរបឆំងនឹងសិទធិមនុសស។ 

 
២. បងក រ៖ កររតួតពិនិតយ និងករអប់រយ៉ំងសកមមនឹងបងក រមនុសសពីហនិភ័យៃនករជួញដូរ។ 

 
៣. ករកត់េទស៖ ធនថចបប់រតូវបនរតួតពិនិតយ និងេរបរបស់ ដូចេនះអនកជួញដូរែដល
រតូវបនសងស័យរតូវបនបញជូ នេទពនធនគរ។ 

 
៤. ករករពរ៖ ធនថសិទធិរបស់ជនេរគះៃនករជួញដូររតូវបនេគរព េហយពួកេគរតូវបនផតល់
ឱកសកនុងសត រេឡងវញិ និងរតូវបនសមហរណកមមេទកនុងសហគមន៍របសិនជចំបច់។ 
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សកមមភពជេរចនរតវូបនអនុវតតេដយអងគករសងគមសីុវលិេដមបរីួមចំែនកដល ់ P ទំងបួន។ 
ករអប់រគឺំមនសរៈសំខន់ េដយសរសកមមភពសមញញអចរតូវបនបំេពញេដមបីកត់បនថយ
ករជួញដូរ េដយរូមមនករេធវដំេណ រជមួយសមជិករគួសរ រកសទំនក់ទំនងតមទូរស័ពទជ
មួយរគួសរ និងមនកររបុងរបយ័តតបែនថមពក់ព័នធនឹងករទទួលករងរែដលគិតថលអេដយមិន
មនករពិនិតយរបវតតិករពិតឲយបនដិតដល់។ 

 

 
ក. េសចកតសីេងខបពជំីពូក និងចំនុចគនលះឹ 

 

ពលករេទសនតរបេវសន៍ 
 

ពលករេទសនតរបេវសន៍ 
េទសតរបេវសន៍េដមបីករងរមនវតតមន អស់រយៈេពលជេរចនសតវតសមកេហយ េទះបីជចំនួន
េពលបចចុបបននមនករេកនេឡងេរចនជងមុនខល ំងក៏េដយ។ មនបញហ ពីរចមបង គឺកររេំលភ
បំពនេលពលករេទសនតរបេវសន៍ និងករជួញដូរ ែដលរតូវបនករពរកនុងសនធិសញញ ពីរដច់
េដយែឡកពីគន ។ ចំេពះពលករេទសនតរបេវសន៍ ILO បនចប់េផតមេធវករេលបញហ េនះបនទ ប់
ពីសរងគ មេលកេលកទីពីរមកេមល៉ះ េហយ UN បនអនុម័តអនុសញញ អនតរជតិសតីពីករករពរ
សិទធិរបស់ពលករ េទសនតរបេវសន៍រគប់រូប និងសមជិករគួសររបស់ពួកេគ (ICRMW) កនុងឆន ំ 
១៩៩០។ ICRMW គឺជសនធិសញញ សិទធិមនុសស ដូចេនះវមនករករពរទូលំទូលយជងនូវ
សិទធិេដយរូមមនទំងរគួសរ និងសិទធិេរកពីកែនលងេធវករ។ សនធិសញញ មិនរតូវបនផតល់សចច ប័
នទូលំទូលយេនះេទ េហយក៏មិនមនរបេទសអភិវឌឍន៍ ឬរបេទសែដលមនចំនួនពលករ
េទសនតរបេវសន៍េរចនបនផតល់សចច ប័នេលសនធិេនះេនះេទ។ ពលករេទសនតរបេវសន៍មួយរូប
សំេដេល “បុគគលែដលនឹងចូលរួម កំពុងចូលរួម ឬធល ប់ចូលរួមកនុងសកមមភពែដលទទួលបន
កៃរមកនុងរដឋែដលគត់មិនែមនជសញជ តិ។” និយមន័យេនះករពរពលករេទសនតរបេវសន៍មុន
េពល អំឡុងេពល និងេរកយេពលេធវករងរ មនន័យថពលករ េហយមិនមនករែបងែចក
រវងពលករែដលគម ន និងមនឯកសរេនះេទ។ សនធិសញញ រគប់ដណត ប់ករករពរសរមប់
ពលករ បតី/របពនធ និងកូនៗរបស់ពួកេគ។   

 

សិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍សិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍សិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍សិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍    
មនសិទធិមនុសសបីរបេភទចំេពះពលករេទសនតរបេវសន៍។ ជដំបូង មនសិទធិមនុសសែដលមន
រសប់ ែដលពលកររតូវែតទទួលបន បុ៉ែនតរដឋ ភិបលមួយចំនួនពយយមកនុងករមិនេអេពសិទធិ
េនះ។ ជឧទហរណ៍ រួមមនលទធភពកនុងករបតឹងេទតុលករ េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និង
េសរភីពរួចផុតពីករចប់ខលួនតមទំេនងចិតត។ ទីពីរ មនសិទធិជក់លក់ចំេពះពលករេទសនត
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របេវសន៍ែដលរួមមនករមិនដកហូត ឬមិនបំផល ញប័ណណសមគ ល់ខលួន របរពឹតតកមមេសមភពគន  និង
លកខខណឌ ករករេសមគន នឹងពលរដឋ និងសិទធិពក់ព័នធនឹងករសន ក់េនកនុងរបេទសមួយ សរមប់
អំឡុងេពលមួយេនេពលែដលពួកេគបញច ប់ករងរ។ មនសិទធិជពិេសសចំេពះរបេភទមួយ
ចំនួនៃនពលករផងែដរ។ ពលករេទសនតរបេវសន៍ែដលមនឯកសរមនសិទធកិនុងករបេងកត
សហជីព និងមនលទធភពកនុងករទទួលបនេសវកមមលំេនដឋ ន និងសងគម។ របេភទពិេសស
មួយចំនួនៃនពលករេទសនតរបេវសន៍ដូចជ ពលករតមរពំែដន ឬពលករតមរដូវមនសិទធិកនុង
ករទទួលបនសិទធិសតង់ដរទំងអស់ បុ៉ែនតលទធភពរបស់ពួកេគកនុងករទទួលបនេសវសងគម 
និងករអប់របស់កូនៗរបស់ពួកេគអចមនែដនកំណត់ េដយសរពួកេគមិនរស់េនេពញេម៉ង
កនុងរបេទសែដលខលួនេធវករេនះេទ។ 

 

កររបឈមៃនកររបឈមៃនកររបឈមៃនកររបឈមៃន    ICRMWICRMWICRMWICRMW    
អនុសញញ មនចំនុចេខសយមួយចំនួនដូចជមិនមនករករពរចបស់លស់ចំេពះរសត ី ែដល
របឈមនឹងករេរ សេអងផលូវេភទេនកែនលងករងរ ឬរបក់ឈនូលមិនេសនភពគន ។ ចំនុចេខសយ
មួយេទៀតគឺករករពរពលករជួយកិចចករផទះែដលេសទរែតជរសតីទំងអស់ និងពលករជយុវជន 
(របជជនែដលមនអយុេរកម ១៨ ឆន ំែដលែសវងរកករងរ)។ កររបឈមមួយគឺករផតល់សចច
ប័នេលសនធិសញញ មនចំនួនតិច។ របេទសអភិវឌឍន៍ អចគិតថសនធិសញញ ផតល់នូវសិទធិេរចន
ហួសេហតុេពក ដល់ពលករេទសនតរបេវន៍ េហយរបសិនេបលកខខណឌ ករងរលអរបេសរេពក 
ពលករនឹង ‘ហូរជន់េជរ’ េទកនុងរបេទស។ រដឋអចចត់ទុកថសិទធិមួយចំនួនមនភពចរមូង
ចរមសដូចជកររបរពឹតតេលពលករេទសនតរបេវសន៍ េសមគន នឹងពលករកនុងរសុកពក់ព័នធនឹង
របក់ឈនូល េម៉ងបែនថម ៃថងឈប់សរមក និងករបញច ប់កិចចសនយ។ មនកងវល់មួយថ ICRMW 
ទទួលសគ ល់ពលករមិនមនឯកសរ ដូចែដលរដឋភគេរចនេហពលករែដលមិនមនឯកសរថ
ជជនេទសនតរបេវសន៍មិនរសបចបប់ េហយពួកេគអចរតូវបនចប់ខលួន និងនិរេទសេដយងយ
រសួល។ 

 

កររេំលភបំពនសិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍កររេំលភបំពនសិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍កររេំលភបំពនសិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍កររេំលភបំពនសិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍    
ពលករេទសនតរបវេសន៍របឈមនឹងករគរមមកំែហង េដយសរពួកេគរសេ់នេរករដឋរបស់ខលួន 
េហយពួកេគរតូវបនចត់ទុកថជបនទុកដល់សងគម និងមិនលអដល់េសដឋកិចច។ ពលករេទសនត
របេវសន៍ជេរចនមនភពសទ ក់េសទរកនុងកររយករណ៍ពីករគរមមកំែហង ឬកររេំលភបំពន
េដយសរពួកេគយល់េឃញថបូ៉លីស និងរបព័នធយុតតិជួយពួកេគបនតិចតួចបំផុត។ ពួកេគ
របឈមនឹងករេបករបស ់ េដយសររកុមហុ៊ន ឬបុគគលសនយផតល់កិចចសនយករងរែដលមន
រយៈេពលែវង (ជេរឿយៗពក់ព័នធនឹងរបក់ឈនួល) េហយេរកយមកពលករេទសនតរបេវសន៍
រជបថមិនមនករងរេធវេនះេទ ឬរបសិនេបមនករងរ លកខខណឌ មិនដូចនឹងអវីែដលរតូវបន
សនយេនះេទ។ មនលកខខណឌ ករងរែដលមិនលអ  េហយពលករអចរបឈមនឹងករមិនេបក
របក់ែខ លកខខណឌ ករងរកងវក់ េរគះថន ក់ និងមិនមនអនម័យ និងេម៉ងករែវង។ សូមបីែតេន
េរកកែនលងេធវករ ពលករេទសនតរបេវសន៍អចរបឈមនឹងករេរ សេអងកនុងទរមង់ជករែរជក
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េរជៀតពីបូ៉លីស ករែឆកេឆរជមតងេហយមតងេទៀត មិនអចបញជូ នកួនេទសលេរៀន និងមិន
អចអនុវតតសកមមភពវបបធម៌ដូចជេរៀបករ ករអនុវតតសសន ឬៃថងបុណយជតិ។ ពលកមម
េដយបងខំជទរមង់ធងន់ធងរបំផុតៃនកររេំលភបំពនេលពលកមម។ 

 

សកមមភពរបស់រដឋ ភិបលែដលអចករពរសិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍សកមមភពរបស់រដឋ ភិបលែដលអចករពរសិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍សកមមភពរបស់រដឋ ភិបលែដលអចករពរសិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍សកមមភពរបស់រដឋ ភិបលែដលអចករពរសិទធិពលករេទសនតរបេវសន៍    
    
រដឋរតូវេលកកមពស់លកខខណឌ ករងរែដលមនលកខណៈជមនុសស និងរសបចបប់។ រដឋគួរែត
បញឈប់េទសនតរបេវសន៍មិនរសបចបប់ និងករពររបជជនពីកររេំលភបំពនែដលេកតេឡង
េនេពលរបជជនរតូវបនដឹកជញចូ នេដយមិនរសបចបប់េទកនុងរបេទសមួយ។ រដឋរតូវបន
អនុញញ តកនុងករនិរេទសរបជជនេដយរសបចបប់ េទះបីជករនិរេទសេនះរតូវេធវេឡងតម
រយៈយនតកររសបចបប់។ សកមមភពដៃទេទៀតែដលរដឋ ភិបលអចេធវបបញញតតិកមម េលរបេភទៃន
ករងរែដលពលករេទសនតរបេវសន៍អចេធវ។ េទះបីជរបេភទករងរែដលពលករេទសនត
របេវសន៍អចេធវបនសថិតកនុងរបេភទ ”D ទំងបី” ដ៏េដយ ឬជករងរែដលកងវះ េរគះថន ក់ និង
បនទ បបេនថ ក។  

 

    
អងគករពលករេទសនតរបេវសន៍អងគករពលករេទសនតរបេវសន៍អងគករពលករេទសនតរបេវសន៍អងគករពលករេទសនតរបេវសន៍    

 
អងគករពលករេទសនតរបេវសន៍រួមមនអងគករអនតរជតិដូចជ UN ILO និង IOM។ មន NGOs 
ជំនញថន ក់ជតិមួយចំនួន ែដលផតល់េសវដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍ ដូចជេសវផលូវចបប់ 
ករករពរ និងករអប់រ។ំ េហយក៏មនសហជីពពលករែដលេធវករេឆព ះេទកន់ករកំែណទរមង់ 
អេនត របេវសន៍ សិទធិេពញេលញរបស់ពលករបរេទស កររគប់រគងពលករេទសនតរបេវសន៍ជកុមរ 
សតង់ដរកែនលងករងរែដលរបេសរេឡង និងតំណងរសបចបប់ៃនពលករេទសនតរបេវសន៍ និង 
រគួសររបស់ពួកេគ។  

 

មនុសសែដលរតូវបនជួញដូរមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរ    
    
ករជួញដូរមនករេកនេឡងកលពីេពលថមីៗេនះ េដយសរករេកនេឡងនូវឧរកិដឋកមមឆលងែដន 
និងសកលភវូបនីយកមមៃនេសដឋកិចច ទីផសរករងរ និងករេធវដំេណ រ។ ចបប់របឆំងនឹងទស
ភពចប់េផតមកនុងេដមទសវតសឆន ំ ១៨០០ េហយចបប់របឆំងនឹងករជួញដូរចប់េផតមេនេដម
ទសវតសឆន ំ ១៩០០។ ចបប់ទំងេនះមនេគលបំណងកនុងករករពររសត ីនិងកុមរជនជតិែសបក
សពីករលក់េធវជទសករ ជពិេសសេនអរហវិក និងមជឈឹមបូព៌ ែដលេពលបចចុបបននេនះរតូវ
បនចត់ទុកថជកររបឌិត។  
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ពិធីសរសតពីីករជួញដូរពិធីសរសតពីីករជួញដូរពិធីសរសតពីីករជួញដូរពិធីសរសតពីីករជួញដូរ    
ពិធីសរសតីពីករជួញដូរ ជពិធីសរមួយកនុងចំេណមពិធីសរទំងបីៃនអនុញញ របស់អងគករសហ
របជជតិរបឆំងនឹងឧរកិដឋកមមឆលងែដន (២០០០)។ ពិធីសរេនះចត់ទុកជបទឧរកិដឋនូវករជួញ
ដូរេនឆកអនតរជតិ។ ជពិេសសពិធីេនះបនកំណត់និយមន័យពីករជួញដូរ េដយសរមិន
មននិយមន័យពីមុនមកេនកនុងចបប់អនតរជតិេនះេទ។ ករជួញដូរមនធតុផសំចំនួនបី៖ សកមម
ភពៃនករេរជសេរ ស ករដឹកជញជូ ន ឬករទទួលបុគគល តមរយៈមេធយបយៃនករគរមម
កំែហង ករចប់បងខំ ករចប់ពរងត់ ឬករបករបស់ េហយសរមប់េគលបំណងៃនករជួញ
ដូរ។ កុមរែដលរតូវបនេកងរបវញ័ច ទមទរឲយមនករបងហ ញភ័សតុតងេលធតុផសសំកមមភព 
និងករេកងរបវញ័ច បុ៉េណណ ះេដមបីបញជ ក់ថមនករេកតេឡងនូវករជួញដូរ។ ពិធីសរេនះករពរ
ជនរងេរគះៃនករជួញដូរេដយផតល់ជួនពួកេគជំនួយែផនករងកយ និងផលូវចិតតែដលចំបច់ េធវ
មតុភូមិនិវតតន៍ដល់ពួកេគ និងផតល់លទធភពកនុងករបតឹងេទតុលករ។ ផលរបេយជន៍របេសរ
បំផុតៃនជនរងេរគះ របែហលជករបញជូ នពួកេគរតលប់មករបេទសកំេណ តវញិ បុ៉ែនតេនះទម
ទរឲយមនដំេណ រករពិេរគះេយបល់ េដមបីធនថមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរមនភព
រួចរល់ និងមនបំណងចង់រតលប់មកវញិ។ 

 
 

កររបឈមកនុងករកំណត់អតតសញញ ណមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរកររបឈមកនុងករកំណត់អតតសញញ ណមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរកររបឈមកនុងករកំណត់អតតសញញ ណមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរកររបឈមកនុងករកំណត់អតតសញញ ណមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរ    
ករកំណត់អតតសញញ ណៃនជនរងេរគះៃនករជួញដូរអចមនកររបឈម េដយសរេនះរតវូ
បនសនមតថនឹងរតវូបនេធវេឡងេដយរដឋែដលបុគគលរតវូបនជួញដូរេទកន់រដឋេនះ។ ជករ
ពិត មនុសសែដលរតូវបនជួញដូររតវូបនចត់ទុកថជជនរងេរគះ និងរដឋអចមនកររតួត
ពិនិតយ និងករករពររគប់រគន់េដមបីែសវងរក និងជួយពួកេគ។ កររបឈមមួយគឺថរគប់
របេទសទំងអស ់ េនអសីុអេគនយ៍មនចបប់មួយែដលចត់ទុកជបទឧរកិដឋនូវអំេពជួញដូរ។ 
រដឋខលះទទួលសគ ល់ែតរសតីបុ៉េណណ ះថជជនរងេរគះៃនករជួញដូរ គឺមិនែមនជបុរសេនះេទ។ 

 

ករេឆលយតបរបស់ករេឆលយតបរបស់ករេឆលយតបរបស់ករេឆលយតបរបស់    NGONGONGONGO    
មនអងគករជេរចនដូចជ UNIAP និង  GAATW ែដលេគរពសិទធិរបស់ជនរងេរគះៃនករជួញ
ដូរ។ អងគករទំងរតវូបនចត់ទុកថបនេឆលយតបនឹង P ទំងបួនរបឆំងនឹងសកមមភពជួញដូរ៖ 
េគលនេយបយ និងកិចចសហរបតិបតតិករ ករកត់េទស និងករករពរ។ 

 

ខ. សំណួររKលង ឬសំណួរងយរសួល 
 

• េតេរឿងអវជិជមនអវីខលះ ែដលរបជជននិយយអំពីពលករេទសនតរបេវសន៍កនុងរបេទសរបស់
អនក េតអវីជកររះិគន់រតឹមរតវូៃនទសសនៈទំងេនះ? េតពលករេទសនតរបេវសន៍រួមចំែនកេល
េសដឋកិចច កមល ំងពលកមម និងសហគមន៍កនុងរបេទសអនកយ៉ងដូចេមតចខលះ? 
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•   ពិភកសពីចបប់ែដលរគប់រគងពលកមមេទសនតរបេវសន៍ កនុងរបេទសរបស់អនក។  
េតចបប់បងខំឲយរបជជនធល ក់ចូលសថ នភពែដលរតូវបនជួញដូរែមនែដរឬេទ ឬេតចបប់ទំង
េនះករសិទធិរបស់ពួលករែដរឬេទ? 

• របសិនជអនករស់េនកនុងរបេទសបញជូ ន េតករេរៀបចំ និងករករពរអវីខលះែដលរដឋ ភិបល
របស់អនកផតល់ជួនដល់ពលករែដលេធវដំេណ រេទបរេទសេដមបីេធវករ? 

• េតចបប់សតីពីករជួញដូរកនុងរបេទសរបស់អនក អនុេលមតមពិធីសរប៉លឺមូ៉ែដរឬេទ? េត
ចបប់េនះមននិយមន័យដូចគន ជមួយនឹងពិធីសរេនះែដរឬេទ េហយេតចបប់េនះផតល់សិទធិ
ដូចគន នឹងសនធិសញញ ប៉លឺមូ៉ែដរឬេទ? េតមនចំនុចេខសយចមបងអវីខលះកនុងចបប់ជតិ? 

• េលកយកករណីមួយៃនករជួញដូរែដលបនេកតេឡងកនុងរបេទសរបស់អនក។ េតសថ នភព
េនះរតវូបនកំណត់អតតសញញ ណយ៉ងដូចេមតច េហយេតជនរងេរគះរតវូបនករពរយ៉ង
ដូចេមតចខលះ? េតអនកគិតថករផតួចេផតមេដយរដឋ ភិបលរគប់រគន់កនុងកររបយុទធរបឆំងនឹង
ករជួញដូរែដរឬេទ? 

 
• េរៀបរប់ពីរបេភទទំងបួនៃនសិទធិរបស់ជនមិនែមនជពលរដឋ។ ជមួយនឹងរបេភទនីមួយៗ 
បញជ ក់េឈម ះៃនសថ ប័នអនតរជតិចមបងៗ ែដលេធវករេលសិទធិទំងេនះ សថ ប័ន និងអងគករ
ែដលេធវករពរយ៉ងសកមមេលសិទធិរបស់ជនមិនែមនជពលរដឋកនុងរបេទសរបស់អនក េហយ
និងចបប់ជតិែដលពក់ព័នធែដលករពររបជជនទំងេនះ។ 

 
 
 
 
 

គ. ឯកសរពេិរគះបែនថម 
 

 

ពលករេទសនតរបេវសន៍ 
េសៀវេភពុមពសតីពីសិទធិពលករេទសតរបេវសន៍ ែដលរតវូបនេរបរបស់បំផុតេរចនបំផុតមន៖ 
•    Aris Ananta 
•    Evi Nurvidya Arifin 
•    Ryzard Chuzwelxyzol 
 
កររសវរជវដ៏េរចនពីពលករេទសនតរបេវសន៍មនេនេលេគហទំព័ររបស់ ILO៖  
 
របយករណ៍សតីពីករងរេទសនតរបេវសន៍ កនុងអសីុអេគនយ៍រតូវបនេធវេឡងេដយ ៖ 



318 
 

• អងគករឃល ំេមលសិទធិមនុសស រសតីជួយកិចចករផទះចំសត ប់បញជ ៖ បញច ប់ករររំេលភ
បំពនេលពលករជួយកិចចករផទះេទសនតរបេវសន៍កនុងរបេទសសឹងហបូរ។ី  

• អងគករឃល ំេមលសិទធិមនុសស ចុះទឹករកេពេឡងេលខល ៖ កររេំលភបំពនពលករេទសនត
របេវសន៍កនុងរបេទសៃថ។ 

•      ILO,ករអនុវតតករងរ និងលកខខណឌ ករងរកនុងវស័ិយេនសទកនុងរបេទសៃថ។  
 
 

ករជួញដូរ 
េសៀវេភលមអិតបំផុតពីពិធីសរ គឺចបប់អនតរជតិៃនករជួញដូរមនុសសរបស់  Anne Gallagher, 
New York: Cambridge University Press, (2010). 
 
េគហទំព័រែដលមនសរៈសំខនពក់ព័នធនឹងករជួញដូររមួមន៖ 
 •    ករេបះពុមពផសយរបស់វទិយសថ ន Nexux 
• គេរមងអនតរទីភន ក់ងរអងគករសហរបជជតិសតីពីករជួញដូរមនុសស (បចចុបបននរតូវបនេហ

ថ UN ACT) 
 •    ឧតតមសនងករអងគករសហរបជជតិទទួលបនទុកេរគឿងេញៀន និងបទឧរកិដឋ។ 

  



 

  



 

 
 

 
បណត ញសិកសសិទធិមនុសសអសីុអេគនយ៍មនេដមកំេណ តេចញពីកតីសុបិនតរូមមួយកនុងករសេរមចបន និងេដមបី
ដុះខត់ចំេណះដឹង និងករយល់ដឹងឲយកន់ែតសីុជេរមរបស់សិសសនិសសិត និងអនកអប់រ ំ រពមទំងបុគគល និង
សថ ប័នដៃទេទៀតពីអសីុអេគនយ៍កនុងវស័ិយសិទធិមនុសស និងសនតិភព & ជេមល ះ។ បណត ញេនះែសវងរកកិចចសហ
របតិបតតិករវស័ិយសិកសថន ក់តំបន់ និងជមួយនឹងសងគមសុីវលិែដលចំបច់េដមបេីធវឲយមននិរនតន៍ភពករេលក
កមពស់ និងករករពររបកបេដយរបសិទធិភពៃនសិទធិមនុសសកនុងតំបន់។   
 
េពលបចចុបបននេនះ SEAHRN មនសថ ប័នសមជិកចំនួន ២០ កនុងរបេទសអសុីអេគនយ៍ចំនួន ៧ (កមពុជ ឡវ 
ម៉េឡសីុ ហវីលីពីន ៃថ និងេវៀតណម)។ េគលបំណងរបស់បណត ញេនះេដមបីេបកេធវចំហរដល់សថ ប័ន និង
បុគគលែដលមនចំណប់អរមមណ៍ែដលមនទសសនៈវស័ិយដូចគន េលវស័ិយសិទធិមនុសស និងសនតិភពេនអសុី
អេគនយ៍។  
 
SEAHRN មនករេបតជញ ចិតតកនុងករសេរមចបននូវកមមវតថុចមបងដូចតេទ៖  
• េដមបីពរងឹងករអប់រថំន ក់ខពស់េដមបីេផត តសំខន់េលករសិកសសិទធិមនុសស និងសនតិភពេនអសុីអេគនយ៍ 

តមរយៈកមមវធីិសិកសេនសកលវទិយល័យ និងករបេងកតនូវកមមវធីិសិកស 
 
• េដមបីជរមុញឲយមនករែសវងយល់ និងករសេរមចបនកន់ែតសីុជេរមេទៀតៃនចំេនះដឹងសិទធិមនុសស 

និងសនតិភពតមរយៈកររសវរជវសហរបតិបតតិករ 
 
• េដមបីសេរមចបននូវកិចចសហរបតិបតតិករេលវស័ិយសិកសអប់រ ំ និងជមួយអងគករសងគមសីុវលិែដលលអ

របេសរកនុងករសេរមចបននូវសិទធិមនុសស និងសនតិភពេនអសីុអេគនយ៍ និង 
 
• េធវករតស៊ូមតិជសធរណៈតមរយៈករចូលរួមយ៉ងសីុជេរមជមួយនឹងតួអងគសងគមសីុវលិ េដយរូម

មនសថ ប័នអនតររដឋ ភិបល េនអសីុអេគនយ៍ 
 
 
សននិសិទ និងករេបះពុមពផសយ 
 
•    សននិសិទអនតរជតិេលកទីបីសតីពីសិទធិមនុសស និងសនតិភព & ជេមល ះេនអសុីអេគនយ៍ (ទីរកុងកួឡឡំពួ 

របេទសម៉េឡសុី ៃថងទី ១៥-១៧ ែខតុល ឆន ២០១៤) 
•     សិទធិមនុសស និងសនតិភពេនអសីុអេគនយ៍ វគគទី ២៖ ជំនះេលភពទល់រចក (ែខកញញ  ឆន ំ២០១៣)  



 

•     សិទធិមនុសស និងសនតិភពេនអសីុអេគនយ៍ វគគទី ៣៖ បំពងសេមលង (ែខកញញ ឆន ំ ២០១៣) 
• សននិសិទអនតរជតិេលកទីពីរសតីពីសិទធិមនុសស និងសនតិភព & ជេមល ះេនអសីុអេគនយ៍ (ទីរកុងហសកត 

របេទសឥណឌូ េនស៊ ែខតុល ឆន ំ២០១២) 
•     សិទធិមនុសសេនអសីុអេគនយ៍ វគគទី ១៖ បំែបកភពសង ត់េសងៀម (ែខកញញ  ឆន ំ២០១១) 
•     សននិសិទអនតរជតិេលកទីមួយសតីពីសិទធិមនុសសេនអសីុអេគនយ៍ (ទីរកុងបងកក របេទសៃថ ែខតុល 

ឆន ំ២០១០) ។ 
 
 
 

េលខធិករដឋ នអចិៃរនតយ ៍
 

វទិយសថ នេដមបីសិកសសិទធិមនុសស និងសនតិភព (IHRP), មហវទិយល័យ Mahidol University 
Rm. 308, 3rd Floor, Panyaphipat Bldg, Faculty of Social Science Complex, Mahidol University 

Salaya Campus, Phuttamonthon, Nakhon Pathom, Thailand, 73170 
អីុែម៉លរបស់បណត ញ៖ seahrn@gmail.com 
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