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េផតតសំខន់េល ៖ HRW េលរបេទសេវៀតណម
ករណីសិកស ៖ កររបមូលឯកសរេលកររ ំេលភេសពសនថវៈជរបព័នធ

ជំព ូកទ៥
តរង ៖ របេទសអសុីអេគនយ៍េនកនុង UN
ករពិ ភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ េតនេយបយបញឈប់ករករពរសិទិម
ធ នុសស
េដយ UNSC ែមនែដរឬេទ?
េផតតសំខន់េល

៖

េសចកតីសេរមចរកុមរបឹ កសសនតិសុខអងគករសហរបជជតិេលខ

១៣២៥ និងរបយករណ៍អជញប័ណណកុងកររ
ន
ំេលភេសពសនថវៈ
េផតតសំខន់េល ៖ តមដនព័ត៌មនពីសកមមភពរបស់ UN
ix

តរង ៖ ភពខុសគនចមបងៗរវងសថប័នធមមនុញញ និងសថប័នសនធិសញញ
ទសសនៈទន ៖ បលុករបចំតំបន់ របស់អងគករសហរបជជតិ
េផតតសំខន់េល ៖ ដំេណរករ UPR ជក់ ែសតង- ករណីសិកសៃនកររតួតពិនិតយេលក
ទីមួយរបស់ឥណូឌ េនសុីកុងែខេមស
ន
ឆនំ២០០៨
ិ ីពិេសស
េផតតសំខន់េល ៖ នីតិវធ

េផតតសំខន់េល ៖ ទសសនៈកិចចរបស់ Alston េទកន់របេទសហវីលីពីនកនុងនមជអនក
រយករណ៍ពិេសសេលករសមលប់រងគលេរករបព័នត
ធ ុលករ
តរង ៖ ករេសុបអេងកតេលរដឋេដយយនតករបណឹត ងរបស់គណៈកមមករសិទិធមនុសស
តរង ៖ សេងខបពីសថប័ នសនធិសញញ
ករពិ ភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ េតរបយករណ៍រដឋភគី ជមេធយបយមន
សរៈសំខន់មួយកនុងករកំណត់សថនភពសិទិម
ធ នុសសកនុងរបេទសមួយែមនែដរឬេទ?

ិ ីរបយ
ករពិ ភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ េតរបេទសផលស់បូតរេដយសរែតនីតិវធ

ករណ៍របស់រដឋែដរឬេទ?

តរង ៖ របេទសេនអសុីអេគនយ៍ែដលអនុញញតឲយមនបណឹត ងបុគគល
ទសសនៈទន ៖ ករបញចប់នីតិវ ិធី បណឹត ងថនក់ជតិ
តរង ៖ ករេបតជញចិតេត លនីតិវ ិធី បណឹត ង
ករពិ ភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ េតវ ិចរណកថចងកតពវកិចផ
ច ូវចបប់
ល
ែដរឬេទ?

ជំព ូកទ៦
ករពិ ភកស

និងករជែជកែវកែញក

៖

ជពលរដឋពីក រេរ សេអង និងករេកងរបវ ័ញច

វ ិធីសរសតកុងករករពររបជជនមិ
ន
នែមន

ទសសនៈទន ៖ ករេហបុគល
គ ណមនក់ ថមិនរសបចបប់
ករពិ ភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ េតករភ័យខលចរបស់របជជនេលជនេទសនត
របេវសន៍មនភពរតឹមរតូវករមិតណ?
េផតតសំខន់េល ៖ ជនជតិរហ
៉ូ ុីងញ៉ Rohingya
ករពិ ភកស និងករករជែជកែវកែញក ៖ ករកំណត់ ឋនៈជនេភៀសខលួន
ករពិ ភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ ជនេភៀសខលួនបរ ិសថន

េផតតសំខន់េល ៖ មរត ៣៣ ៃនករហមឃត់ករបេណតញេចញ ឬបញូជ នេទវ ិញ
(“ករមិនបញូច នរតលប់ េទវ ិញ”)

េផតតសំខន់េល ៖ (TBC) សមព័នធរពំែដនៃថ
ករណីសិកស ៖ ករេឆលយតបនឹ ងជនេភៀសខលួនរស់េនទីរកុងកនុងរបេទសៃថ
េផតតសំខន់េល ៖ ឧទហរណ៍ៃនភពគមនសញ
ជ តិ កុនងតំបន់អសុីអេគនយ៍
ទសសនៈទន ៖ សញ
ជ តិ
ករពិ ភកស និងករជែជកែវកែញក ៖ ចបប់ សីព
ត ីសញ
ជ តិរបស់អនក

x

េផតតសំខន់េល ៖ ភពគមនសញ
ជ តិ តមផលូវចបប់ (De Jure) vs តមអងគេហតុ (De

Facto)

េផតតសំខន់េល ៖ សញ
ជ តិែដលមនរបសិទិភ
ធ ព
ករណីសិកស ៖ ករសទង់មតិសហគមន៍ កុលសមព័នេធ លភំក
ន ុងរបេទសៃថ
ន

ជំព ូកទ៧
េផតតសំខន់េល ៖ េសចកតីេផតមពី អងគករអនតរជតិខងករងរ (ILO)
េផតតសំខន់េល ៖ អនុសញញ និងអនុសសន៍ ILO ពក់ ព័នធនឹងពលករេទសនតរបេវសន៍
េផតតសំខន់េល ៖ សិទិធពលករេទសនតរបេវសន៍ និងរគួសររបស់ពួកេគមនសិទិទ
ធ ទួល
បន េដយមិនគិតពីសថនភពឯកសរ
ទសសនៈទន ៖ របក់បេញញ រ
ករណីសិកស ៖ ករណីផលរ ខនែថមេផលសិន Flor Contemplacion
ករណីសិកស ៖ ករភ័ យខលចរបស់ជនមិ នែមនជពលរដឋ
ករណីសិកស ៖ ពលកមមេដយបងខំ
ករណីសិកស ៖ ករករពរពលករេទសនតរបេវសន៍ជកុមរ
ករណីសិកស ៖ អនកជួ យកិចចករផទះេនសឹងហបូរ ីេរៀបរប់ពីេហតុករណ៍
ករណីសិកស ៖ រតូវបនជួញដូ រេទេលទូកេនសទ
ករពិ ភកស

និង

ករជែជកែវកែញក

៖

េតករណីណមួយខងេរកមចត់ទុកជ

ករជួ ញដូរ?
ករណីសិកស ៖ អនកណរតូវបនជួញដូ រ? ជនរងេរគះែដលមិនសកសម
េផតតសំខន់េល ៖ ភពខុសគនរវងករជួញដូរមនុ សស និ ងកររត់ពនធមនុសស
ករណីសិកស ៖ របេទសៃថ (ែខេមស ឆនំ២០០៨)
តរង ៖ ចបប់ របឆំងនឹ ងករជួ ញដូរេនអសុីអេគនយ៍

xi

បុពក
វ ថ
េនេពលែដលបណ
ត ញសិកសសិទិម
ធ នុ សសអសុីអេគនយ៍រតូវបនបេងកតេឡង កនុងឆនំ២០០៩

សកមមភពមួយកនុងចំេណមសកមមភពដំបូងៃនបណ
ត ញេនះ
ពុមស
ព រមប់សិសសនិសសិតេនអសុីអេគនយ៍។

គឺជ ករបេងកតេសៀវេភ

កិចចករេនះេឆលយតបនឹងកមមវតថុរបស់

បណ
ត ញកនុងករេលកកមពស់ករបេរងៀនសិទិធមនុសស

េនសកលវ ិទយល័យេនអសុី

អេគនយ៍។ េដយេហតុថករអប់រស
ំ ិទិម
ធ នុសសគឺជសិទិម
ធ នុសស និ ងេដយសរសិសស
និសសិតមួយចំ នួនតូចប៉ុេណណះ ែដលបញច ប់ករសិកសពីសកលវ ិទយល័យ េហយមន
ចំេនះដឹងពី សិទិម
ធ នុ សស ដូចេនះមនករងរជេរចនែដលរតូវេធវ។

សរសតចរយជេរចនេនសកលវ ិទយេនអសុីអេគនយ៍ បនតអូញែតអរពីករលំបកែដល
មិនមនេសៀវេភពុ មស
ព រមប់វគគសិកសរបស់ខួលន។
សិទិម
ធ នុសសជេរច ន

ខណៈេពលែដលមនេសៀវេភពុមព

េសៀវេភទំ ងេនះមិនែតងែតេឆលយតបនឹងតរមូវកររបស់សិសស

និសសិតកនុងសកលវ ិទយល័យអសុីអេគនយ៍េនះេទ។ ករបកែរបជបញ
ហ មួយដ៏ធំ េដយ
េហតុ ថសិសសថនក់ឧតតមសិកសទំងអស់ សិកសជភសជតិរបស់ខួន។
ល
តៃមលៃនេសៀវ

េភពុមក
ព ៏ ជកររបឈមមួយផងែដរ

េដយសរេសៀវេភទំងេនះមនតៃមលេសនន
 ឹងករ

ចំណយរស់េនមួយែខសរមប់សិសសនិសសិតទូេទ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត េសៀវេភ
ពុមភ
ព គេរចនមិនេរៀបរប់ពីអសុីអេគនយ៍ និងមិនេផតតសំខន់េលកងវល់ ែដលពក់ព័នធ
នឹងសិសសនិសសិតេនះេទ។

េគលករណ៍ៃនេសៀវេភពុមេព នះ
េដមបីេឆលយតបនឹងតរមូវករទំងេនះ SEAHRN បនចប់ េផតមរពងេសៀវេភពុមស
ព ិទិធ
មនុសសមួយសរមប់សិសសនិសសិតេនអសុីអេគនយ៍។ បនទប់មកមនករបេងកតនូវេគល
ករណ៍មួយចំនួន៖

• េសៀវេភពុមពរតូវែតជធនធនេប កចំហ
បនេដយមិនចំបច់បង់ៃថល។

េហយសិសសនិ សសិតទំងអស់អចទទួល

មិ នមនករដក់ករមិតេលករែចកចយតមរយៈ

សិទិអ
ធ នកនិ ពនធ ឬរតូវបនរគប់រគងេដយេរងពុមពអនតរជតិ ណមួយេនះេឡយ។
•

ជំពូក និងខលឹមសរនឹងដក់ េនេលេគហទំព័រជទរមង់ PDF។

•

េសៀវេភពុមពនឹងមនទរមង់ែដលងយរសួលកនុងកររពីន និងកូ ពី។

•

អនកេរបរបស់េសៀវេភជសិសសិនិសសិតឧតតមសិកស ែដលសិកសសិទិម
ធ នុសសជមុខ
វ ិជជទូ េទ ឬមុខវ ិជជែដលបនេរជសេរស។ សិសសមិ នចំបច់ មនចំេនះេរជរជះពី

មុនពីចបប់ នេយបយ ករអភិវឌឍន៍ ឬសងគមវ ិទយេនះេទ ប៉ុែនតេសៀវេភពុមពេនះ
នឹងបែនថមចំេនះដឹង ដល់សិសសនិសសិតែដលសិកសជំនញទំងេនះ។
•

ខលឹមសរៃនេសៀវេភេនះនឹងរតួតពិនិតយសថនភពសិទិម
ធ នុសស

េនអសុីអេគនយ៍

េហយរល់របធនបទទំងអស់នឹងសថិតកនុងបរប
ិ ទេនះ។

•

េសៀវេភពុមេព នះនឹងរតូវបនបកែរបជភសសំខន់ៗ េនអសុីអេគនយ៍េនេពល
អនគត។

•

ខណៈេពលែដលេគលបំណង

គឺេដ មបីចងរកងេសៀវេភពុមែព ដលមនគុណភព

ខពស់មួយ ក៏មនករផតល់អទិភពេលករបេងកតេសៀវេភែដលងយរសួលកនុងករ
បកែរបផងែដរ។ ករសរមួលដល់ក របកែរបឲយភពងយរសួលជវ ិធីសរសតមួយ

កនុងករធនថេសៀវេភពុមេព នះ អចរតូវបនទទួលបនេដយទូលំទូលយ មន
ភពជក់ លក់ចំេពះតំបន់ និ ងករមនករចូលរួមទូលំទូលយ។

•

េសៀវេភពុមពេនះេយងែតេទេលអតថបទែដលពក់ព័នធ

េហយអចែសវងរកបន

េដយសិសសនិ សសិតប៉ុ េណណះ ។ េដយសរែតធនធនបណណល័យមនករមិត េហយ
តៃមលៃនអតថបទអនតរជតិៃថល េសៀវេភពុមពេនះេយងេទេលសនៃដែដលមនេលរបព័ នធ

អុិនធឺ ែណតេហយអចទញយកបនេដយមិនបច់បង់ៃថល។

ករងរកនុងករបេងកតេសៀវេភពុមពេនះ មនភពយឺតយ៉ វជងកររ ំពឹងទុកតំងពី ដំបូង
េហយកិចចករមនកន់ ែតេរចនេឡងេពលបចចុបបននេនះ។ ករវយរបហរែដលមនករ

េកនេឡងមកេលេសរ ីភពេលករសិកសកនុងរបេទសេនអសុីអេគនយ៍

និងតរមូវករ

ែដលជបនទុកដល់រគឹះសថនសិកសបនររំងដល់ករបេងកតេសៀវេភពុ មពេនះ។

យ៉ ង

ណមិញ រកុមករងរមួ យរកុមធំ ៃនអនកនិ ពនធ អនករសវរជវ និងអនករតួតពិនិតយបន
ចំណយកមលំងកយចិ តតកុងករបេងក
ន
តវគគទីមួយៃនេសៀវេភពុមពេនះ
សេរមចបននូ វករងរសំខន់មួយចំនួន

េហយពួកេគ

េឆពះេទកន់ករេរៀបចំជំពូកេនកនុងវគគទីពីរ

ៃនេសៀវេភេនះែថមេទៀតផង។

េទះបីខឹម
ល សរទំងរសុងៃនេសៀវេភពុ មពរតូវបនេធវរួចរល់ ក៏ វជកររបឈមមួយធំ
ផងែដរកនុងករបេរងៀនេសៀវេភេនះកនុងសកលវ ិទយល័យននកនុងតំបន់។
ែតរដឋភិបលមនករសទក់េសទរកនុងករបញូច លសិទិម
ធ នុសស

មិនរតឹម

កនុងកមមវ ិធីសិកសសនល
ូ

ប៉ុេណណះេទ ប៉ុែនតសិសសនិសសិតជេរច នមិនមនចំណប់អរមមណ៍ ឬអេងកតេឃញថមិន
ពក់ព័នធអីក
វ ុងករសិ
ន
កសពីសិទិម
ធ នុសសេនះេទ។ ករពិភកសពីរបធនបទសិទិម
ធ នុសស

មួយចំនួន ដូចជរពឹតតករណ៍របវតតិសរសត ឬជេមលះនេយបយបចចុបបននអចជបញ
ហ
រេសុប។

លកខណៈពេសសៃនេសៀវេភពុមេព នះ
វគគទីមួយជសកមមភពសហរបតិបតតិករ ែដលមនករចូ លរួមពីសរសតចរយ និងសិសស
និសសិតទូទំងតំបន់។

ខណៈេពលែដលវជកររបឈមកនុងករសហករជមួយនឹង

សរសតចរយ និងសិសសនិសសិតជេរច នពីរបេទសេផសងៗ ភពចរមុះគនេនះ បនបែនថម
នូវខលឹមសរយ៉ ងេរចនកនុងេសៀវេភពុមពេនះ។

លកខណៈពិ េសសៃនេសៀវេភពុមេព នះកនុង

ករជួ យដល់សិសសនិសសិតមនដូ ចតេទ៖
• តរងនិយមន័ យ៖

ជួយ សិសសនិសសិតកនុងករចប់បននូវអតថន័យៃនពកយគនលឹះ

សិទិម
ធ នុសស
• របធនបទពិភកស និងចំនុចជែជកែវកែញក៖ ករេរបរបស់តរងទំងេនះគឺេដមបី
បេងកនករពិភកស និងករជែជកែវកែញកជមួយសិសសនិសសិតសតីពីកររបឈមៃន
សិទិធមនុសស។
• ឧទហរណ៍កនុងអសុីអេគនយ៖
៍ េនេពលែដលពក់ព័នធ សិទិម
ធ នុសសរតូវបនពនយល់
េដយេផតតេលសកមមភពកនុងរបេទសទំ ង ១១ កនុងអសុីអេគនយ៍។
• ែផនកសំណួរគំ រូ ជួយដល់សរសតចរយកនុងករបេងកតសំណួររបលង និងសំណួរែដល
ងយរសួល។
េនចុ ងបញចប់ ៃនជំពូកនីមួយៗ មនេសចកតីសេងខប និងករបញ
ជ ក់លមអិតខលីមួយពីរបភពែដល
សិសសនិសសិតអចែសវងរកឯកសរបែនថម។

េដយដឹងថរបភពឯកសរមនករមិតសរមប់

សិសសនិសសិតភគេរចន ករងរបែនថមគឺេផតតសំខន់ េលេគហទំព័រ និងសថប័នសំខន់ៗមួយ
ចំនួនែដលអនុញញតឲយេធវកររសវរជវេដយមិ នបង់ចំបច់បង់ ៃថល។ េដយសិសសនិសសិតទំង
អស់មនសមតថភពចំេនះដឹងកនុងកររសវរជវេលរបព័នអ
ធ ុិនធឺែណត

ដូចេនះមិនចំបច់ វយ

URLs ែដលសមរគស
ម ញេនះេទ េហយេនកនុងែផនកេនះនឹងផតល់នូវពកយគនលឹះសរមប់កររសវ
ុ
រជវតមបណ
ត ញអុិនធឺែណត

និងេឈមះរបស់អនកនិពនធែដលអចរតូវបនរសវរជវេដមបី

ែសវងរកករេបះពុមពផសយ និងអតថបទទសសនវដតីេផសងៗ។
កំណត់ចំណំពីករេរប របស់ពកយអសុីអេគនយ៍៖ េសៀវេភពុ មពេនះេរបរបស់ពកយអសុអ
ី េគនយ៍
ជជងអស៊នពីេរពះេសៀវេភពុមពេនះ រួមបញូច លរបេទសទំង១១េនអសុីអេគនយ៍ ែដលជ

របេទសអស៊ន និងទីម័រខងេកត ែដលរបែហលជនឹងចូលអស៊នេនេពលឆប់ ៗខងមុខ
េនះ។

ទនទឹងរងចំវគគទព
ី រី
វគគទីមួយជជំ ហនបឋមមួ យេឆពះេទកន់វគគទីពីរែដលមនខលឹមសរេរច នជងេនះ

ែដលមនបញ
ជ ក់

លមអិតខងេរកម។ េដយសរែតមនឧបសគគខងេពលេវល និងធនធន ករេបះពុមផ
ព សយវគគ

ទីពីររតូវបនផអក់មួយរយៈសិន

េហយវគគទីមួយេនះជកររបមូលផតុំនូវជំពូកែដលរតូវបនបញចប់

ដំេណរកររតួតពិនិតយ និងករែកសរមួល។ វគគទីពីរនឹងមនជំពូកែដលេផតតសំខន់េលរបវតតិៃន
សិទិេធ នអសុីអេគនយ៍ និ ងបញ
ជ ក់ពីបញ
ហ សិទិម
ធ នុសសេពលបចចុបបនន។ ករែបងែចកមតិកែដល
សថិតេរកមករេរៀបេរៀងសរមប់វគគទីពីរមនដូចខងេរកម៖
ជំពូកទី ១

មូលដឋនៃនសិទិម
ធ នុសស

ជំពូកទី ២

របវតតិៃនសិទិម
ធ នុសសេនអសុីអេគនយ៍

ជំពូកទី ៣

បញ
ហ បចចុបបននេនអសុីអេគនយ៍

ជំពូកទី ៤

សតង់ដរសិទិម
ធ នុសសអនតរជតិ

ជំពូកទី ៥

សនធិសញញសិទិម
ធ នុស សអនតរជតិ ៖ ICCPR និងICESCR

ជំពូកទី ៦

ករពរសិទិម
ធ នុសសេនអសុីអេគនយ៍៖ យនតករករពរថនក់ជតិ និងថនក់តំបន់

ជំពូកទី ៧

ករករពរ៖ របព័ នធអនតរជតិ

ជំពូកទី ៨

ភពចរមុះៃនេភទ និងែយនឌ័រ

ជំពូកទី ៩

កុមរ

ជំពូកទី ១០

ពិករភព

ជំពូកទី ១១

សិទិរធ បស់ជនមិនែមនជពលរដឋ៖ ជនេភៀសខលួន និងជនគមនសញ
ជ តិ

ជំពូកទី ១២

សិទិរធ បស់ជនមិនែមនជពលរដឋ៖ ពលករេទសនតរបេវសន៍ និងមនុ សសែដលរតូវ

បនជួញដូរ
ជំពូកទី ១៣

សិទិជ
ធ នជតិេដមភគតិច សិទិជ
ធ នជតិភគតិច និងសិទិវធ បបធម៌

ជំពូកទី ១៤

ករអភិវឌឍ ធុរកិចច បរ ិសថន និងសិទិធមនុសស

ជំពូកទី ១៥

សិទិម
ធ នុសស ដំេណរកររបជធិបេតយយ និ ងរបព័នធផសពវផសយ

ជំពូកទី ១៦

សនតិភព ជេមលះ និងសិទិម
ធ នុសស (IHL)

ជំពូកទី ១៧

យុតិធ
ត ម៌អនតរកល ICC ( CHA លកខនិក
ត ៈរកុងរម
៉ូ )

ជំពូកទី ១៨

ទរុណកមម និងករបត់ខួន
ល

ជំពូកទី ១៩

កររសវរជវសិទិម
ធ នុសស

េយងខញំុសូមសវគមន៍ចំេពះធតុចូល ទំងអស់េលកររចន ខលឹមសរ ករេរបរបស់ និងទសសនៈ
សរមប់វគគទីពីរ។

1
ម ូលដឋនរ%ះៃនសទធមនុសស

េតសិទិម
ធ នុសសជអវ?
ី

េតភពខុសគនអវីខលះែដលសិទិម
ធ នុសស

អចេធវឲយេកតមនេឡងចំេពះបុគល
គ មនក់?
សមញញ ទូេទ

េនះជសំណួរ

េនេពលែដលេយងពយយមែសវងយល់ពី

ទសសនៈៃនសិទិម
ធ នុសស េហយសំណួរទំងពីរេនះអចរតូវបន
ែសវងយល់បនតមរយៈកររតួតពិនិតយសថនភពពីរេផសងគន
អំពីសិទិម
ធ នុសសេនអសុីអេគនយ៍។

1

១៩៤៨

UDHR | ១៩៤៨
េសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទិម
ធ នុ សស

ICERD | ២១ ធនូ ១៩៦៥

១៩៦៥

អនុ សញញអនតរជតិសតីពីករបំបត់រល់ទរមង់ ៃនករេរសេអង
ពូជសសន៍
រតួតពិ និតយេដយ CERD

កតិ កសញញអនតរជតិ សីព
ត ី សិទិធ ពលរដឋ និងសិទិធនេយបយ

១៩៦៦

រតួតពិ និតយេដយ CCPR
ICESCR | ១៦ ធនូ ១៩៦៦
កតិកសញញអនតរជតិសីព
ត ីសិទិេធ សដឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌
រតួតពិ និតយេដយ CESR

CEDAW | ១៨ ធនូ ១៩៧៩

អនុសញញសតីពីករបំបត់ រល់ទរមង់ៃនករេរ សេអ ងរបឆំ ង

១៩៧៩

នឹ ងរសតីេភទ
រតួតពិ និតយេដយ CEDAW

១៩៨៤

CAT | ១០ ធនូ ១៩៨៤

អនុ សញញរបឆំងករេធវទរុណកមម និងកររបរពឹ តិម
ត ក
េលខួលន ឬទណឌកមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុ សសធម៌

ឬបេនថកបនទប

រតួតពិ និតយេដយ CAT

១៩៨៩

CRC | ២០ វិចិក
ឆ ១៩៨៩
អនុ សញញសតីពីសិទិក
ធ ុ មរ
រតួតពិ និតយេដយ CRC

១៩៩០

ចបប់សិទិម
ធ នុសសអនតរជតិ

ICCPR | ១៦ ធនូ ១៩៦៦

ICMW | ១៨ ធនូ ១៩៩០ អនុសញញអនតរជតិសីព
ត ីករករពរសិទិ ព
ធ លករេទសនត
របេវសន៍ រគប់រប
ូ និ ងសមជិករគួសររបស់ពួកេគ

រតួតពិ និតយេដយ CMW

CRPD | ១៣ ធនូ ២០០៦

រតួតពិនិតយេដយ CRPD
CPED | ២០ ធនូ ២០០៦
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២០០៦

អនុសញញសតីពីសិទិជ
ធ នពិករ

ញញអនតរជតិសីព
ត ី ករករពរបុគល
គ ពីករបត់ខួលនេដយបងខំ
រតួតពិ និតយដ

េហតុករណ៍ទី ១

ៃថងចប់េផតមជធមមត។ មនភពរចបូករចបល់េនខងេរក ប៉ុែនតជ ដំបូងអនកមិនខវលព
់ ី
វេនះេទ រហូតដល់អនកលឺសំេលងកំេភលង និងបុរសមនក់ែរសក។ អនក និងរកុមរគួសរ
របស់អនកេចញមកេរក

េហយក៏បនេឃញរបជជនរបុសរសីកន់កំេភលងកនុងៃដពស

េពញផលូវ។ ពួកេគរបប់អនកឲយយករបស់របរណែដលសំខន់ េហយេចញពីផទះឲយបន
ឆប់។ េនេពលែដលអនកេចញពីផទះ រកុមរគួសរ និងអនកជិតខងរបស់អនករតូវបន
េគៀងឲយេដ រេលផូលវ។ មនករេលចលឺដំណឹងថទីរកុងទំងមូ លរតូវបនជេមលៀស។ អនក

បនដឹងថភពវ ឹកវរកំពុងមនកនុងរបេទសរបស់អនក

ប៉ុែនតអនកមិនែដលបនគិ តថករ

សរងគមមកដល់ទវរផទះរបស់អនកេនះេទ។ បនទប់ មកដំណឹងបនេលចលឺ៖ ែខមររកហម
កំពុងែតជេមលៀសទីរកុងធំៗទំងអស់របស់កមពុជ

េដយេធវករអះអងថពួកេគកំពុង

ពយយមករពររបជជនពី រគប់ែបកអេមរ ិកកំង។ ពួកេគរបប់រកុមរគួសរ និងមិតត
ភ័រកតរបស់អនក ថអនកនឹ ងអចរតលប់មកផទះវ ិញកនុងរយៈេពលពីរបីៃថងេទៀត បនទប់ ពីេគ
ឈប់ ទមលក់រគប់ែបក។ ទហនែដលេសលៀកពក់េខម និ ងកន់កំេភលងេពញៃដ ែដល
ភគេរចនេមលេទដូចជេកមងអយុ១៦ឆនំ

និយយថពួកេគនឹងេរៀបចំចត់ ែចងអវីៗ

រគប់យ៉ង។ យ៉ ងណមិញ ប៉ុនមនៃថងេរកយមក អនកចប់េផតមដឹងបនតិចមតងៗថអនកមិន
អចរតលប់មកផទះវ ិញបនេនះេទ។

បនទប់មកអនកដឹងថវជៃថងជេមលៀស (១៧ េមស ១៩៧៥) ែដលជៃថងចប់ េផតមនូវអវីែដល
របព័នធផសពវផសយអនតរជតិ បនេហថជ ”ឆនំសូនយ”។ អស់រយៈេពលជេរច នសបតហ៍ និ ង

េរចនែខ ជីវ ិតថមីរបស់អនកកន់ែតបងហញចបស់។ ែខមររកហមរបប់អនកមិនឲយគិតពី េរឿង
ិ របស់អនកគឺ ជករបេរមដល់កមពុជរបជធិបេតយយ និងេគរព
បុគគល ថេគលេដថមីៃនជីវត
ដល់ ”អងគករ” ែដលជអំណចរគប់រគងខពស់បំផុត។ អនកទទួលបញ
ជ មិនឲយសួរសំណួរ

ដល់កិចចកររបស់រដឋថីេម នះ ឬ និយយអំពីជីវ ិតេនចំេពះមុខែខមររកហម។ បែនថមពីេល
េនះេទៀត អនកទទួលបញ
ជ ឲយេភលចទំងរសុងនូវជី វ ិតចស់របស់អនក ពីេរពះអងគករដឹងអវី
ែដលលអរបេសរបំផុតសរមប់អនក និងសងគមរបស់អនក។ ផទះសែមបង និ ងរទពយសមបតតិ
របស់អនកមិ នែមនជកមមសិទិធរបស់អនកេទៀតេនះេទ
កមពុជរបជធិបេតយយ។

េហយបនកលយជកមមសិទិរធ បស់

អងគករហមឃត់ មិនឲយមនកមមសិទិផ
ធ ទ ល់ខួនណមួ
ល
យេនះ

េទ។ សញញណណមួយៃនឥទធិពលបរេទសរតូវបនបំផលញ។ មនទីរេពទយ េរៀងចរក និង

សលេរៀនរតូវបនបិទទវរ។ សសនរតូវបនដក់េរកចបប់ េហយអពហ៍ពិព ហ៍
មិនែមនជជេរមសរបស់បុគល
គ េទៀតេនះេទ។

អនកេរៀនសូរតរតូវបនបំែបកេចញពី

រកុមរបស់អនក េហយបត់ខួនជេរៀងរហូ
ល
ត។ មិ នពក់ព័នធនឹងមុខរបររបស់អនក អនករតូវ
បនបងខំឲយេធវករកនុងវលែរសេពញមួ យៃថង

េហយមនមតងមកលប៉ុេណណះទទួលបន

បយពីរចន និ ងរតីេងៀតខលះកនុងមួយៃថង។ េដយកតីអស់សងឃឹម អនកបនរតឹ មែតេមល
3

មនុសសេនជុំវ ិញអនក សលប់ េដយសរភពអត់ឃលន និងជមងឺ។ អនកសួរខលួនឯងថករ
សលប់ និងករបំផិច
ល បំ ផលញកំពុងែតេកតមនេឡងែមនេទ? េហតុអីវរបជជនកមពុជសមលប់

របជជនកមពុជខលួនឯង?

េហតុ ករណ៍ទី២
តមផលូវេទកន់សកលវ ិទយល័យរបស់អនក អនករបទះេឃញមតយវ ័យេកមងមនក់ និងកូន
របស់គត់ កំពុងសុំទនេនតមផលូវ។

ប៉ូលីសមនក់បនេដរមកជិត

េហយេដញគត់។

រសតេី នះពយយមកនុងករតវ៉ ប៉ុែនតមិនឈនះប៉ូលីស។ ប៉ូ លីសេនះរុញគត់ធលក់ពីផូលវ បងខំ
ឲយគត់ េដរេចញពីទីេនះេដយៃដទេទ។ រសតីេនះសុំទនតមចិ ញចឹមផលូវជមួ យកូនរបស់

គត់ពីេរពះគត់ និងរកុមរគួសររបស់គត់ បនមកទី រកុងេដមបីែសវងរកជីវភពលអរបេសរ។

ប៉ុែនតេដយសរបតីរបស់រសតីរូបេនះមិនអចែសវងរកករងរ

េហយករពិបកចិតរត បស់

គត់បនកលយេទជកំ ហឹង េធវឲយគត់ផឹករសេជគជំ េហយវយរបពនធ។ េរកយមក
េដ មបីសុវតថិភពផទល់ខួន
ល និងកូ នរបស់គត់ រសតីរូបេនះបនចកេចញ េហយេបះបង់ េចល
ិ ។
នូវកតីសងឃឹមតូចេនះ េដយមកេដកតមចិញចឹមថនល់ និងសុំទនេដមបីចិញចឹមជីវត

េនេពលែដលរសតីរូបេនះ និងកូនរបស់គត់ េដរេចញ អនកគិតថសថនភពេនះជេរឿង
អរកក់បំផុតរបស់គត់ េនៃថងេនះ។ ប៉ុែនតមនេរឿងរ៉ វ ែដលរកុមេជងកងផតល់ករករ
ពរដល់អនកសុំទន “ែដលជេសវមួយ” ែដលជទូេទយកកៃរមជងពក់កណ
ត លៃន
ចំណូលរបចំ ៃថងរបស់អនកសុំទនទំងេនះ េហយអនកគិតថរសតីរូបេនះនឹងរបឈមនឹង
ករេធវទុកបុកេមនញ ឬ

អត់េដយសរគត់មិនអចរកលុយបនរគប់សរមប់ៃថងេនះ។

មនអវីេកតេឡងរបសិនកូនរបស់គត់ធលក់ខួលនឈឺ េហយគត់មិនអចបង់ៃថលថនំ? បនទប់
មកគត់មិនអចរកលុយរគប់ រគន់ទិញទឹ កេដះេគឲយកូនគត់ របចំៃថង

ែដលអត់មនគុណភព

េហយចំនីអហរ

និ ងតិចតួចែដលគត់បញុច កកូនគត់របចំៃថង

អចេធវឲយកូន

គត់ឈឺ។ គត់សងឃឹមថអចរតលប់េទផទះវ ិញឆប់ៗ ប៉ុែនតអនកមនចងងល់ថេតរកុម
រគួសររបស់គត់ នឹងទទួលយកគត់ឬក៏អត់េដយសរឥឡូវេនះគត់បនចកេចញពី
បតីរបស់គត់។

សថនករណ៍ទំ ងេនះបញ
ជ ក់ពីសថនភពធងន់ធងរៃនសិទិធមនុសស។
រសុងេលសងគមកមពុជេដយែខមររកហមជេរឿងែដលករម

ករបំផិច
ល បំផលញទំង

និងជករប៉ះពល់ធងន់ធងរបំ

ផុតែដលបងហញពី អីែវ ដលបនេកតេឡង េនេពលែដលអវតតមនទំងរសុងៃនសិទិម
ធ នុ
សសេនកនុងសងគមមួយ េហយេចទជសំណួរសំខន់ៗមួយចំនួន៖ េត េហតុករណ៍អច
េកតេឡងបនយ៉ ងដូចេមតច? េតមនបញ
ហ អវី? េតេយងអចេធវអីប
វ នខលះេដមបីបញឈប់
កររ ំេលភទំ ងេនះនេពលអនគត? េតវអចេកតមនេឡងមតងេទៀតែដរឬេទ? គួរឲយ
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សតយករមិតៃនអមនុសសធម៌

ែដលមនកនុងអំឡុងេពលែខមររកហមកនុងរបេទសកមពុជ

បនេកតេឡង េនេពលែដលពិភពេលកមិនទន់បនេរតៀមខលួនកនុងករចប់ បងខំអនុវតត
សិទិម
ធ នុសសេនេឡយ

ជកំហុសមួ យែដលរបជជនជេរច ននិយយថនឹងមិនអចេក ត

មនេឡងសរជថមីេឡយ េទះបីជវបនេកតេឡងសរជថមីក៏េដយ។

េសណរ ីយ៉ូទីពីរៃនមតយ និងកូនរបស់គត់ែដលជួបរបទះករលំបកធងន់ធងរ ជេហតុ
ករណ៍ែដលេកតមនេឡងេសទរែតរល់ៃថងកុនងទីរកុងេនអសុីអេគនយ៍។ យ៉ ងណមិញ
បញ
ហ េចទមិនែមនថេហតុអីវបនជវេកតេឡងេនះេទ

ប៉ុែនតេលថេតសិទិម
ធ នុ សសអច

រតូវបនេរបរបស់យ៉ងដូចេមតចេដមបីជួយ និង ករពរដល់របជជនទំ ងេនះ? សំណួរ

សំខន់មួយ

គឺថេតភពរកីរកខលំងេធវឲយអនករកីរកសុំទនេលចិញចឹមថនល់ជបញ
ហ សិទិធ

មនុសស ឬវជបញ
ហ ៃនករអភិវឌឍ េសដឋកិចច ឬសុខមលភព? េតសិទិម
ធ នុសសអច
ជួយេដះរសយបញ
ហ ទំ ងេនះបនែដរឬេទ ឬ សិទិធមនុ សសនឹងរគន់ែតបងហញពីបញ
ហ
ែដលេកតមនេនកនុងសងគម េហយមិនអចេធវអីប
វ ន? េសៀវេភពុមេព នះអះអងថជ

ករសំខន់កុនងកររកេលកេមល សិទិម
ធ នុសស
ពរសិទិម
ធ នុសស

កនុងសថនភពទំងពីរេនះពីេរពះករករ

ជកិ ចចកររបចំ ៃថងកុនងជី វ ិតរបជជនភគេរច ន។

រគន់ ែតរគបដណតប់េលករណីែដលអរកក់បំផុតេនះេទ

សិទិម
ធ នុសសមិនគួរ

ប៉ុែនតរតូវរគបដណតប់ផងែដរ

េលវ ិធីែដលសងគមបនរបរពឹតតមកេល និងេគរពរបជជនែដលងយរងេរគះរបស់ខួលន
មិនថពួ កេគរក ជនពិ ករ ឬកុមរេនះេទ។ ដូចែដលេសៀវេភពុមន
ព ឹងបញ
ជ ក់លមអិត
សិទិម
ធ នុសសករពរ និងគំរទដល់ភពៃថលថូនររបស់របជជន និងអនុញញតឲយរបជជន

រគប់រគងេលជីវ ិតរបស់ពួកេគេដយមិនមនករចប់ បងខំ ឬករេរ សេអ ង មិនថពីរដឋភិបល

រកុមរបដប់អវុធ ឬេបមិនដូ ចេនះេទពីអនកមនអំណចកនុងសងគមេនះេឡយ។
េនេពលបចចុបបននេនះ

រដឋភិបល

និងសងគមមនកំណត់ រតចរមុះកនុងករគំរទសិទិធ

មនុសស ៖ ករេបះេឆនតមនករេកនេឡងនូវ ”ភពេសរ ី និងយុតិតធម៌”។ ភពរកីរករតូវ
បនកត់ បនថយ (េទះបីជមិនអចលុបបំបត់ បនក៏េដយ)។ េកមងរសីចូលេរៀន និង
បនតករសិកសេទថនក់ខពស់មនករេកនេឡង។
ទទួលបនេដយរបជជនភគេរចន។

េសវសុខភពេពលបចចុបបននេនះអច

រសបេពលជមួយគនេនះផងែដរ

បំពនសិទិជ
ធ មូលដឋនេលចេឡងកនុងសរព័ ត៌មនេរៀងរល់ៃថង

កររ ំេលភ

របជជនរតូវបនបេណតញ

េចញពីដីធីលរបស់ពួកគត់ ទហន ឬប៉ូលីសគរមមកំែហងសហគមន៍មូលដឋន ពលករ

េទសនតរបេវសន៍រតូវបនេកងរបវ ័ញចេនទីតំងករដឋន រសតីរងកររបមថ របជជនរស់
េនកែនលងអនធិ បេតយយ េហយសលប់ កុងអគគ
ន
ី ភ័យ កុ មរមិនអចចូលេរៀនបន។ លទធភព

កនុងករេដះរសយសថនភពទំងេនះ

និងអវីែដលធនថភពេឃរេឃែដលបន

េកតេឡងកនុងអំឡុងេពលែខមររកហមនឹងមិនេកតេឡងមតងេទៀត គឺ ពឹងែផអកយ៉ ងចមបង
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េលសិទិធមនុសស របជជនដឹងពី សិទិរធ បស់ខួលន រដឋភិបលធនថសិទិទ
ធ ំងេនះរតូវបន
រកស េហយសងគមអនតរជតិ មួយនឹងចត់ឲយរដឋភិបលអនុវតតនូវករេបតជញចិតតរបស់ខួលន។

១.១ េតស
 ទ
ិ ម
ិធ នុសសជអវ?
ី
មនចេមលយសមញញមួយ និ ងសមុរគសមញមួយេលសំណួរែដលថសិទិម
ធ នុសសជអវី ប៉ុែនត
ចេមលយទំងពី រេនះ

គួរែតរតូវបនបញ
ជ ក់ េដមបីែសវងយល់ពីសិទិទ
ធ សសនៈៃនសិទិធមនុ សស។

ចេមលយសមញញ អចនិយយបនថពកយេពចន៍េនះ ផតល់ករពនយល់េដយខលួនឯង៖ សិទិធ
មនុ សសជសិទិទ
ធ ំងឡយណ ែដលបុគគលមួ យរូបមនពីេរពះពួកេគជមនុសស។ កនុង

ន័យមយ៉ ងេទៀត មនុសសេលកសកសមកនុងករទទួលបនករមិតជក់លក់ ណមួយៃន
េសរ ីភព ឬសតង់ដរជីវភពែដលសមញញ ពីេរពះពួកេគជមនុសស។

ចេមលយែដលសមុរគសមញគឺថសិទិម
ធ នុសសមននូវសតង់ដរ

ែដលបនទទួ លសគល់ជ

អនតរជតិ មួយពីវ ិធី សរសតែដលរបជជនគួរែតរតូវបនរបរពឹតតមកេល

មិនពក់ ព័នន
ធ ឹង

សថនភព ឬកែនលងែដលពួកេគរស់េនេនះេទ។ តមនិយមន័ យេនះ សិទិធមនុសសមន
ធតុនិតយនុកូលជមូលដឋន េហយសិទិធមនុសសធនថរដឋភិបល និងភគីដៃទមិន
ដក់ករមិ តេលេសរ ីភព

ឬបងកឲយមនករឈឺចប់ែដលមិនចំបច់ដល់របជជនេនះ

េទ។ របសិនជសិទិទ
ធ ំ ងេនះរតូវបនរកស របជជនទំងអស់អចរស់េនរបកបេដយ
ភពៃថលថូរ។
ន
ចំនួនៃនសិទិែធ ដលបនទទួលសគល់ជអនតរជតិកំពុងែតមនករេកនេឡង
ែដលសថិតេរកមករជែជកែវកែញកេនអងគករសហរបជជតិ (UN) និងសថប័ នដៃទ។

សិទិធមនុសសអចរតូវបនពនយល់េទតមរយៈអវីែដលសិទិទ
ធ ំងេនះផតល់ជូនដល់មនុសស៖
• េសរ ីភពកនុងករេធវសកមមភពជក់លក់ (ជឧទហរណ៍េធវដំេណរ បងហញពីទសសនៈ
របស់ខួលន ឬេគរពសសនមួ យ) ។

• េសរ ីភពរួចផុតពីលកខខណឌជក់លក់មួយចំ នួន (ជឧទហរណ៍ទរុណកមម និ ងទស
ភព)។

• សិទិក
ធ ុងករទទួ
ន
លបនេសវកមម (ជឧទហរណ៍ករអប់រ ំ សុខភព របព័នច
ធ បប់
ែដលយុតិតធម៌ និងលទធភពកនុងករេធវករងរ)
• ករករពរដល់រកុមរបជជនងយរងេរគះដូចជជនពិករ កុ មរ រសតី និ ងជនេភៀស
ខលួន។
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ជសេងខប

សិទិម
ធ នុសសធនថរបជជនមនលទធភពកនុងករចូ លរួមេពញេលញកនុង

សងគមមួយ េហយរស់េនជីវ ិតមួយរបកបេដយភពៃថលថូនរ។ សិទិម
ធ នុសសក៏ធនផងែដរ
ថតៃមលរបស់មនុ សសេយងរតូវបនទទួលសគល់ និងករពរ។ ែផនកបនទប់ េចទជសំណួរ
ថេតបុគគលមួយរូបទទួលបនសិទិធមនុសសរបស់ពួកេគបនយ៉ ងដូចេមតច

េហយអនក

ណជអនកសេរមចថសិទិទ
ធ ំងេនះជអវី?

១.១.១ ជមនុសស
លកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ ចំបច់ ែតមួយគត់កុងករទទួ
ន
លបនសិទិម
ធ នុសស

គឺរតូវែតជមនុសស

មិនមនលកខខណឌ គុណវុឌឍិ ឬចំេនះដឹងេផសងេទៀតែដលចំ បច់េនះេទ។ េនកនុងជីវ ិត

របចំ ៃថងមិនមនករពិបកកនុងករែញកមនុសសពីសតវឬរុកខជតិ េនះេទ៖ រូបរងជីវសរសត
ជក់ែសតងបញ
ជ ក់ថមនុសសជមនុសស។

បុគគលណមនក់កលយេទជមនុ សស

យ៉ ងណមិញ ជករពិបកកនុងករកំណត់ថ

េហយេនេពលណខលះែដលពួកេគឈប់ កលយជ

មនុសស។

េនេពលណែដលបុគគលណមនក់កលយជមនុសស?
ជុំវ ិញពិភពេលក

មិនមនកររពមេរពៀងជសកលេលថេពលណជីវ ិតមនុសសចប់

េផតមេនះេទ។ សងគមខលះអះអងថជីវ ិតចប់េផតមេនេពលេក ត ខលះេទៀតចត់ទុកតំងពី
េពលចប់មនគភ៌ថជេពលសំខន់ និងខលះេទៀតកំណត់ថ េនេពលែដលទរកមួយ
រូបអចរស់េនេដយមិនមនមតយរបស់ខួន
ល ។ ខណៈេពលែដលបុគគលមនក់ អចរកេលក
េម លរសតីែដលមនៃផទេពះមួយរូប េហយេឃញនូវជីវ ិតមួយ (រសតីរូបេនះ) អនកខលះេទៀត

អចេឃញជីវ ិតពីរ (រសតីរូបេនះ និងទរករបស់គត់)។ ឥទធិពលៃនសិទិធមនុសសមនន័យ
ពីរយ៉ ង។ ទី មួយ និយមន័យចបប់ នឹងកំណត់និតយនុកូលភពៃនករបញច ប់ករមនៃផទ
េពះ។ ទីពីរនិយមន័យេនះមនករបងកប់ន័យចមបងេលសុខភពបនតពូជ និ ងសិទិធរសតី
ជុំវ ិញបញ
ហ ពក់ព័នស
ធ ិទិរធ បស់រសតីមនៃផទេពះ

កនុងករសេរមចថនឹងេធវអីច
វ ំេពះទរក

ែដលមិនទន់េកត ែដលនឹងមនបញ
ជ ក់កុនងជំពូកេរកយៗ។ យ៉ ងណមិញ េនេពល

េកត មនុសសទទួលបនសិទិធមនុសសជសវ័យរបវតតិ មិ នពក់ព័នន
ធ ឹងកែនលងែដលពួកេគ
េកត ឬថេតពួកេគដឹងថសិទិម
ធ នុសសជអវីឬក៏ អត់េនះេទ។

េហយ
 េនេពលណខលះែដលបុគគលណមនក់ឈប់កលយជមនុសស?
សំណួរែដលថេនេពលណ

ែដលសិទិម
ធ នុ សសរបស់បុគគលណមនក់ែលងមនគឺ

បងហញពីលកខណៈពិេសសេផសងេទៀតៃនអវីែដលរតូវចត់ទុកថជមនុសស។ មរណៈភព
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ជសថនករណ៍ែដលបញ
ជ ក់ចបស់ េហយមនុ សសមួយចំនួនមនបញ
ហ កនុងករែបងែចក
រវងអនកសលប់ និ ងអនកែដលេនរស់។ យ៉ ងណមិញ មនអវីេកតេឡងរបសិនេប ជនណ

មនក់រតូវបនេធវេកសលយវ ិច័យ រកេឃញថខួ រកបលរបស់គត់ឈប់េដរ ឬក៏គត់មន

ជមងឺផូវចិ
ល តតធងន់ធងរ ឬខួចខួរកបល? េនករមិតណមួយែដលឆនទៈកនុងកររកសបុគគលណ

ិ
មនក់ឲយេនមនជីវត
បនទប់ពីគត់ទទួលរងនូវេរគះថនក់ធងន់ធងរ ឬអសមតថភពផលូវចិ តត
អចរតូវបនចត់ទុកថសមេហតុផល?

ករេឆលយសំណួរទំងេនះ បងហញពី លកខណៈសំខន់ៃនលកខខណឌជមនុ សស។ ជទសសនៈ
សមញញមួយែដលថបុគគលមួយរូបរតូវែតដឹ ងខលួន

េហយមនករគិ តែដលសមេហតុ

ផលេដមបីេធវជមនុ សសេពញេលញ។ មនែតេនេពលែដល ខួរកបលបុគគលមួយរូបែលង
េដ រ ឬក៏មិនអចគិត េទបេគអចបិ តឧបករណ៍រទរទង់ជីវ ិត។ ខណៈេពលែដលរដឋេផសងៗ

ហ េនះ (ជេរឿយៗរួមមនករ
មននីតិវ ិធីេផសងៗគនកនុងករេធវេសចកតីសេរមចចិតេត លបញ

ចរចររវងអនកផតល់ដំបូនមនេវជជសរសត ឆនទៈរបស់រកុមរគួសរ េហយនិងចំណយៃថល

ពយបល) េសចកតីសេរមចកនុងករេធវែបបេនះជេរឿយៗ ែផអកេទេលថេតអនកជមងឺអច
មនមុខងរជមនុសសបនឬក៏អត់។
េលសពីេនះេទៀត ជមនុសសមនន័ យថរបជជនអចចូ លរួមេដយសមេហតុ ផលេនកនុង
សងគម។

េនេពលនរណមនក់បនបត់បង់ករគិតសមេហតុផលរបស់គត់

របែហលជ

េដយសរជមងឺផូលវចិតត ឬករខូចខួរកបល រដឋភិបល ឬអណពយបលរបស់គត់រតូវ
កន់កប់ សិទិធ និងមនទំនួលខុ សរតូវជំនួសគត់មួយចំនួន។ ដូចេនះរដឋភិបលគួរែត
មនវ ិធីសរសតមួយកនុងករកំណត់ពីបញ
ហ េនះ រពមទំងមនអជញធរែដលរតូវបនែតង
តំងកនុងករេធវេសចកតីសេរមចចិតត។

ដូចេនះេនេពលែដលសថនភពេនះេក តមនេឡង

អនកែដលទទួលរងផលប៉ះពល់តមវ ិធី ណមួយ

មិ នបត់បង់សិទិរធ បស់ពួកេគេនះ

េឡយ ប៉ុែនតសិទិទ
ធ ំ ងេនះរតូវបនផតល់ជូនដល់អណពយបល ឬអនកេមលែថរបស់ពួក
េគ។ ជថមីមតងេទៀត សងឃឹមថរដឋភិបលនឹងមនចបប់ ជធរមនេដមបីករពរសិទិធជ
មូលដឋនរបស់របជជនទំងេនះ ខណៈេពលេនះផងែដរ ទទួលសគល់ថពួ កេគមិន
មនសមតថភពចំបច់

កនុងករមនមុខងរេនកនុងសងគមេនះេទ។

េនកនុងទសសនៈៃន

សិទិម
ធ នុ សស មនុសសរតូវបនចត់ទុកថជសភវៈែដលមនករគិតសមេហតុផលដូ ចែដល
បនបញ
ជ ក់ លមអិតកនុងមរត១ ៃនេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទិម
ធ នុសស (UDHR)។
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ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក
ករដកហូតសិទិម
ធ នុសស
មនបញ
ហ េចទែដលពិ បកេឆលយ េនេពលែដលបុគគលមួយរូបទទួ លរងករខូចខតខួរ
កបលធងន់ធងរ ឬមនជមងឺផូលវចិតតធងន់ធងរែដលជលទធផលេធវឲយពួកេគមិនអចមនមុខងរ
េដយសមេហតុ ផលកនុងសងគម ពួកេគអចបងកេរគះថនក់ដល់ខួនឯង
ល
ឬអនកដៃទ។ ទូ ទំង

ពិភពេលក ឧរកិដឋកមមធងន់ធងរជេរឿយៗរតូវបនដក់ទណឌកមមេដយករដក់ ពនធនគរ ។

របសិនេបបុគគលេនះរតូវបនបញជូ នេទពនធនគរ

គត់មនជមង
មនជមងឺឆួតេរគចិ
មន
គ
តត

ឬចក់េសរទុកឲយឆងយពីេគពី
គពីេរពះ

ទែមនេទ?
?
េតគត់មិនបត់បង់សទ
ិ ិរធ បស់គត់េទែមនេទ

ដូចេនះ

េតេនះមនន័យថសិទិម
ធ នុសសមិនែមនជសកលេទែមនេទ?
ែមនជសកលេទែមនេទ?

យ៉ ងណមិញ

េទះបីជេនកនុងពនធនគរក៏េដយ

មនុសសេនែតមនសិទិជ
ធ េរច ន

របស់ពួកេគ។ ជចំបច់ ពួ កេគរតូវរកសសិទិជ
ធ មូលដឋនរបស់ខួលន (ដូចជសិទិក
ធ ុងករ
ន
រស់រនមនជីវ ិត េសរភ
ី ពរួចផុ តពីករេធវទរុណកមម និ ងទសភព និងកររបរពឹតតមក

េលែដលមិនមនករេរ សេអង)។

១.១.២ សទ
ិ រិធ បស់មនុសស
សិទិធរតូវបនទទួលសគល់ពីេរពះសិទិធទំងេនះរតូវបនចត់ទុកថ ”រតឹមរតូវ” និង “យុតិត
ធម៌” ។ េនកនុងភសអង់េគលសអតថន័យពី រៃនសិទិម
ធ នុសសពក់ព័នធនឹង៖ អនកមន ”សិទិ”ធ
កនុងករទទួលបនអវីមួយពីេរពះវរតូវបនចត់ ថ ”ជេរឿងរតឹមរតូវ” ឬ “រតឹមរតូវ” ។
សិទិម
ធ ួយជអវីែដលរតូវបនជំពក់ដល់បុគគលមនក់ (ែដលគត់សកសមនឹងទទួលបន)
ឬវអចអនុវតតចំេពះលកខខណឌមួយ

ែដលពួកេគអចរួចផុ តពីលកខខណឌទំងេនះ។

ដូចេនះ ទសសនៈៃនសិទិម
ធ ួយអចទំ ងមនភពសមញញ និ ងសមុរគសមញ។ កនុងន័ យ
សមញញ

សិទិម
ធ ួយគឺជអវីែដលបុគគលមួយរូបអចទទួលបនេដយរតឹមរតូវ មនេសរ ី

ភពកនុងករេធវអីម
វ ួយ ឬរតូវបនករពរេដយ។ មនសិទិេធ ផសងៗគនជេរច ន៖ សិទិអ
ធ នក

េរបរបស់ សិទិអ
ធ នកដំេណរ សិទិរធ បស់ពលរដឋ សិទិធរបស់អនកទសសន សិទិធេលអចលន
រទពយ សិទិធរបស់សិសសនិសសិត សិសសសិកសេរៀនសូរត សិទិក
ធ ុនងករទសសនៈកិចច និង
មនេរចនេទៀត។ សិទិធនីមួយៗបងកប់នូវសិទិរធ បស់បុគគលមនក់កុនងករេធវអីវមួយ។
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ករេឆលយតបែដលសមុរគសមញ រួមបញូច លនូវករែសវងយល់ពីធតុផសំៃនទសសនៈផលូវចបប់
ៃនសិទិម
ធ ួយ ែដលរួមមននូ វលកខណៈពិេសសមួ យចំនួន។ ដំ បូង សិទិធមួយរតូវពក់ ព័នធ
នឹងកមមវតថុមួយ ែដលេនះជអវីជក់លក់ែដលសិទិម
ធ ួយផតល់ជូន អនុញញត ឬធន។ េនះ

ជខលឹមសរៃនសិទិធ េហយសរមប់សិទិម
ធ នុសស កមមវតថុទំងេនះរតូវបនបញ
ជ ក់ េនកនុង
ចបប់ និងសនធិសញញ។ សរមប់ របេភទនី មួយៗៃនសិទិធ គឺមននូវបុពស
វ ិទិម
ធ ួយចំនួន ៖
ជឧទហរណ៍ សិសសមួ យរូបមនសិទិក
ធ ុនងករសួរសំណួរកនុងថនក់ ខចីេសៀវេភពីបណ
ត ល័យ

េហយមនឱកសសមរសបកនុងករបញចប់ ករសិកស។

អនកេបកបរមនសិទិម
ធ ួយេដមបី

េរប របស់ផូលវថនល់ អនកេធវដំេណរមនសិទិក
ធ ុនងករេរប របស់ឡនរកុងសធរណៈ ។ល។

ទីពីរ សិទិធមួយរតូវែតពក់ព័នន
ធ ឹងនរណមនក់ ឬសថប័នមួ យែដលមនកតពវកិចក
ច ុងករ
ន
ផតលស
់ ិទិធេនះ។ របសិនេបគមនបុគគលេនះ ឬសថប័នេនះមិនចំបច់មនសិទិេធ នះេទ។
េនះមនន័យថសិទិធមួយអចរតូវចត់ ទុកថជសិទិរធ បសិនេបភគីទីពីរ

(មិនថជរដឋ

រកុមហ៊ុនមួយ ឬសកលវ ិទយល័យមួយ) រតូវបនេសនរឲយេធវករេគរព និងរកសនូវសិទិធ
េនះ។ មិនចំ បច់ផតល់សិទិដ
ធ ល់អនកណមនក់នូវសិទិក
ធ ុនងករដកដេងហមេនះេទ ពីេរពះ
ថមនខយល់េរចនណស់េដមបីដកដេងហម។

យ៉ ងណមិញរបសិនេបខយល់រតូវបន

បំពុល េហយពិបកកនុងករដកដេងហម ដូ ចេនះរតូវមនអនកទទួលកតពវកិចចកុងករធន
ន
នូវសិទិដ
ធ ល់របជជនកនុងករដកដេងហមខយល់បរ ិសុទធ។
ែដលមនទំនក់ទំនងនឹងសិទិម
ធ ួយ

េនះរតូវបនេហថជកតពវកិចច

ែដលនឹងរតូវបនពនយល់បែនថមកនុងែផនកេរកយ

េទៀតៃនេសៀវេភេនះ។
សិទិធមិនរតឹមែតអនុវតតចំេពះមនុសសេនះេទ៖ សជីវកមម ក៏មនសិទិធ និងកតពវកិចផ
ច ង
ែដរ េហយសតវក៏មនសិទិផ
ធ ងែដរ។ េនះមិនែមនមនន័យថពួកេគទទួលបនសិទិេធ សម
គននឹងមនុសសេនះេទ

ប៉ុែនតមនន័យថមនអនកមនកតពវកិចែច ដលរតូវផតលស
់ ិទិដ
ធ ល់

សតវ ឬសជីវកមម។ វមិនែមនជករសមេហតុផលេនះេទ កនុងករផតល់ដល់សតវនូវសិទិធ

ដូចគនេទនឹងមនុសស េដយសតវមិនចំបច់រតូវេបះេឆនត ឬមនសញ
ជ តិ េនះេទ ប៉ុែនត
ពួកេគរតូវករសិទិក
ធ ុនងករធនថពួកេគទទួលបនកររបរពឹតតមកេលសមរមយ

េហយ

រតូវករពរពួកេគពីកររ ំេលភបំពនពីមនុសស។ តមរយៈេនះ សិទិធរបស់សតវគឺរសេដៀង
គននឹងមនុសស ៖ េដយសរសិទិម
ធ នុសសករពរមនុសសពីកររ ំេលភបំព នេដយរដឋ ឬ

សងគម សិទិរធ បស់សតវករពរសភវៈសតវ ពីកររ ំេលភបំព នេដយមនុសស។
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១.១.៣ មូលដឋនរគះឹ ៃនសទ
ិ ម
ិធ នុសស
សិទិម
ធ នុ សសរតូវបនបេងកតេឡងេនកនុងចំេណម សិទិផ
ធ ូវចបប់
ល
សិទិធសីលធម៌ និ ង សងគម។

សិទិធទំងបីរបេភទេនះ (ផលូវចបប់ សីលធម៌ និងសងគម) ទមទរឲយមនករពិភកស។
ទីមួយ សិទិម
ធ នុសសគួរែតរតូវបនចត់ទុកថជសិទិេធ ដយចបប់។ មនសិទិផ
ធ ូលវចបប់ ជ
េរចន (ជឧទហរណ៍ សិទិរធ បស់អនកណមនក់ កុនងករេរៀបករ ឬកន់ កប់រទពយសមបតតិ
េដយរសបចបប់ )

ែដលរតូវបនករពរេដយចបប់។

រដឋភិបលគួរែតេគរពសិទិធ

មនុសស មិ នែមនរគន់ែតេដយសរវជ ”សិទិ”ធ ឬ “សីលធម៌” េនះេទ ប៉ុែនតពីេរពះពួក
េគរតូវបនចងកតពវកិចចកុងកររកសនូ
ន
វសិទិម
ធ នុសសទំងេនះ។

េដយរពមេរពៀងេល

សិទិម
ធ នុសសជអនតរជតិ ឬ តមរយៈករចូលជសមជិក UN រដឋភិបលរពមេរពៀងថ
រដឋរបស់ខួលនមនសិទិម
ធ នុសស េហយសិទិម
ធ នុសសទំងេនះមនមូលដឋនផលូវចបប់ ។ មូ ល

ដឋនផលូវចបប់េនះ មនសរៈសំខន់ទំង សរមប់ផល
ត ់ករទទួលសគល់េលសិទិម
ធ នុសស

និងរពមទំងសរមប់ករអនុវតតនូវសិទិម
ធ នុសសទំងេនះ។
ចបប់

រដឋភិបល

េដយមនមូលដឋនកនុង

និ ងភគីដៃទេទៀតមនកតពវកិចចតមផលូវចបប់ កុងករេគរពសិ
ន
ទិធ

មនុសស។ ជំពូកទី ៤ និងទី ៥ នឹងេធវករពិភកសេតថកតពវកិចផ
ច ូវចបប់
ល
ទំងេនះមន

ករវ ិវតតន៍យ៉ងដូចេមតច េហយេត ថរដឋមនកតពវកិចចយ៉ងណ កនុងករអនុវតតនូវកតពវ
កិចផ
ច ូវចបប់
ល
ទំងេនះ។
ទីពីរ

សិទិម
ធ នុ សសក៏ជសិទិស
ធ ីលធម៌ផងែដរ៖

សិទិម
ធ នុសសមនរូបរងេដយសរសិទិធ

មនុសសទំងេនះរតូវបនចត់ទុកថជសីលធម៌ ឬសមរមយ។ យ៉ ងណមិ ញ មិនែមនរគប់
សិទិធសីលធម៌ទំងអស់រតូវបនែផអកេលចបប់េនះេទ

មនសកមមភពជេរច នែដលរតូវ

បនចត់ទុកថមិនមនសីលធម៌ ប៉ុែនតមិនផទុយនឹងចបប់េនះេទ (ជឧទហរណ៍ ផិ ត
កបត់នឹងៃដគូេសនហរបស់ខួលន)។

សិទិស
ធ ីលធម៌មួយចំនួនរតូវបនករពរេដយចបប់

ជឧទហរណ៍ ករហមឃត់របព័នធផសពវផសយ ែដលរតូវបនចត់ទុកថអសអភស
េនកនុងរបេទសមួ យចំនួន។ របជជនជេរឿយៗ ទទួលសគល់េនេពលែដលសិទិស
ធ ីល
ធម៌មួយ រតូវបនរ ំេលភបំពនេដយសរេនកនុងសងគមមួយមនជំេនឿរសេដៀងគនេល
អវីរតូវ ឬក៏ខុស។ េទះបី ជសីលធម៌ជេរឿយៗមនភពជក់លក់ តមវបបធម៌ ជឧទ
ហរណ៍ ទសសនៈៃនករេសលៀកពក់េលេឆនរខសច់ ”សមរមយ” គឺែផអកេលតៃមលវបបធម៌ េហយ
ដូចេនះេទបរបេទសអសុីអេគនយ៍មួយចំនួន

ចត់ ទុកថសេមលៀកបំពក់មុជទឹកេខច

របស់អឺរប
៉ុ មិនសមរមយ ជទូេទសងគមភគេរចនែចករ ំែលកនូវតៃមលសីលធម៌រសេដៀងគន
ពក់ព័នន
ធ ឹងថអវី ”សមរមយ” និង “គួរឲយេគរព”។ េទះបីជគំនិតៃនមូលដឋនសីលធម៌
ដូចគនជទសសនៈែដលចរមូងចរមសមួយ

វក៏ជែផនកមួយៃនមូលដឋនៃនសិទិម
ធ នុសស

ផងែដរ។ ទសសនៈៃនសីលធម៌ដូចគន មិនបងកប់ន័យថសីលធម៌មិនផលស់បូរេនះេទ
ត
ដូច
ែដលតៃមលមេនសេញចតន អពហ៍ពិព ហ៍ និងផលវេូ ភទរតូវបនផលស់យ៉ងខលំងកនុងរយៈ
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េពលប៉ុនមនសតវតសចុងេរកយេនះ។

ដូចេនះករេគរពដល់របជជន

េហយនិ ងអវី

ែដលពួកេគេធវ គឺមនលកខណៈដូចគនជមូ លដឋនជុំវ ិញពិភពេលក ជពិេសសសរមប់
បញ
ហ សំខន់ៗដូចជសុវតថិភព និងកររបរពឹ តម
ត កេលពួកេគេដយរដឋភិបល។

ទសសនៈទន
រកមបដិ ភព
រកមបដិភពកំ ណត់ថ

េយងគួរែតរបរពឹតតេលអនកដៃទដូចែដលេយងចង់ឲយេគរបរពឹតត

មកេលខួលនេយងែដរ។ រកមេនះមនឬសគល់របវតតិេរជរជះ េហយផសរភជប់សតិ និងអ
រមមណ៍របស់េយងជមួយនឹងអនកែដលេយងមនទំ នក់ទំនងជមួយ។ ជឧទហរណ៍៖

•
•

“កុំេធវដក់អនកដៃទនូវអវីែដលអនកមិនចង់េធវេលខួនឯង
ល
” ។ ខុងជឺ

“ចត់ទុកថករមនបនរបស់អនកជិតខងេយង ជករមនបនរបស់េយង េហយករ

ខតបង់ របស់អនកជិតខងេយងថជករខតបង់របស់េយង”។ ឡវហសុី (លទធិតវ)

•

“របរពឹតតេលអនកដៃទដូចែដលអនករបរពឹតតេលខួលនឯង”។

ម៉ ហប់ហរ៉ ត សន់ទី

បវ៉ (ហិណូឌ )

•

“កុំេធវឲយអនកដៃទឈឺចប់តមវ ិធី ែដលអនកខលួនឯងផទល់គិតថជករឈឺចប់”

។

អូដ ណវ៉ ហគ (រពះពុទធសសន)

•

“កុំេធវអំេពអីែវ ដលខលួនអនកមិនចូលចិតតេលអនកដៃទ” ។ តូបី៊ត (រគឹះសសន)

•

“េធវដក់អនកដៃទដូចែដលអនកចង់ ឲយអនកដៃទេធវមកេលខួនអន
ល
ក”។ ម៉ តធយូ៧ ៖ ១២

(រគឹះសសន)

•

“អនកនឹ ងមិនេជឿេនះេទ

ដរបណអនកេឃញផទល់ថកតីរសលញ់របស់គត់ចំេពះ

បងបអូនរបស់គត់ដូចគននឹងកតីរសលញ់ចំេពះខលួនគត់ ផទល់”។

ហឌីត

១៣

(អុីសលម)

•

“រសឡញ់អនកជិតខងដូចែដលអនករសឡញ់ខួលនឯង”។ eviticus (Judaism)

•

“ អនកែដលរតស់ដឹងពិតរបកដ

ជអនកែដលមិ នបងកឲយមនករភ័ យខលចដល់អនក

ដៃទ និងមិនភ័យខលចអនកដៃទ”។ វ៉ សរង (Sikhism)
ទីបី សិទិធមនុសសជសិទិស
ធ ងគមែដលធនថរបជជនរស់េនេដយសុវតថិភព និងមន
សុភមងគលជមួយគនេនកនុងសងគម។ ជថមីមតងេទៀត មិនែមនរគប់សិទិស
ធ ងគមទំងអស់
រតូវបនករពរេដយចបប់េនះេទ (េហយសិទិទ
ធ ំ ងេនះក៏ មិនចំបច់ជសិទិស
ធ ីលធម៌
េនះេទ)

ប៉ុែនតសិទិស
ធ ងគម ទំងេនះពិតជធននូវដំ េណរករេទមុខេដយរលូនៃនសងគម។
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ជឧទហរណ៍ តរមង់ជួរេនធនគរ ឬឲយេកអីឡនរកុងេទអនកដៃទអងគុយមិនែមន

ជសកមមភពែដលតរមូវេដយចបប់េនះេទ ដូចេនះសិទិធទំងេនះមិនែមនជសិទិធមនុសស
េនះេទ

ប៉ុែនតរបជជនរតូវបនរំពឹងថនឹ ងអនុវតតតមនិយមែដលមិនមនករសរេសរ

ជលយលកខអកសរទំងេនះេដមបីឲយសងគមមនដំេណរេដយភពគួ រសម។ សិទិធសងគម
រួមមនអវីែដលបុគល
គ ណមនក់ អចរ ំពឹងថនឹ ងទទួលបនពីរដឋភិបល (ជឧទហរណ៍
ករអប់រ ំ និ ងសុខភព) ប៉ុែនតសិទិទ
ធ ំងេនះក៏ រគប់ដណតប់ផងែដរេលេសចកតីរ ំពឹងទុកកនុង
កររស់េនកនុងសហគមន៍មួយ។ សិទិធសងគមជគំ រៃូ នភពគួ រសម ករជួយគនរបកបេដយ

ិ កន់ ែតមនភពងយរសួល
មិតតភព ករអត់ឱន និងសូមបីែតភពរ ីករយ ែដលេធវឲយជីវត

និងរីករយសរមប់េយងទំងអស់គន។

សិទិស
ធ ងគមកំណត់ ថរបជជនរតូវែតមនសុវតថិ

ភព និ ងសនតិសុខ េហយតរមូវកររបស់ពួកេគរតូវបនបំេពញេដយសងគម ឬរដឋ។

ករពិ ភកស និ ងករជែជកែវកែញក
ចំ ណត់ របេភទៃនសិទិ ធ
១. េនកនុងរបេទសរបស់អនក

េត របជជនមនកតពវកិចចកុនងករអនុ វតតតមសកមមភព

ែដលបញ
ជ ក់ខងេរកមេដយសរពួកេគបនរ ំេលភបំពន(ក) សិទិធផូវចបប់
ល
(ខ)

សិទិស
ធ ីលធម៌ (គ) សិទិធសងគម ឬ(ឃ)សិទិធចរមុះៃនសិទិខ
ធ ងេល ែដរឬេទ?

២. េត អនកគិ តថចេមលយរបស់អនកនឹ ងអនុវតតកុងរបេទសអស
ន
៊ នដៃទេទៀត បនករមិតណ?
៣. េត អនកគិ តថសកមមភពទំងេនះ គួរែតរតូវបនករពរតមរយៈសិទិធមនុសសែដរឬេទ?

•

េសមះរតង់នឹងរបពនធ/បតី

•

មិនថតរូបអនកណមនក់កំពុងេសលៀកពក់
េដយសមងត់

កនុងបនទប់ផលស់បូរសេមល
ត
ៀកបំពក់

•

មិនខកេសតះេផតសផតស

•

របគល់កបូបែដលបត់ េដយមិ នបនប៉ ះពល់អីេវ ទមចស់េដមវ ិញ

•

របប់ មិតតភ័រតតរបស់អនកថម៉ូតសក់កត់ថីមែដលៃថលរបស់គត់ អរកក់េមល

•

របប់ ផូវដល់
ល
អនកវេងវងផលូវ

•

សុខចិតតឈរេដយឲយកែនលងដល់មនុសសចស់អងគុយេនេលឡនរកុង

•

សងរបក់ែដលជំពក់ដល់មិតិភ
ត ័ រកតវ ិញ។

13

រទឹសីម
ត ួយពីមូលដឋនៃនសិទិម
ធ នុ សស គឺថសិទិម
ធ នុសសរតូវបនវ ិវតតិពី ”ចបប់ ធមមជតិ”។
េនះមនន័យថសិទិធ
នឹងធមមជតិ

និងកតពវកិចម
ច នលកខណៈជសកល

េហយនិងថភពសមេហតុផល

និងទូ លំទូលយដូចេទ

និងសនិទនភពៃនចបប់របែហលជ

មនមូលដឋនកនុងធមមជតិរបស់មនុសស។ ចបប់ធមមជតិេផតតសំខន់ េលទសសនៈ ដូ ចជ

ភពៃថលថូររបស់
ន
មនុសស
មនពីធមមជតិ

និងសិទិជ
ធ មូ លដឋនែដលេកតេចញពីបទដឋនសីលធម៌ែដល

(ែដលជបទដឋនសីលធម៌ែដលបុ គគលមនតំងពីកំេណត)

ែដលមនុ សស

ទំងអស់មនតំងពីកំេណត។ ជឧទហរណ៍ កនុងរទឹសីេត នះ មនុសសមិ នសមលប់គនេទ

វ ិញេទមកេដយសរអំេពេនះរបឆំងនឹងធមមជតិ។
សីលធម៌ធមមជតិរបស់ខួន
ល

េនះជអវីែដលមនុ សសមនេនកនុង

នូវជំេនឿមួយែដលថករសមលប់ជអំេព អរកក់

ឬបំណងកនុង

ករករពរខលួន ឬញណែដលមនតំងពីកំេណតថអវីលអ និ ងអវីអរកក់។ ដូចេនះចបប់

ធមមជតិរតូវបនចត់ទុកថជករមងមួយៃនសិទិធ និងកតពវកិចែច ដលេគរព និងគំរទ
ជចមបងដល់ចរ ិកលកខណៈទំងេនះរបស់របជជន។

ទសសនៈៃនចបប់ធមមជតិ មនភពចរមូងចរមស។ ជបឋមទសសនៈៃនអវីែដលរតូវបន
ចត់ថជ ”ធមមជតិ” រតូវបនផលស់បូតរតមេពលេវល។ ជឧទហរណ៍ ករេរ សេអង
ពូជសសន៍

និងទសភពអស់រយៈយ៉ ងយូរអែងវងមួយរតូវបនចត់ ទុកថសមេហតុ

ផលេដយអនកសិកសចបប់ ធមមជតិ។ តមធមមជ តិ រសតីរតូវបនចត់ទុកថមិនេសមន
 ឹង
បុរស ែដលជទសសនៈមួយរតូវបនរចនេចលេពលបចចុបបននេនះ។ របសិនជទសសនៈ
មួយមនករផលស់បូរតមេពល
ត
េវល

េហយមនភពខុ សគនពី សងគមមួ យេទសងគមមួយ

របែហលជមិ នរតូវបនចត់ទុកថជទសសនៈធមមជតិេនះេទ

ប៉ុែនតជទសសនៈសងគម

មួយ។ ទី ពីរ ចបប់ធមមជតិជេរឿយៗមនករពក់ព័នធនឹងគំនិតសសន េហយជពិេសស
ជមួយនឹងរម
៉ូ ំ ងកតូលិក។ សរមប់េហតុផលេនះចបប់រេបៀបេនះមិ នរតូវបនចត់ទុក
ថ ”ជធមមជតិ” េដយមនុសសរគប់រូបេនះេទ។ សកមមភពរួមេភទដូចគនរតូវបនចត់
ទុកថ ”មិនែមនជេរឿងធមមជតិ ” តមចបប់កុនងសតវតសទី១៩ ប៉ុែនតទសសនៈេនះរតូវបន

បដិេសធយ៉ ងទូលំទូលយេពលបចចុបបននេនះ។ េលសពីេនះេទៀត សសន ឬេគល

ករណ៍ទសសនៈវ ិជជជក់ លក់មួយចំនួន

ជេរឿយៗរតូវបនសំអងេដមបីជេហតុ ផល

បញ
ជ ក់ដល់សិទិទ
ធ ំងេនះ ជឧទហរណ៍ថសិទិទ
ធ ំងេនះ ”រតូវបនរបទនេដយរពះជ
មចស់” ែដលនំមនសំណួរថេតរពះជមចស់មួយណ ឬក៏ រពះនីមួយៗបនកំណត់ ពី
តរងៃនសិទិទ
ធ ំ ងេនះេដយខលួនឯង? េដយសរភពខុសគនបនតិចបនតួចេនះ ជេរឿង
ធមមតែដលអនករសវរជវសិទិម
ធ នុសស សថប័នដូចជ UN និងសកមមជនសិទិម
ធ នុសស
របកន់យកទសសនៈ ”វ ិជជមន” ែដលថសិទិម
ធ នុសសមនទរមង់ជក់ លក់ និងលមអិត
មួយ៖ សិទិធមនុសសជអវីែដលមនកនុងសនធិសញញសិទិម
ធ នុសស។
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ករជែជកែវកែញកេលថ សិទិម
ធ នុ សសជអវី របែហលជមនទំនក់ទំនងនឹងចបប់ធមមជតិ
ជឧទហរណ៍ ទសសនៈដូ ចជភពៃថលថូរន យុតិធ
ត ម៌ និ ងសមភពរតូវបនសននិដឋនថជ

កតីរបថនេនកនុងរគប់សងគមទំងអស់ ប៉ុែនតសពវៃថងេនះ ទសសនៈវ ិជជមនផលូវចបប់ រតូវបន

េលកែលងជេរឿយៗផងែដរ។ ទសសនៈវ ិជជមនផលូវចបប់ចត់ ទុកសិទិម
ធ នុសសថជរចន

បថសងគម ែដលថសិទិម
ធ នុសសរតូវបនបេងកតេឡងេដយរបជជនេដមបីផតល់ដល់របជ
ជននូវសិទិធ និងកតពវកិចចជពិ េសស ។ សិទិធទំងេនះេបកចំហដល់ករេធវឲយរបេសរេឡង

ែកសរមួល

និងគិតគូរសរេឡងវ ិញ។

មយ៉ ងអនកែដលគំរទដល់ភពវ ិជជភពផលូវចបប់

រជបបែនថមេទៀតថ ទមទរឲយមនកររពងចបប់ េដមបីករមិ តអំណចរបស់រដឋ េហយ
មយ៉ ងវ ិញេទៀតេដមបីែណនំដល់អំេពរបស់រដឋកុនងន័យវ ិជជមន។ សិទិម
ធ នុសសជលទធផល
ៃនសងគមសហសម័យ និងឆលុះបញ
ច ំងពីបញ
ហ និ ងកងវល់េនកនុងសងគមបចចុបបនន។

ករពិ ភកស និ ងករជែជកែវកែញក
ចបប់ ធមមជតិ និ ងទសសនៈវ ិជជមនផលូវចបប់
ចបប់ ធមមជតិ កំណត់ ថចបប់ខលះ ឆលុះបញ
ច ំងពីធមមជតិ របស់មនុសស។ ចំែនកឯទសសនៈ
វ ិជជមនផលូវចបប់ចត់ទុកថចបប់ មនវតតមនេដយសរែតរបជជនរពង

និងចប់បងខំ

របជជនឲយអនុវតតចបប់ ទំងេនះ ជឧទហរណ៍ េយងមិនសមលប់ គនេទវ ិញេទមកពី
េរពះេយងមនចបប់កុនងករហមឃត់េយងមិនឲយេធវដូចេនះ។

េតទសសនៈណមួយកនុងចំេណមទសសនៈទំងពីរេនះមនលកខណៈជក់
ៈជក់ែសតង
ពិតរបកដជងេគ?
របកដជងេគ?

របសិនេបេយងគិតថចបប់ជទសសនៈវ ិជជមន

េតេនះមនន័យថេយងេធវលេអ ដយ

សរែតចបប់ របប់េយងឲយេធវដូចេនះ? េតទសសនៈដូចជសមភព និ ងយុតិធ
ត ម៌រតូវបន
បេងកតេឡងេដមបីរកសសងគមឲយមនសណ
ឋ ប់ធនប់ែមនែដរឬេទ? ឬរបសិនេបចបប់រតូវ
បនទញេចញពីធមមជតិ េហតុ អីប
វ នជេយងមនចបប់សីព
ត ីពនធដរ និងករេបកបរ
េដយសរែតសកមមភពទំងេនះមិ នមនេក តេឡងតមធមមជតិេនះេទ?

មូល ដឋនៃនសិទិម
ធ នុសសទមទរករគំរទទូលំទូលយ េដមបីកលយេទជសកល េហយ
មននូវករជរមុញចមបងៗជេរចនេដ មបីសេរមចបនលទធផលេនះ។

េយងរតូវទទួល

សគល់ថអស់រយៈេពលជេរចនឆនំមកេហយ េមដឹកនំសសន អនកទសសនៈវ ិជជែផនក
សីលធម៌

និងអនកចបប់បនជួយបេងកតសតង់ដរសីលធម៌។

វបបធម៌ទំងអស់មននូវតៃមលថអវីខុស

និងអវីរតូវ
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ជករពិតណស់

រគប់

ពក់ព័នធនឹងកររបរពឹតេត លអនកដៃទ

មិនថពក់ព័នធនឹងអំេពហិងស ទំ នក់ ទំនងមិតិតភព ភពេសមះរតង់កុនងមុខជំនួញរបស់ខួន
ល

ឬបងខំឲយអនកដៃទេធវអីម
វ ួ យែដលពួកេគមិ នចង់េធវេនះេទ។

មនកតតេផសងេទៀតែដល

េធវឲយសតង់ដរទំងេនះកលយេទជសកល៖ (១) សិទិធមនុសសរតូវបនែចងកនុងចបប់ អនតរ
ជតិ (២) ករចូលរួម ជសកលរបស់រដឋកុនងរបព័ នធ UN ែដលចប់ បងខំអនុ វតតចបប់អនតរជតិ
និង (៣) រដឋអនុវតតតមសតង់ដរសិទិម
ធ នុសស។ សិទិម
ធ នុសស និ ងតៃមលែដលសិទិម
ធ នុសស

ទំងេនះទមទរគឺេក តេចញពី កិចចរពមេរពៀងអនតរជតិ។ សតង់ដរទំងេនះមិនែមនរគន់
ែតជទសសនៈរបស់ UN និងរដឋភិ បលេនះេទ ប៉ុែនតវតតមនរបស់សថប័ នេនះ េពលបចចុ

បបននេនះ ជលទធផលៃនករខិតខំ របឹងែរបងអស់រយៈេពលមួយសតវតសកនុងករកំណត់
សតង់ដរៃនកររបរពឹតតរបកបេដយមនុសសធម៌េទេលមនុសសជតិ។

កតតចមបងមួយ ែដលែរបកលយសិទិម
ធ នុ សសពីសថនភពកនុងរបេទសមួយេទជសតង់ដរ
ចបប់ ជសកល

គឺ ជករេឆលយតបនឹ ងភពរនធត់ៃនសរងគមេលកេលកទីពីរ។

អំឡុង

េពលមុនេនះ សិទិម
ធ នវតតមនកនុងរបេទសជេរច ន ប៉ុ ែនតសិទិទ
ធ ំ ងេនះខុសៗគនេយង

េទតមសសន ធមមនុញញ និ ងវបបធម៌ េហយដូចេនះមិនមនលកខណៈជសកលេនះេទ។
េលសពីេនះេទៀត

កនុងករណីជេរច នសិទិធទំងេនះសរមប់ របជជនជក់ លក់ មួយចំនួន

ប៉ុេណណះមិនបនផតល់ជូនដល់មនុសសរគប់រូបេនះេទ (ដូចេនះជេរឿយៗ មិ នមនករ
ផតលស
់ ិទិធដល់រកុមជនជតិ េដមភគតិច ជនមិនែមនជពលរដឋ ឬរសតីេនះេទ) េហយ
សិទិទ
ធ ំងេនះក៏មិនអចឆលងែដនបនែដរ (ចបប់ សិទិេធ នកនុងរបេទសអង់េគលស ឬសហរដឋ
អេមរ ិករតូវបនេរបរបស់កុនងរបេទសទំងេនះែតប៉ុេណណះ) ។ កនុងអំឡុងេពលសរងគម
េលកេលកទីពីរ

រដឋភិបល

ជពិេសស

អឡឺម៉ង់ែដលសថិតេរកមរបបសងគមជតិ

និយម មិនេអេពេលទសសនៈែដលថមនុសសរគប់រូបមនសិទិេធ នះេទ េហយបនរបរពឹតត
េលរកុមមួយចំនួន (ជីហវ ជីបសុី រកុមរបឆំ ងនេយបយ និងអនករួមេភទដូចគន) ដូចពួ ក
េគមិនែមនជមនុ សសេនះេទ។

សិទិធរបស់ពួកេគរតូវបនដកហូត

ិ ។
េរចនលននក់បនបត់បង់ជីវត

តមផលូវចបប់

េហយរបជជនជ

មិនមនអវីេរចនែដលរបេទសដៃទ

េទៀតអចអនតរគមន៍បនេនះេទ ប៉ុ ែនតអីវែដលកន់ ែតយ៉ ប់ ជងេនះេទៀតេនះ គឺរបេទស
េផសងមិ នមនឆនទៈកនុងករេធវអនតរគមន៍េនះេទ។ េទះបីេនកនុងរយៈេពលែវង ភពរនធត់

ៃនហយនភពបនផតល់ករជរមុញទឹកចិ តត

កនុងករេធវឲយសិទិម
ធ នុសសចងកតពវកិចចផូលវ

ចបប់ ដល់រដឋទំងអស់ ថជសតង់ដរជសកលមួយ ែដលមនន័យថរបសិនេបអំេព
យង់ឃង
ន ដូចេនះេកតមនមតងេទៀត គឺវជកររ ំេលភបំពនចបប់ េហយជលទធផល
រតូវមនករអនតគមន៍ពីសហគមន៍ អនតរជតិ។
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១.២ លកខណៈពេិ សសជមូលដឋន នង
ទ
ិ ទសសនៈទនកនងស
ិ ម
ិធ នុសស
ុ
សិទិធមនុសសមនលកខណៈពិេសសមួយចំនួនែដលអចែញកដច់ពីសិទិដ
ធ ៃទ េហយក៏ជ
ករចំបច់ផងែដរកនុងករករពរ

និងផតល់អំណចដល់របជជន។

ផតល់ឋនៈពិ េសសដច់េគមួយដល់សិទិម
ធ នុសស

លកខណៈពិេសស

ែដលែញកសិទិម
ធ នុសសទំងេនះដច់ពី

របេភទដៃទេទៀតៃនសិទិ។
ធ

១.២.១ ភពជសកល
ជទូ េទ សិទិម
ធ នែដនកំណត់តមទី កែនលង និងេពលេវលែដលសិទិធទំងេនះអនុវតត។
យ៉ ងណមិញសិទិធមនុសសមិ នមនែដនកំណត់ទំងេនះេនះេទ

សិទិម
ធ នុសសមនលកខ

ណៈជសកល។ អងគេហតុែតមួយគត់គឺឋនៈជមនុ សសេនេលែផនដីេនះមនភពរគប់
រគន់កុងករទទួ
ន
លបនសិទិម
ធ នុសស។ សិទិម
ធ នុសសមិនពឹងែផអកេលសញ
ជ តិេនះេទ ឬ
េដយសរកររស់េនេលទឹកមួយែដលទទួលសគល់សិទិទ
ធ ំងេនះេទ។
ដច់សិទិធមនុសសពី សិទិភ
ធ គេរចនដៃទេទៀត
មួយចំនួន

ទំងេនះែញក

ែដលរតូវបនករមិតតមរយៈវ ិធីសរសត

ជឧទហរណ៍រគប់អយុកុនងករចូលេរៀនសរមប់ សិទិរធ បស់សិសស

ឬមន

អយុរគប់រគន់សរមប់ពលរដឋកុនងករទទួលបនសិទិធកុងករេបះេឆ
ន
ន ត ។ ភពជ
ភពជសកល

ធនថបុគគលនីមួយៗមនសិទិធមនុសស ែដលែតងែតមនរគប់ទីកែនលងសរមប់ពួកេគ។
ទសសនៈែដលថសិទិម
ធ នុសសជសកល

មិនែមនមនន័យជចំបច់ថមនុ សសរគប់ រូប

មនសិទិធដូចគនេនះេទ។ ផទុយេទវ ិញ មនុសសរគប់រូបមនសិទិធមនុសស េហយអចទម
ទរសិទិធទំងេនះបន ប៉ុែនតធតុផសំពិតរបកដៃនករទមទរេនះែផអកេល (១) េតបុគគល
េនកែនលងណ (២) គត់ ជអនកណ (៣) េតគត់គួរែតមនសិទិអ
ធ ីវ។ មយ៉ ងវ ិញេទៀត
ខណៈេពលែដលសិទិម
ធ នុសសដូចគនសរមប់មនុសសរគប់ រូប សិទិព
ធ ិតរបកដែដលបុគគល
មនក់ ទទួលបនគឺែផអកេលកតតមួ យចំនួន។
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ភពជសកល
សិទិ ម
ធ នុសសជមេធយ
បយសកលមនន័យ
ថមនុសសរគប់រប
ូ មន
សិទិ ។
ធ សិទិម
ធ នុសសគួ រ
ែតមនចំ េពះមនុសស
ជតិណមួយក៏េដយ
កែនលងណក៏េដយ។

ករពិ ភកស និងករជែជកែវកែញក
ភពជសកល
រសតីមួយរូបរបឈមនឹ ងអំ េព ហិងស

និ ងកររ ំេលភបំ ពនជេទៀងទត់ពីបីតរបស់គត់

ប៉ុែនត

ជេរឿងរ៉ វែដលធមមតេនកនុងសងគមគត់ េហយរតូវបនចត់ទុកថជែផនកមួយៃនវបបធម៌ ។

គត់ មិនបនតអូញែតអរអវីទំងអស់។ េរកពីេនះ មិ នមនអនកណមនក់អនតរគមន៍ េនកនុង
សហគមន៍េនះេទ េដយសររគប់ៗគនទទួលសគល់ថអំេព ហិងសជេរឿងធមមត។ ជ

វបបធម៌

របពនធេជឿជក់ថបតីរតូវបនអនុញញតឲយវយរបពនធរបស់គត់

េហយដូចេនះ

គត់ មិនបនរយករណ៍ជូនប៉ូលីសេនះេទ។
េតេនះមនន័យថអំ េពរបស់បីតវយតបរបពនធគួរែតរតូវបនអនុញញតែមនែដរឬេទ?
េតេនះជបទឧរកិដឋឬក៏អត់? េតេនះជកររ ំេលភសិទិម
ធ នុ សសឬក៏អត់?

េសចកតីសននិដឋនថសិទិធមនុសសជសកល មនន័យថរសតីរូបេនះមនសិទិម
ធ នុសសេទះបី
ជគត់មិនដឹងក៏េដយ ឬសូមបីែតគត់មិនយល់រសបក៏េដយ។ សិទិធរបស់រសតីរូបេនះ
កនុងករករពរខលួនពីអំេពហិងសគឺជសកល

និងមិនអចដកហូតបន

េហយមិនអច

របែកកបន។ េហតុផលែតមួយគត់ ែដលគត់មិនរតូវបនករពរគឺេដយសរអនកេផសង
បនរបប់ គត់ឲយទទួលយកកររបរពឹតតែបបេនះ។

េទះបីជវរបែហលជមិ នែមនជ

បទឧរកិដឋ េដយសរថគត់មិនបនរយករណ៍ដល់ប៉ូលីស កររ ំេលភបំ ពនេនែត
ជកររ ំេលភេលសិទិរធ បស់គត់។ មយ៉ ងវ ិញេទៀត មិនថគត់រពមេរពៀងឬក៏អត់េនះេទ
អំេព ហិងសេលគត់រតូវបនចត់ ទុកថជកររ ំេលភបំពនមួយ។

ទែមនេទ?
?
េនះមិនែមនជករបងខំអនុវតតតៃមលពីរបេទសេផសងេលជំេនឿរបស់គត់េទែមនេទ
េតអនកខងេរកមនសិទិក
ធ ុងករចូ
ន
លេទកនុងសហគមន៍ែបបេនះ
ែបបេនះ
ែបប

ពួកេគថវបបធម៌របស់ពួកេគគឺមិនរតឹមរតូវ

េហយរបប់ដល់
ដល់

េហយថពួកេគរតូវែតផ
ែតផលស់បូរនូ
តរនូវជំេនឿ

របស់ពួកេគ និងអនុវតតេដមបីអនុេលមតមសតង់ដរអនតរជតិែដរឬេទ?
ដរឬេទ?

របជជនមួយចំនួនអះអងថសិទិម
ធ នុ សសចប់ បងខំនូវសីលធម៌ និងរបព័នធរកមសីលធម៌
បរេទសេលវបបធម៌ដៃទ។ េនះរបែហលជករពិតកនុងសថនភពែដលថទំេនៀមទំលប់
សងគមមួយែដលទទួលយកេដយរបជជនរគប់គនកនុងសងគមេនះ អចរតូវបនចត់ទុក
ថជករមិនរតឹមរតូវ េហយជកររ ំេលភបំពនសិទិម
ធ នុសស (ជឧទហរណ៍េកមងរសី
រតូវបនហមឃត់មិនឲយេទសលេរៀន)។

យ៉ ងណមិញ

មនុសសអចឈនះេលតៃមលវបបធម៌ជក់ លក់មួយចំនួន។
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ភពជសកលៃនសិទិធ

មនេហតុផលសរមប់បញ
ជ ក់

េលទសសនៈេនះ។ របសិនេបសិទិម
ធ នុសសជែផនកមួយៃនតៃមលវបបធម៌ មនន័យថសិទិធ
ិ នជក់លក់តមវបបធម៌។ សិទិធ
ទំងេនះមិនមនលកខណៈជសកលេនះេទ ប៉ុែនតជវធ
របស់កុមរមួយរូបមិ នរតូវបនេរ សេអ ងកនុងករចូលេរៀន

គឺមនលកខណៈជសកល។

បែនថមពីេលេនះេទៀត កិ ចចករមួយៃនសិទិធមនុសសគឺេដ មបីរបប់ ដល់មនុ សសរគប់រូបពីសិទិធ
របស់ពួកេគ។ តៃមលៃនវបបធម៌មិនអចរតូវបនេរបរបស់េដមបីជេលសមួយកនុងករមិ ន
របប់ដល់មនុសសពី សិទិម
ធ នុសសរបស់ពួកេគេឡយ។ ជរួម តៃមលវបបធម៌ភគេរចន គំរទ
ដល់សិទិធរបស់មនុ សស េហយបញ
ហ ចមបងេនទីេនះគឺេនេពលែដលវបបធម៌រតូវបនេរប
របស់ជេលសសរមប់កររ ំេលភបំ ពនសិទិធមនុសស។

េនកនុងករណីភគេរច ន

េន

េពលែដលរបជជនយល់រសបេលកររ ំេលភបំព ន (ជឧទហរណ៍ េកមងរសតីមនក់យល់
រពមកនុងករមិនេទសលេរៀន) ជេរឿយៗពួកេគមិនដឹងពីសិទិរធ បស់ពួកេគ េហយដូច
េនះមិនបនយល់រសបកនុងមេធយបយមួយ ែដលបនរជបព័ត៌មនឲយបនេពញេលញ
េនះេទ។ ដូចេនះភពជសកលៃនសិទិធ អនុ ញញតឲយរបជជន សហគមន៍ និ ងវបបធម៌
ល
កនុងវ ិធី សរសតមួយែដលបន
កនុងករេធវករសេរមចចិ តអ
ត ំពីករអនុវតតជវបបធម៌របស់ខួន
រជបព័ត៌មនេពញេលញ។

១.២.២ ភជ ប់ ត ង
ំ ពីកំ េណ ត
សិទិធមនុសសមនលកខណៈពិេសសេដយសរ

សិទិទ
ធ ំងេនះមនសុពលភពេនេពល

បុគគលមួយរូបបនេកត។ បុគគលមិ នចំបច់ែសវងរកសិទិម
ធ នុ សសេនះេទ។ ខុសគនពីសិសស
និសសិត

ឬអនកេបកបរ

ែដលរតូវែតរបលងជប់េដ មបីបនសិទិរធ បស់ខួលន

អចទទួ លបនេដយរគន់តមរយៈករេកតជមនុសសប៉ុេណណះ។

សិទិម
ធ នុ សស

កនុងន័យមយ៉ ងេទៀត

េយងអចនិយយបនថសិទិម
ធ នុសស រតូវបនភ
ភជប់តំ
តង
ំ ពីកំេណត ដល់មនុសសេដយ

ភជប់តំងពីកំេណត

មិនចំ បច់ មនគុណវុឌឍិេផសងេនះេទ។

ភជប់តំងពីកំេណតសំេដ

វក៏មិនែមនជករចំបច់េនះេទសរមប់

របជជន កនុងករដឹងថពួ កេគមនសិទិធមនុសសកនុងករមនកមមសិទិធេលសិទិធទំងេនះ សិទិធ
ទំងេនះមនវតតមន

សូមបីែតបុ គគលមួយរូបមិនដឹ ងថសិទិរធ បស់ពួកេគរតូវបនរ ំេលភ

បំពន។ របសិនេបករដឹងលឺជលកខនិក
ត ៈមួយសរមប់ករកន់កប់សិទិធ រដឋអចេជៀង
វងនូវករអនុេលមតមេដយងយរសួល េដយរគន់ែតតមរយៈមិនរបប់របជជន
ពីសិទិរធ បស់ពួកេគ

(េហយរដឋខលះេនែតមនកំហុសកនុងករេធវដូចេនះ)។

សិទិធមនុសសមនភជប់តំងពីកំេណតគឺអចេជៀសវងបញ
ហ េនះបន។

ករេធវឲយ

េលអី ែវ ដលអចិៃរនតយ៍

ឬ

ែផនកែដលមិនអចបំែបក
បនៃនអវីមួយ។

សិទិ ធ

មនុសសភជប់តំងពីកំេណត
ចំ េពះមនុសស។

សិទិ ធ

មនុសសទំងេនះគឺជអចិ
ៃរនតយ៍ និងមិនអចបំ ែបក
បន សិទិ ម
ធ នុសសទំងេនះ
ែតងែតេនជប់ជមួយមនុ
សស

មិ នខវល់ថកនុងសថន

ភពណេនះេឡយ។
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១.២.៤ មន
ិ អចដកហូតបន
ជករណីែដលមិនអចេកតមន

ែដលបុគគលណមនក់ បត់បង់ សិទិម
ធ នុ សសរបស់ខួន
ល

(ជករពិតណស់លុះរតណែតពួ កេគសលប់ ) ។ សិទិជ
ធ េរចន ដូចជសិទិធកុងករមន
ន

រទពយសមបតតិ ឬសិទិជ
ធ សិសសនឹងរតូវបញច ប់េនចំនុចណមួ យ េនេពលែដលអនកលក់
កង់របស់អនក

អនកបត់បង់ សិទិក
ធ ុងករេធវ
ន
ជមចស់េលកង់េនះ

ឬេនេពលែដលអនក

បញច ប់ករសិកស អនកែលងជសិសសនិសសិតេទៀតេហយ។ មនុសសមិ នអចបត់បង់សិទិធ
របស់ខួនេដយសរែតខល
ល
វ ួយេនះេទ
ួនេធវអីម

មិនពក់ព័នធថអំេពរបស់ពួកេគសហវ

េឃរេឃយ៉ ងណេនះេទ សូមបីែត ប៉ុ ល ពត និ ង អដុល ហុីែតលរេនែតអចទទួល
បនសិទិម
ធ នុសសរបស់ខួលន។
ែលងមនេទៀតេហយ

មិនអចេទរួចែដលរដឋមួយេធវករសេរមចថសិទិធមនុសស

ឬកនុងករសេរមចចិ តតថសិទិធែដលរដឋទំងេនះធលប់បនទទួល

សគល់ែលងមនករពក់ព័នធេទៀតេហយ។ េទះបីជេពលែដលរដឋថីមមួយរតូវបនបេងកត
ជឧទហរណ៍ របេទសទីម័រខងេកត បនទទួលឯករជយភពពីឥណូឌ េនសុី ជកររ ំពឹង
ែដលថពលរដឋនឹងេនែតរកសនូ វសិទិម
ធ នុ សសអវីក៏េដយ
េនេពលែដលពួកគត់ ជែផនកមួ យៃនរដឋមុន
ករមិ
ករមិនអចដកហូតបន
អវីែដលមិ នអចដកហូត
បន

គឺមិនអចយក

េចញ េបះបង់ ឬេផទរប

ែដលពួកគត់ធលប់ទទួលបន

(កនុងករណីេនះគឺ របេទសឥណូឌ េនសុ)ី ។

យ៉ ងណមិញ ជករសំខន់កុនងករចងចំថ ករមិនអចដក
អចដកហូ
ដកហូតបន មិនែមនមន

ន័យថបុ គគលមួយរូបមិនអចបត់បង់សិទិរធ បស់ខួលនជេរៀងរហូតបនេនះេទ ជេរឿយៗ

សិទិម
ធ ួយចំនួនែដលបុ គគលមួយរូបទទួលបនអចមនករផលស់បូតរ ជឧទហរណ៍ េន

នេនះេទ។ េលសពីេនះ

េពលែដលបុគគលមួ យរូបមនអយុ ១៨ ឆនំ ពួកេគនឹងបត់ បង់សិទិធកុមររបស់ពួកេគ

េទៀត គឺមិនអចរតូវបន

េហយឋនៈរបស់ពួកេគនឹងផលស់បូតរ។ េនកនុងករណីទំងេនះ ពលរដឋេនែតរកសនូវសិទិធ

ទិញ លក់ ឬចរចរេនះ
េទ។

ដូ ចេនះេទះបីជ

មនុសសរបស់ពួកេគ ប៉ុែនតមិនែមនសិទិរធ បស់ពួកេគកនុងនមជកុមរេនះេទ។

រតូវបនចត់ ទុកជកត
ពវកិចស
ច ិទិម
ធ ិនអចដកហូ
តបនគឺែតងែតមនវតត
មន។

១.២.៥ ភពៃថលថរូន
មួយកនុងចំេណមកមមវតថុចមបងៗៃនសិទិធមនុសស

គឺធនថមនុសសអចរស់េនរបកប

េដយភពៃថល
ភពៃថលថូរន ែដលកនុងន័យមយ៉ ងេទៀត គឺ ថពួកេគទទួលបនករេគរព កររបរពឹ តត
មកេលលរអ បេសរ េហយនឹងមនតៃមល។ របសិនេបបុគគលមួយរូបមនសិទិធមនុសសរបស់
ខលួន បនទប់មកគត់ អចមនជីវ ិតរបកបេដយភពៃថលថូនរ។ របសិនេបសិទិធរបស់បុគគល

មួយរូបរតូវបនដកហូត

បនទប់មកេទៀតគត់មិនអចទទួលបនកររបរពឹ តម
ត កេល

របកបេដយភពៃថលថូរេនះេទ។
ន

ភពៃថលថរូ ន

សិទិ ម
ធ នុសសរតូវបនបេងកត
េឡតេដ មបីគំរទ និ ងរកស
ភពៃថលថូ ររបស់
ន
បុគល
គ
េដ
យរូមមនភពទំនុកចិតត
ផទល់ខួន
ល

តៃមលផទល់ខួន
ល

និ ងសមតថភពរបស់ពួកេគ

ភពៃថលថូរមិ
ន នែមនរតឹមែតអំពីករធនថមិនមនកររ ំេលភចបប់ប៉ុេណណះេទ
កររបរពឹតតេលមនុសសកនុងវ ិធីសរសតមួយ

ប៉ុែនតជ

ែដលពួកេគអចរតូវបនេគរពកនុងនមជ
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កនុងករេរប របស់ជំនញរ
បស់ពួកេគ។

ភពៃថលថូ រន

មនន័យថមនុសសមន
អរមមណ៍ថរតូវបនេគរព
និ ងមនតៃមល។

មនុសស ដូ ចេទនឹងមនុសសដៃទេទៀតែដរ។ ជឧទហរណ៍សិទិក
ធ ុនងករទទួលចំនីអហរ
មិនរគន់ែតជបរ ិមណែដលមន ២២០០កឡូរ ី កនុងមួយៃថងេនះេទ។ ចំនួនៃនកឡរូ ី
មនន័យតិចតូ ចបំផុត

របសិនេបបុគគលមួយរូបរតូវបនបងខំឲយបរ ិេភគេលករមលឥដឋ

ឬរបសិនេបជនជតិម៉ូសីម
ល រតូវបនផតល់អហរសច់រជូកេរៀងរល់េពល។

តៃមលៃនជីវ

ជតិមួយមុខមិ នធននូ វភពៃថលថូរេនះេទ។
ន
ភពៃថលថូនរមនន័ យថបុគគលរូបេនះអច
ញ
ុ ំអហរដូចមនុសសែដលមនភពៃថលថូនរ

េហយេនះតមរយៈករេគរពតៃមលសងគម

និងវបបធម៌ពក់ព័នធនឹងចំណីអហរ ដូចជករញ
ុ ំអហរជមួយមិ តតភ័រកត និងរកុមរគួ
សរតមអវីែដលរតូវបនចត់ទុកថជវ ិធីធមមត។

១.២.៦ សមភព
សមភព
េនកនុងសងគម

មនុសស

ទំងអស់គួរែតរតូវបន
របរពឹ តម
ត កេលដូចៗគន
ជពិេសសពក់ព័នន
ធ ឹង
សិទិរធ បស់ពួកេគ។

េសម

គនមនន័យថមនុសសទំ
ងអស់មិនរតូវបនរបរពឹ

សិទិម
ធ នុសសមនវតតមនេដមបីធននូវសមភព។
សមភព

ជករពិតណស់

ទសសនៈេនះរតូវ

បនបញ
ជ ក់កុងរល់
ន
ឯកសរសិទិម
ធ នុសសទំងអស់ េដយសងកត់បញ
ជ ក់ពីករទទួលបន

នូវសិទិេធ ដយេសមភពេដយគមនករេរ សេអង។ មរត ១ ៃន UDHR ែចងថ ” មនុសស
ទំងអស់េកតមកមនេសរ ីភព និងសមភពកនុងែផនកេសចកតីៃថលថូរន និងសិទិធ ”។ េរបៀប
េធៀបខបបញញ តិេត នះ

េទនឹងបុពវកថៃនេសចកតីរបកសឯករជយរបស់សហរដឋអេមរ ិក

ែដលបនែចងថ (១៧៧៦) ៖ “េយងទំងអស់គនទទួលយកករពិតែដលថមនុសស

តតមកេលខុសៗគនេដយ

(men) ទំងអស់មនភពេសមគន” ឬេទនឹងមរត ១ ៃនេសចកតីរបកសសិទិធមនុសស និង

សរែតេភទ រទពយសមបតតិ

សិទិព
ធ លរដឋរបស់របេទសបរំង(១៧៨៩)៖ “មនុសស (men) េកតមកមនសិទិន
ធ ិង េសរ ី

ភស និងទសសនៈនេយ

ភពេសមគន។”

បយរបស់ពួកេគេនេទ
។ល។ ខណៈេពលែដល
មនករណីពិេសសខលះចំ

ជករពិតណស់ឯកសរនីមួយៗៃនឯកសរទំងេនះ

េពះកររបរពឹ តតមកេលខុ

មនុសសរតូវបនភជប់តំងពីកំេណត

សគន

(ដូ ចជអហររូប

ករណ៍ពិេសស

ដូ ចេនះ

គំរទេលទសសនៈែដលថសិទិធ

(មនន័យថមនុសសេកតមករតូវភជប់ជមួ យនឹង

សិទិម
ធ នុសស) ែដលផតល់នូវេសរ ីភព និងភពេសមភពតំងពី កំេណតដល់ពួកេគ។ ប៉ុែនត

កុមររកីរកអចេទស

សមភពពិតរបកដគឺពិបកកនុងករទទួលបន។ ជករសំខន់ កុនងករចងចំថភស

លេរៀនបន) កររបរពឹតត

ែយនឌ័រៃនខលឹមសរសិទិម
ធ នុសសកលពីជំនន់មុនបងហញថ

ទំងេនះគួ រែតរតូវបន

េភទមិនទន់សេរមចបននូ វេឡយេទ

េរបរបស់េដ មបីបេងកនក
រមិតៃនភពេសមគនេនកនុ

ងសងគមប៉ុេណណះ។

ប៉ុែនតរតូវករេពលេវលមួ យចំនួន

សមភពពិតរបកដរវង

បុរសគឺេសមភពគនជមួយនឹងបុរសដៃទេទៀត

មុនេពលែដលរសតីរតូវបនចត់ថេសមគននឹងបុរស។

រសេដៀងគនេនះផងែដរ របជជនែដលសថិតេរកមអណនិគមនឹងតស៊ូេដមបីសមភព
របស់ខួនកន
ល ុងអំ ឡុងសតវតសទី ២០។
សមភពធនថមនុសសទទួល បនកររបរពឹតតមកេលដូចគន

មិ នថេនចំេពះមុខ

ចបប់ េនកែនលងករងរ ឬកនុងករេរៀបអពហ៍ពិពហ៍េនះេទ។ យ៉ ងណមិញ មិនមន
សងគមណមួ យែដលមនភពេសមគនទំងរសុងរគប់រូបភពេនះេទ។
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ជឧទហរណ៍

មិនែមនមនុ សសរគប់រូបមនលទធភពកនុងករទទួ លបនករសិកស

ថនក់ សកលវ ិទយល័យ

េនះេទ។ េទះបីជករអប់រ ំថន ក់ខពស់ជសិទិម
ធ នុ សសមួយក៏ េដយ គឺវទមទរនូវលកខ

ខណឌមួយចំនួន ជឧទហរណ៍រតូវរបលងជប់ មនសញញប័រតវ ិទយល័យ មនចំេនះ
ដឹងែផនកភស ជេរឿយៗរតូវបនតរមូវមុ នេពលទទួលឲយចូ លេរៀន។ ជជងលទធភព
ជលកខខណឌយុតិធ
ត ម៌មួយែដលករទទួលឲយចូលេរៀនរបស់សកលវ ិទយ

ែដលេសមគន

ល័យរតូវបនពឹងែផអកេលករមិនេរ សេអង។ ករេរ សេអងសំេដេលសថនភពែដលជន
ណមនក់ ទទួលបនកររបរពឹតតខុសពីេគ រតូវបនពិ ន័យ ឬដក់ទណឌកមមេដយសរែត
លកខណៈដច់េដយែឡករបស់ពួកេគ។ ទរមង់ ែដលទូេទ និ ងចបស់លស់មួយគឺជ
ករេរ សេអងេលរសតីេភទ។ េនកនុងសងគមជេរចន មនជំេនឿថរសតម
ី ិនខលំងកល ឬមន
សមតថភពដូចេទនឹងបុរសេនះេទ
របក់កៃរមេសមគនេនះេទ។

េហយដូចេនះមិនសកសមកនុងករទទួលបន

ទរមង់ទូេទមួយេទៀតៃនករេរ សេអងរួមមនពូជសសន៍

សសន ជនជតិ ភគតិច ឬជនមិនែមនជពលរដឋ។

១.៣ ចបប់សិទិធមនុសស៖ សទ
ិ ិធ និងកតពវកិចច
អំណចៃនសិទិម
ធ នុសសេកតេចញពីអងគេហតុែដលរតូវបនគំរទេដយចបប់។ ទសសនៈ
ែដលថសិទិម
ធ នុសសមនលកខណៈជសកល និ ងមនសីលធម៌លអ មិនរគប់រគន់ កុនងករ
ចប់បងខំសិទិម
ធ នុសសទំងេនះេនះេទ។

សិទិជ
ធ េរចនពឹ ងែផអកែតេលតៃមលសងគមេដមបី

ចប់បងខំអនុវតតសិទិធទំងេនះ ៖ ករមិ នរ ំលងជួររងចំេនធនគររតូវបនចប់បងខំេដយ
ករខឹងសមបររបស់អតិថិជនដៃទ។

េនះមិនែមនជវ ិធីសរសតែដលមនរបសិទិភ
ធ ព

បំផុតកនុងករចប់បងខំអនុវតតសិទិម
ធ ួយេនះេទ ។ មយ៉ ងវ ិញេទៀត សិទិម
ធ នុសស រតូវបន
ដឹងថជចបប់ែដលរតូវបនករពរេដយសថប័ នអនុវតតចបប់ េហយេនះជឋនៈែដល
បងកររបជជន

និងសថប័នពីកររ ំេលភបំពនេលសិទិទ
ធ ំងេនះ។

ែផនកខងេរកម

េនះនឹងបញ
ជ ក់ពិសតរពីលកខណៈចមបងែដលសិទិម
ធ នុស សរតូវបនចត់ទុកថជចបប់។

១.៣.១ នត
ី រិ ដឋ
សិទិធមនុសសជសិទិផ
ធ ូលវចបប់

េដយសរសិទិម
ធ នុសសរតូវបនចងកតពវកិចចេដយចបប់

ប៉ុែនតសិទិម
ធ នុស សក៏ធនផងែដរថមនរបព័នធចបប់ែដលមនយុតិធ
ត ម៌
ករមួ យ។

នឹ ងមនដំេណរ

វតតមនៃនរបព័នធចបប់ែដលមនយុតិធ
ត ម៌មួយអចេក តមន

លុះរតែត

សងគមរតូវពឹ ងែផអកេលទសសនៈៃននីតិរដឋ។ កនុងេគលបំ ណងចប់បងខំអនុវតតសិទិធមនុសស
គួរែតមនរបព័ នធែដលអនុញញតឲយមនុសស

ែសវងរកយុតតធម៌។
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រចនបថចមបងពីខង

េរកយនីតិរដឋរតូវបនសេងខបកនុងឧទហរណ៍ខងេរកម៖

សកគិតេម លេនេពល

ែដលអនកកំ ពុងេលងេហគមមួយដូចជអុកជមួ យនឹងអនកណមនក់ ប៉ុ ែនតអនកមិ នដឹងពីកបួន
ៃនករេលងេនះេទ ប៉ុែនតភគីមខងេទៀតដឹង។ អនកបនេដរកូ នអុក េហយេគបនសុីកូន
អុកេនះ ប៉ុែនតេនេពលែដលអនកពយយមេដរដូចេគ េគអះអងថខុសនឹ ងកបួនៃនករ
េលង។ វមិនសមេហតុផលេនះេទែដលករេដររបស់េគរតូវទំងអស់ េហយករេដរ
របស់អនករតូវបនេគពិន័យេដយវ ិធីេផសងៗ
េលង

េគបដិេសធកនុងករពនយល់ពីកបួន។

េហយេនេពលែដលអនកសួរពីកបួនៃនករ
ជករពិ តណស់េយងមិនអចឈនះកនុង

សថនភពេនះបនេនះេទពីេរពះវមិនមននីតិរដឋេនះេទ។
របស់អនករតូវបនអនុញញតឲយផលស់បូតរកបួនេលងដូចេនះ

េនេពលែដលគូភគី

េគអចេដរបនេរសចែតចិតត

ដូចេនះអនកនឹងមិនអចឈនះបនេនះេទ។

គួរឲយសតយ

សងគមមួយចំនួនមនមុខងរដូចេនះ៖

ជឧទហរណ៍កនុងរបេទសមួយ

ចំនួន ប៉ូលីសអចចប់ខួនអន
ល
កដំេណរេដយមិ នេហតុផលបញ
ជ ក់ចបស់លស់ ឧរកិដឋ

ជនែដលបនកត់េទសអចទទួលទណឌកមមខុសគនខលំងែមនែទន

សរមប់បទឧរកិដឋ

ែដលរសេដៀងគន អនកមនអចរួចផុតពីទណឌកមមពីកររបរពឹតតបទេលមសមួយ សថប័ន
មួយចំនួនអចរបជុំជសធរណៈ ខណៈេពលែដលសថប័នដៃទេទៀតមិនអច។
កររស់េនកនុងសងគមមួ យែដលពឹ ងែផអកេលនីតិរដឋមនន័យថ៖
•

មនុសសរគប់រូបនឹងរតូវបនវ ិនិច័ឆយ និ ងករពរេដយចបប់ដូចគន។

•

មនុសសរគប់រូបមនភពេសមគនចំ េពះមុ ខចបប់។

•

មនុសសរគប់រូបនឹងទទួ លបនករករពរដូ ចគនចំេពះមុខចបប់។

•

បទដឋនៃនចបប់ជចំេនះដឹងជសធរណៈេដយមិនមនេដយគមនករយល់
ដឹង ”ជសំងត់” េដយរបជជនមួយរកុមតូចប៉ុេណណះេទ។

•

បុគគលរគប់រូបមនសិទិធកុងករែសវ
ន
ងរកជំ នួយេដមបីែសវងយល់ពីចបប់។

នីតិរដឋធននូ វរបព័នធយុតិធ
ត ម៌មួយែដលករពររបជជន

និងរទពយសមបតតិរបស់ពួកេគ

នឹងរកសសុវតថិភពជូនពួកេគ។ ធតុ សំខន់ៃននីតិរដឋគឺថមនុសសរគប់រូបមនភពេសមគន
ចំេពះមុខចបប់

េហយគមននរណមនក់អចេគចផុតពីសំណញ់ចបប់េនះេឡយ។

យ៉ ងណមិញ េនកនុងករណីមួយចំ នួន របជជនខលះអចេគចផុ តពីទណឌកមមចបប់ ជ
ឧទហរណ៍ដូ ចជអនកមនរទពយសមបតតិ អនកនេយបយ និងមរនតីរដឋភិបលជន់ខពស់
អចេគចផុតពីបទឧរកិដឋ ឬ អំេព ពុករលួយ។ ចបប់មិនគួរែតមនវតតមនសរមប់ែត
ករពរ ឬផតល់ផលរបេយជន៍ដល់របជជនមួ យរកុមតូ ចេនះេទ។
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ភពេសមគនចំេពះមុខចបប់ មនន័យថជករទទួលបនករពរេសមគនចំេពះមុខចបប់
ផងែដរ។ គួរឲយសតយ មនរបជជនជេរចនមិនរតឹមែតមិនទទួ លបនករពរេដយ
ប៉ូលីសប៉ុេណណះេទ ប៉ុែនតកុងករណ
ន
ី មួយចំនួនទទួលរងនូវកររ ំេលភបំ ពន និងជជន
រងេរគះៃនអំេព រ ំេលភបំពនទំ ងេនះ ដូចជពលករេទសនតរបេវសន៍ ឬរសតីែដលបន

រយករណ៍ពីអំេពហិងសកនុងរគួសរ។

េនកនុងរបេទសមួយចំនួន

របសិនរគូវយកូន

សិសសេកមងមនក់ េនះមិ នែមនជអំេពខុសចបប់េនះេទ េហយសិសសមិ នរតូវបនករពរ
ពីហិងសរេបៀបេនះេនះេទ។

យ៉ ងណមិ ញ

េនកនុងរបេទសអសុីអេគនយ៍ទំងអស់

របសិនេបសិសសវយរគូ អំ េពេនះរតូវបនចត់ទុកថជបទឧរកិដឋមួយ េហយប៉ូលីស
នឹងករពររគូបេរងៀន។ ហក់បីដូចជអយុតិធ
ត ម៌ េដយសរេពលរគូវយសិសស ប៉ូ លីស
េនេសងៀម ប៉ុែនតរបសិនសិសសវយរគូ សិសសេនះនឹងរតូវទទួលទណឌកមមតមផលូវចបប់។
កនុងសថនភពេនះ ចបប់មិនបនករពរសិសសេដយេសមភពេនះេទ េដយសរចបប់
ករពរែតរគូ។ កររបរពឹតតខុសគនេនះគឺមិនយុតិតធម៌េនះេទ េដយសរចបប់គួរែតករ
ពរទំងសិសស និងរគូេដយេសមភពគន។

លកខណៈពិេសសដៃទេទៀតៃននីតិរដឋ

គឺថ របជជនទំងអស់គួរែតមនលទធភពកនុង

ករទទួលបនរបព័នធេសវចបប់ េហយរតូវមនករយល់ដឹងពីដំេណរករៃនរបព័នេធ ស
វទំងេនះ និងយល់ដឹងថអវីខលះែដលរបព័ នធេនះអច និងមិនអចេធវបន។ េនះអចរតូវ
បនសេរមចបនតមរយៈជំនួយផលូវចបប់
បនេដយមិនចំបច់បង់ៃថល។

ឬេធវករធនថមនព័ត៌មនអចទទួ លយក

យ៉ ងណមិញ

បេងកតចបប់ែដលមិនចបស់លស់

របេទសមួយចំនួនមនេចតនកនុងករ

ែដលរដឋភិ បលអចេរបរបស់េដមបីជរបេយជន៍

ខលួន។ ចបប់ែដលែចងពីអំេពកបត់ជតិ ករេជររបមថថនក់ដឹកនំ និងអំេពអសអភស

មិនមនភពចបស់លស់េនះេទ ែដលេធវឲយមនភពមិនរបកដរបជ ែដលអចកនុង
ករណីខលះេធវឲយមនករចប់បងខំអនុវតត

េលអំេពែដលរតូវបនេរជសេរ សែតប៉ុេណណះ។

ជឧទហរណ៍ ទសសនៈៃនសកមមភព ’របឆំងរដឋភិបល’ មនភពខុសៗគនយ៉ ងខលំង
េនអសុីអេគនយ៍។ េនកែនលងខលះ សូមបីែតមនឯកសរ ’ខុសចបប់’ តមខលួនក៏ជករ
របឆំ ងរដឋភិបល (ជឧទហរណ៍សនៃដនិ ពនធរបស់ កល ម៉ ក់ ឬសនធិសញញសិទិធ
មនុសស)

េនកែនលងខលះេទៀតអចជសកមមភពេធវករដែងហរកបូនតវ៉ របឆំ ង។

ទំងពីរ

េនះជឧទហរណ៍ៃនសថនភពែដលនី តិរដឋ មិនរតូវបនអនុវតតេដយេសមភពគនេដយ
រដឋភិ បលេនះេទ។
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ករពិ ភកស និ ងករជែជកែវកែញក
េតអនករស់េនកនុងរដឋែដលមនករេគរពនី តិរដឋែមនែដរឬេទ?

េតមនសញញណអវីខលះែដលបញ
ជ ក់ថនីតិរដឋមិនរតូវបនេគរព?
េតអនកណជអនករងេរគះេនេពលែដលនីតិរដឋមិនរតូវបនេគរព?

របេទសេនអសុីអេគនយ៍ជេរចនរងេរគះេដយសរកងវះខតនូ វនីតិរដឋ។
ឬអនកនេយបយជេរឿយៗេគចេចញពីសំណញ់ចបប់

អនកមន

ខណៈេពលែដលអនករកីរក

ទទួលរងនូវទណឌកមមធងន់ធងរតមផលូវចបប់។ ជឧទហរណ៍ ប៉ូលីសមួយរូបែដលរតូវបន

ជប់ េទសពីបទចប់ពរងត់េមធវ ីេនរបេទសៃថ រតូវបនកត់េទសឲយជប់ពនធនគរ
ិ ែដលជប់េទសរសេដៀងគនេនះ រតូវបនកត់
ចំនួន១៨ ែខ ខណៈេពលែដលជនសុីវល
េទសឲយជប់ពនធនគររហូតដល់ ២០ឆនំ។ រសេដៀងគនេនះផងែដរ កូ នរបុសរបស់អនក
នេយបយ ែដលពក់ព័នធនឹងករវយតបេពលរសវ ឹងអចេគចផុតពីេទសទណឌ ដូច
គននឹងមរនតីរដឋភិបលជន់ ខពស់ែដលបនលួចលុយ េបៀតេបៀនរសតី ឬវយតបសហជី
វ ិកជេទៀងទត់ គឺរច
ួ ផុតពីករកត់េទស។

របជជនជេរចនបេនទសករមិនអនុវតតនីតិរដឋេលប៉ូលីស ឬអនកនេយបយ ប៉ុ ែនតអនក
េផសងេទៀតរតូវទទួលករសតីបេនទសផងែដរ។ ជឧទហរណ៍ អនកេប កបរសូកប៉ នប៉ូលីស
េដ មបីរច
ួ ផុតពីករផកពិន័យេរចន អណពយបលបង់លុយៃថលចុះេឈមះកូនឲយចូ លេរៀន

បុគគលមួយរូបបង់ៃថលេសវដល់រដឋភិបល េដមបីទទួលបនករអនុញញតកនុងករេប កតូប
លក់ ចំនីអហរេលផូលវថនល់ េទះបី ជករអនុ ញញតែបបេនះជករខុសចបប់ ក៏េដយ។

អនកណជអនកមនកំហស
ុ េនេពលែដលរបជជន
េនេពលែដលរបជជនេគចពី
របជជនេគចពីនីតិរដឋេដមបីផលរបេយជន៍ផទ
ល់ខួនេដយករសូ
ល
កប៉ ន់? េតសងគមេធវដូចេនះេដយសររដឋភិបលមិនមនភពតឹង
រ ឹងកនុងករអនុវតតនីតិរដឋ ឬេដយសរែតបុគគលមិនចង់អនុវតតចបប់?
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១.៣.២ កតពវកិចស
ច ទ
ិ ិធមនុសស
រគប់សិទិម
ធ នុស សទំងអស់ែតងែតមនភគីទីពីរ (ជអនកែដលមនកតពវកិច)ច ែដលមន
កតពវកិចចកុងករធនថសិ
ន
ទិរធ តូវបនេគរព អនកែដលមនកតពវកិចច គឺរតូវមនករ
ទទួលខុសរតូវ និ ងកតពវកិចចចំេពះអនកែដលកន់ កប់សិទិធ។ អនកមនកតពវកិចម
ច ន
ដូចជរដឋភិបល របជជន សជីវកមម សកលវ ិទយល័យ មនទីរេពទយ ។ល។ អនកមន
កតពវកិចច

និងអនកកន់ កប់ សិទិធគឺមនទំ នក់ ទំនងគនមួ យ

ចំ េពះសកមមភពកនុងករទម

ទរសិទិអ
ធ ំពវនវដល់អនកមនកតពវកិចច កនុងករចត់វ ិធនករតមវ ិធី សរសតណមួយ។
ជករសំខន់ែដលបុគគលផទល់យល់ដឹងពី តូនទីរបស់ខួលន

អណពយបលមនកតពវកិចចចំេពះកូន

កនុងនមជអនកមនកតពវកិចច

រគួបេរងៀនមនកតពវកិចចចំេពះកូនសិសស

េហយមិតតភ័រកតមនកតពវកិចច
ច ំ េពះគនេទវ ិញេទមក។

កតពវកិចភ
ច គេរចនរគន់ ែត

មនលកខណៈជសងគម និ ងសីលធម៌ ប៉ុេណណះ ដូ ចែដលបនពិភកសខងេល។ យ៉ ងណ
មិញ

កតពវកិចចសំខន់

ជពិ េសសកតពវកិចចសិទិម
ធ នុសសរបស់បុគគលរតូវបនែចង

ចបស់កុងចបប់
ន
រពហមទណឌ។ របសិនេបបុគគលមួយរូបរ ំេលភបំពនសិទិក
ធ ន់កប់ រទពយ
សមបតតិ សិទិក
ធ ុងករេគរពសសន
ន
សិទធឯកជន ឬេសរ ីភពកនុងករេដរេហររបស់អនក
ដៃទ អនកមនកតពវកិចចគឺកំពុងែតរបរពឹតតបទឧរកិដឋ។ ជក់ែសតង កតពវកិចស
ច ិទិធមនុសស
ទំងេនះរតូវបនចប់បងខំអនុវតតតឹងរ ឹងរួចមកេហយ។
អចរតូវបនែចងមិនចបស់ចំេពះរកុមេផសង

តូ ន ទីរបស់អនកមនកតពវកិចច

(ជឧទហរណ៍រកុមហ៊ុន

រកុមរបដប់

អវុធ ឬសសន)។ របសិនេបរកុមហ៊ុនមួយមិនអនុញញតឲយបុគគលិករបស់ខួនកន
ល ុងករ
េដរេហរេដយេសរ ី ឬរបសិនេប រកុមរបដប់អវុធេរជសេរ សកុមរឲយេធវទហន កនុង
ករណីខលះកររ ំេលភបំពនទំងេនះអចរបឈមនឹងទណឌកមម។
របជជន

ពីកររ ំេលភបំ ពនេដយអនកមនកតពវកិចចទំងេនះ

បញ
ហ ៃនករករពរ

រតូវបនពិភកសកនុង

ទសសនៈៃនករករពរតមែខសឈរ (េដយផទល់) ដូចែដលនឹងរតូវបនពិភ កសខង
េរកម។

អនកែដលមនកតពវកិចចសំខន់ បំផុតគឺរដឋ ែដលជសថប័នចងកតពវកិចចផូវចបប់
ល
កុងករ
ន
េគរពសិទិម
ធ នុ សសតមរយៈសនធិសញញ។
សញញសិទិធមនុសសេផសងៗ។

កតពវកិចចរបស់រដឋរតូវបនែចងេនកនុងសនធិ

មនន័ យថរដឋរតូវសងកត់បញ
ជ ក់ ពីកតពវកិចប
ច ុគគលចំេពះ

សងគមដូចែដលបនែចងយ៉ ងចបស់

កនុងេសចកតីរបកសពី សិទិធមនុសសថមីរបស់អស៊ន។

េនះអះអងថសិទិធមនុសស “រតូវែតមនតុលយភពជមួ យនឹងករអនុវតតកតពវកិចែច ដល
ជករេឆលយតប
ទំងអស់

ដូចែដលបុគគលរគប់រូបមនករទទួលខុសរតូវចំេពះបុ គល
គ ដៃទេទៀត

សហគមន៍

និងចំេពះសងគមែដលពួ កេគរស់េន។”

េសចកតីរបកសបន

សងកត់បញ
ជ ក់ថសិទម
ិធ នុសសមិនរតឹមែតរតូវបនចត់ ទុកថជេសរ ីភពេនះេទ ប៉ុ ែនតជ
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កតពវកិចចផងែដរ។ េទះបីជមនមូលដឋនមួយចំេពះករអះអងែបបេនះ ជកររ ំពឹង
ទុកែដលថមនុសសនឹងរបរពឹតតដក់គនេទវិញេទមក

កនុងវិធីសរសតមួយ

ែដលមិន

រ ំេលភសិទិធរបស់ពួកេគ សិទិម
ធ នុសសជចមបងគឺជករធនថ រដឋភិ បលបំេពញនូវ
កតពវកិចរច បស់ខួន។
ល

កតពវកិចចរបស់បុគល
គ
រតូវបនែចងចបស់លស់កុនងចបប់ជតិ

របស់របេទសមួយ េហយករសងកត់បញ
ជ ក់េលកតពវកិចច របស់រដឋ និ ងអនកកន់អំណច
ធំៗេផសងេទៀតអចមនភពមិនចបស់លស់

ែដលបងកជបញ
ហ ចមបងពក់ព័នធកុនងករ

របែកកមិនអនុវតតកតពវកិចចសិទិធមនុសស។

ចរ ិកលកខណៈចងកតពវកិចចផូវចបប់
ល
ៃនសិទិម
ធ នុសសជទូេទ

ចត់ ទុករដឋថជអនកែដល

មនកតពវកិចចកុងករេឆល
ន
យតប។ កតពវកិចចអចរតូវបនកំណត់ តមវ ិធី សរសតពីរយ៉ ង។
ទីមួយ សិទិជ
ធ េរច នទមទរឲយបុគគល ឬសថប័នផតល់ទំនិញ េសវកមម ឬេធវសកមមភព
េផសងៗ។ ជឧទហរណ៍ៃននិយមន័ យេនះដូចជ េធវសលេរៀន និងមនទីរេពទយដូចេនះ
កុមរអចទទួលបនសិទិអ
ធ ប់រ ំ និ ងសិទិទ
ធ ទួលបនេសវសុខភពរបស់ពួកេគ។ ែដល
ិ ជមន៖ ែដលជកតពវកិចចមួយតរមូវឲយេធវអីម
េនះជកតពវកិចចវជ
វ យ៉ ង។ ទីពីរ កតពវកិចច
អចមនន័យជសមញញ ថមិនេធវអនតរគមន៍ ឬេធវករធនថបុគគលរួចផុតពីអីវមួយ ជ
ឧទហរណ៍ មនសិទិក
ធ ុងកររួ
ន
ចផុតពីទរុណកមម ឬក៏និយយេដយេសរ ីេដយមិនមន
ករអនតរគមន៍ ពីរដឋភិ បល

ែដលទមទរឲយរដឋមិនអនុ វតតអំេពណមួយជក់លក់ ។

ែដលេនះរតូវបនេហថកតពវ
កតពវកិចអ
ច វិជជមន។ កតពវកិចចអវ ិជជម នករមិតអំណច និ ង

កតពវកិចអ
ច វិជជមន

សកមមភពរបស់រដឋ និងេសនឲយរដឋេនេសងៀមេនេពលែដល ជឧទហរណ៍ អនកណមនក់

ិ ម
កតពវកិចអ
ច វជ
ជ នត

ចង់សំែដងមតិ ឬជំ េនឿសសនរបស់ពួកេគ។

រមូវឲយភគីបញឈប់សក
មមភព

ឬមិនេរជៀត

ែរជកជមួយនឹងអនក

យ៉ ងណមិញ ជករសំខន់កុនងករមិនេធវឲយសិទិទ
ធ ំ ងអស់េទជសិទិវធ ិជជមន ឬអវ ិជជ
មន ដូចេនះសិទិទ
ធ ំងអស់មនភពចរមុះៃនកតពវកិចទ
ច ំងវ ិជជមន និងអវ ិជជមន។ ជ

ឧទហរណ៍ េសរ ីភពៃនករេដរេហរទមទរឲយមននូវកតពវកិចទ
ច ំងអវ ិជជមនកនុងករ

ិ ម
កតពវកិចវច ជ
ជ ន
កតពវកិចវច ិជជមនសំ
េដេលកតពវកិចចេដ
មបីេធវអីម
វ ួយ

ឬផតល់

េសវមួយ។

កតពវ

ធនថរដឋមិនហមឃត់ បុគគលកនុងករេចញពីរបេទស និងរពមទំ ងកតពវកិ
កច
ិ វច ិជជមន
មន

ែដលតរមូវឲយរដឋ កនុងករេធវឲយករេដរេហរអចរបរពឹតតេទបនជមុនសិនតមរយៈករ
ផតល់េសវដឹកជញូជ នសធរណៈ ជូសជុលផលូវថនល់ ឬេធវផូវសរមប់
ល
អនកជិះេលរេទះរុញ
អចេឡងេទេលអគរបន។

កិ ចចវ ិជជមនមិ នអច
រតូវបនបំេពញេដ
យអសកមមភព

ឬ

េនេពលចុះហតថេលខេលសនធិសញញ កតពវកិចចសិទិម
ធ នុ សសនឹងចងកតពវកិចផ
ច ូវចបប់
ល

អកបបកិរ ិយអពយ

ដល់រដឋ និ ងរដឋភិបលរបស់រដឋេនះ។ េនះមិនគួររតូវបនចត់ទុកថជកតពវកិចចេនះ

រកិតេនះេទ។

េទ របសិនេបរដឋភិបលែដលមនសមតថភពែដលរតូវបនេបះេឆនតេរជសេរ សឲយេធវ
ករដឹកនំ របេទសខលួនគួរែតមនសមតថភព
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កនុងករបំេពញនូវកតពវកិចស
ច ិទិម
ធ នុសស។

ណមនក់។ កតពវកិចច
អវ ិជជមនបញឈប់ភគី ពី
ករេធវអី ម
វ ួយ។

បុគគលមនកតពវកិចចកុងករេគរពសិ
ន
ទិម
ធ នុសស ជឧទហរណ៍ មិនឲយមនករេរ សេអង
ែដលរដឋមនកតពវកិចចកុងករចប់
ន
បងខំអនុវតតតមរយៈចបប់ ជតិ។

១.៣.៣ ករករពរែខសឈរ នង
ិ ែខសេដក
រដឋមនកតពវកិចផ
ច ូវចបប់
ល
កុងករមិ
ន
នរ ំេលភសិទិធមនុសសបុគគល ែដលេនះកំ ណត់ចបស់
តមរយៈសតង់ដរសិទិម
ធ នុសស។ យ៉ ងណមិញ មនអវីេកតេឡងរបសិនេបភគី មិនែមន
ជរដឋរ ំេលភសិទិធអីម
វ ួ យ?

ជឧទហរណ៍

របសិនេបរកុមហ៊ុនមួ យយកដី ធីព
ល ីអនកណ

មនក់ េរងចរកមួយបំពុលទឹ កទេនល ឬក៏បីតវយរបពនធ។ ករណីខងេលមិនពក់ព័នជ
ធ
មួយនឹងរដឋេនះេទ
ករករពរ ែដលបនផតល់
ជូ នេដយសិទិម
ធ នុសស

ពី

អំ ណចៃនតួអងគមិនមនរ
ដឋដូចជមនុសសដៃទ រកុម
មនទីរេពទយ

ឬរតូវករ

េសវពីមនុសស សជីវកមម ឬរកុមដៃទ។ េនះរតូវបនេហថករករពរែខសេដក
ករករពរែខសេដក។
ករករពរែខសេដក េនះ

ករករពរែខសេដក
ករករពរែខសេដក

ហ៊ុន

ប៉ុ ែនតពក់ព័នធនឹងបុ គគលែដលែសវងរកករករពរខលួនពី

របព័នធ

ផសពវផសយ។ល។ ករករ
ពរេនះគឺែខសេដកេដយ
សរតួអងគទំងេនះគឺមន
ករមិ តដូ ចគន ។ ករករពរ

មនភពខុសគនរវងករករពរពី

ឬរតូវករេសវពី រដឋ

ែដលជករករពរែខសឈរ

េហយករករពរពី ឬរតូវករេសវកមមពីមនុ សស សជីវកមម ឬរកុមដៃទរតូវបនេហថ
ជករករពរែខសេដក។

សិទិម
ធ នុសសជចមបងគឺអំពីករករពរែខសឈរ
ករករពរែខសឈរ

ករពរបុគគលពីអំណចរបស់រដឋ

ែដលេធវករ

ប៉ុ ែនតកលពីេពលថមីៗេនះករករពរែខសេដកកំពុងែត

េកនេឡងនូវសរៈសំខន់បនតិចមតងៗ។ កងវល់អំពីករករពររសតី និងកុមរពីអំេពហិងស
ឬបញឈប់កររំេលភបំពនេនកែនលងករងរ

រតូវបនេឆលយតបេដយករេដះរសយ

ចំនុចេខសយកនុងករករពរែខសេដក។

របឆំងនឹ ងតួ អងគែដលរំ
េលភបំពនសិទិ អ
ធ ក
ន ដៃទ

ចំនុចេខសយមួ យកនុងករករពរែខសេដក

គឺជករធនកតពវកិចចរបស់តួអងគែដលមិន

ែមនជរដឋ។ កតពវកិចស
ច ិទិម
ធ នុ សសមិនរតឹ មែតជកររគប់រគងទំនក់ ទំនងរវងរដឋ មួយ
ជមួយនឹងបុគគលមូយរូបេនះេទ ប៉ុែនតជករធនថសិទិរធ បស់បុគគលរតូវបនករពរពី

ពរសិទិ ម
ធ នុសស

កររ ំេលភបំពនេដយអនកណមនក់ ឬអវីមួយ។ ដូចែដលករករពរសិទិម
ធ នុសសមន

ដូចជ

ភព និ ងរបព័នធផសពវផសយ
ជេដ ម។

ករអភិវឌឍ កន់ែតមនភពចបស់លស់ែដលតួ អងគដៃទដូចជសជីវកមម រកុមរបដប់
អវុធមិនែមនរបស់រដឋ ឬសថប័នដូចជមនទីរេពទយ និងរបព័ នធផសពវផសយ ក៏មនកតពវ
កិចច
ច ំេពះរបជជនផងែដរ។

ខណៈេពលែដលសថប័នទំ ងេនះមិនមនករចងកតពវ

កិចផ
ច ូវចបប់
ល
េនកនុងសនធិសញញសិទិម
ធ នុ សស

ពួ កេគេនែតអនុេលមតមសតង់ដរទំងេនះ

ពីេរពះរដឋមនកតពវកិចចកុងករធនថ
ន

របជជនរតូវបនករពរពីករយីយរបស់

តតិយជន។ េនេពលែដលតួ អងគមិនែមនរដឋរ ំេលភបំពនសិទិម
ធ នុ សស រដឋមនកតពវកិចច

កនុងករផតល់នូវឧបរស័យ

ដូ ចជសំណង

ពី អំណចរដឋែដលបនផត
ល់ជូនេដយសិទិម
ធ នុសស
។ រដឋមនែដនកំ ណត់េល
រដឋរតូវែតធនថខលួនេគរ

និ ងមនសថប័ នែដលករ
ប៉ូលីស អងគករសុខមល

េនះសំេដេលករករពរ

អំ ណចរបស់ខួន
ល
េហយ

ែខសេដកគួរែតរតូវបនធន
តមរយៈរដឋតក់ែតងចបប់

ករករពរែខសឈរ

ឬករដក់ ទណឌកមមដល់ជនេលមស។

និងកតពវកិចចរបស់សជីវកមមអនតរជតិនឹងរតូវបនពិភកសកនុងជំពូកបនទប់។
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ភរកិ ចច

ពសិទិរធ បស់មនុសសែដល
សថិតេរកមអំណចរបស់
ខលួន។

១.៣.៤ កតពវកច
ិ ចរដឋ៖ ‘េគរព ករពរ បំេពញ’ នង
ិ ‘េលក
 កមពស់ ករពរ
នង
ិ បងករ’
មនករសំែដងនូវឆនទៈកនុងករកំណត់ឲយបនចបស់នូវអវីែដលរដឋគួរែតេធវ េដមបីធនថ
របជជនទទួលបនសិទិម
ធ នុសសរបស់ពួកេគ

ែដលេនះរតូវបនបញ
ជ ក់ កុនងេសចកតីែថលង

ករណ៍េផសងគន ែតពក់ព័នធគនចំនួនពីររបស់ UN។ េសចកតីែថលងករណ៍ទំងពីរមនេគ
ធ នុ សស។ ជដំបូង
លបំណងកនុងករជួយពនយល់ពីអីែវ ដលរដឋគួរេធវ កនុងករគំរទដល់សិទិម

េសចកតីែថលងករណ៍េនះែចងថរដឋគួរែត ’េគរព ករពរ និងបំេពញ’ នូវសិទិ៖
ធ

• េគរព ៖

រដឋគួរែតធនថសិទិម
ធ នុសសរតូវបនគិតគូ រេដយយកចិតតទុកដក់

េហយរតូវទទួលសគល់សិទិទ
ធ ំងេនះ។
• ករពរ ៖

រដឋគួរែតធនថមនរចនសមព័នធចបប់ែដលមនដំ េណរករមួយ និង

យនតករករពរកនុងករករពរបុ គគល

ពីក ររ ំេលភបំ ពនេដយតួអងគមិនែមនរដឋ

(ករករពរែខសេដក)។

• បំេពញ ៖

រដឋគួរែតធនថបុគគលែដលកនលងមក មិនបនទទួលនូវសិទិទ
ធ ំងអស់

របស់ខួន
ល ជឧទហរណ៍កុមរែដលមិនទន់បនចូ លេរៀន សិទិទ
ធ ំ ងេនះនឹងរតូវបន

បំេពញកនុងេពលអនគត។

ចេងកមកតពវកិចចេនះរតូវបនចងរកងជដំបូងសរមប់សិទិេធ សដឋកិចចសងគម និ ងវបបធម៌
េដយសរសិទិទ
ធ ំងេនះអចរតូវបនបំ េពញ

ជជងអចេឆលយតបបនភលមៗដូចជ

សិទិធពលរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ករែចកដច់ពីគនេនះនឹងរតូវបនពិភកសលមអិតេពល
េរកយ។

បនទប់មកសកមមភពទំងេនះអចរតូវបនសរមិតសរមំ ងបែនថមេទៀតេដមបី

ធនថរដឋេធវឲយអស់លទធភព ែដលខលួនអចេធវេទបនេដមបីធនថពលរដឋរបស់ខួលន
ទទួលបននូវសិទិម
ធ នុសស។ ដូចេនះ កនុងអំឡុងេពលទសវតសឆនំ ១៩៩០ មនតរងថមី
មួយរតូវបនបងហញជមួយនឹងករ ”េលកកមពស់ ករពរ និងបងករ ។”
• េលកកមពស់៖ យល់ដឹងពី កតពវកិចចកុងករ
ន
’េគរព’ មិនេសនឲយរដឋេធវអីេវ រច នេនះេទ។
ករេគរពជអកបបកិរ ិយជជងសកមមភព។ សកមមភពថមីកុនងករ ’េលកកមពស់’
សិទិម
ធ នុសសទមទរឲយរដឋេធវករផសពវផសយេដយសកមម

និងេធវែផនករេដមបីអប់រ ំ

សិទិម
ធ នុសសរួមមនករេលកកមពស់ករយល់ដឹង េរបរបស់សិទិធេដមបីេធវឲយចបប់រប
េសរេឡង បេរញច ៀបនូវករផតួចេផតម និ ងបេរងៀនសិទិម
ធ នុសសេនសកលវ ិទយល័យ។
• ករពរ៖ (ដូចគនេទនឹងខងេល)
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• បងករ៖ រដឋគួរែតធនថពួ កេគនឹងេធវអីប
វ ែនថមេលករេឆលយតបនឹងកររ ំេលភបំព ន
បនទប់ពីកររ ំេលភបំ ពនេកតេឡង។
បយ

បែនថមពីេលេនះ រដឋគួរែតមនេគលនេយ

និងែផនករជធរមនកនុងករេជៀសវងកររ ំេលភបំពនទំងេនះែដលធលប់

េកតេឡងរួចមកេហយ

ជឧទហរណ៍

ករអប់ រ ំពីសិទិម
ធ នុសស

ប៉ូលីសបែនថម ឬក៏េបះពុមពផសយចបប់ជេដម។

បណុត ះបណ
ត ល

ទំង ’េគរព ករពរ បំេពញ’ និង ’េលកកមពស់ ករពរ និងបងករ’ ផតល់នូវេសចកតី
សេងខបែដលមនសរៈសំខន់ពីអីែវ ដលជកររ ំពឹងពីរដឋ េហយពីអីវែដលតួអងគសិទិធមនុ សស
គួរែតេធវករបំេពញផងែដរ។
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១.៤ រKេភទៃនសទ
ិ ិធ
ភគេរចន សិទិម
ធ នុ សសេកតេចញពីសនធិសញញអនតរជតិែដលបនកំណត់ពីរបេភទមួយ
ចំនួនៃនសិទិ។
ធ ជករសំខន់កុនងករេរៀបរប់ពីរបេភទទំងេនះពីេរពះសិទិធ និ ងកតពវ

កិចខ
ច ុសគនបនតិចបនតួចសរមប់របេភទនីមួយៗ។

វ ិធីសរសតសំខន់ កុងករបញ
ន
ជ ក់ពី

របេភទសិទិទ
ធ ំ ងេនះ គឺេធវកររតួតពិ និតយេតថសិទិទ
ធ ំ ងេនះមនខលឹមសរយ៉ ងណេន
កនុងឯកសរសិទិម
ធ នុសសជសកលដំ បូង គឺ UDHR។ េសចកតីរបកសេនះ ែដលរតូវបន
អនុម័តេដយ UN កនុងឆនំ១៩៤៨ មនចំនួន ៤០មរត ែដលមរតនីមួយៗបញ
ជ ក់ពី
សិទិធ និងកតពវកិចចមួយ។ តរងៃនសិទិធកុង
ន UDHR មនលំដប់លំេដយជក់លក់
ែដលជួយកនុងករបងហញពីរបេភទៃនសិទិ។
ធ នឹងមនករអធិបបយលមអិតពីេសចកតីរបកស
េនកនុងជំពូកេរកយ ប៉ុែនតនឹងមនករបញ
ជ ក់ េដយសេងខបអំពីថេតេសចកតីរបកសេនះ
ចំណត់របេភទខុសៗគនៃនសិទិធយ៉ងដូ ចេមតចខលះ។

សិទិរធ តូវបនេរៀបចំតមរបេភទេដយសររបេភទខលះមនលកខណៈពិេសសេផសងៗគន។
យ៉ ងណមិញ

សិទិម
ធ ិនគួ រណរតូវបនេធវចំណត់ថនក់េនះេទ

េដយសររបេភទ

នីមួយៗ ជែផនកសំខន់ ៃនសិទិម
ធ នុសសរបស់បុគគល។ យ៉ ងណមិញ ដូចែដលរបវតតិ
សរសតបនបងហញ (ែដលមនបញ
ជ ក់លមអិតកនុងែផនកបនទប់) រដឋមួយចំនួនឲយតៃមលសិទិធ
មួយចំនួនេលសសិទិម
ធ ួយចំ នួនេផសងេទៀត ែដលេធវឲយមនករែបងែចកកនុងករពរសិទិធ
មនុសស។

សទ
ិ ិធជមូលដឋន
សិទិដ
ធ ំបូងេនកនុង

UDHR

គឺពក់ព័នធជមួយនឹងថអវីរតូវបនចត់ទុកថជសិទិស
ធ ំខន់

បំផុត េសរ ីភពរួចផុតពីទសភព និងករេធវទរុណកមម និងសិទិរធ ស់រនមនជីវ ិត ករមិន
េរ សេអង និងទសសនៈែដលថមនុសសរគប់រូបេក តមកមនភពេសមគន។ មិនពក់ព័នន
ធ ឹង
សថនភពណមួយេនះេទ គមនរដឋណមួយអចមិនេអេព ឬរ ំេលភបំពនសិទិទ
ធ ំងេនះ
បនេនះេទ។ ដូចែដលបនបញ
ជ ក់ពិសតរកនុងជំពូកេរកយ កនុងកលៈេទសៈជក់លក់
រដឋអចផអកសិទិធដៃទេទៀតបនជបេណ
ត ះអសនន
សរសតេផសង

ឬបករសយសិទិទ
ធ ំងេនះកនុងវ ិធី

ប៉ុែនតរដឋមិនអចផតល់េហតុផលសរមប់កររ ំេលភបំពនសិទិធជមូ លដឋន

បនេនះេទ។
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សិទិធកងរKព័
នធចបប់
ុន
សិទិធផូវចបប់
ល
មនជធរមន
េសមភ
 ពគន។

េដមបីធនថបុគគលទទួ លបនករករពរផលូវចបប់េដយ

េលសពីេនះេទៀត

របព័នធចបប់រតូវែតែផអកេលទសសនៈៃនយុតិធ
ត ម៌ពិត

របកដ ែដលជទសសនៈមួយរគបដណតប់នូវលទធភពកនុងករបតឹងេទតុលករ េហយ
តុលករមនភពយុតិតធម៌ មនសមតថកិចច និងអពយរកិត។ យុតិតធម៌ក៏រួមបញូច លផងែដរ
នូវភពេសមគន ៃនកររបរពឹតតមកេល

េហយរបសិនរតូវបនចប់ ខួលន

បុគគលរតូវទទួល

បនកររបរពឹតស
ត មរមយ។ សិទិដ
ធ ៃទេទៀតរួមមនេសរ ីភពរូចផុតពីករចប់ខួន
ល និងករ
ឃុំខួនតមទំ
ល
េនងចិតត និងករសនមតជមុនថគមនេទស។ េនអសុីអេគនយ៍ សិទិធទំង

េនះបងកឲយមនកររបឈមជេរច ន េដយសរេនកនុងរបេទសជេរច ន របព័ នត
ធ ុលករ
មិនមនមូលនិធិរគប់ រគន់ េហយេធវករងរេរច នេពក ែដលេធវឲយយុតិតធម៌មនដំេណរ

ករយឺត។ មយ៉ ងវ ិញេទៀត ប៉ូលីសអចមនសតង់ដរទបែដលេធវឲយករចប់ខួលនខុសនីតិវ ិធី
ឬឧរកិដឋជនមិនបនរតូវផតនទេទស។ ចុងេរកយ តុលករខលះមិនអពយរកិ ត េហយេប មន
អំេពពុករលួយនឹ ងេធវឲយមនករណីែដលេចរកមេបកផលូវកនុងករសុស
ី ំណូក។

សិទិធកងសងគ
ម
ុន
សិទិព
ធ លរដឋ
សិទិ ព
ធ លរដឋករពរេសរ ី
ភពបុគល
គ

និងធន

េសរ ីភពដូ ចជេសរ ីភ

សិទិព
ធ លរដឋ

េផតតសំខន់េលសមតថភពបុគគលកនុងករចូលរួមកនុងសងគម

និងរស់េន

របកបេដយភពៃថលថូនរជរបចំ ៃថង។ ភគេរចនៃនេសរ ីភពពលរដឋេនះ រតូវរបទះេឃញ
េនកនុងឯកសរសិទិម
ធ នុសសកលពី មុនៗ ដូចជេសចកតីរបកសសិទិម
ធ នុសសរបស់សហ

ពៃនករបេញចញមតិ

រដឋអេមរ ិក (១៧៨៨) និងេសចកតីរបកសពីសិទិម
ធ នុសស និងសិទិព
ធ លរដឋរបស់បរំង

ករគិ ត

(១៧៨៩)។

និ យយសតី

សសន និ ងេដ រេហរ។

ឯកសរទំងេនះេផតតសំខន់ េលករដក់ែដនកំ ណត់េលអំណចរដឋកុង
ន

ករេរជៀតែរជកជមួយនឹងេសរ ីភពបុគគលកនុងសងគមមួ យ។
ឯកជនភព

េសរ ីភពកនុងករេដរេហរេនកនុងរបេទសមួយ

េសរ ីភពទំងេនះធននូវ
សិទិធកុងករេរៀបអពហ៍
ន

ពិពហ៍ និងមនបុរតធី ត កនុងករេគរពសសន និងេសរ ីភពកនុងករបេញច ញមតិ ។
សិទិព
ធ លរដឋដៃទេទៀតរួមមនសិទិក
ធ ុនងករមនសញ
ជ តិ សិទិធកុងករទទួ
ន
លកររជកេកន
និងសិទិេធ លរទពយសមបតតិ។

សិទិន
ធ េយបយ
សិទិ ន
ធ េយបយអនុ ញញតឲយ

សទ
ិ ន
ិធ េយបយ
សិទិន
ធ េយបយ

បុ គគលកនុងករចូលរួមកនុងន
េយបយ និ ងធននូវរបព័នធ
នេយបយែដលយុតិធ
ត ម៌

ជសិទិែធ ដលអនុញញតមនុសសកនុងករចូលរួមកនុងឆកនេយបយ ែដលរួមមនសិទិក
ធ ុងករ
ន

េហយពួកេគក៏អចធននូវរបព័នធនេយបយែដលមនយុតិធ
ត ម៌ ផងែដរ។

សិទិន
ធ េយ

បយ ែដលពក់ព័នធនឹងករចូលរួមរួមមនសិទិធកុនងករេបះេឆនត និងសិទិក
ធ ុនងករេធវជ
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េបះេឆនត សិទិក
ធ ុ នងករេធវជ

អនកនេយបយ

និងសិទិក
ធ ុង
ន

ករចូលរួមគណៈបកសណមួ
យ។

អនកនេយបយ ឬមរនតីរដឋភិបល។ សិទិធេនះរួមមនសិទិក
ធ ុនងករបេងកតសមគម កនុង
ករបេងកតគណៈបកសនេយបយឬអចជករកលយជសមជិករបស់រកុមមួយផងែដរ។
រកុមអចជគណៈបកសនេយបយ សហជីព ឬសមបីែតកលឹបអនកគំរទ។ សិទិធកុងករ
ន

របជុំ ែដលេនះមនន័យថជួបគន ជសធរណៈ ឬជលកខណៈឯកជនក៏ជសិទិម
ធ នុសស
ផងែដរ េហយអចរគបដណតប់ កររបជុំ កុនងករតវ៉ របឆំងនឹងរដឋភិបល ឬលកខខណឌ

ករងរ េដមបីេលកកមពស់បញ
ហ ណមួ យ ឬចូ លរួមកនុងសកមមភពវបបធម៌ណមួ យផងែដរ។

សទ
ិ ិធេសដឋកច
ិ ច
សិទិេធ សដឋកិចច
សិទិេធ សដឋកិចធ
ច នសុខ
មលភពេសដឋកិចប
ច ុ គគ
ល។

សិទិ េធ សដឋកិចស
ច ំ

ខន់រួមមនសិទិ ក
ធ ុងករ
ន
េធវករ

សិទិក
ធ ុនងករទទួ

លបនសុខមលភព
និ ងសិទិ ក
ធ ំសនត។

សិទិេធ សដឋកិចច ជសិទិែធ ដលធនឲយបុ គគលមនលុយ
េនរបកបេដយភពៃថលថូនរកនុងសហគមន៍របស់ពួកេគ។
រូមបញូច លសិទិធកុងករេធវ
ន
ករ

ឬធនធនរគប់ រគន់កុនងកររស់
សរមប់មនុសសភគេរចនេនះ

ែដលនិ េយជករបស់េគរតូវឲយរបក់េដយសមរមយយុតិធ
ត ម៌

និងផតល់ជូនពួ កេគនូវបរ ិយកសករងរែដលមនសុវតថិភព និងមនសុខភព។ មន
ករផតល់ជូននូវករករពរដល់អនកែដលមិនអចេធវក របនផងែដរ

កនុងទរមង់ជរបក់

េសធនពីរដឋភិបល។ មរត ២២ ៃន UDHR បញ
ជ ក់ពីសិទិធកុងករទទួ
ន
លបនសនតិ
សុខសងគម ែដលេនះជសិទិក
ធ ុនងករទទួលបនធនធនចំបច់ សរមប់កររស់រនដូច
ជករេបករបក់េសធន ឬលទធភពកនុងករទទួ លបនចំនីអហរែដលមនតៃមលទប។
របេទសភគេរចនេនអសុីអេគនយ៍មនរបព័នធសនតិសុខសងគមទន់េខសយ ឬមិនមនែត
មតង េហយដូចេនះជវ ិស័យមួយែដលទមទរឲយមនករអភិវឌឍបែនថមេទៀត។

សិទិស
ធ ងគម
សិទិស
ធ ងគមគឺជសិទិ ក
ធ ុងករ
ន

សិទិធ ទទួលបនេសវកមមរដឋភិ

េសដឋកិចចចមបងដៃទេទៀតគឺជសិទិក
ធ ុនងករសរមក និងកំសនត។ ដូចេទនឹងសិទិស
ធ នតិ បលដូចជសុខភព

សុខសងគមែដរ

សិទិេធ នះភគេរចនមិ នរតូវបនឲយតៃមលេដយសរមនុសសភគេរចនគិត

ថេនះរគន់ែតសិទិស
ធ រមប់កុមរែតប៉ុេណណះ។

យ៉ ងណមិញ

សិទិធកុងករកំ
ន
សនត

ករអប់រ។
ំ

ក៏មនសិទក
ិធ ុង
ន

ករទទួលបនតរមូវករចំ

បច់ជមូលដឋនផងែដរដូ ច

គឺផសភជប់ នឹងសិទិក
ធ ុនងករេធវករ។ េម៉ ងករងរអតិបរម និងៃថងឈប់ សរមកែដលជ ជចំណីអហរ ទឹក ទីលំ
ករតរមូវជែផនកមួយៃនសិទិក
ធ ុនងករេធវករ។

េន

សិទិទ
ធ ំងេនះជសិទិស
ធ ងគម
េដយសរសិទិទ
ធ ំងេនះធ

សទ
ិ ស
ិធ ងគម
សិទិធសងគម

និ ងសេមលៀកបំពក់ ។

នថមនុសសអចរស់េនកនុ

ជសិទិែធ ដលបុគគលរ ំពឹងពីកររស់េនកនុងសងគមមួយ

ដូចជសិទិក
ធ ុងករ
ន

ងសងគមេដយភពៃថលថូ នរ។

ជេរឿយៗសិទិទ
ធ ំងេនះរតូវ

ទទួលបនេសវសុខភព និ ងករអប់រ ំ ចំនីអហរ ទឹក និងលំេនដឋន។ េពលខលះសិទិធ បនចត់ទុកថជកិចស
ច
េនះរតូវបនេហថជសិទិៃធ នជីវភពរស់េន

ែដលេយងអចអះអងបនថសិទិទ
ធ ំង នយសងគមរវងរបជជននឹង

េនះមនរបភពេចញពីទសសនៈៃនកិចចសនយសងគម៖ ែដលជកិចចសនយរវងបុគគល និង
រដឋភិបលរបស់ខួលន

ែដលមនន័យថរបសិនេបបុគគលរស់េនេដយសនតិភព

និង

េដយរសបចបប់ រដឋភិ បលនឹងផតល់នូវេសវកមមជក់លក់ មួយចំនួន េហយករពរ
េសវកមមដៃទែដលរបជជនផតល់ជូនខលួនពួកេគេដយផទល់។
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រដឋ៖

តមរយៈករេគរព

ចបប់មនុសសអចទទួលប
ននូវេសវទំងេនះ។

េសវកមមែដលជកររ ំពឹ ងកនុងករទទួលបនពីរដឋភិបលរួមមនរបព័ នធអប់រ ំ

និងេសវ

ែថទំសុខភព។ មេធយបយែដលរដឋភិបលតរមូវឲយរបជពលរដឋរបស់ខួលនបង់ៃថលដល់
េសវទំងេនះគឺខុសគនពីរបេទសមួយេទរបេទសមួយេផសងេទៀត
ែតផតល់េសវទំងេនះ។

ជឧទហរណ៍

ប៉ុែនតរដឋភិបលរតូវ

រដឋភិ បលរតូវផតល់ករអប់រ ំថនក់ បឋមសិកស

ែដលជករតរមូវចំបច់េដយឥតគិតៃថលដល់កុមរទំងអស់

េដយមិនខវល់ពីអំបូរ

សញ
ជ តិ ពលរដឋ ឬភសេនះេទ។ សិទិធអប់រ ំ សុខភព ចំនីអហរ ទឹក និងលំេនដឋន
មនសរៈសំខន់ជពិេសសកនុងរបេទសេនអសុីអេគនយ៍។ ខណៈេពលែដលរបេទស
ខលះដូចជសឹងហបូរ ី េធវបនលអរបេសរពក់ព័នធនឹងសិទិធចំនី អហរ ទឹក លំេនដឋន សុខភព

និងករអប់រ ំ របកបេដយសតង់ដរខពស់ របេទសដៃទដូ ចជភូម េនែតមនករពិបក
កនុងករផតល់នូវសិទិម
ធ ូលដឋនទំ ងេនះ។

សទ
ិ ិធវKបធម៌
របេភទចុងេរកយគឺជសិទិវធ បបធម៌

ែដលេនះជសិទិស
ធ រមប់បុគគលកនុងករចូលរួមកនុង

វបបធម៌របស់ពួកេគ ែដលេនះអចរតូវបនែបងែចកជធតុផសំបី៖ សិទិធភស សសន
និងសកមមភពវបបធម៌ ។ សិទិធមនុសសកនុងករេរបរបស់ភសមួ យ បងករដល់រដឋមិនឲយ
ហមឃត់ មនុសសកនុងករនិយយភសរបស់ខួលន។ វមិនចំបច់ដល់មន ន័យថរដឋ
រតូវផតល់េសវកមមសរមប់អនកទំងេនះជភសេនះេនះេទ

(េទះបីជកររ ំពឹងទុក

ែដលថេសវកមមរដឋភិបលែដលចំបច់មួយចំ នួនដូចជចបប់ និងសុខភពគួរែតមន
ជភសរបស់ពួកេគក៏េដយ)។

សិទិធសសនអនុញញតឲយបុគគលកនុងករេរជសេរ ស

សសនរបស់ពួកេគ និងអនុវតតសសនេនះជរកុម ជឧទហរណ៍ ដូចជករបូងសួង
ជមួ យគន។

សិទិធវបបធម៌េកតបនូវសកមមភពជេរចនដូចជសិទិធកុនងករបរ ិេភគ

េសលៀកពក់

េរៀប

អពហ៍ពិពហ៍ េធវបុណយសព និងរបរពធពិធី តមសសនេនះ។ ទូទំ ងអសុីអេគនយ៍
មនភពតនតឹងយ៉ ងេរចនពក់ព័នធនឹងសិទិេធ នះ

ដូចជសិទិក
ធ ុងករេសល
ន
ៀកសេមលៀកបំ

ពក់មួយ ចំនួន (ជឧទហរណ៍រកណត់រុ ំមុខេដយរសតីម៉ូសីម
ល ជេដ ម) ឬសិទិរធ បស់រកុម
ជនជតិេដ មភគតិចកនុងកររស់េន

និងេធវកររបមញ់េលដីែដលជទំេនៀមទំលប់

របស់ពួកេគ ែដលដីេនះអចរតូវបនែរបកលយេទជឧទយនជតិេដយរដឋ។
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១.៤.១ ករែញកេចញពីគន និងកររួមបញចូ លគនៃនរKេភទៃនសទ
ិ ិធ
ករែបងែចកសិទិជ
ធ របេភទទំងេនះមនសរៈសំខន់ េដយសររបេភទនីមួយៗមន
ចរ ិកលកខណៈខុសគនបនតិចបនតួចពក់ ព័នធនឹងសិទិធ និងកតពវកិចច។ ជឧទហរណ៍ សិទិធ
ជមូលដឋនមនអំណចៃនចបប់ អនតរជតិ កនុងករចប់បងខំអនុវតតសិទិទ
ធ ំងេនះ ែដល

េសរ ីភពពលរដឋភគេរចនមិ នដូចេនះេនះេទ សិទិធសងគមបញ
ជ ក់ពីេសវកមមរដឋភិ បល
េហយមិនភលមៗដូចសិទិព
ធ លរដឋេនះេទ េហយសិទិវធ បបធម៌គឺេផតតសំខន់ជចមបងេល
រកុមជនជតិភគតិ ច។ យ៉ ងណមិញ ក៏ម នេរគះថនក់ផងែដរ កនុងករែញកសិទិទ
ធ ំង
េនះជរបេភទ

ពីេរពះរដឋភិ បលមួ យចំនួនអចយកចិតតទុកដក់េលរបេភទសិទិខ
ធ លះ

េហយមិនេអេពេលរបេភទដៃទ ឬពួកេគេធវករេរជសេរសថសិទិរធ បេភទណែដលពួក
េគគួរែតគំរទ។

ភគេរចនកនុងអំឡុងេពលរវងឆនំ ១៩៥០ ដល់ឆនំ ១៩៩០ ករែបងែចកជចមបងគឺរវង

របេទសែដលគំរទសិទិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ និងរបេទសែដលគំរទសិទិេធ សដឋ
កិចច និងសិទិស
ធ ងគម។ ជលទធផលរបេភទទំងេនះរតូវបនែញកដច់ពីគន និងខុសពី
គន។

ករែបងែចកេនះៃចដនយចំេពលែដលពិ ភពេលករតូវបនែបងែចកតមមេនគម

វ ិជជរវងរបេទសេលកខងលិច ែដលគំរទមូលធននិយមេសរ ី និងរបេទសកុំមុយនិ
ម
ស
(ដូចជចិន សូេវៀត និងេវៀតណម) ែដលគំរទរបព័នធនេយបយកុំមុយនិ
ម
ស។ មន
និននករមួ យ េទះបីជេនះមិនពិ តកនុងរគប់ករណីក៏េដយ សរមប់របេទសេលកខង
លិចកនុងករគំរទសិទិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ េហយសរមប់របេទសកុំមុយនិ
ម
ស
គឺគំរទសិទិេធ សដឋកិចច និងសងគម។ ជទូ េទ របេទសេលកខងលិចហក់ បីដូចជយក
ចិតតទុកដក់ចំេពះសិទិព
ធ លរដឋ និងនេយបយពីេរពះសិទិទ
ធ ំ ងេនះ មនេនកនុងចបប់
សិទិធមនុសសរបស់ពួកេគរួចជេរសចេទេហយ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត េដយសរែត
របេទសអនកមន និងអភិវឌឍន៍ ពួកេគេឃញតរមូវករតិ ចតួចកនុងករេដះរសយបញ
ហ

សិទិធេសដឋកិចចេដយសរមនអនកអត់ឃលន ឬអនកអត់ផទះសែមបងតិចតួ ចបំផុត ឬគឺយល់
េឃញថសិទិធសងគមជេសវកមមែដលរបជពលរដឋពួកេគរតូវែតបង់េសវ។
ែចកេនះ

ករែបង

រតូវបនគំរទេដយអងគករមិនែមនរដឋភិបលេលកខងលិចធំៗជេរចន

(NGOs) ដូចជ េលកែលងេទសអនតរជតិ (Amnesty International) និង អងគករឃលំ
េមលសិទិធមនុសសពិ ភពេលក (Human Right Watch) ជេដ ម ែដលអងគករទំងពីរេនះ
េធវករផតច់មុខេលសិទិធពលរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ រហូតដល់ចុងសតវតសឆនំ ១៩៩០
មុនេពលពួកេគចប់េផតមយកចិតតទុកដក់ ពីសិទិធ ពីសិទិេធ សដឋកិចច និងសងគម។

របេទសកុំមុយនិ
ម
សេមលេឃញថ

តួន ទីរបស់រដឋភិបលកនុងករផតល់េសវកមមដូចជ

ករអប់រ ំ សុខភព និងសុខមលភពេសដឋកិចចេសរ ី ប៉ុែនតពួកេគមិនគំរទសិទិក
ធ ុងករ
ន
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េបះេឆនតេនះេទ។ រសេដៀងគនេនះផងែដរ របេទសេនអសុីអេគនយ៍មួយចំ នួនបន
សេរមចចិតតថករអភិវឌឍគួរែតមនអទិភពេលេសរ ីភពពលរដឋ។ របេទសជេរចនរួម
មនសិងហបូរ ី និងម៉ េឡសុី បនេលកកមពស់សិទិេធ សដឋកិចច និងសងគមជងសិទិព
ធ លរដឋ
និងសិទិន
ធ េយបយ។

ពួកេគអះអងថទល់ែតមនសុខភព

សមបតតិេទបមនសិទិធពលរដឋ និង

ករអប់រ ំ

និងរទពយ

សិទិធនេយយបយរតូវបនទទួលសគល់ជេរកយ

(ដូចជេសរ ីភពកនុងករបេញចញមតិ និងសិទិក
ធ ុនងកររបជុំ)។ ពួកេគអះអងថករផតល់
បុគគលនូវសិទិធពលរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយមុ នេពលែដលរបេទសរបស់ពួកេគអភិវឌឍន៍
េពញេលញ នំឲយមនជេមលះ និងករភ័នតរចឡំ េដយសររបជជននឹងតវ៉ របឆំង
ជជងេផតតសំខន់េលករេធវករេដមបីេឆពះេទកន់ករអភិវឌឍ។ ដូចេនះសិទិព
ធ លរដឋ
រតូវបនេដះដូរជមួ យនឹងសិទិេធ សដឋកិចច និងសងគម។ ខណៈេពលែដលជំពូកទីបី មន
ករបងហញថករែញកេចញពីគនៃនសិទិេធ នះ
នេយបយប៉ុ េណណះេទ

មិនែមនរគន់ ែតជករសេរមចចិ តែត ផនក

វេនែតមនឥទធិពលេលថេតរដឋមនករពក់ព័នយ
ធ ៉ ងដូច

េមតចេទនឹ ងសិទិម
ធ នុសស។

ករែបងែចករវងរបេភទរតូវបនបងខំេដយទសសនៈដូចជរទឹ សីត ”បីជំនន់” ែដលសនមត
ថរបេភទេផសងៗគនៃនសិទិេធ លចេចញតមេពលេវលេផសងៗគន។ រទឹសីេត នះសនមតថ
សិទិម
ធ នុសសមនរកុមបីដច់ េដយែឡកនិងតមលំដប់លំេដយ។
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ទសសនៈទន
រទឹសីត ”បីជំនន់”
រទឹសីត ”បីជំនន់” រតូវបនេលកេឡងេដយអនកចបប់ជនជតិែឆក កែរ ៉ល វ៉ សក់
(Karel Vasak) េនសតវតសឆនំ១៩៧០ េហយកំណត់ថសិទិប
ធ នេលចេចញេនេពល
េវលខុសៗគន េនកនុងបរ ិបទេផសងៗគន។ រទឹសីេត នះកំ ណត់ពីបីជំនន់ដូចខងេរកម៖
•

ជំនន់ទីមួយ ៖ សិទិធមនុសសដំ បូងគឺមនលកខណៈជសិទិធពលរដឋ និងសិទិន
ធ េយ
បយ េហយបនេក តេឡងកនុងអំឡុងេពលៃនកររ ីកចំេរ នែផនកចំេនះដឹង តំងពីចុង

សតវតសឆនំ១៧០០ រហូតដល់ពក់ កណ
ត លសតវតសឆនំ១៨០០។ ឧទហរណ៍មន
កនុងេសចកតីរបកសពីសិទិម
ធ នុសសរបស់សហរដឋអេមរ ិក និងេសចកតីរបកសពីសិទិធ
មនុសស(បុរស) និងសិទិព
ធ លរដឋ។
• ជំន ន់ទីពីរ

៖

ជំនន់ទីពីរៃនសិទិេធ លចេចញជរូបរងេដមបីជករេឆលយតបនឹ ង

លកខខណឌរចបូ ករចបល់ៃនបដិវតតន៍ឧសសហកមម។ សិទិទ
ធ ំងេនះបនករពរកមមករ
និងបងខំរដឋកុងករផត
ន
ល់េសវកមមដូចជករអប់រ ំ

និងករែថទំសុខភព។

អំឡុង

េពលេនះបនចប់ េផតមេនចុងសតវតសឆនំ១៨០០ េហយបនបនតរហូតដល់សរងគម
េលកេលកទីពីរ។

កនុងអំ ឡុងេពលេនះ

ILO

មនវតតមនកនុងករករពរកមមករ

រដឋែដលមនសុខមលភពដំបូងបនេលចេចញជរូបរង

េហយរបព័នអ
ធ ប់រជ
ំ

សកលជេលកដំបូងបនចប់បដិស នធិ។
•

ជំនន់ទីបី៖ ជំនន់ទីបីៃនសិទិគ
ធ ឺសំខន់បំផុតសរមប់ របេទសកំពុងអភិ វឌឍន៍ និងរួម
មនសិទិធកុងករ
ន
សិទិធស័យ
វ សេរមច សិទិធជនជតិភគតិច និងសិទិវធ បបធម៌។ សិទិធ
ទំងេនះសំខន់កុងទសវតសឆ
ន
ន ំ១៩៦០ និងឆនំ១៩៧០ េនេពលែដលសិទិធទំងេនះ
ចប់េផតមេលចេចញជរូបរងកនុងសនធិសញញសិទិម
ធ នុសសអនតរជតិេផសងៗ។

ខណៈេពលែដលរទឹសីប
ត ី ជំនន់

បនជួយកនុងករែបងែចករបេភទេផសងៗគនៃនសិទិធ

វបនបេងកតបញ
ហ េរច នជងអវីែដលរទឹសីេត នះបនេដះរសយ។ បញ
ហ គឺថករបញ
ជ ក់
ពីបីជំនន់បងកប់ន័យថ សិទិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយគឺ ជសិទិដ
ធ ំបូង និងសិទិេធ ដម
ែដលសិទិដ
ធ ៃទមនតមេរកយ។ េនះបញ
ជ ក់ ករពិតចំេពះករសនមតែដលថសិទិព
ធ ល
រដឋ

និងសិទិន
ធ េយបយមនភពជចមបង

និងជមូលដឋន

ខណៈេពលែដលសិទិធ

េសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌េនពីេរកយ។ េនះក៏បងកប់ន័យផងែដរថសិទិព
ធ លរដឋ និង
សិទិធនេយបយជសិទិធែដលមនករអភិវឌឍបំផុត

េដយសរសិទិទ
ធ ំងេនះមនវតត

មនជយូរអែងវងមកេហយ ែដលេនះមិនែមនជកររតឹមរតូវេនះេទ ពីេរពះវបបធម៌
ជេរច នមនរបវតតិយូរអែងវងកនុងករេគរពនូវភពខុ សគនៃនវបបធម៌
អនករកីរក។

ចុងេរកយ

េនះបងកប់ន័យថជំនន់នីមួយៗខុសៗគន
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េហយគំរទដល់
េហយអចមន

មុខងរេដយឯករជយពី គន

ែដលសនមតថរបេភទសិទិអ
ធ ចរតវបនែញកដច់ ពីគន។

យ៉ ងណមិញ ករគិតកនុងសហសម័យេនះពក់ព័នធនឹងសិទិអ
ធ ះអងថ េនះមិនែមនជ
កររតឹមរតូវេនះេទ។

១.៤.២ VDPA ៖ េសចកតរី Kកស នង
ិ ែផនករសកមមភពទរី កុងវី ែយយន
បញ
ហ ៃនករមិ នចូលចិតតរបស់េលកខងលិចេលសិទិេធ សដឋកិចច

ឬ

កត់ បនថយសរៈ

សំខន់ៃនសិទិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយកនុងតំបន់អសុី រតូវបនសេងកតេឃញថជ
ឧបសគគេលចលនសិទិធមនុសស។ េនចុ ងបញចប់ៃនសរងគមរតជក់ និងបនទប់ពីករលុប
បំបត់ករែបងែចកនូវនេយបយ

ឱកសមួយបនេលចេឡងកនុងករេដះរសយនូវ

ករែបងែចកេនះេនកនុងសននិសិទេលកេលកទីពីរសតីពីសិទិធមនុ សស (១៩៩៣) កនុងទីរកុង
វ ីែយយន ។ សននិសិទ និងឯកសរលទធផលៃនសននិសិទេនះ ែដលជេសចកតីរបកស និង

ែផនករសកមមភពទីរកុងវ ីែយយន

(VDPA)

បនេដពីករវិវតតន៍សំខន់មួយកនុងរបវតតិ

សរសតសិទិធមនុសស។ មនកររពមេរពៀងេដយរដឋចំនួន ១៧១ ែដលជចំនួនរដឋទំង
អស់នេពលេនះ ែដលេនះបងហញពីករទទួលសគល់សកល។

VDPA េធវបដិវតតន៍នូវករយល់ដឹងពីសិទិម
ធ នុសសតមរយៈវិធី សរសតជេរចន៖ វជករ
ពយយមមួយ កនុងករែចងជលយលកខអកសរៃន

”សិទិម
ធ នុសសទំ
សរមប់មនុ
មនុសស
សទំងអស់សរមប់

រគប់គន” ។ VDPA បញចប់នូវទសសនៈែដលថសិទិម
ធ នុសសផលស់បូតរេយងេទតមភព
ជក់លក់ៃនវបបធម៌ VDPA បនរបកសថករករពរសិទិធមនុសសគួ រែតជកងវល់ផូលវ

ចបប់ មួយរបស់សហគមន៍អនតរជតិ
ផតច់មុខរបស់ជតិមួយេនះេទ។

េហយថករពរសិទិទ
ធ ំ ងេនះមិនែមនជកិ ចចករ

វក៏ផសភជប់សិទិម
ធ នុសសេទនឹងលទធិរបជធិបេតយយ

និងករអភិវឌឍផងែដរ ែដលបនែចងថសិទិធ លទធិរបជធិបេតយយ និងករអភិវឌឍគឺពឹង
ែផអកគនេទវ ិញេទមកនិងបំ េពញឲយគនេទវ ិញេទមក។

អចមនសិ
អចមនសិទិេធ នះេទេបមិនមនលទធិរបជធិបេតយយ

កនុងន័ យមយ៉ ងេទៀត គឺថមិន

គមនលទធិរបជធិ
បជធិបេតយយេនះ
េតយយេនះ

េទេបមិនមនករអភិវឌឍ និងគមនករអភិវឌឍេនះេទេបមិ
មន
ិ មនសិ
ធ នុសស។
មនសិទិម
ស។

VDPA

បនរ ំកិ លសិទិម
ធ នុ សសេចញពី រចនសមព័នធែបងែចកៃនករែបងែចកសិទិធកុនងសម័ យ

សរងគមរតជក់

េទជទសសនៈែដលកន់ ែតមនកររួមបញូច លគន

និងេកតបជរូម។

ទសសនៈចមបងែដលបនេសនេឡងេដយ VDPA គឺថសិទិម
ធ នុសសអវ ិភគ ពឹងអរស័យ
គនេទវ ិញេទមក និងមនករទក់ទងគនេទវ ិញេទមក។
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ពកយេពចន៍ទំងបីេនះបូកចូលគន បញ
ជ ក់ថសិទិធមនុសសមិនអចមនវតតមនជរបេភទ
ែដលដច់េចញពីគនេនះេទ

ប៉ុែនតបេងកតជរកុមែតមួយៃនរបេភទែដលពក់ព័នធគនេទ

វ ិញេទមកៃនសិទិធមនុសស។

• អវ ិភគ ៖មនន័យថរដឋភិបលមិនអចែបងែចកសិទិធ េហយេរជសេរស
 ែតរបេភទ
សិទិធជក់លក់ េនះេទ។ រដឋភិ បលរតូវទទួលយកសិទិម
ធ នុសសទំងរសុង េហយមិន
ែមនរគន់ែតទទួលយករបេភទែដលបនែបងែចកពីគនេនះេទ។

• ពឹងអរស័យគនេទវ ិញេទមក
មុខងរឯករជយេនះេទ៖

៖

មនន័យថរបេភទនីមួយៗៃនសិទិម
ធ ិនអចមន

សិទិធពលរដឋជេរឿយៗពឹ ងអរស័យេលសិទិស
ធ ងគម

សិទិស
ធ ងគមរបែហលជអចពឹងអរស័យេលសិទិន
ធ េយបយ

ែដល

ែដលសិទិន
ធ េយបយ

របែហលជអចពឹងអរស័យេលសិទិេធ សដឋកិចច។ ជឧទហរណ៍ សិទិធទទួលបនករ
អប់រ ំ (ជសិទិស
ធ ងគមមួយ) រតូវពឹ ងអរស័យេលេសរ ីភពកនុងករេដរេហរេដមបីេទដល់
សល

(ែដលជសិទិព
ធ លរដឋ)

ប៉ុែនតករេដរេហររតូវពឹងែផអកេលករមនលុយរគប់

រគន់ ដូចជសរមប់ សំបុរតឡនរកុង (សិទិធេសដឋកិច)ច ប៉ុែនតេដមបីជិះឡនបន េយង
រតូវមនសុខភពលអ (សិទិធសងគម) ប៉ុែនតករមនសុខភពលអរបែហលជអចពឹងែផអក
េលករទមទរឲយរដឋភិបលកនុងករធននូវសិទិរធ បស់ពលរដឋ

កនុងករទទួលបន

េសវែថទំសុខភព(សិទិធនេយបយ)។

ិ េទមក
• ទក់ ទ ងគន េទវ ញ

៖

មនន័យថសិទិជ
ធ េរចនមនករទក់ទងគនេទវ ិញ

េទមករគប់របេភទ។ ជឧទហរណ៍ សិទិក
ធ ុនងកររបជុំ(សិទិធនេយបយ) ក៏រូមបញចូ ល
ផងែដរនូ វសិទិក
ធ ុនងករចូលសហជីព (សិទិធេសដឋកិចច) និងសិទិជ
ធ ែផនកមួយៃនជនជតិ
ភគតិច (សិទិធវបបធម៌ និងសិទិព
ធ លរដឋ)។ រសេដៀងគនេនះ សិទិធកុងករមនបុ
ន
រតធីត
គឺជសិទិធពលរដឋ និងសិទិស
ធ ងគម(ដូចគនចំេពះសិទិែធ ថទំសុខភពផងែដរ)។ ទំនក់
ទំនងេទវ ិញេទមកេនះបងហញយ៉ ងចបស់ថ

សិទិធមិនផតច់មុខរវងគនេទវ ិញេទ

មកេនះេទ ប៉ុែនតជបណ
ត ញមួ យែដលពក់ព័នធ និងបំេពញបែនថមឲយគនេទវ ិញេទមក។
ជំពូកេនះបនបងហញនូវទសសនៈ រទឹសីត និងករអះអងជេរច នកនុងករបងហ ញពីដំេណរ

កររបស់សិទិធមនុសស។ ទសសនៈទំងេនះបេងកតជមូលដឋនចំបច់មួយ កនុងករែសវង
យល់ថេហតុ អីប
វ នជសិទិម
ធ នុ សសមនសរៈសំខន់

និងេតសិទិម
ធ នុ សសគួររតូវបន

េលកកមពស់ និងករពរបនយ៉ ងដូចេមតច។ ទសសនៈជេរចនែដលបនបញ
ជ ក់េនទី
េនះនឹងរតូវបនពិភកសបែនថមេទៀតេនកនុងជំ ពូកេរកយៗៃនេសៀវេភពុ មពេនះ។
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១.៥ េហតុអរីវ តូវសក
ិ សសទ
ិ ម
ិធ នុសស
ករសិកសពីសិទិម
ធ នុសស

មនសរៈសំខន់ណស់េពលបចចុបបននេដយមនេហតុផល

មួយចំនួន។ ជំពូកទីមួយដំបូងេនះែណនំ ពីមូលដឋនរទឹសីត នេយបយ និងទសសនៈវ ិជជ
ៃនសិទិធ េហយបនពនយល់ពីទសសនៈសនូលមួយចំនួន។ យ៉ ងណមិញ រតូវែតមនករ
េចទសួរ

េហតុ អីប
វ នជេយងរតូវសិកសពី ចំនុចេនះ

សរៈរបេយជន៍មួយ

និងថេតេនះជរបធនបទមន

ឬជរបធនបទសរមប់ កររសវរជវេនសកលវ ិទយល័យ?

ចេមលយចំេពះសំណួរទំងេនះគឺថ

អចេទរួច។

េដមបីែសវងយល់ពីេហតុផលែដល

របជជនមួយ ចំនួនមិនបនទទួ លករករពរ និងេសរ ីភពដូ ចគន នឹងអនកដៃទ គឺទម
ទរឲយមនែសវងយល់កន់ែតសុីជេរមែថមេទៀត េលថេតសិទិធមនុសសមនដំ េណរករ
យ៉ ងណ។

ចំេនះដឹងេនះ

ពឹងែផអកេលករយល់ដឹងកន់ ែតរបេសរែថមេទៀតពីថេត

សងគមមនដំេណរករយ៉ ងណ

ពីតៃមល

និងជំ េនឿកនុងសងគមមួយ

េហយនឹងបរ ិបទ

នេយបយ និងេសដឋកិចចកុនងករទមទរ និងទទួលបនសិទិ។
ធ សកលវ ិទយល័យ មន
ភរកិចចកុនងកររួមចំែនកដល់ករអភិ វឌឍជតិ
េដះរសយបញ
ហ កនុងករអភិវឌឍ។

េហយរតូវករអនកែដលមនជំនញកនុង

ករសិកសសិទិម
ធ នុសសអចរួមចំែនកបេងកនរបសិទិធ

ភពដល់វ ិជជជីវៈជេរចន មិនថជេមធវ ី រគូបេរងៀន នរវ ិទូ អនកវិទយសរសតនេយ
បយ ឬអនកបេរមេសវសងគមេនះេទ។

មនេហតុផលជេរចនសរមប់សិកសសិទិធមនុសសេនសកលវ ិទយល័យ ែដលរតូវបន
សេងខបដូចខងេរកម៖

១.៥.១ ករអប់រ ំសទ
ិ ម
ិធ នុសសគឺជសទ
ិ ម
ិធ នុសស
ករអប់រ ំពីសិទិធមនុសសគឺ ជសិទិធមនុសស។

រដឋភិ បលរតូវអប់រ ំរបជពលរដឋរបស់ខួលនពី

សិទិធទំងេនះ ជករពិតណស់សនធិសញញមួយចំនួន ែដលបនផតល់សចចប័នេដយរដឋ
ភិបលេនអសុីអេគនយ៍ (រួមមន ICESCR និងCRC) កំណត់ថករអប់រ ំសិទិម
ធ នុសសគឺ
ជកតពវកិចច។
ខលួន

សិទិធទំងេនះមនដំ េណរករេទបនលុះរតែតបុគគលដឹងពី សិទិធរបស់

ដូចេនះជរមុញឲយពួ កគត់ទមទរនូវសិទិទ
ធ ំងេនះ។

ដូចែដលមនបញ
ជ ក់កុង
ន

េសៀវេភេនះ ចំនុចេខសយចមបងកនុងករករពរសិទិម
ធ នុសសគឺរបជជនកងវះខតនូវករ
យល់ដឹងពីសិទិរធ បស់ពួកេគ។

ជឧទហរណ៍

សិសសនិសសិតែដលបញច ប់ករសិកសពី

សកលវ ិទយល័យ មនចំនួនតិចតួចណស់ែដលមនចំេនះដឹងពីសិទិម
ធ នុសស។ េនះេប
និយយពីសិកសវ ិទយល័យ

កន់ ែតមនតិ ចតួចជងេនះេទៀតែដលយល់ដឹងពីសិទិធ
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មនុសស។

សិសសនិសសិតេនសកលវ ិទយល័យ

អចេដរតួនទីយ៉ងសំខន់េនេពល

ែដលពួកេគបញចប់ករសិកស េហយចប់េផតមេធវករងរ ពួកេគរតូវេធវករសេរមចចិតត
េដយែផអកេលសិទិម
ធ នុសស។
និងមរនតីរដឋភិ បល

េនេពលសិសសចូលរួមសកមមភពជមួ យនឹងរដឋភិបល

(តំងពីករេបះេឆនត

រហូតដល់កររបជុំជមួ យនឹងអនកតំណង

តមមូលដឋន) ពួកេគរតូវកត់សមគល់ថេតសិទិម
ធ នុសសរតូវបនេគរពែដរឬក៏ អត់។ ករ
អប់រ ំរបស់សិសសនិ សសិតេនកនុងវ ិស័យេនះ បេងកតជរួមចំែនកដ៏សំខន់កុនងដំេណរមុខងរ
របស់ពលរដឋកុនងសងគមឲយបនលអរបេសរ។

១.៥.២ ករពរជនងយរងេរគះ
របជជនភគេរចនកនុងសងគមរស់េនកនុងជីវ ិតែដលមនសុវតថិភព។ ផទះរបស់ពួកេគរតូវ
បនករពរមិនឲយអនកដៃទេធវឲយបក់ ែបក
នឹងករគរមមកំែហង

ឬចូលបនេនះេទ។

ឬអំេពហិងសណស់។

ពួកេគករមជួបរបទះ

ពួកេគមនអហររគប់រគន់កុនងករ

បរ ិេភគ ទឹកបរ ិេភគ និងកែនលងសរមប់រស់េន។ េនះជករពិ តសរមប់សិសសនិសសិត
មហវ ិទយល័យភគេរចន។ ប៉ុែនតមិនែមនមនុសសរគប់គនមនសំណងដូចេនះទំងអស់
េនះេទ។ មនរកុមមនុស សជេរច នេនកនុងសងគមអសុីអេគនយ៍ ែដលមិនមនករករ
ពររបេភទេនះដូចជជនេភៀសខលួន ឬពលករេទសនតរបេវសន៍ ឬក៏រកុមជនជតិភគតិច
ដៃទេទៀតកំពុងែតជួបរបទះករេរ សេអង។ បុគគលនីមួយៗមនសិទិធមនុសសែដលពួកេគ
មនតំងពីកំេណត េហយមិនមននរណមនក់អចដកហូតបនេនះេទ។ យ៉ ងណ
មិញ

របជជនែដលរស់េនជី វ ិតែដលលអរបេសរ

និងមនសុវតថិភព

េឃញពីតរមូវករកនុងករសិកសពីសិទិធមនុសសេនះេទ
បនរ ំេលភបំពន។

មិនអចេមល

ពីេរពះសិទិធរបស់ពួកេគមិនរតូវ

ជេរឿយៗរបជជនេមលមិនេឃញករករពរែដលពួកេគទទួល

ពីេរពះករករពរេនះមិនមនរូបរង េហយពួកេគសនមតថមនុសសរគប់ គនទទួលបន
ករករពរេនះ និងមនសិទិក
ធ ុនងករទទួលបន។ ទសសនៈទូេទមួយគឺថករករពរជ
អវីែដលសមញញ ធមមត

ប៉ុែនតករពិតគឺថករករពរគឺជេរឿងធមមតសរមប់ អនកមួយចំនួន

េនកនុងសថនភពជក់លក់មួយចំនួន។ ជឧទហរណ៍របែហលជេនេពលែដលមន
វ ិបតតិ ដូចជបតុ ភូតធមមជតិ ឬជេមលះនេយបយែតប៉ុេណណះ ែដលរបជជនមនចំណប់

អរមមណ៍េលសិទិម
ធ នុ សសេដយសរសុវតថិភពរបស់ពួកេគ (និងសិទិធរបស់ពួកេគ) អចមន
េរគះថនក់ ភលមៗ។

សំណួរចមបងេដមបីេចទសួរគឺថ
េហយអនកេផសងេទៀតអត់?
យ៉ ងដូចេមតច?

េហតុអីវបនជមនុ សសមួយចំ នួនទទួលបនករករពរ

េតអនកែដលរតូវបនេគគរមមកំ ែហងអចរតូវបនករពរ

េនកនុងសងគមអនកមនភគេរចន
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វអចជកររបឈមមួ យេដមបីឲយ

របជជនមួយរកុមគិតថេហតុអីវបនជមនុសសដៃទឃលន មិនមនដំបូលេដមបីរជក ឬ
មិនមនលទធភពកនុងករទទួលបនទឹកសអត។
របជជនអចមិនទទួលបនករករពរ េដយសរេហតុផលមួ យចំនួន។ របែហលជ
ពួកេគរតូវបនេរ សេអង ឬអចថជករពិបកកនុងករជួយដល់ពួកេគ េដយសរពួក
េគរស់េនេនកែនលងឆងយពីរដឋភិ បល

ឬពួកេគមិនរតូវបនចត់ទុកថជពលរដឋ។

យ៉ ងណមិញកនុងករណីជេរចន វមិនចបស់េនះេទថេហតុអីប
វ នជមនុសសខលះ មិន
ទទួលបនករករពរ និងេសរ ីភពដូ ចគន នឹងអនកដៃទ ឬក៏េហតុអីអ
វ នកខលះងយរងេរគះ
កនុងករបត់ ករករពរនឹងេសរីភពេនះេមល៉ះ។
របសិនេបសិសសនិសសិតចង់ែសវងយល់ពីចំនុចេនះ

េហយចង់មនចំេនះដឹងលអរបេសរ

មួយពីេត ថសងគមអចករពរបុគគលទំងេនះបនយ៉ ងដូចេមតច

ពួកេគរតូវែតយល់ថ

េតសិទិធមនុសសមនដំេណរករយ៉ ងណ។ េយងទំងអស់គនអចេធវសកមមភពកនុងករ
េលកកមពស់សិទិម
ធ នុសសសរមប់ មនុសសរគប់រូប រួមទំ ងខលួនេយងផងែដរ។ គមនអនកណ
មនក់ដឹងចបស់ថេនេពលណសិទិម
ធ នុ សសរបស់េយងរតូវបនគរមមកំែហងេនះេទ។

ផតល់ករយល់ដឹងេរជរជះពីសិទិម
ធ នុសសមិនធននូវករករពរេនះេទ ប៉ុែនតវអចជួយ
បនេរចន។ ចំេនះដឹងពី សិទិទ
ធ ំងេនះេធវសិសសនិ សសិតមិនរ ំេលភបំពនសិទិធទំងេនះ។
េហយពួកេគនឹ ងមិនអត់ឱនដល់អនកែដលរ ំេលភបំពនសិទិេធ នះេទ
គំរទបែនថមេទៀតដល់រដឋភិបល

េហយនឹងេធវករ

ែដលេគរពដល់ករេបតជញចិតតរបស់ពួកេគកនុងករ

េគរពសិទិធមនុសស។

១.៥.៣ សទ
ិ ម
ិធ នុសសេធវឲ
 យមនករេយគយល់កងតំ
ុន បន់
តមរយៈអងគកររបចំតំបន់អស៊ន របេទសេនអសុីអេគនយ៍បនផតួចេផតមនូវករេឆលយ
តបរបចំតំបន់ មួយេទេលកងវល់សិទិម
ធ នុ សស។ បញ
ហ សិទិម
ធ នុ សសជេរច នេកតេឡងឆលង
រពំែដនរវងរបេទសេនអសុីអ េគនយ៍ ជឧទហរណ៍ ពលករេទសនតរបេវសន៍ និ ងករ
ជួញដូរមនុសស។

ករេឆលយតបសកមមបំផុតេលកងវល់េនះមនរបភពេចញពីតំបន់អសុី

អេគនយ៍េនះផទល់ែតមតង ែដលកនុងេនះសងគមសុីវ ិលរតូវបនគំរទេដយរកុមេផសងកនុង

តំបន់ េដមបីេធវកិចចករេនះ។

េសៀវេភពុ មពេនះនឹ ងរកេលកេម លេលសិទិធមនុ សសេនករមិត

ថនក់តំបន់ និងបងហញពីទំនក់ទំនង និងករេរបៀបេធៀបបញ
ហ សិទិទ
ធ ូទំងរបេទសទំង

១០ េនអស៊ន។ េសៀវេភពុមពេនះនឹងផតល់ជូនដល់សិសសនិសសិតនូវមូលដឋនមួយេល
ទសសនៈៃនសិទិធមនុសស និងពី វ ិធីសរសតកុងករេឆល
ន
យតបនឹងបញ
ហ សិទិម
ធ នុសសធងន់ធងរកនុង
តំបន់ េពលបចចុបបនន។
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េនអសុីអេគនយ៍េពលបចចុបបននេនះ

របជជនជួបរបទះបញ
ហ របឈមជេរចន។

កុល

សមព័នត
ធ ំបន់ភំន របឈមនឹងករជេមលៀសេចញេដយសរគេរមងវរ ីអគគីសនី េកមងៗរតូវ
បនបងខំឲយេធវករ រសតីរបឈមនឹ ងករេរ សេអង និងអំ េពហិងស កុម រពិករមិនមនលទធ
ភពកនុងករទទួលបនករអប់រ ំ បកសរបឆំងនេយបយរតូវបនជប់ពនធនគរ េហយ

របឈមនឹងករេកងរបវ ័ញចេនកែនលងករងររបស់ពួកេគ។

ពលករេទសនតរបេវសន៍

ករេរៀបរប់េនះបងហ ញថរគប់ របេទសទំងអស់េនអសុីអេគនយ៍
េផសងៗគនពក់ព័នធនឹងសិទិម
ធ នុសស។

សកលវ ិទយល័យមិនគិតថ

មនកងវល់ចមបង
េនះជបញ
ហ សិទិធ

មនុសសែដលពួកេគរតូវេដះរសយេនះេទ េដយសរកងវះខតករយល់ដឹងេលរបេទស
ដៃទេនអសុីអេគនយ៍

ឬ

េដយសរបញ
ហ ទំ ងអស់េនះរតូវបនចត់ ទុកថ

”ជេរឿង

នេយបយ” ឬជបញ
ហ រេសុបេពក។

កំពុងែតមនករផលស់បូតរេនអសុីអេគនយ៍ េហយសិទិធមនុ សសកំពុងកលយជេរឿងសំខន់ ។
អស៊នបនបញ
ជ ក់នូវករេបតជញចិតតរបស់ខួលន ចំេពះករេគរពសិទិធមនុសសកនុងឯកសរ

េផសងៗ។ កលពីេពលថមីៗេនះ អស៊នបនបេងកតសថប័នថនក់ តំបន់មួយែដលបនរពម
េរពៀងេលេសចកតីរបកសរបចំតំបន់សីព
ត ី សិទិម
ធ នុ សស។

េសចកតីរបកស

និងសថប័ ន

AICHR អនុវតតទសសនៈែដលថសិទិម
ធ នុសសគួរែតរតូវបនរតួតពិ និតយេនថនក់តំបន់។

១.៥.៤ ករអប់ រ ស
ំ ិទិធ ម នុសសបែនថម តៃមលដ ល់ ចំេនះដឹងេផសងេទៀត
ករសិកសសិទិធមនុសសជមុខវ ិជជចរមុះ េហយផតល់ជូនសិសសនិសសិតនូវចំ េនះដឹងមូលដឋន
មួយេនកនុងមុ ខវ ិជជជេរចនេនសកលវិទយល័យ ។
• ចបប់ ៖ សិទិធមនុសសពក់ព័នធនឹងករករពរផលូវចបប់ដល់របជជន។ សិទិម
ធ នុសសេកត
េចញពីចបប់អនតរជតិ និងពក់ព័នធនឹងចបប់ជតិរបស់របេទសេនអសុអ
ី េគនយ។
៍

• វ ិទយសរសតនេយបយ៖

ិ ីែដលរដឋគួរែតេធវករ
សិទិធមនុសសបញ
ជ ក់ពីវធ

កតពវកិចចរបេភទណែដលរដឋមន

េហយេត

េហយសកមមភពអវីែដលរដឋគួរែតបំេពញេដមបី

កលយេទជរដឋភិបលែដលមនរបសិទិភ
ធ ពមួយ។
• សងគមវិទយ៖ សិទិម
ធ នុសសជួ យឲយែសវងយល់ពីសកតនុ ពលៃនសងគមែដលចំបច់ សរមប់
ទំងករករពរសហគមន៍ និងករងររបឆំងនឹងករេរ សេអ ងតមរយៈករផលស់បូរត
តៃមល និងជំ េនឿ(ដូចជហិនភពរបស់រសតី)។
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• ទសសនៈវ ិជជ៖ សិទិធមនុសសេកតេចញពី ទសសនៈថអវីជសីលធម៌ និងអំេពល។
អ មិន
ិទយសរសត ែដលថសិទិម
មនភ័សុតងវ
ត
ធ នុសសបចចុបបននជ កររតឹមរតូវេនះេទ ប៉ុែនត

ទសសនៈវ ិជជេផសងៗអំពីយុតិធ
ត ម៌ រកម និងសីលធម៌ផតល់េហតុផលថេហតុអីប
វ នជ
ទសសនៈវ ិជជទំងេនះជកររតឹមរតូវ

េហយថេហតុ អីប
វ នជមនុសសគួ រែតរបរពឹ តត

ដក់គនេទវ ិញេទមកេដយករេគរព។
• សិទិម
ធ នុ សសក៏រម
ួ បញូច លផងែដរ នូវទំនក់ទំនងអនតរជតិ ករសិកសពី សនតិភព សងគម
វ ិទយ និងនរវិទយ។

តមរយៈករសិកសសិទិធមនុសស

សិសសនិសសិតនឹងទទួលបននូវករយល់ដឹងបែនថម

េទៀតពី េតថរបជជនមនទំ នក់ទំនងជមួយនឹ ងរដឋភិ បល

សិសសនឹងទទួ លបននូ វចំេនះដឹងសុីជេរមផងែដរ

និងសហគមន៍ តមរយៈអវី។

ពីសមជិកកនុងសងគមរបស់ពួកេគ

និងកររបឈមមួយចំនួនែដលរបជជនទំងេនះជួបរបទះ។ ចុងេរកយសិសសនិសសិត
នឹងទទួលបននូវករយល់ដឹងចំបច់កុនងករវ ិភគ

និងរួមចំែនកកនុងករវ ិវតតន៍ៃនសិទិធ

មនុសសកនុងតំ បន់។

ក. េសចកតស
ី េងខបពជ
ី ំ ពូក នង
ិ ចំនុចគនលះ
ឹ
េតសិ
សទ
ិ ិម
ធ នុសសជអវ
សជអវ?
ី
សិទិធមនុសសជសិទិរធ បស់បុគល
គ មួយរូបមនេដយរគន់ែតមនលកខខណឌ

ជមនុសស

ប៉ុេណណះ។ សិទិធទំងេនះចប់េផតមមនតំ ងពីកំេណត េហយមិនអចដកហូតបនេនះ
េទ។ សិទិធដៃទេទៀត ដូចជសិទិរធ បស់សិសសនិសសិត ឬសិទិរធ បស់ពលរដឋ រតូវែតែសវងរក
ឬអចបត់បង់បន ដូចេនះសិទិធទំងេនះខុសពី សិទិម
ធ នុសស។

សិទិធមនុសសរតូវបនចប់បងខំអនុ វតតេដយចបប់
សិទិម
ធ នុសសក៏ជសីលធម៌ផងែដរ

ដូចេនះសិទិធមនុសសជសិទធផូលវចបប់។

េហយជួយដល់សងគមមួ យកនុងករមនដំេណរករ

កន់ែតលអរបេសរ ដូចេនះសិទិធមនុសសគឺជសិទិធសីលធម៌ និងសងគម។ សិទិម
ធ នុសសដក់
កតពវកិចចដល់រដឋកុងករករពររបជជនេនកន
ន
ុងរបេទសរបស់ខួលន។

យ៉ ងណមិញ

របជជន ធុរកិ ចច សកលវ ិទយល័យ និងកងកមលំងរបដប់អវុធក៏ម នកតពវកិចក
ច ុងករ
ន
មិនរេំ លភបំពនសិទិរធ បស់របជជនដៃទផងែដរ។
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សសន វបបធម៌ និងសងគម ទំងអស់េនះមនតៃមលែដលែផអកេលសិទិព
ធ ក់ព័នន
ធ ឹងករ
របរពឹ តេត លមនុសសជតិ។

ចំេពះវបបធម៌មួយចំ នួន

ទំងេនះរតូវបនចត់ ទុកថជ

ែផនកមួយៃន ’ចបប់ ធមមជតិ ’ ប៉ុែនតសិទិម
ធ នុសសភគេរចនរតូវបនសេងកតេឃញថជសិទិធ
មួយែដលរតូវបនែចងជលយលកខអកសរេនកនុងចបប់។

ទសសនៈជមូលដឋន
សិទិធមនុសសសិថតកនុងរបេភទពិេសសមួយ

េដយសរសិទធទំងេនះមនលកខណៈជ

សកល (មនុសសរគប់រូបមនសិទិធទំងេនះ) (សិទិធទំងេនះមិនអចបត់បង់ បនេនះេទ)
េហយរតូវមនភជប់តំងពីកំេណត

(អនកខលះអចទទួលបនេដយសរករេក តមកជ

មនុសស)។

សិទិធមនុសសជករធនថរបជជនមនជី វ ិតរស់េនរបកបេដយភពៃថលថូនរ

ដូចេនះ

ពួកេគរតូវបនេគរព និងទទួលបនកររបរពឹ តល
ត រអ បេសរ ជពិ េសសេដយរដឋ។ សិទិធ
មនុសសធនផងែដរថរបជជនរតូវទទួ លបនកររបរពឹតតេដយេសមភព ដូចេនះរបជ
ជនមិនរតូវបនរបរពឹតតមកេលេផសងៗគន។

ចបប់សិទិម
ធ នុសស
េគលបំណងៃនសិទិម
ធ នុសស គឺេដ មបីធនថរបជជនអចរស់េនកនុងសងគមមួយែដល
មនករេគរពដល់នីតិរដឋ។ កនុងេគលបំណងសេរមចបនកិចចករេនះ បុគគលរតូវដឹងពី
ចបប់ េហយរដឋរតូវធនថចបប់ទំងេនះរតូវបនេគរព និងករពរេដយប៉ូលីស និង
េចរកម េហយថចបប់ ចត់ទុកថមនុសសរគប់រូបគឺេសមភពគន។ េនះជកតពវកិចម
ច ួយ
ចំនួនរបស់រដឋមួយែដលខលួនរតូវែតេធវ

កនុងករធនរបជជនទទួ លបនសិទិធរបស់ពួកេគ។

កតពវកិចចភគេរចនពក់ព័នធជមួយនឹងករករពររបជជនពីអំណចរបស់រដឋ (ករករ
ពរែខសឈរ)

ប៉ុែនតរបជជនរតូវបនករពរមិនឲយសិទិរធ បស់ពួកេគរតូវបនរ ំេលភ

បំពនេដយបុ គល
គ ដៃទ ឬសថប័នដៃទ (ករករពរែខសេដក)េនះេទ។ េដមបីេធវដូចេនះ
រដឋរតូវ ’េគរព ករពរ និងបំេពញ’ និង ’េលកកមពស់ ករពរ និងបងករ’ សិទិម
ធ នុសស។

របេភទៃនសិទិធ
សិទិធមនចំនួនប៉ុនមនរបេភទេផសងៗគន។

របេភទែដលសំខន់ជងេគ

ជេរឿយៗរតូវ

បនេហថសិទិជ
ធ មូលដឋន េហយេនះរួមបញូច លសិទិរធ ស់រនមនជី វ ិត ឬេសរ ីភពរួច
ផុតពីទសភព។ មនសិទិផ
ធ ូវចបប់
ល
េនកនុងរបព័នធចបប់ផងែដរ េហសិទិក
ធ ុងសងគ
ន
មែដល
រតូវបនេហថសិទិព
ធ លរដឋ។ មនុសសក៏មនសិទិន
ធ េយបយ ដូចជសិទិក
ធ ុងករេបះ
ន
េឆនត សិទិធេសដឋកិចចែដលភគេរចនរគប់ដណតប់ បញ
ហ ករងរ សិទិធសងគមែដលជរមុញ
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ទឹកចិតតដល់រដឋភិ បលកនុងករផតល់េសវកមមសំខន់ៗ ដូចជករែថទំ សុខភព និងករ
អប់រ ំ និងសិទិវធ បបធម៌។
ចំេពះរបវតតិសម័យទំ េនបភគេរចនៃនសិទិធ របេទសជេរចនហក់បីដូចជយកចិតតទុក
ដក់េលរបេភទសិទិម
ធ ួយជងរបេភទដៃទ
ណមួយែដលមនសរៈសំខន់ជង។

េហយមនករអះអងជេរចនថរបេភទ
េនះបណ
ត លមកពីសរងគមរតជក់

ប៉ុែនតក៏

េដយសរអនករទឹសីខ
ត ងសិទិផ
ធ ងែដរ ែដលចត់ទុកសិទិថ
ធ មនភពខុ សៗគនតមចរ ិក
លកខណៈ។

យ៉ ងណមិញចប់តំងពីេសចកតីរបកស

និងែផនករសកមមភពទីរកុង

វ ីែយយនកនុងឆនំ១៩៩៣ មនករទទួលសគល់េដយទំងភគីរដឋ និងតួ អងគសិទិម
ធ នុសសថ
រគប់របេភទទំងអស់មិនអចបំែបកេចញពីគនបន

(របេភទណមួយក៏េដយមិនអច

រតូវបនបំេភលច ឬមិនេអេពេនះេទ) ទក់ ទងគនេទវ ិញេទមក(របេភទទំងអស់រតូវបន
ិ េទមក (របេភទទំងអស់ពឹងអរស័យេលរបេភទ
ផសភជប់ គន) និងពឹងអរស័យគនេទវ ញ
េផសងេទៀតទំងអស់)។

េហតុអីរវ តូវសិកសសិ
ធ នុសស?
សសិទិម
ស?
សិទិធមនុសសមនសរៈសំខន់កុនងករសិកសែសវងយល់ េដយសរវជសិទិរធ បស់បុគគល
មួយរូបកនុងករដឹងពីសិទិអ
ធ ីែវ ដលពួកគត់ មន។

សិកសពីសិទិម
ធ នុសសនឹងជួយករពរ

រកុមងយរងេរគះភគេរចនកនុងសងគមដូចជកុមរ ឬជនពិករ បែនថមពីេលេនះេទៀត

ករសិកសពីសិទិម
ធ នុសសជវ ិធីសរសតមួយកនុងករែសវងយល់ពីតំបន់ អស៊ន។ ករអប់រ ំ
សិទិធមនុសសបែនថមតៃមលេលចំេនះដឹងេផសង

េហយអចជួយសិសសនិ សសិតែសវងយល់

បែនថមពីចបប់ នេយបយ សងគមវ ិទយ ឬសូមបីែតរបវតតិវ ិទយ។

ខ.សំណួរ
សំណួររបលង ឬសំណួរងយរសួល
• របសិនេបរបេទសមិនេគរពសិទិធមនុសស េតមនេហតុផលអវីែដលគួរែតសិទិម
ធ នុសស
ែដរឬេទ?
• េតអីជ
វ ភពខុ សគនរវងសិទិម
ធ នុ សស និងរបេភទេផសងេទៀតៃនសិទិដ
ធ ូ ចជសិទិរធ បស់
របជពលរដឋ ឬសិទិរធ បស់សិសសនិសសិត?
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• េតសហគមន៍

និងវបបធម៌េផសងគនគួរែតមនសិទិេធ ផសងគនែដរឬេទ

ឬសិទិរធ បស់

មនុសសទំងអស់ដូចគន?
• របសិនេបសិទិធមនុសសមនលកខណៈសកល េតវជករផទុយគនែដរឬេទែដលមនែត
រសតីែដលអចទទួលបនសិទិរធ សតី?

ិ ជមន ខុសគនពីកតពវកិចចអវជ
ិ ជមនដូចេមតចខលះ?
• េតកតពវកិចចវជ
• េតអីជ
វ ករករពរែខសេដក

និងែខសឈរ

េហយេតេហតុអីប
វ នជេយងរតូវករករ

ពរែខសេដក?
• េតអីជ
វ ឧទហរណ៍ៃនសិទិម
ធ នុសសែដលអវ ិភគ
ទក់ទងគនេទវ ិញេទមក?
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ពឹងអរស័យគនេទវ ិញេទមកនិង

គ. ឯកសរពេិ រគះបែនថម

អតថបទជភសអង់ េគលស
មនេសៀវេភពុ មពរសេដៀងគនជេរចន េសៀវេភពុមពខលះទទួលបនេដយមិនចំបច់បង់
ៃថល។ កររសវរជវតមអុិនធឺែណតេដយេរបរបស់ពកយគនលឹះនឹងអចរកបន អតថបទ
ែដលមនខងេរកម។

េសៀវេភពុមពទូេទ
អចទញយកបនេដយមិនចំបច់បង់ៃថលពីអុិ នធឺែណត៖
Bene dek, W (ed.) 2008, ែសវងយល់ពីសិទិម
ធ នុសស ៖ េសៀវេភសតីពីករអប់រ ំសិទិម
ធ នុសស

មជឈមណឌលរសវរជវ និងបណុ ត ះបណ
ត លសិទិម
ធ នុសសអឺរុប
៉ និងរបជធិបេតយយ, Graz.
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សិទិ ប
ធ ែនថម

ពិធី
ឬ

(ដូ ចជពិធី

សរសតីពីទហនជកុមរ

ជឧទហរណ៍ “កតិ កសញញ” “កិចចរពមេរពៀងសនតិភព” “កិចចរពមេរពៀង” និង ”េសចកតី
ែថលងករណ៍ជផលូវករណ៍” អចចង ឬមិនចងកតពវកិចច េដយែផអកេលពកយេពចន៍ៃន

ឯកសរ។ ដូចែដលបនបញ
ជ ក់ពិសតរ UDHR គឺជេសចកតីរបកសមួយ មិនែមនជ
សនធិសញញេនះេទ។

េសចកតីរបកសអចដូចគនេទនឹ ងសនធិសញញ

ប៉ុែនតវមិនចង

កតពវកិចត
ច មផលូវចបប់ដូចគនេនះេទ។ េសចកតីរបកសែដលមនភពលបីលបញមួយ
េទៀតកនុងវ ិស័យសិទិម
ធ នុ សសរួមមនេសចកតីរបកស

និងែផនករសកមមភពទីរកុង

វ ីែយយន (១៩៩៣)។

េសចកតីសេរមច និងឯកសរលទធផលសននិសិទពរងី កនូវែមកធងៃនចបប់សិទិធមនុសស
អនតរជតិ។ UN បនដក់េចញនូវេសចកតីសេរមចេលបញ
ហ ជេរចន។ េសចកតីសេរមច
ែដលេចញពីមហសននិបតមិនចងកតពវកិចចេឡយ

ប៉ុែនតភគេរចនជេសចកតែី ថលង

េហតុ។ ដូចេនះ កររ ំេលភបំពនេលេសចកតីសេរមចែបបេនះនឹ ងមិនមនផលវ ិបក
ចំេពះរដឋេឡយ។
កតពវកិចច

យ៉ ងណមិញ

េសចកតីសេរមចពីរកុមរបឹកសសនតិសុខអចចង

េហយអចបញ
ជ ឲយរដឋេធវសកមមភព

ឬបញឈប់សកមមភពជក់ លក់ណ

មួយ ។ ជទូ េទ សននិសិទអនតរជតិែដលមនករចូលរួមពី រដឋ (ដូចជសននិសិទសតីពី
បរ ិសថន ឬសននិសិទពិភពេលកេដមបីបញចប់ករេរសេអងពូ ជសសន៍ជេដម) នឹងមន
បេងកតឯកសរលទធផល

ែដលមិនចងកតពវកិចចផូវចបប់
ល

ករេសនរេបៀបវរៈ ឬកំណត់ពីទសសនៈទន។

ប៉ុែនតមនសរៈសំខន់កុង
ន

េនេពលែដលរបព័នធសិទិម
ធ នុសសអនតរជតិបនចប់េផតមេដយ UN សថប័ នេនះបន
ដំេណរករនូវសកមមភពែដលរតូវបនពរងីកតមេពលេវល ដូចជករមងចបប់ ែដល
មនករអភិវឌឍមួយកនុងករកំណត់និយមន័យសិទិម
ធ នុ សស សថប័ នែដលមនករេកន
េឡងកនុងករតមដនសិទិម
ធ នុសស

េហយនឹងចំនួនេកនេឡងៃនមេធយបយកនុងករ

េឆលយតបចំ េពះរដឋែដលរ ំេលភបំពនសិទិទ
ធ ំ ងេនះ។

ជំពូកបនទប់នឹងរតួតពិនិតយ

ករមងចបប់ េនះេនករមិតអនតរជតិ េហយនឹងរតូវពិនិតយថេតចបប់ ទំងេនះ រតូវបន
ករពរេដយសថប័នអនតរជតិ (ដូចជ UN) សថប័ នតំបន់ (ដូចជសថប័នសិទិម
ធ នុសស
អស៊ន AICHR) និងសថប័នថនក់ជតិ (ដូចជគណៈកមមករសិទិធមនុសសជតិ) យ៉ ង
ដូចេមតច។
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ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក
េតសិទិម
ធ នុសសមនជេមលះជមួយនឹងអធិបេតយយភពរដឋយ៉ងដូចេមតច?
មុនេពលករបេងកតចបប់សិទិម
ធ នុសសអនតរជតិ ចបប់អនតរជតិ ភគេរចនរគប់រគងទំនក់
ទំនងរវងរដឋែដលមនអធិបេតយយភព។
បយអនតរជតិ

េគលករណ៍េនះេនែតតឹងរ ឹងកនុងនេយ

េហយែដលមនេនកនុងធមមនុញញរបស់អងគករសហរបជជតិ(មរត

២.៧) ែដលបនែចងថ”មិនមនបបញញ តិអ
ត ីេវ នកនុងធមមនុញញេនះអនុញញតឲយអងគករសហ
របជជតិកុងករែរជកេរជៀតកន
ន
ហ ែដលយុតត ធិករជតិ របស់រដឋមួយេនះេទ”។
ុងបញ

ណ?
ប៉ុែនតេត បបញញ តិតេនះទុ កសិទិធមនុសសេចលេនកែនលង ណ
? េតេនះមនន័យថ UN មិនគួរ
អនតរគមន៍កុនងបញ
ហ សិទិម
ធ នុ សសេនកនុងរបេទសមួ យេទែមនេទ? ជឧទហរណ៍ េយង
អចអះអងថមេធយបយែដលរបេទសមួយដំេណរករមនទីរេពទយ
បនចត់ ទុកថជេរឿងៃផទកុនងរបស់រដឋ

ដូចេនះេត

UN

ឬសលេរៀនរតូវ

ឬរដឋណមួយអចរតូវបន

អនុញញតកនុងកររ ិះគន់ ឬេលកជសំេណរបនែដរឬេទ? របសិនជរបេទសមួយអនុម័ត
ចបប់ េដមបីហមឃត់េកមងរសតីមិនឲយចូលេរៀន េតរដឋដៃទអចអនតរគមន៍បនែដរឬេទ?
មយ៉ ងេទៀត

របសិនេបរដឋភិបលមួ យរតូវបនេបះេឆនតេរជសេរ សតមរបជធិប

េតយយេដយរបជជនរបស់ខួលនេដមបីរគប់រគង

រដឋភិ បលេនះគួរែតមនសមតថកិចច

និងធមមនុភពកនុងករសេរមចពី េគលនេយបយជតិ។ មយ៉ ងវ ិញេទៀត តមរយៈករ
រពមេរពៀងេលសនធិសញញសិទិម
ធ នុ សស

រដឋមួយបនេរជសេរ សេដយសម័រគចិតក
ត ុងករ
ន

អនុេលមតមសតង់ដរចបប់ែដលមនែចងកនុងសនធិសញញេនះ។

បនទត់ែបងែចងរវងបញ
ហ ជតិេរកមអធិ បេតយយរបស់រដឋ និងសតង់ដរសិទិម
ធ នុសសអនតរ
ជតិជរបធនបទៃនករជែជកែវកែញកកនុងសិទិម
ធ នុសស។
អំេពមួយថជសិទិអ
ធ ធិ បេតយយរបស់ខួលន

ជេរឿយៗរដឋនឹងអះអងពី

ខណៈេពលែដលសហគមន៍អនតរជតិនឹង

អះអងថគួ រែតមនករេឆលយតបនឹងសតង់ដរអនតរជតិ
ភពេនះេទ។
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មិនពក់ព័នធនឹងអធិបេតយយ

២.១ ចបប់អនតរជតស
ិ ធរណៈ ៖ មូលដឋនរគឹះ
សិទិធមនុសសជែផនកមួយៃនចបប់ថនក់ជតិ

(ែដលរតូវបនេហថចបប់កុងរសុ
ន
ក)

ជ

ឧទហរណ៍ រដឋធមមនុញញ ចបប់ សិទិម
ធ នុ សស ឬចបប់ដៃទ និងកនុងចបប់ អនតរជតិផងែដរ
ជឧទហរណ៍កនុងសនធិសញញ។ េនករមិតអនតរជតិចបប់សិទិម
ធ នុសសេកតេឡងជែផនក
មួយៃនចបប់អនតរជតិ សធរណៈ (PIL) ែដលពក់ព័នធនឹងរចនសមព័នធ និងអំេពរបស់
រដឋអធិបេតយយ និងអងគករអនតរជតិ។ េទះបីជករអភិវឌឍភគេរចនៃនសតង់ដរសិទិធ
មនុសសេកតមនេនករមិតអនតរជតិក៏េដយ សតង់ដរទំងេនះទំនងជរតូវបនចប់បងខំ
អនុវតតេនករមិតថនក់ជតិផងែដរ។ ខណៈេពលែដលចបប់អនតរជតិ និងចបប់កុងរសុ
ន
ក

មនភពខុសគន ចបប់ ទំងពីរេនះមនេគលករណ៍រសេដៀងគន។ ជករចំបច់កុង
ន
ករេដះរសយនូវភពខុសគនរវងចបប់កុនងរសុក

និងចបប់អនតរជតិេដមបីពនយល់ពី

រេបៀបែដលសិទិម
ធ នុសសរតូវបនបេងកត និងចប់បងខំអនុវតត។

ភពខុសគនចមបងរវងចបប់ករមិតថនក់ ជតិ និងអនតរជតិ ពក់ព័នធនឹងវ ិធីែដលចបប់ រតូវ
បនតក់ែតង េហយថេតចបប់ទំងេនះរតូវបនករពរយ៉ ងដូចេមតច។ ចបប់កុនងរសុក
រតូវបនតក់ែតងេឡងេដយសថប័ននីតិបញញ តិត

ទទួលយកេដយសថប័ ននីតិរបតិបតតិ

េហយចប់ បងខំអនុវតតេដយសថប័នតុលករ។ ឧទហរណ៍សមញញ មួយមនដូចតេទ៖
សភេធវចបប់ មួយ ប៉ូលីសចប់ អនកែដលរ ំេលភចបប់ េហយតុលករជអនកកំណត់ ពី
េទស

និងភពគមនេទសរបស់បុគគលមនក់

ដក់ ទណឌកមមបុគគលេនះរបសិនេបរតូវ

បនែសវងរកេឃញថមនេទស។ ជពិ េសស ពលរដឋៃនរបេទសមួយែដលជកមមវតថុ
ៃនចបប់ ទំងេនះមនធតុចូលតិចតួ ចកនុងកររពង និងអនុវតតចបប់ទំងេនះ។ េនះខុស

គនកនុងចបប់ អនតរជតិ ។ រដឋតក់ែតងចបប់េដយខលួនឯង េហយពួកេគជកមមវតថុៃនចបប់

េនះ។ យ៉ ងណមិញ របសិនេបរដឋមួយមិនេពញចិតេត លែផនកមួយៃនចបប់ មិនមនអនក
ណមនក់ អចបងខំរដឋកុនងកររពមេរពៀងេលែផនកេនះេនះេទ

(េទះបីជមនករេលកែលង

មួយចំនួន ដូចជចបប់ទំេនៀមទំលប់ែដលបនបញ
ជ ក់ ខងេរកមក៏េដយ)។ ដូចេនះ
របព័នធចបប់អនតរជតិមនចរ ិកលកខណៈជករសម័រគចិ តត។

បែនថមពីេលេនះមិនមនកមលំង

ប៉ូលីសអនតរជតិែដលករពរចបប់ និងធននូវករអនុេលមេនះេទ (ជថមីមតងេទៀត
មនករេលកែលងមួយចំនួន ដូចជរកុមរបឹកសសនតិសុខ UN ប៉ុែនតសមតថភពរបស់
រកុមរបឹកសេនះេបេរបៀបេធៀបេទនឹ ងប៉ូលីសរបស់រដឋ
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គឺេនមនភពទន់េខសយ)។

ជទូ េទ រដឋរពងចបប់ ែដលពួកេគចង់ចងកតពវកិចច េហយកំណត់ផងែដរពីវ ីធីសរសត
េដះរសយវ ិវទ។ ផលវិបកគឺថខណៈេពលែដលចបប់ជតិ អចរតូវបនអនុ វតតតម
រយៈសថប័នមនអំណច (ដូចជប៉ូលីស និងតុ លករ) ចបប់ អនតរជតិ មនករេបក
ចំហចំេពះករបករសយ និងករចរចរ។ និយយជរួម កនុងចបប់អនតរជតិ មិនមន
សថប័នេធវចបប់ែតមួយេនះេទ (ដូចជសភ) េហយក៏មិនមនអនកចប់បងខំអនុវតតចបប់

ែដលមនអំណចេនះែដរ (ដូចជប៉ូលីស) ឬតុលករមួយែដលរល់វ ិវទទំងអស់រតូវ
បនបញូច នេទេនះេទ។
េទះបីជរបព័នធចបប់ទំងពីរេនះខុសគនជចមបងក៏េដយ
បតតិករេដយឯករជយពីគនេនះេទ។

របព័ នធទំងពីរេនះមិ នរបតិ

ចបប់ ជតិអចមនឥទធិពលេលចបប់អនតរជតិ។

ជឧទហរណ៍ ចបប់ អនតរជតិ សតីពីេសរ ីភពកនុងករបេញច ញែដលបនេលចេឡងជ
ដំបូងកនុង UDHR ែដលរតូវបនចមលងេចញពីរដឋធមមនុញញរបស់សហរដឋអេមរ ិក។ សិទិធ

ភគេរច នសរមប់ជនពិ ករជដំបូង មនេនកនុងចបប់ សីព
ត ីជនពិកររបស់របេទសេផសងៗ។

ភពបរញ
ច សគនគឺមនភពសមញញ ៖ ចបប់ អនតរជតិមនឥទធិពលេលចបប់ ជតិ។ ជ
ឧទហរណ៍

សតង់ដរសិទិម
ធ នុសសអចរតូវបនែរបកលយេទជចបប់ ជតិ

េហយកនុង

របេទសខលះ ចបប់អនតរជតិរតូវបនចត់ទុកថេសមគននឹងចបប់ ជតិ។ េនះជរបព័ នឯ
ធ ក
និយម៖ ឯកមនន័យថ ’មួយ’ ដូចេនះ មនែតរបព័ នច
ធ បប់ មួយ ែដលរួមបញចូ លចបប់

ជតិ និងចបប់អនតរជតិ។ របព័ នធទិក
វ និយម េកតមនេឡងេនេពលែដលរបព័ នច
ធ បប់

ពីររតូវបនែញកដច់ពីគន ដូ ចេនះចបប់អនតរជតិមិនអចរតូវបនេរបរបស់កុងរបព័
ន
នធ
ជតិ េដយមិនទន់បនែរបកលយេទជចបប់ជតិជមុ នសិនេនះេទ។

កនលងមក

ករពិភកសបនេផតតសំខន់េលសនធិសញញថជរបភពចមបងៃនចបប់អនតរ

ជតិឬក៏យ៉ងណ។ យ៉ ងណមិញ មនរបភពេផសងេទៀត េហយករេរបរបស់សនធិ
សញញកនុងករកំណត់ និយមន័យចបប់ អនតរជតិ

ជបតុភូតកលពីេពលថមីៗេនះ

ពិេសសបនទប់ពីេរកយសរងគមេលកេលកទីពីរ។
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ជ

២.២ រKភពចបប់អនតរជតិ
សនធិសញញ

សនធិសញញ

សនធិសញញគឺជកិ ចរច ពម
រគងេដយចបប់ អនតរជតិ រ
ែដលបេងកតជ

កតពវកិចផ
ច ូវចបប់
ល
េលរដឋ

េនេពលែដលរដឋមួយ

បនរពមេរពៀងេធវជភគីសនធិសញញមួយ រដឋេនះរតូវែតេគរពវិធនែដលមនេនកនុង
សនធិសញញេនះ។ យ៉ ងណមិញ មនែតភគីៃនសនធិសញញមួយប៉ុេណណះរតូវបនចង
កតពវកិចចេដយវ ិធនៃនសនធិសញញេនះ។ កិចរច ពមេរពៀងេទវភគីេកតមនរវងរដឋពីរ។

ទំងេនះែដលរពមេរពៀង
េដយសម័រគចិ តក
ត ុ នងករចង

កតពវកិចេច ដយសនធិស
ញញេនះ។

សនធិសញញមនទរមង់ជលយលកខអកសរ

េហយរតូវបនបេងកតបនទប់ពីករចរចររវងរដឋែដលពក់ ព័នធ។

េរពៀងែដលរតូវបនរគប់
វងរដឋ

ជកិ ចចរពមេរពៀងរវងរដឋ។

ចបប់ ៃនករ

សនធិសញញពហុភគីេក តេឡងរវងរដឋេរច នពីរេឡងេទ។ អងគករសហរបជជតិ ដូច
ជអងគករសហរបជជតិ (UN) អងគករអនតរជតិខងករងរ (ILO) អងគករពណិជជកមម
ពិភពេលក (WTO)

និងសហភពអឺ រប
ុ ៉ (EU) រតូវបនបេងកតេឡងេដយសនធិសញញពហុ

បករសយសនធិសញញរតូវ

ភគី។ តួនទីចមបងមួ យៃន UN គឺកររពងនូវសនធិសញញទំងេនះ ែដលរដឋនីមួយៗរតូវបន

បនរគប់ រគង់ េដយអនុស

អេញជញឲយចុះហតថេលខ។

ញញទី រកុងវីែយយនសតីពីចប
ប់សនធិសញញ
អនុសញញេនះ

(១៩៦៩)។
កំ ណត់

សនធិសញញជរបភពសំខន់បំផុតៃនចបប់ អនតរជតិេពល

បចចុបបនន េដយសរសនធិសញញទំ ងេនះរតូវបនកំណត់ចបស់លស់ជងរបភពដៃទ។
េលសពីេនះេទៀត រដឋែដលបនចូ លរួមកនុងកររពងចបប់មួយ រដឋេនះនឹងមនភពរ ីក
រយកនុងករអនុេលមតមចបប់ េនះ េហយនឹងមនចំេនះដឹងសុរកិ តពីចបប់េនះ។

និយមន័យសនធិសញញថ
“ជកិ ចរច ពមេរពៀងអនតរជ
តិ ែដលបនរពមេរពៀងរវ
ងរដឋជទរមង់ លយលកខអ
កសរ និ ងរតូវបនរគប់រគង
េដយចបប់អនតរជតិ”។
.

ទំេនៀមទំលប់
ចបប់ អនតរជតិ ទំេនៀមទំលប់ឬ ”ទំេនៀមទំលប់’ ជទរមង់មិនលយលកខអកសរមួ យៃន
ចបប់ ែដលបនបេងកតបនទប់ពីករអនុវតតជេរចនឆនំ។ រដឋអចបេងកតករអនុវតតមួយកនុង
ចំេណមពួកេគ េហយបនទប់ពីអំឡុងេពលមួយ អចេជឿជក់ថវមនសុពលភពផលូវ

ចបប់ ។ េនេពលែដលមនករណីេនះេកតេឡង ចបប់ អនតរជតិ ទំេនៀមទំលប់រតូវបន
បេងកតេឡង។ ឧទហរណ៍មួ យៃនទំេនៀមទំលប់ គឺជពិធីករែដលរដឋទទួ លថនក់ ដឹកនំ
ពីរបេទសេផសងែដលមកេធវទសសនៈកិចច។
មរនតីែដលមកេធវទសសនៈកិចចេនះេទ។

រដឋមិនចប់ខួលនរបធនធិបតី

ឬនយករដឋ

ជករសនមតថរបមុខរដឋមនអភ័យឯកសិទិ។
ធ

េនះមិនមនចបប់អនតរជតិ ឬសនធិសញញករពររបមុខរដឋេនះេទ ប៉ុែនតវជករអនុវតត
អស់រយៈេពលេរចនសតវតសមកេហយ។ ចបប់ សិទិម
ធ នុ សសមួយចំនួនអចរតូវបនចត់
ទុកថជចបប់ទំេនៀមទំលប់

ដូចជករមិនបញូច នជនេភៀសខលួនេទរបេទសែដលពួក

គត់បនេភៀសខលួនេចញ ករហមឃត់ របបទសភព និ ងសិទិរធ ស់រនមនជី វ ិត។

ទំេនៀមទំលប់ ជរបភពដ៏សំខន់មួយៃនចបប់។ យ៉ ងណមិញទំេនៀមទំលប់មិនមន
ករសរេសរជលយលកខអកសរេនះេទ

ិ ីកុងករកំ
េហយនីតិវធ
ន
ណត់ថេតទំេនៀមទំលប់

មនវតតមនឬក៏អត់ គឺពិតជមនភពសមគស
ម ញ ចបប់ ទំេនៀមទំ លប់មនរបជរបិយ
ុ
តិចជងសនធិសញញ។ ទំេនៀមទំលប់ មនសុពលភពខលំងជងសនធិសញញេដយសរ
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េនេពលែដលទំេនៀមទំលប់មួយរតូវបនបេងកត និងបញ
ជ ក់ វនឹងចងកតពវកិចចេលរដឋ
ទំងអស់ (ជករករមែដលរដឋមួយមិនអនុ វតតទំេនៀមទំលប់) មិនដូចគននឹងសនធិសញញ
េនះេទ ែដលចងកតពវកិចចែតចំេពះភគីរបស់វែតប៉ុេណណះ។ មេធយបយែតមួ យគត់
កនុងករេជៀសវងទំេនៀមទំ លប់ចំេពះរដឋមួយ

គឺរដឋេនះរតូវបដិេសធទំេនៀមទំលប់

េនះចប់ តំងពីដំបូងមកេមល៉ះ។

េគលករណ៍ទូេទៃនចបប់
ចបប់ អនតរជតិ ក៏រួមបញូច លផងែដរនូវេគលករណ៍ទូេទៃនចបប់ ែដលជែផនកៃនចបប់
ដូចេនះរតូវបនេរបរបស់កុនងរបព័នធជតិ ែដលរតូវបនរ ំពឹងថជែផនករបស់ចបប់ អនតរ

ជតិផងែដរ (ដូចជទសសនៈៃនករជំនុះជរមះកតីេដយយុតិធ
ត ម៌) េគលករណ៍ខលះទទួល

បនករគំ រទជេរច ន ែដលគមនរដឋណមួយអចរ ំេលភបំពនបន។ េគលករណ៍
េនះរួមមនសិទិស
ធ ័យ
វ សេរមច េហយរពមទំ ងអំេពែដលរតូវបនហមឃត់ទំងរសុង
ែតមតងដូ ចជអំេព របល័យពូជសសន៍។

េគលករណ៍ទំងេនះរតូវបនេហថជ

វ ិធនដច់ ខត ែដលជសតង់ដរែដលមិ នអចរ ំេលភបំ ពនបនេទះកនុងកលៈេទសៈ
ណក៏េដយ។

វ ិធនដច់ខតមនវតតមនេដយសរសិទិជ
ធ មូលដឋនមួយចំនួនមិន

ទន់មនរបវតតិៃនករអនុវតតជទំេនៀមទំលប់

(ជឧទហរណ៍

សវ័យសេរមច)

ប៉ុែនត

យ៉ ងណក៏េដយ សហគមន៍អនតរជតិទទួលសគល់េនះថជសិទិធជមូលដឋន។ ពក់
ព័នន
ធ ឹងទសសនៈៃនវ ិធនដច់ខតេនះ

គឺជ

Jus cogens ែដលជវ ិធនមួយែដល

កំណត់ថមិនមនចបប់អនតរជតិណមួយរតូវបនបេងកតេនះេទ
បំពនេលវ ិធនដច់ ខតេនះ។

របសិនេបវរ ំេលភ

ជឧទហរណ៍សនធិសញញមួយរវងរបេទសពីរេដ មបី

លក់ទសករពីរបេទសមួយេទរបេទសមួយេទៀតនឹងអសុពលភព ពីេរពះវផទុយនឹង

វ ិធនៃន jus cogens។

ទំេនៀមទំលប់

និងេគលករណ៍ទូេទធនថ

េលសនធិសញញសិទិម
ធ នុសសមួយ
ធិករណមួយ

(ជឧទហរណ៍

េទះបីជរដឋមួយមិនបនរពមេរពៀង

ឬរបសិនេបបុគគលណមួយសថិតេនខងេរកយុតត
ពួកេគេនកណ
ត លមហសមុរទ)

ករអនុវតតដូចជ

ទសភព ករេធវទរុណកមម េនែតមិនរសបចបប់។ ទំេនៀមទំលប់ និងេគលករណ៍
ទូេទ

មនសរៈសំខន់ផងែដរសរមប់អនកករពរសិទិម
ធ នុសសកនុងរដឋែដលបនរពម

េរពៀងេលសនធិសញញសិទិម
ធ នុសសមួយចំនួនតួចប៉ុេណណះ។

អនកករពរសិទិម
ធ នុសសមិន

អចេសនឲយរដឋមួយកនុងករេឆលយតបនឹ ងសតង់ដរសនធិសញញេនះេទ ប៉ុែនតផុទយេទវ ិញពួក

េគអចធនថសិទិម
ធ នុសសែដលជែផនកៃនចបប់ទំេនៀមទំលប់ និង វ ិធនដច់ខតរតូវ
បនករពរ។
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ទសសនៈទន
សរៈសំខន់ៃនចបប់ទំេនៀមទំ លប់ jus cogens និងវ ិធនដច់ខតេន
អសុអ
ី េគនយ៍
ទំេនៀមទំលប់ jus cogens និងវិធនដច់ខត ជរបភពសំខន់ៃនចបប់ពក់ព័នន
ធ ឹងសិទិធ
មនុសស

ពីេរពះរដឋខលះេនអសុីអេគនយ៍បនផតល់សចចប័នេលអនុសញញសិទិធមនុសស

ចំនួនតិចបំ ផុត។

េនះមិនែមនមនន័យថរដឋទំងេនះរតូវបនអនុញញតឲយរ ំេលភ

បំពនសិទិធមនុសសេនកនុងអនុសញញទំ ងេនះេទ

េដយសរសិទិម
ធ នុសសសំខន់ៗជ

េរចនរតូវបនករពរតមរយៈរបភពទំ ងេនះៃនចបប់។

សតង់ដរៃនករមិនេរ សេអង

េសរ ីភពរួចផុតពីក រេធវទរុណកមម និងទសភព សិទិធរស់រនមនជីវ ិត សិទិធទទួល
បនករជំនុះជរមះកតីេដយយុតិធ
ត ម៌ និងលទធភពកនុងករទទួលបនយុតិធ
ត ម៌ គួរែតរតូវ
បនេគរពេដយរដឋពីេរពះសិទិទ
ធ ំ ងេនះមនវតតមនជទំេនៀមទំលប់

jus

cogens

និងវ ិធនដច់ខត។
ចំេពះអនកករពរសិទិម
ធ នុសស ជពិេសសកនុងរបេទសមីយ៉ន់ម៉ សឹងហបូរ ី ម៉ េឡសុី និង

រប៊ុយេណ

មនន័យថជំ នួសឲយករេរបរបស់ចបប់កុនងរសុក

សញញេដមបីទមទរសិទិម
ធ នុសស

ឬផតល់សចចប័ នសនធិ

ពួកេគអចទមទរឲយមនករអនុេលមតមទំេនៀម

ទំលប់ ឬវ ិធនអនតរជតិ។

េសចកតីសេរមចតុលករ នង
ិ ករបេរងៀនចបប់អនតរជតិ
របភពចុងេរកយៃនចបប់អនតរជតិជេសចកតីសេរមចតុលករ

និងករបេរងៀនចបប់

អនតរជតិ ។ សថប័នតុលករអចរួមបញូច លតុលករអនតរជតិ (ដូចជតុលករយុតិតធម៌
អនតរជតិ និងតុលករឧរកិដឋកមមអនតរជតិ) អងគជំនុះជរមះ (ដូចជអងគជំនុះជរមះនីតិ
សមុរទ) និងមជឈតករអនតរជតិ ។ វក៏ អចរួមបញចូ លតុ លករជតិ ែដលេសចកតីសេរមច
អចរតូវបនេរប របស់កុនងចបប់អនតរជតិ ដូចជបណឹត ងរបឆំងេលកពី ណូចិត (Pinochet)

(ែដលជេមដឹកនំផតច់កររបេទសឈីលី ែដលរតូវបនចប់ខួលន េនទី រកុងឡង
ុ កនុងឆនំ
១៩៩៨ និងរតូវបនេចទរបកន់ពីករេធវទរុណកមម) និង Adolf Eichman (បកសណសុី
ែដលរតូវបនចប់ខួលនកនុងរបេទសអហសង់ ទីនកនុងឆនំ១៩៦០ េហយរតូវបនបញូជ នេដយ

សមងត់េទរបេទសអុីរសែអល

េដមបីទទួលករេចទរបកន់ពីបទរួមគំនិត

របល័យពូជសសន៍េដយពួកណសុី។
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កនុងករ

រតូវចងចំថសថប័នតុលករកនុងចបប់អនតរជតិ

ខុសគនពីសថប័ នតុលករថនក់ជតិ។

របសិនេបបុគគលមួយរូប រតូវបនេចទរបកន់ពីបទរ ំេលភបំពនចបប់ជតិ គត់ នឹង
រតូវបនបញជូ នេទតុលករ និងទទួលករវ ិនិច័យ
ឆ េនទីេនះ។ យ៉ ងណមិញ តុលករ

អនតរជតិ

មនលកខណៈជករសម័រគចិតត

េដយេសចកតីសេរមចរបស់តុលករ

រដឋរតូវែតរពមេរពៀងកនុងករចងកតពវកិចច

មុនេពលតុលករអចមនយុតតធិករេលពួក

េគ។ ដូចេនះ េសចកតីសេរមចរបស់តុលករពិ តជេដរតួសំខន់ កនុងករអភិវឌឍចបប់
សិទិធមនុសស េដយសរពួកេគអចេធវករបករសយបបញញ តិតស នធិសញញ បេងកតវតតមន
ៃនទំេនៀមទំលប់ របកសថអវីជ jus cogens និងេដះរសយវ ិវទរវងរដឋ។

ករតក់ែតងចបប់អនតរជតិេដយអនកចបប់អនតរជតិែដលមនេឈមះលបី

គឺរបែហល

ជរបភពៃនចបប់អនតរជតិែដលមនករេរបរបស់តិចតួចបំ ផុត។ ជឧទហរណ៍េគល
ករណ៍ែណនំម៉អរទិច (Maasrticht) និងេគលករណ៍លឹមបឺ ច (Limburg) សតីពីករ
អនុវតត ICESCR (ែដលនឹង សិកសេលែផនកសតីពីករសេរមចបនជបេណត រៗ) ជគំ និត
ទសសនៈអនកជំន ញែដលរតូវបនេរបរបស់

កនុងករជួយដល់សថប័នកនុងករកំណត់ ថ

េតសិទិេធ សដឋកិចច សងគម ឬ វបបធម៌រតូវបនរ ំេលភបំពនឬក៏អត់។

ករេលចេចញនូវចបប់ សិទិម
ធ នុ សសអនតរជតិ បនផលស់បូតររទង់រទយៃនចបប់អនតរជតិ ។
កលពីេពលមុ ន ចបប់ អនតរជតិ ជមូលដឋន រួមមនវ ិធនែដលរដឋដក់េលគន េទវ ិញ
េទមក។ យ៉ ងណមិញ ចបប់ សិទិម
ធ នុ សសអនតរជតិ បនបងហញនូ វធតុផសំសំខន់ៗ
មួយចំនួន េដយដក់បញ
ហ បុគគលកនុងចបប់ អនតរជតិ ដូចេនះចបប់មិនរគន់ែតសរមប់
ែតរដឋប៉ុេណណះេទ ប៉ុែនតសរមប់របជជនផងែដរ។ ចបប់អនតរជតិបបញញតិព
ត ី អកបបកិរយ
ិ
របស់រដឋេនកនុងរពំែដនរបស់រដឋទំងេនះ

ែរជកណស់

ែដលជបញ
ហ មួយករមនឹងរតូវបនេរជៀត

កលពីមុនេពលមនចបប់សិទិធមនុសស។

ជចុ ងេរកយចបប់អនតរជតិ

បងហញនូវចេងកមេគលករណ៍ និងបទដឋនថមីសរមប់ រដឋ។ ជឧទហរណ៍ករមិនេរ ស
េអង ែដលេពលបចចុបបននេនះ ធនថទូទំងពិភពេលកេនះ កររបរពឹតេត លមនុសស
ខុសៗគន េដយសរែតេភទ ឬពូជសសន៍ របស់ពួកេគជកររបឆំងនឹងសតង់ដរែដល
អចទទួលយកបនេដយអកបបកិ រ ិយរបស់រដឋ។
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ករពិ ភកស និ ងករជែជកែវកែញក
េតអនកណជអនកបករសយសតង់ដរសិទិធមនុសស?
ករបករសយជក់ែសតងៃនសិទិធមនុសសមួ យចំនួន

សថិតកនុងករជែជកែវកែញកេន

េឡយ។ មួយគឺថរបព័ នធចបប់រព
ំ ឹងថករបករសយសិទិម
ធ នុសស នឹងរតូវបនកំ ណត់
េដយសនធិសញញ និងយនតករចបប់អនតរជតិ ដូចជតុលករអនតរជតិ (ICJ) ឬសថប័ន
សនធិសញញសិទិម
ធ នុសសរបស់ UN។ េលសពីេនះេទៀត វ ិធីសរសតែដលរដឋមួយេធវករ
បករសយពីេសរ ីភពៃនករបេញចញមតិ

កនុងករអនុវតតជក់ែសតងភគេរចនរតូវបន

កំណត់េដយរដឋខួនឯង។
ល
សតង់ដរៃនេសរ ីភពកនុងករបេញចញ មនភពខុសគនខលំង

ទូទំ ងអសុីអេគនយ៍ ជពិ េសសសតីពីករសំែដងមតិែដលមនលកខណៈនេយបយ។

េតអនកណេគគួរែតរតូវបនផតល់អំណចខលំងជងេគកនុងករបករសយសិទិម
ធ នុសស ៖ រដឋ
ឬសហគមន៍អនតរជតិ?

របសិនករបករសយរតូវបនរបគល់ជូនរដឋ

និងកតពវកិចចរបស់រដឋទំងេនះ

ករេបតជញចិតត

នឹងធលក់ចុះេដយេរប េលសដូ ចជបញ
ហ វបបធម៌

ឬ

េសដឋកិចចជេដម។ មយ៉ ងវ ិញេទៀត ករបករសយជសកលពីរបព័នធអនតរជតិមិនអច
េកតបភពខុសគនៃនសងគម វបបធម៌ និងេសដឋកិចចៃនរដឋេផសងៗគនបនេនះេទ។ គួរែត
មនសថប័នមួយែដលរតូវបនផតល់អំណចកនុងករបករសយ

ឬអចមនតុលយភព

មួយរវងរដឋ និងសថប័នអនតរជតិ?

២.៣ រKវតតិៃនករអភវិ ឌឍសតង ់ដរសិទម
ិធ នុសសអនតរជតិ
មុនេពលករេលចេចញជរូបរងៃន
ថនក់ជតិែដលរដឋ

ឧទហរណ៍ដូ ចជ

UN

សិទិធរបស់មនុសសមនភគេរចនេនករមិត

សហរដឋអេមរិក

សហភពសូេវៀត

បរំង

េរបសុីល និងចរកភពអង់េគលស ែដលបនករពរសិទិរធ បជជនេនករមិតថនក់ជតិ។
ែដលសិទិធទំងេនះភគេរច នរតូវបនរបគល់ជូនតមរយៈសិទិធ
ធ មមនុញញ។
ពរមួយចំនួនៃនសិទិេធ នឆកអនតរជតិ

មនករករ

ប៉ុែនតេនះមនករអភិវឌឍតិចតួចជងចបប់ជតិ។

សតង់ដរសិទិម
ធ នុសសអនតរជតិែដលមនវតតមនសពវៃថងេនះ

មនករអភិវឌឍតមេពល

េវលេដយ៖
• សនធិសញញសតីពីករជួញដូរទសករ និងទសភពចប់តំងពីេដមសតវតសឆនំ ១៨០០
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• ខបបញញ តិម
ត នុសសធម៌កុនងអនុសញញទីរកុងហសឺែណវ

និងចបប់ៃនជេមលះរបដប់អវុធ

ចប់ តំងពីទសវតសឆនំ១៨៦០។
• ខបបញញតិតសីព
ត ីសិទិធជនជតិ ភគតិចជក់លក់

កនុងសនធិសញញសនតិភពែដលបញច ប់

សរងគមេលកេលកទី ១េនអឺរប
៉ុ ។
• សិទិធកមមករែដលបនបេងកតេឡងេដយ ILO ែដលមនកនុងធមមនុញញ ILO ឆនំ១៩២០ ។
កមមវតថុដំបូងបំ ផុតមួយរបស់ UN េនេពលែដលសថប័នេនះរតូវបនបេងកតេឡងភលមៗ
(១៩៤៥) គឺេដ មបីបេងកតមូលដឋនមួយៃនសិទិម
ធ នុសសអនតរជតិ។ េដមបីេធវដូចេនះ ពួកេគ
នឹងេរបរបស់សិទិែធ ដលមនរសប់ែដលមនកនុងរដឋធមមនុញញជតិ និងសតង់ដរអនតរជតិ
ែដលមនកនុងទំេនៀមទំលប់ និងសនធិសញញអនតរជតិ។
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េនេដមទសវតស១៩៨០ ករលុបបំ បត់ ទសភព
េនរបេទសអង់េគលស

១៨៦៤

បរំង និ ងរដឋ ភគខង

អនុ សញញហសឺែណវេលកទី១

េជងរបេទសអេមរិក

ទសវតសឆន១
ំ ៩២០សនធិសញញភគតិច

១៩៤១ Franklin D. Roosevelt’s

េនសងគមរបជជតិ

បនេលកេឡ ងពី េសរីភពបួ នយ៉ ង៉

ធមមនុញញសហរបជជតិ ១៩៤៥

១៩៤៩

១៩៦៩

អនុ សញញហសឺេណវសតីពី
ចបប់ ស ិ ទ ធ ិ ម នុ សសអនត រ ជតិ

១៩៤៨
អនុ សញញសតីពីអំេព របល័យពូជសសន៍

ICERD

សនធិសញញសិទិម
ធ នុសស

ដំបូងែដលរតូវបនចបបងខំឲយអនុ វតត

១៩៥១ អនុសញញសតីពីជនេភៀសខលួន

េសចកតី របកសជសកលសតីពី
សិទិធមនុ សស

ធមមនុញញរបស់ UN (១៩៤៥) ែចងថ ”េដមបីសេរងគះមនុសសជំនន់េរកយពីករបំផិច
ល
បំផលញៃនសរងគម ែដលបនបងកឲយមនភពេរកៀមរកំ

ែដលមិនអចេរៀបរប់បន

ដល់មនុសសជតិចំនួនពីរដងកនុងឆកជីវ ិតរបស់េយង ” UN គួរែតពយយមកនុងករធន
នូវសនតិភពពិភពេលក

តមរយៈករបេងកតលកខខណឌែដលរដឋអចរកសទំន ក់ទំនង

របកបេដយមិតភ
ត ព។ េដមបីធនលកខខណឌទំ ងេនះ UN នឹងចត់វ ិធនករសំខន់
េដមបីេឆលយតបនឹងករគរមមកំែហងដល់សនតិភព និងសនតិសុខអនតរជតិេដយេធវករ
ធននូវករអភិវឌឍេសដឋកិចច និងសងគមរបស់រដឋសមជិក និងបេងកតសិទិធមនុសស និង
េសរ ីភពជមូលដឋន។ ធមមនុញញ UN ក៏បនផតល់កតពវកិចចដៃទដល់ UN ផងែដរ ដូចជ
កររគប់ រគងចបប់ អនតរជតិ

ករេលកកមពស់សសននិយម

និងកររគប់រគងទឹកដី

ែដលសថិតេរកមអណពយបល។ ខណៈេពលពកយថសិទិធមនុ សសរតូវបនរ ំេលចប៉ុនមន
ដងកនុងធមមនុញញ UN (មនពកយសិទិម
ធ នុសសចំនួនរបំបីដងកនុងចំេណមជង ១០០ មរត)

សិទិធទំងេនះពិតជេដរតួ នទីសំខន់

េដយសរករបេងកតសិទិម
ធ នុសសជេគល

បំណងមួយៃនេគលបំណងចមបងរបស់ UN ។ សិទិធមនុ សសរតូវបនេរៀបរប់ដំបូងកនុង
បុពក
វ ថ េហយបនទប់មកេទៀតេនកនុងមរតដំបូងបំផុតែដលជេគលបំ ណងរបស់ UN។
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បនទប់មកេទៀតកនុងមរត ៥៥ និង ៥៦ ធមមនុញញបនបញ
ជ ក់ថេដមបីឲយមនករអភិវឌឍ
ែផនកសងគម

និងេសដឋកិចច

រដឋរតូវែតេគរពសិទិម
ធ នុសស។

មរត៥៥

អំពវនវដល់

សមជិកកនុងករ ”េលកកមពស់ ករេគរពជសកលេល និងកររបតិបតតិៃនសិទិម
ធ នុសស
ន
ករជមួយគន និងជមួយ
និងេសរ ីភពជមូ លដឋន។” មរត ៥៦ េសនដល់រដឋកុងករេធវ

នឹង UN េដមបីធនសេរមចបននូវេគលេដេនះ។ េដយសរសិទិម
ធ នុសសមិនរតូវបន
ចត់ទុកថបញ
ហ ថនក់ជតិេទៀតេនះេទ
មនុសសកលយេទជបញ
ហ អនតរជតិ។
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UN

េធវឲយករេលកកមពស់

និងករពរសិទិធ

២.៣.១ េសចកតី រKកសជសកលសតី ពី សិ ទិធ ម នុ សស(UDHR)
ខណៈេពលែដលធមមនុញញមិនកំណត់និយមន័យចបស់លស់ពីសិទិធមនុសស UN បន
ដក់កំណត់ករងរេដយខលួនឯង

តមរយៈករែតងតំងគណៈកមមធិ ករសិទិធមនុសស

កនុងកររពង UDHR។ េដមបីេធវដូចេនះ គណៈកមមធិករេនះ ែដលបនដឹកនំេដយ

េអលីណ័រ រូសឺែវល (Eleanor Roosevelt) បនរបជុំអស់រយៈេពលរបែហលជពីរឆនំ
កនុងកររពងឯកសរែដលេរកយមកបនកលយេទជ UDHR។ អនករពងទំងេនះរតូវ

បនែតងតំងជសមជិក គណៈកមមធិករសិទិម
ធ នុ សសេដយរដឋសមជិក។ កររពង
េនះ

ជដំ បូងតមរយៈកររបែមរបមូលករមងសិទិព
ធ ីរដឋធមមនុញញជតិ

េសចកតីរបកស

ិ ពិភព
វ ិចរណកថសសន និងទសសនៈវ ិជជ និងធតុចូលរបស់អនកជំ នញដៃទពីជុំវញ
េលក។

បនទប់មនករពិភកសេលកររបមូលផតំុេនះ

និងរតូវបនែកសរមួលេដយ

សមជិករបេទសទំង ១៥ ៃនគណៈកមមធិ ករសិទិធមនុសស។ UDHR រតូវបនអនុម័ត
េដយមហសននិបតេនៃថងទី ១០ ែខធនូ ឆនំ១៩៤៨ ែដលចប់ពីេពលេនះមករតូវបន
ចត់ទុកថជទិ វសិទិម
ធ នុសស។

មនករជែជកែវកែញកអំពីថេតឯកសរចុងេរកយ

េនះជទសនសៈេលកខងលិចេលសិទិធមនុសស ឬជទសសនៈសកលមួយដូចែដលចំនួន
េជងរបស់េសចកតីរបកសេនះបនបញ
ជ ក់។ កររសវរជវបចចុបបននពិតជពិច រណថ

សមជិកមិនែមនេលកខងលិចពីរបេទសចិន សហភពសូេវៀត លីបង់ ហវីលីពីន និង
សូមបីែតរដឋអ រ៉ ប់ ពិតជមនធតុចូលជចមបងកនុងេសចកតរី បកសេនះ ប៉ុែនតថេតធតុ
ចូលរបស់ពួកេគអចរតូវបនចត់ទុកថ ‘េលកខងលិច’ ឬ ‘មិនែមនេលកខងលិច’
េនែតជករេប កទូលយសរមប់ករពិភកសែវកែញក។
ឯកសរចុងេរកយែដលរតូវបនបងហញ

ជេសចកតីរបកសដល់មហសននិបតរបស់

UN មនចំនួន ៣០ មរតែដលបេងកតជសរសរសថមភៃនសិទិម
ធ នុសសេពលបចចុបបនន។
យ៉ ងណមិញ េសចកតីរបកសមិនែមនជសនធិសញញែដលចងកតពវកិចចេលរដឋេនះេទ
(េទះបីជមនមនុសសភគេរច នបនអះអងថេសចកតីរបកសេនះ

ទទួលបនឋនៈ

េសមនឹងសនធិសញញមួយ ក៏េដយ)។ ដូចេនះ ជមួយនឹងករអនុម័ត UDHR តរងសិទិធ
ជសកលមួយ រតូវបនដក់ឲយេរបរបស់

ែដលរដឋរតូវែតទទួលថជសិទិម
ធ នុសសជ

សកល។
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ករពិ ភកស និ ងករជែជកែវកែញក
សថនភពគតិយុតតៃន UDHR
មនករជែជកែវកែញកជេរចនេលសថនភពគតិ យុតតៃន UDHR ។ ជទូ េទេសចកតី
របកសពីមហសននិបត (ែដលជរបភពេដមៃន UDHR) មិនបេងកតកតពវកិចចផូលវចបប់
ដល់រដឋេនះេទ។ ប៉ុែនត មនុសសចត់ទុក UDHR ឬែផនកៃន UDHR ថចងកតពវកិចផ
ច ូវល
ចបប់ ។ េដយសរបចចុបបននេនះ រដឋជេរចនបនផតល់សចចប័នេលកតិកសញញ ែដល
បនដករសង់េចញពី UDHR ែដលមន ICCPR និង ICESCR សថនភពគតិយុតរត បស់
UDHR កន់ ែតមនករពក់ព័នធតិចេទៗ។ យ៉ ងណមិ ញ េនកនុងសថនភពជេរចន

េហយេនះរូមបញូច លឋនៈៃនសិទិក
ធ ុនងរបេទសជេរចន ែដលមិនបនផតល់សចចប័នេល

ICCPR ឬ ICESCR ដូចជសឹងហបូរ ី ម៉ េឡសុី និងមី យ៉ន់ម៉ ករជែជកែវកែញកេនះពិត
ជមនសរៈសំខន់។ ជសេងខប បញ
ហ និងករជែជកែវកែញកចមបងៗ ពីសថនភព
គតិយុតតរបស់ UDHR មនដូចតេទ៖

១. ចងកតពវកិចចផូវចបប់
ល
៖ រដឋែដលចូលរួមជមួយ UN

និងផតល់សចចប័នេលធមមនុញញ

របស់ UN រពមេរពៀងថពួកេគនឹងករពរសិទិម
ធ នុសស េហយនិយមន័យរបស់ UN
ពីសិទិធមនុសសជ UDHR។ ដូចេនះតមរយៈកររពមេរពៀងេលធមមនុញញ UN រដឋរពម
េរពៀងកនុងករេគរពតម UDHR។
២. ចងកតពវកិចចផូវចបប់
ល
៖

យនតករជេរច នកនុងUN

អំពវនវឲយរដឋកុនងករេគរព

UDHR ជឧទហរណ៍ េនេពលែដលរដឋទទួលកររតួតពិនិតយែដលជែផនកមួយៃន
កររតួតពិនិតយតមេពលេវលកំណត់ ករេបតជញចិតរត បស់ពួកេគេលសិទិធកុង
ន UDHR
នឹងរតូវបនវយតៃមល។
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៣. ចងកតពវកិចចផូវចបប់
ល
េដយែផនក៖ រដឋមួយចំនួនទទួលសគល់ UDHR ថជចបប់។
ជឧទហរណ៍ UDHR រតូវបនេរបរបស់កុនងករកត់កីតេនកនុងរបេទសហវីលីពីន
េនឆនំ ១៩៥២។

៤. ចងកតពវកិចចផូវចបប់
ល
េដយែផនក៖ សិទិធមួយចំនួនកនុងUDHR រតូវបនពិចរណ
ថជទំ េនៀមទំលប់ ឬ Jus cogens ៖ ជឧទហរណ៍ េសរ ីភពរួចផុ តពីទស

ភព

និងទរុណកមម េហយសិទិក
ធ ុនងករអនុវតតសសនរតូវបនករពរេដយ

ចបប់ មិនពក់ព័នធនឹងឋនៈរបស់ UDHR េនះេទ។ ដូចេនះមួយែផន ប៉ុែនតមិនទំង
អស់េនះេទៃន UDHR គឺចងកតពវកិចច។
៥. មិនចងកតពវកិចច៖
េដយរដឋទំងអស់

UDHR

មិនទន់រតូវបនចុះហតថេលខ និងផតល់សចចប័ន

ែដលេនះរបឆំងនឹងេគលករណ៍ែដលថសនធិសញញទំង

អស់គួរែតមនលកខណៈសម័រគចិតត។ បែនថមពីេលេនះេទៀត មរតកនុង UDHR មិន
ែចងចបស់លស់ពីសិទិឲ
ធ យបនរគប់រគន់

េដមបីចត់ទុកថជករសរេសរជ
ផទុយេទវ ិញរដឋគួរែតេយងេទេលសនធិ

លយលកខអកសរមួយៃនសិទិេធ នះេទ។

សញញជក់ លក់ សរមប់ករសរេសរជលយលកខអកសរពីសិទិម
ធ ួ យ។
កនុងនមជឯកសរសិទិម
ធ នុសសជសកលដំបូង UDHR មនតួនទីសំខន់មួយកនុង
ចបប់ សិទិធមនុសសេដយសរេហតុផលមួយចំនួន។

េដមបីជករចប់េផតម

វជ

េសចកតីែថលងករណ៍ ‘ជសកល’ ដំបូង សតីពីសិទិម
ធ នុស ស ែដលកលពីមុនេសទរែតរគប់
សិទិទ
ធ ំងអស់រតូវបនបេងកតេឡងេនថនក់ជតិ ប៉ុេណណះ។

េសចកតីរបកសបញ
ជ ក់

ពិសតរពីសិទិធជមូលដឋនែដលរដឋរតូវែតរពមេរពៀង របសិនជពួកេគមនបំណងចង់
កលយជែផនកមួយៃនសហគមន៍ អនតរជតិ កុនង UN។ ទីពីរ UDHR មនករពរងី ក
បែនថម កលពីមុនឯកសរសិទិម
ធ នុសសភគេរចន គឺកំណត់ជក់ លក់ពីរបេភទសិទិធ
មួយដូចជរបឆំងនឹងទសភព ឬសិទិជ
ធ នជតិភគតិច។ ចុងេរកយ UDHR ចត់
ទុកថជដំណក់ កលដំបូងបំផុតកនុងករកំណត់សតង់ដរ

ែដលឈនដល់សនធិ

សញញអនតរជតិ េហយទីបំផុតឈនដល់ករបេងកតសថប័ នតមដន។ យុទធសរសត
េនះបនរួមបញចូ លែផនករបីជំហន៖ ទីមួយ េធវេសចកតីរបកសែដលមិនចងកតពវ
កិចច ែដលនឹងមិនគរមមដល់រដឋេដយសរវមិនបេងកតកតពវកិចផ
ច ូវចបប់
ល
ទីពីរេធវ
អនុសញញែដលចងកតពវកិចចផូវចបប់
ល
េហយជចុងេរកយ បេងកតយនតករកនុងករ
ករពរសិទិទ
ធ ំងេនះ។
មនុសសអនតរជតិ

UDHR

រតូវបនចត់ទុកផងែដរថជែផនកៃនចបប់សិទិធ

ជវកយស័ពទមួយែដលរតូវបនេរបរបស់សរមប់ ឯកសរសិទិធ

មនុសសសំខន់ៗទំងបី ៖ UDHR ICCPR និង ICESCR។
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ករសិកសេល UDHR មួយបងហញពី ថេតសិទិធរតូវបនទទួលសគល់ និងេរៀបចំជ
លំដប់តមវិធីណ។ ដូចែដលជំពូក ១.៤ បនពនយល់ សិទិធ និងេសរ ីភពែដលបន
បងហញកនុង UDHR មនលំដប់លំេដយ៖ ពីសិទិជ
ធ មូលដឋន ដល់សិទិព
ធ លរដឋ និង
សិទិន
ធ េយបយ និងជចុងេរកយសិទិេធ សដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌។ បរ ិបទសំខន់

កនុងករែសវងយល់ពីថេតសិទិទ
ធ ំងេនះ រតូវបនយល់ដឹងេដយវ ិធី ណ គឺរតូវបន
បញ
ជ ក់កុងបុ
ន
ពវកថៃនេសចកតីរបកសេនះ។

បុពវកិថកំណត់ពីេគលបំណង

និង

មុខងរៃន UDHR។ ជទូ េទ េគលបំណងៃនបុពវកថមួ យគឺេដ មបីផតល់ជរបវតតិៃន
កររពង និងេហតុផលេហតុអីប
វ នឯកសរេនះជតរមូវករ។ បនទ ប់ខឹម
ល សរទំង
េនះជួយេដមបីជករបករសយៃនសនធិសញញ
និងេគលបំណង។
ង

េដយផតល់ជករយល់ដឹងពី កមម
កមមវតថុ

បុពវកថក៏រតូវបនេរបរបស់េដមបីេយងថជចបប់ អនតរជតិ

ែដលឯកសរមនករពក់ ព័នន
ធ ឹងឯកសរមួ យ។

បុពវកថកនុង

UDHR

បញ
ជ ក់ពី

ទសសនៈជេរច នែដលមនកនុងជំ ពូកមួយ ដូចជភពៃថលថរូន សមភព និងភពមិន

អចដកហូតបនៃនសិទិ។
ធ េលសពីេនះេទៀត បុពវកថែចងថ UDHR ជតរមូវករ
េដមបីជេឆលយតបមួ យ េលភពសហវយ៉ង់ឃនងៃនសរងគមេលកេលកទីពីរ ែដល
“អំេពសហវយង់ឃនង.. រតូវបនេឆលយតបេដយសមបជញញ ៈមនុសសជតិ” ។ បុពវកថ
ផតល់ផងែដរនូ វបរ ិបទចបប់េដយេរៀបរប់ ពីធមមនុញញ UN និងតួ នទីរបស់រដឋសមជិក
របស់ UN កនុងករេលកកមពសក
់ រេគរពសិទិម
ធ នុសស។

កមមវតថុ

និងេគលបំ
េគលបំណង

ៃនសនធិសញញសិទិម
ធ នុសសមួយ

េនេពលែដលរបេទសមួយ
រពមេរពៀងេលសនធិសញញមួ
យ

របេទសេនះរតូវ

បនរំពឹងថនឹ ងមិ នេធវអំេព
របឆំងនឹ ង

“កមមវតថុ

និង

េគលបំ ណង”ៃនសនធិសញញ
េនះេនះេទ។

ដូចេនះ

រដឋមិនអចបករសយសនធិ
សញញមួយកនុងមេធយបយ

ែដលរបឆំងនឹងកមមវតថុ និង
េគលបំ ណងនឹងសនធិសញញ

េនះេឡយ។ ជឧទហរណ៍
រដឋមួយមិ នអច

បញជីៃនសិទិេធ នកនុងេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទិម
ធ នុសស
មរត១

មនុសសរគប់គនេកតមកមនសិទិធេសមគន

មរត២

េសរ ីភពពីករេរ សេអង

មរត៣

សិទិធរស់រនមនជីវ ិត េសរ ីភព សនតិសុខផទល់ខួលន

មរត៤

េសរ ីភពពីទសភព

មរត៥

េសរ ីភពពីករេធវទរុណកមម និងរបរពឹតតមកេលខួន
ល

និ រេទសកុមរទំងអស់េចញ
ពី ែដនយុតតធិកររបស់ខន
ួល
េដមបីជមេធយបយមួយកនង
ុ
ករធនថសិទិរធ បស់កុមរ

ទំងអស់រតូវបនករពរកនង
ុ
ទឹ កដី របស់ខួ នេនះេទ។
ល
ខណៈេពល

ែដលមិនមនែផនកជក់លក់
ណមួយៃនសនធិសញញែដល

ឬទណឌកមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុ សសធម៌ ឬបេនថកបនថប

ហមឃត់រដឋពីករនិ រេទស
កុមរ

សកមមភព

េនះគឺ ចបស់ណស់ែដលរប

មរត៦

សិទិធទទួលសគល់ជមនុសសេនរគប់ទីកែនលង

ឆំងនឹងកមមវតថុ

មរត៧

សិទិធេសមគនចំេពះមុខចបប់

ែដលជករេគរពសិទិរធ បស់

មរត៨

សិទិធរកដំេណះរសយេដយតុលករមនសមតថកិចច

មរត៩

េសរ ីភពពីករចប់ខួលន ឃុំខួន
ល និងនិ រេទស
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និង

េគលបំ ណងៃនសិទិ ក
ធ ុ មរ
កុមរ។
.

មរត១០

សិទិធកុងករមនសវនករជសធរណៈរតឹ
ន
មរតូវ

មរត១១

សិទិធរតូវសនមត់ថគមនេទសរហូតដល់ពិរុទធភពរតូវបនរកេឃញ

មរត១២

ិ៍ ត
េសរ ីភពពីករេរជៀតែរជកជីវ ិតឯកជន និងេករេឈ
មះ

មរត១៣

សិទិធេធវដំេណរេដយេសរ ី

មរត១៤

សិទិធរជកេកន

មរត១៥

សិទិធទទួលបនសញ
ជ តិ និងបតូរសញ
ជ តិបនតមចិតត

មរត១៦

សិទិធេរៀបអពហ៍ពិពហ៍ និងកសងរគួសរ

មរត១៧

សិទិធជមចស់កមមសិទិធ

មរត១៨

េសរ ីភពៃនជំ េនឿ និងសសន

មរត១៩

េសរ ីភពកនុងករបេញចញមតិ និងទទួលព័ត៌មន

មរត២០

សិទិធកុងកររបជុ
ន
ំ និងកររួមគនជសមគម

មរត២១

សិទិធចូលរួមកនុងរដឋភិបល និងេសរ ីភពកនុងករេបះេឆនត

មរត២២

សិទិធទទួលបនសនតិសុខសងគម

មរត២៣

សិទិធមនករងរេធវ និងចូ លរួមកនុងសហជី ព

មរត២៤

សិទិធឈប់សរមក និងលំែហកំសនត

មរត២៥

សិទិធទទួលបនករមិតជីវភពរគប់រគន់ រួមបញូច លទំងករែថទំសុខ
ភព អហរ និងលំេនដឋន

មរត២៦

សិទិធទទួលបនករអប់ រ ំ

មរត២៧

សិទិធកុងករចូ
ន
លរួមជីវភពវបបធម៌របស់សហគមន៍

មរត២៨

សិទិធេនកនុងពិ ភពេលកែដលរតូវបនសិទិម
ធ នុសសករពរ

មរត២៩

ករណីកិចចសហគមន៍េដយេសរ ី និងេពញបរ ិបូរណ៍

មរត៣០

ករណីកិចចមិនេរបរបស់សិទិេធ ទបំផិច
ល បំផលញអនកដៃទ

២.៤ ករបេងកត
 សនធិសញញ៖ ទដ
ិ ឋភពទូេទមួយ
សនធិសញញបេងកតកតពវកិចចចប់ បងខំតមចបប់មួយដល់រដឋ តមចបប់អនតរជតិ។ ប៉ុែនត
កតពវកិចចទំងេនះរតូវបនសេរមចជចមបងេដយរដឋខួលនឯង។ ដូចេនះេតសនធិសញញ
សិទិម
ធ នុសសេលចេចញជរូបរងដូចេមតច?
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ដំណក់កលទីមួយជដំេណរករបញុច ះ

បញូច លែដលភគីែដលមនចំណប់អរមមណ៍

(ជេរឿយៗជចរមុះៃនរដឋ

អងគករ

ិ ) ជួបជុំគនេដមបីេធវែផនករ និងបញចុ ះបញចូ លេដមបីចងរកង
អនតរជតិ និងសងគមសុីវល

សិទិ។
ធ
ជឧទហរណ៍ មុនេពលសនធិសញញសតីពីសិទិក
ធ ុមរ រតូវេលចេចញជរូបរង
រដឋេផសងៗែដលគំរទដល់គំនិតផតួចេផតមេនះ

ជមួ យនឹងអងគករដូចជសេរងគះកុមរ

(Save the Children) និងយូនីេសស (UNICEF) បនចប់េផតមកនុងករបញុច ះបញូច ល
េដមបីទក់ទញករគំរទឲយកន់ ែតទូលំទូលយមែនថមេទៀត។

ដំណក់កលបនទប់គឺ

េនេពលែដល UN រពមេរពៀងកនុងករទទួលយកគេរមងៃនករបេងកតសនធិសញញេនះ
បនទប់មកចប់ េផតម

នូវដំេណរករសេរមចេត ថសិទិធអីគ
វ ួរែតរតូវបនបញូច លកនុងសនធិ

សញញ េហយថេតសិទិធ ឬសតង់ដរទំងេនះរតូវបនកំណត់យ៉ងដូចេមតច។ េនះជ
េពលេវលៃនដំ េណរកររពងេកតេឡងពិតរបដក។ វ ិធីែដលសថប័ ន UN រពងសនធិ
សញញគឺពឹងែផអកេលរបេភទៃនសនធិសញញ និងអងគករែដលពក់ព័ន។
ធ

បចចុបបននេនះសនធិសញញសិទិម
ធ នុសសភគេរចន

សិទិម
ធ នុសស

រតូវបនទទួលបនទុកេដយរកុមរបឹកស

(ែដលពីមុខរតូវបនសគល់ថជគណៈកមមករសិទិធមនុសស)

ែដលជ

សថប័ ន UN ែដលរគប់រគងបញ
ហ សិទិម
ធ នុសស។ បនទ ប់រកុមរបឹ កសអចបេងកតសថប័ ន
មួយ

(ែដលជទូេទរតូវបនេហថរកុមករងរ)

ែដលរួមមនរដឋតំណង

និងអនក

ចបប់ អនតរជតិពី UN (ជទូេទពីគណៈកមមធិករចបប់អនតរជតិ) េដមបីតក់ែតងសនធិ
សញញ។ វកល យជេរឿងធមមត េពលបចចុបបននេនះ ែដលអនុញញតឲយមនធតុចូលពី
តួអងគ ែដលមិនែមនរដឋ ដូចជ NGOs កនុងកររពងសនធិសញញ។ ឯកសរែដលេលច
េចញ ជរូបរងេនះ អចឆលងកត់ដំណក់កលេផសងៗ៖ ជដំ បូង របែហលអចជ
េសចកតីរបកស

ឬេសចកតីសេរមចមួយែដលរដឋគំរទ

របសិនេបមនករគំរទរគប់

រគន់ ឯកសរេនះអចរតូវបនរពងសរជថមីេដមបីតក់ែតងជសនធិសញញ។ រដឋមន
េហតុផលលអសមរមយកនុងករចួលរួមកនុងកររពងៃនឯកសរេនះ េដយសរែតរដឋអច
េនៃថងណមួយ ចងកតពវកិចចផូវចបប់
ល
េដយសរសនធិសញញេនះ។ រតូវចងចំថមិន
ែមនរគប់សនធិសញញទំងអស់រតូវឆលងកត់អងគករសហរបជជតិេនះេទ។ សនធិសញញ
ខលះ

ដូចជសនធិសញញអុតតវ៉

(Ottawa)

ែដលេធវករហមឃត់ករេរបរបស់មីន

របឆំ ងមនុសស េជៀសវងករឆលងកត់របព័នធ UN ដូចេនះរបេទសែដលផលិតអវុធធំៗ
មិនអចបញឈប់ ឬបងអក់ដំេណរកររពងបន។

ដំេណរករេធវសនធិសញញបញចប់

េនេពលែដលសនធិសញញេនះរតូវបនអនុម័តេដយ

មហសននិបត េហយរបេទសបនេបះេឆនតទទួ លពកយេពចន៍ចុងេរកយៃនឯកសរ។

យ៉ ងណមិញ ដំេណរករអនុម័តេនះ មិនែរបកលយឯកសរេនះេទជចបប់អនតរជតិ
មួយេនះេទ។ ប៉ុែនតជករអនុញញតេលវគគចុងេរកយៃនសនធិសញញមួយែដលតមរយៈ
េនះរដឋអចរពមេរពៀងេដយសម័រគចិតតេលសនធិសញញេនះ។
បនេបកឲយមនករចុះហតថេលខ

បនទប់ មកសនធិសញញរតូវ

ែដលអនុញញតដល់រដឋសមជិកណមួយរបស់UN
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តមរយៈករចុះហតថេលខេលសនធិសញញេនះ

កនុងករផតួចេផតមនីតិវ ិធីែដលតមរយៈ
តមរយៈករផតលស
់ ចចប័ន

េនះេធវឲយសនធិសញញកលយេទជចបប់ កុនងរបេទសេនះ។
េលសនធិសញញមួយ

រដឋរពមេរពៀងេលកមមវតថុ

ខណៈេពលែដលពួកេគចប់េផតមដំេណរករ

និងេគលបំណងៃនសនធិសញញេនះ
កនុងករែរបកលយសនធិសញញេនះជចបប់

កនុងរបេទសរបស់ខួន។
ល
រដឋអចរតូវបនចងកតពវកិចផ
ច ូវចបប់
ល
េលសនធិសញញមួយ េន

ិ ីែដលេហថជករផតល់សចចប័នប៉ុេណណះ
េពលលែដលខលួនឆលងកត់នីតិវធ

(េទះបីជ

របសិនេប ពួកេគបំេពញនីតិវ ិធីេនះ បនទប់សនធិសញញេនះចូលជធរមន េនះរតូវបន
ិ ីៃនករផតល់សចចប័នខុសៗគនខលំងរវងរដឋ។ រដឋភគ
េហថ ’ករទទួលយក’)។ នីតិវធ
េរចនេនអសុីអេគនយ៍តរមូវឲយសនធិសញញ រតូវបនអនុ ម័តេដយសេមលងភគេរចនៃន
ិ ី
សភ។ រដឋខលះបញ
ជ ក់ ពីនីតិវ ិធីេនះលមអិតកនុងរដឋធមមនុញញ រដឋខលះេទៀតបនបេងកតនីតិវធ
មួយែដលមិនេនកនុងរដឋធមមនុញញ។ សរមប់របេទស ឥណូឌ េនសុី ម៉ េឡសុី សឹងហបូរ ី និង
ៃថ សនធិសញញនឹងមិនកលយជចបប់ មួយេនះេទ លុះរតណែតករផតល់សចចប័នរតូវ
បនបំេពញ េហយសនធិសញញ ’ចូលជធរមន’ ប៉ុេណណះ។
សនធិសញញកលយជចបប់អនតរជតិ ឬចូលជ ’ធរមន’ ជចបប់ លុះរតែតេនេពល
ែដលចំនួនរដឋជក់លក់បនផតល់សចចប័នប៉ុេណណះ។ រល់សនធិសញញទំងអស់រតូវករ
ចំនួនរដឋជក់លក់មួយកនុងករផតល់សចចប័នមុ នេពលសនធិេនះ

រតូវបនចត់ទុកថជ

ចបប់ អនតរជតិ។ ជឧទហរណ៍ ICCPR និង ICESCR ទមទរឲយមនភគីរដឋចំនួន
៣៥ ខណៈេពលែដល CRC CAT និង PWD រតូវករែតចំនួន២០ប៉ុេណណះ។ េនេពល
ចំនួនែដលចំបច់ៃនរដឋែដលបនផតល់សចចប័នសនធិសញញមួយ
ប័នបនរបគល់ជូន

UN

(កនុងនីតិវ ីមួយែដលេហថ

េហយករផតល់សចច

’ករតមកល់លិខិតូបករណ៍ផតល់

សចចប័ន’ ) សនធិសញញរតូវបនចត់ ទុកថចូ លជ ’ធរមន’ និងកលយជចបប់អនតរជតិ។
យ៉ ងណមិញរតូវចងចំថសនធិសញញ ចូល ជធរមនចំេពះែតរបេទសែដលបនផតល់
សចចប័នេលសនធិសញញេនះប៉ុេណណះ។ ដូចេនះសនធិសញញមួ យអចជចូលធរមន ជ
មួយរបេទសមួយចំនួនែដលបនចងកតពវកិចចេលសនធិសញញេនះ េហយរដឋេផសងេទៀត
(ែដលមិនបនផតល់សចចប័ន)

អចចងកតពវកិចចរតឹមែតកនុងករមិនរបរពឹតក
ត ុងវ
ន ិធីមួយ

ែដលផទុយនឹងកមមវតថុ និងេគលបំណងៃនសនធិសញញេនះែតប៉ុេណណះ។
េនេពលែដលសនធិសញញសិទិម
ធ នុសសមួយចូលជធរមន
េឡង។

អនកជំ នញករមួយរកុមែដលរតូវបនេហថ

បេងកតេឡងកនុងកររគប់រគងសនធិសញញ។

ករផលស់បូរមួ
ត យចំនួនេកត
’សថប័ នសនធិសញញ’

រតូវបន

រដឋភគីរតូវបនចត់ទុកថចងកតពវកិចច

េដយកតពវកិចចសនធិសញញរបស់ពួកេគ។ រដឋែដលរពមេរពៀងេលសនធិសញញ បនទ ប់ពី
សនធិសញញចូលជធរមន រតូវបនេហថបន ’ទទួលយក’ សនធិសញញេនះ។ រដឋែដល
បនកលយជភគីៃនសនធិសញញមួយេដយសរករផលស់បូតររដឋ (ជឧទហរណ៍ ទីម័រខង

េកតែដលរបេទសថមីមួយបនេលចេចញជរូបរង)
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ឬក៏របេទសមួ យរតូវបនែចកជពីរ

(ជឧទហរណ៍ េឆកូ សវ៉
ូល គីជេឆក និងសលូវ៉ គី) រតូវបនេហថបន ’ទទួលយក’ សនធិ

សញញមួយ។

េផតតសំខន់េល

ចប់តំងពីករបញចុ ះបញចូ លេទដល់ករអនុវតត
ករអនុម័ត
រដឋសហរបជជតិ រតូវេបះេឆនត
សរមប់វគគចុងេរកយ

និងអនុម័តសនធិសញញ

សនធិសញញគឺចប់ ដំេណរករ
េដមបីចុះហតថេលខ។

ករចប់បងខំ
សនធិសញញកល យជចបប់ អនត រជតិ

េនេពលមនចំ នួនពិតរបកដជក់
លក់ ពីរដឋ ែដលផតល់សចចប័ ន។

ករបញចុ ះបញជ
ះបញជូ ល

ភគីពក់ព័នធដូចជ

ករចុះហតថេលខ /

អងគករេរករដឋភិបល

ករផតលស
់ ចចប័ន

អងគករអនតរជតិ និង
រដឋរតូវពិភកសពីគំនិតនិង

រដឋភគី យល់រពមេទេល

េសចកតីរពង

ករអភិ វឌឍនូ វគេរមង

សហរបជជតិ របមូលយកគំនិតេនះ

េដមបីគំរទ។

េទេធវេសចកតី រពងសនធិសញញ

សនធិ សញញ េពលខល ះមននូ វ
ខលកខខណឌ។

ករអនុវតតកងរសុ
ក
ុន

សនធិសញញេនេពលេនះរតូវបន
រប់ បញចូ លេនកនុងចបប់ របស់រដឋ
ភគី នីមួយៗ។

រកុមករងរេរៀបចំពកយ
េពចន៍ េនកនុងឯកសរ។
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បនទប់ពីករផតល់សចចប័ ន រដឋអចចប់េផតមអនុវតតសនធិសញញ ែដលេនះជនីតិវ ិធីៃនករ
េធវចបប់សនធិសញញេនកនុងរបេទសមួយ។ ដូចគននឹងករផតលសចចប័នផងែដរករអនុវតត
ខុសៗគនេដយែផអកេលរដឋេផសងៗគន។ សរមប់រដឋមួយចំនួន ករផតលស
់ ចចប័នគឺដូចគន
នឹងករអនុវតត

ដូចេនះសនធិសញញសនធិសញញនឹងកលយជចបប់ េដយសវ័យរបវតតិ។

សរមប់រដឋដៃទ រដឋភិ បល នឹងសិកសេតថសិទិេធ នកនុងសនធិសញញមនសងគតភពជ
មួយនឹងចបប់ និងតៃមលែដលរសប់យ៉ងដូចេមតច កនុងេគលបំណងសេរមចពីវ ិធីកុងករ
ន
ែកសរមួលចបប់ជតិរបស់ខួន
ល

(ឬែកសរមួលសនធិសញញតមរយៈករេធវខលកខខណឌ)

េដមបីេធវតៃមលេសមគន។ របេទសដៃទអចបេងកតចបប់ ឬរកមែដលមនតៃមលេសម (ជឧទ
ហរណ៍ ‘ចបប់ សីព
ត ីជនពិករ’) ឬពួកេគអចេធវឲយសនធិសញញេនះកលយេទជចបប់ ែតមតង
(េហយរបែហលជបកែរបសនធិសញញ និងដក់េឈមះេផសង)។ រដឋអចឆលងកត់នីតិវ ិធី
កនុងករបចចុបបននភពចបប់

ែដលមនរសប់របស់ខួលនេដមបីេឆលយតបនឹងសតង់ដរសនធិ

សញញ ែដលមនន័យថលុបបំ បត់េចលចបប់ែដលមិនរសបជមួយនឹងសនធិសញញ ឬ
តក់ែតងចបប់ថីេម ដ មបីេឆលយតបនឹងសនធិសញញ
វ ិធីសរសតអីក
វ ៏ េដយែដលរដឋភិបលេរប

ឬែកសរមួលចបប់ែដលមនរសប់។

លទធផលចុងេរកយ

គឺថសតង់ដរកនុងសនធិ

សញញរតូវបនចប់បងខំអនុវតតេដយចបប់កុនងរបេទសេនះ។

២.៤.១ ខលកខខណឌ នង
ិ ករយល់ដឹងពស
ី នធស
ិ ញញ
េពលខលះ

រដឋភិបលគិតថជករពិបកកនុងករអនុ វតតសិទិម
ធ នុសសជក់លក់មួយចំនួន

េដយសរសិទិទ
ធ ំងេនះរបឆំងនឹងជំេនឿជក់ លក់កុនងសងគមរបស់ពួកេគ ឬអចថរតូវ
ចំណយថវ ិកេរចនេពកកនុងករអនុវតតសិទិទ
ធ ំងេនះ ឬសិទិទ
ធ ំងេនះរបឆំ ងនឹងចបប់
ែដលមនរសប់ជេរចន។

ខលកខខណឌ

និងករយល់
ករយល់

ដឹងពីសនធិសញញ
‘ខលកខខណឌ’ែកសរមួលសុ
ពលភពផលូវចបប់ របស់ម
រតនមួយ

ឬបបញញ តិម
ត ួយ

ៃនសនធិសញញេនកនុងរប
េទសែដលដក់ខលកខខ

ណឌ។ “ករយល់ដឹងពីសនធិ
សញញ” ឬ (”េសចកតី រប
កសបករសយ’) ជេសច
កតីែថលងករណ៍មួយែដលេធវ
េឡយេដយរដឋភគីែដល
បញ
ជ ក់បំភឺ ល

ឬពិសតរពីវ ិធី

ែដលរដឋេនះបករសយសិ
ទធិកុងសនធ
ន
ិសញញមួយ។

េនកនុងករណីទំងេនះ

រដឋភិ បលអចែកសរមួលសនធិ

សញញតមរយៈករដក់ខលកខ
ខលកខខណឌ (មិនបញចូ លមរតឬសិទិធេទកនុងចបប់ និងមិនមន
ឆនទៈកនុងករអនុ វតត)

ឬេធវករបញ
ជ ក់ពីករយល់
ករយល់ដឹងមួយែដលបញ
ជ ក់ពីវ ិធីែដលរដឋនឹង

បករសយសិទិ។
ធ េពលខលះរដឋេរបរបស់ខលកខខណឌ កនុងករេធវសនធិសញញ មនភពទន់
េខសយ។ ែដលសថនភពេនះមិនគួរេក តមនេនះេទេដយសរ ខលកខខណឌមិនអច
េធវឲយកមមវតថុ និងេគលបំណងទន់េខសយបនេនះេទ។ ជឧទហរណ៍មួយ រដឋមួយ
ចំនួនេនអសុីអេគនយ៍បនដក់ខលកខខណឌេល
ពិភកសេពលេរកយ)

CEDAW

(

ដូចែដលនឹងរតូវបន

ែដលរតូវបនរ ិះគន់េដយសរពួកេគអនុញញតឲយមនេរ សេអង

េលរសតីកុនងករេរៀបអពហ៍ពិពហ៍ ភពជពលរដឋ និងសិទិផ
ធ ូលវចបប់ អនកខលះអចអះអង
ថខលកខខណឌទំ ងេនះរបឆំងនឹ ងេគលបំណងៃនសនធិសញញ
េតរដឋដៃទអចេធវអីប
វ នខលះ?

ប៉ុែនតេទះបីជដូចេនះ

រដឋរបឆំងនឹងខលកខខណឌទំងេនះេទអងគករសហរបជ

ជតិ ប៉ុែនតពួកេគេនែតទទួលសគល់រដឋជភគី ៃនអនុសញញេនះ។ េនេពលែដលេធវករ
រតួតពិនិតយសថនភពសិទិម
ធ នុសសរបស់រដឋមួយ
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ខលកខខណឌទំងេនះជេរឿយៗរតូវបន

ពិភកស េហយរដឋរតូវបនេសនឲយលះបង់នូវខលកខខណឌ។ ខលកខខណឌមិនគួ ររតូវបន
ចត់ទុកថជភពទន់េខសយកនុងរបព័នធសនធិសញញេនះេទ េដយសរខេនះផតលទ
់ ំនុក
ចិតតដល់រដឋកុងករក
ន
ល យេទជរដឋភគី

មុនេពលពួកេគមនភពរួចរល់

េហយផតល់

េពលេវលសរមប់ ពួកេគកនុងករផលស់បូតរចបប់ និងសងគម ដូចេនះពួកេគអចលះបង់

េចលនូវខលកខខណឌ និងអនុេលមតមសិទិធទំងអស់។

បចចុបបននេនះមនសនធិសញញសិទិម
ធ នុសសចំនួនរបំបួន ែដលបនអនុ ម័តតមរយៈនីតិវ ិធី
សនធិសញញទំងរសុង។ េធវករពិនិតយេមលេលកលបរ ិេចឆទអនុម័ត និងករចូលជធរ
មនៃនសនធិសញញទំងេនះ េយងអចសេងកតេឃញថសនធិសញញខលះ រតូវបនផតល់សចច
ប័នភលមៗ (តិចយ៉ ងពីរឆនំសរមប់ CEDAW និងCRC) ខណៈេពលែដលសនធិសញញេផសង

េទៀតរតូវចំ ណយេពលយូរែមនែទន (ដប់ឆនំសរមប់ ICCPR និង ICESCR និងដប់បី
ឆនំសរមប់ ICRMW)។ េលសពីេនះេទៀត របំមួយកនុងចំេណមសនធិសញញទំងរបំបួន

គឺមននូវពិធីសរបែនថម ែដលដច់េដយែឡកែតជសនធិសញញែដលភជប់កុងករបែនថ
ន
ម

អវីមួយេទេលសនធិសញញេដម អចជសិទិធ ឬយនតករកនុងករជួយដល់ករករពរសិទិធ
ទំងេនះ ដូចជសនធិសញញែដលអនុញញតឲយមនករេសុបអេងកត និងបណឹត ង។

សនធិសញញអនតរជតិសូនលទំងរបំបូន

តមលំដប់ៃនកលបរិេចឆទែដលចូលជធរមន

ICERD៖ អនុសញញអនតរជតិសីព
ត ីករបំបត់រល់ទរមង់ៃនករេរ សេអ ងពូជសសន៍

អនុម័ត ឆនំ១៩៦៥។ ចូលជធរមនឆនំ១៩៦៩។

ICESCR៖ កតិកសញញអនតរជតិ សីព
ត ីសិទិធេសដឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌។
អនុម័ត ឆនំ១៩៦៦។ ចូលជធរមនឆនំ១៩៧៦។
ពិធីសរបែនថម: បណឹត ងបុគគល។ អនុម័តឆនំ២០០៨ (មិនទន់ចូលជធរមន)។
ICCPR៖ កតិកសញញអនតរជតិ អនតរជតិ សីព
ត ីពលរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ
អនុម័ត ឆនំ១៩៦៦។ ចូលជធរមនឆនំ១៩៧៦។
ពិធីសរបែនថម៖ បណឹត ងបុគគល។ អនុម័ត ឆនំ១៩៦៦។ ចូលជធរមនឆនំ១៩៧៦។
ពិធីសរបែនថម៖ េទសរបហរជីវ ិត។ អនុម័ត ឆនំ១៩៨៩។ ចូលជធរមនឆនំ១៩៩១។
CEDAW៖ អនុសញញសតីពីករបំបត់រល់ទរមង់ៃនករេរ សេអ ងរបឆំងនឹងរសតីេភទ
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អនុម័ត ឆនំ១៩៧៩។ ចូលជធរមនឆនំ១៩៨១។
ពិធីសរបែនថម៖ បណឹត ងបុគគល។ អនុម័ត ឆនំ១៩៩៩។ ចូលជធរមនឆនំ២០០០។
CAT៖ អនុសញញរបឆំ ងករេធវទរុណកមម និងកររបរពឹតតមកេលខួលន ឬទណឌកមមឯេទៀត

ែដលេឃរេឃ អមនុ សសធម៌ ឬបេនថកបនទប

អនុម័ត ឆនំ១៩៨៤។ ចូលជធរមនឆនំ១៩៨៧។
ពិធីសរបែនថម៖ ករេសុបអេងកត និងករចូលេម ល។ អនុម័ត ឆនំ២០០២។
ចូលជធរមនឆនំ២០០៦។
CRC៖ អនុសញញសតីពីសិទិក
ធ ុ មរ
អនុម័ត ឆនំ១៩៨៩។ ចូលជធរមនឆនំ១៩៩០។
ពិធីសរបែនថម: កុមរកងកមលំងរបដប់ អវុធ។ អនុម័ត ឆនំ២០០០។
ចូលជធរមនឆនំ២០០២។
ពិធីសរបែនថម៖ ករលក់កុមរ េពសយកមមកុម រ និងកមសរសតកុមរ។ អនុម័ត ឆនំ២០០០។
ចូលជធរមនឆនំ២០០២។
ិ ិទំនក់ ទំនង។ អនុម័ត ឆនំ២០១១។ ចូលជធរមនឆនំ២០០៤។
ពិធីសរបែនថម នីតិវធ

ICRMW៖ អនុសញញអនតរជតិសីព
ត ីករករពរសិទិរធ បស់ពលករេទសនតរបេវសន៍រគប់រូប
និងសមជិករគួសររបស់ពួកេគ

អនុម័ត ឆនំ១៩៩០។ ចូលជធរមនឆនំ២០០៣។
CRPD៖ អនុសញញសតីពីសិទិជ
ធ នពិករ
អនុម័ត ឆនំ២០០៦។ ចូល ជធរមនឆនំ២០០៨។
ពិធីសរបែនថម៖ បណឹត ងបុគគល។ អនុម័ត ឆនំ២០០៦។ ចូលជធរមនឆនំ២០០៨។
ICED៖ អនុសញញអនតរជតិសីព
ត ីករករពរជនរគប់រូបពីករបត់ខួលនេដយបងខំ

អនុម័ត ឆនំ២០០៦។ ចូល ជធរមនឆនំ២០១០។
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២.៥ េហតុអរីវ ដឋផតល់សចចប័នេលស
កិចច
 នធស
ិ ញញែដលជបនទកកតពវ
ុ

ផលវចបប់
ដល់ពួកេគ?
ូ

ជករចំែលកែដលរដឋមួយរពមេរពៀងេដយសម័រគចិ តតេលសនធិសញញមួ យ
ករមិតនូវអំ ណចរបស់ពួកេគ។

ែដលអច

សំណួរចបស់លស់មួយែដលេលចេឡងគឺថេហតុអីវ

បនជរដឋេធវដូចេនះ? មននូវេហតុផលមួយចំ នួន។

១. រដឋមនរបជជនែដលមនបំ ណងចង់ ឲយមនករករពរសិទិធរបស់ពួកេគ។

េយងរបែហលជេភលចថរដឋរតូវបនដឹកនំេដយមនុសស
របស់ពួកេគ
ភិបល។

ឬ

ជេរឿយៗ

ែដលទទួលបនសិទិធ

ពួកេគពឹ ងែផអកេលសងគមសុីវ ិលសរមប់ ករគំរទឲយពួកេគបេងកតរដឋ

សំពធពីសងគមសុីវ ិលជកមលំងជរមុញចមបងកនុងករបញុច ះបញូច លរដឋកុង
ន

កររពមេរពៀងេលសនធិសញញ។ ជករពិតណស់ អងគករសងគមសុីវ ិលេនកនុងរបេទស
ជេរចនបនេរៀបចំរពឹតតករណ៍េដមបីជរមុញ

ឬដក់សំពធដល់រដឋកុនងករចុះហតថ

េលខេលអនុសញញអនតរជតិ។

២. រដឋរពមេរពៀងជេរសចជមួយនឹ ងកមមវតថុ

េនកនុងករណីមួយចំនួន

និងេគលបំណងរបស់សនធិសញញ។

សនធិសញញបេងកតករេបតជញចិតតតិចតួចសរមប់រដឋេដយ

សរពួកេគបនអចមនសិទិជ
ធ េរចន េនកនុងចបប់ជ តិរបស់ពួកេគរួចជេរសច។

េនះរបែហលជករណីសរមប់សិទិជ
ធ នពិករ

ដូចែដលរដឋជេរចនបនទទួល

សគល់សិទិជ
ធ នពិ កររួចមកេហយ។ ឬសរមប់រដឋេនអឺរប
៉ុ តមរយៈកររពមេរពៀង
េលអនុសញញរបចំតំបន់របស់ពួកេគ (អនុសញញសតីពីសិទិម
ធ នុ សសរបស់អឺរប
៉ុ កនុងឆនំ
១៩៥០)

ពួកេគរតូវបនចងកតពវកិចចផូវចបប់
ល
រច
ួ ជេរសចេលសិទិភ
ធ គេរចនកនុង

ICCPR ឬ CEDAW។

ិ៍ ត
៣. រដឋគិតគូរពីេករេឈ
ម ះេនឆកអនតរជតិ របស់ខួលន។
ជតិ

េហយរដឋែដលរបឆំងនឹ ងសិទិម
ធ នុសស

ិ៍ ត
បញ
ហ េករេឈ
ម ះកនុងឆកអនតរ
ឬជអនកែដលរ ំេលភបំពនសិទិធ

មនុសស ជេរឿយៗរតូវបនចុចេឈមះ និងជករេអៀនខមស់សរមប់រដឋទំងេនះ។
ដូចេនះ សូមបីែតរដឋែដលេយងសនមតថមិនយល់រសបេលសិទិម
ធ នុសស ក៏េនែតចុះ
ហតថេលខេលសិទិម
ធ នុសសែដរ។ ជឧទហរណ៍ សូមបីែតកូេរ ៉ខងេជងែដលរតូវបន
ចត់ទុកថជអនករ ំេលភបំ ពនសិទិធមនុសសធងន់ធងរជងេគ

ក៏បនរពមេរពៀងេល

សនធិសញញសិទិម
ធ នុ សសចំនួនបួនែដរ (ICCPR ICESCR CRC CEDAW)។
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៤. សំពធអនតរជតិ។ រដឋអចរតូវបនជរមុញ (ឬសូមបីែតបងខំ) េដមបីរពមេរពៀងេល
សនធិសញញសិទិម
ធ នុ សសេដយរដឋដៃទ

ឬេដយអងគករអនតរជតិ។

របែហលជផលរបេយជន៍ដ៏លអរបេសរបំ ផុត

ជឧទហរណ៍

សរមប់រដឋមួយកនុងកររពមេរពៀង

េលសនធិសញញេដមបីទទួលបនជំនួយ ឬកលយេទជសមជិកៃនអងគករមួយដូចជ
អងគករពណិជជកមមពិភពេលក (WTO) ជេដ ម។
៥. មិនមនឆនទៈកនុងករអនុេលមតម។

រដឋខលះអចមិ នេសមះរតង់េនេពលរពម

េរពៀងេលសនធិសញញមួយ៖ ពួកេគមិនមនឆនទៈកនុងករអនុេលមតម ប៉ុែនតគិតថ

ិ៍ ត
សនធិសញញនឹងផតល់នូវេករេឈ
ម ះលអដល់ពួកេគ

ដូចេនះពួកេគចុះហតថេលខ។

យ៉ ងណមិញ ដូចែដលកររសវរជវបនបងហ ញ កររពមេរពៀងេដយមិនេសមះ
រតង់េនកនុងរយៈេពលជេរឿយៗមនលទធផលែដលរដឋអនុេលមតម

េនេពល

ែដលរបជជនរជបដឹងពីសិទិរធ បស់ខួលន ពួកេគអចបងខំរដឋកុងករអនុ
ន
េលមតម។
៦. តមបកសពួក។រដឋជេរច នរពមេរពៀង

ឬបដិ េសធ

សនធិសញញេដ មបីរសបគនជ

មួយនឹងៃដគូតំបន់ ឬនេយបយរបស់ខួន។
ល
ជឧទហរណ៍ រដឋភគេរចនេន
សហភពអឺរប
៉ុ បនរពមេរពៀងេលសនធិសញញដូចគន ដូចជេនអរហវិកខងតបូង
មិនមនរដឋណបនរពមេរពៀងេលអនុសញញជនេភៀសខលួនេនះេទ។ យ៉ ងណ
មិញ

របេទសេនអសុីអេគនយ៍មិនអនុ វតតនូវទសសនៈ

រួមថនក់តំបន់េនះកនុងករ

រពមេរពៀងេលសនធិសញញេនះេទ េដយសរចំនួនៃនករផតល់សចចប័នគឺខុសគន
ខលំងែមនែទន។ របេភទៃន ”ករតមបកសពួ ក” មួយេទៀត េកតេឡងេនេពល
ែដលសនធិសញញទទួលបនករគំរទេសទរែតជសកល

ដូចជសិទិរធ សតី

(ែដល

មនែតរដឋចំនួនរបំ ពីរប៉ុេណណះមិនបនរពមេរពៀង) និងសិទិក
ធ ុមរ (ែដលមនែត
ចំនួនពីរប៉ុ េណណះែដលមិនបនផតល់សចចប័ ន)៖ រដឋនឹងរពមេរពៀងេលសនធិសញញ
ទំងេនះ េដយសរពួកេគមិនចង់កលយជែផនកមួយៃនរកុមរបេទសែដលមិនអនុ
េលមតមសនធិសញញ។

អនុសញញសតីពីសិទិជ
ធ ពិករកំពុងែតសថិតកនុងគនលងេនះ

ផងែដរែដលមន ៨៥% ៃនពិភពេលកបនរពមេរពៀងេលអនុសញញេនះរួចជ
េរសច។
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ក.េសចកតស
ី េងខបពីជំពូក នង
ិ ចំនុចគនលះ
ឹ

សតង់ដរសិទិ ធមនុ សស
សិទិធមនុសសបេងកតសតង់ដរជក់ លក់មួយ ៃនកររបរពឹតតមកេលមនុសសជតិ ទំងអស់។
សតង់ដរមនេនកនុងទំ ងចបប់អនតរជតិសធរណៈ (PIL) និងចបប់ជតិ ។ ករអភិវឌឍ

នូវសតង់ដរទំ ងេនះកលពីេពលថមីៗេនះ គឺជ ករេឆលយតបនឹងភពសហវយង់ ឃង
ន ៃន
សរងគមេលកេលកទីពីរ។

សតង់ដរសិទិម
ធ នុសសអនតរជតិរតូវបនគំរទេដយសនធិ

សញញែដលជកិចរច ពមេរពៀងចងកតពវកិចចផូវចបប់
ល
។
េរឿងសមញញ ទូេទសរមប់ចបប់ជតិ

ជដំបូងសតង់ដរសិទិម
ធ នុសសជ

ប៉ុែនតបចចុបបននសតង់ដរសិទិម
ធ នុសសជែផនកមួយ

សំខន់ៃន PIL។

ចបប់អនតរជតិ សធរណ៖ មូលដឋនរគឹះ
ចបប់ អនតរជតិ និងចបប់ជតិ ខុសគនជេរចន។ ចបប់ ជតិរតូវបនេធវេឡងរដឋភិ បល
េហយចប់បងខំអនុវតតេដយតុលករ។ កមមវតថុៃនចបប់ ជតិគឺជរបជពលរដឋៃនរបេទស
េនះ ែដលមិនពក់ ព័នធេដយផទល់កុនងករេធវ ឬចប់បងខំអនុ វតតចបប់ ប៉ុែនតជកមមវតថុ

ៃនចបប់។ PIL ពក់ព័នធនឹងរចនសមព័នធ និងអកបបកិរយ
ិ របស់រដឋអធិបេតយយ និង

អងគករអនតរជតិ។ ចបប់ អនតរជតិ សធរណៈរតូវបនតក់ែតង េដយរដឋននកនុងករ

រគប់រគងនូវអកបបកិរ ិយរបស់ខួលន។ ចបប់អនតរជតិសធរណៈមនរបភពបួ ន សំខន់ ៗ
៖ (១)សនធិសញញ (២)ទំេនៀមទំលប់ (៣)េគលករណ៍ទូេទ (៤)េសចកតីសេរមចរបស់

តុលករ និងសំេណរសតីពីចបប់ អនតរជតិ ។ សនធិសញញជកិចរច ពមេរពៀងរវងរដឋ េហយ
ជេរឿយៗេកតមនកនុងទរមង់ជលយលកខអកសរ ែដលរដឋស័រម គចិតតកុនងកររពមេរពៀង។
េនេពលែដលរបេទសមួយ បនរពមេរពៀងថចងកតពវកិចចរសបចបប់ េលសនធិសញញ
មួយ រដឋេនះកលយជរដឋភគី ៃនសនធិសញញ ចបប់អនតរជតិទំេនៀមទំលប់ ជទរមង់ ែដលមិន
សរេសរជលយលកខអកសរ

ៃនចបប់ ែដលជលទធផលៃនករអនុ វតតដ៏យូរអែងវងរបស់រដឋ។

េគលករណ៍ទូេទជែផនកៃនចបប់ែដលជេរឿងទូេទកនុងចបប់ជតិ ែដល ពួកេគរ ំពឹង

ថនឹងកលយជែផនកមួយៃនPILផងែដរ។ ចបប់ ទំេនៀមទំលប់ Jus cogesn និង វ ិធន

ដច់ខត ជែផនកៃនPIL ែដលមិនរតូវករផតល់សចចប័នេលសនធិសញញេដមបីចត់ ទុកថ
ជចបប់ចំេពះរដឋមួយេនះេទ

ជឧទហរណ៍រួមមនេសរ ីភពែដលរួចផុតពីករេធវ

ទរុណកមម និងទសភព និងសិទិរធ ស់រនមនជីវ ិត។
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របវតតិៃនករអភិ វឌឍសតង់ដរសិទិ ម
ធ នុ សស
សតង់ដរសិទិម
ធ នុសសអនតរជតិេពលបចចុបបនន ភគេរចនេរកយសរងគមេលកេលកទីពីរ

ប៉ុែនតពួកេគបនតពីកិចចរពមេរពៀង

និងសនធិសញញកលពី មុនេលរបធនបទដូចជទស

ភព រកមសីលធម៌ៃនសរងគម និងករករពរជនជតិ ភគតិចជេដម។ រពឹតតករណ៍
សំខន់សរមប់ករអភិ វឌឍសតង់ដរសិទិម
ធ នុសសអនតរជតិ

គឺជករបេងកតអងគករសហ

របជជតិ ែដលកំណត់ថសិទិម
ធ នុសសគឺជេគលបំ ណងចមបង។ ឯកសរជសកល
ដំបូងគឺ UDHR ែដលរតូវបនបញចប់កររពងកនុងរយៈេពលពីរឆនំេដយគណៈកមមករ
សិទិធមនុសស។ UDHR ជេសចកតីរបកសែដលមិនមនឋនៈចងកតពវកិចផ
ច ូវចបប់
ល
ជ
ផលូវករ

េទះបីជមនករអះអងថេសចកតីរបកសេនះ

ឬែផនកខលះៃនេសចកតីរបកស

េនះ ពិតជមនកតពវកិចចផូលវចបប់េលរដឋសមជិករបស់ UN ក៏េដយ។ UDHR កំណត់
ពីមូល ដឋនរគឹះៃនករបេងកតសនធិសញញសិទិម
ធ នុសសែដលចងកតពវកិចផ
ច ូវចបប់
ល
។

ករបេងកតសនធិស ញញ៖ ទិ ដឋភពទូ េទមួ យ
សនធិសញញចប់េផតមេនេពលែដលសហគមន៍អនតរជតិ

អេងកតេឃញពី តរមូវករែដល

រកុមមួយចំនួនរតូវករករពរេដយចបប់អនតរជតិ។

វឌឍនភពអចរតូវបនបេងកត

ិ ។ សនធិសញញសិទិធ
េដយរកុមែដលពក់ព័នធដូចជរដឋ អងគករអនតរជតិ និងសងគមសុីវល
មនុសសជទូេទរតូវបនរពងេដយសថប័ ន UN មួយ េនេពលរួចរល់ េបកឲយរដឋ
សមជិកចុះហតថេលខ។ េនេពលរដឋចុះហតថេលខេលសនធិសញញ ពួកេគរពមេរពៀង
កនុងកររ ំេលភបំពនេលកមមវតថុ

និងេគលបំណងៃនសនធិសញញេនះេទ

ទន់បនចងកតពវកិចចផូវចបប់
ល
េដយអនុសញញេនេឡយេទ។
ចបប់ ចំេពះសនធិសញញមួ យេនេពល

ប៉ុែនតរដឋមិន

រដឋមនកតពវកិចផ
ច ូ លវ

ែដលខលួនបនផតល់សចចប័នេលសនធិសញញេនះ

េហយសនធិសញញេនះចូលជធរមនេដយតមរយៈេធវខលកខខណឌ
រដឋអចេរជសេរ សកនុងករមិ នចងកតពវកិចចេលមរត

ែដលមនន័យថ

ែដលខលួនបនដក់ខលកខខណឌ

ិ ីែដលខលួននឹងបក
ឬេធវករបញ
ជ ក់ពីករយល់ដឹងេលសនធិសញញ ែដលបញ
ជ ក់ល មអិតពីវធ

រសយមរតៃនសិទិធ។

សនធិសញញសិទិម
ធ នុស សអនតរជតិចងកតពវកិចចផូលវចបប់

ប៉ុែនត

ចំេពះរដឋែដលបនផតលសចចប័នេលសនធិសញញប៉ុេណណះ។

េហតុអីប
វ នជរដឋផល
ត ់សចចប័នេលសនធិសញញ?
រដឋស័រគមចិតតកុនងករកលយេទជរដឋភគីៃនសនធិសញញមួយ

េដយមនេហតុផលមួយ

ចំនួន។ ពួកេគេឆលយតបនឹងករតស៊ូមតិ របស់សងគមសុីវ ិល ឬរបជជនេនកនុងរបេទស
របស់ខួន
ល ឬរដឋភិបលអចរពមេរពៀងរួចជេរសចេលសិទិក
ធ ុនងអនុសញញ។ រដឋអចរពម
េរពៀងផងែដរេលសនធិសញញេដយសរខលួនគិតរដឋដៃទចត់ទុករដឋខួលនថជរដឋលអ

ែដលេគរពតមចបប់
េរពៀងេលសនធិសញញ។

ឬក៏ពួកេគអនុ វតតតមសកមមភពរបស់រដឋដៃទ

រដឋ

ែដលបនរពម

រដឋមួយចំនួនអចរតូវបនជរមុញទឹកចិតតឲយចុះហតថេលខ
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ដូចេនះពួកេគអចមនលទធភពកនុងករចូលជសមជិកអងគករអនតរជតិ
ជំនួយ

ឬពណិជជកមមអនតរជតិ។

ឬទទួ ល

េទះបីជរដឋរពមេរពៀងេដយមិនមនឆនទៈកនុងករ

អនុេលមតមជមួយនឹ ងសតង់ដរ េនកនុងរយៈេពលែវង ពួកេគនឹងអនុវតតតមកតពវ
កិចស
ច នធិសញញ។

ខ. សំណួររKលង ឬសំណួរងយរសួល
• េតអីវជឧទហរណ៍ៃនសិទិែធ ដលមនកនុងចបប់ជតិមុនេពលមន

UDHR។

េត

របេទសរបស់អនកមនសិទិទ
ធ ំងេនះមុ ន UDHR ែដរឬេទ?
• េតអីជ
វ ករខុសគនចមបងរវងករពរសិទិធមនុសស

កនុងរបព័ នធចបប់អនតរជតិសធរ

ណៈ និងកនុងរបព័នធចបប់ជតិ? េតអីជ
វ ចំនុចខលំង និងអវីជចំនុចេខសយៃនករករ
ពរកនុងរបព័នធនីមួយៗ?

• ពិនិតយេលសិទិធមនុសសមួ យែដលមនវតតមនជទំេនៀមទំលប់ (ជឧទហរណ៍េសរ ី
ភពរួចផុ តពីទសភពនិង/ឬទរុណកមម) េហយពិពណ៌នពីរបវតតិរបស់វ។
• េតតួនទីអីែវ ដលរបេទសមិនែមនេលកខងលិចមនកនុងកររពង UDHR? េតេនះ
មនន័យថ

UDHR

ជឯកសរជសកលមួ យែដរឬេទ

ឬវរគន់ែតជសរមប់

េលកខងលិច?
• េហតុ អីប
វ នជរបេទសែដលអនករស់េនេរជសេរ សកនុងករផតល់សចចប័ ន ឬមិនផតល់
សចចប័នេលសនធិសញញសិទិម
ធ នុ សស? តមរយៈករពិនិតយេលរបវតតិៃនករផតល់សចច
ប័នេនកនុងរបេទសរបស់អនក

ពិភ កសថេហតុអីប
វ នជសនធិសញញរតូវបនផតល់

សចចប័ននេពលេនះកនុងរបវតតិសរសត។
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គ. ឯកសរពេិ រគះបែនថម

ចបប់ សិទិម
ធ នុ សស និងចបប់អនតរជតិសធរណៈ៖
មនេសៀវេភពុមពេសចកតីេផតមសតីពីចបប់ អនតរជតិ សធរណៈជេរច ន
បណ
ត ល័យតមសកលវ ិទយល័យ។

ខលឹមសរែដលមនេនចុ ងបញចប់

ែដលមនកនុង
ៃនជំ ពូកមួយ

ជករចប់េផតមលអរបេសរមួយ។

ករអភិ វឌឍៃនសិទិធមនុសស
ចំេពះរបវតតិៃនកររពង

និងករអនុម័ត

UDHR

អនកអចរសវរជវពីអុិនធឺែណតេដយរកេឈមះអនកនិពនធ

និងករអភិវឌឍសិទិធមនុ សស
ដូចខងេរកមែដលបន

េបះពុមពផសយអតថបទ និងេសៀវេភេលរបធនបទេនះ៖
•

Johannes Morsink,

•

Mary Ann Glendo,

•

Paul Gordon Lauren,

•

Samuel Moyn,

•

Mark Mazower,

•

Susan Waltz

រដឋ និងករផតលសចចប័ន
មនករសិកសគួរឲយចប់អរមមណ៍មួយចំ នួនតួចេលថេហតុ អីប
វ នជរដឋផតល់សចចប័ន
ផតលស
់ ចចប័ន)េលសនធិសញញ។

សរមប់ឯកសរពិេរពះបែនថម

េដយរកេឈមះអនកនិពនធដូចខងេរកម៖
•

Beth Simmons

•

Oona Hathaway

•

Ryan Goodman

•

Derek Jinks

•

Harold

Koh
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(ឬមិន

សូមរសវរជវពីអុិនធឺែណត
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3
សនធសញ
ញ សទធមនុសសអនតរជ-

េដយទទួលសគល់ថ UDHR មិនចងកតពវកិចច សហគមន៍
អនតរជតិបនចប់េផតមជំហនទីពីរ
េទកនុងឆកអនតរជតិ

ៃនករបញចូ លសិទិម
ធ នុសស

េដយសរេសរចូលកនុងសនធិសញញមួយ។

កររពងចប់ភលមៗបនទប់ពីករអនុម័ត UDHR កនុងឆនំ១៩៤៨។
េគលបំណងេដមៃនករែរបកលយ
ែតមួយរតូវបនេបះបង់េចល

UDHR

េទជសនធិសញញ

េហយបនទប់មកមនែផនករ

េធវសនធិសញញចំនួនពីរ េទះបី ជកនុងរយៈេពលដប់របំបីឆនំ េរកយ
មកេទបសនធិសញញទំងពីររតូវបនបងហញេនមហសននិបតរបស់
UN

(UNGA)

សរមប់ករចុះហតថេលខ
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និងអនុម័ត។

មនេហតុផលជេរចនចំេពះករសេរមចចិ តតថមនសនធិសញញពីរ

ជជងមនមួ យ៖

ករែបងែចកនេយបយែដលេកតមនេដយសរងគមរតជក់ ករចូ លជសមជិ ករបស់
UN ពីរដឋរួចផុតពីអ ណនិ គមជេរច នេនអសុី និងអរហវិកែដលបននំមកនូវជមួយ
ទសសនៈេផសងពី សិទិម
ធ នុ សស

េហយក៏មនជេរមសមួ យចំនួនេលវ ិធីសរសតកុងករចប់
ន

បងខំអនុវតតសិទិេធ ផសងៗតមផលូវចបប់ ។
ខណៈេពលែដលអនកខលះ បនចត់ទុកសរងគមរតជក់ថជកររួមចំែនកចមបងកនុងករ
ពនយេពល េហតុ ផលេផសងេទៀតក៏មនសរៈសំខន់ផងែដរ។ រដឋមនភពរបុងរបយ័តន
ពីទសសនៈេលសិទិែធ ដលចងកតពវកិចចផូលវចបប់
ែដលមនលកខណៈទូ លំទូលយ

ថជកររបឆំ ងនឹងេសចកតីរបកស

ដូចេនះកររពងរតូវករភពសុរកិតពក់ព័នធនឹងភរកិចច

និងកតពវកិចចែដលសនធិសញញដក់េលរដឋ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត កនុងអំឡុងេពលេនះ
(១៩៤៨-១៩៦៦) UN ជសថប័នែដលមនករវិវតតន៍េលឿនមួយែដលមនសមជិកចំនួន
របែហលជ ៦០ បនចូលរួមកនុងអំឡុងេពលេនះ (េកនេឡងចំនួនសមជិកេទវដង) ភគ
េរច នៃនរដឋទំងេនះចងមនធតុ ចូលេទកនុងសនធិសញញអនតរជតិ ផងែដរ។

មនភពខុសគនមួយចំ នួនកនុងរទឹសីៃត នសិទិម
ធ នុសស
ធិបេតយយៃនេលកខងលិច

ជចុងេរកយ

រវងរដឋមូលនិធននិយមែបបរបជ

និងរបេទសសងគមនិយ មៃនសហភពសូេវៀត

េហយ

េរកយមកេទៀតរដឋែដលរួចផុតពីអណនិគម ែដលជរបេទសកំពុងអភិវឌឍន៍។ ពក់
ព័នន
ធ ឹងដំ ណក់ចុងេរកយេនះ សិទិធកុងកររួ
ន
ចផុតពី អណនិគមនិយម (សវ័យសេរមច)
និងសិទិធៃនករមិនេរ សេអងគឺ មនសរៈសំខន់បំផុត។ ចំេពះរបេទសេលកខងលិច
ជេរចន (ភគេរចនរបជធិបេតយយែបបមូ លធននិ យម) សិទិន
ធ េយបយ និងេសរ ីភព
កនុងករបេញចញមតិរតូវបនចត់ ទុកថមនសរៈសំខន់។ សរមប់របេទសកុំមុយនិ
ម
ស
កតពវកិចចរដឋពក់ព័នធនឹងសុខភព
មនសរៈសំខន់។

ដូចេនះ

ករអប់រ ំ និងសិទិរធ បស់កមមកររតូវបនចត់ទុកថ
ផលរបេយជន៍ែដលមនកររបកួ តរបែជងេនះមន

ឥទធិពលកនុងករពនយឺតករចរចរជុំវ ិញនីតិវ ិធីរពងសនធិសញញ។
តំងពីដំបូង

មនករយល់េឃញថកររកសរបេភទសិទិទ
ធ ំងពីរ

(សិទិធពលរដឋ

និង

នេយបយ ជមួ យនឹងេសដចកិចច និងសងគម) កនុងសនធិសញញែតមួយអចជកររបឈម
េដយសរករអនុេលមតមរបេភទនីមួយៗៃនសិទិគ
ធ ឺខុសគន។ ភពខុសគនេនះ ជរមុញ
ឲយមនករែបងែចកគនរវងសិទិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ កនុងទិ ដឋភពមយ៉ ង េហយ

និងមយ៉ ងេទៀតគឺរវងសិទិេធ សដឋកិចច និងសងគម។ បនទ ប់មកេទៀតមនករសេរមចចិតថ
ត
ិ ីេផសងគន។ ចំេពះ
ចេងកមសិទិទ
ធ ំ ងពីរេនះ អចរតូវបនចប់បងខំអនុវតតតមរយៈនីតិវធ
សិទិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ករអនុេលមតមេនកនុងករណីភគេរចនរតូវបន
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អនុវតតេនេពលែដលសនធិសញញចូលជធរមន។ ជឧទហរណ៍ រដឋមិនគួរអនុវតតករ
ផលស់បូរបនត
ត
ិចមតងៗកនុងករបញឈប់ករេធវទរុណកមមេនះេទ
ភលមៗនូវករេធវទរុណកមម។

ប៉ុែនតពួកេគរតូវបញឈប់

យ៉ ងណមិញ រដឋែដលរកីរក ឬកំពុងអភិវឌឍរតូវតរមូវ

ឲយេធវករបនតិចមតងៗ េឆពះេទកន់ ផតល់ជូនពលរដឋរបស់ខួលននូវសិទិេធ សដឋកិចច និងសងគម

ដូចជលទធភពកនុងករទទួ លបនករែថទំសុខភព

ឬក៏ ធននូវវតតមននូវវ ិទយល័យ

ជេដម។ េដយសរកររពមេរពៀងេលសនធិសញញមួយ ជករសេរមចែដលថវមិន
អចេទរួចេនះេទកនុងកររ ំពឹងថរបេទសកំ ពុងអភិវឌឍ

អចផតល់សិទិធកុនងករទទួល

បនករែថទំសុខភព ករអប់រ ំ និងលំេនដឋនភលមៗ។ ជចុ ងេរកយ េតថសិទិេធ ន
កនុងសនធិសញញរតូវបនករពរយ៉ ងដូចេមតច

វជកងវល់សរមប់រដឋភិបលភគេរចន

េតអនកណជអនកធនថរដឋភិ បលអនុ េលមតមសនធិសញញ? របសិនេបរដឋភិបល
មិនអនុេលមតម េតរដឋភិបលអចរតូវទទួលទណឌកមមែដរឬេទ? ជករសេរមចថ
សិទិធពលរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយមនកតពវកិចចផូវចបប់
ល
ចបស់លស់ េហយទំងេនះ

អចរតូវបនវយតៃមលេដយសថប័នសនធិសញញ។ សនធិសញញ ICCPR កំណត់នូវនីតិវ ិធី
ករងរៃនសថប័េនះ។

យ៉ ងណមិញ

មិនមនែផនករជបឋមកនុងករបេងកតសថប័ន

សនធិសញញសរមប់ ICESCR េនះេទ េដយសរយល់េឃញថសិទិទ
ធ ំងេនះមនករ
ពិបកកនុងករវយតៃមលរបសិនកររ ំេលភបំពនមួយេកតេឡង

េហយដូចេនះសនធិ

សញញមិនបនបេងកតសថប័នសនធិសញញេនះេទ (យ៉ ងណមិញ ទសសនៈបនផលស់បូតរ
េហយសថប័នមួយរតូវបនបេងកតេឡងដំណលគន នឹងសថប័នសនធិសញញ ICCPR ប៉ុែនត
មិនែមនេដយសរ ICESCR េនះេឡយ)។

េនទី បញចប់ របព័ នធបនេលចេចញជរូបរងែដលេធវករចប់បងខំអនុវតត ICCPR ភលមៗ
បនទប់ពីសនធិសញញេនះចូលជធរមន។
អចេធវបដិបបញញ តិតបន

ករេលកែលងែតមួយគត់គឺសិទិម
ធ ួយចំនួន

ែដលមនន័យថកនុងកលៈេទសៈពិេសសមួ យចំនួន

រដឋមិន

មនកតពវកិចចកុងករចប់
ន
បងខំសិទិទ
ធ ំ ងេនះេនះេទ។ តមន័យថមយ៉ ង សិទិធ ICCPR

អចបិទ និងេបក (ដូចជករបិទ និងេបកេភលងផងែដរ) េទះបីជសិទិខ
ធ លះ (មិនអចេធវ
បដិបបញញ តិប
ត ន) រតូវែតេបករគប់េពលក៏ េដយ។ ផទុយេទវ ិញ សិទិធកុង
ន ICESCR គឺមន
លកខណៈខុសៗគន។

ជករពិតរដឋមិនអចកសងរបព័នធសុខភព

និងករអប់រ ំបន

ភលមៗេនះេទ រតូវេធវកិចចករេនះបនតិចមតងៗ តមដំេណរករមួយែដលេហថ ’ករ
សេរមចបនជបេណត រៗ’។ ដូចមនបញ
ជ ក់លមអិតខងេរកម រដឋមនកតពវកិចចមួយ
កនុងករឈនេឆពះេទមុ ខកនុងករបំេពញសិទិេធ សដឋកិចច និងសងគមសរមប់មនុសសរគប់
រូប។ ជលទធផលៃនភពខុសគនេនះ សនធិសញញពីររតូវបនរពងដច់េដយែឡកពីគន
ប៉ុែនតរតូវបនអនុម័តេនេពលជមួយគនេន UNGA េហយបនចូលជធរមនេនេសទរ
ែតេពលជមួយគន (ICESCR បនចូលជធរមនបីែខមុន ICCPR េនៃថងទី ៣ ែខមករ
ឆនំ១៩៧៦)។ ដូចែដលករចងអុលបងហញ ពីសរៈសំខន់របស់ខួលន សនធិសញញទំងពីរ
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េនះរតូវបនដក់េឈមះថជ ”កតិកសញញ” ជជងអនុសញញ េដយសរពកយថ
កតិកសញញបងកប់ន័យថកិចស
ច នយែដលកន់ែតសំខន់ ឬតឹងរ ឹង។

៣.១ ICCPR
កតិកសញញអនតរជតិសីព
ត ីសិទិធពលរដឋ

និងសិទិន
ធ េយបយបនចូលជធរមនេនៃថង

ទី២៣ ែខមិ ន ឆនំ១៩៧៦។ មកដល់េពលបចចុបបននេនះ របេទសរបែហលជ ១៧០ បន
ផតលស
់ ចចប័នេលកតិកសញញេនះ។ េវៀតណមផតល់សចចប័ នមុនេគអងអស់េល ICCPR
កនុងចំ េណមរដឋេនអសុីអេគនយ៍កុនងឆនំ (១៩៨២) បនទប់មកហវីលីពីន (១៩៨៦) កមពុជ
(១៩៩២) ៃថ(១៩៩៦) ឡវ(២០០០) និងឥណូ ឌ េនសុី (២០០៦)។ សនធិសញញេនះមិនទន់
បនចុះហតថេលខេដយរប៊ុយេណ ម៉ េឡសុី ឬសឹងហបូរ ីេនេឡយេទ។

ខណៈេពលែដលមិនអចេធវេទបន

កនុងករផតល់េហតុផលជក់លក់ ថេហតុ អីប
វ ន

ជរដឋភិបលបដិ េសធកនុងករផតល់សចចប័នេលសនធិសញញមួយ

សឹងហបូរ ីបននិ យយ

ថេនបរ ិេវណ UN (ែដលកនុងករណីេនះកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍សរមប់កររតួត
ពិនិតយជសកលតមេពលេវលកំណត់កុនងឆនំ២០១១) ថ ”រដឋភិ បលសឹងហបូរ ីយកចិតត
ទុកដក់ េលកតពវកិចចអនុ សញញរបស់ខួនតឹ
ល
ងរ ឹងែមនែទន េហយេរជសេរស
 កនុងករមិន
ចុះហតថេលខេលសនធិសញញ

ដរបណខលួនមិនចបស់ថខលួនអចអនុវតតបនេពញេលញ

តមកតពវកិចចរបស់ខួនទំ
ល
ងអស់”។

ខណៈេពលែដលរដឋភិបលមិនបនបញ
ជ ក់ចបស់

លស់េតថកតពវកិចចណមួ យែដលខលួនមិនអចបំេពញេនះ ជចំ េនះដឹងទូេទែដលថ
សឹងហបូរ ីមិនអនុ ញញតឲយមនេសរ ីភព កនុងករបេញចញមតិ សិទិក
ធ ុនងកររបជុំ និងសិទិធ

សមគមបនេពញេលញេនះេទ ។ ែដនកំណត់ទំងេនះមិនរតូវបនេរៀបរប់ េដយ
រដឋភិ បលសឹងហបូរ ីេនះេទ ប៉ុែនតពួកេគបនបញ
ជ ក់ ថ “កនុងនមជរដឋេកមងខចីមួយែដល

មនរបជជនជរមុះពូជសសន៍ សសន និងភស សឹងហបូរម
ី ិនរតូវមនកំហុសេនះេទ”
បងកប់ន័យថេសរ ីភពខលំងេពកអចឈនេទដល់អេសថរភពពូជសសន៍។

ជចុង

េរកយ រដឋភិ បលសឹងហបូរ ីក៏បនសំេដផងែដរ េលជំហរបស់ខួលនែដលថ សិទិម
ធ នុសស
រតូវអនុេលមតមសតង់ដរជតិរបស់ពួកេគ េហយមិនែមនផទុយពីេនះេនះេទ េនេពល
ែដលខលួនបញ
ជ ក់ថ ”ឥរ ិយបថែដលសិទិទ
ធ ំងអស់រតូវបនទទួ ល និងអនុវតត យ៉ ងណ
មិញរតូវទទួលសគល់កលៈេទសៈ

និងឆនទៈជក់លក់របស់ជតិ”។

េនះរដឋភិបល

សឹងហបូរ ីកំពុងសំេដេលករជែជកែវកែញករវងសិទិជ
ធ សកល និង ’លកខណៈពិេសស
ិ ករអនុម័តេសចកតីរបកស និងែផនករ
ជតិ និងរបចំតំបន់ ’ ែដលបនេកតេឡងជុំវញ
សកមមភពទីរកុងែវយនកនុងឆនំ១៩៩៣។
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ICCPR េធវឲយសិទិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយកនុង UDHR កលយេទជសិទិែធ ដលចង
កតពវកិចផ
ច ូវចបប់
ល
។ មិនដូ ចគនេបះបិទេទនឹង UDHR េនះេទ េដយសរ ICCPR ក៏
បនបែនថមសិទិែធ ដលមិនមនកនុង UDHR ផងែដរ ដូចជសវ័យសេរមច និងករហម
ឃត់ ករនិរេទស និង សំដីេមលងយេរ សេអង េហយក៏បនេបះបង់ េចលសិទិធមួយ
ចំនួនកនុង UDHR ផងែដរ ដូចជសិទិរធ ទពយសមបតតិ និងសិទិរធ ជកេកនែដលមិនមនកនុង
ICCPR េនះេទ។

េផតតសំខន់េល
ពិ ធីសរបែនថម ICCPR
មនពិធីសរបែនថមពីរបែនថមេល ICCPR។ ទីមួយអនុញញតឲយបុគគលដក់ពកយបណឹត ង
េទគណៈកមម ធិករសិទិធមនុសស
េទៀតកនុងជំពូកបនទប់។

ជដំេណរករមួយែដលនឹងរតូវបនពិភកសបែនថម

ទីពីរគឺពិធីសរបែនថមែដលបញ
ជ ក់ពីករេបតជញចិតតមួយកនុងករ

លុបបំបត់េទសរបហរជីវ ិតែដលនឹងរតូវពិភកសខងេរកម។

រដឋភគីៃន ICCPR ចងកតពវកិចចភលមៗេដ មបី ”េគរព និងធន” សិទិធេនកនុងសនធិសញញ
សរមប់បុគគលរគប់រូបេនកនងទឹ កដីរបស់រដឋ និងេនកនុងអំ ណចរបស់ខួន។
ល
យុតតធិករ
ៃនសនធិសញញសិទិម
ធ នុ សសគឺតមរយៈែដនដី មនន័យថរបជជនទទួលបនសិទិរធ បស់
ពួកេគមិនែមនតមរយៈភពជពលរដឋេនះេទ ប៉ុែនតតមរយៈមនវតតមនជរូបរងេន
កនុងរបេទសមួយ។ េនះរតូវបនបញ
ជ ក់ លមអិតេនកនុងមរត ២.១ ែដលែចងថ ”រគប់
បុគគលទំងអស់េនកនុងទឹកដីរបស់ខួន
ល េហយជកមមវតថុៃនយុតតធិកររបស់ខួលន” នឹងមន

សិទធ ICCPR េទះបីជមនសិទិច
ធ ំ នួនពីរកនុង ICCPR ែដលផតច់មុខសរមប់ែតពលរដឋ

ក៏េដយ គឺសិទិន
ធ េយបយ េដមបីេបះេឆនតេនកនុងរបេទសមួយ និងេសរ ីភពកនុងករ

េដរេហរ។ យុតតធិករក៏រួមបញចូ លផងែដរនូវទឹកដី ែដលសថិតេនេរកមអំណចរបស់រដឋ
ជឧទហរណ៍ អណនិគម ឬ រដឋេរកមអណពយបល។ ខណៈេពលែដលមន
សថនភពេនះចំនួនតិចតួចប៉ុេណណះេពលបចចុបបនន

ឧទហរណ៍

ៃនទឹកេនខងេរក

យុតតធិករៃនរដឋមួយែដល ICCPR អនុវតត ពិតជមនែមន ដូចជ េកះប៉ សុីហិក
វ របស់
បរំងគឺ តហុីទី (ែផនកៃនប៉លីេណសុីបរំង)។ េនអសុីអេគនយ៍ មិនមនែដនដីែដល
មនយុតតធិករែបបេនះេទ។ កលពីេពលថមីៗេនះ មនករជែជកែវកែញកមួយចំនួន
ពក់ព័នធនឹងយុតតធិ ករ។ ឧទហរណ៍គឺ សហរដឋអេមរ ិក ែដលេធវករអះអងថ ICCPR
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យុតតធិករ
យុតតធិករមនន័យជមូល
ដឋនថកែនលងែដលចបប់
(យុតត) ែចង(ធិករ) ែដល
កនុងន័យមយ៉ ងេទៀត

យុតត

ធិករគឺជកែនលងែដលចបប់
មនរបតិ បតតិករ។
.

មិនអចពរងីកដល់មនទីរឃុំឃំងរបស់ខួលនេនេរជយ

ហគន់ តណម៉ូ

(Guantanamo)

េនះេទ។

សនធិសញញសិទិម
ធ នុស សែផអកេលយុតតធិករែដនដី មនន័យថសនធិសញញទំងេនះអនុវតត
េនកនុងែដនដី ៃនរដឋមួយ ប៉ុែនតមិនអនុ វតតេនេរករពំែដនេនះេទ។ មនរបេភទដៃទេទៀត
ៃនយុតតធិករដូចជយុតតធិករជសកល

និងយុតតធិករេលពលរដឋ។

ខណៈេពល

ែដលករកំ ណត់យុតតធិករែដនដី មនភពងយរសួលេដយសមគល់រពំែដនរបស់រដឋ
វអចជករសមុរគសមញកនុងសថនភពែដលរដឋមួយរគប់រគងរដឋដៃទ

ឬេនេលទូកកនុង

ែដនទឹកអនតរជតិ ឬេលយនតេហះ។ ជឧទហរណ៍ េនេពលែដលសហរដឋអេមរ ិក

រគប់រគងអុីរ៉ក់ ពីរបែហលជឆនំ២០០៣-២០០៨ េតចបប់មួយណមនអំណច? េន
កនុងករណីទំងេនះ

េតកតពវកិចចសិទិម
ធ នុសសមកជមួយនឹងកងកមលំងែដលរគប់រគង

េដយែតរដឋែដលេរកមកររគប់រគងសថិតេរកមយុតតធិកររបស់កងកមលំងឈលនពន?

បញ
ហ រសេដៀងគនេនះ

ពក់ព័នធនឹងែបរកបលទូកជនេភៀសខលួនេចញ

េឡងេនអសុីអេគនយ៍។

ែដលបនេកត

បនទប់ពីជេមលះកនុងរបេទសេវៀតណមេនអំឡុងទសវតសឆនំ

១៩៧០ ទូកមួ យចំនួនែដលមនផទុកជនជតិេភៀសខលួនេវៀតណម រតូវបនបែងវរកបល
េចញេដយកងទ័ ពេជងទឹ ករបស់សឹងហបូរ ី និងម៉ េឡសុី។ កលពីេពលថមីៗេនះ ទ័ពេជង
ទឹកអូរសតលីបនបែងវរកបលទូកជនេភៀសខលួនេចញ
បនរ ិះយ៉ ងខលំង

េហយកងទ័ពេជងទឹកៃថក៏រតូវ

េនេពលែដលខលួនបដិេសធករចូលចតរបស់ទូកែដលមនផទុកជន

ជតិរហ
៉ូ ីងញ៉ (Rohigyas)។ ដូចែដលគណៈកមមធិករ ICCPR បនេសនកលពីេពល
ថមីៗេនះ េនេពលែដលកងទ័ពេជងទឹកបែងវរកបលទូកជនេភៀសខលួន ទូកេនះគួរែតរតូវ
បនចត់ទុកថសថិតេរកមអំណច និងយុតតធិករបស់ទ័ពេជងទឹក េហយដូចេនះសិទិធ
ICCPR របស់របជជនេនកនុងទូ កគួរែតរតូវបនទទួលសគល់។

េនកនុងករណីកលពី

ថមីៗេនះ កនុងអនុសញញរបឆំងករេធវទរុណកមម (Sonko vs Spain ២០១១) េនេពល
ែដលសនតិសុខជនជតិេអសបញ

ខកខនកនុងករជួ យសេរងគះពលករែដលលង់ទឹក

មនក់ កនុងែដនទឹកម៉ូរក
៉ុ កូ ែដលពយយមកនុងករចូលទឹកដីេអសបញ

េទះបីជពលករ

មិនេនកនុងទឹកដី របស់េអសបញក៏េដយ គណៈកមមធិក រ ”អេងកតេឃញថមរនតីសនតិ
សុខអនុវតតកររគប់រគងបុ គល
គ េលនវ

េហយដូចេនះរតូវទទួលខុសរតូវចំេពះសុវតថិ

ភពរបស់ពួកេគ” ដូចេនះយុតតធិករមិនែមនជែដនដីរបស់ខួលនេនះេទ ប៉ុែនតរួមបញចូ ល
តំបន់ ែដលរដឋភិ បលអនុ វតតកររគប់រគងេដយរបសិទិភ
ធ ពផងែដរ។
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៣.២ សទ
ិ ក
ិធ ុនង ICCPR
ែផនកេនះនឹងបញ
ជ ក់ ជសេងខបនូវតរងៃនមរតសំខន់ ៗមួយចំនួន កនុងកតិកសញញ។

សិទិធទំងេនះភគេរច ន នឹងរតូវបនពិ ភកសសុីជេរមកនុងជំពូកេរកយៃនេសៀវេភពុមព
េនះ ប៉ុែនតេនទីេនះរគន់ែតបញ
ជ ក់ ធតុសំខន់ៗប៉ុេណណះ។

៣.២.១ សវ័យសេរមច(មរត១)
មរត ១ ៃន ICCPR ជសិទិស
ធ ័យ
វ សេរមច គឺដូចគនេទនឹងមរត ១ របស់ ICESCR។
េនះពក់ ព័នធនឹងសិទិស
ធ រមប់រកុមនេយបយ

កនុងករេរជសេរ សរបព័នធនេយបយ

របស់ខួន
ល និងេរបរបស់ធនធនរបស់ខួនតមែដលខល
ល
ួនរបថន។ សវ័យសេរមចេនកនុង

ICCPR

និង

ICESCR

ជសំខន់សំេដេលេសរ ីភពរួចផុ តពីអណនិគមនិយម។

មរតេនះមិនបនេគលបំណងកនុងករអនុ ញញតផតល់េសរ ីភព ដល់រកុមជនជតិេដម
ភគតិច វបបធម៌ ឬរកុមជនជតិភគតិចកនុងករបេងកតរបេទសេដយខលួនេនះេទ េទះ
បីជមរតេនះផតល់សិទិម
ធ ួយចំនួនដល់រកុមជនជតិភគតិ ច និងរកុមវបបធម៌ក៏េដយ។
សិទិធេនះពក់ព័នធនឹងបរ ិបទៃនចលនេនរបេទសេនអសុីអេគនយ៍ េដ មបីទមទរសិទិធ
សវ័យសេរមច។

៣.២.២ ករមន
ង
ិ េរសេអ

 (មរត ២)
រល់សនធិសញញសិទិម
ធ នុសសទំងអស់ទទួ លសគល់សិទិេធ សមភពគន

និងេដយមិនេរ ស

េអង (មរត ២ ៃន ICCPR)។ ដូចែដលបនរគប់ដណតប់េនកនុងជំពូកទី មួយ មិនអច
យកជេហតុផល ឬមិនអនុ ញញតឲយមនករេរ សេអងេដយមូលដឋនពូជសសន៍ េភទ
ភស គំនិតនេយបយេនះេទ ។ល។ ICCPR ផតល់នូវតរងមួយែដលអចជមូល
ដឋនៃនករេរ សេអង

ប៉ុែនតក៏មននូវេសចកតីបញច ប់មួយសំខន់មួយែដល

”េកតបទំង

អស់” “ឬសថនភពដៃទេទៀត” មនន័យថករេរ សេអងអចេលចេចញកនុងរគប់ទរមង់។
ករអភិវឌឍសំខន់មួយេនកនុងវ ិស័យេនះគឺករេរ សេអងេលផូលវេភទ។

កំណត់កុងមរតេនះ
ន
ប៉ុែនតមិនែមនផលូវេភទេនះេទ។
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េភទរតូវបន

៣.២.៣ សទ
ិ រិធ ស់រនមនជី វិ ត(មរត៦)
ករអភិវឌឍសំខន់មួយៃនសិទិរធ ស់រនមនជីវ ិតពីសិទិក
ធ ុង
ន
UDHR ជកររូមបញូច លនូវ

ែដនកំណត់ៃនករេរបរបស់េទសរបហរជីវ ិតេនកនុង ICCPR។ សិទិធរស់រនមនជីវ ិត
រតូវែតករពរេដយចបប់ េទះបីជករពិតជក់ ែសតង រគប់រដឋទំងអស់បនកត់ េទស

របហរជីវ ិត ឬអំេពដៃទេទៀតែដលេធវឲយបុគគលមនក់សលប់រួចេហយក៏េដយ។ តរមូវឲយ
រដឋមនលកខខណឌសតីពីករេរបរបស់េទសរបហរជីវ ិត។

ICCPR

តរមូវឲយរដឋកុងករ
ន

បញចូ លនូវលកខខណឌសតីពីករេរបរបស់េទសរបហរជីវ ិតរបស់ពួកេគ៖ ដូចេនះ េទស
េនះអចរតូវបនេរបរបស់ចំេពះឧរកិដឋកមមធងន់ធងរប៉ុ េណណះ

ករកត់េទសរតូវេបកផលូវ

េដមបីឲយមនករបតឹងឧទធរណ៍ េហយករកត់ េទសរបហរជីវ ិតមិនអចេធវេឡងចំេពះ
រកុមមនុសសមួ យចំនួនេនះេទ
មនុសសចស់។

ដូចជរសតីមនៃផទេពះ

កុមរ

អនកពិករសមរតី

និង

ខណៈេពលែដលមរតេនះមិនបនហមឃត់ នូវេទសរបហរជីវ ិត

រដឋអចរពមេរពៀងេលពិធីសរបែនថមទីពីរ ែដលែចងពីករលុបបំបត់េទសរបហរជីវ ិត
។ ពិធីសរបែនថមរតូវបនរពមេរពៀងេដយរដឋចំនួន៧៥ េហយបនចូលជធរមនចប់
តំងពីឆនំ ១៩៩១។ យ៉ ងណមិញ េនអសុីអេគនយ៍ មនែតរបេទសហវីលីពីន និង
ទីម័រខងេកតែតប៉ុេណណះែដលបនផតល់សចចប័នេលពិធីសរេនះ។

ពិធីសរបែនថម

តរមូវឲយរដឋកុនងករលុបបំបត់េទសរបហរជីវ ិតជេរៀងរហូត។ ែដលសថនភពេនះរតូវ
បនអនុវតតេនកនុងទវីបអឺរប
៉ុ រួចមកេហយ

បនលុបបំបត់ផងែដរ

េហយភគេរចនៃនរបេទសអេមរ ិកឡទីន

េទះបីជតំ បន់ទំងេនះបនសេរមចកិចចករេនះតមរយៈកិចច

រពមេរពៀង និងសនធិសញញ កុនងតំបន់ ក៏េដយ។

ករពិ ភកស និងករជែជកែវកែញក
ិ
េទសរបហរជីវត
ិ េចល។ របេទសជង
េនជុំ វ ិញពិភពេលក របទសជេរចនបនលុបេទសរបហរជីវត
១០០ បនហមឃត់េទសរបហរជី វ ិត។ របេទសចំនួន ៥០ េទៀតមិនបនេរបរបស់
េទសរបហរជីវ ិតជង ១០ ឆនំមកេហយ េពលបចចុបបននមនរបេទសរបែហលជ ៤២

ប៉ុេណណះែដលេនេរប របស់េទសរបហរជីវ ិតេទៀងទត់។
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របេទសជេរច នអះអងថេទសរបហរជីវ ិត ជឧបករណ៍ែដលសំខន់កុងកររបឆំ
ន
ង
និងបទឧរកិដឋ និងជមេធយបយចំបច់កុងករដក់
ន
ទណឌកមមដល់េទសឧរកិដឋកមមធងន់
ធងរបំផុត។ ជឧទហរណ៍ សឹងហបូរ ី ម៉ េឡសុី និងឥណូឌ េនសុីអះអងថវ ិធី សរសតដ៏មន

របសិទិភ
ធ ពែតមួយគត់កុងកររបឆំ
ន
ងនឹ ងករជួញដូរមនុសស

ជីវ ិត។

េនកនុងរបេទសទំងេនះ

គឺតមរយៈេទសរបហរ

េទសរបហរជីវ ិតជទូ េទពក់ព័នន
ធ ឹងអនកជួញដូរ

េរគឿងេញៀន។

រដឋដៃទេទៀតអះអងថេទសរបហរជី វ ិត

គួរែតរតូវបនលុបេចលពីេរពះេទសេនះ

អចរតូវបនកត់េទសេលបុគគលែដលគមនកំហុស ថេទសេនះមិនកត់បនថយឧរកិដឋ
កមម

និងថរបជជនែដលរបឈមនឹ ងេទសេនះភគេរចនជអនករកីរក

េរ សេអង។

បញ
ហ មួយេទៀតេនកនុងតំបន់

និងរតូវបន

ពក់ព័នធនឹងករេរបរបស់ករកត់េទស

របហរជីវ ិតជដច់ខតកនុងរបេទសសឹងហបូរ ី និងម៉ េឡសុី។ ករកត់េទសជដច់ ខត

មនន័យថ ជឧទហរណ៍ អនកណមនក់ ែដលរតូវបនរកេឃញថមនបរ ិមណេរគឿង
េញៀនរគប់ ចំនួនជក់លក់ នឹងរតូវបនកត់េទសរបហរជីវ ិតេដយសវ័យរបវតតិ មិន
ខវលព
់ ីកលៈេទសៈអវីេឡយ។

ិ ចំបច់ ែដរឬេទ
ដរឬេទ?
េត េទសរបហរជី វត
?

ជករពិតណស់

របសិនបុគគលពិតជបន

របរពឹ តតឧរកិដឋធងន់ធងរែមន (ដូចជរ ំេលភ ឬសមលប់) ពួកេគសកសមនឹងរបឈមករ
ដក់េទសែដលធងន់ធងរបំ ផុត?

ប៉ុែនត

អនកណជអនកនិ យយថករសលប់ជករដក់

ទណឌកមមែដលអរកក់បំផុតជជីវ ិតេនកនុងពនធនគរ?

េតេទសរបហរជីវ ិតពិ តជបញឈប់របជជនពីកររបរពឹតតបទឧរកិ ដឋែមនែដរឬេទ?
មនែដរឬេទ?
ជករពិតបញ
ហ េរគឿងេញៀនកនុងរបេទសម៉ េឡសុី

និងសឹងហបូរ ីរតូវបនកត់បនថយេប

េរបៀបេធៀបេទនឹ ងរបេទសដៃទ។ យ៉ ងណមិញ របជជនេនែតរតូវបនកត់េទស
និងដក់េទសរបហរជី វ ិតជេទៀងទត់ េនះមនន័យថ ករជួ ញដូរេរគឿងេញៀនេន
ែតេកតមនេទះបីជមនករពយយមបញឈប់ក៏េដយ។

េត សមជិ ករគួសរែដលមនទុ កខមិ
មិនគួ រណផតល់សិទិធកុនងករេម លឃតកររតូវបនកត់

ិ េទែមនេទ?
េទសរបហរជី វត
េទែមនេទ? វនឹ ងផតល់ភពយុតិតធម៌ បែនថមេទៀតដល់
េទៀតដល់ សមជិ ករគួសរ។
ប៉ុែនតយុតិធ
ត ម៌មិនគួរណរតូវបនកំណត់ េដយករជំនុះជរមះកតី

េដយយុតិតធម៌មួយ

េហយមិនែមនេដយសមជិកសមជិករគួសរែដលមនអរមមណ៍កតុកកតួលេទែមនេទ?
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េផតតសំខន់េល
ករកត់ េទសរបហរជីវ ិតេនអសុីអេគនយ៍ (ដូចឆនំ២០១៣)
របេទស

រប៊ុ យេណ

េទសរបហរជីវ ិតរតូវបនេរប?

អត់

ឥណូឌ េនសុី

មន

ម៉ េឡសុី

ករអនុ វតតចបប់ ចុងេរកយេនឆនំ ១៩៥៧

មន

កមពុជ

ឡវ

ករេរបរបស់េទសរបហរជីវ ិត

េនេពលអង់ េគលសជអណពយបល
ិ ។
គមនចបប់សី ព
ត ី េទសរបហរជី វត
ករអនុ វតតចុងេរកយេនឆនំ១៩៨៩
ករអនុ វតតចុងេរកយេនឆនំ២០០៨

មន

ករអនុ វតតចុងេរកយេនឆនំ១៩៨៨
ិ ជចំបច់
ករកត់ េទសរបហរជី វត

មន

ករអនុ វតតរបចំ ឆនំ

មី យ៉ន់ ម៉

អត់

ហវីលីពីន

អត់

ៃថ

មន

ករអនុ វតតចុងេរកយេនឆនំ២០០៩

មន

ិ ជចំបច់ រតូវ
ករកត់ េទសរបហរជី វត

សិងហបុរ ី

េវៀតណម

ករអនុ វតតចុងេរកយេនឆនំ១៩៩៣
ករលុបបំ បត់ ពីឆនំ ១៩៨៧-១៩៩៣
េហ យឆនំ ២០០៦ តេទ

បនកំ ណត់ ករអនុ វតតរ បចំ ឆនំ

មន

ករអនុ វតតរបចំ ឆនំ

៣.២.៤ សទ
ិ ធផូលវចបប់(មរត ៩ ១០ ១៤ និង២៦)
មរតមួយចំនួនកនុង ICCPR ធនថរបព័នធចបប់មនភពយុតិធ
ត ម៌ និងមនរបសិទិធ
ភព។ សិទិធទំងេនះរគប់ដណតប់ទសសនៈភពេសមគនចំេពះមុខចបប់ (មរត២៦) ករ
ដក់ពនធនគរេដយមិនយុតិធ
ត ម៌ (ដូចជករចប់ខួលនតមទំេនងចិតតកុងមរត៩
ន
និង
ករដក់ ពនធនគរេដយអមនុសសធម៌កុនងមរត១០)

និងសិទិក
ធ ុងករបត
ន
ឹងេទតុលករ

ែដលមនសមតថកិចច មិនលំេអៀង និងយុតិធ
ត ម៌ (កំណត់កុងមរត
ន
១៤ ែដលជមរត
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មនខលឹមសរេរចនជងេគកនុងសនធិសញញ)៖ សិទិធេនេពលរតូវបនចប់ខួលន ឬឃុំខួន
ល (២)
សិទិក
ធ ុងបនទ
ន
ប់តុលករ និង(៣) សិទិធេនេពលជប់ពនធនគរ។ រកេលកេមលជសេងខប

េលសិទិធចមបងៗទំ ងេនះកនុងវ ិស័យទំងេនះ៖
• ករចប់ខួលន៖

បុគគលមួយរូបមិនអចរតូវបនចប់ខួនេដយមិ
ល
នមនេហតុ ផលេនះ

េទ ( មនន័យថ ពួកេគមិនអចរតូវបនចប់ខួនេដយទំ
ល
េនងចិតេត នះេទ) ពួកេគ
រតូវយល់ដឹងពីេហតុផលថេហតុអីវេគរតូវបនចប់ខួលន
ករ

មនលទធភពបតឹងេទតុ ល

និងអចរតូវបនសនមតជមុនថគមនេទសរហូតដល់តុលករសេរមចពីភព

គមន ឬមនេទសរបស់គត់ ។
• សវនករ៖ េចរកមេនកនុងតុលកររតូវែតមនសមតថភព និងមិ នលំេអៀង។ បុគគល
រតូវមនលទធភពកនុងករអនតរគមន៍ ពីេមធវី អចេធវករសួរឆលងេទសកសី និងអច

រតូវបននំេទកន់សវនករកនុងអំឡុងេពលែដលសមរសប។
មនសិទិធកុងកររបឆំ
ន
ង

ជនជប់េចទរតូវ

ឬបតឹងតវ៉ េលកររកេឃញរបស់តុលករ។

គួរែតមន

របព័នស
ធ វនករេផសងសរមប់កុមរ។ ករដក់ទណឌកមមរតូវែតសកសមនឹងភពធងន់
ធងរៃនឧរកិដឋកមម។
• ករឃុំខួលន៖

បុគគលមិនអចរតូវបនឃុំខួនេដយគ
ល
ម នេហតុផលេនះេទ។

ផលសរមប់ករឃុំខួលនរបស់ពួកេគរតូវែតឲយពួ កេគដឹង។

េហតុ

ពួកេគមិនអចរតូវបន

ឃុំខួនកន
ល ុ ងអំឡុងេពលយូរអែងវង េដយមិនបនបញូច នេទតុលករេនះេទ។ លកខ
ខណឌៃនករឃុំខួលនរតូវែតមនលកខណៈមនុសសធម៌។

៣.២.៥ េសរភ
ី ពកនុងករេដរេហរ (មរត១២)
េសរ ីភពកនុងករផលស់បូតរលំេនដឋនទំងកនុងរបេទស
របេទសមួយ។

យ៉ ងណមិ ញ

និងផលស់បូរពី
ត របេទសមួយេទ

ករេធវដំេណរទំងកនុងនឹងេរករបេទសេនះមនែដន

កំណត់។ បុគគលមួយរូបអចមនសិទិក
ធ ុងករចកេចញពី
ន
របេទសមួយ ប៉ុែនតមនសិទិធ
ចូលែតរបេទសខលួនឯងប៉ុេណណះ។ រដឋមួយេដយសរេហតុ ផលអវីក៏េដយអចបដិេសធ
មិនឲយបុគគលមិ នែមនពលរដឋចូលមករបេទសរបស់ខួលន

ឬអចមនសកមមភពតម

ទំេនងចិតតកុនងករសេរមចចិតតែបបេនះ។ ជឧទហរណ៍ លកខខណឌកនុងករចូល អចជ
របែវងៃនសក់ (សឹងហបូរ ីកនុងទសវតសឆនំ១៩៦០ និង៧០ បដិេសធជេទៀងទត់េលបុរស

ែដលមនសក់ែវងកនុងករចូលកនុងរបេទសរបស់ខួលន
លីតហសុីបេប៉លីន

Led

Zeppelin

េហយជលទធផល

រកុមតរនតីរក
៉ុ

បនលុបេចលកររបគុំតរនតីរបស់ខួន
ល

បដិេសធមិនរពមកត់សក់របស់ពួកេគ)។
93

បនទប់ពី

របជជនក៏មនេសរ ីភពកនុងករេធវដំេណរកនុងរបេទសផងែដរ េទះបីជ CCPR ផតល់
សិទិេធ នះចំេពះែតរបជជនែដល ”រសបចបប់េនកនុងទឹកដី ” ក៏េដយ។ មនករករមិត

ចបស់លស់មួយចំនួនេលេសរ ីភពៃនករេដរេហរ៖

របជជនមិនអចចូលកនុងផទះអនក

ដៃទ និងរសតីមិនអចចូលបនទប់ទឹកបុរស។ ែដនកំណត់ទំងេនះ ដូចែដលបនបញ
ជ ក់
ខងេរកម រតូវែតសថិតេនកនុងចបប់ និងរតូវបនចត់ទុកថជករចំបច់សរមប់េហតុ
ផលដូចជសីលធម៌ ឬសិទិរធ បស់អនកដៃទ។

៣.២.៦ េសរភពសសន(មរត១៨)
ី
របជជនអចមនសិទិធកុងករេជឿ
ន
និងអនុវតតសសនរបស់ពួកេគ។ េសរ ីភពេនះជន់
គនជមួ យនឹងសិទិជ
ធ នជតិភគតិច

និងសិទិវធ បបធម៌ែដលមនបញ
ជ ក់េនកនុងមរត

២៧។ េសរ ីភពសសនករពរបុគល
គ ែដលចង់សំែដង ឬអនុ វតតនូវជំេនឿរបស់ពួកេគ
ែដលេនះអចេគរពជលកខណៈបុគគល

និងជរកុម។

េសរ ីភពសសនអចពរងីក

ដល់កែនលងករងរ និងកែនលងអប់ រ ំ។ សិទិធក៏ករពររបជជនពីករបងខំឲយេជឿេលសស
នមួយផងែដរ។

ដូចែដលបនបញ
ជ ក់លមអិត

មនករជែជកែវកែញកសមរគស
មញ
ុ

ជុំវ ិញេសរ ីភពសសន និងសិទិម
ធ នុសស។ ខណៈេពលែដលមរតេនះ អនុញញតសិទិធ
កនុងករផលស់បូរសសន
ត

េនះមិនែតងែតរតូវបនទទួលយកេដយសសនជេរច ន

េនះេទ។ េលសពីេនះេទៀត របេទសមួយចំ នួនេនអសុីអេគនយ៍មនសសនរដឋមួយ
ែដលេធវឲយមនកររបឈមសរមប់អនកែដលមិនមនជំេនឿ
ករេរសេអង។

ជចុ ងេរកយ

ែដលនឹងពិបកេគចផុតពី

ករអនុវតតសសនមួយចំនួន

េមដឹកនំសសន

េរ សេអងេលរសតី។

ករមិតេដយចបប់

ជឧទហរណ៍

ដូចជករេរជសេរ ស

ករអនុវតតសសនមួយចំនួនអច

ឯកពនធភព

រតូវបន

ប៉ុែនតដូចគនេទនឹងែដនកំណត់ៃន

េសរ ីភពៃនករបេញច ញមតិ ឬេដ រេហរ រតូវែតេនកនុងរកបខណឌចបប់ េហយរតូវបងហញ
ពីភពចំបច់ សរមប់េហតុផលជក់លក់ដូចជសីលធម៌ ឬសនតិសុខ។

៣.២.៧ េសរភពៃនករបេញច
ញមតិ(មរត១៩)
ី
ចបប់ េនអសុីអេគនយ៍ែដលករមិ តេសរ ីភពៃនករបេញច ញមតិរួមមន៖(ក)

ករបងខូច

េករ ិ៍ ត និងបរ ិហរេករ ិ៍ ត (ខ) របមថអនកដៃទែដលេនេរកមសមតថកិចច (គ) កបត់ជតិ (ឃ)
អំេពអសអភស (ង) ចបប់ កមមសិទិធបញញករពរសិទិធអនកនិពនធ។ យ៉ ងណមិញ ែដន
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កំណត់រតូវបនករមិតេដយរបេទសមួយចំនួនេនអសុីអេគនយ៍
មរត

១៩។

ជឧទហរណ៍

អចរ ំេលភបំពន

េសៀវេភជក់លក់សីព
ត ីរជនិយមមិនអចលក់ េន

របេទសៃថបនេនះេទ និងេរឿងរបេលមេលក The Satanic Verses រតូវបនហម
ឃត់ កុងរបេទសម៉
ន
េឡសុី និងឥណូឌ េនសុី។

៣.២.៨ សទ
ិ ិធកុនងករេរៀបអពហ៍ពិពហ៍ និងមនបុរតធីត(មរត២៣)
សិទិធកុងករេរៀបអពហ៍
ន
ពិពហ៍

រួមបញូច លសិទិធរបស់ជនណមនក់កុនងករេរៀបករ

េហយទមទរថៃដគូទំងពីរមនឋនៈេសមគនេនកនុងអពហ៍ពិពហ៍។ អនកណមនក់ក៏
េដយអចេរៀបអពហ៍ពិពហ៍េនេពលែដលពួកេគបនដល់ ”អយុេរៀបករ’ េទះបី
ជមិនបនកំណត់កុនងសនធិសញញក៏េដយ។ េនអសុីអេគនយ៍ អយុតមផលូវចបប់ កនុង
ករេរៀបករជទូេទគឺ១៨ឆនំ

ែដលជសតង់ករទូេទជុំវ ិញពិភពេលក

េទះបីជមន

ករអនុញញតមួយចំនួនសរមប់មនុ សស ែដលមនអយុេរកម ១៨ឆនំ អចេរៀបករ
េដយមនករយល់រពមពីឪពុ កមតយក៏េដយ។ រដឋមួយចំនួនមនបំណងចង់ឲយពលរដឋ
របស់ខួនេរៀបករេនអយុ
ល
េរចន

ដូចេនះពួកេគបនកំណត់អយុខពស់ជងេនះេដមបី

េរៀបករ ជឧទហរណ៍ អយុេរៀបករេនរបេទសចិនគឺ ២១ឆនំ សរមប់រសតី និង ២៤
ឆនំសរមប់បុរស។ េលសពីេនះេទៀត របជជនរតូវេរៀបករេដយេសរ ី និងមនកររពម
េរពៀងេពញេលញ៖មិនមនអនកណមនក់អចរតូវបនបងខំឲយេរៀបករេនះេទ។ អពហ៍
ពិពហ៍ែដលជករេរៀបចំ មិនែមនជកររ ំេលភបំ ពនេលសិទិេធ នះេនះេទេដយសរ
ែតរបជជនអចផតល់នូវកររពមេរពៀងេពញេលញ េលអពហ៍ពិពហ៍ែដលបនេរៀបចំ
េនះ។

ជេសចកតីរ ំពឹងថបុរស និងរសតីេរៀបអពហ៍ពិពហ៍ និងែលងលះេដយេសមភពគន។
គួរឲយសតយ េនះមិនមនករណីដូ ចេនះទំងអស់េនះេទ េនកនុងរបេទសជេរច នេន
អសុីអេគនយ៍។ ចបប់ ែលងលះកនុងរបេទសេនអសុីអេគនយ៍មួយចំនួន គឺមនករអនុ

េរគះដល់បុរសជជងរសតី ប៉ុែនតកំពុងែតមនករផលស់បូរ។
ត
ជឧទហរណ៍ ចបប់ ែលង
លះកលពីមុនរបស់របេទសៃថ

ទមទរឲយរសតីកុនងករបងហញពីករផិតកបត់របស់បីត

របស់គត់ ខណៈេពលែដលបតីមិនចំ បច់បងហញភ័សុតងអវ
ត
ីេនះេទ។ រសេដៀងគនកនុង
របេទសឥណូឌ េនសុីផងែដរ តមរបព័នធចស់ រសតីែដលែលងលះបតីតមចបប់ឥសលមរតូវ
បនទទួលកររបរពឹតតមកេលខុសៗគន។
របេទសហវីលីពីនេឡយ

ករែលងលះ

មិនរតូវបនអនុញញតកនុង

ែដលជរដឋែតមួយគត់េលេលកែដលរកសចបប់េនះ

េហយ

ប៉ុែនតករេរៀបអពហ៍ពិពហ៍េភទដូចគន មិនទន់រតូវបនទទួលសគល់េនរបេទសណ
មួយេនអសុីអេគនយ៍េនេឡយេទ។
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៣.២.៩ សទ
ិ ិធសមគម និងកររKជុំ(មរត ២១ និង ២២)
ខណៈេពលែដលសិទិទ
ធ ំ ងេនះរតូវបនរួមបញចូ លកនុងមរតែតមួយកនុង

UDHR

សិទិធ

ទំងពីររតូវបនែញកដច់ពីគនកនុង ICCPR។ ទំងសិទិក
ធ ុងកររបជុ
ន
ំ (េដមបីេធវកិចចរបជុំ
សធរណៈេដយសនតិភពមួយ) និងសមគម (េដមបីបេងកតរកុម) អចរតូវបនករមិត
ិ នេយបយេដយតម
េដយចបប់។ ទំងេនះធននូវសិទិធកុងកររបលូ
ន
កកនុងឆកជីវត
រយៈករបេងកតអងគករ

និងេធវកររបជុំ

េទះបីជមិនែមនែតរកុមនេយបយេនះេទ

ែដលរតូវបនករពរេដយកតិកសញញ។
២០១២

ទូទំងពិភពេលកកនុងឆនំ

សិទិធកុងកររបជុ
ន
ំរតូវបនសកលបងនូវរពំែដនរបស់វ

២០១១

និង

ជឧទហរណ៍

ករ

របមូលផតំុរទង់រទយធំៃនរបជជនរបេទសអរ៉ ប់ ករតវ៉ កុងទី
ន
រកុងបងកក និងចលន

Berish កនុងរបេទសម៉ េឡសុី។ យ៉ ងណមិញ មនែដនកំណត់ចំេពះសិទិទ
ធ ំងេនះ

េដយសរែតករកន់កប់កែនលងមួយយូរអែងវង អចប៉ះពល់ធងរធងរដល់សិទិរធ បស់អនក
ដៃទ ជឧទហរណ៍ ករកន់កប់រពលនយនតេហះ និងកែនលងផសរទំេន បកណ
ត ល
រកុងេដយរកុមពីរដច់េដយែឡកកនុងទីរកុងបងកក

បនប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់សិទិធ

របស់អនកដៃទកនុងករេរបរបស់ទីកែនលងទំងេនះ។

៣.២.១០ សទ
ិ ិធកុនងករេបះេឆនត (មរត ២៥)
សិទិធមនុសសសតីពីនេយបយរគប់ដណតប់ ធតុផសំេផសងៗជេរចន។ វរួមបញូច លសិទិក
ធ ុង
ន
ករចូលរួមនឹងនេយបយ េដមបីកលយជអនកនេយបយ េដមបីេធវជមរនតីសធរណៈ
ឬមរនតីរដឋភិបល និងសិទិក
ធ ុងករេបះេឆ
ន
ន ត។
ខណៈេពលែដលកតិកសញញមិនេរៀបរប់ ចបស់លស់ពីរបជធិបេតយយ
បយសនមតថរបជជន

សិទិន
ធ េយ

គួរែតមនសិទិធកុនងករចូ លរួមកនុងដំេណរករនេយបយតម

រយៈករេបះេឆនតេរជ សេរ ស ឬសិទិក
ធ ុងករេបះេឆ
ន
ន ត។ ករេបះេឆនតែតមួយគត់មិន
អចចត់ ទុកថជរបជធិបេតយយមួ យេនះេទ ដូចែដលរបេទសមួយចំ នួនមិនរតូវបន
ចត់ទុកថជរបជធិបេតយយេនះេទ េដយរគន់ែតមនករេបះេឆនត ជឧទហរណ៍
របេទសេវៀតណម និងឡវ។ យ៉ ងណមិញ េដយសរថរបជធិបេតយយជរបព័នធ
នេយបយែតមួយគត់

ែដលទមទរថករេបះេឆនតជធតុ ចំបច់មួយ

អចរបែកកពីទំនក់ទំនងជិ តសនិត

រវងករចូលរួមកនុងដំេណរករេបះេឆនត

េបះេឆនតេនះេទ។
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េយងមិន
និងករ

ជករសំខន់ សិទិធកុនងករេបះេឆនតេផតតសំខន់េលដំេណរករដំេណរករៃនករេបះ
េឆនត៖ ដូចេនះករេបះេឆនតរតូវេរៀបចំេទតមេពលេវលសមរសប េដយឈរេល
មូលដឋនជសកល និងេសមភព និងេដយសនលឹកេឆនតជសមងត់។

ធតុផសំទំងអស់េនះ មនេគលបំណងកនុងករធនថដំេណរករេបះេឆនត មនភព
យុតិតធម៌ និងេសមភព។ េសទរែតរគប់របេទសេនអសុីអេគនយ៍ទំងអស់ អះអងថពួក
េគជរបេទសរបជធិបេតយយ

េទះបីជេយងអចមនមនទិលពីគុណភពៃននី តិវ ិធី

របជធិបេតយយរបស់ពួកេគថមិ នទន់របេសរេនេឡយក៏េដយ។ ទូទំ ងអសុីអេគនយ៍
េសទរែតរគប់ពលរដឋទំងអស់អចេបះេឆនតកនុងទរមង់ៃនករេបះេឆនតណមួយ េហយ
រគប់របជជនទំងអស់ រតូវបនអនុញញតឲយកលយេទជអនកនេយបយ។ យ៉ ងណ
មិញ ថេត រដឋភិប លែដលេចញពីល ទធផលៃនករេបះេឆនតទំ ងេនះ តំណងឲយ ’ឆនទៈ
របស់ពលរដឋ’ ឬក៏អត់ ជថមីមតងេទៀតអចេបកចំហសរមប់ករជែជកែវកែញកបន។

៣.៣ ែដនកំណត់ៃនសទ
ិ ព
ិធ លរដឋ នង
ិ សទ
ិ ន
ិធ េយបយ
សិទិធេនកនុង ICCPR មួយចំនួនអចរតូវបនករមិតតមផលវចបប់
កុងកលៈេទសៈ
ន
ជក់
ូ
លក់ មួយចំនួន។ មនរបេភទៃនែដនកំណត់េផសងៗគន។ របេភទទំងេនះមនដូចជ៖
(១) ែដនកំណត់ចំេពះសិទិទ
ធ ំងអស់ (២) ែដនកំណត់ចំេពះសិទិជ
ធ ក់លក់ែដលបន
កំណត់េដយរដឋភិបល និង(៣) ែដនកំណត់តមរយៈ បដិបបញញ តិ។
ត

៣.៣.១ ែដនកំណត់ចំេពះសិទិធទង
ំ អស់
ជករសំខន់ កុនងករចងចំថរគប់សិទិម
ធ នុសសទំ ងអស់

មិនអនុញញតឲយបុគគលមន

េសរ ីភពអត់ែដនកំណត់កុងករេធវ
ន
បនទំ ងអស់ែដលពួកេគចង់េនះេទ។ ផទុយេទវ ិញ
រគប់សិទិម
ធ នុសសទំងអស់រតូវបនករមិត េដយសរបុគគលមិនអចេរបរបស់សិទិរធ បស់
ពួកេគកនុងកររ ំេលភបំ ពនសិទិធអនកដៃទបនេនះេទ។ ជឧទហរណ៍ បុគគលមួយរូប
មិនអចេរបរបស់ សិទធេសរ ីភពកនុងករបេញចញមតិ របស់ខួលនបនេនះេទ របសិនសិទិធ

េនះរ ំេលភបំពនសិទិអ
ធ ក
ន ដៃទ។ េនះរតូវបនបញ
ជ ក់លមអិតកនុងមរត ៥ ៃន ICCPR។
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៣.៣.២ ែដនកំណត់េលស
 ិ ទជ
ិធ ក់លក់ែដលបនកំណត់េដយរដឋភប
ិ ល
ែដនកំណត់ចំេពះសិទិជ
ធ ក់លក់កុង
ន

ICCPR

រតូវបនបញ
ជ ក់លមអិតកនុងសនធិសញញ

េនះ។ េនកនុងករណីទំងេនះ រដឋភិបលអចេធវចបប់ កុនងករករមិតវ ិសលភពៃនសិទិធ
មួយ។ ឧទហរណ៍សមញញ មួយ គឺករករមិតេសរ ីភពកនុងករបេញចញមតិតមរយៈករ
រតួតពិនិតយករេបះពុ មពផសយ។ រសេដៀងគនេនះផងែដរ សិទិធៃនករេដរេហរ សសន
សំែដងមតិ កររបជុំ និងសមគមក៏រតូវបនករមិតផងែដរ។ យ៉ ងណមិញ សិទិទ
ធ ំង
េនះអចករមិតបន លុះរតណែតមនករេឆលយតបនឹងលកខនិកៈដូចខងេរកម៖

១. ែដនកំណត់េនះរតូវែតអនុញញតេដយចបប់ែដលែចងជលយលកខអកសរ។ េនះ

េដមបីធនថនីតិរដឋ

ែដលករពររដឋពីករេធវបទបបញញ តិគ
ត តិយុតតតមទំេនងចិតត

េដមបីករមិ តេលសិទិេធ នះេទ។ រដឋមួយមិនអចករមិតសិទិេធ ដយែផអកេលអកបប
កិរ ិយសីលធម៌ ឬរបសិទិភ
ធ ពៃនេសដឋកិចចបនេនះេទ ចំ េពះទសសនៈ ទំងេនះ
រតូវែតមនករគំ រទេដយចបប់ែដលែចងជលយលកខអកសរ។

ឧទហរណ៍ៃន

ចបប់ ដក់ករមិ តេលសិទិទ
ធ ំងេនះ រួមមនករពក់ព័នធនឹងសិទិក
ធ ុនងករេធវបតុ កមម
(ជឧទហរណ៍ មិនអចអនុញញតឲយបិ ទផលូវេនះេទ) ចបប់ ពក់ព័នធនឹងករអនុវតត
សសន (ដូចជ រកុមសសនរតូវបនហមឃត់មិនឲយេរបរបស់េរគឿងេញៀន
ខុសចបប់ សរមប់េគលបំណងសសនេនះេទ) ឬចបប់សីព
ត ីរទពយសមបតតិឯក
ជន (ែដលករមិតេសរ ីភពរបជជនកនុងករផលស់បូតរផទះសែមបង េទេនទីកែនលង
សធរណៈជេដម)។

២. រដឋភិ បលរតូវែតបងហញថចបប់ ទំងេនះ ចំបច់កុនងករធននូវសិទិម
ធ នុ សស។

េដយសរែតចបប់មួយមនវតតមន

មិនែមនមនន័ យថវរតឹមរតូវេនះេទ។

ជឧទហរណ៍មួយ រដឋភិ បលមួយមនករពិបកខលំងកនុងករករពរចបប់ែដល
ហមឃត់របជជន

ពីក រអនេសៀវេភសតីពីសិទិម
ធ នុ សសេដយរគន់ ែតពួកេគ

អះអងថវគរមមដល់សនតិសុខជតិ ។

ករណីទំងេនះបនេកតេឡងកលពី

មុនេនរបេទសមី យ៉ន់ម៉ ែដលរបជជនរតូវបនដក់ពនធនគរេដយសរមន
UDHR េនកនុងៃដ (េទះបីជគមនចបប់ តឹងរ ឹងែដលហមឃត់ករអនេសៀវេភ

ក៏េដយ)។

៣. ែដនកំណត់អចមនវតតមន លុះរតណែតមនេហតុផលជក់លក់មួយ។ េហតុ

ផលជក់ លក់ែដលបនកំណត់កុង
ន
ICCPR គឺសណ
ឋ ប់ធនប់សធរណៈ ករ
េគរពសិទិធអនកដៃទ

សុខភពសធរណៈ
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សនតិសុខជតិ

ឬសីលធម៌។

ែដន

កំណត់អចេធវេទបនលុះរតណមនេហតុផលទំងេនះ និងមិ នមនេហតុផល
ដៃទេនះេទ។ រដឋមិនអចករមិតេលសិទិេធ ដយសររបសិទិភ
ធ ពេសដឋកិចច និងករ
អនុវតតវបបធម៌បនេនះេទ មនន័យថេដយសរេនះ មិនរតូវបនបញចូ លថជ

េហតុ ផល។ សណ
ឋ ប់ធនប់ សធរណៈ សំេដេលកតពវកិចរច បស់រដឋភិប លកនុង

ករធនដល់របជជនសធរណៈ ថមិ នរតូវបនរ ំខនេដយអនកដៃទែដលកំពុង

អនុវតតសិទិរធ បស់ពួកេគផងែដរ (ជឧទហរណ៍ តមរយៈករបិ ទផលូវ ឬរពលន
យនតេហះ ឬបដិ េសធករចូលេទកន់កែនលងសធរណៈ)។ សុខភពសធរណៈ
អចរតូវបនេរបរបស់កុនងករករមិ តេលសិទិធ

េនេពលែដលពយយមកនុងករ

បញឈប់ករឆលងរលដលៃនជមងឺមួយែដលរដឋ នឹងេធវករករមិ តេលេសរ ីភពៃនករ
េដរេហរ។ ខណៈេពលែដលែដនកំណត់ទំងេនះមួយចំនួនរតឹមរតូវ ែតងែតមន
ឱកសែដលរដឋភិបល
សីលធម៌សធរណៈ

ទញចំេណញពីនិយមន័យ េនះ។

ឧទហរណ៍រួមមន

(ឧទហរណ៍កនុងករករមិ តេលសិទិធ

ទំនក់ទំនងផលូវេភទ

ែដលខុសពីេគ) និងសនតិសុខជតិ (ជឧទហរណ៍ ហមឃត់ ឬករមិតេលករ
របឆំ ងនឹងនេយបយ)។

សិទិែធ ដលអចេធវបដិបបញញ
តតិបន
េនកនុងលកខខណឌធងន់ធងរ

រដឋភិបលអចរបកសរ
ដឋសិត
ថ កនុងភពអសននែដ

៣.៣.៣ បដិKបញញតិតកងភពអសនន
សធរណៈ
ុន

លអនុ ញញតឲយខលួនេជៀស

វងកនុងករអនុេលមតម

នូ វសិទិម
ធ ួយចំ នួន ( េធវប

សិទិជ
ធ ក់លក់ មួយចំនួន អចរតូវបនករមិតកនុងសថនភពជក់លក់ពិតរបកដដូចជ
ភពអសននសធរណៈ។ ភពអសននសធរណៈ (ែដលជទូេទរតូវបនេហថ ’រដឋ
សថិតកនុងភពអសនន’) ែដលជសថនភពែដលេយងេទតម ICCPR ”ែដលគរមម
កំែហងដល់េជគវសនរបស់ជតិ”។ េនះរួមមនេរគះធមមជតិ ជេមលះ ឬរដឋរបហរ
ជេដ ម។ េនកនុងសថនភពទំងេនះ រដឋរតូវបនអនុ ញញតកនុងកររ ំេលភ មិនេអេព ឬ
បដិបបញញ តិេត លកតពវកិចចមួយចំ នួនរបស់ខួនចំ
ល េពះសិទិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយកនុង
អំឡុងេពលកំណត់មួយ។

បដិបបញញ តិជ
ត វកយស័ពទចបប់ែដលមនន័យថជករផអក

ករអនុវតតចបប់មួយជបេណ
ត ះអសនន។

ICCPR

ែញកដច់រវងរបេភទសិទិទ
ធ ំងពីរ

េនះ ៖ សិទិែដលអចេធវ
ធែដលអចេធវបដិបបញញ តិប
ត ន និងសិទិែធ ដលមិនអចេធវបដិបបញញ តិប
ត ន (មន
ន័យថមិនពក់ព័នធនឹងសថនភពណទំ ងអស់ សិទិធទំងេនះរតូវែតេគរព)។ សិទិធែដល
មិនអចេធវបដិបបញញ តិប
ត នរួមមនេសរ ីភពរួចផុតពីទរុណកមម

និងទសភព

សិទិធ

សសន ករមិ នេរ សេអង និងសិទិក
ធ ុនងករទទួល សគល់បុគគលចំេពះមុខចបប់។

ដិ បបញញ តិ េត លសិទិម
ធ ួយចំនួ
ន)។

កនុងន័យមយ៉ ងេទៀត

សរមប់ អំឡងេពលខល
ីេនះ
ុ
សិទិ ខ
ធ លះនឹ ងមិ នចងកតពវ
កិ ចេច ទៀតេនះេទ។

េន

កនុងរដឋែដលសថិតកនុងភព
អសនន សិទិ េធ សរ ីភពកនុង
ករេដរេហរជេរឿយៗរតូវ
បនដកហូតេដមបីអនុញញ
តឲយរដឋភិបលអនុវតតប
រមម។

យ៉ ងណមិញ

សិទិ ដ
ធ ៃទេទៀតេនែតចង
កតពវកិចម
ច ិនពក់ព័នន
ធ ឹង
សថនភពេនះេនះេទ។
ទំងេនះេហថសិទិែធ ដល
មិ នអចេធវបដិបបញញ តិប
ត

ដំេណរករៃនករបដិបបញញ តិេត លសិទិច
ធ ប់ េផតម

េនេពលែដលរដឋេជឿជក់ថសថនភព

មួយបនេកតេឡង ែដលទមទរឲយមនកររបកសរដឋសិត
ថ កនុងភពអសនន។ ឧទហរ
ណ៍កលពីេពលថមីៗេនះេនកនុងតំ បន់ រួមមនបងកកកនុងអំឡុងេពលករតវ៉ របស់ពួក
អវរកហម កនុងឆនំ ២០១០ របេទសហវីលីពីនបនទប់ ពីពយុះសុីកូន
ល និងេខតតេវៀតណម
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ន េហយរួមមនេសរ ីភព
រួចផុ តពីទរុណកមម សិទិ ធ
កនុងកររស់រនមនជី វ ិត

េសរ ីភពកនុងករគិត មន
មនសិករ និ ងសសន។.

មួយចំនួនបនទប់ពីមនកររតតបតៃនផតសយបកសីកុងឆ
ន
ន ំ ២០០៩។ ក៏ម នរដឋសិត
ថ កនុង

សថនភពអសននេដយសរមនជេមលះផងែដរ

ដូចជេខតតភគខងតបូងទំងបីរបស់

របេទសៃថ ឬេលែដនេកះមិនដណវកនុងរបេទសហវីលីពីន។ េនកនុងករណីនីមួយៗ
រដឋភិបលរតូវបនអនុញញតកនុងករេធវបដិបបញញ តិេត លសិទិខ
ធ លះ៖ ជឧទហរណ៍របជជន
មិនរតូវបនអនុញញតឲយរបមូលផតំុ

ឬករេដរេហររបស់ពួកេគរតូវបនករមិត

ឬពួកេគ

អចរតូវបនចប់ខួលន ឬឃុំខួនសរមប់
ល
រយៈេពលែវងតមទំេនងចិ តតជេដម។ េនេពល
របកសភពអសននមួយ រដឋភិ បលគួរែតរបប់ផងែដរពីសិទិអ
ធ ីវ ែដលរតូវបនេធវបដិ
បបញញ តិត ដូចជករករមិ តេលករេដរេហរ ពរងីកអំណចប៉ូលីសេដមបីបងក រករលួចបលន់
ឬអនុញញតតឲយឃុំជនសងស័យបនយូរ។ ភពអសននសធរណៈ ពិតជអនុញញតឲយរដឋ
មនអំណចខលំង េហយជេរឿយៗមនករតអូញែតអរថ េពលខលះពួកេគ រ ំេលភអំណច
របស់ខួនេនះតមរយៈករចប់
ល
ខួលនរកុមបកសរបឆំ ង

ឬឃុំខួនជនសងស័
ល
យជេរច នែខ

េដយមិនមនករេចទរបកន់។

ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក
រដឋសិត
ថ កនុងភពអសនន
េនេដ មឆនំ ២០១៤ រដឋភិបលៃថបនរបកសរដឋសិថតកនុងភពអសននសរមប់ទីរកុង
បងកក និងតំបន់ជុំវ ិញេឆលយតបនឹងករេកនេឡងនូវករតវ៉ នេយបយែដលបនបិទ

ផលូវ ករ ិយល័យរដឋភិបល និងមេធយបយដឹកជញូច ន។ រកិតរបកសភពអសននមន
រយៈេពល
បែនថម។

៦០ៃថង។

រកិតរបកសភពបេណ
ត ះអសននផតល់មរនតីសមតថកិចន
ច ូវអំណច

រកេលកេមល េលអំណចខងេរកម

េតអនកគិតថបដិបបញញ តិទ
ត ំងេនះសម

េហតុផលកនុងកររកសសណ
ឋ ប់ធនប់សធរណៈែដរឬេទ? (កំណត់ចំណំ៖ េនះមិនែមន
ជតរងេពញេលញៃនបដិបបញញ តិតេនះេទ)។

១. េដមបីចប់ខួន
ល

និងឃុំខួនបុ
ល
គគលែដលរតូវបនសងស័យថមនតួនទីកុងករបេងក
ន
ត

មនសថនភពអសនន៖ បដិបបញញ តិេត សរ ីភពរួចផុតពីករចប់ខួលន និងករឃុំខួនតម
ល
ទំេន ងចិតត។

២. រតួតពិនិតយសំបុរត េសៀវេភ ឯកសរែដលបនរពីន ទំនក់ទំនងតមទូរស័ពទ ឬ

មេធយបយដៃទេទៀតៃនករទំនក់ទំនង៖ បដិបបញញ តិស
ត ិទិឯ
ធ កជន។

៣. ហមឃត់ករររំង និងបិ ទផលូវេធវដំេណរ៖ បដិបបញញ តិស
ត ិទិក
ធ ុនងករជួបរបជុំ
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៤. ហមឃត់សិទិធកុងករចកេចញពី
ន
របេទស

ផលកនុងករេជឿជក់ថពួកេគជអនកគំរទ

េនេពលែដលមនមូលដឋនេហតុ
កនុងករបងកឲយមនសថនភពអសនន៖

បដិបបញញ តិស
ត ិទិស
ធ រមប់ របជជនកនុងករចកេចញពីរបេទស។
៦. បញ
ជ ឲយជនបរេទសចកេចញពីរបេទស

េនេពលែដលមនមូលដឋនេហតុ ផល

កនុងករេជឿជក់ថពួកេគ ជអនកគំរទកនុងករបងកឲយមនសថនភពអសនន៖ បដិបប
ញញ តិព
ត ីេសរ ីភពរួចផុតពីករនិរេទស។

៣.៤ ICESCR
កតិកសញញអនតរជតិសីព
ត ីសិទិធេសដឋកិចច

សងគម

និងវបបធម៌បនចូលជធរមនេន

ៃថងទី៣ ែខមករ ឆនំ១៩៧៦។ គិតរតឹមែខមករ ឆនំ២០១២ ICESCR មនសមជិកជង
១៦០រដឋ ែដលតិចជងរដឋែដលបនផតល់សចចប័នេល ICCPR ែដលមនចំនួន១៦៨។
េនអសុីអេគនយ៍រដឋភគីៃនសនធិសញញរួមមនកមពុជ ឡវ ឥណូឌ េនសុី ហវីលីពីន ៃថ
ទីម័រខងេកត និងេវៀតណម។ រប៊ុយេណ មីយ៉ន់ម៉ ម៉ េឡសុី និងសឹងហបូរ ីមិនទន់
បនផតល់សចចប័នេនេឡយេទ។ រដឋដំបូងបំផុតែដលផតល់សចចប័ នគឺហីល
វ ីពីនែដលជ
រដឋមួយកនុងចំេណមរដឋដំបូងបំផុតែដលបនផតល់សចចប័ន

កនុងឆនំ១៩៧៦។

កលពី

េពលថមីៗេនះឥណូឌ េនសុី និងឡវបនផតល់សចចប័នេលសនធិសញញេនះ គឺកុនងឆនំ២០០៦
និង២០០៧។

ែផនកេនះនឹងរគប់ដណតប់ទសសនៈចមបងៃនសិទិេធ សដឋកិចច

សងគម

និង

វបបធម៌ (ESCR) េដយបញ
ជ ក់ លមអិតៃនសិទិច
ធ មបងៗកនុងសនធិសញញ និងរតួតពិនិតយផង

ែដរនូវសិទិស
ធ តង់ដរជីវភព។

ដូចែដលជំពូកទីមួយបនបញ
ជ ក់ របេភទទំងបីៃនសិទធ េសដឋកិចចសងគម និងវបបធម៌ គឺ
ធ N េធវករ
ពក់ព័នធគនប៉ុែនតជរបេភទែដលខុសគន។ ដូចេនះ សថប័ នេផសងៗកនុងរបព័ នU
កនុងករេលកកមពស់

និងករពរសិទិទ
ធ ំងេនះ។

ដណតប់េលសិទិជ
ធ ុំវ ិញករងរ

ជឧទហរណ៍សិទិេធ សដឋកិចច

រគប់

េហយសិទិទ
ធ ំ ងេនះរតូវបនចងរកងជឯកសរ

និង

កំណត់និយមន័យេដយ ILO។ សថប័ េនះ ែដលមនវតតមនមុន UN បនបេងកតអនុ
សញញជិត

២០០អនុសញញសតីពីសង
ត ់ដរករងរ

រគប់ ដណតប់របធនបទដូចជរបក់

កៃរមេសមភពគន លកខខណឌករងរ សរមកមតុភព និងសុវតថិភពេលទូកេនសទ
ជេដ ម។
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សិទិធសងគម ែដលរួមមនសិទិទ
ធ ទួលបនករែថទំសុខភព ករអប់រ ំ ចំនីអហរ ទឹក
និងទីលំេន រតូវបនករពរ និងេលកកមពស់េដយសថប័ន UN ជក់លក់ ជមួ យនឹង
សថប័ នសិទិធមនុសសដៃទេទៀត។ សិទិធកុងករទទួ
ន
លបនករែថទំ សុខភពរតូវបនេលក

កមពស់ និងករពរេដយអងគករសុខភពពិភពេលក (WHO) ែដលមនសតង់ដរសតីពី
លកខខណឌសុខភពអបបរម។

ករអប់រ ំ

និងវបបធម៌រតូវបនគំរទេដយអងគករអប់រ ំ

វ ិទយសរសត និងវបបធម៌របស់អងគករសហរបជជតិផងែដរ (UNESCO)។ សិទិធកុងករ
ន
ទទួលបនចំណីអហររតូវបនទទួលខុ សរតូវេដយ អងគករេសបៀងអហរ និងកសិ
កមមពិភពេលក (FAO) ផងែដរ។ ដូចេនះេនកនុងករណីមួយចំនួន រទឹសីត និងទសសនៈ
ទំងេនះសតីពីសិទិធ េលចេចញពីែផនកេផសងៗគនៃនរបព័នធ UN។

ករែបងែចករវងសិទិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ (CPR) និង ESCR េនែតមនឥទធិ
ពលេលករករពរសិទិម
ធ នុសសរហូតដល់េពលបចចុបបននេនះ។

អនកមួ យចំនួនគិតថ

ESCR មនសរៈសំខន់ជង េដយសរសិទិទ
ធ ំងេនះធនដល់ជីវ ិតរស់េន៖ មនុសស

រតូវករចំ ណីអហរ ទឹក និងសុខភពេដមបីរស់េន។ អនកមួ យចំនួនេទៀតអះអងថ
េដយសរមនចរ ិកលកខណៈខុសគន ESCR មិនែមនជសិទិេធ នះេទ ប៉ុែនតជេសចកតី
ចង់បន ឬបំណងរបថន ។ ករអះអងេនះផតុំេលទសសនៈចំនួនពីរៃន ESCR។ ទីមួយ
ជករអះអងថសិទិេធ សដឋកិចច និងសងគមមិនភលមៗេនះេទ ប៉ុែនតសិទិធជសិទិែធ ដលអច
នឹងរតូវបនេឆលយតបកនុងេពលអនគត។ ដូចេនះ សិទិទ
ធ ំងេនះជេសចកតីចង់បន និង
បំណងរបថនជជងសិទិែធ ដលមនភលមៗបចចុបបននេនះដូចជ CPR។ ករអះអងេនះ

េផតតេលវ ិធីសរសតែដលសិទិរធ តូវបនសេរមចបនជបេណត រៗ
ករកំណត់ពីសិទិធ

និងកររ ំេលភបំពនកនុងទសសនៈេនះ។

និងេលវ ិធីសរសតកុង
ន

ករអះអងទីពីរពក់ ព័នធ

នឹងថេតរតូវករពរ និងចប់បងខំអនុវតតសិទិធមនុសសយ៉ ងដូចេមតច ដូចែដលអនកខលះបន
អះអងថជករពិបកកនុងករបញ
ជ ក់ ភ័សុតង
ត
របសិនេបបុគគលមួយរូបមិនមនផទះសែមបង

ៃនកររ ំេលភបំពនេលESCR។
េតរតូវរដឋភិបលទទួលខុសរតូវកនុងករ

ែសវងរកផទះសែមបងសរមប់ជទីលំេនដល់បុគគលេនះែមនេទ?
រយៈតុលករែមនេទ?
សិទិធ

េនះជករអះអងពីយុតតធិករ

និងកតពវកិចចកុងរបព័
ន
នធយុតិតធម៌ )។

េតពួកេគអចេធវតម

(ឬលទធភពកនុងករកំណត់ពី

ទសសនៈទំងពី រេនះៃនករសេរមចបនជ

បេណត រៗ និងយុតតធិករនឹងរតូវបនពិភកសបនទប់។

៣.៤.១ ករសរមចបនជបេណត រៗ
េនេពលែដលរបេទសមួយកលយជរដឋភគីៃន ICESCR ខលួនរតូវករពរ និងេគរពសិទិធ
មួយចំនួនភលមៗេនេពលផតល់សចចប័ន។

សិទិធទំងេនះរតូវបនេហថជសិទិស
ធ ល
ូន
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អបបរម។ សិទិធសូលអបបរម
ន
ដូចជករអប់រ ំថនក់បឋមសិកស ឬលទធភពែដលមិនមន
ករេរ សេអងកនុងករចូលេរៀនេនវ ិទយល័យ

គឺរតូវចងកតពវកិចចេនេពលែដលសនធិ

សញញចូលជធរមន។ យ៉ ងណមិញសិទិដ
ធ ៃទេទៀត មិនបេងកតកតពវកិចចភលមៗដល់
រដឋេនះេទ។ សិទិធជេរចនកនុង ESCR សថិតកនុងរបេភទៃនករសេរមចបនជបេណត រៗ

ែដលមនន័យថជ

ជងសេរមចបនភលមៗនូវសិទិធទំងេនះ

រដឋមនកតពវកិចចមួយ

កនុងករេធវកិចចករេឆពះេទកន់ករបំេពញបននូវសិទិទ
ធ ំងេនះ

នេពលខងមុ ខយ៉ ង

ខលី។ កតពវកិចចេនះសរមប់រដឋកុងករបង
ន
ហ ញពី វឌឍនភពេឆព ះេទកន់ករបំេពញនូវ
សិទិទ
ធ ំងេនះ។ ជឧទហរណ៍ រដឋរកី រក និងកំ ពុងអភិ វឌឍន៍ែដលមិនអចផតល់នូវករ
ែថទំ សុខភព សុខមលភពសងគម ឬវ ិទយល័យរគប់រគន់ភលមៗដល់មនុសសរគប់រប
ូ
រតូវែតបងហញពីេគលនេយបយ និងែផនករែដលបំេពញកិចក
ច រេឆពះេទកន់េគល
េដទំងេនះ។ ករបញ
ជ ក់លមអិតៃនករសេរមចបនជបេណត រៗមនេនកនុងមរត ២
ៃនសនធិសញញេនះ ។ ពកយេពចន៍េនកនុងមរតៗ ជដំបូងមនភពសមុរគសមញ ជន់ គន

និងភ័ នតរចឡំ ប៉ុែនតមនវ ិធីរតឹ មរតូវកនុងករកំណត់ខឹម
ល សររបស់មរតេនះ។ ជពិ េសស
មរតេនះបញ
ជ ក់ពិសតរពីសកមមភពែដលរដឋរតូវអនុវតត។

ពនយល់េដយសមញញ ករសេរមចបនជបេណត រៗតរមូវឲយរដឋែតងែតឈនេទមុ ន ឬ
មនដំេណរករេទមុខ

េដមបីសេរមចបននូវកតពវកិចចរបស់ពួកេគកនុងករផតលន
់ ូវករ

ែថទំសុខភព ករអប់រ ំ ករងរ និងចំ ណីអហរ។ល។ ខណៈេពលែដលករវស់ែវង
ចបស់លស់ៃនថេតអីជ
វ វឌឍនភព

មនករបត់ែបន

ក៏មននូវសតង់ដរែដលបន

ទទួលសគល់មួយចំនួនផងែដរ។ ឯកសរចំនួនពីររសយបំភឺព
ល ីកតពវកិចចៃនករសេរមច
បនបេណត រៗ ែដលរតូវបនេហថេគលករណ៍ Limburg និងេគលករណ៍ែណនំ
Maastricht។ ខណៈេពលែដលឯកសរទំងពី រេនះមិ នែមនជសនធិសញញ ដូចេនះមិន
ចងកតពវកិចចផូវចបប់
ល
េនះេទ យ៉ ងណមិញឯកសរទំងេនះ អចរតូវបនពិចរណ
ថជេគលករណ៍ទូេទៃនចបប់ អនតរជតិ ។ ឯកសរទំងេនះពនយល់ថេត ESCR រតូវ
បនវស់ែវងពក់ព័នធនឹងលទធផលៃនកតពវកិចច

មិនែមនកតពវកិចរច គន់ែតេធវសកមម

ភពេនះេទ។ មនន័យថករវស់ែវង ESCR េចទសួរថរបជជនប៉ុ នមននក់ែដល
មនលទធភពេរបរបស់ទឹក ឬទទួ លបនករអប់រ ំ េហយមិនែមនថរដឋភិបលបនខិត
ខំរបឹងែរបងខលំងយ៉ ងណកនុងករផតល់ទឹក ឬករអប់រ ំេនះេទ។
េលសពីេនះេទៀត រដឋចងកតពវកិចចកុនងករមិនដកហូត ESCR របស់បុគគលណមនក់
េនះេទ

(រតូវបនេហថេគលករណ៍ៃនមិនថយេរកយ)។

អនកណមនក់រតូវបនេឆលយតប

(ជឧទហរណ៍

របសិនជសិទិរធ បស់

សិទិក
ធ ុនងករទទួលបនលំេនដឋន)

េនះមិនរតូវបនដកហូតតមកលៈេទសៈណមួយេនះេទ េទះបីជពួ កេគរស់េនកនុង
លំេនដឋនខុសចបប់ក៏េដយ។

របសិនជរដឋភិបលចង់បេណតញរបជជនទំងេនះ
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រដឋភិ បលេធវដូចេនះបន
មនន័យមយ៉ ងេទៀតថ
រតូវបនបេណតញេចញ

លុះរតណែតពួកេគរតូវបនផតល់នូវលំេនដឋនេផសង។

របសិនអនកណមនក់កំពុងរស់េនកនុងផទះមួយ

ពួកេគមិនអច

េបមិនដូចេចនះេទពួកេគនឹងមិ នមនលំេនដឋនកនុងកររជក

េកនេនះេទ។ េនះជភពជក់ ែសតងៃនេគលករណ៍មិនថយេរកយ។ ជកររ ំេលភ
បំពនមួយ របសិនជរដឋបងកឲយមនករបត់បង់ ផទះសែមបង ឬភពអត់ឃលនដល់បុគគល
ណមនក់ េដយមិនពក់ ព័នធនឹងសថនភពណមួយេនះេទ។ យ៉ ងណមិញ កតពវកិចច
របស់រដឋ និង បុគគលមនភពសមុរគសមញជងេនះ។ ជកតពវកិចចរបស់បុគគលកនុងករ
បំេពញនូវ ESCR េដយខលួនឯង េហយរបសិនជេគមិនអចេធវបន ឧបមថគត់
ពិករ ពួកេគរស់េនកនុងភពរកីរក ឬពួកេគរស់េនកនុងតំបន់មនជេមលះ េនះរដឋរតូវែត
ជួយដល់ពួកេគ។

៣.៤.២ យុតក
ិត មម
មតិរះិ គន់ទូេទមួយេល ESCR គឺថ វជករពិបកកនុងករបងហ ញភសតុតងពីកតពវកិចច
ឬកររ ំេលភបំពនរបស់រដឋ ឬជសិទិជ
ធ ក់ លក់។ េនះជបញ
ហ ៃនយុតតធិករ ឬលទធ
ភពកនុងករចំណត់ករេលកររ ំេលភបំពនេល

ESCR

តមរយៈរបព័នធយុតិតធម៌។

មនធតុ ផសំជេរច នែដលមនឥទធិពលេលថេត ESCR អចរតូវបនបញូច នេទចំេពះ
មុខតុលករយ៉ ងដូចេមតច។ ជបឋម គួរែតមនចបប់សីព
ត ី ESCR និងចបប់ែដលតុល
ករទទួលសគល់ និង េរបរបស់។ ដូចែដលបនកត់សមគល់ខងេល របេទសៃនអសុី
អេគនយ៍មួយចំ នួនខវះខតនូវចបប់មូលដឋន
អហរ

និងទឹ ក។

សិទិក
ធ រពរលំេនដឋន

កនុងករករពរសិទិទ
ធ ទួលបនចំណី

ឬលទធភពកនុងករទទួលបនករែថទំ

សុខភពរបែហលជមនភពទន់េខសយ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត ធមមនុញញភគេរចន
េនអសុីអេគនយ៍ បនរតឹមែតផតល់ករករពរែដលមនករមិតេល ESCR ប៉ុេណណះ។

ទីពីរ

ទក់ទងនឹងករពិភកសេលករសេរមចបនជបេណត រៗ

ករចប់បងខំផូលវចបប់េដ មបីឲយរដឋបងហញពី វឌឍនភព

េយងអេងកតេឃញថ

មនករពិបកនុងតំបន់មួយចំនួន

េហយសំណួរមួយចំនួនេលចេឡង៖ េតរដឋទទួលបនវឌឍនភពេលឿនរគប់រគន់ក៏អត់?
េតរដឋមនចត់វ ិធនករែដរឬេទ?

េតរដឋអចទទួ លបនលទធផលកនុងករបងហញថ

របជជនរបស់ខួលនកំពុងទទួលបនសិទិធរបស់ខួនឬក៏
ល
អត់?
ភពសមុរគសមញបែនថមេទៀតេក តេឡង េដយសរធតុផសំជេរច នៃន ESCR ចត់ទុក
អនកកន់ កប់សិទិធថជអនកមនកតពវកិចច។ មនន័យថ ជបឋមបុគគល ែដលពក់ព័នធ
រតូវែតខិតខំេដ មបីេឆលយតបេទនឹ ងសិទិទ
ធ ទួលបនករងរ
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ចំណីអហរ

លំេនដឋន

។ល។ បុគគលមួយរូបមិនអចទមទរសិទិទ
ធ ទួលបនចំណីអហរ ទឹក និងលំេនដឋន
ទំងអស់ពីរដឋភិបលេនះេទ របសិនេបមិនមនករបងហញចបស់ ថពួ កេគមិនអច
មនលទធភពកនុងករទទួលបនរបស់ទំងអស់េនះេដយខលួនឯងេទេនះ។
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ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក
េតអនកណេគទទួ លខុសរតូវចំ េពះករធន

ESCR៖

រដឋភិបល

ឬ

បុគគល?
ដូចែដលបនបញ
ជ ក់ខងេល ជដំ បូងបុគគលរតូវបំេពញ ESCR េដយខលួនឯង។
សំណួរ៖

ប៉ុែនតមនអវីេកតេឡងរបសិនេបអនកណមនក់ជិតកលយេទជនអនថអត់ផទះ

សែមបងេដយសរែតបំណុលែលបងរបស់ខួលន?

េតកតពវកិចចអីវែដលរដឋមនចំេពះ

បុគគលអភ័ពវរូបេនះ? ជធមមត រដឋភិ បលមិនអនុញញតឲយអនកណមនក់ កលយជជនអត់
ផទះសែមបងេនះេទ

េដយសរថេនះេសមនឹងករមិ នសេរមចបននូ វសិទិជ
ធ បេណត រៗ

របស់ពួកេគ។ យ៉ ងណមិញ រដឋភិ បលគួរែតទទួលខុសរតូវចំ េពះជនណមនក់ែដល
បត់ បង់ផទះសែមបងេដយសរកំហុសផទល់ខួលនេគែដរឬេទ?
ចបស់ណស់បុគគលខលួនឯងផទល់បងកឲយមនបញ
ហ

េនកនុងករណីទំងេនះ

(េដយសរករជក់បរ ី

ឬែលបង)

ប៉ុែនតរដឋភិបល (េដយអនុញញតឲយមនករជកបរ ី និងេលងែលបង) រតូវទទួលខុស
រតូវខលះែដរឬេទ?

ភពសមុរគសមញបែនថមេទៀត

សួរថភនក់ងរណមួយរបស់រដឋភិបលគួររគប់រគង

កតពវកិចចទំងេនះ។ សិទិធករងរ ចំណីអហរ លំេនដឋន និងករអប់រ ំរតូវបនរគប់
រគងេដយរកសួងរដឋភិបល (ដូចជរកសួងករងរ សុខភិបល ឬអប់ រ ំ)។ ប៉ុែនតករ
ែដលមនចបប់កុងវ
ន ិស័យេនះ

បងកប់ន័យថតុលករនឹងសេរមចេតថេគលនេយ

បយមនរបសិទិភ
ធ ពឬក៏អត់ ែដលេនះេធវឲយមនជេមលះរវងរកសួង និងតុ លករ។
ជឧទហរណ៍ បុគគលមួយរូបែដលមនមហរ ីក ែដលទមទរករពយបលែដលរតូវ
ចំណយេរចន ប៉ុែនតមនទីរេពទយរដឋភិបលទទួចថករពយបលេនះៃថលេពក កនុងករផតល់
ជូនមនុសសរគប់រូប។ េតអនកណគួ រកំណត់ បញ
ហ េនះ៖ មរនតីសុខភិបលែដលដឹងពីក រ
ចំណយ

ជមងឺ

និងសមតថភពរបស់មនទីរេពទយ

ឬតុលករែដលធនថរបជជន

មនសិទិក
ធ ុងករទទួ
ន
លបននូវករែថទំសុខភពរបស់ពួកេគ?
មនឧទហរណ៍រគប់រគន់កុនងករបងហញថ
ករបន។

ESCR

អចរតូវបនកត់កីេត ដយតុល

ិ ័យករងរ
ជពិ េសសេនះជករពិតកនុងវស
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ដូចែដលរបេទសេនអសុី

អេគនយភ
៍ គេរចនមនចបប់ករងរ និងតុ លករករងរែដលមនរបសិទិភ
ធ ព។ ដូច
គនផងែដរចំេពះលំេនដឋន េដយសររបេទសេនអសុីអេគនយ៍ភគេរចន បចចុបបនន
េនះមនចបប់សីព
ត ីសិទិរធ ទពយសមបតតិ និងចបប់ភតិ សនយ។ ចបប់ និងតុលករទំងេនះ
មិនធនថ សិទិធទំងេនះរបស់របជជនរតូវបនបំ េពញេនះេទ ប៉ុែនតពួកេគបងហញពី
យុតតធិកររបស់ខួលន។
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ករណីសិកស
ករកត់ កី េត លសិទិធលំេនដឋន
មនជេមលះជេរច នពក់ ព័នធនឹងសិទីធដីធីល
ចំេពះរដឋកំពុងអភិ វ ឌឍន៍

និងសិ ទិធលំេនដឋ នទូ ទំងអសុី អេគនយ៍។

ទមទរឲយមនកររប
ឹ អូ សដី ធីល

ដូ ចេនះអចបេងកតផលូវ

ិ ី កុនងករអនុ វ តតកុនងរបេទសជេរច នមិ ន
ឧសសហកមម និងេសវកមម។ យ៉ ងណមិញ វធ
មនយុតិតធម៌៖

មនសំណងតិ ចតួចដល់មចស់ដី

ជេរឿយៗផលរបេយជន៍ បនដល់

អជី វកមម េហយរបជជនែដលរតូវបនបេណតញេចញមិ នដឹ ងរតូវេទណ។
ជេមលះដី ធីក
ល ុនងរបេទសកមពុជបនេលចេចញកនុងរបព័ នធផសពវផសយជេរច ន។
ផលេនះមនឬសគល់តំ ងពី អំឡុងេពលែខមររកហម

េហតុ

េនេពលែដលឯកសរលំេន

ដឋ នទំ ងអស់រតូវបនបំ ផល ញ េហយរបជជនជេរច នមិនមនឯកសរកមមសិទិធរសប
ចបប់ េដ មបីបងហ ញថជមច ស់កមមសិទិធេលរទពយសមបតតិរបស់ខួលន។
ករណី េក តេឡងែដលរដឋភិបល
េនះ។

ឬ

ជលទធផលមន

រកុមហ៊ុនឯកជនបនរឹបអូ សរទពយសមបតតិទំ ង

ឧទហរណ៍កលពី េពលថមីៗេនះករណីសហគមន៍ បឹងកក់ កុនងរបេទសកមពុជ

បនដក់ ពកយបណឹត ងជមួ យនឹ ងគណៈកមមធិ ក រអធិ ក រកិ ចច

របស់ ធនគរពិ ភព

េលកកនុងែខកញញ ឆនំ២០០៩ ែដលឈនដល់ ករេសុបអេងកតមួ យេលគេរមង ែដល

ធនគរពិ ភពេលកមនកិចចសហករជមួ យនឹ ងរដឋភិ បលកមពុជ។ កនុងែខមិ ន ឆនំ
២០១១ ធនគរពិ ភពេលកបនរពមេរពៀងជមួ យនឹ ងអងគករសិទិធលំេនដឋនមួ យ គឺ

មជឈមណឌលសិ ទិធលំ េនដឋ ន

និ ងករបេណតញេចញ

ថអនករស់េនបឹ ងកក់ រតូវបន

បដិ េសធ កនុងករចុ ះបញចិករដី ធីរល បស់ខួលន េហយ បនរពមេរពៀងកនុងករចត់ វ ិធនករ

កនុងករកត់ បនថយផលប៉ះពល់

ែដលេក តមនេឡងរបស់គេរមងេលរបជជនទំ ង

េនះ។ េនែខសី ហ ឆនំ២០១១ ធនគរពិ ភពេលកបនរបកសថខលួន នឹ ងពយួរកមចី
ដល់រដឋភិ បលកមពុជ

រហូតដល់មនករេដះរសយជេមលះេលករបេណតញេចញ

រទង់ រទយធំ មួយ ៃនរគួសរេនសហគមន៍ បឹងកក់ កនុងទី រកុងភនំេពញ។
មនករណីជេរច នែដលរសេដៀងគនទូ ទំងអសុីអ េគនយ៍ ែដលករអភិ វឌឍបនបំលស់
ទី របជជនកនុងរបេទសេវៀតណម មីយ៉ន់ ម៉ ឥណូឌ េនសុី និ ងៃថ។ កងវល់ ែដលពក់

ព័នធមួយ គឺក របំ ពុលបរ ិសថ នពី ករអភិ វឌឍទំ ងេនះ េធវឲយលំេនដឋនរបស់ របជជន
កល យេទជកែនលងែដលមិ នអចរស់េនបន។
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៣.៥ សិទិធកុនង ICESCR
សិទិធកុង
ន ESCR អចរតូវបនសេងខបជបីរបេភទ៖ សិទិេធ សដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌។

េផតតសំខន់េល

សេងខប ESCR
មរត១

សិទិធស័យ
វ សេរមច

មរត២

សិទិធឲយមនករសេរមចេទមុខ

មរត៣

ភពេសមគនរវងបុរស និងរសតី

មរត៤ & ៥

ករកំ ណត់េនេពលែដលចំបច់

មរត៦

សិទិធេធវករងរ

មរត៧

សិទិធទទួលបនលកខខណឌករងរលអ

មរត៨

សិទិធសហជីព

មរត៩

សិទិធទទួលបនសនតិសុខសងគម

មរត១០

ករករពររគួសរ ជពិេសសសរមប់មតយ និងកុ មរ

មរត១១

សិទិធរស់េន រួមមនទំងអហរ សេមលៀកបំពក់ និេវសនដឋន

មរត១២

សិទិធទទួលបនសុខភពទំងខងរងកយ និងខងសមរតី

មរត១៣

សិទិធទទួលបនករអប់ រ ំ

មរត១៤

សិទិធជកតពវកិចច និងទទួលបនករអប់ រ ំករមិតបឋម

មរត១៥

សិទិធចូលរួមកនុងវបបធម៌

៣.៥.១ សិទេិធ សដឋកច
ិ ច
សិទិធេសដឋកិចចជួយកនុងករធននូវសនតិសុខេសដឋកិចចដល់បុគគលមួយរូប ែដលេនះអច
សេរមចបនតមមេធយបយបី យ៉ង។ ដំបូង សិទិធទំងេនះរគបដណតប់សិទិធករងរ និង
សិទិធេនកែនលងករងរ។

សតង់ដរកែនលងករងរជេរចនរតូវបនកំណត់េដយ
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ILO

ែដលបនេលកកមពស់ទសសនៈ ដូចជអយុអបបរម របក់ ឈូលអបបរម
ន
និងេម៉ ង
ករងរអតិបរមកនុងមួយសបតហ៍។

សិទិធគនលឹះដៃទេទៀតរួមមនករមិ នេរ សេអងេន

កែនលងករងរ េពលសរមក និងករផតល់នូវលកខខណឌករងរែដលមនសុវតថិភព និង
សុខភព។ ទីពីរ សិទិធកុងករេធវ
ន
កររួមមនសិទិក
ធ ុនងករទទួ លបនសុខមលភព ឬ

សនតិសុខសងគម មនន័យថរបសិនេបបុគគលមួយរូបមិនអចបំេពញករងរ ឬែសវងរក
សតង់ដរជីវភពេសដឋកិចចរបស់ខួលន

រដឋភិ បលរតូវផតល់ជូនពួកេគនូវរបក់េសធនមួយ

ចំនួន។ ទីបី សិទិធេសដឋកិចចរម
ួ មនសិទិក
ធ ុងករបេងក
ន
តសហជីព ែដលអចបេងកតអងគករ
កនុងករករពរសិទិរធ បស់ពួកេគ

របសិនេបកមមករមួយរូបរតូវបនរបរពឹតម
ត កេលមិន

គបបី។

៣.៥.២ សិទស
ិធ ងគម
សិទិស
ធ ងគមរួមមនសិទិធកុងករទទួ
ន
លបនករែថទំ សុខភព ករអប់រ ំ ចំណីអហរ ទឹក
និងលំេនដឋន។

េគលបំណងសំខន់មួយៃនសិទិទ
ធ ំងេនះ

គឺេដ មបីធននូវសតង់ដរ

ជីវភពរគប់រគន់។ សិទិធកុនងករទទួលបនចំណីអហរ ទឹក និងលំេនដឋន (សិទិធសង
ត ់
ដរជីវភព) មិនរតូវបនផតល់ជូនេដយផទល់េដយរដឋភិបលេនះេទ។ េហយក៏មិន
ែមនជកររ ំពឹងែដលរដឋភិបលគួរែតផតល់ជូនមនុសសរគប់រប
ូ នូវផទះ និងអហរេនះេទ
។

យ៉ ងណមិញ

េនេពលែដលរបជជនមិនអចផគត់ផគង់ភពចំបច់េនះេដយខលួន

ឯង (េដយសរសរងគម បតុ ភូតធមមជតិ ឬេដយសរពួកេគឈឺ ពិករ ឬមិនដូចេនះ
េទពួកេគមិនអចេធវករបន) ជកររ ំពឹងថរដឋភិបលនឹងផតល់ជូនពួកេគ។ សិទិទ
ធ ទួល
បនករអប់រ ំ និងករែថទំសុខភពរតូវបនរសវរជវទូលំទូលយេដយ UNESCO
និង WHO។

សិទិស
ធ ង
ត ់ដរជីវភព

សិទិស
ធ ង
ត ់ដរជីវភព

សិទិស
ធ តង់ដរជីវភពជ

យ៉ ងណមិញ ICESCR បញ
ជ ក់ថមនចំណីអហរ សេមលៀកបំព ក់ និងលំេនដឋន។

សិទិ ក
ធ ុងករទទួ
ន
លបន

សតង់ដរអបបរមៃនករ
រស់េន។

ទំ ងេនះធ

នថមនុសសមនលទធ
ភពកនុងករទទួលបន
ជី វជតិរគប់រគន់រម
ួ ន

ទឹ ករគប់រគន់ សេមលៀក

ជធមមតរតូវបនែចងេចញជចំណីអហរ

ទឹក

និងជរមក។

មនេហតុផលសរមប់ ករែបងែចកេនះ។ ជដំ បូង មនមនុសសមួយចំ នួនតួច ែដល
សិទិរធ បស់ពួកេគកនុងករទទួលបនសេមលៀកបំ ពក់រតូវបនគរមមកំែហង។ ជករករម
កនុងកររកឧទហរណ៍ ៃនសថនភពែដលរបជជនមិនមនលទធភពកនុងករទទួលបន
សេមលៀកបំពក់

េទះបីជអចេកតមនេឡង

កនុងរបេទសែដលមនអកសធតុ

រតជក់មួយចំនួនក៏េដយ ែដលកនុងរបេទសេនះ របជជនរកីរកមិនអចមនលទធភព

បំពក់ និ ងលំេនដឋន

កនុងករទទួលបនសេមលៀកបំពក់កក់េកតកនុងអំឡុងេពលរដូវរងរេឡយ។

រគប់រគន់។ដូចេនះ

ភិបល និង NGOs ភគេរចនអចេដះរសយបញ
ហ េនះបន។ យ៉ ងណមិញមន

សិទិស
ធ តង់ដរជីវភពគឺ

របជជនែដលគមនផទះសែមបង

ជករធនថសតង់ដរ
អបបរមៃនវតតមនមនុ
សសរតូវបនេឆលយតប។

ប៉ុែនតរដឋ

ឬរបជជនរកី រកេតកយ៉ កែដលមិនអចេសលៀកពក់
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របកបេដយភពៃថលថូរន

ប៉ុែនតបញ
ហ ចមបងភគេរចនេនទី េនះមិនែមនសេមលៀកបំពក់

េនះេទ ប៉ុែនតគឺលំេនដឋន ចំណីអហរ ទឹក និងសុខភព។
ទឹកេទបែតកលយជបញ
ហ សិទិក
ធ លពីេពលថមីៗេនះ
យមកេហយ

េដយសរអស់អំឡុងេពលជយូរ

ែដលទឹកជធនធនែដលមនេរចន

និងមិ នចំបច់ ចំណយលុយ

េហយមនមនុសសតិ ចតួចប៉ុេណណះែដលមនបញ
ហ កនុងករទទួលបនទឹកសអត។ យ៉ ង
ណមិញ ដូចែដលទីរកុង និងឧសសហកមមរតូវករទឹកេរច ន ខណៈេពលេនះផងែដរ
ពួកេគក៏ប នបំពុលរបព័នធទឹក

ែដលេធវឲយទឹកកលយជធនធនមនកំណត់។

ជករ

េឆលយតប រដឋភិបលបនចប់េផតមគិតៃថលេសវសរមប់ករេរបរបស់ទឹក េហយរបជ
ជនជេរចនបនបត់បង់ករទទួលបនទឹកេដយមិនចំបច់បង់ៃថល។

សថនភពពីទឹក

កនុងកតិកសញញមិនមនភពចបស់លស់េនះេទ។ េទះបីជមិ នរតូវបនសរេសរជក់
លក់ កុងកតិ
ន
កសញញក៏េដយ

អនកខលះអះអងថសិទិក
ធ ុងករទទួ
ន
លបនទឹកសថិតកនុង

ែផនកមួយៃនសិទិក
ធ ុងករទទួ
ន
លបនចំណីអហរ។ េដមបីបញ
ជ ក់ពីសថនភពេនះ មន
ករេចញនូវវ ិចរណកថមួយ
បញូច លកនុង

ICESCR

ែដលបនបញ
ជ ក់ថសិទិក
ធ ុងករទទួ
ន
លបនទឹករតូវបន

និងរតូវបនបញ
ជ ក់ថជសិទិក
ធ ុនងករទទួ លបនទឹកែដលរគប់

រគន់ មនសុវតថិភព ទទួលយកបន អចបនទទួលជរូបវ ័ន និងអចផគត់ផគង់បន។

េផតតសំខន់េល
ករធនសតង់ដរៃនសិទិ ធសង
ត ់ ដរជី វភព
ចំេពះបុគគលមួយរូប េដមបីទទួលបនសតង់ដរជីវភពរបស់ខួលនមិនែមនរគន់ែតផតល់ជូន
នូវចំនួនកឡូរ ី ទឹកផឹ កប៉ុនមនលីរតកនុងមួយៃថងេ នះេទ ។ សតង់ដរជីវភពរតូវធនផង
ែដរថសិទិធ និងភពៃថលថូនររបស់បុគគលរតូវបនេគរព។ េដមបីជួយដល់រដឋកុនងករធន
សតង់ដរទំងេនះ

វ ិចរណកថទូ េទមួយៃនសនធិសញញេនះបងហញពីធតុផសំថរដឋមួយ

រតូវពិ ចរណេដមបីធននូវករអនុេលមតម ICESCR។ ធតុ ផសំបួនសំខន់ែដលមន
ចំេពះសុខភព ករអប់រ ំ ចំណីអហរ និងទឹ កគឺ៖

•

មន៖ រតូវមនករផគត់ផគង់រគប់ រគន់នូវទំនិញទំ ងេនះសរមប់មនុសសរគប់រូប។
ជឧទហរណ៍
ចូលេរៀន

រតូវមនសលរគប់រគន់កុនងករផតល់ដល់កុមររគប់ រូបបន

អហររគប់រគន់សរមប់មនុសសរគប់រូបកនុងករបរ ិេភគបនរគប់

ចំនួន ទឹករគប់រគន់ សរមប់ករេរបរបស់របស់បុគគល និងរកុមរគួសរ (ដូចជ
សរមប់ទទួលទន សមអត និងចំ អិនចំណីអហរ) និងគលីនិកសុខភពរគប់
រគន់ដូចេនះរបជជនរគប់រូបអចមនលទធភពកនុងករជួបជមួយនឹងេពទយ។
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•

អចទទួលបន៖ េទះបីជមនក៏េដយ អវីែដលសំខន់េនះគឺ ថរបជជនអច
ទទួលបន។

វមិនែមនជេរឿងចំែលកេនះេទ

ែដលមនចំណីអហររគប់

រគន់ ប៉ុែនតរបជជនេនែតខវះជីវជតិ ។ ជឧទហរណ៍ របែហលជពួ កគត់
មនឧបសគគកុងករទទួ
ន
លបននូវេសវកមមទំងេនះ

េដយសរគត់រកេពល

រតូវបនេរ សេអង ឬេរគះថនក់ េពកកនុងករេធវដំេណរេទទទួលេសវទំងេនះ

។ ជទូ េទមនរូបភពបីយ៉ងកនុងករទទួលបន៖ ទទួលបនជរូបវ ័ន (េត

េសវកមមជិត និងមនសុវតថិភពកនុងករេធវដំេណរេទយកែដរឬេទ ? ) ទទួល
បនែផនកេសដឋកិចច (េតបុគគលមនលទធភពកនុងករបង់េសវែដរឬេទ?) និងមិន
េរ សេអង (េតករទទួលយកបនរតូវបនហមឃត់ េដយសរែយនឌ័រ ពូជ
សសន៍ ឬឋនៈេផសងែដរឬេទ?។ ចំណីអហរអចៃថលេពក េកមងរសីរបែហល
ជមិនរតូវបនអនុញញតឲយេទសលេរៀន

ឬរបជជនែដលមនឋនៈសងគម

មួយចំនួន មិនរតូវបនអនុញញតឲយេរបរបស់ទឹកអណូត ងកនុងមូលដឋន។
•

អចទទួលយកបន៖ ទំនិញ/េសវរតូវែតមនគុណភពជក់លក់។ ចូលេរៀន
មិនរគប់ រគន់េនះេទ

សលរតូវបេរងៀនកុមរពីអីែវ ដលពួកេគគួរែតដឹងផង

ែដរ។ ចំណីអហរ និងទឹ ករតូវែតជទឹកសអតកនុងករមិតែដលអចទទួលយក
បន និងមិ នមនករបំពុល។ លំេនដឋនមិនរតូវបនចត់ទុកថជរបអប់រេទះ
ែដលេនេរកមសពនេនះេទ

េដយសររតូវេធវករធនថបុគល
គ មនសុវតថិ

ភព ែដលរតូវបនករពរពី បរ ិសថនជុំវ ិញ និងេនជីតេសវកមម។
•

សមរមយ៖ ទំនិញ/េសវរតូវែតសមរមយផងែដរេដមបីេឆលយតបនឹងតរមូវករជក់
លក់ ។ េនះអចសមរមយតមវបបធម៌នីមួយៗ និងសកសមចំេពះជនពិករ
ផងែដរ។

សិទិធកុងករទទួ
ន
លបនចំណីអហរមិនរគន់ែតេឆលយតបនឹងករ

ផតល់នូវចំ ណីអហរែដលមន
ប៉ុេណណះេទ

២២០០

កឡូរ ីេនះេទែដលមនកនុងករនតក

សិទិធកុងករទទួ
ន
លបនចំណីអហររតូវធនផងែដរថបុគគល

ទទួលទនដូចជមនុ សសទូេទ។ េនះអចមនន័យថចំណីអហរគួរែតសក
សមនឹងតៃមលវបបធម៌របស់ពួកេគ ( ជឧទហរណ៍ របសិនពួកេគជអនកញ
ុ ំ
បែនល) េហយនឹងទទួ លទនតមវ ិធីែដលមនុសសទូេទញ
ុ ំែដរ (ឧទហរណ៍ ជ
មួយនឹងមិ តតភ័រក និងរកុមរគួសរ)។

េសចកតីបញ
ជ ក់ លមអិតពី ធតុផសំៃនសិទិស
ធ តង់ដរជីវភពទំងេនះ
បល់ទូេទជក់លក់មួយចំ នួនកនុងឯកសរដូ ចខងេរកម៖
•

ចំណីអហរ៖ វ ិចរណកថទូ េទេលខ ១២

•

ទឹក៖ វ ិចរណកថទូេទេលខ ១៥
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មនេនកនុងមតិេយ

• លំេនដឋន៖ វ ិចរណកថទូ េទេលខ ៤ និង៧
• ករអប់រ ំ៖ វ ិចរណកថទូ េទេលខ ១៣
• សុខភព៖ វ ិចរណកថទូេទេលខ ១៤

៣.៦ វKបធម៌ នង
ិ ស ិ ទម
ិធ នុសស
សិទិធវបបធម៌េនែតជសិទិម
ធ នុសសែដលមនភពចរមូងចរមសមួយ។

សិទិធវបបធម៌េន

កនុង ESCR េសទរែតេសមនឹងសិទិជ
ធ នជតិភគតិចកនុងមរត ២៧ ៃនCCPR ។ មននូវ
ករែបងែចកចបស់លស់មួយចំនួន
ជតិភគតិចេនះេទ។

េដយសរថរគប់វបបធម៌ទំងអស់មិនែមនជន

យ៉ ងណមិញមរតទំ ងពីរ

របឈមនឹងករពិបកកនុងករ

កំណត់និយមន័យឲយបនចបស់លស់ថអវីជ ”ជីវ ិតវបបធម៌” េនះេទ។ េដយសរថ
មិនមនសតង់ដរវបបធម៌ចបស់លស់
ជែជកែវកែញកមួយ។

ករករពរសិទិធេនះកលយេទជរបភពៃនករ

ិ វបបធម៌ រម
អចជករសនមតថជីវត
ួ មនពិធីវបបធម៌ពក់ ព័នន
ធ ឹង

ករេក ត ករសលប់ និងអពហ៍ពិពហ៍។ សិទិធវបបធម៌ ក៏រូមបញូច លផងែដរនូវសិទិព
ធ ក់
ព័នន
ធ ឹងចំ ណីអហរ ករអប់រ ំ អពហ៍ពិពហ៍ និងចបប់ទំេនៀមទំលប់។ េនែតមន
ករជែជកែវកែញកេរចនេតថសេមលៀកបំពក់ រពឹតិតករណ៍សងគម របព័ នធផសពវផសយករ
កំសនត និងសមរតីមិនែមនសសនអចរតូវបនរួមបញូច លឬក៏អត់ េនះេទ។ ជពិេសស
បញ
ហ សេមលៀកបំពក់ ែដលជឧទហរណ៍ៃនរបំងមុខជនជតិ ឥសលម រតូវបនជែជក
ែវកែញកយ៉ ងផុសផុលទូទំងពិ ភពេលក។

មនករអភិវឌឍមួយចំនួនៃនទសសនៈៃន

េសដឋកិចចវបបធម៌តមរយៈយនតករចបប់រដឋ ថនក់ តំបន់ និងអនតរជតិ។ េនកនុងករណី
ទំងេនះេសដឋកិចចវបបធម៌ ដូចជករឃវលសតវ កររបមញ់ ឬកសិកមម (ជឧទហរណ៍

សិទិធេនសទរបស់ជនជតិេម៉រ ី (Maori) កនុងរបេទសញ៉ូវហសឺែឡន ឬករឃវលសតវ

រមំងទឹកកក reindeer របស់ជនជតិសមី (Sami) េនរបេទសហវំងឡង់ និងស៊ុយែអដ

និងសិទិក
ធ ុងកររបមញ់
ន
របស់ជនជតិេដ មកណដ) រតូវបនករពរថជសិទិវធ បបធម៌
។ យ៉ ងណមិញ មិនមនរដឋអសុីអេគនយ៍ណមួ យ ែដលបនទទួលសគល់សិទិធទំង
េនះេនះេទ។

របែហលជមនេហតុផលនេយបយមួយចំនួន ែដលេធវឲយខវះភពចបស់លស់ជុំវ ិញ
សិទិធវបបធម៌។

រដឋភិ បលមួយចំនួនពយយមកនុងករធនថវបបធម៌ែដលរគបដណតប់

េនែតរគប់ ដណតប់ដែដល

ឬថវបបធម៌ជនជតិភគតិចមិនទទួលបនអំណចេរចន។

របែហលជមនករប៉ះទងគិចរវងសិទិធវបបធម៌
ភិបល

និងេគលនេយបយវបបធម៌របស់រដឋ

េដយសររដឋមួយចំនួនេនកនុងតំបន់មនទសសនៈអភិរកសខលំងចំេពះវបបធម៌
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របស់ពួកេគ ដូចជរបំរបៃពណី និងចំ េរៀងរបៃពណី េហយទរមង់េផសងេទៀតៃនវបបធម៌
សហសម័យដូ ចជសិលបៈទំេនប មិនទទួលបនេលកកមពស់ និងករពរដូចគនេនះេទ។
មូល ដឋនៃនសិទិវធ បបធម៌ គួរែតពក់ព័នធនឹងទសសនៈៃនពហុវបបធម៌និយម

ឬថរដឋគួរែត

អនុញញតឲយមនវបបធម៌េរចន និងមិ នគំរទែតវបបធម៌ែដលរគបដណតប់ែតមួយគត់េនះ
េទ។ យ៉ ងណមិញ ទូទំ ងអសុីអេគនយ៍ រដឋភិបលភគេរចនយកចិតទ
ត ុកដក់ទំង
េដយផទល់ និងេដយរបេយលេលវបបធម៌ និងសសនភគេរចន។

ករណីសិកស
ករេលតមុងសយចិនេនកនុងរបេទសឥណូ ឌ េនសុី

ករេលតមុងសយចូ លមករបេទសឥណូឌ េនសុីកុនងសតវតសឆនំ ១៩០០ េនេពលែដល
Tiong Hoa Hwe Koan (ឬជសមគមចិនឥណូ ឌ េនសុ)ី បនបេងកតេឡង។ យ៉ ងណ
មិញ អតីតរបធនធិបតី ស៊ូហតូ (កន់ អំណចពីឆនំ១៩៦៥ ដល់១៩៩៨) បនអនុវតត
េគលនេយបយឯកភពេលមេនគមវ ិជជរដឋ វបបធម៌ សងគម និងនេយបយ និងបន
អនុវតតទសសនៈៃនរគប់ទិដឋភពទំ ងអស់ៃនសងគមឥណូឌ េនសុី។ មួយកនុងចំេណមេគល
នេយបយទំ ងេនះបនហមឃត់ ’វបបធម៌បរេទស’ រគប់ របេភទទំងអស់។ វបបធម៌
ចិនជវបបធម៌មួយែដលរតូវបនហមឃត់ ដូចែដលបនែចងកនុងបទបញ
ជ របធនធិប
តីេលខ ១៤ (១៩៦៧)។ ែផអកេលសថនភពេនះ លទធិខុងជឺ ឬ Khonghucu មិនរតូវបន
ទទួលសគល់ថជសសនេនះេទ
វ ិហរខុងជឺ

ជលទធផលកនុងអគរជេរចនបនហមឃត់

ហមមិនឲយេរបរបស់េឈមះចិនែដលបងខំឲយជនជតិចិនបតូរេទជេឈមះ

ចវ ឬម៉ េឡ និងហមឃត់ ករេលតមុងសយេនទីសធរណៈ។

សថនភពេនះបនផលស់បួរត

បនទ ប់ពីករធលក់ពីតំែណងរបស់ស៊ូហតូ កុនងឆនំ១៩៩៨។

Abdurrahman Wahid (របធនធិបតី ឥណឌេនសុីពីឆនំ១៩៩៩ ដល់ ២០០២) បនដក
បទបញ
ជ របធនធិបតីេលខ ១៤ េចញ និងដក់ឲយេរបនូវរកិតរបធនធិបតី េលខ ១៩
(២០០១) េដមបីទទួលសគល់ ’Imlek’ (ចូល ឆនំចិន) ថជៃថងឈប់ សរមកែដលមនករ
អនុញញត (សរមប់អនកែដលមនបំ ណងកនុងកររបពធពិធីេនះ)។ កនុងឆនំ២០០២ របធន

ធិបតី

Megawati Soekarnoputri បនរបកសបែនថមេទៀតថ ‘Imlek’ រតូវបនទទួល

សគល់ថជៃថងឈប់សរមកជតិ។ ចូល ជធរមន រកិតរបស់របធនធិបតីេលខ ១៩
(២០០១) បនលុបពកយរបជជន និងវបបធម៌ ’ជនជតិេដម’ និង ’មិនែមនជនជតិ
េដម’ ឥណូឌ េនសុីេចញ។ របកសថ ’Imlek’ ជៃថងបុណយជតិឥណូឌ េនសុែី ដលបន

ទទួលសគល់ លទធិខុងជឺ ថជសសន ែដលបនអនុញញតឲយមនករសងសង់វ ិហរ
និងអនុញញតឲយមនករេលតមុ ងសយេនទីសធរណៈ ជថមីមតងេទៀតជេលកដំបូង
កនុងសតវតស។
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បញ
ហ ទីពីរ សួរថេតសិទិធវបបធម៌ជសិទិរធ ួម ឬបុគគល។ សិទិធរួមជសិទិធរបស់រកុមមួយ ឬ
សហគមន៍មួយ (ដូចែដលផទុយនឹងសិទិធរបស់បុគគលមនក់) ។ ចំេពះអនកខលះ េនះេសមនឹង

ករែញកេដយសវ័យរបវតតិៃនសិទិធវបបធម៌ ពីសិទិម
ធ នុ សស េដយសរវវវិ តតន៍ជុំវ ិញករករ

ពរចេងកមតៃមលសងគម ឬសថប័នសងគម ជជងមនុសសមួយរូប។ យ៉ ងណមិញ ករ
ពិនិតយឲយបនដិតដល់ពីវ ិធីសរសតែដលសិទិទ
ធ ំងេនះ រតូវបនសរេសរដូចេមតចេនកនុង
សនធិសញញបងហញថសិទិទ
ធ ំងេនះ រតូវបនបញ
ជ ក់ថជសិទិប
ធ ុគគលជចមបង ែដលេនះ
ជសិទិធរបស់បុគគលកនុងករចូលរួមកនុងវបបធម៌មួយ

េហយមិនែមនជសិទិរធ បស់វបបធម៌

ណមួយេនះេទ។

”ឯកសរទំងបី េនះ UDHR ICCPR និង ICESCR ែចងថសិទិវធ បបធម៌ជសិទិរធ បស់បុគល
គ
ឬមនុសសរគប់រូប េដមបីអនុវតតវបបធម៌ ឬេដមបី ”មិនរតូវបនបដិេសធសិទិ…
ធ កនុងកររ ីក
រយនឹងវបបធម៌របស់ខួន”។
ល
កនុងករេលកកមពស់ និងករករពរសិទិវធ បបធម៌ អនកករពរសិទិម
ធ នុសសមិនពឹងែផអកេល
ESCR ែតមួ យេនះេទ ប៉ុែនតជេរឿយៗេរបរបស់ករមិនេរ សេអង និងសិទិជ
ធ នជតិភគ
តិចកនុង
សសន

ICESCR

េសរ ីភពកនុងករបេញចញមតិៃនករអនុវតតវបបធម៌

បងហញថសិទិធវបបធម៌គឺពឹងែផអកគនេទវ ិញេទមក

និងេសរ ីភព

និងពក់ព័នធគនេទវ ិញ

េទមករវងសនធិសញញទំងពីរ។

ក. េសចកតស
ី េងខបពជ
ី ំ ពូក នង
ិ ចំនុចគនលះ
ឹ
េសចកតីេផតម
ដំេណរករៃនករផលស់បូតរសិទិេធ នកនុង UDHR េទជសនធិសញញអនតរជតិមួយ ជលទធ
ផលេចញជកតិកសញញចំ នួនពីរ៖

ICCPR

(ែដលរគប់ដណតប់មរត១-២១

របស់

UDHR) និង ICESCR (រគប់ដណតប់មរត ១-២ និង ២២-២៧ ៃន UDHR)។ េហតុ ផល
សរមប់ករែបងែចក UDHR ជសនធិសញញដច់េចញពីគន ជលទធផលៃនករែបងែចក
តមផលូវចបប់ (រវង CPR ែដលអចេធវបដិបបញញ តិតបន និងករសេរមចបនជបេណត រៗ
ៃនESCR) េហយមតិមួយចំនួនអះអងថ េដយសរភពខុសគនែផនកនេយបយ (រដឋ
េលកខងលិចែដលេផតតេលCPR េហយរដឋកុំមុមយនិសេផតតេលESCR)។ េនេពល

សនធិសញញទំងពីរចូលជធរមនកនុងឆនំ១៩៧៦ ភគេរចនៃន UDHR បនកលយេទជ
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ចងកតពវកិចចផូវចបប់
ល
ែដលអនុវតតចំេពះរបជជនរគប់រូបកនុងយុតតធិកររបស់រដឋ មិន
ពក់ព័នធនឹងភពជពលរដឋរបស់េគេនះេទ។

កតិ កសញញអនតរជតិសីព
ត ី សិទិធពលរដឋ និ ងសិទិន
ធ េយបយ
ICCPR ករពរសិទិជ
ធ មូលដឋន ជឧទហរណ៍សិទិស
ធ ័យ
វ សេរមច សិទិធកុនងកររួចផុត

ពីករេរ សេអង និងសិទិក
ធ ុនងកររស់រនមនជីវ ិត។ លកខណៈពិេសសៃនសិទិរធ ស់រនមន

ជីវ ិតជែដនកំណត់ េលករេរបរបស់េទសរបហរជីវ ិត។

សិទិធសំខន់ៗដៃទេទៀតរួម

មនសិទិធែដលមនកនុងរបព័ នច
ធ បប់ ដូចជសិទិព
ធ ក់ព័នធនឹងករចប់ ខួន
ល និងករឃុំខួន
ល
និងេនកនុងតុលករ។ CPR ក៏រម
ូ មនផងែដរនូវសិទិធមនុសសកនុងឆកនេយបយ និង

ជីវ ិតកនុងសងគមសុីវ ិល ដូចជេសរ ីភពសសន េសរ ីភពកនុងករបេញចញមតិ និងសិទិធ

កនុងករេបះេឆនត។
ICCPR អនុញញតឲយមនែដនកំ ណត់េលសិទិទ
ធ ំ ងេនះ តមមេធយបយបីយ៉ង៖ ជ
ដំបូង

រល់សិទិទ
ធ ំងអស់រតូវបនករមិ តែដលតមរយៈេនះសិទិទ
ធ ំ ងេនះមិនអចរតូវ

បនេរបរបស់េដមបីរ ំេលភបំពនសិទិអ
ធ នកដៃទ ទីពីរសិទិជ
ធ ក់ លក់អ ចរតូវបនករមិត
េដយចបប់របសិនេនះជករចំបច់កុនងកររកសសណ
ឋ ប់ ធនប់សធរណៈ

សុខភព

សធរណៈ សនតិសុខជតិ ឬសរមប់េហតុផលសីលធម៌។ ទីបី រដឋអចរតូវបនអនុ
ញញតកនុងករេធវបដិ បបញញ តិេត លសិទិម
ធ ួយ

កនុងរយៈេពលកំ ណត់មួយកនុងកលៈេទសៈ

ជក់លក់ មួយចំនួនៃនភពអសននសធរណៈ ។ មនសិទិម
ធ ួយចំនួនែដលមិនអចេធវ
បដិបបញញ តិប
ត ន

េហយសិទិទ
ធ ំ ងអស់េនះរតូវបនអេងកតរគប់ េពលេវលទំងអស់មិន

ពក់ព័នធនឹងសថនភពណមួ យេនះេទ។

កតិ កសញញសតីពីសិទិធេសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌
ដូចគននឹង ICCPR ែដរ ICECSR ករពរសិទិជ
ធ មូលដឋនដូចជសិទិស
ធ ័យ
វ សេរមច
និងសមភពរវងបុរស និងរសតី។ េលសពីេនះេទៀត ICESCR រួមបញូច លសិទិព
ធ ក់ ព័នធ
នឹងករងរ ករអប់រ ំ ករករពររគួសរ សុខភព ករអប់រ ំ និងលំេនដឋន។ សិទិេធ ន
កនុង ICESR េពលខលះរតូវបនកំណត់ និងរសវរជវេដយសថប័នរបស់UN ែដលពក់
ព័នធ ដូចជ WHO សរមប់សុខភព និង ILO សរមប់ករងរ។

ECSR ខុសគនពី CPR េដយសរសិទិម
ធ ួយចំនួនរតូវបនសេរមចបនជបេណត រៗ ឬ
ែដលរដឋមិនមនកតពវកិចចភលមៗ ប៉ុែនតជកតពវកិចចកុងករេធវ
ន
កិចចករេឆពះេទកន់ករ
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សេរមចបនសិទិេធ នះ។ រដឋរតូវមនេគលនេយបយ និងែផនករែដលរតូវអនុវតត និង
េរបរបស់ធនធនអតិបរម

េលករអនុវតតេគលនេយបយ

និងែផនករទំងេនះ។

អនកខលះអះអងថ ESCR មិនែមនជសិទិព
ធ ិតរបកដដូច CPR េនះេទ េដយសរវជ

េគលបំណង ឬមហិចឆត ជជងសិទិ។
ធ េដយសរែតមនករពិបកកនុងករកំណត់

កតពវកិចរច ដឋេឆពះេទកន់ករសេរមចបនជបេណត រៗ

ជពិ បកកនុងករកំណត់ពីករ

រ ំេលភបំពនេល ESCR ណស់។ ចំេពះសិទិធខលះដូចជករងរ សុខភព និងចំណី
អហរ បុគគលរតូវទទួលខុសរតូវជចមបង េដមបីេឆលយតបនឹង ESCR ប៉ុែនតេនកនុង
ករណីខលះែដលរដឋមនកតពវកិចចកុងករបំ
ន
េពញសិទិទ
ធ ំ ងេនះ

របសិនបុគគលេនះមិ ន

អចបំេពញសិទិរធ បស់ពួកេគេដយខលួនឯងបន។ សរមប់េហតុផលេនះជករអះអង
ថ ESCR មិនអចរតូវបនកត់ េសចកតីេដយតុលករបនេនះេទ ឬពួកេគពិបកកនុង

ករដក់ ចូលកនុងរបព័នយ
ធ ុតិធ
ត ម៌។ របេភទសំខន់ មួយៃន ESCR គឺ សិទិធសង
ត ់ដរជីវភព

ឬសិទិក
ធ ុងករទទួ
ន
លបនចំណីអហរ ទឹក លំេនដឋន ករអប់រ ំ និងសុខភព។ រដឋរតូវ
ែតធនថសិទិទ
ធ ំ ងេនះ មន ទទួលបន មនសតង់ដរែដលអចទទួលយកបន និង

សមរមយ ចំេពះតរមូវកររបស់របជជន។

វបបធម៌ និងសិទិធមនុសស
សិទិធវបបធម៌រតូវបនជែជកែវកែញកជេរច នដងេរច នសរ កនុងវិស័យៃនករករពរសិទិធ
មនុសស។ និយមន័យៃនវបបធម៌គឺមិនចបស់ េហយវបបធម៌ជេរឿយៗរតូវបនេធវឲយកលយ
ជេរឿងនេយបយេដយរដឋ។ សិទិធវបបធម៌មនបញ
ជ ក់កុនងែផនកជេរចនៃន ICESCR
និង ICCPR ជឧទហរណ៍ កនុងសិទិស
ធ
សន សិទិធជនជតិភគតិច និងេសរ ីភពរួច
ផុតពីករេរ សេអង។

ខ. សំណួររKលងនង
ិ សំណួរងយរសួល
• េត េនេពលណែដលរបេទសរបស់អនកបនផតល់សចចប័នេលICCPR និង ICESCR?
េតអនកអចែសវងរកេហតុផលបនែដរឬេទ ថេហតុអីរវ ដឋរបស់អនកេរជសេរ សកនុងករ
ផតល់សចចប័នេលកតិកសញញេនះ?
ឬ
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• េហតុ អីប
វ នជរបេទសអនកមិនបនផតល់សចចប័នេល ICCPR និង/ឬ ICESCR? េត
ករអះអងអវីែដលបនផតល់ជូនេដយរដឋភិបល

និងអនកគិតថេហតុផលទំងេនះ

មនសុពលភពករមិតណ?
• ែសវងរកខលកខខណឌ ឬករយល់ដឹងពីសនធិសញញែដលរដឋភិបលរបស់អនករបែហល
ជបនដក់េល ICCPR ឬ ICESCR។ េតខលកខខណឌទំ ងេនះចំបច់ែដរឬេទ?
េតធលប់មនខលកខខណឌ ែដលរតូវបនលុបេចលេដយរបេទសអនកែដរឬេទ?
• េតអីជ
វ សថនភព ឬបញ
ហ ែដលជកងវល់ខលំងបំផុតដល់សិទិព
ធ លរដឋ នេយបយ និង
/ឬេសដឋកិចច និងសងគមរបស់របជជនកនុងរបេទសអនក?
• េធវករពិចរណេលករណីេទសរបហរជីវ ិត េតមនករជែជកែវកែញកជសធរ
ណៈពីបញ
ហ េនះេនកនុងរបេទសរបស់អនកែដរឬេទ? េតអីជ
វ េហតុផលែដលរបេទស

របស់អនកបនេរជសេរ សកនុងករេរបរបស់

ឬលុបេចលេទសរបហរជីវ ិត េហយ

េតអនកគិ តថេហតុផលេនះរតឹមរតូវែដរឬេទ?
• េតធលប់ មនសថនភពអសននសធរណៈេនកនុងរបេទសអនកែដរឬេទ? ពិនិតយេមល
អំឡុងេពលែដលសថនភពេនះរតូវបនេរបរបស់

និ ងបញ
ជ ក់េតសិទិធអីខ
វ លះរតូវបន

េធវបដិបបញញ តិត េហយេតថបដិបបញញ តិតទំងេនះចំបច់ែដរឬេទ កនុងករសតរសណ
ឋ ប់
ធនប់?
• បញ
ជ ក់ឧទហរណ៍កនុងរបេទសរបស់អនក ែដលរដឋភិបលេធវកិចចករយ៉ ងសរសក់

សរសំេឆពះេទកន់ ករសេរមចបនជបេណត រៗៃន ESCR។ េតេគលនេយបយ
ែផនករ និ ងលទធផលអវីែដលរដឋភិបលបនទទួល ?

• េតមនឧទហរណ៍ៃនសិទិវធ បបធម៌កុនងរបេទសរបស់អនក ែដលមិនរតូវបនេគរពែដរ
ឬេទ? េតអីជ
វ លទធផលៃនកររ ំេលភបំពនេនះ?
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គ. ឯកសរពេរគះបែនថ
ម
ិ

ICCPR និង ICESCR
ខលឹមសរែដលបនផតល់ជូនេនចុ ងជំពូកទីមួយជចំនុចចប់េផតមដ៏លអ។

អនកគួ រែតអច

ែសវងរកេសៀវេភទំ ងេនះមួយចំនួនេនកនុងបណ
ត ល័យសកលវ ិទយល័យ។

កតិកសញញអនតរជតិសីព
ត ីសិទិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ
េសៀវេភពុមពលអៗសតីពី ICCPR រួមមន៖
• Sarah Joseph, Jenny Schultz, Melissa Castan. កតិកសញញអនតរជតិ សីព
ត ីសិទិធពលរដឋ

និងសិទិន
ធ េយបយ ៖ករណីសិកស វិចរណកថ & និងឯកសរ (Oxford: Oxford
University Press).
• Manfred Novak. កតិកសញញ UN សតីពីសិទិធពលរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ៖
វ ិចរណកថ CCPR NP Engel, 2005.
េទសរបហរជីវ ិត ជរបធនបទៃនកររសវរជវសរមប់អងគករេលកែលងេទសអនតរ
ជតិ (Amnesty International )ែដលបនដក់េចញនូវរបយករណ៍របចំ ឆនំមួយ ែដល
អចរកេឃញេនេលេគហទំព័របស់ អងគករេលកែលងេទសអនតរជតិ Amnesty Inter
national ។ មនអងគករដៃទេទៀតែដលេធវកររបឆំងនឹងេទសរបហរជីវ ិតដូចជ៖
• សមព័នព
ធ ិភពេលករបឆំ ងនឹងេទសរបហរជីវ ិត
• បណ
ត ញរបឆំ ងេទសរបហរជី វ ិតេនអសុី
• គណៈកមមធិករអនតរជតិរបឆំងេទសរបហរជីវ ិត។
ព័ត៌មនសតីពីរដឋសិត
ថ កនុងភពអសននមនេនកនុងវិចរណកថេលខ

២៩

(២០០១)

េដយគណៈកមមធិករសិទិម
ធ នុសស ែដលមនេនេលេគហទំព័ររបស់ OHCHR។

កតិ កសញញអនតរជតិសីព
ត ី សិទិធេសដឋកិចច សងគម និ ងវបបធម៌
NGOESCR-Net ផតល់មនទំព័រមនសរៈរបេយជន៍ែដលមនតំណភជប់ េទនឹងបញ
ហ
សំខន់ៗសតីពីសិទិេធ សដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌។
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របភពមនសរៈសំខន់ ភគេរចនគឺសីព
ត ីអំពីសិទិេធ សដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ (េដយ
សរវមនេនេលអុិនធឺែណត

និងអចែសវងរកបនេដយងយរសួលតមកររសវ

រជវេលបណ
ត ញអុិ នធឺែណត)៖
•

វដតៃនសិទិ៖
ធ សកមមភពសិទិេធ សដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌៖ របភពធនធន
បណុត ះបណ
ត ល។

េសៀវេភពុមពដៃទេទៀតរូមមន៖
•

Asbjørn Eide, Catarina Krause, and Allan Rosas, eds. សិទិេធ សដឋកិចច

សងគម និ ងវបបធម៌៖ េសៀវេភពុ ម។
ព Dordrect: Martinus Nijhoff, ២០០១។
•

Manisuli Ssenyonjo. សិទិេធ សដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ុកុងចបប់
ន
. Hart
េបះពុមពឆនំ ២០០៩។.

•

Olivier de Schutter. សិទិេធ សដឋកិចច សងគម និ ងវបបធម៌ ជសិទិម
ធ នុ សស។
Edward Elgar, ២០១៣

សរមប់ព័ត៌មនបែនថមសតីពីយុតិតកមមៃន ESCR មនឯកសរែណនំរបភពឯកសរេន
ESCR- Net។ េបះពុមពផសយេដយ៖
•

គណៈកមមធិករអនកចបប់អនតរជតិ។ ភពអចកត់េសចកតីបនេដយតុល
ករេលសិទិេធ សដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ ៖បទពិេសធន៍ជតិ ថនក់ តំបន់ និង
អនតរជតិ (២០០៨)

•

OHCHR. សិទិធេសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌។ េសៀវេភែណនំសថប័នសិទិធ
មនុសសជតិ ។ United Nations: New York and Geneva, ២០០៥។

ចំេពះករសិកសេលសិទិស
ធ ង
ត ់ដរជីវភពជក់លក់

អងគករខងេរកមមនរបភព

ឯកសរេនេលេគហទំ ព័របស់ខួលន៖
ចំណីអហរ
•

អងគករេសបៀងអហរ និងកសិកមមពិភពេលក(FAO) មនធនធនឯកសរ
ជេរចន។

•

អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទិក
ធ ុនងករទទួលបនចំណីអហរ
Olivier

de

Schutter

….មនេគហទំព័រមួយែដលមនឯកសរពក់ព័នធ

នឹងអងគករសហរបជជតិ។
ទឹក
•

េលក

Peter Gleick មនអតថបទជេរចនសតីពីសិទិក
ធ ុនងករទទួ លបនទឹ ក
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•

អនករយករណ៍ពិេសសពីសិទិម
ធ នុសសកនុងករទទួលបនទឹកបរ ិេភគែដល
មនសុវតថិភព និងអនម័យ មនេគហទំព័រមួយែដលមនឯកសរពក់ព័នធ
នឹងអងគករសហរបជជតិ
អងគករសុខភពពិភពេលក(WHO)

•

មនរបភពធនធនឯកសរសតីទឹក

អនម័យ និងសុខភព។
លំេនដឋន
•

”អនករយករណ៍ពិេសសពីលំេនដឋនរគប់ រគន់មនេគហទំ ព័រមួយែដលមន
ចំណងេជងថ”លំេនដឋនជសិទិម
ធ នុសស”

•

UN-Habitatមនធនធនឯកសរេលេគហទំ ព័ររបស់ខួន។
ល

•

The NGO COHRE (មជឈមណឌលេដមបីសិទិល
ធ ំេនដឋន និ ងករបេណតញេចញ)
ធលប់ជ NGO អនតរជតិសំខន់មួយេធវករកនុងវិស័យេនះ ប៉ុែនតអងគករេនះបន

បិទអស់រយៈេពលប៉ុនមនឆនំេហយ។
ចូលេមលបន

េគហទំព័ររបស់អងគករេនះេនែតអច

េហយមនធនធនឯកសរចបប់
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និងតស៊ូមតិជេរច ន។
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4
ករករពរសទធមនុសសេនអសុអេគនយ៍

ជំ ពូកមុនពិ និតយេម លេល

សនធិសញញសិទិម
ធ នុសសសំខន់ៗ

និ ងខលឹមសរៃនសនធិសញញទំងេនះ ជំ ពូកមុន ក៏បនពិ និតយ
ពី វ ិធីសរសតកុនងករយល់ដឹង

ពី សតង់ដរទំងេនះេនអសុី

អេគនយ៍ផងែដរ។ ជំពូកេនះវយតៃមលពីវ ិធី សរសត ែដលសិទិធ
ទំងេនះរតូវបនករពរ និងចប់បងខំអនុ វតតេនកនុងរបេទស

េនអសុីអេគនយ៍។
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េដមបីករពរសិទិម
ធ នុសស គឺរតូវធនថមនុសសរគប់រូប ែដលមនសិទិធ កនុងករទទួល
បនសិទិធ

ជករពិតជក់ែសតងអចទទួល សិទិទ
ធ ំងេនះរបកដែមន។

ជឧទហរណ៍

កុមរែដលមនសិទិធកុនងករចូលេរៀន អចរតូវបនេទសលេរៀនពិតរបកដែមន ឬក៏

អនកកែសតអចេសរេសរព័ត៌ម នរបស់ខួលនបនេដយេសរ ី។

ករករពរសិទិធមនុសស

ិ ីសរសតេផសងៗគន។
កនុងវធ

រតូវបនេធវេឡងេដយសថនប័នេផសងៗគន

េនថនក់ជតិ

ប៉ូលីស េចរកុម តុលករ និងេមធវ ីបំេពញករងរេដមបីចប់បងខំអនុ វតត សិទិធមនុសស
ដូចគនេទនឹ ងអងគករសងគមសុីវ ិល និងមរនតីរដឋភិ បលផងែដរ។ ពួកេគអចករពរសិទិធ
មនុសសតមរយៈចប់បងខំអនុវតតចបប់ េលកកមពស់ករអត់ឱនគន អប់រ ំ របជជនផតល់
ិ ីសរសតរសេដៀងគនេនះ សថប័ នេនថនក់តំបន់ ក៏បំេពញករងរ
េសវកមម ។ល។ កនុងវធ
េដមបីករពរសិទិម
ធ នុសសផងែដរ។

ករករពរមនន័យថេលសពីអីវែដលរដឋភិ បល

រគន់ែតធនថមិនរ ំេលភបំពនសិទិម
ធ នុសស េហយក៏អចមនន័យផងែដរកនុងករធ
នថរកុមហ៊ុន ឬ សលេរៀនអនុវតតតមចបប់ ដូចេនះសិទិធបុគគលរតូវបនករពរពីករ
រ ំេលភបំពន។

វ ិធីសរសតដៃទេទៀតកនុងករគិតគូរអំពីករករពរសិទិម
ធ នុសស
េហតុអីប
វ នជរបជជនភគេរចនេនអសុីអេគនយ៍

គឺេធវករពិចរណថ

មិនរបឈមនឹងកររ ំេលភបំពន

សិទិធមនុសសកនុងជីវ ិតរបចំៃថងរបស់ពួកេគ? មិនថេទសលេរៀន ឬេធវករងរេនះេទ
សិទិធរបស់ពួកេគមិនរតូវបនប៉ះពល់េឡយ។

អនកអនេសៀវេភពុមពេនះភគេរចនមិន

របឈមនឹងកររ ំេលភបំពនសិទិម
ធ នុសសធងន់ធងរេនះេទ។

ពួកេគមិនរតូវបនរ ំេលភ

បំពន របមថេមលងយ ឬរបរពឹតតឆគងមកេល បងខំឲយសថិតកនុងទសភព ឬរតូវបនេធវ
ទរុណកមម។ េហតុ អី?
វ េដយសរករករពរសិទិម
ធ នុសសពិតជមនដំេណរកររបកប
េដយរបសិទិធភព។ ចំេពះរបជជនទំងេនះ របព័ នធករពររបស់ប៉ូលីសរដឋ (ែដលជ
អនកែថរកសចបប់ និងសណ
ឋ ប់ ធនប់) មនដំេណរករ របជជនកនុងសងគមេនះមនតៃមល
ែដលសិទិធមនុសស

និងបុ គគលមិនរ ំេលភបំ ពនគនេទវ ិញេទមក។

បែនថមពីេលេនះ

េទៀត របជជនដឹងពី សិទិរធ បស់ពួកេគ េហយមិនអនុ ញញតឲយមនកររ ំេលភបំពនេកត
េឡង។ កនុងេគលបំណងធនឲយមនសថនភពដូចេនះ ទំងរដឋភិបល និងរបជជន
របស់ខួនរតូ
ល
វមនកិ ចចករជេរចនរតូវបំេពញ។ ពួកេគរតូវែត៖ មនចបប់ែដលេធវឲយករ
រ ំេលភបំពនខុសចបប់
បណ
ត លមរនតីរដឋភិបល

អប់ររំ បជជន

ដូចេនះពួកេគដឹងពី សិទិរធ បស់ខួន
ល

(ដូចជមរនតីប៉ូលីស)

បណុត ះ

ដូចេនះពួកេគមិនរ ំេលភបំពនសិទិធ

មនុសស េហយនិងអនុ វតតរបព័នធកុនងករតមដន និងកំ ណត់ពីកររ ំេលភបំពន និង
េដះរសយបញ
ហ ។

ជំពូកេនះពិ ភកសពី ករករពរេនករមិ តថនក់ជតិ

ែដលសិទិម
ធ នុ សសគួរែតរតូវបន

ករពរេដយប៉ូ លីស របព័ នធតុលករ សថប័ នរដឋភិបល និងេដយរបជជនរស់េន
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កនុងសងគមេនះ។ ចុងេរកយ ជំពូកេនះនឹ ងពិនិតយេល NGOs ែដលេធវករេលបញ
ហ សិទិធ
មនុសស ែដលយ៉ ងេហចណស់សរមប់អសុីអេគនយេ៍ នះ ជយនតកររ ីកដុ ះដល និង
មនភពេជគជ័យមួយកនុងករករពរសិទិម
ធ នុសស។

៤.១ សថនភពៃនករករពរសិទិធមនុសសេនអសុីអេគនយ៍
េដមបីកំណត់ថករករពរមនរបសិទិភ
ធ ពករមិតណ ជករចំបច់ កុនងករពិ ភកសពី
សថនភពបចចុបបននៃនករករពរសិទិធមនុសសកនុងតំបន់។ យ៉ ងណមិញ សំណួរេនះបងក
ឲយករពិបក។

េតអចេទរួចែដរឬេទកនុងករកំណត់ថរបេទសមួយមនកំណត់រត

ិ ីសរសត សមញញ
សិទិម
ធ នុសសលអ ឬអរកក់េនះ? េនះជកររបឈមពី េរពះមិនមនវធ
កនុងករវស់ែវងសិទិម
ធ នុសសេនះេទ។

រទពយសមបតតិ

និ ងករអភិវឌឍរបស់រដឋមួយរតូវ

បនវស់ែវងេដយងយរសួល ជឧទហរណ៍ ធនគរពិភពេលក ឬ NDPP េចញ
ចំណត់ ថនក់ៃនរបេទសតមរយៈរទពយសមបតតិ

ឬករអភិវឌឍជេរៀងរល់ឆនំ។

ពយយមកនុងករកំណត់ពីសថនភពៃនសិទិម
ធ នុសសជករសមុរគសមញ។

ប៉ុែនត

ខណៈេពល

ែដលសិទិធខលះដូចជបទឧរកិដឋ និងភពអត់ឃលនអចរតូវបនវស់ែវង សិទិធដៃទដូចជ
េសរ ីភពកនុងករបេញច ញមតិ

ឬករចូលរួមកនុងឆកនេយបយមនករពិបកកនុងករ

កំណត់ណស់។ មនបញ
ហ ថេតសិទិណ
ធ
មួយរតូវេធវករវស់ែវង (េដយសរមនសិទិធ
ចំនួនរប់រយឯេណះ)។ េតសិទិទ
ធ ំងេនះអចរតូវបនវស់ែវងយ៉ ងដូចេមតច េហយអនក
ណជអនកេធវករវស់ែវង?

ជករសមញញ កុនងករពិ និតយេលរបេទសនី មួយៗដច់េដយែឡកពីគន

ែដលរតូវបន

វស់ែវងេដយអងគករេលកែលងេទសអនតរជតិ អងគករឃលំេម លសិទិម
ធ នុសសអនតជតិ
និងរកសួងករបរេទសអេមរ ិក។ របយករណ៍ទំងអស់េនះមនេនេលបណ
ត ញអុិន
ធឺែណត។

ករសិកសទំងេនះជរបយករណ៍របចំឆនំរបស់របេទស

េហយរបយ

ករណ៍ទំងេនះពិនិតយរបេទសនីមួយៗដច់េដយែឡកពីគន េហយមិនករេរបៀបេធៀប
រវងរបេទសេនះេទ។ យ៉ ងណមិញ អងគករមួយចំ នួនពិតជពយយមកនុងឲយចំ ណត់
ថនក់េលសង
ត ់ដរសិទិធមនុសសទំ ងេនះ។ ជឧទហរណ៍ ផទះេសរ ីភព (Freedom House)
ែដលជអងគករមិនែមនរដឋភិបលអនតរជតិមួយ

មនទីតំងេនសហរដឋអេមរិកបន

ផតលន
់ ូវចំណត់ ថនក់របចំឆនំេលករមិ តរបជធិេតយយ

និងេសរ ីភពនេយបយកនុង

របេទសមួយ េហយរបេទសទំងអស់រតូវបនផតល់ចំណត់ថនក់ ពី ១ (របេទសែដល
េសរ ីបំផុត) ដល់៧ (របេទសែដលមិនេសរ ី) ពក់ ព័នធនឹងេសរ ីភពរបស់ពលរដឋ និង
នេយបយរបស់របេទសទំងេនះ។ មរត ១៩ ជអងគករមិនែមនរដឋភិ បលមួយ
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ែដលេធវកររតួតពិនិយយេសរ ីភពៃនករបេញចញមតិ

ក៏បនផតលច
់ ំណត់ ថនក់ទូទំង

ពិភពេលកដល់េសរ ីភពរបព័នធផសពវផសយផងែដរ។

តមរយៈករពិនិតយេលចំណត់

ថនក់ និងរកេលកេមលេលមតិេយបល់េនកនុងរបយករណ៍េលរបេទសនីមួយៗ េយង

អចទទួលបននូវចេមលយមួយថសិទិម
ធ នុសស
របេទសេនអសុីអេគនយ៍

រតូវបនេរបៀបេធៀបយ៉ ងដូចេមតចរវង

េហយថេតរដឋអស៊នមនករេឆលយតបករមិតណេទនឹង

បញ
ហ សិទិម
ធ នុ សស។ តរងខងេរកមបងហញពីចំណត់ថនក់របស់រដឋេនអស៊ន។
តរ ង ៤-១ - សថនភពៃនករករពរសិទិ ម
ធ នុ សស
េសរភ
ី ព

ករអភិវឌឍមនុសស េសរ ីភពសរព៍ត៌មន សិ ទិ ម
ធ នុសស

របេទស

ចំ ណត់ថនក់*

សនទសសន៍**

ចំ ណត់ថនក់***

ករផតល់សចចប័ ន#

រប៊ុយេណ

អត់ មនេសរ ីភព

ខពស់ខលំង

លំបក

៣/២២

កមពុជ

អត់ មនេសរ ីភព

មធយម

លំបក

១១/២២

ទី ម័រខងេកត

េសរភ
ី ពខលះ

មធយម

ជទីេពញចិតត

១១/២២

ឥណូ ឌ េនសុី

េសរភ
ី ពខលះ

មធយម

លំបក

១១/២២

ឡវ

អត់ មនេសរ ីភព

មធយម

ធងន់ធរង ខលំងណស់

៩/២២

ម៉ េឡសុី

េសរភ
ី ពខលះ

ខពស់

លំបក

៥/២២

មីយ៉ន់ម៉

អត់ មនេសរ ីភព

ទប

លំបក

៤/២២

ហវីលីពីន

េសរភ
ី ពខលះ

មធយម

លំបក

១៤/២២

សិ ងហបុរ ី

េសរភ
ី ពខលះ

ខពស់ខលំង

លំបក

៣/២២

ៃថ

េសរភ
ី ពខលះ

ខពស់

លំបក

១១/២២

េវៀតណម

អត់ មនេសរ ីភព

មធយម

ធងន់ធរង ខលំងណស់

៧/២២

* ចំ ណត់ថនក់ េ សរ ីភពកនុងពិ ភពេលក ឆនំ២០១៤ របស់ Freedom House ។ មនករផតល់

ចំ ណត់ ថនក់ ចំនួនបី ៖ េសរភ
ី ព េសរ ីភពខលះ ឬអត់ មនេសរ ីភព។
** តមរយៈសនទសសន៍ករអភិវឌឋមនុ សស ឆនំ២០១៤ របស់ UNDP រដឋអចមនករអភិ វឌឍ
មនុសសខពស់ខលំង ខពស់ មធយម ឬទប.
** តមរយៈសនទសសន៍េសរ ីភពសរព័ត៌មនរបស់អនកកែសតគមនរពំ ែដន។

សថនភពអច

លអ

េពញចិ តត មនបញ
ហ គួ រឲយកត់សមគល់ លំ បក ឬធងន់ធងរខលំងណស់ ។
# ចំ នួនៃនសនធិសញញសិ ទិម
ធ នុ សសទំង ៩ ពិ ធីសរបែនថម ៩ និ ងនី តិវ ិធី បណឹ ត ង ៤ ែដលរដឋបន
ផតល់សចចប័ ន ឬរពមេរពៀង។ តរងលមអិតមនេនឧបសមព័នធ។

តមរយៈតរងខងេល សថនភពៃនករករពរសិទិម
ធ នុសស គឺមនភពចរមុះ។ ជ
ឧទហរណ៍ របេទសមនបំផុតរបស់អស៊ន មនកំណត់រតៃនករផតលស
់ ចចប័នេល
សនធិសញញអន់ជងេគ របេទសែដលមនករផតល់សចចប័នេរចនក៏មនកងវល់េរចនផង
ែដរ របេទសែដលមនេសរ ីភពពលរដឋទប មនករអភិវឌឍលអ អំេពពុករលួយទបមិន
ែមនមនន័យថកំ ណត់រតសិទិម
ធ នុ សសលអេនះេទ។

របេទសភគេរចនេនអស៊ន

មនវ ិស័យមួយចំនួនែដលមនករេគរពសិទិធមនុសសលអរបេសរ
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េហយវ ិស័យេផសង

េទៀតមិនលអរបេសរេនះេទ។

បញ
ហ មួយចំនួនជេរឿងទូេទដល់របេទសេនអសុអ
ី

េគនយ៍ទំងអស់ ដូចជសិទិព
ធ លករេទសនតរបេវសន៍ និង សិទិធជនជតិេដមភគតិច។
បញ
ហ ដៃទេទៀតដូចជភពរកីរក េសរ ីភពកនុងករបេញច ញមតិ ករអប់រ ំ និងសុខភព

មនភពខុសគនខលំងែមនែទនទូទំងតំបន់។

ទិដឋភពទូេទមួយៃនតំ បន់េនះបន

បងហញថសថនភពសិទិម
ធ នុសស គឺជេរឿយៗជក់លក់សរមប់របេទសនីមួយៗ េហយ
ជករពិបក និងមិ នមនសរៈសំខន់ កុនងករពយយមកនុងករេធវចំណត់ថនក់ ឬផតល់
ពិនុេល
ទ
របេទសនី មួយៗតមរយៈសតង់ដរសិទិធមនុសសរបស់ពួកេគ។

សថនភពេសដឋ

កិចច ពូជសសន៍ ភូមិសរសត របវតតិនេយបយរបស់របេទសនីមួយៗ រួមចំ ែនកេល
សថនភពសិទិម
ធ នុសសកនុងរបេទសេនះ។
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ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក
េតសិទិម
ធ នុ សស ករអភិវឌឍ និងរបជធិបេតយយមនករពក់ព័នធ
គនែដរឬេទ?
រកេលកេមលេលតរង េតមនករពក់ព័នធគនរវងករអភិវឌឍេជឿនេលឿន លទធិរបជ
ធិបេតយយលអរបេសរ និងករករពរសិទិម
ធ នុសសែដរឬេទ? មនករអះអងចំនួនពីរេល
សំណួរេនះ៖

១. សិទិម
ធ នុ សស លទធិរបជធិ បេតយយ និ ងករអភិ វឌឍមនករគំរទគនេទវ ិញេទមក

ជករសនមតថរបេទសអនកមនករងយរសួល កនុងករករពរសិទិម
ធ នុ សសេដយសរ

ពួកេគមនប៉ូលីស និងេមធវ ីែដលឆលងករបណុត ះបណ
ត លបនដិតដល់ និងមនថវ ិក

េរចនសរមប់ េសវកមមរដឋភិបល។ េតករពក់ព័នធគនេនះពិតែដរឬេទតមរយៈតរង
ខងេល? េតវជករពិតែដរឬេទចំេពះរបេទសរបស់អក
ន ?

២. មិ នមនករពក់ព័នធគន េនះេទ េហ យករករពរសិទិធមនុ សសគឺពឹងែផអក
េល រដឋ។

របេទសមន និងរបេទសរក ឬរបជធិបេតយយ និងមិនរបជធិបេតយយ របេទសទំង
ធ នុសស។ ករវ ិនិ េយគេលករករពរ
អស់េនះមនលទធភពដូ ចគនកនុងករករពរសិទិម
សិទិម
ធ នុសសជជេរមសមួយែដលរដឋបនេរជសេរ ស។

រគប់ សងគមសុីវ ិលទំងអស់ជ

េរឿយៗអចកំណត់ពីករេបតជញចិតតរបស់ខួលនេលសិទិម
ធ នុសស។

េតេនះរតូវបនអេងកត

េឃញកនុងតរងែដរឬេទ? េតេនះជកររតឹមរតូវែដរឬេទសរមប់របេទសរបស់អនក?

េតអីជ
វ េហតុផលៃនកំ ណត់រតចរមុះៃនករករពរសិទិម
ធ នុសសកនុងអសុ
ងអសុីអេគនយ?៍
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៤.២ ករអនុវតតសទ
ិ ិធមនុសសថនក់ជតិ
កនុងេគលបំណងែសវងយល់ពីេតថសិទិធមនុសស
រដឋ

រតូវបនករពរយ៉ ងដូ ចេមតចេនកនុង

ជំពូកេនះនឹ ងជដំបូងរកេលកេមលេលថសិទិម
ធ នុសសអវីែដលមនវតតមនេនកនុង

ចបប់ របស់របេទស។ មនវិធីសរសតបីយ៉ងែដលសិទិធមនុសសរតូវបនបញូច លកនុងចបប់

ជតិ៖

• ជដំបូង សិទិធមនុសសជេរចនរតូវបនកលយជែផនកមួយៃនចបប់ជតិ ។ ចបប់ែដល
ករពររបជជនពីអំេព ហិងស

និងេចរកមម

ឬ

ចបប់ផតល់ករអប់រ ំ

មនវតតមនេនកនុងរបេទសអសុីអេគនយ៍ភគេរចន។
លមអិតថអចរកចបប់ ទំងអស់

ជឧទហរណ៍

ជំពូកេនះនឹ ងមិ នេធវករបញ
ជ ក់

ែដលពក់ព័នធនឹងសិទិម
ធ នុ សសេនកែនលងណេនះេទ

ផទុយេទវ ិញជំពូកេនះនឹងេផតតសំខន់ េលចបប់ ែដលមនសរៈសំខន់បំផុត និងេត
ថសិទិម
ធ នុសសរតូវបនករពរយ៉ ងដូចេមតច។
• ទីពីរ សនធិសញញសិទិធមនុសសអចរតូវបនបញចូ លេទកនុងចបប់។ សនធិសញញមនសរៈ
សំខន់ េដយសរសនធិសញញទំងេនះ រកសចបប់របស់របេទសមួ យឲយមនបចចុបបននភព
ជមួ យនឹងសិទិធមនុ សស េហយសនធិសញញទំងេនះពរងីកករករពរដល់របជជន។ ជ
ឧទហរណ៍ ចបប់ផតល់ដល់រសតីនូវសិទិធេសមគនេនកែនលងករងរ និងកនុងអពហ៍ពិពហ៍

ឬករករពរកុមរពីអំេពហិងសមិ នែមនជេរឿងទូេទ កនុងអសុីអេគនយេ៍ នះេទកល
ពី២០ឆនំមុន។

ប៉ុែនតេដយសររបេទសទំងអស់បនរពមេរពៀងេលសិទិរធ សតី

និង

សិទិធកុមរ សិទិធទំងេនះមនេនកនុងេសទរែតរគប់របេទសទំងអស់េនអសុីអេគនយ៍ ។
• ទីបី សិទិធមនុសសជទូ េទ (មិនរគប់ករណីេនះេទ) មនវតតមនេនកនុងរដឋធមមនុញញ។
េដយសរថរដឋធមមនុញញជឯកសរចបប់ ជមូលដឋនរបស់របេទសមួយ

ចបប់ េនះ

ផតល់អទិ ភពខពស់ដល់ករករពរសិទិម
ធ នុសស។

ជដំបូងែផនកេនះ នឹងរកេលកេមលេលវ ិធីសរសតកុនងករបញូច លសិទិម
ធ នុសសេនកនុងរបេទស
ៃនអសុីអេគនយ៍។ បនទប់មក ែផនកេនះនឹ ងពិនិតយេលគណៈកមមករសិទិធមនុ សសជតិ ែដល
ជសថប័នមនភរកិចចចមបង

កនុងករធនថរដឋកំពុងករពរសិទិធមនុ សសែដលពួ កេគបន

រពមេរពៀង។
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៤.២.១ សតងដ
់ រអនតរជតិេទកនងចបប់
ជតិ
ុ
ជំហនដំបូងកនុងករពិ និតយថេត រដឋភិបលមួយ កំពុងអនុវតតសិទិម
ធ នុសសឬក៏អត់ គឺរតូវ
អេងកតេមលេលករមិ តែដលរដឋបនរពមេរពៀងេលសង
ត ់ដរអនតរជតិ

តមរយៈករែចង

កនុងចបប់ ។ ចំនួនសនធិសញញសិទិម
ធ នុសសែដលរដឋេនអសុីអេគនយ៍បនរពមេរពៀង រដឋ
ខលះបនផតល់សចចប័នេសទរ ែតរគប់សនធិសញញទំងអស់

ចំែនករដឋខលះបនផតល់សចចប័ន

ចំនួនបីែតប៉ុ េណណះ។ ប៉ុែនតយ៉ងណមិញ ករផតល់សចចប័នែតឯកឯងមិនែមនជសូច
នករណ៍លអមួយ េដមបីបញ
ជ ក់ថរដឋមួយបំេពញតមករេបតជញចិតរត បស់ខួលនឬក៏អត់ េនះ
េទ។

សិទិធមនុសសគួ រែតមនដល់របជជនទំងអស់េនកនុងរបេទសេដមបីេរបរបស់។

េនះេកតេឡងេនកនុងដំេណរករ ែដលេយងេហថជករអនុវតតសិទិម
ធ នុសសថនក់ ជតិ
ែដលេកតមនេឡងបនទប់ពីនីតិវ ិធីផតល់សចចប័ន។

ករអនុវតតរួមមនករែកែរបចបប់

ជតិ និងសរេសរចបប់ថីេម ដមបីធនថសិទិម
ធ នុសសរសបចបប់េនកនុងរបទសមួយ។ នីតិ
វ ិធីអនុវតតផទល់ជេរឿយៗជក់លក់ ចំេពះរបេទស

និងរបេភទៃនសិទិធ។

កររបឈម

េនអសុីអេគនយ៍គឺថរបេទសជេរច នមិនមនវ ិធន និងបទដឋនគតិយុតច
ត បស់លស់
ពីថេតសនធិសញញរតូវបនអនុវតតយ៉ងណេនះេទ។

សរមប់របេទសខលះ

(ដូចជ

កមពុជ ៃថ និងេវៀតណម) វ ិធនទំងេនះអចមនេនកនុងរដឋធមមនុញញ។ ចំេពះរបេទស
ដៃទ វជនីតិវ ិធីមួយ របស់រដឋភិបល។ យ៉ ងណមិញ មនវិធីសរសតចមបងបីយ៉ង

ែដលសិទិរធ តូវបនអនុវតតកុនងនមជចបប់ ជតិ៖
១. របេទសមួយអចបញចូ លសនធិសញញទំងមូល
កនុងរបេទស។

េហយសនធិសញញេនះកលយជចបប់

េនះមនអនុ វតតេនកនុងរបេទសមួយចំនួនតូច

ជពិ េសសេនអឺរប
៉ុ

ប៉ុែនតគមនរដឋណមួ យេនអសុីអេគនយ៍អនុវតតរបព័នធេនះេនះេទ។
េនះ សនធិសញញកលយជចបប់ថី។
ម

២. សនធិសញញអចកលយជចបប់ជតិ

ិ ី
េនកនុងនីតិវធ

តមរយៈករេធវចបប់ មួយ(ឬចេងកមៃនចបប់)

ែដលសរេសរេឡងវ ិញនូ វសតង់ដរេនកនុងសនធិសញញ។

សនធិសញញអចរតូវបន

សរេសរេឡងវិញជចបប់មួយរបស់ជតិ ែដលអចរតូវបនបងហញថជចបប់មួយ
៖ ជឧទហរណ៍ សនធិសញញសតីពីជនពិករបនកលយជចបប់មួយេនកនុងរបេទស
ហវីលីពីន (ចបប់ សធរណៈរដឋេលខ

៧២៧៧

ឬមនេឈមះថ”

ម៉ ហគកត

(Magna Carta) សរមប់ជនពិ ករ”)។
សិទិធេនកនុងសនធិសញញអចរតូវបនបំែបកជចបប់េផសងៗគន ជឧទហរណ៍ សិទិធ
កុមរេនកនុងរបេទសហវីលីពីនរតូវបនែបងែចកជចបប់ដូចជ ចបប់ សុខមលភព
និងយុតិតធម៌អនីតិជន ចបប់ អប់រ ំកុមរ និងចបប់ពលកមមកុមរ ែដលចបប់ទំងអស់
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េនះេធវឲយចបប់របស់ហីល
វ ីពីនអនុេលមតមសតង់ដរ CRC។ រសេដៀងគនេនះផង
ែដរ

របេទសៃថបនែបងែចកសនធិសញញ

ICPRD

ជចបប់ចំនួនបី៖

ចបប់ ផតល់

អំណចដល់ជនពិករ ចបប់ េលកកមពស់គុណភពជីវ ិតជនពិករ និងចបប់អប់ រ ំជន
ពិករ។

៣. របេទសអចេធវករែកែរបចបប់។ េនកនុងករណីេនះ ចបប់ពក់ព័នធនឹងសនធិសញញ

(ែដលអចេចញពីវ ិស័យេផសងៗៃនចបប់) រតូវបនេធវបចចុបបននភពេដមបីបំេពញតម

សតង់ដរ។ ឧទហរណ៍សរមប់ករណីេនះ គឺ CEDAW ែដលតមរយៈេនះចបប់
រគួសរ (ដូចជករែលងលះ) ចបប់ ករងរ (ដូចជរបក់េសមគន) និងចបប់ពលរដឋ
នឹងរតូវបនផលស់បូតរេដមបីអនុេលមតម CEDAW។
ពក់ព័នធនឹងវ ិធី សរសតខងេល
មនសរៈរបេយជន៍

មិនមនវ ិធីសរសតមួយណលអជងមួយ ណេនះេទ។

កនុងករមនចបប់ដច់ េដយែឡកេដយសរថចបប់ទំងអស់

េនះេធវឲយរបជជនមនភពងយរសួលកនុងករែសវងយល់ពីវ។ យ៉ ងណមិញករែក
ែរបចបប់កុងវិ
ន ស័យេផសងៗគនធនថចបប់ជតិមនបចចុបបននភព

េហយនឹងមិនមន

ជេមលះរវងែផនកេផសងៗៃនចបប់។ ជករពិតវតតមនៃនចបប់មិនែមនមនន័យ ថចបប់
រតូវបនេគរពេនះេទ។

មនកររបឈមជេរចនកនុងករធននូវករករពរសិទិធ

មនុសស។ អជញធរពក់ព័នរធ តូវែតចប់បងខំអនុវតតចបប់។ របជជនរតូវដឹ ងពីចបប់ ដូច
េនះពួកេគអចអនុវតតបន។

េចរកមរតូវដឹ ងពីចបប់ដូចេនះពួកេគអចេធវករសេរមច

ចិតេត ដយែផអកេលចបប់។

េហយរដឋភិបលរតូវបេងកតែផនករសកមមភពជតិ

េគលនេយបយជតិ

ដូចេនះរបជជនែដលគួរែតរតូវបនករពរេដយចបប់

ឬ
រតូវ

បនករពរពិតរបកដ។

៤.២.២ សិទិធមនុសសកនុងរដឋធមមនុញេញ នអសុីអេគនយ៍
សតង់ដរសិទិម
ធ នុសសអនតរជតិ អចមនវតតមនេនកនុងឯកសរជេរចនកនុងរបព័នច
ធ បប់
របស់រដឋមួយេរកពីចបប់

និងេគលនេយបយជតិ

(ដូចែដលបនពិភកស)

។

សតង់ដរទំងេនះអចជែផនកមួ យៃនរដឋធមមនុញញផងែដរ។ សិទិធរដឋធមមនុញញរតូវបនចត់
ទុកថមនរបសិទិភ
ធ ព និងជមូលដឋន េហយរគប់រដឋធមមនុញញេនអសុីអេគនយទ
៍ ំង
អស់ពិតជមនសិទិេធ នកនុងេនះ (េទះបីជរដឋធមមនុញញរប៊ុយេណមិនមនែផនកណមួយ

ែចងពីសិទិម
ធ នុ សសក៏េដយ ក៏ចបប់េនះទទួលសគល់ថរបជជនមនសិទិែធ ដរ)។
រដឋធមមនុញញជឯកសរែដលបញ
ជ ក់ពីវ ិធី

ែដលរដឋភិបលរតូវរគប់ រគងរបេទសមួយ។

ិ ីកុងករេធវ
ិ ីកុងករ
ចបប់ េនះបញ
ជ ក់ពីរចនសមព័នធរបស់រដឋភិបល នីតិវធ
ន
ចបប់ នីតិវធ
ន
េបះេឆនតេរជសេរ សអនកនេយបយ និងពី អីែវ ដលរដឋភិបលរតូវែតេធវ។ បែនថមពីេល
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េនះេទៀត

រដឋធមមនុញញបញ
ជ ក់ពីកតពវកិចចរបស់រដឋចំេពះរបជជនរបស់ខួន
ល

កតពវកិចរច បស់របជជនចំេពះរដឋរបស់ខួលន។

ែផនកេនះរកេលកេមលេលរដឋធមមនុញញ

បចចុបបននេនអសុីអេគនយ៍េដមបីបញ
ជ ក់លមអិតពីខឹលមសរ
ទំងេនះ។

យ៉ ងណមិញ

និង

ៃនសិទិម
ធ នុសសកនុងរដឋធមមនុញញ

េទះបីជរដឋធមមនុញញមួយមនែចងពីសិទិម
ធ នុសសក៏េដយ

ប៉ុែនតមិនែមនជេរឿងទូេទេនះេទ សរមប់របជជនេនអសុីអេគនយ៍កុនងករពិភកសពី
’សិទិធធមមនុញញ’

របស់ពួកេគ

េដយសរែតមិនមនមនុសសេរចនេនះេទែដលដឹងពី

សិទិធទំងេនះ ឬមិនដឹងថសិទិធ
ធ មមនុញញរបស់ពួកេគរតូវបនករពររបកបេដយរបសិទិធ
ភព ឬក៏អត់េនះេទ។ មនេហតុផលជេរចនចំេពះបញ
ហ េនះ៖ សិទិធធមមនុញញរបស់
របេទសមួយ ចំនួនជេរឿយៗទបជងសតង់ដរអនតរជតិ

ដូចេនះជករលអរបេសរជង

កនុងករេរបរបស់សនធិសញញអនតរជតិសរមប់ ករករពរ រដឋធមមនុញញអចរតូវបនផលស់

បតូរកលពីេពលថមីៗេនះ

ដូចេនះរបជជនអចមិនដឹងពីសិទិេធ នកនុងរដឋធមមនុញញែដល

មនបចចុបបននភពបំផុត េហយសលេរៀនរបែហលជមិនបនបេរងៀនពីសិទិទ
ធ ំងេនះ
ឬរបែហលមនចំេនះេរចនេលសិទិម
ធ នុ សសអនតរជតិ។ យ៉ ងណមិញ េហតុផលចមបង
គឺថ ជេរឿយៗរបជជនមិនដឹងពីអីែវ ដលមនេនកនុងរដឋធមមនុញញរបស់ខួន
ល

េដយសរ

ែតមិ នមនករបេរងៀនពីរដឋធមមនុញញេនតមសល េហយរដឋធមមនុញញមិនរតូវបន ផសពវ
ផសយជសធរណៈេនះេទ។

រដឋេនអសុីអេគនយប
៍ េរងៀនរបជជនរបស់ខួលនពី សិទិធ

រដឋធមមនុញញមិនបនដិតដល់េនះេទ។

ករពិ ភកស និ ងករជែជកែវកែញក
ចំ េនះដឹ ងពី សិទិ ធមនុ សស
េតអនកដឹងែដរឬេទថសិទិអ
ធ ីខ
វ ះល ែដលអនកអចទទួលបនពីរដឋធមមនុញញរបស់អនក? េតអនក
ធលប់ េរៀនពីរដឋធមមនុញញអនកែដរឬេទ? េតមនមិតតភ័រកត ឬសមជិករកុមរគួសរណមន ក់
ដឹងពីរដឋធមមនុញញែដរឬេទ?

ចំេពះសិសសភគេរច នេនអសុីអេគនយ៍ ចំេលយេលសំណួរទំងេនះគឺថ េទ។ េហតុ អីវ
បនជចឹង?

េហតុអីប
វ នជរដឋភិបលមិនបេរងៀនពីរដឋធមមនុញញដល់របជជនឲយបន

ដិតដល់? របែហលជេដយសររគូ និងឪពុកមតយគិតថគណិតវ ិទយ វ ិទយសរសត និង
ែតងេសចកតីមនសរៈសំខន់ជង។
នុញញេនះេទ។

របែហលជមិ នមនថនក់កុនងករបេរងៀនរដឋធមម

ឬរបែហលជរដឋភិបលមិនសកមមកុនងករបេរងៀនពលរដឋរបស់ខួលនថ

ពួកេគមនសិទិអ
ធ ីវខលះ។

132

ករណីសិកស
តុ លករកំពូលហវីលីពី នេរបរបស់ UDHR និង ICCPR
ហវីលីពីនបនបញូច លចបប់អនតរជតិទំេនៀមទំលប់តមសមរតី ៃនមរត២ ែផនកទី២ ៃន
រដឋធមមនុញញរបស់ពួកេគ ែដលមនចំណងេជងថ ”េសចកតីរបកសពីេគលករណ៍ និង
េគលនេយបយរដឋ’ និងមរត៧ ែផនកទី២១ ែដលែចងថរគប់សនធិសញញ ឬកិចចរពម
េរពៀងទំងអស់

ែដលហវីលីពីនបនផតល់សចចប័នរតូវបនែរបកលយជចបប់កុងទឹ
ន
កដី

របស់ខួន
ល ែដលមនករចប់បងខំ និងសុពលភពដូចគនេទនឹ ងចបប់។
ករអនុវតត

UDHR

និងសនធិសញញែដលបនផតល់សចចប័នដៃទេទៀតរតូវបនអេងកត

េឃញកនុងេរឿងកតីមួយចំនួនែដលបនសេរមចេដយតុលករកំពូលហវីលីពីន។ េនកនុង
េរឿងកតី Kant Kwong និង Yim Kam Shing vs គណៈកមមធិកររបធនធិបតីសីព
ត ីអភិ
បលកិចចលអ (GR No L-79484 ៃថងទី៧ ែខធនូ ឆនំ១៩៨៧) ែដលែចងពីសិទិក
ធ ុងករេធវ
ន

ដំេណរ និងេដរេហរេដយេសរ ី តុលករកំពូលសេរមចថ ” សិទិក
ធ ុងករេធវ
ន
 ដំេណរ និង
េសរ ីភពកនុងករេដរេហរជសិទិម
ធ ូលដឋនែដលបនធនេដយរដឋធមមនុញញ ឆនំ១៩៨៧
និងេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទិម
ធ នុសស” និង” មនុសសរគប់រូបមនសិទិក
ធ ុងករ
ន
ទទួលបនសំណងរបកបេដយរបសិទិភ
ធ ព េដយអងគជំនុះជរមះជតិែដលមនសមតថ
កិចច
ច ំេពះអំេព ែដលរ ំេលភបំពនសិទិជ
ធ មូលដឋន

ែដលរតូវបនធនដល់ពួកេគ

េដយរដឋធមមនុញញ ឬចបប់ ’។
េនកនុងេរឿងកតីមួយេទៀត (Ferdinand E Marcos, et al v Raul Manlapus, et al, GR No
88211, ៃថងទី១៥ ែខកញញ ឆនំ១៩៨៩)តុលករកំពូលបនេយងេលទំង UDHR និង
ICCPR

ិលរតលប់េទកន់របេទស
េដយេធវករគូ សបញ
ជ ក់ថេទះបីជសិទិក
ធ ុងករវ
ន

មួយ មិនែមនកនុងចំ េណមសិទិែធ ដលបនធនជក់លក់េដយចបប់ សិទិម
ធ នុ សសរបស់
ហវីលីពីនក៏េដយ

សិទិធេនះគួរែតរតូវបនចត់ទុកថជេគលករណ៍ែដលមនករ

ទទួលសគល់ជទូេទៃនចបប់អនតរជតិ េហយនឹងកនុងរដឋធមមនុញញរបស់ហីល
វ ីពីនែដលជ
ែផនកមួយៃនចបប់កុងរបេទស។
ន
ដូចែដលបនអេងកតពី ខឹម
ល សរៃនរដឋធមមនុញញ រដឋធមមនុញញេរកយអណនិគមភគេរចន
េនអសុីអេគនយ៍បនបញូច លសតង់ដរ និងេគលករណ៍ជេរច នៃនសិទិធមនុសស។ តម

េពលេវលជក់ែសតង រដឋធមមនុញញរតូវបនផលស់បូរត ឬសរេសរេឡងវ ិញេដមបីេធវឲយមន
សងគតភពជមួយនឹ ងសតង់ដរសិទិម
ធ នុ សសអនតរជតិ។
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ដូចែដលបនបញ
ជ ក់ពិសតរ

ខងេល េនេពលែដលរដឋកលយជភគីៃនលិខិតូបករណ៍សិទិម
ធ នុសស គឺតរមូវឲយពួ កេគ
ផលស់បូររកបខណ
ត
ឌ ចបប់

និងរបព័នធែដលមនរសប់របស់ខួនេដ
ល
មបីឲយរសបជមួយនឹង

សតង់ដរទំ ងេនះ។ េនកនុងករណីមួយចំនួន របសិនជអច េនះមនន័យថេធវករ

សរមបសរមួលរដឋធមមនុញញ។ ករសរមបសរមួលអចជវ ិេសធនកមម (ជឧទហរណ៍

វ ិេសធនកមមេលរដឋធមមនុញញឥណឌេនសុីេដ មបីគំរទសិទិន
ធ េយបយ)
រសយរដឋធមមនុញញេដមបីអនុេលមតមសតង់ដរអនតរជតិ។
រយៈករបញូច លសតង់ដរសិទិម
ធ នុសស

ឬអចេធវករបក

េនះអចេធវេទបនតម

ែដលមនរសប់មួយចំ នួនេទកនុងចបប់ រដឋធមម

នុញញថីម (ដូចជរបទសៃថបនេធវកុងរដឋ
ន
ធមមនុញញឆនំ ១៩៩៨ និង ឆនំ២០០៧ របស់ខួន)។
ល
ធមមនុញញឆនំ១៩៨៧

របស់របេទសហវីលីពីនបនកំណត់ពីសិទិម
ធ នុសសេផសងៗ

ែចងថសនធិសញញែដលបនផតល់សចចប័នរតូវែតបញូច លេទកនុងចបប់។

េហយ

េនះជឧទ

ហរណ៍លអមួយបងហញពី វ ិធីសរសត

ែដលរដឋធមមនុញញកំណត់ពីវ ិធីែដលសនធិសញញអច

រតូវបនអនុវតតេនថនក់ជតិ ។

លទធផលគឺថតុលករកំពូលហវីលីពីនបនអនុវតត

UDHR េដមបីជែផនកមួ យៃនរបព័នធចបប់ ហីល
វ ីពីន។ គួរឲយសតយ យ៉ ងណមិញករ
អនុវតតចបប់សិទិម
ធ នុសសរបស់របេទសហវីលីពីនជករេលកែលងមួយ ែដលមិនដូចេទ
ិ នកនុងករេរបរបស់ចបប់ អនតរជតិ កុងអសុ
នឹងវធ
ន
ីអេគនយ៍េនះេឡយ។
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តរង ៤ -២: រដឋធមមនុញញេនអសុីអេគនយ៍
របេទស

រដឋធមមនុញញទី១

ចំនួនៃនរដឋធមមនុញញ

រដឋធមមនុញញបចចុ

ែផនកសិទិ ម
ធ នុសស និងឧទហរណ៍ៃនចបប់

បបនន

សិទិម
ធ នុសស

រប៊ុយេណ DS

១៩៥៩

១ (ជមួយវ ិេសធនកមម)

២០០៨

គមនែផនកណមួយនិ យយពីសិទិម
ធ នុសស

កមពជ
ុ

១៩៩៣

១ (ជមួយវ ិេសធនកមម)

១៩៩៩

រដឋែខម
ខ រ (មរត ៣១-៥០)

ជំ ពូក៣៖ សិទិធ និងកតពវកិចរច បជពល

ជំ ពូក៤៖ មូលដឋនសិទិ ធ និងកតពវកិចៃច ន
ឡវ

១ (ជមួយវ ិេសធនកមម)

១៩៩១

២០០៣

របជពលរដឋ(មរត ៣៤-៥១)
ជំ ពូក

វ ិេសធនកមម ៤ដង
ឥណូ ឌ េនសុី

១៩៤៥

ម៉ េឡសុី

១៩៥៧

១៩៥៥

X(A)៖

េទេលសិទិម
ធ នករងរ

សសន ករអប់រ ំ និ ងសនតិសុខសងគម

រដឋធមមនុញញ ១៩៤៥/២០០២ (មរត២៨-២៨ (J) មរត ២៧, ២៨,

បេណ
ត ះអសនន

៣១, ៣២, ៣៤)
ែផនកទី២៖ មូលដឋនៃនេសរ ីភព

១

១៩៥៧

(ភពេសមគ
 ន បំ លស់ទី មតិ ករជួ បរបជុំ)
ជំ ពូក៨៖ របជពលរដឋ,មូលដឋន

មីយ៉ន់ម៉

១៩៤៨

៣

២០០៨

ៃនសិទិ ធ និ ងតួនទីរបស់របជ ពលរដឋ
មរត៣៖ ករមងសិ ទិឯ
ធ កជន

ហវីលីពីន

១៩៣៥/១៩៨

៤

១៩៨៧

សិងហបុរ ី

១៩៦៥/១៩៦៣ ១ (វេិ សធនកមម៣ដង)

១៩៩១

មរត១៣៖យុតិធ
ត ម៌សងគម
ែផនកទី៤៖ មូលដឋនេសរីភព (មរត ៩១៦)

ៃថ*

១៩៣២

១៩

២០០៧

ជំ ពូក៣៖ សិទិធ និងេសរ ីភពរបស់របជ
ជនៃថ
ជំ ពូក II៖ សិទិម
ធ នុសស, មូលដឋនៃនសិ ទិ ធ

េវៀតណម

១៩៤៦

៥ (វេិ សធនកមម១ដង)

២០១៣

ពលរដឋ និ ងកតពវកិចជ
ច ពលរដឋ (មរត
១៤-៤៩)

ែផនក
ទីម័រខងេកត

២០០២

១

*ធមមនុញញៃថបចចុបបននមិនមនសុ ពលេដយ

២០០២

II៖

មូលដឋនសិទិ,ធ

េសរ ីភព និ ងករធន (មរត១៦-២៨)

បនទប់ ពីរដឋរបហរេយធកនុងឆនំ

២០១៤។

រដឋធមមនុញញថី ម កំ ពុងែតរពង។

ករបញូច លសិទិម
ធ នុសសេទកនុងរដឋធមមនុញញ ជរពឹ តតករណ៍ែដលេក តមនេពលថមីៗេនះ។
រដឋធមមនុញញេដ មរបស់របេទសមួ យចំនួន មិនមនសិទិម
ធ នុសសេនកនុងេនះេទ។ សិទិរធ តូវ

បនបញូច លេពលេរកយជវ ិេសធនកមម ឬ សិទិធមនវតតមនេនកនុងរដឋធមមនុញញែដល

ិ ។
បនសរេសរេឡងវញ

េហយអវីែដលរតូវបនពិចរណេដមបីកំណត់ថសិទិម
ធ នុសស

េសមន
 ឹងសតង់ដរអនតរជតិេក តមនកន់ែតថមីៗជងេនះេទៀត។
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ករណីកិ ច,ច

សរមប់របេទសឥណូឌ

េនសុី កនុងឆនំ២០០២ របេទសៃថ ១៩៩៧ និង២០០៨ ចំេពះរបេទសមីយ៉ន់ម៉។ េន
អសុីអេគនយ៍

មនករណីជេរចនែដលរដឋធមមនុញញដក់ែដនកំណត់េលសិទិធ

ជជង

ធននូវសិទិ។
ធ

រដឋធមមនុញញហក់បីដូចជេផតតសំខន់េលអធិបេតយយភព

និងករ

អភិវឌឍរបស់រដឋ ជជងសិទិរធ បស់របជជនខលួន។ មនឧទហរណ៍ែដលសិទិធមួយរតូវ
បនធន ប៉ុែនតរតូវមនគុណវុឌឍិ និងែដនកំណត់ដៃទប៉ុេណណះ។ ជទូ េទ គុណវុឌឍិ
និងែដនកំណត់ទំងេនះសំេដេលកតពវកិចចរបស់ពលរដឋ
រគប់រដឋធមមនុញញទំងអស់។
កិចច

ែដលមនេនកនុងេសទរែត

តមរយៈករពិចរណថសិទិធរតូវភជប់ជមួយនឹងកតពវ

ជករផទុយេទនឹងេគលករណ៍ជមូលដឋនែដលថសិទិធទំងអស់ភជប់ពីកំេណត

និង មិនអចដកហូតបន។ មិនគួ រណមនកតពវកិចចចំបច់កុងករទទួ
ន
លបនសិទិធ
មួយេនះេទ។

ែដនកំណត់ ទូេទមួយេទៀតគឺថសិទិធរតូវបនករមិ តេដយចបប់ ជតិ។

េនះជបញ
ហ មួយ េដយសរវបងកប់ន័យថរដឋធមមនុញញគឺជចបប់កំពូលរបស់ជតិ ដូច
េនះេយងរតូវេគរពចបប់ជតិ។

ជចុ ងេរកយ

សិទិធរតូវបនករមិតតមរយៈករចត់

ទុកជេទសរពហមទណឌេលអីៗ
វ រគប់យ៉ង ែដលរបឆំងនឹ ងភពៃថលថូនររបស់រដឋភិបល។
ដូចេនះរដឋមនអំណចមួយ កនុងករដក់ែដនកំ ណត់ ឬបដិេសធសិទិធមួយ របសិនខលួន
គិតថជករគរមមកំែហងដល់រដឋ (េហយករគរមមកំែហងរតូវបនបករសយរបកប
េដយភពទូលំទូលយ)។ ឧទហរណ៍ចបស់លស់ គឺចបប់សីព
ត ី សនតិសុខជតិ (ISA)
របស់សឹងហបូរ ី និងម៉ េឡសុី ែដលផតលស
់ ិទិដ
ធ ល់រដឋភិបល កនុងករចប់ខួលន និងឃុំខួន
ល
េដមបីជករបងករ េដយមិនមនករជំនុះជរមះ (កនុងរបេទសសឹងហបូរ ីរហូតដល់ពីរឆនំ

តមមរត ៨(១) (ក))។

រដឋធមមនុញញេនអសុីអេគនយ៍

គួរឲយកត់សមគល់ផងែដរកនុងករផតល់អទិភពដល់រកុម

សសន

ជឧទហរណ៍

ឬអំបូរជក់លក់។

មរត២៩

ៃនរដឋធមមនុញញឥណូឌ េនសុី

របកសថរដឋគួរែតែផអកេលជំេនឿេលរពះជមចស់ េហយមនរពះជមចស់ែតមួយគត់។
កនុងរដឋធមមនុញញរប៊ុយេណ មីយ៉ន់ម៉ និងម៉ េឡសុី មនសសនមួយចំនួនតួចប៉ុេណណះ
ែដលរតូវបនទទួលសគល់ ដូចេនះមនែដនកំណត់េលេសរ ីភពសសន។

ករពិ ភកស និ ងករជែជកែវកែញក
រដឋធមមនុញញមី យ៉ន់ ម៉
ពិនិតយេមលមរតពីរខងេរកមៃនរដឋធមមនុញញមីយ៉ន់ម៉ជភសអង់េគលស។
៣៥១. មតយ កូន និងរសតីមនផទះេពះរតូវទទួ លបនសិទិេធ សមគនដូចែដលបនែចង
េដយចបប់។
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៣៥២.

េនេពលែដលគុណវុឌឍិជក់លក់រតូវបនបំេពញ

កនុងករែតងតំង

ឬដក់

កតពវកិចេច លបុគគលិកបេរមេសវសុីវ ិល សហភពមិនរតូវេរ សេអ ងេល ឬរបឆំងនឹង
ពលរដឋណមនក់ៃនសធរណៈរដឋសហភពមីយ៉ន់ម៉េដយែផអកេលពូជសសន៍ េដម
កំេណត សសន និងេភទេនះេទ។ យ៉ ងណមិញ គមនអវីេនកនុងែផនកេនះរតូវហម

ឃត់ ករែតងតំងបុរសឲយចូលកន់តំែណងែដលសកសមសរមប់ែតបុរសេនះេទ។
អវីជែដនកំណត់េលសិទិក
ធ ុងមរតទំ
ន
ងេនះ

េតអនកគិតថមរតទំងេនះេគរពសិទិធ

មនុសសេពញេលញែដរឬេទរវងបុរស និងរសតី? មនបញ
ហ មួយចំនួន៖
១. េយងេទតមមរត ៣៥១ សិទិធេសមគនមនែតចំេពះសិទិធែដលបន”ែចងេដយ
ចបប់ប៉ុេណណះ។ ដូចេនះជឧទហរណ៍ របសិនជគមនចបប់ផតល់ដល់រសតីនូវសិទិេធ សមគន
កនុងករែលងលះ ពួកេគមិនអចទទួលបនភពេសមគនេនះេទ។
២. កត់ចំណំ មរត ៣៥១ សរមប់មតយ កុមរ និងរសតីមនៃផទេពះែតប៉ុេណណះ ប៉ុែនត
មរត ៣៥២ សរមប់ពលរដឋែតប៉ុេណណះ។ ដូចេនះកែនលងករងរអចេរ សេអងេលអនក
ែដលមិនែមនជពលរដឋ?
៣. មនករងរមួ យចំនួនែដលទុកជូនែតបុរសប៉ុេណណះតមមរត ៣៥២ េតករងរ
ទំងេនះជអវី? ករងរអវីែដលមនែតបុ រសអចេធវបន? មរតេនះមិនចបស់លស់
ែដលអចអនុ ញញតឲយរដឋភិបលេរ សេអងេលរសតី េដយសេរមចចិតត
ត មទំេនងចិតតថ
អវីែដល’មិនសកសម’ចំេពះរសតី។

៤.៣ សថប័នសទ
ិ ិធមនុសសជតិ
សថប័ នសិទិម
ធ នុសសជតិ

(NHRI)

េដយចបប់េដមបីេលកកមពស់

ជសថប័នផលូវកររបស់រដឋែដលរតូវបនបេងកតេឡង

និងករពរសិទិម
ធ នុសសេនកនុងរបេទសមួយ។

NHRI

បេរមករងរេដមបីបំេពញបែនថមដល់សថប័នដៃទេទៀតរបស់រដឋភិបល ដូចជតុលករ
ប៉ុែនតសថប័ នេនះមនលកខណៈពិេសស

រតង់ ថខលួនេដ រតួនទីជសពនសំខន់មួយរវង

រដឋភិ បល និងសហគមន៍ េហយរវងរបេទសរបស់ខួលន និងរបព័នធសិទិធមនុសសរបស់
UN។

លកខណៈពិេសសដៃទេទៀតៃន

ឯករជយភពមនសរៈសំខន់

NHRI

គឺសថប័នេនះសវ័យយ័តពីរដឋភិបល។

េដមបីធននូវករអនុវតតមុខងររបស់ខួលនរបកបេដយ

របសិទិភ
ធ ព។
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៤.៣.១ េដមកំេណតៃន NHRIs
NHRIs ដំបូងរតូវបនបេងកតេឡងកនុងទសវតសឆនំ ១៩៧០ និង១៩៨០ េនកនុងរបេទស
កុំមុនែវលដូចជកណដ អូរសតលី និងញ៉ូវហសឺែឡន។ យ៉ ងណមិញ ឆនំ១៩៩៣
ជឆនំៃនករចប់េផតមៃនចលន

NHRI

េនេពលែដលេសចកតីរបកស

និងែផនករ

សកមមភពទីរកុងែវយនបនផតល់ករទទួលយកជសកលជដំ បូងេល NHRIs។ េសចកតី
របកសេនះបនបញ
ជ ក់េឡងវ ិញថ

”តួនទីសំខន់

របស់សថនប័នជតិ សរមប់ករេលកកមពស់

និងរបកបេដយសមរតីសថបន

និងករករពរសិទិម
ធ នុ សស”។

េសចកតីរបកសេនះេលកទឹកចិតតដល់រដឋនីមួយៗកនុងករបេងកត

NHRI

េហយ

(កនុងែផនកទី១

កថខណឌ ៣៦ ៃនេសចកតីរបកស)។ ទីពីរ មហសននិបត UN បនអនុម័ត “េគល
ករណ៍ពក់ ព័នធនឹងឋនៈៃនសថប័នថនក់ជតិសរមប់ករេលកកមពស់

និងករករពរ

សិទិម
ធ នុសស” (រតូវបនេហថជេគលករណ៍ប៉ រ ីស) ជសតង់ដរអបបរមអនតរជតិ។
ទីបី

ឆនំ១៩៩៣

ក៏ជករចប់េផតមៃនគណៈកមមធិ ករសរមបសរមួលអនតរជតិៃន

សថប័ នថនក់ ជតិេដមបីករេលកកមពស់ និងករករពរសិទិម
ធ នុ សស (ICC- សូមកុំរចឡំជ
មួយនឹងតុលករឧរកិដឋកមមអនតរជតិ ែដលេហកត់ ICC ដូចគន) ជបណ
ត ញ NHRI
អនតរជតិ ។

ចប់ តំងពីឆនំ១៩៩៣ មក មនករេកនេឡងយ៉ ងឆប់រហស័ៃនចំនួន

NHRIs។ កនុងឆនំ ១៩៩០ ទូទំងពិភពេលកមន NHRIs តិចជង ១០ ប៉ុេណណះ។ េពល
បចចុបបននេនះមនជង១០០ របែហលជ ៧០ បំេពញតមសតង់ដរែដលបនកំណត់កុនង
េគលករណ៍ទីរកុងប៉ រ ីស។ រតឹមឆនំ ២០១៤ របេទសអស៊នចំនួន ៦ មន NHRI៖
ឥណូឌ េនសុី ម៉ េឡសុី មីយ៉ន់ម៉ន ហវីលីពីន ៃថ និងទីម័រខងេកត។

៤.៣.២ រKេភទៃន និងមុខងររបស់ NHRIs
ខណៈេពលែដលរបេទសមួយមន NHRI ជផលូវករែតមួយប៉ុេណណះ របេទសសមុីអច
សេរមចេលតួនទីជក់ លក់ែដលសថប័នេនះរតូវបំេពញេដយេសរ ី។ េសចកតីសេរមច
េនះនឹងែផអកេលករពិចរណេលសថនភពមួ យចំនួន

រួមមនទំងេលរកបខណឌករ

ពរសិទិធមនុសស របព័នធចបប់ នេយបយ និងវបបធម៌ និងធនធនមនុសស និងហិរញញ វតថុ
ែដលមនរសប់របស់របេទសេនះ។

បែនថមពីេលេនះេទៀត

តួនទីជក់លក់ ែដល

របេទសមួយបនសេរមចកនុងករផតល់ជូនដល់ NHRI របស់ខួននឹ
ល
ងកំ ណត់ពីរបេភទៃន
NHRI ែដលសកសមបំផុត។ មន NHRI ចំនួនបួនរបេភទចមបងៗ៖
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គណៈកមមធក
ិ រសទ
ិ ម
ិធ នុសស
គណៈកមមធិករសិទិម
ធ នុ សសែដលជរបេភទទូេទ និងទូ លំទូលយៃន NHRI ទំងទំហំ
និងមុ ខងរ។ រចនសមព័នរធ បស់ NHRI រួមមនចំនួនសមជិកគណៈកមមធិករ ( េហយ
ចំនួនមនភពខុសគនែដលមនចេនលះពីហីល
វ ីពីនមនចំនួន ៥ ដល់ ១៥េនមីយ៉ន់ម៉)
ែដលជអនកជំ នញមនកតពវកិចចមួយចំ នួនជុំវ ិញករករពរ

និងករេលកកមពស់សិទិធ

មនុសស។ គណៈកមមធិករសិទិម
ធ នុ សសរបស់របស់ហីល
វ ីពីនជន NHRI ធំជ ងេគេន
អសុីអេគនយ៍ ែដលមនបុគគលិកជង ៦០០ នក់ ។

គណៈកមមធិករសិទិម
ធ នុ សសជទូ េទរតូវបនដឹកនំ េដយ របធនមួយរូប ឬេរច នរូប
ែដលេធវករេពញេម៉ ង ែដលរតូវបនែតងតំងសរមប់អណតតិមនេពលេវលកំណត់
មួយ។ សមជិកគណៈកមមធិករជតំណងជសធរណៈ និងជសេមលងរបស់ NHRIs
។ ករែតងតំងសមជិកគណៈកមមធិកររតូវេធវេឡង េដយនីតិវ ិធីែដលមនតមលភព
ែដលរួមបញូច លករពិេរគះេយបល់ពីសហគមន៍។ ជករសំខន់ ដូចគនផងែដរកនុងករ
ធននូវភពចរមុះកនុងករែតងតំងគណៈកមមធិករ កនុងនមជរកុមមួយ ពួកេគគួរែត
ឆលុះបញ
ច ំងពីែផនកេផសងៗគនៃនសងគមរពមទំងតុលយភពែយនឌ័រផងែដរ េហយេនះមន
ន័យថរួមមនអនកចបប់ អនកសិកសរសវរជវ សកមមជនសងគមសុីវ ិល មរនតីរដឋភិបល
។ល។

សថប័នរKឹកសេយបល់ និងពិេរគះេយបល់
សថប័ នរបឹកសេយបល់ និងពិ េរគះេយបល់គឺជ NHRIs ែដលផតល់ដំបូនមន និងអនុ
សសន៍សុីជេរមដល់រដឋភិបលេលបញ
ហ សិទិម
ធ នុ សសជេរចន។

សថប័ នផតល់របឹកស

េយបល់ និងពិ េរគះេយបល់ក៏រួមចំែនកកនុងករករងររបស់យនតករសិទិធមនុសសថនក់

តំបន់ និងអនតរជតិផងែដរ។ ពួកេគមិនេធវករេសុបអេងកតេលបណឹត ង ឬផតល់ជជំនួយ
កនុងនី តិវ ិធីតុលករេនះេទ។ ជេរឿងសមញញ េនកនុងតុលករអឺរប
៉ុ ប៉ុែនតមិនែមនជករ

អនុវតតកុងអសុ
ន
ីអេគនយ៍េនះេទ។

សថប័ នរសវរជវ
សថប័ នរសវរជវជ
រសវរជវ

”រកុមករងរ”

ពួកេគផតល់សំខន់េលករសិកស

ែដលជរមុញដល់ពួកេគេធវកររួមចំែនកពីអនកជំនញករេលករសិកសៃន

បញ
ហ សិទិធមនុសសជក់លក់ ។
េយបល់ែដរ

សិទិធមនុសស។

ដូចគនេទនឹងសថប័នរបឹកសេយបល់

និងពិ េរគះ

សថប័ នរសវរជវជទូេទខវះសមតថភពកនុងករទទួលនូវបណឹត ងែដល

ពក់ព័នធនឹងសិទិម
ធ នុសសពីបុគល
គ ។ មិនមនសថប័ នរសវរជវដូចជ NHRI កនុងតំ បន់
អសុីអេគនយ៍េនះេទ។
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សថប័នកូនកត់
NHRIs មួយចំនួនរួមមនរបេភទេផសងៗគនៃនតូនទីេផសងគន េហយដូចេនះ មិនមនរប

េភទដូចគនែតមួយេនះេទ។ មនសថប័នកូ នកត់មួយចំនួន។ សថប័ នខលះមនអណតតិ
ដូចជសថប័នេដះរសយបណឹត ង

(ែដលជកែនលងែដលបុគគលអចផតល់ករសរមប

សរមួលជអជញកណ
ត ល ឬេសុបអេងកតវ ិវទពីសិទិម
ធ នុសស ជឧទហរណ៍ករេរ សេអង
េនកែនលងករងរ)

ជមួយនឹងមុខងរមួយចំនួន

ឬទំងអស់ៃនគណៈកមមធិករសិទិធ

មនុសស។ ករ ិយល័យអនកផតល់សិទិម
ធ នុសស និងយុតិធ
ត ម៌របស់ទីម័រខងេកតជឧទហ
រណ៍មួយៃន NHRI កូនកត់។ តួនទីរបស់សថប័នេនះរួមមនេធវករេសុបអេងកត និង
េដះរសយបណឹត ងពីបុគគល

ផតល់ដំបូនមនពី សិទិម
ធ នុ សសដល់រដឋភិ បល

ទសសនៈកិចច

កែនលងឃុំខួលន និងមនវតតមនេនចំេពះមុខតុលករ អងគជំនុះជរមះ និងគណៈកមមធិ
ករេសុសួររដឋបល។ ដូចែដល UN បនចងអុលបងហញ សថប័ នកូនកត់អចផតល់េសវ
“រចកេចញចូលែតមួយ”។ ដូចេនះអនុ ញញតឲយធនធនផតំុេនសថប័ នែតមួយជជងរយ
ប៉ យេលសថប័នមួយចំនួន។
ដូចែដលមនបងហញេនតរងខងេរកម
គណៈកមមធិករ។
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NHRIs

េនអសុីអេគនយភ
៍ គេរចនជ

តរង ៤ -៣: NHRIs េនអសុីអេគនយ៍
របេទស
ឥណូ ឌ េនសុី
ម៉ េឡសុី

េឈមះ

របេភទ

គណៈកមមករជតិសិទិ ម
ធ នុសសរបស់ឥណូ ឌ េនសុី

ឆនប
ំ េងកត

គណៈកមមករសិទិម
ធ នុ សស

១៩៩៣

គណៈកមមករសិទិម
ធ នុ សសរបស់របេទសម៉ េឡសុី គណៈកមមករសិទិម
ធ នុ សស

១៩៩៩

(Komnas HAM)
(SUHAKAM)

មី យ៉ន់ម៉

គណៈកមមករជតិសិទិ ម
ធ នុសសរបស់មីយ៉ន់ម៉

គណៈកមមករសិទិម
ធ នុ សស

២០១១

ហវីលីពីន

គណៈកមមករសិទិម
ធ នុ សសរបស់ហល
ីវ ីពីន

គណៈកមមករសិទិម
ធ នុ សស

១៩៨៧

គណៈកមមករជតិសិទិម
ធ នុសសរបស់ៃថ

គណៈកមមករសិទិម
ធ នុ សស

១៩៩៩

Provedoria សរមប់សិ ទិម
ធ នុសស និ ងយុតិ ធ
ត ម៌

សថប័ នកូ នកត់

២០០៤

ៃថ
ទី ម័រខងេកត

៤.៣.៣ សកមមភព NHRIs
េគលបំណងៃន NHRI គឺជករេលកកមពស់ និងករករពរសិទិម
ធ នុសសេនថនក់ជតិ។
សថប័ នេនះមនអំណចកនុងករអនុវតតមុខងរេនះ

តមចបប់ែដលបេងកតសថប័នរបស់

ខលួន។ េដមបីេលកកមពស់ និងករពរសិទិធ NHRI មនតូនទីទូលំទូលយមួយចំនួនរួម
មន៖

• េធវករជមួយ នឹងរដឋភិ បល

និងសហគមន៍ កុងករេល
ន
កកមពស់ករអប់ រ ំ

និងករ

យល់ដឹងសិទិម
ធ នុសស
• ជករជមួយ រដឋភិបលកនុងករជួយបេងកតេគលនេយបយនិងកមមវ ិធីសិទិម
ធ នុសស
• េធវករជមួយ សថប័ននី តិបញញ តិតកុងករជួ
ន
យធនថេសចកតីរពងចបប់និងលិខិតបទ
ដឋគតិយុតតែដលមនជធរមនអចេឆលយតបនឹងបញ
ហ សិទិធមនុសសេនកនុងរបេទស
• ចូលរួមចំ ែនកកនុងនី តិវ ិធីតុលករ

ែដលមនករេលកេឡងពីសំណួរទក់ ទងនឹង

សិទិធមនុសស (amicus curiae)
• េធវករេសុបអេងកត ឬករសកសួរេលបញ
ហ សិទិម
ធ នុសសជរបព័នធ
• ទទួល និ ងេដះរសយបណឹត ងែដលពក់ព័នធនឹងសិទិម
ធ នុសស ពីបុគគលរួមមនតម
រយៈករផសះផស និងមជឈតតកមម។
•

េធវករអេងកត និងតមដនកែនលងឃុំខួលន និង
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• េធវកររួមចំែនកេលករងររបស់យនតករសិទិម
ធ នុសសរបស់ UN។
NHRI នីមួយៗមនតរងជក់លក់ ៃនសកមមភពអវីែដលខលួនអចេធវបន។ សកមមភព
ទំងេនះមនបញ
ជ ក់ លមអិតកនុងចបប់ែដលបេងកតសថប័នេនះ

ែដលេពលខលះអចែផនក

មួយេនកនុងរដឋធមមនុញញ េហយេពលខលះអចជចបប់ដច់េដយែឡកមួយ។ សកមមភព
ែដលអចេធវបនេដយ NHRI អចរតូវបនករមិតេដយធនធនរបស់ខួលន និងតរមូវ

ករេដមបីឲយសថប័ នេនះេឆលយតប។ របសិនេប NHRI តូច និងមិ នមនថវ ិករគប់ រគន់

គឺមនករពិបកកនុងករសេរមចបនកមមវតថុរបស់ខួលនណស់។ ឬរបសិនេបសថប័នេនះ

េធវករកនុងរបេទសមួយ ែដលមនបញ
ហ សិទិម
ធ នុសសជេរចនេដមបីេដះរសយ សថប័ន

េនះនឹងមនករករេរចនេពក។ តមរយៈតរងខងេរកម េយងអចអេងកតេឃញថ
NHRIs ទំងអស់ពក់ ព័នធនឹងករអប់រ ំ កររសវរជវ ករេសុបអេងកត និងករទទួល
បណឹត ងពីសិទិម
ធ នុសស។

NHRIs

ខលះមនអំណចពិេសសកនុងករចូលេទពនធនគរ

ឬេធវករេលបណឹត ងែដលដក់ជូនតុលករ។
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តរង ៤ -៤: អំ ណចៃនសថប័នសិទិម
ធ នុ សសេនអសុីអេគនយ៍
Komnas HAM
គណៈកមមករជតិ
សិទិម
ធ នុសស
(ឥណូឌ េនសុ)ី

SUHAK
SUHAKAM

គណៈកមមករជ គណៈកមមករសិទិ ធ គណៈកមមករជតិ

Provedori

ធ នុសសរប មនុ សសរបស់ហីល
វ ី សិទិម
ធ នុសសរបស់
គណៈកមមករសិទិម
ធ តិសិទិ ម

សរមប់សិទិម
ធ នុ

នុសសរបស់ម៉េឡសុី ស់មីយ៉ន់ម៉

សស និងយុតិធ
ត ម៌

ពីន

ៃថ

ទីម័រខងេក ត

ទទួ លបណឹត ង

✓

✓

✓

✓

✓

✓

េធវករេសុបអេងកត/េសុប

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

សួរ
េកះេហសកសី
ចូល កនុងគុក

✓

✓

មជឈតតកមម

✓

ជំ នួយកនុងដំេ ណរករតុ ល

✓
✓

✓

✓
✓

ករ

ផតល់ដំបូនមនដល់រដឋភិបល

✓

✓

✓

✓

✓

✓

េធវកររសវរជវ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ករអប់រ ំសិទិម
ធ នុសស

✓

✓

✓

✓

✓

✓

បែនថមពីេលទំនួលខុសរតូវករមិ តជតិ NHRIs ក៏េដ រតួនទីជសពនដ៏ សំខន់មួយរវង
របេទសរបស់ខួន
ល និងរបព័នធសិទិធមនុសស UN។ NHRIs ទទួលបនឋនៈជអនកអេងកត
ករណ៍ និងបុ ពវសិទិក
ធ ុនងករចូលរួមរបស់ខួលនជមួ យនឹងយនតករសិទិម
ធ នុសសរបស់ UN

មួយចំនួន េដយរូមមនរកុមរបឹកសសិទិម
ធ នុសស និងសថប័នតមដនសនធិសញញសិទិធ
មនុសស (ែដលនឹងពិភកសេនជំ ពូកបនទប់)។ សំខន់ជងេនះេទៀត ឱកសៃនករចូល
រួមទំងេនះភគេរចន

រួមមនលទធភពកនុងករចូលរួម

និងេធវបទបងហញេនកនុងកិចច

របជុំរបស់ UN រតូវបនករមិតេដយពិ នុទ “A” (ឬេគលករណ៍ទីរកុងប៉ រ ីស បណឹត ង
ែដលរតូវបនបញ
ជ ក់កុងែផន
ន
កបនទប់ ) NHRIs។
អនកជំនញករថនក់ជតិ

NHRIs

កនុងនមជសថប័នឯករជយែដលមន

បញូច នព័ត៌មន

និងទសសនៈវ ិស័យសំខន់ៗដល់

ករងររបស់ UN និងចំ េពះដំ េណរករសេរមចចិតតរបស់UN ផងែដរ។ តមរយៈករ
េលកកមពស់ករយល់ដឹង និងករអនុវតតេសចកតីសេរមចរបស់ UN េនកនុងសងគមរបស់
ពួកេគ

NHRIs ក៏ជួយផងែដរកនុងករបករសយេសចកតីសេរមចរបស់ UN េទជករ

ផលស់បូរវ
ត ិជជមន។
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៤.៣.៤ សតង ់ដរតមដនរបស់ NHRI
េទះបីជតួនទីរបស់ NHRI មនភពបត់ែបនក៏េដយ ពួកេគរតូវអនុ េលមតមសតង់
ដរអនតរជតិែដលមនេនកនុងេគលករណ៍ទី រកុងប៉ រ ីស ែដលបញ
ជ ក់ពីឋនៈ រចន

សមព័នធ អណតតិ សមសភព អំណច និងនី តិវ ិធីរបតិ បតតិកររបស់ NHRIs។ ែដល
េគលករណ៍តរមូវឲយ NHRIs កនុងករ៖
• មនអណតតិទូលំទូលយ

និងចបស់លស់មួយែដលែផអកេលសង
ត ់ដរសិទិធមនុសស

ជសកល
• ឯករជយ និងសវ័យភពពីរដឋភិបលរបស់ពួកេគ
• មនភពចរមុះ

ែដលមនសមជិកែដលឆលុះបញ
ច ំងទូ លំទូលយពីរកុមេផសងៗគន

េនកនុងសងគម

• មនធនធនរគប់រគន់ ែដលបនផតល់ជូនេដយរដឋភិបលរបស់ពួកេគ
• មនអំណចរគប់រគន់ សរមប់ េធវករេសុបអេងកត
• ផតល់លទធភពងយរសួលដល់របជជន េហយគួរែតសហករជមួយសងគមសុីវ ិល។

NHRIs នីមួយៗរតូវបនវយតៃមលតមេពលេវលកំណត់ េដយគណៈកមមធិករមួយ
កនុង ICC េដយមនករគំរទពី OHCHR េដយេរបរបស់លកខខណឌតរមូវកនុងេគល
ករណ៍ទីរកុងប៉ រ ីស

េហយរតូវបនផតល់ករទទួលសគល់គុណវុឌឍិ។

សុីវ ិលរតូវបនអេញជញឲយរបគល់របយករណ៍

និងព័ ត៌មន

អងគករសងគម

េលកររតួតពិ និតយេល

គុណវុឌឍិ។ សថប័ នសិទិម
ធ នុសសអសុីអេគនយ៍មនភពសកមមគួរឲយកត់សមគល់ កនុងករ
របគល់ជូននូវព័ត៌មនពក់ព័នធនឹងកររតួតពិនិយយ

ជពិ េសសេរកមករដឹកនំរបស់

បណ
ត ញ NGO អស៊នសតីពី NHRIs (ANNI)។

របសិន NHRIs អនុេលមតមេគលករណ៍ប៉ រីសរតូវបនផតល់ពិនុទ ”A” ប៉ុែនតរបសិន រតូវ

បនវយតៃមលថ ”មិនអនុេលមបនេពញេលញ” រតូវបនផតល់ពិនុទ ”B” ។ NHRIs ែដល
មិនអនុេលមតមរតូវទទួ លពិនុទ “C” ។ េនេពលេចញលទធផល NHRIs ចំនួនរបំកុង
ន
ចំេណមរបំមួយមនពិនុទ

“A”

ែដលជករណីេលកែលងចំេពះ

គណៈកមមធិករ

សិទិធមនុសសជតិរបស់មីយ៉ន់ម៉ ែដលជ NHRI ថមីមួយែដលមិ នទន់រតូវបនវយតៃមល
េនេឡយ (គិតរតឹមឆនំ២០១៤)។ តួន ទីបនទប់បនសំចមបងេនកនុងដំេណរករេនះជករ
បេងកតនូវ “េសចកតីអេងកតទូេទ” ែដលជរបយករណ៍បករសយ េគលករណ៍ទីរកុង
ប៉ រ ីស។ េសចកតីអេងកតទូេទ ផតល់េសចកតីបញ
ជ ក់ និងលមអិតេលេគលករណ៍នីមួយៗ។
តមរយៈករបញចូ លនូវឧទហរណ៍ករអនុវតតលអ េសចកតីអេងកតទូេទក៏ផតល់េសចកតីែណ
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នំផងែដរដល់ NHRIs និងរដឋេលភពចមបងៃនតូនទី និងមុ ខងររបស់ NHRI ដូចេនះ
េធវករធនថេគលករណ៍ទីរកុងប៉ រ ីសជឯកសរមនសកតនុពល និងរស់រេវ ក។

បែនថមេល ICC មនសថប័នសរមបសរមួល NHRI ថនក់ តំបន់ចំនួនបួនេទៀត រគប
ដណតប់ករងរេនទវីបអរហវិក អេមរ ិក អសុីនិងប៉ សុីហិក
វ និងអឺរប
៉ុ ។ វទិកអសុី
ប៉ សុីហិក
វ ៃនសថប័នសិទិម
ធ នុ សសជតិ (APF) ជសថប័នសរមបសរមួលថនក់ តំបន់របស់
អសុីអេគនយ៍។ APF

ផតល់ជូន NHRIs ែដលជសមជិកនូវេសវកមមបណុត ះបណ
ត ល

និងករកសងសមតថភពេដមបីគំរទ និងពរងឹងករងររបស់ពួកេគ។ APF េដរតួ ជ
បណ
ត ញសហរបតិបតតិករថនក់តំបន់សីព
ត ី បញ
ហ សិទិម
ធ នុសសផងែដរ

និងេលករងរជ

មួយនឹងរដឋភិបលនិងសងគមសុីវ ិលកនុងតំបន់ េដមបីគំរទករបេងកត NHRIs កនុងរបេទស
ែដលមិនទន់ មន NHRI េនេឡយ។

៤.៣.៥ ែដនកំ ណ ត់ៃន NHRIs
NHRIs

េដរតួ នទីយ៉ងសំខន់ មួយេដមបីធនថមនករេលកកមពស់ និងករករពរ

សតង់ដរអនតរជតិេនកនុងរបេទស។

NHRIs

ជេរឿយៗជកែនលងទំនក់ទំនងដំបូង

សរមប់របជជនកនុងករេដះរសយសថនភពសិទិម
ធ នុ សសមួយ ។

យ៉ ងណមិញ

NHRIs ក៏មនែដនកំណត់មួយចំនួនផងែដរ រួមមនដូចខងេរកម៖

• អណតតិផូវចបប់
ល
៖ NHRIs រតូវបនបេងកតេឡងេដយចបប់ ដូចេនះរតូវមនរបតិ
បតតិករេនកនុងអណតតិ

និងរកបខណឌចបប់របស់ខួន។
ល

អណិតតផូវចបប់
ល
របស់

NHRIs េនអសុីអេគនយ៍មនភពខុសៗគន។ ជឧទហរណ៍ NHRI ខលះអច
េធវករពិនិតយេលបញ
ហ សិទិម
ធ នុសសជេរចនកនុងសនធិសញញេផសងៗគន
NHRI

ខណៈែដល

េផសងេទៀតរតូវបនករមិ តកនុងចេងកតសតង់ដរសិទិម
ធ ួ យចំនួនប៉ុេណណះ។

អំណចែដលបនផតល់ដល់ NHRIs នីមួយៗកនុងករបំេពញអណតតិរបស់ពួកេគ
មនភពខុសៗគនផងែដរ េដយខលះមនែដនកំ ណត់េលអីែវ ដលខលួនអច និងមិន

អចេធវ។ យ៉ ងណមិញ កនុងនមជវ ិធនទូេទ NHRIs មិនែមនជតុលករេនះ
េទ

េហយមិនមនអំណចកនុងករេធវេសចកតីសេរមចចិតែត ដលចងកតពវកិចផ
ច ូ លវ

ចបប់ េនះេទ។ ផទុយេទវ ិញ NHRIs មនអំណចកនុងករផតល់អនុសសន៍ថេតគួរ

ែតមនករចត់វ ិធនករអវីខះល ។ អនុសសន៍ែដលេសនដល់រដឋភិ បលអចរតូវបន
បដិេសធ ឬមិនរតូវបនេអេព។
• ឯករជយភព៖

ឯករជយភពរបស់ NHRI

មនសរៈសំខន់ចំេពះរបតិ បតិក
ត រ

របកបេដយរបសិទិធភពរបស់សថប័នេនះ។ រដឋភិ បលអចមនឥទធិពលអវ ិជជមន
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ិ ័យគនលឹះចំនួនពីរ៖ ករែតងតំង និងថវ ិករ។
េលឯករជយភពរបស់ NHRI កនុងវស
ពក់ ព័នធនឹងករែតងតំ ង ជករសំខន់ ែដលថរបមុខរបស់ NHRI និងសមជិក
គណៈកមមធិកររបស់ខួលនរតូវបនែតងតំ ងរបកបេដយតមលភព

េហយបំេពញ

មុខងររបកបេដយអពយរកិតភព។ NHRIs មួយចំនួនរតូវបនរ ិះគន់េដយសរ
របមុ ខរដឋែតងតំងសមជិកគណៈកមមធិករេដយផទល់ េហយពួកេគមិ នឯករជយ
ពីរដឋភិបលេនះេទ។ ពក់ព័នធនឹងថវ ិករបស់ NHRI មនឧទហរណ៍ េនកនុង
តំបន់ អសុីប៉សុីហិក
វ ពី

NHRIs

ែដលរតូវបនកត់ថវ ិករពីសំណក់ រដឋភិបល

េដមបីជមេធយបយមួយប៉ះពល់ដល់ឯករជយភព

និងរបសិទិភ
ធ ពរបស់សថប័ ន

េនះ។
• ធនធន៖ NHRIs ជទូេទជសថប័នែដលមិនមនធនធនលអរបេសររគប់រគន់េនះ
េទពក់ ព័នធជមួយនឹងបុគគលិក ឬហិរញញ វតថុ ជពិេសស េនេពលែដលេរបៀបេធៀប
ជមួយនឹងតួន ទីែដលខលួនរតូវបំេពញ។ កងវះខតធនធនករមិតដល់លទធភពរបស់
NHRI កនុងករមនភពសកមមជមុន។ េនះក៏ប៉ះពល់ផងែដរដល់ករងរែដលរតូវ

េឆលយតបភលមៗ ជពិេសស កនុងករេដះរសយនឹងបណឹត ងសតីពីកររ ំេលភបំពន

សិទិធមនុសស

ជេរឿយៗេធវឲយមនកររំងសទះដល់េរឿងកតីទំងេនះ។

េនះជករណី

ែដលេកតមនេនកនុង NHRI មីយ៉ន់ម៉ ែដលបនទទួលចំនួនបណឹត ងយ៉ ងេរចន
ប៉ុែនតខួនមិ
ល
នមនេពលេវល ឬធនធនកនុងករេសុបអេងកតបណឹត ងទំ ងអស់េនះេទ។

៤.៤ យនតករថនក់តំបន់
របបសិទិម
ធ នុសសថនក់តំបន់៖ អឺរប
៉ុ អេមរ ិក និងអរហវិក
UN បនគំរទអងគកររបចំ តំបន់ែដលេធវករកនុងករអភិវឌឍ សនតិសុខ និងសិទិម
ធ នុសស
ចប់តំងពីករចប់េផតមរបស់ខួលន កនុងឆនំ១៩៤៥ ។ ជំេនឿេជឿជក់ គឺថ UN មិនអច
េឆលយតបនឹងកងវល់សិទិធមនុសសទំងអស់ជុំវ ិញពិភពេលកេនះេទ

ដូចេនះជករលអ

របេសរែដលកងវល់ទំងេនះអចេដះរសយបនេនថនក់ជតិ (តមរយៈ NHRIs) ឬ
េនថនក់ តំបន់។

អងគករថនក់តំបន់ជជេរមសរតឹ មរតូវមួយេដយសរពួកេគអចេដះ

រសយកងវល់ទូេទៃនសិទិម
ធ នុសសបនលអរបេសរកនុងតំបន់របស់ខួន។
ល

ជឧទហរណ៍

អឺរប
៉ុ ជទវីបអនកមន និងមនករអភិវឌឍ េហយកងវល់សិទិម
ធ នុសសរបស់ទីវបេនះខុសគន
យ៉ ងខលំងពីកងវល់សិទិធមនុសសេនកនុងទវីបអរហវិកែដលភពរកីរកជង

អភិវឌឍតិចជង។

និងមនករ

បនទប់មកយនតករថនក់តំបន់អចអភិវឌឍន៍យនតករពិេសសកនុងករ

េឆលយតបនឹ ងសថនភពតំបន់ ។ លកខណៈពិេសសជេរច នៃនករករពរ និងករេលក
កមពស់សិទិម
ធ នុ សស ជដំ បូងមនរបភពភពពីរបព័នធថនក់តំបន់។ េពលបចចុបបនន អងគករ
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សិទិធមនុសសថនក់តំបន់ែដលមនករអភិវឌឍចំនួនបី និងសថប័នថវក់អនុតំបន់តួចៗមួយ
ចំនួនេទៀត។

តំបន់ នីមួយៗបនអភិ វឌឍករមងសតង់ដ ររបស់ខួលន

និងយនតករករពរ

របស់ខួនផងែដរ។
ល
ែផនកេនះនឹងបញ
ជ ក់ លមអិតេដយសេងខបពីសតង់ដរនិងវ ិធីែដលសតង់
ដរទំងេនះរតូវបនករពរ

មុននឹ ងេធវករពិភកសពីសង
ត ់ ដរ

និងយនតករករពរ

អស៊នែដលសថិតកនុងដំណក់កលអភិ វឌឍន៍។ អងគកររបចំតំបន់ចមបងគឺ៖

អរឺ ប
៉ុ
សតង់ដរអឺរប
៉ុ បនចប់េផតម

ជមួយនឹងវតតមនៃនអនុសញញអឺរប
៉ុ សតីពីករករពរសិទិធ

មនុសស និងេសរ ីភពជមូលដឋន (ECHR) ែដលបនចូលជធរមនកនុងឆនំ ១៩៥៣

ែដលមនដំេណរករមុន ICCPR ជង២០ឆនំ។ ECHR រគប់ ដណតប់ជសំខន់េលសិទិធ
ពលរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ។ អឺរប
៉ុ បនបែនថមសតង់ដរមួយចំនួនេទៀតេដយរួមមន
ពិធីសរចំនួន១៥េល ECHR (ែដលពិធីសរមួយចំនួនបនផតល់នូវសិទិប
ធ ែនថម) សិទិធ
េសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌មនកនុងធមមនុញញសងគមអឺរប
៉ុ (១៩៦១) រពមទំងសនធិសញញ
សតីពីទរុណកមម និងសិទិជ
ឋ នជតិភគតិ ច។

បចចុបបននេនះសិទិក
ធ ុងសនធ
ន
ិសញញទំងេនះរតូវបនករពរ តមរយៈតុលករសិទិម
ធ នុសស
អឺរប
៉ុ (ECtHR)។ ECtHR រតូវបនបេងកតេឡងកនុងឆនំ ១៩៥៩ និងមនដំេណរករេពញ
េលញកនុងឆនំ ១៩៩៨។ តុលករេនះេធវករវិនិច័យ
ឆ េលបុគគល និងបណឹត ងរវងរដឋពីករ
រ ំេលភបំពនេលសិទិែធ ដលបនកំណត់េដយ ECHR ។ បណឹត ងទំងេនះរតូវបនបតឹង

េដយផទល់េទតុលករ។ តុលកររគប់ ដណតប់ជង ៤៧ របេទសេនទវីបអឺ រប
៉ុ េហយ
កលពីេពលថមីៗេនះ មនភពមមញឹកខលំងែមនែទនេដយសរែតទទួលបនបណឹត ង
របែហលជ ១០០ ០០០ ករណីកនុងមួយឆនំ ប៉ុែនតតុលករេនះអចជំនុះជរមះមួយែផនក
តូចៃនេរឿងកតីេនះប៉ុេណណះ។ ករណីេនះភគេរចនរតូវបនរបកសថមិ នរតូវបនទទួល
យកេដយតុលករេដ មបីេធវករជំនុះជរមះ

(មនន័យថតុលករនឹងមិនជំនុះជរមះ)

េដយសរែតបណឹត ងទំងេនះមិនរតូវបនចត់ ទុកថធងន់ធងរេនះេទ េដយសរបណឹត ង
ខលះពក់ ព័នធនឹងបុ គគលតអូញែតអរពីសំបុរតចតឡន និងម៉ូ តូ ឬេសវកមមរដឋបលថនក់ មូល
ដឋនមិនលអជេដម។

របព័នធអឺរប
៉ុ រតូវបនរគប់ រគងេដយរកុមរបឹ កសអឺរប
៉ុ (ែដលមនទំហំធំ និងដច់េចញពី
សហភពអឹរប
៉ុ ) េទះបីជសហភពអឺ រប
៉ុ និងអងគករេដ មបីសនតិសុខ និងកិ ចចសហរបតិ
បតតិករអឺ រប
៉ុ (OSEC) មនសតង់ដរ និងយនតករករពរសិទិធមនុសសែដលមនករពក់
ព័នគ
ធ ន េដយខលួនឯងក៏េដយ។
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ទវីបអេមរក
ិ
អងគកររដឋេនទវីបអេមរ ិក

(OAS)

សិទិម
ធ នុសសេនទវីបអេមរ ិក។

ជអងគករអនតរជរដឋភិ បលែដលរគប់រគងរបព័ នធ

សិទិធទំងេនះែផអកេលេសចកតីរបកសទវីបអេមរក
ិ

ឆនំ

១៩៤៨ សតីពីសិទិធ និងកតពវកិចចរបស់មនុ សស និងកតិកសញញទវីបអេមរ ិកសតីពីសិទិធ
មនុសសែដលចងកតពវកិចចផូវចបប់
ល
(ACHR) ែដលបនចូលជធរមនកនុងឆនំ ១៩៧៨។
មនសនធិសញញមួយចំនួនសតីពីជនេភៀសខលួន

ទរុណកមម ករបត់ខួន
ល ហិងសេលរសតី

េសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ ជនពិ ករ របជជនជនជតិេដមភគតិច និងបរ ិសថន។
សិទិធេនកនុងសនធិសញញទំងេនះអចរតូវបនករពរេដយតមរយៈ

គណៈកមមធិករ

អនតរអេមរ ិកសតីពីសិទិម
ធ នុសស (IACHR) ។ IACHR េធវករកនុងករពរងឹងចបប់ និង

សថប័ នថនក់ តំបន់ និងជំ នុះជរមះេលបណឹត ង េហយ IACtHR បេងកតយុតិស
ត
រសតសីព
ត ី
សិទិម
ធ នុសស។ សថប័ នទំងេនះរគប់ ដណតប់ របេទសចំ នួន ១៩ កនុងទវីបអេមរក
ិ ខងតបូង
និងខងេជង និងករ៉ ប់េបៀន។

របព័នធកុងទវ
ន ីបអេមរ ិកខុសគនេរចនពីរបព័ នធអឺរប
៉ុ ។
របឆំ ងនឹងរដឋ

រតូវឆលងកត់គណៈកមមធិ ករសិន

ជបឋម

រល់បណឹត ងទំងអស់

(ែដលជសថប័ នមួយមនសមជិក

ចំនួនរបំពីររូប)។ គណៈកមមធិកររតូវបនចត់ទុកថជសថប័ន ’មនសមតថកិចចជំនុះ
ជរមះ’ មួយ ែដលមនមុខងរដូចតុលករ ប៉ុែនតមិនមនអំ ណចចងកតពវកិចចផូវចបប់
ល
ដូចគនជមួយនឹងតុលករេនះេទ។
ែដលចំបច់

សនមតថរដឋបនផតល់សចចប័នេលសនធិសញញ

គណៈកមមធិករនឹងពយយមកនុងករែសវងរក

’ដំេណះរសយរបកប

េដយមិតតភព’ ចំេពះភគីទំងសងខង។ មនែតនីតិវ ិធីរតូវបនបញចប់ េទបបណឹត ង
អចបញូច នេទតុលករ របសិនេបភគី មខងមិនេពញចិតតនឹងលទធផល។ បណឹត ងអច
រតូវបនបញចូ នេទតុលករផងែដររបសិនេប រដឋផល
ត ់ករអនុញញត។ ជជងបណឹត ងរប់
មុឺន សថប័ នេនះបនជំនុះជរមះ មនបណឹត ងរប់រយបណឹត ងប៉ុេណណះ (សថប័ នេនះបន
េចញេសចកតីសេរមច ២៨០ គិតរតឹមឆនំ ២០១៤ ប៉ុែនតអចេធវករជំនុះជរមះបែនថម
េទៀត)។

ទវីបអរហវក
ិ
របព័នធថនក់តំបន់ែដលេទបែតបនបេងកតថមីបំផុត

ជរបព័នធសិទិធមនុសសថនក់តំបន់

អរហវិក។ របព័ នធថនក់តំបន់េនះែផអកេលធមមនុញញអរហវិកឆនំ ១៩៨១ សតីពីសិទិម
ធ នុសស
និងសិទិធរបជជន។

យនតករសំខ ន់ចំេពះសហភពអរហវិកគឺគណៈកមមធិករសិទិធ

មនុសស និងសិទិរធ បជជនអរហវិក ែដលរតូវបនបេងកតេឡងកនុងឆនំ ១៩៨៦ ែដលមន
សមជិកចំនួន ១១ រូប។ វរសេដៀងគនេទនឹងគណៈកមមធិ ករអនតរអេមរ ិកែដរ េដយ
សរែតវជសថប័នែដលមនសមតថកិចចជំនុះជរមះមួយ
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ែដលមនកតពវកិចក
ច ុងករ
ន

េលកកមពស់សិទិម
ធ នុសស និងមនអំណចកនុងករជំនុះជរមះ និងេសុបអេងកតកររ ំេលភ
បំពនសិទិម
ធ នុ សស។ សថប័ នេនះមនអនករយករណ៍ពិេសស និងរកុមករងររបស់ខួលន
(ដូចគននឹង UNែដរ)។ គណៈកមមធិករទវីបអរហវិកក៏េរៀបចំផងែដរនូ វបណឹត ងសរមប់
តុលករសិទិធមនុសស និងសិទិរធ បជជនអរហវិកែដលេទបែតបេងកតថមី ែដលបនចប់
េផតមកនុងឆនំ ២០០៤ េហយបនបញចប់េរឿងកតីដំបូងកនុងឆនំ ២០០៩។ តុលករអចេចញ

វ ិធនែដលចងកតពវកិចចផូវចបប់
ល
សតីពីបណឹត ងរ ំេលភសិទិម
ធ នុសសកនុងតំបន់ េទះបីជ
មកដល់េពលបចចុបបននេនះ
(របែហលជ៣០)

សថប័ នេនះេទបែតបនបញចប់េរឿងកតីមួយចំនួនតូចក៏េដយ

េបេរបៀបេធៀបេទនឹងគណៈកមមធិ ករបនេចញេសចកតីសេរមច

របែហលជ ១៧០ មកេហយ។ អវីែដលេធវឲយរបព័នធអរហវិកខុសពីេគ គឺថរបព័នេធ នះ
ផតល់លទធភពេរចនដល់សងគមសុីវ ិល កនុងកររួមចំែនកជមួយនឹងតុលករេដយេធវករ
អនុញញត NGOs កនុងករដក់ញញតិេត ទតុលករេដ មបីសុំមតិេយបល់ មនន័យថ NGO
មួយអចសួរតុ លកររបសិនេប េគលនេយបយ ឬសកមមភពរបស់រដឋមួយអនុេលម
តមធមមនុញញអរហវិកឬក៏អត់។

ទិដឋភពទូេទៃនរKព័នធថនក់តំបន់
របព័នធសិទិម
ធ នុ សសថនក់ តំបន់នីមួយៗ

មនលកខណៈពិ េសសេរៀងខលួនពក់ព័នន
ធ ឹងរចន

សមព័នធ និងមុ ខងរ។ របព័ នធទំងបីេនះមនលកខណៈដូចគនមួ យចំនួន។ ជបឋម របព័នធ
ថនក់តំបន់ ទំងអស់រួមមនតុលករមួយ អនុសញញ និងគណៈកមមករ ឬគណៈកមម
ធិករ។ េនកនុងតំបន់ខលះ ដូចជអឺរប
៉ុ តុលករមនភពសកមមភព េហយបនេចញ
ដីកេលបណឹត ងរប់ ពន់។ តុលករដៃទដូចជ តុលករអរហវិក េទបបេងកតថមីៗ និង
បនេធវេសចកតីសេរមចរប់រយបណឹត ងប៉ុេណណះ។ សនធិសញញអឺរុប
៉ ពឹងែផអកយ៉ ងខលំងេល
សិទិធពលរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ចំែនកឯសនធិសញញសិទិេធ សដឋកិចច និងសងគម (កនុងធមម
នុញញសងគមអឺរប
៉ុ )

មិនខលំងកលេនះេទ។

ទទួលសគល់សិទិធ “របជជន”

ែដលេនះផទុយនឹងសនធិសញញអរហវិក

ែដល

(ចងចំ ថចំណងេជងែដលរួមមនពកយសិទិធ “មនុសស

និងរបជជន” )។ សិទិធរបជជនរួមមនសវ័យសេរមច សនតិភព និងសនតិសុខ និងករ
អភិវឌឍ។ តំបន់ នីមួយៗក៏ខុសគនផងែដរពក់ព័នធនឹងកងវល់សិទិធមនុសសែដលេលចេធល។
េដយសរែតទវីបអឺរប
៉ុ ជទវីបអនកមន និងមនលទធិរបជធិបេតយយទូលំទូលយ មន
បណឹត ងសិទិម
ធ នុសសជេរចនពីកររគប់រគងរបស់រដឋភិបល ឬករេរ សេអង។ ផទុយេទ

វ ិញ ទវីបអេមរ ិក ែដលមនរបព័ នធនេយបយពីមុនភគេរចន េរកមថនក់ដឹកនំ េយធ
ផតច់ករ

មនកងវល់ចមបងពក់ ព័នធនឹងករបត់ខួលន

ករឃុំខួលនតមទំេន ងចិតត

និង

ទរុណកមម។ ទវីបអរហវិក ជតំ បន់រកីរកជងេគេលេលក មនបញ
ហ ជេរចនពក់ព័នធ
នឹងភពរកីរក និងករអភិវឌឍ ប៉ុែនតេដយសររបព័ នត
ធ ំបន់ េនះេនេកមងខចី និងទន់េខសយ
មនករអភិវឌឍបនតិចបនតួចប៉ុេណណះកនុងយនតករេនះ។
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គមល តចបស់លស់មួយកនុងយនតករថនក់ តំបន់គឺេនអសុី។

មនករអះអងជេរចន

េលថេហតុអីទ
វ ីប
វ អសុីមិនបនបេងតតយនតករថនក់តំបន់មួយ ែដលេនះេយងេទតម
ភពចរមុះៃនរបេទសេនអសុី

ទំហំទីប
វ អសុី

និងកងវះៃនអតតសញញណតំបន់។

មនករផតួចេផតមថនក់អនុតំបន់ មួយចំនួន េដយរូមមនអស៊នផងែដរ ែដលជជំហន
មួយ េឆពះេទកន់ករបេងកតករករពរសិទិម
ធ នុសសេនករមិតថនក់តំបន់។
រួមមនធមមនុញញអរ៉ ប់ សីព
ត ីសិទិធមនុសស

ែដលេនះ

ែដលរតូវបនេរបរបស់េដយសមព័នធរដឋអរ៉ ប់

(ែដលមនសមជិកចំនួន ២២ របេទស)

ប៉ុែនតមិនមនអងគករកនុងករធននូវករករ

ពរេនះេទ។ មនសនធិសញញមួយចំ នួនផងែដរេដយសមគមអសុីខងតបូងសរមប់

កិចចសហរបតិ បតតិកររបចំតំបន់ (SAARC) ដូចជអនុសញញ SAARC សតីពីកររបឆំង
និងករបងករករជួញដូ ររសតី

និងកុ មរេដមបីេពសយកមម

និងអនុសញញសតីពីករេលក

កមពស់សុខមលភពកុមរ។ យ៉ ងណមិញ ដូចគននឹងធមមនុញញអរ៉ ប់ មនសថប័ន
ជពិ េសសកនុងករធននូ វអនុេលមជមួយនឹងសនធិទំងេនះេនះេទ។

ករអភិវឌឍធំ

បំផុតេឆពះេទកន់យនតករថនក់តំបន់េនតំបន់អសុី ជគណៈកមមករអនតររដឋភិបល
សតីពីសិទិម
ធ នុសស (AICHR)។

ករពិ ភកស និ ងករជែជកែវកែញក
េតរបព័នធអស៊នគួរែតមនរូបរងដូចេមតច?
បនទ ប់ពីអនពី មូលដឋនៃនរបព័ នធអឺរប
៉ុ អេមរ ិក និងអរហវិ េតេមេរៀនអវីែដលអចេរៀន
សូរតពីរបព័នធេនះកនុងករអភិវឌឍរបព័នធអស៊ន?

គួរែតអស៊នទទួលយកវ ិធីសរសត

អឺរប
៉ុ
និងមនតុលកររ ឹងមំ មួយែដលអចជំនុះជរមះរគប់ បណឹត ង ប៉ុែនតររបឈមនឹង
ហនិ ភ័យកនុងករទទួលបននូវបណឹត ងេរចនហួសេហតុេពល?

ឬគួរែតទទួលយកនូវ

វ ិធីសរសតមួយែដលរសេដៀងនឹងទវីបអរហវិក និងអេមរ ិក ែដលគណៈកមមករជបឋម

ជំនុះជរមះេលវ ិវទ និងពយយមកនុងករចរចេដមបីែសវងរកដំ េណះរសយមួយ េហយ

របែហលជេជៀសវងនូ វបណឹត ងតមរបព័ នធតុលករ? របព័ នធគណៈកមមករអចងយ
រសួល និងអំ េណយផលដល់រដឋ ប៉ុែនតរបែហលជទន់េខសយ និងមិ នអចេធវឲយរដឋអនុ
េលមតមកតពវកិចចសិទិម
ធ នុ សសរបស់ពួកេគ។

េតសថប័នេនះគួរែតករពរកររ ំេលភបំ ពនរបេភទអវីដល់របជជន? េតបញ
ហ េនះអច
រតូវបនេដះរសយេដយតុលករែដរឬេទ
អេងកតជពិេសសែដរឬេទ?

ឬក៏មនតរមូវករកនុងករមនអនកេសុប

តុលករអចមនភពយឺតយ៉ វកនុងករជួយបនថូរបញ
ហ
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របសិនេបកររ ំេលភបំ ពនបនេកតេឡងរួចមកេហយ មិនអចជួយអវីបនេរច នេនះ
េទរបសិនេបបុគគលណមនក់បនបត់បង់ជីវ ិតរួចេទេហយ។ អនកេសុបអេងកតអចជួយ
កនុងករផតល់ពនលឺដល់សថប័ នរដឋភិបលទន់េខសយ។
(អចនិយយបនថពនធនគរែដលមនទរុណកមម
ដំេណរករ)

ឬ

សលេរៀនែដលមិនមន

ប៉ុែនតពួកេគមនអំណចមិនរ ឹងមំកុងករចប់
ន
បងខំរដឋឲយេធវករផលស់បូតរវ ិធី

សរសតរបស់ពួកេគ។

៤.៥ យនតករសិទិធមនុសសអស៊ន
មនករជរមុញកនុងករបេងកតយនតករអនុ តំបន់មួយ

សរមប់សិទិម
ធ នុសសេនកនុងតំបន់

អសុីអេគនយ៍ចប់តំងពីេដមទសវតសឆនំ១៩៩០។ មនចំណប់ ជថមីមតងេទៀតេលបញ
ហ
សិទិម
ធ នុសសបនទប់ ពីករបញចប់ៃនសរងគមរតជក់ ែដលបនកំណត់យ៉ងចបស់េនកនុង
សននិសិទពិភពេលកសតីពីសិទិម
ធ នុសសកនុងទី រកុងែវយនឆនំ

១៩៩៣។

េនកនុងបរ ិបទៃន

សននិបតពិភពេលកេនះ

អស៊នបនែថលងថខលួននឹងរកេលកេមលកនុងករបេងកត

សថប័ នអនតររដឋភិបលមួយ។

យ៉ ងណមិញអស៊នមនដំេណរករយឺតយ៉ វកនុងករ

េឆពះេទកន់ករសេរមចបននូវេគលបំណងេនះ។ េដមបីជករេឆលយតបមួយ សងគម
សុីវ ិលបនបេងកតរកុមករងរមួយសរមប់ យនតករសិទិម
ធ នុសសអស៊ន

កនុងឆនំ១៩៩៥

ែដលរតូវបនទទួលសគល់េដយអស៊នកនុងឆនំ១៩៩៨។ កនុងអំ ឡុងេពលមួយទសវតស
េរកយមកមនកិចចរបជុំ និងករពិេរគះេយបល់េដយរកុមករងរជមួ យនឹងអស៊ន
រកុមសងគមសុីវ ិល
សុីវ ិលទំងេនះ

និងអងគករអនតរជតិ។

ចំណប់អរមមណ៍ពីសំណក់ អងគករសងគម

និងករជួយេរជមែរជងពីរដឋែដលគំរទទសសនៈនូវសថប័ នថនក់ តំបន់

នំឲយមនករបេងកតសថប័ នសិទិម
ធ នុសសថនក់ តំបន់មួយ ែដលរតូវបនេហថគណៈកមម
ករសិទិម
ធ នុ សសអនតររដឋភិ បលអស៊ន (AICHR) កនុងឆនំ ២០០៩។ េនះជសថប័ នសិទិធ

មនុសសថនក់តំបន់រដឋភិ បលដំបូងកនុងទវីបអសុី។ ចំនួនៃនសថប័នថនក់តំបន់ទូទំងពិភព
េលកមនករេកនេឡងយឺតយ៉ វ

កនុងរយៈេពលហសិបឆនំកនលងេទេនះ។

ទំងេនះភគេរច នចប់េផតមេដយមនភពទន់េខសយ
ពររបស់ពួកេគ

ដូចែដលរដឋ

និងេធវករអភិវឌឍយនតករករ

ិ បនផតល់អំណច
និងសងគមសុីវល

អរមមណ៍េរចនេលសថប័ នទំងេនះ។

សថប័ន

េនេពលចប់ េផតមដំបូង

និងេផតតចំណប់

មនកងវល់ជេរចនពី

អំណចទន់េខសយរបស់អស៊ន ខណៈេពលែដលអនកដៃទអះអងថមនសកតនុពល
សរមប់ករលូតលស់របស់ AICHR។
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AICHR រតូវបនបេងកតេឡងេនេពលរកបខណឌករងររបស់សថប័នេនះ(TOR) រតូវបន
រពមេរពៀងេដយរដឋភិបលែដលជសមជិករបស់អស៊ន។

េហតុ ផលែដលរដឋភិ

បលរពមេរពៀងេលករបេងកតសថប័េនះ េដយសរករេបតជញចិតតែដលបនេធវេឡងកនុង

ែផនករសហគមន៍នេយបយ និងសនតិសុខអស៊ន (APSC)

ែដលជឯកសរ

េគលនេយបយពី អ ភិ ប លកិ ចច េពលអនគតរបស់ អ ស៊ ន ប៉ុ ែនត ជ សំ ខ ន់ េដយ
ិ បនេហថជសថ ប័ ន
ែដលតមរយៈសងគ ម សុី វ ល

សររបជពលរដឋ អ ស៊ ន

មនុ សសមួ យ ។ TOR របស់ AICHR គឺជ សតង់ដរសរមប់គណៈកមមករថនក់ តំបន់ែដល
តមរយៈេនះសថប័នេនះ

នឹងអនុវតតសកមមភពដូ ចជពិេរគះេយបល់ជមួយរដឋ

ភិបល បេងកតសតង់ដរសិទិម
ធ នសសរមប់ របេទសអស៊ន និងេលកកមពស់សិទិធមនុសស
កនុងតំបន់ ។ កនុងចំេណមតរងៃនេគលបំណងរបស់ AICHR គឺេដ មបី៖
• េលកកមពស់

និងករពរសិទិម
ធ នុសស

និងេសរ ីភពជមូលដឋនរបស់របជជន

អស៊ន
• េគរពសិទិរធ បជជនរបស់អស៊នេដមបីរស់េនកនុងសនតិភព

ភពៃថលថូរន

និងភព

រ ីកចំេរ ន
• េដមបីេលកកមពស់េសថរភព សុខដុមនីយកមម មិតតភព និងកិចចសហរបតិ បតតិករកនុង
ចំេណមសមជិកអស៊ន
• េដមបីេលកកមពស់សិទិម
ធ នុសសេនកនុងបរ ិបទតំបន់
• េដមបសេរមចបននូវកិ ចចសហរបតិបតតិករថនក់តំបន់ និង
• េដមបេគរពសតង់ដរសិទិម
ធ នុសសអនតរជតិ

AICHR

រតូវបនបេងកតេឡងេដយអនកតំ ណងែដលបនែតងតំងមួយរូបពីរដឋភិបល

នីមួយៗ ( េធវឲយសថប័នេនះមនតំណងចំនួន ១១ រូប)។ អនកតំ ណងទំ ងេនះបេរម
អណតតិែដលមនរយៈេពលបីឆនំ

េហយអចរតូវបនែតងតំងសរជថមីបនចំនួនមតង

។ អនកតំណងផទល់មនរបវតតិេផសងៗគន។

អនកខលះជអនកសិកសរសវរជវ អនកខលះេទៀតជអនកករទូ ត និងអនកខលះេទៀតមកពី NGOs។

ករងរដំបូងរបស់សមជិកគណៈកមមករ គឺេធវករេរៀបចំ េសចកតីរពងេសចកតីអស៊ន
សតីពីសិទិម
ធ នុសស។ កនុងករបំេពញកិចចករេនះ ពួកេគរតូវែតងតំងសថប័ នេសចកតីរពង

ឯករជយមួយែដលេចញេសចកតីរបកសកនុងឆនំ២០១២ េនេពលែដលសមជិកអស៊ន
បនអនុម័តជឯកចឆ័ននូវេសចកតីរបកសេនះ។
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ចំេពះអនកខលះ ករអភិវឌឍមួយចំនួនៃន AICHR ជជំហនដ៏សំខន់េឆពះេទកន់ករ
ករពរសិទិធមនុសសកនុងតំបន់។ យ៉ ងណមិញ ចំែនកអនកខលះេទៀត គិតថេនមនភព
ទន់េខសយជេរច នេទៀតេដ មបីជំនះ។ មនកររ ិះគន់េល TOR។ ជពិ េសស AICHR

មនេគលបំណងកនុងករេគរពេគលករណ៍ ”ករមិ នេរជៀតែរជកកនុងកិចចករអនតរជតិ
របស់រដឋសមជិកអស៊ន” ែដលអំពវនវឲយមនករេគរពអធិបេតយយជជងសតង់ដរ
អនតរជតិ។ TOR បនសងកត់ធងន់េលបញ
ហ េនះជមួយនឹ ងេសចកតីែថលងករណ៍ថ AICHR
គួរែតេគរព ”សិទិរធ បស់រដឋនីមួយៗកនុងករដឹកនំជតិរបស់ខួលនេដយមិនមនករេរជៀត

ែរជកពី វ ិទធងសន និងករបងខំពីខងេរក”។ កររ ិះគន់មួយដៃទេទៀត គឺថសថប័ នសិទិធ
មនុសសអនតររដឋភិបលជកមមវតថុៃននេយបយ។

ឯករជយភពរបស់អនកតំណងមន

សរៈសំខន់ណស់។ សមជិកគណៈកមមករែដលមិនឯករជយរបែហលជអចមន
ចំណប់អរមមណ៍
របស់ពួកេគ។

កនុងករករពររដឋរបស់ពួកេគពីកររ ិះគន់ពីកំណត់រតសិទិម
ធ នុសស

េសណរ ីយ៉ូែដលអរកក់បំផុតេនះគឺថរដឋភិបលអចេរបរបស់

សថប័ នថនក់ តំបន់កុងករករពរពួ
ន
កេគ ពីកររតួតពិ និតយពក់ ព័នធនឹងកងវលស
់ ិទិធមនុសស។
ករេចញផសយពីេសចកតីរពងេសចកតីរបកសក៏បនទទួលនូវករេឆលយតបចរមុះមួយ។
ចំេពះអនកខលះ វជជំហនមួ យេឆពះេទកន់ ករករពរកន់ែតលអរបេសរេទៀតេនថនក់
តំបន់ ។ េសចកតីរបកសទទួលសគល់សិទិរធ បស់ពលករេទសនតរបេវសន៍ េធវឲយករេបះ
េឆនតកលយេទជសិទិម
ធ ួយ និងសិទិក
ធ ុងករទទួ
ន
លបនសនតិភព ែដលពរងី កករករពរ
ដល់របជជនកនុងរដឋអស៊នជេរចន។ ចំេពះអនកដៃទ វជករេធវឲយទន់េខសយដល់
សតង់ដរអនតរជតិ។
កតពវកិចច

េសចកតីរពងេសចកតីរបកសេសនឲយមនតុលយភពៃនសិទិធ

ែដលផទុយនឹងេគលករណ៍សនូលៃនសិទិម
ធ នុសស

ខលំងែថមេទៀតដល់ចបប់ជតិកុងករែកែរបសិ
ន
ទិម
ធ នុសស

និង

េហយបនផតល់អំណច

ែដលេធវឲយទន់េខសយដល់

សតង់ដរអនតរជតិ។ ចបស់ណស់ មនករជែជកែវកែញកជេរចនពីថេត AICHR នឹង
មនរបសិទិភ
ធ ពករមិតណ។
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ករពិ ភកស និ ងករជែជកែវកែញក
េត TOR របស់ AICHR មនចំនុចខលំងករមិតណ?
TOR របស់ AICHR ែចងថេគលបំណងមួ យកនុងចំ េណមេគលបំណងដៃទេទៀតគឺ៖
១.៤

េដមបីេលកកមពស់សិទិម
ធ នុសសេនកនុងបរ ិបទថនក់តំបន់

ភពចរ ិកលកខណៈជតិ
វបបធម៌

និងសសន

និងថនក់តំបន់

ែដលរតូវចងចំ កុងចិ
ន តព
ត ី

និងករេគរពេទវ ិញេទមកេលរបវតតិសរសត

និងេធវករពិចរណេលតុលយភពរវងសិទិធ

និងករទទួល

ខុស រតូវ។

េតេនះនឹងករពរសិទិម
ធ នុសសែដរឬេទ? តមរយៈករនិយយថ AICHR រតូវពិ ចរណ
ពីចរិកលកខណៈជតិ និងេគរពរបវតតិសរសត បងកប់ន័យថសិទិម
ធ នុសសមិនមនលកខណៈ
ជសកលេនះេទ ប៉ុែនតជក់លក់ចំេពះរបេទសនីមួយៗ។ ជឧទហរណ៍ េតមរត
េនះនឹងអនុ ញញតឲយរដឋមនេលស កនុងករករពរសិទិម
ធ នុសសេដយសរខលួនសថិតេរកម
អណនិគមែដរឬេទ? ឬេដយសរពួ កេគរកីរក? បែនថមពីេលេនះេទៀត េតតុលយភព
រវងសិទិធ នឹងករទទួលខុសរតូវមនន័យ ដូចេមតច? របសិនេបសិទិធមនុសសរតូវបនភជប់
ពីកំេណត

និងមិ នអចដកហូតបន

របជជនមិនចំ បច់ែសវងរកសិទិម
ធ នុសសរបស់

ពួកេគេនះេទ។ យ៉ ងណមិ ញ របជជនរតូវេគរពសិទិធរបស់អនកដៃទ និងេនះអចរួម
បញចូ លករេគរពចបប់ របស់របេទសផងែដរ។

ករេលកកមពស់ និងករករពរសិទិម
ធ នុ សសទមទរនូវសមតថភពមួ យចំនួន សមតថភព
សំខន់បំផុតជករទទួ លបណឹត ងពីបុគគល ែដលសិទិរធ បស់ពួកេគរតូវបនរ ំេលភបំពន
។ បចចុបបននេនះ AICHR រតូវបនរបគល់ភរកិចចកុងករេល
ន
កកមពស់សិទិម
ធ នុ សស ប៉ុែនត
មិនែមនេធវករករពរសិទិម
ធ នុសសេនះេទ។
ទទួលបណឹត ងេនេឡយេទ។

សថប័ នេនះមិនទន់ រតូវបនអនុញញតឲយ

េដយគមនករទទួលបណឹត ង

មិនអចេឆលយតបនឹងកររ ំេលភបំពន

សមជិកគណៈកមមករ

តមរយៈករេដះរសយបញ
ហ ជរបព័នធែដល

េធវឲយរបជជនគមនករករពរបនេនះេទ។ អវតតមនៃនសមតថភពែបបេនះបនេធវឲយ
មនមតិជេរច នេលកេឡងថ AICHR ជ ’ខលអត់ចងកូម’។ រគន់ ែតជសថប័នរបឹកស
េយបល់អច ឬមិនអចទប់ សកត់ជនេលមស ឬមនឥទធិពលេដយផទល់េលបញ
ហ សិទិធ
មនុសស។ យ៉ ងណមិញ េសទរែតរគប់សថប័នសិទិធមនុសសទំងអស់ ចប់ តំងពី UN
រហូតដល់សថប័នថនក់តំបន់ ភគេរចនចប់េផតមជមួ យនឹងករងរេលកកមពស់ និងអភិ
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វឌឍន៍ ខួនេឆ
ល
ព ះេទកន់ករករពរសិទិ។
ធ

េដយសរសថប័នេនះេនេកមងខចីេនេឡយ

AICHR អចេធវករបញ
ជ ក់ថកររ ិះគន់ គឺមិនរតឹ មរតូវបន។

៤.៦ តួនទីរបស់អងគករមន
ិ ែមនរដឋភិបល(NGOs)
របែហលជសថប័នែដលរតូវបនទទួលសគល់ជអនតរជតិភគេរចន

ែដលេធវករេល

សិទិម
ធ នុសសគឺជ NGOs។ រគប់ តំបន់ទំងអស់កុងពិ
ន
ភពេលក មន NGOs ែដលមន
ភពសកមម េហយជេរឿយៗពួកេគជកែនលងដំបូងបំផុតែដលរបជជននឹងេទេនេពល
ែដលពួកេគជួ បរបទះកររ ំេលភបំពនសិទិម
ធ នុ សស។ NGOs េធវករេនរគប់ករមិ ត ពី
ឆកអនតរជតិ ែដលមនអងគករធំៗដូចជអងគករេលកែលងេទសអនតរជតិ (AI) និង
អងគករឃលេំ មលសិទិម
ធ នុ សស

ដល់អងគករេនមូលដឋនែដលេធវករកនុងសហគមន៍។

ែផនកេនះនឹងពិ និតយទិដឋភពទូេទពីរបេភទៃន NGOs សិទិម
ធ នុសស និងពិ ភកសេលករ
ងររបេភទអវីែដលពួកេគេធវ។ ចរ ិកលកខណៈៃនអងគករសងគមសុីវ ិល (CSO) មនន័យ
ថករងរែដល

NGOs

េធវមនភពខុ សៗគន

និងពិ បកកនុងករចំណត់ របេភទ។

អងគករទំងេនះមនភពខុសគនផងែដរេលរចនសមព័នធ។

មិនពក់ព័នន
ធ ឹងសថនភព

េនះេនះេទ NGOs ែដលេធវករេលសិទិធមនុ សសទំងអស់មនសកមមភពរសេដៀងៗគន
កនុងករេលកកមពស់ និងករករពរសិទិម
ធ នុសស។
ជបឋម ជករសំខន់ កុនងករែញកឲយដច់ NGO ពី CSO។ រគប់NGOទំងអស់គឺជ
CSOs ប៉ុែនតCSOs ជេរចនមិនែមនជ NGOs េនះេទ។ CSO ជសថប័នមួយែដល
មនលកខណៈដូចខងេរកម៖
• មិនែមនជែផនកមួយរបស់រដឋភិ បល
• មិនែសវងរករបក់ចំេណញ (ដូចេនះមិនេមនជរកុមហ៊ុន ឬអជីវកមម)
ិ និងសណ
• ករងររបស់ខួលនគឺេដ មបីរូមចំែនកកនុងសងគម ករងរសុីវល
ឋ ប់ ធនប់សងគម
(ដូចេនះ មិនែមនជសថប័ នឧរកិដឋេនះេទ)។

អវីែដលេធវឲយ NGOs ខុសពី CSOs គឺថពួកេគេធវករកនុងវ ិស័យែដលជចំណប់ អរមមណ៍
រដឋភិ បល។ CSOs អចជរកុមអនកគំរទ សមគមកី ឡ សងគមសិលបៈ រកុមនិសសិត
ែដលេធវករមិនពក់ព័នធនឹងរដឋភិបលផងែដរ។ យ៉ ងណមិ ញ NGOs េធវករ ពក់ព័នធ នឹង
រដឋភិ បលដូចជផតល់េសវកមមសុខភព

ឬករអប់រ ំ

ករករពរបរិសថន

ឬជួយកនុងករ

អភិ វឌឍសហគមន៍ ។ ទំងេនះជសកមមភពែដលរដឋភិ បលមនចំណប់អរមមណ៍ ឬ មន
តួនទីកុនងេនះ។
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មិនមនសតង់ដរអនតរជតិេលថអវីែដលរតូវបនចត់ទុកថជ

NGO

េនះេទ

ឬថ

លកខខណឌអវីែដលរតូវបំេពញេដមបីចត់ទុកថជ NGO េនះេទ។ សថប័ នមួយចំនួនអះ
អងថខលួនជ NGOs េនេពលែដលមនករជែជកែវកែញកេលថេតេនះជករពិតឬ
ក៏អត់ ។ ជឧទហរណ៍រដឋភិបលអចបេងកតសថប័នែដលពួកេគអះអងថជ NGOs
ប៉ុែនតជករពិតពួកេគជែផនកមួយរបស់រដឋភិបល។
ែដរ

ែដលមនរកុមបញចុ ះបញចូ លកនុងករគំ រទពួកេគ

ប៉ុែនតពួកេគជែផនកមួយៃនអជីវកមម

េនះក៏ដូចគនចំេពះអជី វកមមផង
(ដូចជរកុមអនកជក់ បរ ីជេដម)

េហយមិនែមនជសងគមសុីវ ិលេនះេទ។

សថប័ន

មួយ ចំនួនមនករពិបកកនុងករកំណត់ ៖ វ ិហរ គណៈបកសរបឆំ ង ឬសហជីពថេតជ
អងគករ NGO ឬរដឋភិបល ឬជអវីេផសងណស់?

សថប័ នដូចជ UN មនលកខនិតកៈសរមប់ NGOs ែដលចង់ទទួលបនករទទួលសគល់
េដយ UN (និងដូ ចេនះអចចូលរួមកនុងករចូលរួមកនុងេវទិក និងករពិភកស)។ ខណៈ
មនករពិចរណថ NGO រតូវែតមនទរមង់រចនសមព័នធ និងករ ិយល័យជក់ លក់
មនករជែជកែវកែញកមួយអំពី

ថេត បទបបញញ តិក
ត រមិតណែដល NGO គួរែតមន

េត NGO រតូវមនឯករជយភពយ៉ ងដូចេមតចពីរដឋភិបល និងថេតពួកេគទទួលបន
មូលនិធិយ៉ងដូចេមតច។

ករពិ ភកស និ ងករជែជកែវកែញក
េត NGO គួរែតបនរគប់រគងយ៉ ងដូចេមតច?
របេទសជេរច នេនអសុីអេគនយ៍កំពុងបេងកតចបប់ថីត
ម រមូវឲយ NGOs កនុងករចុះបញជ ី
ជមួ យនឹងរដឋភិបល។ មនេហតុផលចំេពះគំនិតេនះ៖ រដឋភិបលអចដឹងពីេតថ
NGOs ចំនួនប៉ុនមនកំ ពុងេធវករេនកនុងរបេទសរបស់ខួន
ល េហយករចុះបញជន
ី ឹងបញឈប់
សកមមភពែដលមិនរសបចបប់ និងសកមមភពឧរកិដេឋ ផសងៗ។ យ៉ ងណមិញ ករចុ ះ
បញជ ីអចជឧបសគគកុងបញឍប់
ន
NGOs កនុងករអនុវតតករងររបស់ពួកេគ េហយបេងកន
កររតួតពិនិតយរបស់រដឋភិបលេល NGOs អចរតូវបនេរបរបស់កុនងករហមឃត់

មិនឲយ NGO េធវករកនុងរបេទសមួយ។ អនករិះគន់បននិយយថេនះជមេធយបយ
មួយ សរមប់រដឋភិបលកនុងកររគប់រគង

NGOs និងបញឈប់ពួកេគពីករករពររបជ

ជនពី កររ ំេលភបំពនពីសំណក់រដឋភិ បល។

ឧទហរណ៍មួ យ គឺកុងរបេទសកមព
ន
ុជ ែដលមន NGOs របែហលជ ៣៥០០ កំពុង
មនរបតិ បតតិករកនុងរបេទស។ ចំនួនដ៏េរចនៃនេនះេធវឲយមនករេកនេឡងនូវរបក់ ែខ
(េដយសរNGOs អនតរជតិអចផតល់របក់ែខេរចន)។
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របេទសរបស់ខួលនេដមបីេធវសកមមភពកនុងរបេទសកមពុជ
ចំណយេលរបក់ែខរបស់ពួកេគ។

ប៉ុែនតលុយភគេរចនរតូវបន

មយ៉ ងវ ិញេទៀតករងរមនតៃមលភគេរចនកនុងករ

អភិវឌឍ និងសិទិរធ តូវបនបំេពញេដយវ ិស័យ NGO។ រដឋភិ បលបនបេងកតេសចកតី
រពងចបប់ សីព
ត ីករចុះបញជី

NGO

ែដលតរមូវឲយអងគករកនុងករចុះកិចរច ពមេរពៀងជ

មួយរដឋភិ បលេដ មបីេធវករកនុងរបេទស។ NGOs មនកងវល់ថចបប់ េនះនឹងរតូវបន

េរបរបស់េដមបីបញឈប់ NGOs កនុងករជួយដល់ពលរដឋកុងសកមម
ន
ភពែដលរបឆំងរដឋ

ភិបល អចនិយយបនថកនុងវ ិវទដីធីល។
េតករចុះបញជីជករចំបច់ែដរេទ?

េតវនឹងជួយកនុងករេដះរសយបញ
ហ កនុងវ ិស័យ

NGO ែដលមិនមនកររគប់រគងរតឹមរតូវែដរឬេទ?

លកខណៈពិេសសរបស់ NGO គឺជ វិស័យ ឬបញ
ហ ែដលខលួនេធវករ។ NGOs មួយចំនួន
មនអណតតិទូលំទូលយែដលរគប់ ដណតប់សិទិធ ជឧទហរណ៍ HRW និង Amnesty
International ឬពួកេគអចេធវករកនុងវ ិស័យជក់លក់ ដូចជសិទិជ
ធ នពិករ ឬសិទិជ
ធ ន
ជតិេដមភគតិច។

NGOs

ជេរឿយៗជែផនកមួយៃនបណ
ត ញធំៗែដលពួកេគមន

ទំនក់ទំនងជមួយនឹងអងគកររសេដៀងគនេនថនក់ជតិ និ ងអនតរជតិ។

មនរទង់រទយរចនសមព័នធទូេទមួយចំនួនៃន
តំបន់ អសុីអេគនយ៍។

NGOs

សិទិធមនុសសែដលេធវករកនុង

ិ ីរតូវបនផសភជប់ ជមួយនឹ ងចេងកមសកមមភពែដលមន
កមមវធ

កមមវតថុជក់ លក់មួយចំនួន។
ិ ីអចពក់ព័នធនឹងបញ
កមមវធ
ហ ឬរបធនបទមួ យ (ដូចជករអប់ រ ំសិទិម
ធ នុ សស ទរុណកមម
រសតី និងចបប់) ឬអចកនុងរបេទសមួយ (ជឧទហរណ៍ HRW មនកមមវ ិធីរបចំរបេទស
េហយក៏េធវក រតមវ ិស័យផងែដរ)។ េរកពីកមមវ ិធីសកមមភពទំងេនះ NGOs នឹងមន

ែផនករដឋបល ដូចជរបព័នធផសពវផសយ និងទំនក់ទំនង ែដលពួកេគផសពវផសយលទធផល
រសវរជវ

ឬេធវករតស៊ូមតិតមរបព័នធផសពវផសយ។

បណ
ត ញផសពវផសយ និងរសវរជវ។
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ែផនកដៃទរួមមនហរ ិញញ វតថុ

ករណីសិកស
េវទិក-អសុី (FORUM-ASIA)

េវទិក-អសុី
េលកកមពស់

គឺជអងគករសមជិកសិទិម
ធ នុសសថនក់ តំបន់មួយែដលេបតជញចិតក
ត ុនងករ
និងករករពរសិទិម
ធ នុ សសទំងអស់តមរយៈកិចចសហរបតិបតតិករ

និង

កិចចសហករកនុងចំេណមអងគករ និងអនកករពរសិទិម
ធ នុសសេនអសុី។
េវទិក-អសុី រតូវបនបេងកតេឡងកនុងឆនំ ១៩៩១ េនទី រកុង ម៉ នី ល ជែផនកមួយកនុងករ
េឆលយតបនឹងករេកនេឡងចំណប់អរមមណ៍របស់សងគមសុីវ ិល

កនុងបញ
ហ សិទិធមនុសស

ករេក នេឡងៃនករសរមបសរមួលអនតរជតិេលសកមមភពសិទិម
ធ នុ សស

និងតរមូវករ

ិ ែដលេធវករកនុងរបេទស ែដលមិនមនរបជធិបេតយយ េដយ
កនុងករគំរទសងគមសុីវល
សរអសុីអេគនយ៍នេពលេនះ

មនែតរបេទសពីរបីប៉ុេណណះមនរបជធិបេតយយ

េពញេលញ (របែហលមនែតហវីលីពីនប៉ុេណណះ ែដលេទបែតបនរួចផុតពីរបបដឹកនំ
ផតច់ករម៉ កូស)។

េវទិក-អសុី មនសមជិក ៤៦អងគករទូទំងអសុីែដលជ NGOs ទំងអស់ែដលមក
ពី៖ បង់កលេដស (៤) ភូម(១) កមពុជ(២) ឥណ
ឌ
(៨) ឥណូឌ េនសុី(៧) ជប៉ុន (១)

ម៉ េឡសុ(ី ២) ម៉ុងហគូលី(២) េនប៉ ល់ (៣) ប៉ គី សថន (៣) ហវីលីពីន(៦) សឹងហបូរ ី (១)
កូេរ ៉ខងតបូង(២) រសីលងក (៣) ៃតវ៉ ន់ (១) ៃថ(១) ទីម័រខងេកត (២)។

រចនសមព័នធកមមវ ិធីេន េវទិក-អសុី មន
ិ ីតមវ ិស័យ៖ កមមវធ
ិ ីតស៊ូមតិ អស៊ន តស៊ូមតិ SAARCX កមមវធ
ិ ីករពរសិទិធ
កមមវធ
ិ ីបណុត ះបណ
ិ ីតស៊ូមតិ
មនុសស កមមវធ
ត លសិទិម
ធ នុសស កមមវធ

ិ ីរបចំរបេទស៖
ិ ីរបចំអសុីខងេកត កមមវធ
ិ ីរបចំរបេទសអសុខ
កមមវធ
ី ងតបូង។
បេទស កមមវធ

៤.៦.១ សកមមភព NGO
NGOs សិទិធមនុសសអចអនុវតតសកមមភពមួយចំ នួន។ សកមមភពែដលបនបញ
ជ ក់ខង
េរកមមិនែមនជសកមមភពទំ ងអស់ែដលបនអនុវតតេដយ NGOs េនះេទ េដយ
សរពួកេគអចចូល រួមកនុងករផតល់មតិេយបល់េលេគលនេយបយ តមដនរបព័នធ

ចបប់ បេងកតបណ
ត ញ ។ល។ ខងេរកមេនះជសកមមភពទូ េទមួ យចំ នួនរបស់ NGOs។
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ករអប់រ ំសទ
ិ ម
ិធ នុសស
េទះបីជរដឋអនុវតតកតពវកិចចកុងករអប់
ន
រ ំសិទិម
ធ នុសស

(េយងេទតមករេបតជញចិតត

របស់ខួនកន
ល ុ ង ICCPR និងCRC) ចំេនះដឹងពី សិទិេធ នកនុងតំបន់ េនែតសថិតកនុងករមិ តមូល
ដឋន។ េដយសរេហតុផលេនះ NGOs ជេរច នមនយុទធនករអប់រ ំេដមបីេធវឲយរបជ
ជនរជបពីសិទិម
ធ នុសស

ទំងេនះអចរគប់ដណតប់េលសិទិទ
ធ ូ េទ

ឬសិទិជ
ធ ក់លក់

សរមប់របជជនជក់លក់ (ជឧទហរណ៍ សិទិធរសតី ឬសិទិជ
ធ នពិករ)។ សកលវ ិទយ
ល័យក៏េដ រតួនទីសំខន់ផងែដរកនុងសកមមភពទំងេនះ
បនេហថជ

NGO

ក៏េដយ

េទះបីជពួ កេគមិនអចរតូវ

េដយសរពួកេគជភនក់ងររបស់រដឋភិបល។

ជឧទរហណ៍មួយ បណ
ត ញករពរករងរកនុងរបេទសៃថ មនសកមមភពែដលផតល់
ករអប់រ ំដល់កុមរែដលេធវករេទសនតរបេវសន៍ និងអប់រ ំពលករេទសនតរបេវសន៍ពីសិទិធ
មនុសសរបស់ពួកេគផងែដរ។

តស៊ូមតិសទ
ិ ម
ិធ នុសស
ពកយតស៊ូមតិ មនន័យថបែនថមសំេលងេទេល ឬក៏និយយពី អីម
វ ួយ។ NGOs អច
និយយតំណងឲយរកុមមួយែដលមិនមនអំណច

ឬធនធនកនុងកររបឈមនឹងរដឋ

ភិបល។ NGOs អចតស៊ូមតិផងែដរេដមបីករទទួលសគល់ ឬករយល់ដឹងពីសិទិម
ធ ួយ
បែនថមេទៀត។

ជឧទហរណ៍

ដូចជករតស៊ូមតិេដមបីសិទិជ
ធ នេភៀសខលួនេនអសុី

អេគនយ។
៍
អងគករជនេភៀសខលួនចង់ឲយសធរណៈ និងរដឋភិបលដឹងលឺពីសថនភព
អរកក់េកតមនេលជនេភៀសខលួនែដលរតូវបនចក់េសរកនុងបនទប់ឃុំឃំង

កនុងករបេណតញេចញេទរបេទសខលួនវ ិញ។

េនកណ
ត លទីរកុងេដយភពភ័យខលច
តមរយៈករេរបរបស់ករតស៊ូមតិ

លក់ ខួន
ល

ពួកេគអចែកែរបទសសនៈសធរណៈេលជន

េភៀសខលួនពីករចត់ ទុកថជបនទុកេទជរបជជន ែដលទមទរសនតិសុខ និងសិទិ។
ធ
ពួកេគអចតស៊ូមតិេទរដឋភិប លកនុងករបញឈប់ករឃុំខួនកុ
ល
មរ
ខលួនកុ មរកនុងពនធនគរជករមិ នលអេមលដល់រដឋ ភិបល។

េដយសរែតករឃុំ

ករតស៊ូមតិជេរឿយៗេរប

របស់របព័ នធផសពវផសយ ប៉ុែនតអចតមរយៈករអប់រ ំ បញ
ជ ំងកុនតមផលូវ របព័ នផ
ធ សពវ
ផសយសងគមដូចជយុទធនករ Facebook ឬេធវជែខសភពយនតឯកសរជេដម។

តមដន នង
ិ េសុបអេងកត
របជជនមួយចំនួនមនភពងយរងេរគះ

ពីកររ ំេលភបំ ពនសិទិធមនុសសជងអនក

ដៃទេដយសរមិនមនវតតមនយនតករករពររបស់រដឋតមទំេនៀមទំលប់ ឬពួកេគមិន
បំេពញករងររបស់ខួលនឲយបនសមរមយ។ េនះជករណីេកតមនចំេពះអនកេទសជប់
ពនធនគរ ឬរកុមជនជតិេដមភគតិចែដលរស់េនឆងយពីទីរកុង។ NGOs សិទិម
ធ នុសស
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អចតមដន

និងរយករណ៍ពីសថនភពទំងេនះ

វ ិធនករេដមបីបញឈប់កររ ំេលភបំពន។
េចញរបយករណ៍

NGOs

េហយនឹងេសនឲយមនករចត់
ែដលេធវករកិ ចចេនះជទូេទនឹង

និងេធវសននិសិទសរព័ ត៌មនេដ មបីេធវបចចុបបននភពដល់របព័នផ
ធ សពវ

ផសយ និងភគីែដលមនចំណប់អរមមណ៍ដៃទេទៀតេលសថនភពេនះ។ អងគករែដល
លបីលបញកនុងសកមមភពេនះគឺ HRW ែដលេចញរបយករណ៍របចំឆនំចំនួន ៥០ សតីពី
អសុី។

របយករណ៍កលពីេពលថមីៗមួ យចំនួនែដលទទួលបនករចប់អរមមណ៍

រូមមន៖
• ’របប់ ពួកេគថេយងចង់សមលប់ ពួកេគ’ ៖ ពីរទសវតសៃននិទណឌភពេរកមករដឹកនំ
របស់េលកហ៊ុន ែសនកនុងរបេទសកមពុជ
• ជបេណ
ត ះអសនន

និងភពមិនរគប់រគន់ ៖

កររបរពឹតតេលជនេភៀសខលួនេដយ

របេទសៃថ និងអនកសុំសិទិធរជកេកន
• រដឋភិ បលគួរែតអចរតូវបនបញឈប់សថនករណ៍េនះ៖ អំេព ហិងសេលនិកយ និង
ករេប កឲយមនកររ ំេលភបំពនកនុងរដឋអរ៉ ខន (Arakan) កនុងរបេទសភូ ម
• ទរុណកមមរជកេរកមពកយកររបរពឹតតមកេល៖

កររ ំេលភបំពនសិទិម
ធ នុសសកនុង

របេទសេវៀតណម ចិន កមពុជ និងឡវ។

េផតតសំ ខន់េល
HRW េលរបេទសេវៀតណម
របយករណ៍របស់អងគករឃលេំ មលសិទិម
ធ នុសស
រតូវបនបេងកតេឡងកនុងឆនំ ១៩៧៨ HRW មនតមដនសថនភពជុំវ ិញពិភពេលក

តមរយៈរបយករណ៍របចំឆនំរបស់ខួលន ែដលរួមមនករវ ិភគេលេហតុករណ៍ែដល

ពក់ ព័នធនឹងសិទិម
ធ នុសសកនុងរបេទសនីមួយៗេលពិភពេលក។

របយករណ៍របចំឆនំ

បែនថមព័ត៌មនេលរបយករណ៍ពីរពឹតតករណ៍ជក់ លក់ជេរចនេទៀត។

ជឧទហរណ៍

របយករណ៍របចំឆនំ២០១២

បនរគប់ដណតប់េលកររ ំេលភបំពន

សិទិម
ធ នុសសជេរច នកនុងរបេទសេវៀតណមដូ ចជ៖

ករទប់សកត់េសរ ីភពកនុងករ

បេញចញមតិ សមគម និងករជួបរបជុំេដយសនតិវ ិធី ករបំ ភិតបំភ័យ ករេបៀតេបៀន

និងករឃុំខួនអន
ល
កតវ៉ ករដក់ករមិតេដយរដឋភិបលេលករអនុវតតសសនតមរយៈ
ចបប់ តរមូវករចុះបញជី ឬករតមដនជេដម។ ជពិេសស អនកេទសនេយបយ និង
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សសនជេរឿយៗរបឈមនឹងអំេពៃរពៃផសពីសំណក់ប៉ូលីស
ទរុណកមមកុនងអំឡុងេពលសួរចេមលយ

េដយរួមមនទំង

មិនឲយមនទំនក់ទំនងជមួយអនកខងេរកមុន

េពលសវនករ ករបដិេសធមិ នឲយរកុមរគួសរសួរសុខទុកខ មិនមនេមធវ ីករពរ និង
វយដំរហូតដល់សលប់។

រដឋភិ បលជេរឿយៗរបែកកនឹងកររកេឃញៃនរបយករណ៍របចំឆនំទំងេនះ េហយ
អះអងថ NGO មិនបនេរបរបស់ព័ត៌មនរតឹមរតូវ ឬមនភពលំេអៀងរបឆំ ងនឹង
រដឋភិ បល។ ខណៈេពលែដលកនុងករណីខលះ អចមនករពិ តមួយចំ នួនកនុងករេចទ
របកន់របស់រដឋភិបលក៏េដយ

ពួកេគគួរែតអនុញញតឲយរបជជនអនរបយករណ៍

ទំងេនះ និងេធវករសេរមចចិតតេដយខលួនឯង។

កររKមូលឯកសរ HR
ជនរងេរគះៃនកររ ំេលភបំពនែដលែសវងរកយុតិធ
ត ម៌
មនកររ ំេលភបំពនេកតេឡង។

រតូវែតអចេធវករបងហញថ

ដំេណរករៃនកររបមូលភ័សតងៃនកររ
ំេលភ
ុត

បំពនរតូវបនេហថកររបមូលឯកសរ។

ករងរជក់លក់េនះរួមមនកររបមូល

ទិននន័យរបកបេដយភពសុរកិ ត េដមបីអចេរប កុនងករតស៊ូមតិ និងកនុងតុលករ។ ករ
របមូលឯកសរអចជរបយករណ៍សកសី

របយករណ៍េវជជសរសត

រូបភពកែនលង

េកតេហតុ ដំេណរេរឿងៃនរពឹតតករណ៍។ល។ កររបមូលឯកសររតូវែតមនភពសុរកិត
េហយរតូវែតបងហញថមនកររ ំេលភបំពនចបស់លស់មួយ
ជនរងេរគះជេរចនរបែហលជមិនអចមនឱកសដៃទ
ករករពរ

ែដលបនេកតេឡង។

កនុងករទទួលបននូវយនត

េដយសររដឋរបស់ពួកេគមិនបនផតល់សចចប័នេលសនធិសញញចំបច់

ែដលរពមេរពៀងេលបណឹត ងបុគគល

ឬមិនមនវតតមនៃនសថប័នថនក់តំបន់េដមបីដំេណរ

ករបណឹត ងរបស់ពួកេគេនះេទ។

េនកនុងករណីេនះ

ជំនួយេនកនុងបណឹត ងេនតុលករេនះេទ

កររបមូលឯកសរមិនអចជ

ប៉ុែនតជជួយកនុងករតស៊ូមតិសរមប់ករ

ផលស់បូរករអនុ
ត
វតតរបស់រដឋភិបល ឬសរមប់ករតស៊ូមតិេនឆកអនតរជតិ។ បែនថមពី
េលេនះេទៀត

កររបមូលឯកសរេរច នអចមនសរៈរបេយជន៍

េដមបីបងហញពី

រទង់រទយៃនកររ ំេលភបំពន។ របសិនេប NGO អចបងហញថកររ ំេលភបំពន
មួយកំពុងេកតេឡងជេរឿយៗ

មនឯកសរទំងអស់ជេរចនបងហញនូវកររ ំេលភ

បំពនរសេដៀងគនេនះ ឧបមថរបជជនរតូវបនរ ំេលភបំពនេនកនុងគុក ឬមិនមន
ករផតល់េសវកមមរដឋភិ បលដល់ជនជតិ ភគតិច

ដូចេនះរបែហលជអចបងហញ

ថកររ ំេលភមនករសយភយ និងលកខណៈជរបព័នធ ែដលអចរតូវបនេរបរបស់
ជេហតុផលកនុងករជរមុញឲយសថប័ន UN ចូលខលួនពក់ព័នធ។
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ករណីសិកស
កររបមូ លឯកសរេលកររ ំេលភេសពសនថវៈជរបព័ នធ
េនកនុងអំឡុងេពលសរងគមសុីវ ិលេនកនុងរបេទសមី យ៉ន់ម៉

NGOs

កងវល់ពក់ព័នធជមួយនឹងអំេពហិងសរបឈមេដយរសតី។

អងគករផសងៗបនេរៀបចំ

របយករណ៍

េដយែផអកេលកររបមូលភ័សតង
ុត

រ ំេលភេសពសនថវៈេលរសតីជរបព័ នធ។

ជេរច ន

មន

េដមបីបងហញថេយធមីយ៉ន់ម៉

ករបងហញថកររ ំេលភេសពសនថវៈជរបព័នធ

អចមនសរៈសំខន់កុនងករករពររសតី។

កររ ំេលភេសពសនថវៈជរបព័នជ
ទ បទ

ឧរកិ ដអ
ឋ នតរជតិ។ េនះក៏អចបងហញពី យុតិក
ត មមៃនករអនតរគមន៍េដយរកុមរបឹ កសសនតិ
សុខរបស់ UN ឬតុលករអនតរជតិ ផងែដរ (េទះបីជកនុងករណីេនះ មិនមនសថប័ន
ណមួយកនុងចំេណមសថប័នទំងពីរេនះបនចូលខលួនពក់ព័នធក៏េដយ)។
មនរបយករណ៍ជេរច នសតីពីអំេពហិងសេនះេដយរួមមន

សលសរមប់រ ំេលភ

េសពសនថវៈ (១៩៩៨) េដយ EarthRights អនតរជតិ និងអជញប័ណណកុងកររំេលភ
ន
េដយបណ
ត ញសកមមភពេដមបីរសតីជនជតិសន (SAN) ែដលបនរបមូ លឯកសរៃន
កររ ំេលភេសពសនថវៈចំនួន ១៧៣ ករណី។ កររបមូលឯកសរេនះជភ័សុតតងៃនករ

រ ំេលភេសពសនថវៈេលរសតីកុងស
ន
ថ នភពជេមលះគឺមនលកខណៈជរបព័នធ

េហយទម

ទរឲយមននូវករេដះរសយជបនទន់។

បណឹត ង នង
ិ ករKតឹងផតល់
NGOs អចេដរតួនទី មួយកនុងនីតិវ ិធីបណឹត ង។ ឧទហរណ៍ គឺ NGOs ែដលេធវករកនុង

វ ិស័យយុតិធ
ត ម៌ ជអនកករពរ និងផតល់េសវផលូវចបប់ ជសធរណៈ។ NGOs បនជួយ

បុគគលកនុងករេធវបណឹត ងរបឆំងរដឋភិបល និងផតួចេផតមនូ វអវីែដលរតូវបនេហថ ‘ករ
បតឹងផតល់ជយុទធសរសត’ ឬឈនះេរឿងកតីអចរតូវបនេរប របស់េដ មបីផលស់បូរចបប់
ត
និង
ករអនុវតតរបស់រដឋភិបល។

ឧទហរណ៍កលពីេពលថមីៗពក់ព័នធនឹងបញ
ហ េនះ

ជ

NGO សិទិធលំេនដឋ នែដលមនេឈមះថ COHRE (ែដលបនបិទសកមមភពកនុងឆនំ
២០១២)

បនផតួចេផតមនូ វបណឹត ងមួយចំនួនតំណងឲយរបជជនែដលរតូវបនបេណតញ

េចញេដយបងខំកុនងរបេទសកមពុជ

និងហវីលីពីន។

កមមវតថុៃនករបតឹងផតល់េនះគឺេដមបី

ធនថវជករខុសចបប់កុនងករបងខំឲយរបជជនេចញពីផទះរបស់ពួកេគ។

េរឿងកតីលបី

លបញដៃទេទៀតរួមមនេរឿងកតី UNOCAL ែដលភូមិមួយចំនួនេនកនុងរបេទសភូមរតូវ

បនជេមលៀសេចញេដយករសងសង់បំពង់ទុេយេដយ UNOCAL
ហ៊ុនេនះរតូវបនបតឹងេទតុ លករេនសហរដឋអេមរ ិក
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បនទប់មករកុម

តមចបប់សីព
ត ី បណឹត ងរដឋបបេវ

ណីរបស់ជនបរេទស

(ែដលអនុញញតឲយជនបរេទសដក់បណឹត ងរដឋបបេវណី

ជពួកេគគិតថជនជតិ អេមរ ិកបនរ ំេលភបំពនសិទិរធ បស់ពួកេគ)។

របសិន

េរឿងកតីេនះរតូវ

បនេដះរសយេរកផលូវតុលករ េហយចំនួនសំណងែដលមិនរតូវបនបញ
ជ ក់ឲយដឹង

មួយរតូវបនរបគល់ជូនអនកភូមិែដលរតូវបនជេមលៀសេចញ។

៤.៦.២ NGOs េនតមមូលដឋន
NGOs

ខុស ៗគនេដយែផអកេលទំហំ

និងកែនលងែដលពួកេគបំេពញករងរ។

NGOs

តួចៗ និងតមមូលដឋ នជេរឿយៗរតូវបនេហថ NGOs “មូល ដឋន” ែដលបងកប់ន័យ
ថពួកេគេធវករេដយផទល់ជមួ យនឹងរបជជនកនុងបរ ិសថនមូលដឋ នរបស់ពួកេគ។
NGOs

មូលដឋនមនសមជិកែដលជរបជជនតមមូលដឋន

តំបន់ េនះ

និងដឹ ងពីបរ ិបទតមមូលដឋនេនះ។

ភិបលណស់

ែដលនិយយភស

ពួកេគករមនឹងេធវករជមួ យរដឋ

ប៉ុែនតមនទំនក់ទំនងជមួយនឹងមរនតីរដឋភិបលកនុងមូ លដឋនរបស់

ពួកេគ។

NGOs

ថនក់ ជតិអចមនកមមវ ិធីកុងទី
ន តំ ងេផសងៗគន

ប៉ុែនតមនករ ិយល័យកណ
ត ល

េនកនុងទីរកុង។ NGOs ទំងេនះក៏មនទំន ក់ទំនងផងែដរជមួយនឹងរដឋភិបល ឬ

រកសួងរបស់រដឋភិបលេនកនុងវ ិស័យជំ នញរបស់ពួកេគ។ យ៉ ងណមិញ NGO ថនក់
ជតិមួយអចអនុវតតសកមមភពតមមូលដឋន

ឬអចចងរកងបណ
ត ញជមួយនឹង

NGOs តូចៗតមមូលដឋនមួយចំនួន។

NGOs ករមិ តថនក់តំបន់េធវករកនុងរបេទសមួយចំ នួន េហយនឹងមនកមមវ ិធី ឬេធវករ

តស៊ូមតិកុងរបេទសេរច
ន
នជងមួ យ។ េនកនុងអសុីអេគនយ៍ NGOs ថនក់ តំបន់េធវករេល
បញ
ហ ជេរចនដូចជពលករេទសនតរបេវសន៍ ឬសិទិរធ សតី។ ខណៈេពលែដលពួកេគមន
ករ ិយល័យកណ
ត លមួយ ពួ កេគក៏អចមនករ ិយល័យេនរបេទសដៃទេទៀតផងែដរ
។

សរៈសំខន់ៃន

NGOs

ថនក់ តំបន់គឺថពួ កេគអចេដះរសយបញ
ហ សិទិម
ធ នុសស

ែដលមិនចំបច់ជក់លក់សរមប់តំបន់មួយ (ដូចជបញ
ហ ជុំវ ិញេទសនតរបេវសន៍ ឬជន
េភៀសខលួន)

េហយពួកេគអចេធវករតស៊ូមតិកន់ែតខលំងកលេនករមិតថនក់តំបន់

និង

អនតរជតិ។ េនកនុងអសុីអេគនយ៍ ចំនួន NGOs ថនក់តំបន់មួយចំនួនបនេធវករតស៊ូមតិ
េនមូលដឋនអស៊ន។
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NGOs សិទិធមនុសសករមិតអនតរជតិេធវករតស៊ូមតិកុងតំ
ន
បន់េផសងៗគន៖ អងគករទំងេនះ
មនភពសកមមេនករមិត UN ប៉ុែនតមនករគំរទពី NGOs មូលដឋន និងថនក់ជតិ ផង
ែដរេដយេធវករជួយដល់ករតស៊ូមតិរបស់ពួកេគ

ឬអភិវឌឍសមតថភពរបស់ពួកេគ

េហយរសបេពលែតមួយអចេធវករេនកនុងរបេទសជេរចន។ មនអងគកររបេភទេនះ

ធំៗចំនួនពីរ គឺHRW (ែដលមនមូលដឋនេនញូវយ៉ក) និង Amnesty International
(ែដលមនមូលដឋនេនឡុង៍) ែដលទនទឹមនឹងេនះក៏ មន FIDH Article 19

Human

Rights First និង Witness ផងែដរែដលមនភពលបីលបញ េហយេនមន NGOs
អនតរជតិ ជេរចនេទៀតេរកពីអងគករប៉ុនមនែដលបនបញ
ជ ក់ខងេលេនះ។ ជពិេសស
រដឋភិ បលជេរឿយៗតអូញែតអរពី

NGOs

ទំងអស់េនះ

េដយនិយយថពួកេគមន

របភពេចញពី េលកខងលិច េហយជអងគករបរេទស េហយទទូចថពួកេគមិនគួ ររតូវ
បនអនុ ញញតឲយេធវករកនុងរបេទសខលួនេឡយ។

កររ ិះគន់ទំងេនះជករយល់ខុស

េហយរដឋមនភពសទក់េសទរកនុងករែដលអនុញញតឲយ NGOs លបីេឈមះ េធវករតម

ដនកតពវកិចចសិទិធរបស់ខួលនេដយជិ តសនិត។

អនកករពរសទ
ិ ម
ិធ នុសស
បុគគលិកែដលេធវករេន NGOs អចរតូវបនចត់ទុកថជអនកករពរសិទិធ មនុសស
(HRD)។ HRD មួយ រូបរតូវបនកំណត់ ថជបុគគលែដលេធវករេលកកមពស់ និងករពរ
សិទិធមនុសសែដលរួមបញូច លនូវនិ យមន័យទូលំទូលយ

េដយរូមមនអនកអប់រ ំសិទិធ

ិ ័យសិទិធមនុសស និងបុ គគលិក NGO ែដលេធវ
មនុសស មរនតីរដឋភិបលែដលេធវករកនុងវស
ករេលបញ
ហ សិទិម
ធ នុសស។ ករងររបស់ HRD ជពិ េសសេនតំបន់ អសុីអេគនយ៍ អច

របឈមនឹងេរគះថនក់។ កនុងរយៈេពលរបំ ឆនំកនលងេទេនះ មន HRDs មួយចំនួនបន

បត់បង់ជីវ ិត

ឬជប់ពនធនគរេដយសរករងរកនុងវ ិស័យសិទិធមនុសសរបស់ខួលន។

ឧទហរណ៍ែដលលបីលបញរួមមនករសលប់របស់មុយេនៀ Munir ែដលជ HRD ជន
ជតិឥណូឌ េនសុី ែដលរតូវបនបំពុលេដយសរជតិអេសនិក េនេលេជងយនតេហះ
េទកន់ទីរកុងអំែសទរដំ កនុងឆនំ២០០៤។ មនុសសចំនួនបី រូបែដលមនទំនក់ទំនងនឹង
រដឋភិ បលរតូវបនជប់ ពនធនគរេដយករណីសមលប់េនះ។

របេទសហវីលីពីនមន

កំណត់រតមិនលអពក់ព័នធនឹងករករពរ HRDs េដយមនករសមលប់សកមមជនសិទិធ
មនុសសជេរច នកនុងរយៈេពលប៉ុនមនឆនំេនះ ជពិ េសសេដយសរករករពរភូមិ និង
រកុមជនជតិេដមភគតិចរបស់ពួកេគពី ករយកដី ធីេល ដមបីជផលរបេយជន៍អជី វកមម។

ករេក នេឡងៃនហនិភ័យកនុងករងរសិទិធមនុសសេនះ បនេធវឲយ UN អនុម័តេសចកតី
របកសសតីពីអនកករពរសិទិម
ធ នុ សស។

ខណៈេពលែដលមិនមនករចងកតពវកិចេច ន

េឡយេនះ េសចកតីរបកសេនះបនកំណត់នូវសតង់ដរមួយចំនួនែដលសកមមភពរបស់
HRD

រតូវបនករពរេដយេសរ ីភពៃនករបេញចញមតិ
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និងសមគម។

េសចកតី

របកសែដលរតូវបនអនុម័ត

កនុងឆនំ១៩៩៨

រតូវបនតមដនបនត

កនុងឆនំ២០០០

េដយអនករយករណ៍ពិេសសេល HRDs។ មិនខវល់នឹងករករពរេនះ HRDs េន
អសុីអេគនយ៍េនែតរតូវបនវយរបហរ សមលប់ ដក់ពនធនគរ និងគរមមកំែហង
េដយបណឹត ងតុលករេដយករសកមមភពករពរសិទិម
ធ នុសសរបស់ពួកេគ។

ក. េសចកតស
ី េងខបពជ
ី ំ ពូក នង
ិ ចំនុចគនលះ
ឹ
ករករពរសិទិធមនុសសរតូវបនេធវេឡងេដយសថប័ ន របជជន និងអងគករដៃទេទៀត
មួយចំនួន

ែដលអចករពររបជជនពីកររំេលភបំពន

ែដលេនះរួមមនប៉ូលីស

តុលករ សងគមសុីវ ិល និងអងគករអនតរជតិ។ មនករពិបកកនុងករកំណត់ពីសថន
ភពៃនករបំេពញកិចចករសិទិម
ធ នុសសេនកនុងរបេទសមួយ េដយសរែតវពឹងែផអកេល
ករមិតៃនករអភិវឌឍ

របព័នធនេយបយ

និងេតថរដឋភិបលបនទទួលសគល់សិទិធ

មនុសសចំនួនប៉ុនមន។ េនអសុីអេគនយ៍ រដឋភគេរចនបនសថនភពជរមុះ ែដលវ ិស័យ
មួយចំនួនមនភពលអរបេសរ េហយេផសងេទៀតមិនលអរបេសរ។
ករករពរអចរតូវបនរតួតពិនិតយ

េដយរកេលកេមលថមនវតតមនៃនសតង់ដរ

អនតរជតិសីព
ត ី សិទិម
ធ នុសសេនកនុងរបេទសែដរឬេទ។ ែដលេនះអចេកតមនដូចជសិទិធ
បនកលយជែផនកមួ យៃនចបប់ ឬសិទិម
ធ នវតតមនេនកនុងរដឋធមមនុញញ។ កលពីេពលថមីៗ
េនះរគប់ រដឋអសុីអេគនយ៍ទំងអស់មនបបញញ តិស
ត ីព
ត ីសិទិម
ធ នុសស
ខលួន

េលកែលងែតរបេទសរប៊ុយេណ។

កនុងរដឋធមមនុញញរបស់

សិទិធមនុសសេនកនុងរបព័នធចបប់របស់អសុី

អេគនយ៍ ប៉ុែនតសិទិធមនុសសទំងេនះមនេនកនុងចបប់ និងលិខិតបទដឋនគតិ យុតេត ផសងៗ
ជេរច ន។
NHRI ជអងគករមួយែដលេបតជញចិតតកុនងករករពរសិទិម
ធ នុសសេនថនក់ជតិ ។ បចចុបបនន
េនះមន NHRIs ចំនួនរបំមួយេនកនុងអសុីអេគនយ៍។ NHRI

ជគណៈកមមករ

ទំងេនះែផអកេលគំរូ

(េលកែលងែតរបេទសទីម័រខងេកតែដលមនគំរូកូនកត់)

ែដល

ផតលន
់ ូវអណតតិទូលំទូលយដល់ពួកេគកនុងករេលកកមពស់ ករពរ េសុបអេងកត និង
165

តមដនសថនភពសិទិម
ធ នុសស។

NHRIs

ពួកេគមិនបនទទួលមូ លនិធិរគប់រគន់

អចជួបរបទះនឹងកររបឈមេដយសរ
ឬពួកេគមិនមនឯករជយភពពីរដឋភិបល

ែដលទំងេនះអចករមិតនូវមុខងររបស់ពួកេគ។

NHRIs

រតូវបនវយតៃមលេដយ

សថប័ ន UN េហយ NHRIs ែដលេឆលយតបនឹងសតង់ដររបស់ NHRI េដយែផអកេល
េគលករណ៍ទីរកុងប៉ រ ីស (ែដលជឯកសរមួយបញ
ជ ក់ពីមុខងរ និងសកមមភពរបស់
NHRI) រតូវបនផតល់ជូនលទធភពកនុងករេធវសកមមភពជមួយ UN ។ NHRIs របស់
អសុីអេគនយ៍ទំងអស់ (េលកែលងែតមីយ៉ន់ម៉) មនពិនុទ A ែដលទទួលសគល់ថ
ពួកេគអនុេលមតមេគលករណ៍ទីរកុងប៉ រ ីស។

យនតករថនក់តំបន់ករពរសិទិធ

មនុសសកនុងរបេទសែដលសថិតកនុងតំបន់ ភូមិសរសតរបស់ខួលន។

មនសថប័នថនក់តំបន់

ចំនួនបី ែដលមនេនអឺរប
៉ុ អរហវិក និងអេមរ ិក។
អស៊នបនបេងកតនូវសថប័នអនុតំបន់មួយែដលមនេឈមះថ AICHR កនុងឆនំ ២០០៩

េដមបីេលកកមពស់ និងករពរសិទិម
ធ នុសស។ AICHR រតួតពិនិតយេលកររពងេសចកតី
របកស
មនុសស។

និងេធវករជមួយនឹងរដឋភិបលអស៊នេដមបីេលកកមពស់
េនមនករជែជកែវកែញកកនុងចំេណមសងគមសុីវ ិល

និងករពរសិទិធ

និងរដឋភិបលអំពី

ចំនុចខលំង និងរបសិទិភ
ធ ពរបស់សថប័នេនះេនេឡយ។
NGOs

ជេរឿយៗរតូវបនអេងកតេឃញថជអងគករចមបង

ែដលេធវករសរមប់ករ

េលកកមពស់ និងករករពរសិទិម
ធ នុ សស។ ចំនួន NGOs មនករេកនេឡងជលំដប់
េនកនុងតំបន់ ។ NGOs អនុវតតសកមមភពដូចជករអប់ រ ំសិទិម
ធ នុ សស ករតស៊ូមតិសិទិធ
មនុសស សកមមភពតមដន និងេសុបអេងកត ចងរកងឯកសរសិទិម
ធ នុសស បណឹត ង និង
ករបតឹងផតល់ ធតុ ចូលកនុងករបេងកតចបប់ និងេគលនេយបយ។ កងវល់េពលបចចុបបនន
េនះជករករពរបុ គគលិក NGO និងអនកករពរសិទិម
ធ នុសសដៃទេទៀតពីអំេពហិងស និង
ករវយរបហរ។

ខ.សំណួរ
• េតអីជ
វ ករលំបកកនុងករវស់ែវងសថនភព ករករពរសិទិធមនុសសេនកនុងរបេទស
មួយ?

េតអចេធវេទបន

ឬក៏អត់កុងករវស់
ន
ែវងថសិទិម
ធ នុសសលអ

េនកនុងរបេទសមួយ?

• រដឋអចផតល់សចចប័នេលសនធិសញញជេរច ន

ប៉ុ ែនតអចមនករករពរសិទិធមនុសស

ទន់េខសយ។ េតេនះេកតេឡងបនយ៉ ងដូ ចេមតច?
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ឬអរកក់

• េតមនសិទិធមនុសសណមួយជក់លក់

ែដលមិនមនេនកនុងរដឋធមមនុញញរបស់

របេទសអនកែដរឬេទ?
• េតសកមមភពអវីែដលបនបំេពញេដយ NHRI េនកនុងរបេទសរបស់អនក? េតពួកេគ
អចេធវឲយមនករផលស់បូតរចំេពះករេលកកមពស់

និងករករពរសិទិម
ធ នុសសែដរឬ

េទ?

• េតUN េធវករវយតៃមលរបសិទិភ
ធ ពៃន NHRIs មួយយ៉ ងដូចេមតច? េតដំេណរករ
េនះរតឹមរតូវ និងយុតិធ
ត ម៌ែដរឬេទ?
• េហតុ អីប
វ នជអសុីជតំបន់ែតមួយគត់ែដលមិនមនរបព័ នធសិទិម
ធ នុសសថនក់ តំបន់?
• េត AICHR ជខលអត់ចងកូមែមនេទ ឬសថប័នេនះអចអភិវឌឍន៍កលយជសថប័ នែដល
មនឥទធិពលខលំ ងកលដូចជសថប័ នសិទិម
ធ នុសសអឺរុប
៉ ?
• េតអីខ
វ លះជចំ នុចខលំង និងចំនុចេខសយរបស់ NGOs ែដលេធវករេលកកមពស់ និងករ
ករពរសិទិម
ធ នុសស?
• សូមែសវងរកឧទហរណ៍មួយៃនសកមមភព

ឬកមមវ ិធីរបស់

NGO

មួយេនកនុង

របេទសរបស់អនកែដលេធវករេលកកមពស់ និងករពរសិទិម
ធ នុសស។ េតកមមវ ិធី េនះ
េជគជ័យែដរឬេទ? េហតុអីជ
វ េជគជ័យ ឬេហតុ អីប
វ នជមិនេជគជ័យ?

គ. ឯកសរពេិ រគះបែនថម
សថនភពៃនសិទិ ម
ធ នុ សស
ព័ត៌មនពីសថនភពសិទិម
ធ នុសសេនរបេទសអសុីអេគនយ៍មនេនកនុង៖
• UNDP

មនរបយករណ៍អភិវឌឍន៍ធនធនមនុសសរបចំឆនំ

ែដលបញ
ជ ក់ពី

េលខេរៀងៃនករអភិវឌឍ។
•

Freedom house មនរបយករណ៍របចំឆនំសីព
ត ីេសរ ីភពេលពិភពេលក។

• តមលភពអនតរជតិមនតរងវយតៃមលពុករលួយ របស់ខួលន។
167

• The OHCHR មនទិននន័យសថប័នសនធិសញញមួយែដលមនព័ត៌មនបចចុបបននភព
ពីសថនភពៃនករផតល់សចចប័ន។
របយករណ៍ទំងេនះអចរកបនតមរយៈកររសវរជវតមអុិនធឺ ែណត

និងមិ នចំ

បច់បង់េសវ។
រដឋធមមនុញញរបស់រដឋទំងអស់មនេនេលអុិនធឺែណតជភសអង់ េគលស និងភសជតិ។

អចជករពិបកកនុងកររសវរជវព័ត៌មនពីរបព័នធចបប់េនកនុងរបេទសមួយ។

េដយ

សរែតឯកសរមិនែមនជភសអង់ េគលសទំ ងអស់េនះេទ។ មនសរៈរបេយជន៍ផង
ែដរកនុងករពិនិតយេមលរបយករណ៍

មិនែមនេចញេដយរដឋភិបលសតីពីចបប់

និង

ករវយតៃមលរបស់ពួកេគេលេតថចបប់ទំងេនះមនមុខងរដូចេមតច។
NHRIs
សរមប់ព័ត៌មនបែនថមសតីពី NHRIs រួមមនទំងសថប័ន UN ែដលរគប់រគងគុណវុឌឍិ
សូមរសវរជវបែនថមពី៖
•

េវទិកអសុីប៉សុីហិក
វ របស់សថប័ នសិទិម
ធ នុសសជតិ

•

គណៈកមមធិករសរមបសរមួលអនតរជតិ េដមបីសិទិធមនុសសជតិ

• េគលករណ៍ទីរកុងប៉ រ ីស៖ េសចកតីសេរមចមហសននិបតអងគករសហរបជជតិ
េលខ៤៨/១៣៤, ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆនំ១៩៩៣
សថប័ នទំងេនះមនបញ
ជ ក់លមអិតពីរបយករណ៍សតីពី

NHRIs

េនអសុីអេគនយ៍។

អនកនិ ពនធែដលបនសរេសរពី NHRIs េដមបីជកររសវរជវបែនថមរួមមន៖
•

Brian Burdekin

•

Catherine Renshaw

•

Sonia Cardenas

អស៊ន
សថប័ នថនក់តំបន់អឺរប
៉ុ អរហវិក និងអេមរ ិកមនេគហទំ ព័រែដលមនព័ត៌មនជេរច ន។
សរមប់ព័ត៌មនពីករផតួចេផតមករពរសិទិធមនុសសអស៊ន សូមេធវកររសវរជវ៖
•

គណៈកមមករអនតររដឋភិបលអស៊នសតីពីសិទិម
ធ នុ សស

•

រកុមករងរសតីពីយនតករសិទិម
ធ នុ សសអស៊ន

•

េសចកតីរបកសិទិម
ធ នុសសអស៊ន
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•

ែផនករសហគមន៍សងគម វបបធម៌អស៊ន អនកនិ ពនធែដលបនសរេសរពីយនតករអស៊ន

េដមបីជកររសវរជវរួមមន៖
•

Yuyun Wahyuningrum

•

Dr. Sriprapha Petcharamesree

•

Hsien-Li Tan

សងគមសុីវ ិលអសុីអេគនយ៍
មន NGOs ថនក់ តំបន់ជេរចនេនអសុីអេគនយ៍។ េដមបីជករចប់េផតម អនកអច
រកេលកេមលេលអងគករខងេរកមេដមបីែសវងយល់ពីវ ិសលភព និងសកមមភពរបស់
អងគករទំងេនះ។
•

េវទិករបជជនអស៊ន៖ APF

•

កិចចរពមេរពៀងេលរបជជនជនជតិេដមភគតិចអសុី៖ AIPP

•

េវទិកអសុីប៉សុីហិក
វ សតីពរសតី ចបប់ និងករអភិវឌឍ

• សននិសិទសងគមសុីវ ិលអស៊ន
•

េវទិកយុវជនអស៊ន

•

បណ
ត ញអសុីសីព
ត ីករេបះេឆនតេដយេសរ ី៖ ANFREL

•

េវទិកអសុF
ី ORUM-ASIA
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5
ករករពរសទធមនុសស៖ អងគករសហរ9ជជនងរ9ព័នអ
ធ នតរជ-

សថប័នអនតរជតិសំខន់បំផុតែដលេធវករករពរសិទិម
ធ នុសស
គឺអងគករសហរបជជតិ (UN) ។ អណតតិរបស់ UN េធវករ
េលកកមពស់ និងករពរសិទិម
ធ នុសសជសកល។ UN មន
ទំហំធំ សមុរគសមញ េហយកតពវកិចច និងសកមមភព េពល

ខលះជន់គន

ែដលមនន័យថមិនមនមេធយបយសមញញ

កនុងករសេងខបពីអីរវ គប់យ៉ងែដល UN េធវេដមបីេលកកមពស់

និងករពរសិទិម
ធ នុសសេនះេទ។
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ជំពូកេនះនឹ ងពិនិតយេមលេលសិទិម
ធ នុ សសេន UN តមវ ិធីសរសតបីយ៉ង។ ែផនកទីមួយ
នឹងពិនិតយថេតសថប័ន និងកមមវ ិធីរបស់ UN និងែផនកសិទិម
ធ នុសសមិ នជក់លក់ ដៃទ
េទៀតរបស់សថប័នេនះេធវករេលកកមពស់ និងករពរសិទិម
ធ នុសសយ៉ ងដូចេមតច។ ែផនក
ទីពីរនឹងអេងកតេម លេលរកុមរបឹកសសិទិម
ធ នុសស

ែដលជសថប័ ននេយបយសំខន់េធវ

កររគប់រគងសិទិម
ធ នុសសេន UN ។ ែផនកទីបីនឹងពិ និតយេលសថប័នសនធិសញញ ែដលជ
គណៈកមមធិកររគប់រគងសនធិសញញសិទិធមនុសសនី មួយៗ។
មុនេពលអេងកតេមល UN ជករសំខន់ កុងករពិ
ន
ចរណពីសរៈរបេយជន៍របស់ UN
ដល់របេទសេនអសុីអេគនយ៍។ េទះបីជ UN ជអងគករអនតរជតិែដលមនភពេលច
េធលែដល េធវកររគប់រគងទំ នក់ទំនងរវងរដឋក៏េដយ អនកមួយចំនួនេធវករអះអងថ
សថប័ នេនះទន់េខសយ េហយមនឥទធិពលតិចតួចេលសកមមភពរដឋ។ េនះជករពិត
កនុងន័យមយ៉ ងែដលថជករពិបកសរមប់ UN កនុងករបងខំរដឋ កនុងករេធវសកមមភព

តមមេធយបយជក់លក់ណមួយ េហយជពិេសស ជករពិត េនកនុងករណីកនុងករ
េធវឲយរដឋអនុេលមតមកតពវកិចចសិទិម
ធ នុសសរបស់ខួលន។ យ៉ ងណមិញ រដឋពិតជចូ ល
រួមកនុងករកិចចកររបស់ UN យ៉ ងយកចិតតទុកដក់ ។ របេទសេនអសុីអេគនយ៍មួយ
ចំនួនមនតួនទីយូរអែងវង និងសកមមកុងករសកមម
ន
ភពជេរចនរបស់ UN ជពិ េសស
ហវីលីពីន ៃថ និងឥណូឌ េនសុី។ ហវីលីពីនជរបជជតិអសុីអេគនយែ៍ តមួ យគត់ែដលជ
សមជិកសថបនិករបស់ UN េទះបីជៃថ និងមី យ៉នម៉ បនចូលរួមជសមជិកភលមៗ
បនទប់ពីេពលេនះក៏ េដយ។ របេទសេនអសុីអេគនយ៍បនេដ រតួនទី យ៉ ងសកមមកុង
ន

សកមមភពជេរចនរបស់ UN មិនថតមរយៈករទទួលជំនួយ អនុវតតតួនទីក រទូត េធវ
ជសមជិករបស់គណៈកមមករ ឬសថប័ន ឬរពមេរពៀងេលសនធិសញញ និងេសចកតី
សេរមចរបស់ UN េនះេទ។ េសចកតីសេងខបមួយៃនសកមមភពទំងេនះមនបងហញជូន
េនកនុងតរងេលខ ៧.១ ខងេរកម។
សមជិកភពរបស់អងគករសហរបជជតិ ជជំ ហនសំខន់ដំបូងសរមប់ រដឋមួយ េឆពះ
េទកន់ករទទួលសគល់សិទិម
ធ នុសស ពីេរពះេដយសរករចុះហតថេលខេលធមមនុញញ
UN រដឋរពមេរពៀងកនុងករេលកកមពស់សិទិម
ធ នុ សស និងចងកតពវកិចេច ដយចបប់ អនតរ
ជតិ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត UN ជកែនលងែដលរដឋអចរួមចំែនកកនុងករអភិវឌឍសិទិធ
មនុសស ដូចែដលបនអេងកតេឃញជក់ែសតង ជឧទហរណ៍ ដូចជករែណនំពីសិទិធ
មនុសសជុំវ ិញបញ
ហ ផលូវេភទ។

UN

ជកែនលងែដលរដឋេនអសុីអេគនយ៍រតូវែតករពរ

កំណត់រតសិទិម
ធ នុសសរបស់ពួកេគផងែដរ។ សរមប់េហតុផលេនះ េយងអចេធវករត
ទល់ជមួ យនឹងករអះអងែដលថ UN មនអំណច ឬឥទធិពលតិចតួ ច។
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តរង ៥ -១: របេទសអសុីអេគនយ៍េនអងគករសហរបជជតិ
របេទស

ចូលរួម

ហវីលីពីន

១៩៤៥

ៃថ

មី យ៉ន់ម៉

១៩៤៦

១៩៤៨

របវតតិដ៏គួរឲយចប់អរមមណ៍
•

ធលប់ជសមជិកៃនគណៈកមមករសិទិម
ធ នុសស

•

សមជិកៃនរកុមរបឹកសសនតិសុខសហរបជជតិ ២០០៤-២០០៥

•

សមជិកៃនរកុមរបឹកសសនតិសុខសហរបជជតិ (១៩៨៥-៨៦)។

•

មចស់ផទះ UNESCAP (គណៈកមមកររបចំតំបន់អ សុី ប៉ សុីភិច)

•

របធនៃនរកុមរបឹ កសសិទិ ម
ធ នុសស (២០១០-២០១២)។

អគគេលខធិករសហរបជជតិពីឆនំ ១៩៦១-១៩៧១ គឺ U Thant អនកករទូ តភូម
•

ឥណូ ឌ េនសុី

កមពុជ

ឡវ

ម៉ េឡសុី

សិងហបុរ ី

១៩៥០

១៩៥៥

១៩៥៥

១៩៥៧

១៩៦៥

បនដកខលួនមួយរយៈខលីពីសហរបជជតិ េនឆនំ ១៩៦៥

•

របធនៃនគណៈកមមករសិទិម
ធ នុសស (២០០៥)

•

សមជិករកុមរបឹ កសសនតិសុខសហរបជជតិ (២០០៧-២០០៨)

•

ធលប់ជតំណ ងៃនែខមររកហមេនេដមទសវតសរ ៍ទី ៨០

•

ែផនកមួយៃនកមមវ ិធីរកសសនតិភពសហរបជជតិធំបំផុត (UNTAC)
រតូវបនេគអនុ វតតេនរបេទសកមពុជពីឆនំ ១៩៩២-១៩៩៣

•

វតតមនដំបូងៃន OHCHR ែដលមនករយ
ិ ល័យេនកនុងកមពុជេនឆនំ១៩៩៣

•

ិ ីសហរបជជតិរបែហល១១តំងេនរបេទសកមពុជ រួមមន UNDP,
មនកមមវធ
UNFPA, UNICEF, UNODC

•

សកមមកុងបណ
ន
ត របេទសកំ ពុងអភិ វឌឍេនជប់សមុរទ(LLDCs)

•

របធនៃនគណៈកមមករសិទិម
ធ នុសស (១៩៩៥)

•

សមជិករដឋៃនគណៈកមមករសិទិ ម
ធ នុសស (២០០៥)

•

ជសមជិករកុមរបឹកសសនតិសុខសហរបជជតិ ២០០១-២០០២

•

គឺសកមមកុ ងវគគ
ន
ទរមង់របស់សហរបជជតិ

•

ជំ នួយពីរកុមអភិបលកិចស
ច កលែដលមនរដឋអេមរ ិកតួច មធយម៣០ែដល
ធនថសេមលងរបស់រដឋតួចរតូវបនដឹងលឺេនសហរបជជតិ

•
េវៀតណម

រប៊ុយេណ

ទី ម័រខងេកត

ចូលរួមសហរបជជតិ បនទប់ពីសរងគមអេមរ ិក

១៩៧៧ •

សមជិករកុមរបឹ កសសនតិសុខសហរបជជតិ (២០០៨-២០០៩)

•

មនភនក់ងរសហរបជជតិរបែហល១៥េធវករេនកនុងរបេទស

•

ជសមជិកៃន OIC េនសហរបជជតិ

•

មិ នបនេនជរកុមរបឹ កសសនតិសុខសហរបជជតិ ឬគណៈកមមករសិទិម
ធ នុសស

•

ចូលរួមជសមជិកទី ១៩២ (បចចុបបននមនសមជិ ក១៩៣)

១៩៨៤

២០០២

•

រតូវបនរគប់រគងេដយសហរបជជតិតមរយៈ UNTAET (១៩៩៩-២០០២)
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៥.១ សទ
នធអងគករសហរKជជតដ
ិ ម
ិធ នុសសេនកនងរKព័
ិ ៏ ធំទូលយ
ុ

សិទិធមនុសសរតូវបនេលកកមពស់ និងករពរកនុងសកមមភពជេរច នរបស់ UN។ ខណៈ

េពលែដលរចនសមព័នធរបស់ UN មនទំហំធំ និងមនភពសមុរគសមញ គឺម នឋនៈនុ

រកមេលរបព័នធេនះ។ ែមកធងសំខន់ ៗបំ ផុតរបស់ UN គឺ ’សថប័ន’ ទំងរបំមួយ។ េទះបី

ជមិនមនសថប័ នណមួ យ

កនុងចំេណមសថប័ន ទំងេនះ

មនអណតតិសិទិម
ធ នុ សសជក់

លក់ក៏េដយ ក៏សថប័នទំងេនះេធវករពក់ ព័នធនឹងបញ
ហ សិទិម
ធ នុ សសជេទៀងទត់។ សថប័ ន
UN

ចំនួនរបំនឹងរតូវបនេលកយកមកពិភកសេនកនុងឯកសរេនះ

េរកមអណពយបលចុងេរកយបនកលយជរបេទសេនកនុងទសវតសឆនំ

(ចប់ តំងពីទឹកដី
១៩៩០

រកុម

របឹ កសអណពយបលមិនមនសកមមភពេទៀតេនះេទ)៖

•

រកុមរបឹកសសនតិសុខ (UNSC)

•

មហសននិបត (UNGA)

•

តុលករយុតិតធម៌អនតរជតិ (ICJ)

•

អគគេលខធិករដឋន UN ែដលរតូវបនដឹកនំេដយអគគេលខធិករ (UNSG)

•

រកុមរបឹកសេសដឋកិចន
ច ឹ ងសងគម (ECOSOC)

រកុមរKឹកសសនតស
ិ ុខ
UNSC មនសមជិកចំនួន១៥៖ សមជិកអចិៃរនតយ៍ចំនួន ៥ (ចិន បរំង សហភព
សូេវៀត ចរកភពអង់េគលស និងសហរដឋអេមរ ិក) និងសមជិកមិ នអចិៃរនតយ៍ចំនួន១០
ែដលរតូវបនេរជសេរ សសរមប់ អណតតិពីរឆនំេដយមហសននិបត។

មុខងររបស់

NUSC គឺេធវករធននូវសនតិភព និងសនតិសុខអនតរជតិ េហយសថប័នេនះ អចចូល
ខលួនពក់ ព័នធនឹងកនុងសថនភព ែដលរតូវបនចត់ទុកថជ ”ករគរមមកំែហងដល់សនតិ

ភព

និងសនតិសុខអនតរជតិ”

អំណចមួយ
ចបប់

ប៉ុេណណះ។

រកុមរបឹកសសនតិសុខជសថប័នែដលមន

េដយសរសថប័នេនះអចេចញេសចកតីសេរមចែដលចងកតពវកិចផ
ច ូ លវ

េហយមនអំណចកនុងករដក់ ទណឌកមមេលរដឋែដលមិនអនុេលមតមេសចកតី

សេរមចរបស់ខួលន។ អំណចទំងេនះរួមមនករដក់ទណឌកមមេលរដឋ ករេរបរបស់កង
កមលំងរកសសនតិភព និងករេរបរបស់កងកមលំង។ ខណៈេពលែដលេសចកតីសេរមច
ទំងេនះភគេរច នពក់ព័នធនឹងបញ
ហ សនតិភព និងជេមលះ UNSC ពិតជរួមចំែនកកនុង
ករេលកកមពស់

និងករករពរសិទិម
ធ នុ សសរបកដែមន។

មិនមនសថប័ នណេផសង

មនអំណចែបបេនះេនះេទ។
េដយេហតុថជេមលះែតងែតពក់ព័នធនឹងករគរមមកំែហងដល់សិទិម
ធ នុសស

UNSC

ែតងែតេដះរសយបញ
ហ កងវល់សិទិម
ធ នុសស។ សកមមភពដំបូងសតីពីសិទិធមនុសសរួមមន
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ករដក់ទណឌកមមេលរេ៉ូ ដសុី Rhodesia កនុងឆនំ១៩៦៦ និងអរហវិកខងតបួងកនុងទសវតស
ឆនំ ១៩៧០ េដយសរែតរបេទសទំ ងេនះេរបរបស់ចបប់អប៉ េថត ែដលបនេរ ស
េអងេលរបជជនែសបកេខមែដលជរបជជនភគេរចនកនុងរបេទស។ UNSC មនភព

សកមមកុងកររកសសនត
ន
ិភព (កនុងរបេទសដូ ចជកុងេហគ សយរបឹស និងរពំែដនឥណ
ឌ

និងប៉ គី សថន) ពីទសវតសឆនំ ១៩៥០ ដល់ ១៩៧០ ប៉ុែនតេទបែតបនទប់ពឆ
ី ន ំ១៩៩០
ប៉ុេណណះែដល UNSC បនចប់េផតមេធវករេដះរសយកររ ំេលភបំពនសិទិធមនុសស
កនុងេសចកតីសេរមចរបស់ខួលន។ អវីែដលសថប័នេនះបនេធវេលបញ
ហ សិទិម
ធ នុសសគឺេធវករ
ពិចរណថ

“កររ ំេលភបំពនសិទិធមនុសសធងន់ធងរ

គរមមកំែហងដល់សនតិភព

និងជរបព័នធណមួយ”

និងសនតិសុខអនតរជតិ

ជករ

ដូចេនះរកុមរបឹកសអចបេញចញ

សកមមភពបន។ ករផលស់បូតរនិយមន័យេនះមនន័យថ UNSC អចចូលេទកន់
របេទសេដយមិនចំបច់មនករអនុញញត ពីរបេទសទំងេនះ របសិនជកររេំ លភ
បំពនធងន់ធងរ និងជរបព័នធកំពុងែតេកតមនេឡង។ ឧទហរណ៍ពក់ព័នក
ធ រណីេនះ រួម
មនសកមមភពកនុងរបេទសអុីរ៉ក់ សូម៉លី និងអតីតយូេហគសលវ ី (សកមមភពទំងអស់

េនះេក តេឡងកនុងទសវតសឆនំ ១៩៩០) ែដល UNSC បនអនុ ញញតឲយមនករេរប របស់

កមលំងេយធ។ ករផលស់បូតរសកមមភព UNSC ជលទធផលៃនសរងគមរតជក់ែដល

បញឈប់នូវភពអសកមមកុងករេធវ
ន
េសចកតីសេរមចចិតត

េដយសរតំងពីមុនសហភព

សូេវៀត ឬ សហរដឋអេមរ ិកែតងែត េវតូ េលករផតួចេផតមរបស់របេទសដៃទ។ ករផលស់

បតូរកន់ ែតសំខន់ ជងេនះ េដយសរ UNSC កន់ ែតមនភពសកមមកុនងអំឡុងេពល
របំឆនំបនទប់ពីសរងគមរតជក់

(ពីឆនំ ១៩៩១-១៩៩៦)

ែដលសកមមជងអំឡុងេពល

៤៥ៃនសរងគមរតជក់ទំងមូល។ យ៉ ងណមិញ សកមមភពែដលមនករេក នេឡង
េនះ មិនែតងែតទទួលបនេជគជ័យេនះេទ េដយសរែតេបសកកមមេទកន់យូេហគ
សលវ ី និងសូម៉លីបរជ័យកនុងករបេងកតសនតិភព និងករពរដល់ជនសុីវ ិល េហយនឹង

ករេឆលយតបេទនឹងអំ េពរបល័យពូជសសន៍េនរូវ៉ន់ដ មនភពយឺតយ៉ វេពកកនុងករ
ជួយសេរងគះជីវ ិតរបជជន។ កលពីេពលថមីៗេនះ UNSC មនភពសកមមតិចជងមុន

កនុងករអនុញញតឲយមនករេឆលយតបេយធ
មនកររ ីករលដល

េលកររ ំេលភបំពនសិទិម
ធ នុសសែដល

ែដលអចបញ
ជ ក់ េដយសរកងវះខតនូវករេឆលយចំេពះសរងគម

សុីវ ិលែដលកំពុងេកតមនេឡងកនុងរបេទសសុីរ ី។
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ករពិ ភកស និងករជែជកែវកែញក
េតនេយបយបញឈប់ករករពរសិទិធមនុសសេដយ

UNSC

ែមនែដរឬេទ?
ជករលបីែដលថសមជិកអចិៃរនតយ៍ទំងរបំ
មួយក៏េដយ។

មនសិទិេធ វតូេលេសចកតីសេរមចណ

េសចកតីសេរមចសតីពីបញ
ហ អុីរសែអលរតូវបនេវតូ

េដយសហរដឋ

អេមរ ិកជេទៀងទត់ ក៏ដូចជេសចកតីសេរមចេលបញ
ហ សុីរ ី រតូវបនេវតូេដយរុសសុី និង
ចិនែដរ។

េវតូអនុញញតឲយរបេទសទំងេនះជួយដល់សមព័នធមិតតរបស់ខួលន

ឬេជៀសវង

សំណួរសិទិធមនុសសពិ បកៗមកេលពួកេគ។ េលសពីេនះេទៀត ចំេណះដឹងពីេវតូ មន
ន័យថបញ
ហ ជេរចនដូចជែឆកនីយ៉ (Chechnya) ឬ អ៊ុយហគរ (Uyghurs) នឹងមិ នរតូវ
បនសូមបីែតពិភកស។ មនករជែជកែវកែញកជេរចនពីអំណចេវតូ។ មយ៉ ង ហក់ បី
ដូចជអយុតិធ
ត ម៌ េដយសរមនែតសមជិ កអចិៃរនតយ៍េទបទទួលបនសិទិេធ វតូ

េដយ

សរែតពួ កេគជអនកឈនះសរងគមេលកេលកទីពីរ េហយរដឋមហអំណចដៃទមិនមន
បុពវសិទិេធ នះ។ មយ៉ ងវ ិញេទៀត សមជិកអចិៃរនតយ៍ ជមហអំ ណចរបចំ តំបន់ ខលំងកល
េហយមនករពក់ព័នធនឹងជេមលះ និងកររកសសនតិភពជងរដឋភគេរចន។
យ៉ ងណមិញ មិនមនករេរបរបស់េវតូញឹកញ៉ ប់េនះេទ៖ មនែតចំនួន ១៤ប៉ុេណណះ
កនុងរយៈេពលដប់ឆនំកនលងមកេនះ េហយ ៩ កនុងចំ េណមេនះពក់ ព័នធនឹងប៉ េឡសទីន ឬ
សុីរ ី។ េនះេបេរបៀបេធៀបេទនឹងេសចកតីសេរមចែដលបនេចញចំនួន ៧០០ េដយ

គមនេវតូេនះ េនកនុងអំឡុងេពលែតជមួយគនេនះ មនន័យថេវតូមនរតឹ មែត ២% ៃន

េសចកតីសេរមចទំងអស់ប៉ុេណណះ។ េលសពីេនះេទៀត ជវ ិធន រដឋមិនចូលចិតតេវតូេល
េសចកតីសេរមចេនះេទ េហយពយយមេជៀសវងេវតូ ែដលមនន័យថពួកេគរតូវបន
បងខំឲយេធវដូចេនះែដលជជេរម សចុងេរកយ

េហយមិនមនករគំរទទូលំទូលយ

េនះេទ។

េតេវតូេធវឲយ UNSC មិនមនឥទធិពលេលករករពរសិទិម
ធ នុសសែមនែដរឬេទ?

UNSC អចេឆលយតបនឹងកររ ំេលភបំពនសិទិម
ធ នុសសកនុងសថនភពជេមលះតមរយៈករ

ផតល់កងរកសសនតិភ ព អនុញញតឲយមនករេរបរបស់កងកមលំង ឬបេងកតអជញធរអនតរ
កលកនុងកររគប់រគងករឆលងកត់របស់របេទសមួយ ពីជេមលះមកសនតិភព។ UNSC
អចករពរសិទិម
ធ នុសសផងែដរ តមរយៈបញចូ នេរឿងកតីមក តុលករឧរកិ ដឋកមមអនតរជតិ

(ICC)

ែដលអចកត់កីេត លបុគគលែដលបនរបរពឹ តឧ
ត រកិដឋកមមធងន់ធងរដូចជបទឧរកិដឋ

របល័យពូជសសន៍ ឧរកិ ដឋកមមសរងគម ឬបទឧរកិដឋរបឆំងមនុ សសជតិ ។ ដូចែដលនឹង
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រតូវបនពិភកសេនកនុងជំ ពូកេរកយ UNSC មនអំណចកនុងករបញ
ជ ដល់ ICC េដមបី
េធវករេសុបអេងកតេលបទឧរកិដឋធងន់ធងរកនុងអំឡុងេពលជេមលះ។ ជពិេសស េនះគួរែត
ករមិតេលមេធយបយែដលបុគគល កងកមលំងេយធ ឬរដឋកុងករេធវ
ន
សរងគម។ UNSC

េឆលយតបនឹ ងកររ ំេលភបំពនតមរយៈករេចញេសចកតីសេរមច ែដលទទួលសគល់ ឬ
េធវឲយរបេសរេឡងនូវករករពររកុមងយរងេរគះ។
សេរមចសតីពីករករពររសតីេនកនុងជេមលះ

ឧទហរណ៍

រួមមនេសចកតី

(ែដលមនបញ
ជ ក់លមអិតកនុងរបអប់ខង

េរកម) សតីពីទហនជកុមរ (កនុងចំេណមេសចកតីសេរមចជេរច នសតីពីរបធនបទេនះ
មនដូចជ េសចកតីសេរមចេលខ ១២៦១ សតីពីទហនជកុមរ និងេលខ ១៦១២ សតីពី
យនតកររយករណ៍)

និងជនសុីវ ិលែដលរតូវបនចប់ ខួលនកនុងសថនភពជេមលះ

(កនុង

ចំេណមេសចកតីសេរមចជេរចនសតីពីរបធនបទេនះមនដូចជ េសចកតីសេរមចេលខ
១២៦៥ សតីពីករករពរជនសុីវ ិល និងេលខ ១៦៧៤ សតីពីករបងករជេមលះតមរយៈ
របជធិបេតយយ។
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េផតតសំ ខន់េល
េសចកតីសេរមចរកុមរបឹកសសនតិសុខអងគករសហរបជជតិេលខ
១៣២៥ និងរបយករណ៍អជញប័ ណណកុនងកររ ំេលភេសពសនថវៈ
េសចកតីសេរមច UNSC េលខ ១៣២៥ រតូវបនអនុម័តជឯកឆ័នេនៃថងទី ៣១ ែខតុ ល

ឆនំ២០០០ ែដលអំពវនវ ”រគប់ ភគីទំងអស់ៃនជេមលះ របដប់អវុធកនុងករេគរព
េពញេលញេលចបប់អនតរជតិែដលអនុវតតចំេពះសិទិធ និងករករពររសតី និងកុ មរ ី ជ
ពិេសសជជនសុីវ ិល ជពិ េសសកតពវកិចចរបស់ពួកេគកនុង អនុសញញទីរកុងហសឺែណវ
ឆនំ១៩៤៩”។
បញ
ហ ចមបងចំ នួនបួនែដលបនេដះរសយេដយេសចកតីសេរមចេលខ

១៣២៤

គឺ៖

(១) ករេកនេឡងៃនករចូលរួម និងតំ ណងៃនរសតីកុនងករេធវេសចកតីសេរមចចិតត (២)

យកចិតទ
ត ុកដក់េលតរមូវករករពរជក់ លក់របស់រសតី (៣) សរៈសំខន់ៃនករមន

ទសសនៈែយនឌ័រេលករចរចរេរកយជេមលះនិង (៤)សរៈសំខន់ៃនករបណុត ះបណ
ត ល
ចំេនះដឹងែយនឌ័រ។
ពីខងេរក េសចកតីសេរមចេនះហក់បីដូចជមិនទទួលបនេជគជ័ យេនះេទ េដយ
សររសតីបនតរបឈមនឹងអំេពហិងសេនកនុងជេមលះ

េហយពួកេគេនែតរងេរគះេនកនុង

ករអភិវឌឍេរកយជេមលះ។ យ៉ ងណមិញ បចចុបបននេនះសនតិសុខ របស់រសតីបនកលយ
ជរបធនបទសនលេនេល
រេបៀបវរៈរបស់ UNSC។ វជផលូវែវងឆងយេដមបីឲយមនករ
ូ

ករពរដល់រសតីកុនងសថនភពជេមលះ ប៉ុែនតេសចកតីសេរមចេលខ ១៣២៥ និងេសចកតី

សេរមចបនតបែនថមឲយេសចកតីសេរមចេនះ

ែដលរគបដណតប់បញ
ហ ដូចជករេរបរបស់

រ ំេលភេសពសនថវៈជអវុធៃនសរងគម (េសចកតីសេរមចេលខ ១៨២០) បងហញថមន
ករអភិវឌឍមួយចំ នួនេលវ ិស័យេនះ។
ឧទហរណ៍៖ េទះបីជភូ មជសមជិកមួយរបស់ UN និងជរដឋហតថេលខីេលអនុ
សញញទីរកុងហសឺែណវឆនំ១៩៤៩ ក៏េដយ ក៏របយករណ៍ “អជញប័ណណកុនងកររ ំេលភ
េសពសនថវៈ” េដយមូលនិធិសិទិម
ធ នុ សសជនជតិសន និងបណ
ត ញសកមមភពេដមបី
រសតជ
ី នជតិសន

បនបងហញថរបបេនះមិនបនអនុវតតចបប់ទំងេនះកនុងចំេណម

ទហនរបស់ខួនេនះេទ។
ល

របយករណ៍េនះបញ
ជ ក់លមអិតពីកររ ំេលភេសពសនថវៈ

ជរបព័នធ និងមនកររលដលែដលបនរបរពឹតេត ដយេយធភូម រវងឆនំ ១៩៩៦
និង២០០១។ បទឧរកិដឋទំងេនះេនែតមិនរតូវបនកត់េទស េទះបីជរបយករណ៍
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អះអងថពួ កេគេបតជញចិតតកុងករបរង
ន
កប
ក៏េដយ។

និងបំ ភិតបំភ័យ

ជនជតិភគតិចរដឋសន

របយករណ៍េនះបងហញយ៉ ងចបស់ថករករពររសតី

បញ
ជ ក់កុងេសចកត
ន
ីសេរមចេលខ ១៣២៥

(ដូចែដលបន

និង១៨២០) មិនរតូវបនេឆលយតបេដយ

កមលំងេយធរបស់មីយ៉ន់ម៉េនះេទ។

មហសននប
ិ ត
UNGA គឺជ សថប័នតំ ណងសំខន់បំផុតរបស់ UN េហយេដរតូនទីជកែនលងមួយែដល
សមជិកទំងអស់របស់

UN

(១៩៣របេទសគិតរតឹ មឆនំ២០១៤)

អចជួបរបជុំ។

សមជិកជួបរបជុំេនែខកញញេរៀងរល់ឆនំ រយៈេពលពីបីេទបួ នែខសរមប់ករពិភកស
េលបញ
ហ ទំងអស់ពក់ ព័នធនឹង UN។ របធនបទែដលអចរតូវបនពិភកសមនចប់ពី
បរ ិសថន ដល់េសដឋកិចច ករអប់រ ំ និងសកមមភព UN ដៃទេទៀត។ UNGA អចមនឥទធិ
ពលេលសិទិម
ធ នុសសតមមេធយបយជេរចន។ UNGA អចេចញេសចកតីសេរមចសតីពី
សិទិម
ធ នុ សស ប៉ុែនតេដយសរសថប័នេនះមិ នមនអំ ណចដូចគននឹ ងជមួយនឹ ង UNSC
េដមបីេចញេសចកតីសេរមចែដលចងកតពវកិចចផូលវចបប់ េនះ
រតូវបនចត់ទុកថជអនុ សសន៍។

េសចកតីសេរមចទំងេនះ

េសចកតីសេរមចទំងេនះអចេសនេ ឡងថេត សិទិធ

មនុសសប៉ុនមននឹងគួរែតរតូវបនេលកកមពស់ និងករពរេដយ UN េហយអចខុសៗគន
តមរបធនបទ េដយជេពជយឈម ភតិករ ី និងេដមបីបញចប់េទសរបហរជីវ ិតជ
េដម។

េសចកតីសេរមចរតូវបនេចញជទូេទេដយករគំរទជឯកឆឆនទ

សេរមចមួយចំនួនពី បញ
ហ រេសុប
អនកែដលមនវតតមន

ប៉ុែនតេសចកតី

រតូវឆលងកត់ករេបះេឆនតេដយសេមលងពីរភគបីៃន

េហយេបះេឆនតេដមបីអនុញញតេលេសចកតីសេរមច។

UNGA

អចេធវរដឋខមសេគេដយសរកំណត់ រតសិទិម
ធ នុសសមិ នលអ តមរយៈករេចញេសចកតី
សេរមចកនុងកររ ិះគន់ពួកេគ។ រសេដៀងគនេនះផងែដរ េសចកតីសេរមចេនះអចអំពវ
នវដល់ UNSC ឬសថប័នដៃទកនុង UN កនុងករេធវកររសវរជវបែនថម ឬសកមមភព
បែនថមេលរបេទស ែដលមនកំណត់រតសិទិម
ធ នុសសមិនលអទំងេនះ។ ជចុងេរកយ
UNGA ជកែនលងែដលសនធិសញញសិទិម
ធ នុសសរតូវបនអនុ ញញត និងជកែនលងែដលសនធិ
សញញទំងេនះ រតូវបនេបកឲយចុះហតថេលខេដយរដឋសមជិក។ ដូចេនះ ខណៈេពល
ែដល UNGA មិនមនអំណចដូចនឹង UNSC សថប័ នេនះអចមនឥទធិពល និងបងហញ
ផលូវដល់េគលនេយបយេនករមិតអនតរជតិ ។

តុលករយុតធ
ិត ម៌អនតរជតិ
ICJ

េពលខលះរតូវបនេហថជតុលករពិ ភពេលក

មនកតពវកិចចរគប់ រគងចបប់

អនតរជតិ េហយជសថប័ នសនលកន
ូ
ុងករសេរមចថេត ចបប់អនតរជតិរតូវបនែសវងយល់
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និងកត់ េសចកតីយ៉ងដូចេមតច។
រយៈករេចញ មតិផតល់េយបល់

ជទូ េទតមរយៈវ ិធីសរសតពីរយ៉ ង៖

ជបឋមតម

ជទូ េទកនុងេឆលយតបនឹងសំណួរែដលបនេចទសួរ

េដយសថប័នមួយេន UN (ជឧទហរណ៍ មហសននិបតរបស់ UNSC) និងទីពីរតម
រយៈករេដះរសយវ ិវទរវងរបេទស។ ជមួ យនឹងរបវតតិជង ៩០ ឆនំរបស់ខួលន (ICJ

ដំបូងេឡយជតុលករអចិៃរនតយ៍យុតិធ
ត ម៌ អនតរជតិេនកនុងសងគមរបជជតិ) តុលករ
េនះបនេចញេសចកតីសេរមចពីរបីសីព
ត ីសិទិម
ធ នុសស។

ចប់តំងពីសរងគមេលកេលក

ទីពីរមួយ តុលករេនះបនសេរមចេរឿងកតីជង ១៦០ ករណី មនរបែហលជមួ យភគ
បីៃនេរឿងកតីេនះប៉ុេណណះ

(េដយែផអកេលវ ិធីសរសតៃនកររប់េរឿងកតីទំងេនះ)

បន

រកេលកេមលេលបញ
ហ សិទិម
ធ នុ សស។ យ៉ ងណមិញដូចគននឹង UNSC ផងែដរ តុលករ
េនះកលពីេពលថមីៗេនះមនភពសកមមកុងវ
ន ិស័យេនះ។

េនះមិនអចនិយយបនថ

វមិនពក់ព័នធេនះេទ េដយសរែតកររកេឃញរបស់ខួលន (ជឧទហរណ៍ និតយនុកូល
ភពៃនខលកខខណឌ) មនករបងកប់ន័យេលថេតសិទិម
ធ នុសសរតូវបនែសវងយល់ និង
ករពរយ៉ ងដូចេមតច។
ICJ

បនរួមចំែនកេលករែសវងយល់ពីសិទិម
ធ នុ សសតមេសចកតីសេរមចរបស់ខួនេល
ល

សវ័យសេរមច។

េនកនុងេរឿងកតីមួយែដលបនេធវករសេរមចចិតតេនកនុងឆនំ

ប៉ទុយហគល់(អនករគប់រគងអណនិគមេលទីម័រខងេកត)

១៩៩៥

បនដក់ពកយបណឹត ងេល

របេទសអូ រសតលី សរមប់ករចុ ះកិចចរពមេរពៀងជមួយនឹ ងរបេទសឥណូឌ េនសុីពក់ ព័នធ
នឹងសិទិរធ បស់ខួនេល
ល
រេណ
ត ឧសម័នេនកនុងទឹកដីទីម័រខងេកត។
អងថរបជជនទី ម័រខងេកត

(និងប៉ ទុយហគល់)

ប៉ទុយហគល់ប នអះ

គួរែតជអនកទទួលបនផល

របេយជន៍ពីរេណ
ត ឧសម័នមិនែមនអូរសតលីេនះេទ។ េរឿងកតីមួយេទៀតពក់ព័នធនឹងសិទិធ
មនុសសេលនិតយនុកូលភពរបស់ជញ
ជ ំងរបស់អុីរសែអលជុំវ ិញទឹកដីប៉េឡសទីន។ ICJ
បនរកេឃញ ថជញ
ជ ំងេនះ ជកររ ំេលភបំពនេលកតពវកិចចអនតរជតិ េផសងៗេដយ
រួមមនេសរ ីភពកនុងករេដរេហរ ែដលជសិទិម
ធ ួយកនុងចំ េណមសិទិេធ ផសងេទៀត។ មន
េរឿងកតីសំខន់ៗសតីពីកររបល័យពូជសសន៍កុនងរបេទសយូេហគសលវ ី ឧរកិ ដស
ឋ រងគមកនុង

របេទសកុងេហគ និងនិ តយនុ កូលភពៃនអវុធនុយែកលែអ៊រ។ ICJ មនភពសកមមកុង
ន
អសុីអេគនយ៍េលបណឹត ងពីបញ
ហ ទឹកដី ដូចជករណីរបសទេលរពំ ែដនរបេទសៃថ និង
កមពុជ (របវ ីហនេដយរបេទសៃថ និងរពះវ ិហរេដយរបេទសកមពុជ) និងេលជេមលះ
អធិបេតយយេលេកះរវងម៉ េឡសុី និងឥណូឌ េនសុី និងរវងម៉ េឡសុី និងសឹងហបូរ ី។

អគគេលខធក
ិ រ UN
អគគេលខធិករ UN ជសថប័នែដលរគប់រគងករងររបស់ UN សថប័ នេនះេធវឲយ UN
បំេពញមុខងររបស់ខួលនបន របកបេដយភពរលូនេដយេធវកររតួតពិ និតយកតពវកិចច
ជមូលដឋន ដូចជចប់ពីករសមអតបនទប់ រហូតដល់ករងរែដលមនកររបឈមដូច
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ជករេរៀបចំកងរកសសនតិភពជេដ ម។ អគគេលខធិកររបស់ UN រតូវបនរគប់ រគង
េដយអគគេលខធិករ UN (UNSG) ែដលជបុគគលរតូវបនេបះេឆនតេរជសេរ សេដមបី
ដឹកនំ UN។ UNSG បចចុបបននគឺេលក បន គីមូន ជនជតិកូេរ ៉ខងតបួង។ អតីត UNSG
មួយរូបមកពីអសុីអេគនយ៍ គឺេលក យូ ថន់ (ភូម) ែដលកន់តំែណងជអគគេលខ

ធិករពីឆនំ ១៩៦១ ដល់ ១៩៧១។ តួនទីរបស់ UNSG កនុងបញ
ហ សិទិម
ធ នុសសអចខុសៗ
គនខលំង។ UNSGs

មួយ ចំនួនមនឥទធិពលជដុំកំភូន៖

ជឧទហរណ៍ េលកកូហីវ

អណន់បនេធវវគគយ៉ងទូលំទូលយេនកនុង UN ែដលមនឥទធិពលវ ិជជមនេលតូនទី
របស់សិទិម
ធ នុ សស។

គត់ េដរតួយ៉ងសំខន់កុនងករផលស់បូតរពី គណៈកមមករសិទិធ

មនុសសេទជរកុមរបឹកសសិទិម
ធ នុសស

(ែដលមនបញ
ជ ក់លមអិតេនែផអកបនទប់)

។

អណន់ជអនកតស៊ូមតិ ដ៏ខលំងកល កនុងករេធវឲយសិទិក
ធ ល យជបញ
ហ អនតរវ ិស័យេនកនុងករ

ដឹកនំ UN ែដលរតូវបនបេរញជៀបកនុងវ ិស័យដូចជកិចចករ មនុសសធម៌ ករអភិវឌឍ និង
សនតិភព និងសនតិសុខ។ UNSGs ពីមុនៗមនភពអកមមកុងករគំ
ន
រទេលសិទិម
ធ នុសស។

អគគេលខធិករ UN មនអំ ណចមួយពក់ ព័នធនឹងសិទិម
ធ នុសសកនុងករេធវករែតងតំង
អនកតំ ណងពិ េសស ែដលរតូវបនែតងតំងេដមបីគំរទ UNSG េលកងវលស
់ ិទិធមនុសស
។

អនកតំ ណងទំ ងេនះអចេផតតសំខន់ េលបញ
ហ សិទិម
ធ នុ សសតមរបធនបទ

ឬភូមិ

សរសតេដយែផអកេលអណតតិរបស់ខួលន និងអចសរមបសរមួលករចរចរ និងេសុប
អេងកតកររ ំេលភបំពនសិទិម
ធ នុសសជំនួសឲយអគគេលខធិករ UN។ មនអនកតំណង
ពិេសសមួយរូបរតូវបនែតងតំងេដមបីរយករណ៍ពីរបេទសមីយ៉ន់ ម៉។

រកុមរKឹកសេសដឋកច
ិ ច នង
ិ សងគម
ខណៈេពលែដលវ ិស័យ ចមបងៃនករងររបស់ ECOSOC គឺករអភិវឌឍេសដឋកិចច និង
សងគម

សថប័នេនះអចបេងកតភនក់ងរកនុងកររគប់រគងសិទិម
ធ នុសស

សំខន់បំផុតគឺគណៈកមមករសិទិម
ធ នុសស។

ែដលភនក់ងរ

ជមួយនឹងគណៈកមមករេនះមនគណៈ

កមមករសតីពីរសតី និងេវទិកអចិ ៃរនតយ៍សីព
ត ី បញ
ហ ជនជតិេដ មភគតិ ច ែដលេធវករេល
សិទិធមនុសស។ គណៈកមមករសិទិម
ធ នុស ស (រតូវបនជំនួសេដយរកុមរបឹកសសិទិម
ធ នុសស
កនុងឆនំ ២០០៦) នឹងរតូវបនពិភកសកនុងែផនកបនទ ប់។

សថប័នដៃទេទៀត
UN មនមូលនិធិ និងកមមវ ិធីជេរចនែដលេធវករេលបញ
ហ សិទិម
ធ នុសស។ តរងៃនមូ ល
និធិ និងកមមវ ិធីេនះមនេរចនែដលមិនអចបញ
ជ ក់បនអស់ ប៉ុែនតមូលនិធិ និងកមមវ ិធី
សំខន់ៗរួមមន៖
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• UNICEF៖

មូលនិធិបនទន់ សរមប់ កុមរអនតរជតិរបស់អងគករសហរបជជតិ

(UNICEF) ជភនក់ងររបស់ UN មួយ ែដលរតូវបនបេងកតេឡងកនុងឆនំ ១៩៤៦
េហយមនមូលដឋនកនុងទីរកុងញូវយ៉ក។ ជដំបូង មនេគលបំណងកនុងករជួយ
ដល់កុមរបនទប់ពីសរងគមេលកេលកទី ពីឬ

សកមមភពរបស់ភនក់ងរេនះមន

ភពចរមុះដូចជេលែផនកសុខភព ករអប់រ ំ និងសិទិក
ធ ុមរ។
• UN-Women៖

អងគករសហរបជជតិេដមបីរសតី

(សថប័ នអងគករសហរបជជតិ

េដមបីសមភពែយនឌ័រ និងករផតល់អំណចដល់រសត)ី ជអងគករថមីមួយែដលបន
េលចេចញពីអងគកររសតីរបស់ UN ជេរច នដូចជ UNIFEM (មូលនិធិអភិវឌឍរបស់
UN

េដមបីរសត)ី

និងDAW

(ករ ិយល័យសរមប់ករអភិវឌឍរបស់រសត)ី ។

UN-

Women េលកកមពស់ករផតល់អំណចដល់រសតីតមរយៈសកមមភព េលកររបឆំង
អំេព ហិងសេលរសតី សនតិភព ភពជអនកដឹកនំ និងករផតល់អំណចេសដឋកិចច។
• UNHCR ៖ ករ ិយល័យឧតតមសនងករសិទិធមនុសសទទួលបនទុកជនេភៀសខលួន រតូវ
បនបេងកតេឡងកនុងឆនំ ១៩៥០ េដយ UNGA េដមបីករពរ និងេលកកមពស់សិទិធ
ជនេភៀសខលួនទូ ទំងពិភពេលក។ UNHCR មនសកមមភពជេរច នកនុងករេលក
កមពស់ និងករករពរសិទិជ
ធ នេភៀសខលួន។

េផតតសំ ខន់េល
តមដនព័ត៌ មនពី សកមមភពរបស់UN
ដូចែដលជំពូកេនះបនបញ
ជ ក់ចបស់ យនតករេលសិទិម
ធ នុសសេន UN មនករវ ិវតតន៍
និងបចចុបបននភពជបនតបនទប់។ ព័ត៌មនេនកនុងជំពូកេនះនឹងពិនិតយេម លេល UN រហូត
ដល់ឆនំ២០១៥

ប៉ុែនតសូមបីែតកនុងអំឡុងេពលេនះមនករអភិវឌឍជចមបងជមួយនឹង

ករបេងកតនីតិវ ិធីទំនក់ទំនងនឹងបណឹត ងសរមប់កុមរ

ករេបះេឆនតេនរកុមរបឹកស

សិទិធមនុសស សថប័ នសនធិសញញពលករេទសនតរបេវសន៍ជរមះបណឹត ងេលកទីមួយរបស់
ខលួន េហយនឹងជេមលះសសន វបបធម៌របៃពណី ផលូវេភទ និងអជីវកមមេភទរតូវបន
ពិភ កសែវកែញកេដយសថប័នសិទិម
ធ នុ សសរបស់UN។

កិចចក រករពរសិទិម
ធ នុសសជអនតរជតិបនេកតេឡង

កលពីេពលថមីៗេនះប៉ុេណណះ

េហយករអភិ វឌឍភគេរចនកំពុងែតេកតមន។ ជំពូកេនះគូ សបញ
ជ ក់អីែវ ដលបនេកត
េឡងមួយចំនួនតំងពី េដមមកដល់េពលបចចុបបនន

ប៉ុែនតសិសសនិសសិតរតូវចងចំថព័ត៌

មនផលស់បូរភ
ត ល មៗ េហយេដមបីតមដនព័ ត៌មនជមួយនឹងសកមមភពរបស់ UN

គឹ

រតូវពិនិតយេមលេលកររយករណ៍របស់សថប័ នពីរពឹតតករណ៍េន UN មិនថតមរយៈ
របព័ នផ
ធ សពវផសយ UN របយករណ៍ NGOs េលសិទិម
ធ នុសសេនUN (ដូចជ ISHR)
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ឬករតមដនជេទៀងទត់េលេគហទំព័រ OHCHR សរមប់ព័ត៌មនែដលមនបចចុបបនន
ភពេនះេទ។

៥.២ សថប័នសទ
ិ ម
ិធ នុសសរបស់ UN
សថប័ន UN រតូវបនែបងែចកជពីររបេភទ៖ (១) សថប័នធមមនុញញ (សថប័ នែដលរតូវបន

បេងកតេឡងេដយធមមនុញញរបស់UN) និង (២) សថប័ នសនធិសញញ (សថប័ នែដលភជប់
ជមួយនឹងសនធិសញញសិទិម
ធ នុ សស)។

ករែបងែចកេនះមនករចំបច់

េដយសរ

របេភទទំងពីរេនះមនសមសភព និងេគលបំណងខុសៗគន។ ភពខុសគនសំខន់
មួយគឺថសថប័ នធមមនុញញទទួលបនអំណចរបស់ពួកេគពីធមមនុញញរបស់ UN េហយដូច
េនះសថប័នទំងេនះពក់ព័នធនឹងរដឋសមជិកទំងអស់របស់
ធមមនុញញ។

សថប័នសនធិសញញពក់ព័នធនឹងរដឋ

ែតប៉ុេណណះ។

UN ែដលរតូវអនុវតតតម

ែដលបនផតល់សចចប័នេលសនធិសញញ

សនធិសញញនី មួយៗមនសថប័នរបស់ខួន
ល

េហយេធវកិចចករដច់េដយ

ែឡកពីគន។ ជបឋមជំពូកេនះនិ ងរកេលកេមលេលសថប័ នធមមនុញញសំខន់ៗ មុននឹង
េធវករពិភកសពី សថប័នសនធិសញញ។

តរង ៥ -២: ភពខុ សគនជចមបងរវងសថប័នធមមនុញញនិងសថប័នសនធិសញញ

បេងកតេដយ

វ ិសលភព

រដឋអនុេលមចបប់

សថប័ នធមមនុញញ

សថប័ នសនធិស ញញ

ធមមនុញញសហរបជជតិ

សនធិសញញសិទិម
ធ នុសស

សិទិ ម
ធ នុសសេយងតមធមមនុញញសហ

សិទិម
ធ នុសសដូចែដលបនគូសបញ
ជ ក់ េនកនុងសនធិសញញ

របជជតិ

សមជិករបស់សហរបជជតិ

រដឋែដលបនផតល់សចចប័នេទេលសនធិស ញញ

នីតិវ ិធី ពិេសស៖ អនករយករណ៍
យនតករៃនករពិ និតយ

ពិ េសស

របយករណ៍រដឋភគី បណឹ ត ងបុ គល
គ

ករពិ និតយតមេពលេវលកំ ណត់ជស

ដំ េណរទសសនកិចច

ិ ីបណឹ ត ង
កល នី តិវធ

សមសភព

តំ ណងពីរដឋជសមជិករបស់សហរប
ជជតិ
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អនកជំនញបុគល
គ ែដលរតូវបនែតងតំងេដយរដឋ

៥.២.១ សថប័នធមមនុញញ៖ រកុមរKឹកសសទ
ិ ម
ិធ នុសស
សថប័ នរបស់ UN ែដលបនបញ
ជ ក់លមអិតខងេលអចរតូវបនចត់ ទុកថជសថប័ន
ធមមនុញញ។ យ៉ ងណមិញ សថប័ នែដលបនបញ
ជ ក់ខងេល មនសកមមភពខុសគន
យ៉ ងេរចន និងមិ នេធវករែតេលសិទិម
ធ នុសសប៉ុេណណះេនះេទ។ សថប័ នធមមនុញញចមបង
ែដលេធវករជពិេសសេលសិទិម
ធ នុសសគឺ HRC ។ េនេពលបេងកតដំបូងេនឆនំ ១៩៤៦
សថប័ នេនះមនេឈមះថគណៈកមមករសិទិធមនុសស

េហយបនកល យជរកុមរបឹកស

កនុងឆនំ ២០០៦។ េនករ ិយល័យៃនរកុមរបឹកស រដឋជួបរបជុំ និងពិ ភកសេលបញ
ហ សិទិធ
មនុសស

េចញេសចកតីសេរមច

និងផតួចេផតមសកមមភពមួយចំនួនេដមបីករពរសិទិធ

មនុសស។ េពលបចចុបបននេនះ រដឋជួបរបជុំយ៉ងតិចបី ដងកនុងមួ យឆនំ។ ជធមមតមនចំនុច
ជេរច នេលរេបៀបវរៈេដយរួមមន៖

ករពិភកសេលករករពរសិទិម
ធ នុ សស

(ែដល

បនបញ
ជ ក់ខងេល) ពិភកសកងវល់សិទិម
ធ នុ សសជពិេសស (ដូចជបញ
ហ មនុសសចស់
ឬអំេព របល័យពូ ជសសន៍)

និងសតប់របយករណ៍ពីអនកជំនញករ ែដលបនែតង

តំងេដយ HRC។
HRC ជសថប័ននេយបយ េដយសរបុគគល ៤៧ រូបេនកនុងសថប័ េនះតំណងឲយរដឋ

របស់ខួន
ល

និងមិ នេធវករវយតៃមលបុគគលេនះេទ

ជំនញេដយសរពួកេគេធវេសចកតីសេរមច

ែដលេនះខុ សពីបុគគលកនុងសថប័ន

េដយែផអកេលជំនញកររបស់ពួកេគមិន

េដយសរតំណងឲយរដឋែដលពួ កេគតំណងេនះេទ។ េដយសរ HRC មនលកខណៈ
នេយបយ េនះេធវឲយមនែដនកំណត់ និងសរៈរបេយជន៍។ ជករសំខន់សរមប់
រដឋកុនងករផតល់ទសសនៈខលួន

េលសិទិម
ធ នុសសេដយសររដឋទំងេនះរតូវបនចងកតពវ

កិចេច ដយសនធិសញញែដលពួកេគបនផតល់សចចប័ន

េហយពួកេគជរកុមដឹកមុខែដល

មនកតពវកិចចចំេពះសិទិរធ បជជន។ ជករពិត រដឋនឹងជួបជុំេដ មបីេធវករពិភ កសពីវ ិធី
កនុងករករពរសិទិម
ធ នុ សស ទំនក់ទំនងនឹ ងរដឋែដលបនរ ំេលភសិទិម
ធ នុសស និងចប់

បងខំអនុវតតសង
ត ់ដរសិទិម
ធ នុ សស។ យ៉ ងណមិញ រដឋមួយចំនួនមនជំន ញកនុងករេជៀស

វងកងវល់សិទិម
ធ នុ សស

េហយេធវឲយនេយបយមនឥទធិពលេលអកបបកិរ ិយរបស់

ពួកេគេលសិទិម
ធ នុសស។ ឧទហរណ៍ ជេរឿយៗរដឋ េជៀងវងកររ ិះគន់ គនេទវ ិញេទមក
េលកំណត់រតសិទិម
ធ នុសសរបស់ពួកេគ

េដយដឹងថ

របសិនជពួកេគេធវកររិះគន់

ពួកេគនឹងរតូវបនរ ិះគន់វ ិញជក់ជមិនខន។ រសេដៀងគនេនះែដរ នេយបយរដឋមួយ
ជេរឿយៗមនឥទធិពលេលេសចកតីសេរមច

សតីពីសិទិម
ធ នុសស

ជពិេសសជុំវ ិញកងវល់

ែដលមនលកខណៈនេយបយ ដូចជបញ
ហ ប៉ េឡសទីន ឬសិទិរធ បស់រសីរសឡញ់រសី
និងរបុសរសឡញ់របុសជេដម។ បញ
ហ េនះជេរចនបនេកតេឡងកនុងគណៈកមមករ
សិទិធមនុសស ែដលរតូវបនជំនួសេដយរកុមរបឹកស។

អតីត

UNSG

េលក កូហីវ

អណន់ បននិយយថគណៈកមមករមិ នបំេពញមុខងររបស់ខួលន និងមនលកខណៈ
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នេយបយខលំង

ដូចែដលភ័សុតតងបនបងហញេដយតួន ទីរបស់លីប៊ីជរបធនៃន

គណៈកមមករ និងកងវះកនុងករេឆលយតបបនទន់ េលកររ ំេលភបំ ពនកនុងរបេទសហសុីមប៉ េវ
េឆកនីយ៉ និងស៊ូដង់។ សថនភពទំងេនះមនកររ ំេលភបំពនសិទិម
ធ នុសសធងន់ធងរ និង
ជរបព័ នធ

ប៉ុែនតមិនមនករេឆលយយ៉ ងយកចិតតទុកដក់េដយគណៈកមមករេនះេទ។

អនកជំនញជន់ខពស់េន UN េដយរួមមនេលក កូហីវ អណន់ បនេសនឲ
 យមនករ
ជំនួសគណៈកមមករេនះេដយសថប័នថមីមួយ

ែដលអចមនរចនសមព័នធ និងសកមម

ភពថមី។ រកុមរបឹកសែដលរតូវបនែកទរមង់ពយយមកនុងករេជៀសវងករបរជ័យរបស់
គណៈកមមករេដយេធវករបងហញនូវករផលស់បូតរថមី៖
១. េបះេឆនត៖ សមជិករតូវបនេបះេឆនតេរជសេរ សេដយមហសននិបតេដយករ
េបះេឆនតសមងត់។

ករេបះេឆនតជសមងត់មនករចំបច់

របេទសដៃទពី តំបន់ែតមួយ

កនុងករជរមុញឲយ

មិនេបះេឆនតឲយរបេទសែដលមនកំណត់រតសិទិធ

មនុសសមិនលអ េទះបីជពួ កេគជ ’របេទសជមិត’ត កនុងតំ បន់ក៏េដយ។ ករេបះ

េឆនតជសមងត់មនភពេជគជ័ យ កនុងករបងកររបេទសែដលមនកំ ណត់រតសិទិធ
មនុសសមិនលអ (ដូចជស៊ូដង់ សុីរ ី េបឡរូស រសីលងក និងអហសឺៃបែជន) ពីក រ
េរជសេរ សេដយសរែតមិនមនករគំរទរគប់រគន់ពីតំបន់របស់ពួកេគ។
២. រតួតពិនិតយេលកំណត់រតសិទិម
ធ នុសស៖

រកុមរបឹកសបនចប់េផតមដំេណរកររតួត

ពិនិតយកំណត់ រតសិទិធមនុសសរបស់សមជិកខលួនទំ ងអស់ ែដលរតូវបនេហថជ
កររតួតពិនិតយតមេពលេវលកំណត់
ពីមុន

(ែដលមនបញ
ជ ក់លមអិតខងេរកម)។

រដឋអចេជៀសវងកររ ិះគន់ណមួយេលកំណត់រតសិទិធមនុសសរបស់ពួកេគ

ប៉ុែនតបចចុបបននេនះមិនអចេទរួចេនះេទ។
៣.ចំនួនសមជិក៖ មនគំរូ និងយុទធសរសតេផសងៗគនែដលបនេសនេឡងសរមប់
រកុមរបឹកសថមីេនះ។

អនកខលះចង់បនរកុមរបឹកសែដលមនលកខណៈជសកល

ែដលមនសមជិកទំងអស់ៃន UN ។ អនកខលះេទៀតចង់បនរទង់រទយតូចជង
េនះ (េហយអនកនិយយថមនគុណភពខពស់ជងមុន) ៃនសមជិកភព េដយ
មនរតឹមែត ១៥ សមជិកបនេហយ។ េនចុ ងបញចប់ ទំហំរតូវបនកត់បនថយពី
៥៣ មករតឹម ៤៧ មនករកត់បនថយចំនួនបនតិចបនតួច ែដលជករពិ តជក់
ែសតងមិនមនភពខុ សគនជដុំកំភួនេនះេទ។
៤. ឋនៈរបស់រកុមរបឹកស៖
រចនសមព័នធ

UN។

មនករអះអងថរកុមរបឹកសគួរែតមនតូនទីខពស់ជង
ជជងេនពីេរកមកររគប់រគងរបស់សថប័ន

ECOSOC

បចចុបបននេនះរកុមរបឹកសរយករណ៍េដយផទល់ដល់ UNGA េធវឲយសថប័នេនះកន់
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ែតមនទំនួលខុសរតូវេដយសរ UNGA តំណងឲយសមជិកទំ ងអស់របស់ UN
ជជង ECOSOC ែដលមនសមជិករតឹមែត ៥៤ ប៉ុេណណះ។

សមជិកភពរបស់រកុមរKឹកស
HRC មនសមជិកចំនួន ៤៧ របេទស ែដលរតូវបនែតងតំងសរមប់អណតតិរយៈ
េពលបីឆនំ ែដលរបែហលជមួយភគបី (១៦របេទស) រតូវបនេរជសេរ សេរៀងរល់
ឆនំ។ តំបន់ នីមួយៗរតូវបនផតល់ជូនេនកែនលងមួយចំនួនេដមបីបំេពញ៖
•

អសុី និងអរហវិក៖ ១៣ កែនលងសរមប់ តំបន់នីមួយៗ

•

អេមរ ិកឡទី ន៖ ៩កែនលង

•

អឺរប
៉ុ ខងេល៖ ៨ កែនលង

•

អឺរប
៉ុ ខងេកត៖ ៧ កែនលង

របេទសអសុីអេគនយ៍ជេរចនបនបតូរេវនេធវជសមជិក HRC។
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ទសសនៈទន
បលុករបចំតំបន់របស់អងគករសហរបជជតិ
សថប័ ននេយបយេន UN ជេរឿយៗែតងតំងរបេទសេដយែផនកេលកូតរបចំតំបន់

។ សរមប់េគលបំណងេនះ ពិភពេលករតូវបនែបងែចក េចញជតំបន់ភូមិសរសត
ចំនួនរបំតំបន់ែដលមនទំហំខុសៗគន៖ អរហវិក (៥៤របេទស) អសុីប៉សុីហិក
វ (៥៣
របេទស) អេមរ ិកឡទីន និងករ៉ ប់េបៀន (៣៣របេទស) អឺរប
៉ុ ខងលិច (២៨ របេទស)
និងអឺ រប
៉ុ ខងេកត

(២៣របេទស)។

រកុមអឺរប
៉ុ ខងេកតរួមមនអូរសតលី

កណដ

អេមរ ិក និងញូវហសឺែឡន។
ឯកភពនេយបយៃនរកុមទំងេនះមនភពខុ សៗគន។

របេទសអរហវិកជេរឿយៗ

េបះេឆនតដូចគន េហយអចបេងកតជបលុករបចំតំបន់ដ៏ខលំងមួយ។ ផទុយេទវ ិញ អសុី

មនឯកភពតិចជង។ េកះេនប៉ សុីវហវិក ែដលមនរបែហលជ ២០% ៃនរកុម
ជេរឿយៗមិនយល់រសបជមួយរបេទសអសុីដៃទេទៀត។

អសុីខងតបូង

កណ
ត ល

និងខងេកត ជេរឿយៗមនេគលជំហខុសៗគនេលបញ
ហ េផសង។ បលុកេបះេឆនតដៃទ
េទៀត ដូចជ OIC (អងគករសហរបតិបតតិករអុីសលម) មនឯកភពជងេគកនុងរកុមរបចំ
តំបន់ ។

៥.២.២ សកមម ភ ពរកុ ម រKឹកសសិ ទិធ ម នុ សសកនុ ងករេលក កមពស់ និ ង ករករពរ

សិ ទិធ មនុ សស

HRC មនយនតករមួ យចំនួនែដលខលួនអចេរប របស់សរមប់ករេលកកមពស់ និងករ

ិ ីពិេសស’ ឬរបជជនែដលអចរយករណ៍
ករពរសិទិម
ធ នុសស។ ជឧទហរណ៍ ‘នីតិវធ

ពីកងវល់សិទិម
ធ នុសស ជេរឿយៗរតូវបនេរបរបស់េដមបីតមដនសិទិម
ធ នុ សស។ យនតករ
ដៃទេទៀតរួមមនកររតួតពិនិតយតមេពលេវលកំ ណត់ជសកល
របឆំ ងនឹងរដឋែដលបនរ ំេលភបំពនសិទិម
ធ នុ សសជរបព័ន។
ធ
បនបញ
ជ ក់លមអិតដូចខងេរកម៖
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និងនីតិវ ិធីបណឹត ង

សកមមភពទំងេនះរតូវ

កររតួតពន
ិ ត
ិ យតមេពលេវលកំណត់ជសកល
កររតួតពិនិតយតមេពលេវលកំ ណត់ជសកល
ពិនិតយែដលមនវ ិសលភព

និង

(UPR)

របែហលជយនតកររតួត

(យនតករេនះរតួតពិនិតយរគប់របេទសទំងអស់)

អណតតិធំជងេគ (យនតករេនះរតួតពិនិតយរគប់វ ិស័យសនលៃនសិ
ទិធមនុសស)។ UPR ជ
ូ

ដំេណរកររតួតពិនិតយែដលជករតរមូវចំបច់មួយ ែដលតមរយៈេនះកំណត់ រតសិទិធ
មនុសសរបស់រដឋសមជិក UN នីមួយៗរតូវបនេធវកររតួតពិនិតយេរៀងរល់បួនឆនំមតង។
កររតួតពិនិតយរគបដណតប់ េលសិទិធមនុសស ដូចែដលបនបញ
ជ ក់កុនងេសចកតីរបកសជ

សកលសតីពីសិទិម
ធ នុសស

សនធិសញញសិទិម
ធ នុសសែដលបនរពមេរពៀងេដយរដឋ

និង

ករេបតជញ និងករសនយេដយសម័រគចិតតេផសងេទៀតេដយរដឋ។ UPRបនចប់ េផតមេន
ែខេមស ឆនំ២០០៨ ែដលវដតទីពីរចប់េផតមេនកនុងឆនំ ២០១២។ មកដល់េពលបចចុបបនន
េនះ របេទសនីមួយមនកររតួតពិនិតយយ៉ ងតិចណស់មង
ត
េហយគិតរតឹមឆនំ២០១៤
របេទសជង ១០០ រតូវបនរតួតពិ និតយចំនួនពីរដង កនុងអំឡុងេពលៃនកររតួតពិនិតយ
រដឋពិភកសជសធរណៈ ពីសថនភពសិទិធមនុសសេនកនុងរបេទសរបស់ខួន
ល និងេធវករ
េឆលយតបនឹ ងមតិេយបល់

និងកររ ិះគន់ពីរដឋដៃទ។

ដំេណរកររតួតពិនិតយចប់េផតម

ជមួយនឹងកររបគល់ជូនឯកសរចំនួនបី៖
១. ព័ត៌មន UN៖ ជឯកសរចងរកងែដលមនចំ នួន ដប់ ទំព័រៃនព័ត៌មនពី UN ែដល
បនេរៀបចំ េដយ OHCHR ែដលគូសបញ
ជ ក់ពីសថនភពសិទិម
ធ នុសសរបស់របេទស
ពីទសសនៈរបស់UN ។ េនះអចរួមបញចូ លព័ ត៌មនពីអនករយករណ៍ពិេសស សថប័ ន
សនធិសញញសិទិម
ធ នុសស និងសថប័ន UN ដៃទេទៀតដូចជ UNICEF ឬ UN-Women។
២. របយករណ៍ភគីពក់ ព័នធ៖ របយករណ៍១០ទំព័រពីសងគមសុីវ ិល ( និងកនុងករណី
ខលះពី NHRIs) ែដលជទូេទរតូវបនេធវេឡងេដយ NGOs និងសថប័នរសេដៀងគន
េនះ។ ជេរឿយៗ NGOs នឹងជួ បរបជុំេដ មបីេធវកេរៀបចំខឹម
ល សរៃនរបយករណ៍ និង
េធវករសេរមចពី បញ
ហ គនលឹះេដមបីបញចូ លកនុងេសចកតីសេងខប១០ទំព័រ។ របយករណ៍
េនះនឹងរតូវបនេផញជូន

OHCHR

ែដលនឹងបញូច លកនុងរបយករណ៍ចុងេរកយ។

របេទសតូចៗរបែហលជមិ នមនករលំបកខលំង កនុងករេរៀបចំ ឲយសងគមសុីវ ិលកនុង

ករបញូច នរបយករណ៍េនះេទ ប៉ុែនតរបេទសធំៗ និងមនភពចរមុះ (ដូចជឥណ
ឌ )
របែហលជមនកររបឈមខលំងកនុងកររចបច់ចូលគននូវ NGOs រប់ពន់េទជ
ឯកសរែដលមន១០ទំព័រ។
៣. របយករណ៍រដឋ៖

របយករណ៍២០ទំព័រ

ែដលបនេរៀបចំេដយរដឋែដលសថិត

េរកមកររតួតពិនិតយ ែដលជ ’របយករណ៍ជតិ’ ។
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ដំេណរកររតួតពិនិតយជក់ែសតង
ហសឺែណវ។

ជបឋម

នឹងេធវេឡងេនរកុមរបឹ កសសិទិធមនុសសេនទីរកុង

រដឋែដលសថិតេរកមកររតួតពិនិតយបញូច នរបតិ ភូេទកន់ទីរកុង

ហសឺែណវ ជកែនលងែដលេធវករបងហញពីរបយករណ៍ជតិ។ រដឋនឹងេធវបទបងហញសតីពី
សថនភពសិទិធមនុសសរបស់ខួនដូ
ល ចែដលបនពិភកសកនុងរបយករណ៍
េចទសួរ

និងទទួលករ

និងេសចកតីែថលងករណ៍មួយចំនួនពីរដឋដៃទេនកនុងកិចចរបជុំែដលមនរយៈ

េពលបីេម៉ ងែដលរតូវបនេហថជ ’កិចចសនទនសកមម’ ។ ពកយេនះបងកប់ន័យថករ
រតួតពិនិតយ

មិនែមនមនន័យថេដមបីេធវកររ ិះគន់

ឬដក់េទសទណឌេលរដឋេនះេទ

េលវ ិធី កុងករេធវ
ន
ឲយរបេសរេឡងនូវសិទិធ

ប៉ុែនតជករពិភកសរបកបេដយសថបន

មនុសស។ មិនែមនជករចំែលកេនះេទ ែដលរបេទសចំនួន ៥០ េធវករេចទសួរេល
របេទសមួយចំនួន។ បនទប់ពីកិចចសនទន ឯកសរលទធផលរតូវបនេធវេឡងែដលផតល់
ជអនុសសន៍ដល់រដឋ។

អនុសសន៍មិនចងកតពវកិចចេនះេទ

ប៉ុែនតអចមនទមងន់

នេយបយ។ រដឋអចេរជសេរ សផងែដរកនុងករទទួល ឬបដិ េសធ (ែដលរតូវបនេហ
ថ ’កំណត់សមគល់’) េលអនុសសន៍។ េទះបីជសមជិក សងគមសុីវ ិលអចចូលរួម

ពួកេគមិ នរតូវបនអនុញញតកនុងករសួរសំណួរេនះេទ។

យ៉ ងណមិញ

ពួកេគអច

ចូលរួមេដយេធវករតស៊ូមតិជនឹងរដឋគំរទ េដមបីឲយទទួលយកនូវទសសនៈ និងសំេណរ
របស់ពួកេគ។

េផតតសំ ខន់េល
ដំេណរករ UPR ជក់ែសតង- ករណីសិកសៃនកររតួតពិ និតយេលក
ទីមួយរបស់ឥណូឌ េនសុីកុងែខេមស
ន
ឆនំ២០០៨
ឥណូឌ េនសុីជរបេទសមួ យកនុងចំ េណមរបេទសដំ បូង

ែដលរតូវបនរតួតពិនិតយ។

េនកនុង ’របយករណ៍ជតិ’ របស់ខួលន ឥណូឌ េនសុីបននិ យយថខលួនចត់ ទុកេសរ ីភព
សសនជករសំខន់ និងរតូវបនករពរតមរយៈ ICCPR (ែដលខលួនជភគី) េហយ
រដឋធមមនុញញរបស់ខួនបនធនករេល
ល
កកមពស់

និងករករពរសិទិេធ នះ។

យ៉ ងណ

មិញ េនកនុងរបយករណ៍ពីសថប័ន UN េដយរួមមនអនករយករណ៍ពិេសសសតីពី
េសរ ីភពសសន ឬជំេនឿ ថមនករកត់ សមគល់េលកងវល់មួយចំនួន ដូចជ៖
• ហមឃត់ករសមំុកូនរវងសសន
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• មនចបប់មួយែដលបនកំណត់ ថករេគរពអចេធវេទបន

លុះរតណមនករ

អនុញញតពីរដឋភិបលប៉ុេណណះ
• ករលំបកែដលបនជួ បរបទះេដយបុ រស
សំបុរតអពហ៍ពិពហ៍

និងរសតីៃនសសនខុសគនកនុងករចុះ

•

មិនមនករផតល់ជូនសំបុរតដល់កុមរៃនអពហ៍ពិពហ៍អនតរសសន និង

•

វយរបហរ និងគរមមកំែហងេលរគួសរ អម៉ ឌីយ៉ស Ahmadiy yah។

បែនថមពីេលេនះេទៀត របយករណ៍ NGO ែដលរតូវបនសរេសរេដយរកុមចំនួន ១៧
េដយរូមមនទំង NGO ពីរបេទសឥណូឌ េនសុី NGOs អនតរជតិ និង NHRI របស់
ឥណូឌ េនសុី បនកត់សមគល់ពីករអនុេរគះរតូវបនផតល់ជូនដល់សសនផលូវករ ចបប់
បលសភីម (Blaspheme) (ែដលចត់ទុកជបទឧរកិដឋនូវសកមមភពសសនមួយចំនួន)
និងករវយរបហរេល (Armadiyahs)។ ដូចេនះ ចបស់ណស់មនភពខុសគនេល
សថនភពៃនសិទិស
ធ
សនរវងរបយករណ៍ទំងបី ។
េលរដឋ

ភពខុសគនរតូវបនេលកេឡងេដយអុីតលី

កនុងអំ ឡុងេពលេធវករេចទសួរ

មនបំណងកនុងករផលស់បូតរចបប់របស់ខួនសត
ល
ីពីសសន

ែដលបនសួរថេតឥណូឌ េនសុី
េដមបីឲយមនសងគតភពជ

មួយនឹងសតង់ដរ ICCPR ែដរឬេទ។ េលសពីេនះេទៀត ចរកភពអង់េគលសបនសួរ
េទឥណូឌ េនសុីេដមបីផតល់មតិេយបល់េលករវយរបហររបឆំងនឹង Armadiyahs។
េនកនុងឯកសរលទធផល មិនមនអនុសសន៍ជក់លក់ ពីេសរ ីភពសសនេនះេទ។
ផទុយេទវ ិញ អនុសសន៍មួយបននិ យយេដយសេងខបថ ៖” ខណៈេពលែដលទទួល

សគល់ករខិ តខំរបឹងែរបងេដយរដឋភិបលឥណូឌ េនសុី

ជអនុសសន៍ កិចចខិតខំរបឹង

ែរបងេនះគួរែតបនតធនករេលកកមពស់ និងករករពររគប់ែផនកទំងអស់ៃនរបជជន
ឥណូឌ េនសុ”ី ។
ពីករបញ
ជ ក់េដយសេងខបៃនដំ េណរករេនះ េយងអចសេងកតេឃញថ UPR ពិតជ
អនុញញតឲយេធវករកំណត់អតតសញញណ និងករពិភកសេលបញ
ហ សិទិម
ធ នុសស េហយវ
ផតល់ករជរមុញទឹកចិតតដល់រដឋភិបលកនុងករេដះរសយកងវល់ទំងេនះ។
េឆលយតបអចទន់េខសយ

និងមិ នតរមូវសកមមភពេដយផទល់េនះេទ

ប៉ុែនតករ
េដយសរ

ដំេណរករេនះមិនចងកតពវកិចច។ យ៉ ងណមិញ កនុងអំ ឡុងេពលកររតួតពិនិតយេលក

ទីពីររបស់របេទស (២០១២) ឥណូឌ េនសុីបនរតលប់េទកន់ ចំនុចេនះវ ិញ េហយបន
បងហញពីវឌឍនភពេឆពះេទកន់េសរ ីភពសសន។
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របសិទធភពៃនដំេណរករ

UPR

រតូវបនជែជកែវកែញកជេរចន។

មនចំនុចខលំង

ែដលែសតងេចញចបស់មួយចំនួន៖ (១) រគប់ រដឋទំងអស់រតូវបនរតួតពិ និតយ េហយ
ិ ីរួម
ពួកេគមិនអចលក់បំងពីកំណត់រតសិទិម
ធ នុ សសរបស់ខួនបនេនះេទ
ល
(២) នីតិវធ
បញចូ លទសសនៈពីអងគករសងគមសុីវ ិល

េដយេធវករធនបញ
ហ មិនអចរតូវបនកប់

ិ ីរគប់ដណតប់វ ិស័យទូលំទូលយមួយៃនសិទិធមនុសស េហយក៏
បត់េនះេទ (៣) នីតិវធ

មនករពក់ព័នធផងែដរកនុងកររកេលកេមលេលសិទិម
ធ ួយចំនួនតូច។

យ៉ ងណមិ ញ

ិ ីជកររតួតពិនិតយេលរដឋេដយរដឋ ែដលមនន័យ
មនចំនុចេខសយចំ នួនពីរ៖ (១) នីតិវធ
ថករមិ តៃនកររិះគន់ជេរឿយៗមនលកខណៈទន់ភលន់ គួរសម និងមិនមនករតទល់ជ
ិ ីេនះមិ នចងកតពវកិចចតមវ ិធីសរសតណមួយេនះេទ ដូចេនះ
ពិេសស និង(២) នីតិវធ
េទះបីជកររតួតពិ និតយមនភពសុីជេរមខពស់

ក៏រដឋអចមិនេអេព

ឬបដិ េសធករ

េឆលយតបបនែដរ។ ជឧទហរណ៍ មីយ៉ន់ម៉បនទទួលអនុសសន៍ចំនួន១៩០ េន
េពលរតូវបនពិនិតយកនុងឆនំ ២០១១ េហយបនបដិេសធចំនួន ៤៦ កនុងចំេណមេនះ

េដយអះអងថអនុសសន៍ទំងេនះ

រ ំេលភេលសិទិអ
ធ ធិបេតយយរបស់ខួលន។

ឧទ

ហរណ៍ៃនអនុសសន៍ែដលបនបដិេសធទំងេនះ រួមមនករអនុ ញញតឲយមនអនករយ
ករណ៍ពិេសសេដមបីេធវទសសនៈកិចច (ដូចែដលបនេសនេដយរបេទសអហសង់ទីន) ករ
េដះែលងអនកេទសនេយបយ

(ដូចែដលបនេសនេឡងេដយរបេទសែបលហសិក)

និងែសវងរកដំេណះរសយេលចំនួនជនេភៀសខលួនមីយ៉ន់ម៉កនុងតំ បន់ (ដូចែដលបន
េសនេ ឡងេដយរបេទសម៉ េឡសុ)ី ។
មនសរៈរបេយជន៍ និងករអភិវឌឍខងេរកដំេណរករេនះ។ UPR ផតល់នូវឧបករណ៍
ិ េឆលយតប
យ៉ ងវ ិេសសមួយេដមបីជួយដល់អងគករសងគមសុីវល

និងសរមបសរមួលករ

េលកកមពស់ និងករករពរសិទិម
ធ នុសស។ វជេវទិកមួយែដលអចអភិ វឌឍយុទធសរសត
េលអទិ ភព និងករសរមួលដល់ករតស៊ូមតិ ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត អងគករសងគម
សុីវ ិលជេរចនេរបរបស់ UPR ជេវទិ កមួយកនុងករេរៀបចំទសសនៈរបស់ពួកេគពីសិទិធ

មនុសស ដូចេនះផតល់និតយនុ កូលដល់ពួកេគេន UN។ េទះបីជមិនរតូវបនអនុញញត

ឲយនិយយ យ៉ ងេហចណស់ពួកេគអចនិយយេទកន់រដឋែដលអណិត ឬរបព័នធ
ផសពវផសយពីបញ
ហ េនះ។

នត
ី វិ ិ ធីពេិ សស
ិ ីពិេសសជេឈមះមួយ
នីតិវធ

ែដលបនដក់ ជូនដល់ចេងកមៃនយនតករករពរែដល

ិ ីពិេសសអច
បនេរបរបស់រសប់ករតមដន និងរយករណ៍សិទិម
ធ នុសស។ នីតិវធ
មនទរមង់មួយចំនួន ប៉ុែនតទរមង់ទំងអស់រួមមនករែតងតំងបុគគល ឬរកុមរបជជន
េដមបីេសុបអេងកតកងវល់សិទិម
ធ នុសសជក់លក់ ។ េនះអចជករេសុបអេងកតេលរបេទស
មួយជក់លក់

ឬជករេសុបអេងកតេលរបេភទជក់លក់ៃនកររ ំេលភសិទិម
ធ នុសស។
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ករេសុបអេងកតអចរតូវបនេធវេឡងេដយបុគគលមួ យរូប (អនកជំ នញករជបុ គគល ឬ
អនករយករណ៍ពិេសស) ឬអចបញូច លមនុសសមួ យរកុម (រកុមករងរ)។

េផតតសំខន់េលនីតិវ ិធីពិេសស
អនករយករណ៍ពិេសស
អនករយករណ៍ពិ េសសជបុគគលែដលមនអណតតិ

កនុងករេសុបអេងកតកងវលស
់ ិទិធ

មនុសសជក់ លក់ តមរបធនបទ ឬតមរបេទស។ មនអនករយករណ៍របែហលជ
៤០ រូប រួមមន៖
អនករយករណ៍តមរបធនបទ៖ លំេនដឋនរគប់រគន់ សិទិធកុនងករទទួលបនករអប់រ ំ

ករកត់េទសេរករបព័ នធតុលករ េដយសេងខប និងតមទំេនងចិតត សិទិធចំណីអហរ
េសរ ីភពកនុងករបេញច ញមតិ ឬជំេនឿ សុខភព សិទិធរបស់ជនជតិេដមភគតិច។

របេទសែដលមនអនករយករណ៍

ឬអនកជំនញករផទល់ខួលន៖

េបឡរូស

កមពុជ

េអរ ីរទ អុីរ ៉ង់ មីយ៉ន់ម៉ន កូេរ ៉ខងេជង ទឹកដី ប៉េឡសទីន ស៊ូម៉លី ស៊ូដង់ និងសុីរ ី។

អនកជំនញករឯករជយ
អនកជំ នញករឯករជយគឺរសេដៀងគននឹងអនករយករណ៍ពិ េសស

ប៉ុែនតពួកេគេផតតេល

កររសវរជវជជងករតមដន និងចុ ះទសសនៈកិចច។ ទំងេនះរូមបញូច លអនកជំនញ
ករេល៖ សំណួរពីសិទិម
ធ នុសស និងភពរកីរកខលំង បញ
ហ ជនជតិ ភគតិច សិទិធមនុ សស
និងសមគគីភពជអនតរជតិ

ផលប៉ះពល់ៃនេគលនេយបយកំែណទរមង់េសដឋកិចច

និង បំណុលបរេទសេលករទទួ លបនសិទិធមនុ សសេពញេលញ ករេលកកមពស់សណ
ឋ ប់
ធនប់អនតរជតិរបកបេដយរបជធិបេតយយ និងសមភព។

រកុមករងរ
រកុមករងរមនសមជិ ករបំរូប

មួយរូបសរមប់តំបន់នីមួយៗ

េហយពួកេគរយ

ករណ៍ពីកងវល់សិទិម
ធ នុសសជសកល ដូចជ៖ ករបត់ខួនេដយបងខ
ល
ំ ឬមិនសម័រគចិតត
ករឃុំខួលនតមទំេនងចិតត ករេរបរបស់ភតិករ ី ករេរសេអងេលរសតីកុនងចបប់ និងករ

អនុវតត សជីវកមមពហុជតិ។ រតូវចងចំ៖អនកតំណងពិេសសតំណងឲយ UNSG។ ពួក
េគអចជអនកជំនញករពិេសស

ឬអនកតំណងជន់ខពស់។

េរចនរសេដៀងគននឹងអនករយករណ៍ពិេសស

អណតតិរបស់ពួកេគជ

ប៉ុែនតមិនែមនរល់ករងរទំងអស់កុនង

វ ិស័យសិទិម
ធ នុសសេទ េហយក៏មិនរយករណ៍ដល់សថប័នសិទិធមនុសសែដរ។
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អនករយករណ៍ពិេសស អនកជំ នញករ និងរកុមករងររបស់ HRC មនឯករជយភព
េហយមិនតំណងរបេទសណមួយេនះេទ

ជសវ័យភពនឹ ងេធវឲយមនទំងេរកឌីដ

និងកររបឈម។ របយករណ៍របស់ពួកេគរតូវបនយកចិតតទុកដក់ ខពស់ េដយសរ
អនកជំនញកររតូវបនដឹងថមនឯករជយភព និងមិ នពក់ព័នធនឹងបញ
ហ នេយបយ។
យ៉ ងណមិញ ឯករជយភពទំ ងេនះរបស់អនកកន់កប់នីតិវ ិធី េធវឲយមនករពិបកដល់
ពួកេគកនុងករទទួលបនករអេញជញេដមបីទសសនៈកិ ចច

កនុងរបេទសែដលខលួនចង់េសុប

អេងកត។ ជករអនុវតត រតូវមនករេសនជលយលកខអកសរដល់រដឋ េហយរបសិនជរដឋ
រពមេរពៀង រដឋនឹងេចញលិខិតអេញជញ។ បញ
ហ ចំេពះនីតិវ ិធីេនះអចរតូវបនបញ
ជ ក់
េដយករណីរបេទសកូ េរ ៉ខងេជ ង និងមី យ៉ន់ម៉ែដលអនករយករណ៍ របស់របេទស
ទំងេនះរតូវបនអនុ ញញតប៉ុនមន (ឬគមនែតមតង) ដងប៉ុេណណះេដ មបីេធវទសសនៈកិចច កនុង

របេទសេនះកនុងអំឡុងេពលមួយទសវតសមុន។ មយ៉ ងវ ិញេទៀត របេទសជិត១០០ បន

េចញ ’លិខិតអេញជញេបកចំហ’ បងហញពីករេបកចំហររបស់ខួលន កនុងករទទួលករ

ទសសនៈកិចចពីអនកកន់កប់អណតតិនីតិវ ិធីពិេសសតមរបធនបទណមួ យ។

ដូចគននឹងអនករយករណ៍ ឬអនករសវរជវែដរ អនករយករណ៍ពិេសសរបមូល ព័ត៌មន
និងសរេសររបយករណ៍េដយេធវទសសនៈកិចចកុនងរបេទស

េដ មបីករេសុបអេងកតបែនថម។

េលសពីេនះេទៀត ពួកេគអចវយតៃមល និងផតល់ដំបូនមនសតីពីសថនភពសិទិម
ធ នុសស។
អណតតិរបស់ពួកេគអនុញញតឲយមនកររតួតពិនិតយ ករតមដន ផតល់ដំបូនមន និង េធវ
របយករណ៍សធរណៈេលសថនភពសថិតេរកមនី តិវ ិធី។

ពួកេគអចេឆលយតបនឹង

បណឹត ងបុគគល េធវករសិកសរសវរជវ ចប់ េផតមសកមមភពេលកកមពស់ និង ករយល់
ដឹង និងផតល់ជំនួយបេចចកេទសេនេពលែដលរតូវករ។
ិ ីពិេសសជទូេទរតូវបនេរបរបស់េដមបីេឆលយតបនឹងករតវ៉ បនទន់
ជករអនុវតត នីតិវធ
េដយសរថនីតិវ ិធីទំងេនះ

ជមេធយបយដ៏ឆប់រហ័សបំផុតកនុងករេឆលយតបនឹង

បញ
ហ សិទិធជបនទន់ ដូចជបុ គគលមួយរូបបត់ខួលន ឬករគរមមកំ ែហងដល់ជីវ ិតអនកណ

ិ ីពិេសសជេរឿយៗរតូវបនចត់ទុកថជអំណចជសកលសតីពីសថនភព
មនក់។ នីតិវធ

ឬរបធនបទសិទិម
ធ នុសស េហយដូចេនះ របយករណ៍របស់នីតិវ ិធីេនះទទួលបនករ
ិ ីពិេសសទំងេនះមនភពថមីេថម ង ែដលនីតិវ ិធីទីមួយ គឺជរកុម
ចប់អរមមណ៍។ នីតិវធ
ករងរសតីពីករបត់ខួលនែដលបនចប់េផតមកនុងឆនំ១៩៨០

េហយមនករេកនេឡងពី

ចំនួនតិចជងដប់កុងេដ
ន
មទសវតសឆនំ១៩៩០ ដល់របែហលជែសសិបេពលបចចុបបនន។
េនអសុីអេគនយ៍

មនអនកតំណងពិេសសេនកនុងរបេទសកមពុជ

េទះបីជេនះមិន

ែមនដច់ ណត់ថជនីតិវ ិធី ពិេសស ប៉ុែនតអនកតំណង UNSG តមករពិតជក់ែសតង
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អនកតំណងពិេសស និងនី តិវ ិធីពិេសស មនលកខណៈរសេដៀងគន។ មីយ៉ន់ម៉មន
ទំងអនករយករណ៍ពិេសស (ចប់ តំងពីឆនំ១៩៩៣)និងទីរបឹកសពិេសសៃនអគគេលខ
ធិក រ (ចប់ តំងពីឆនំ២០០០)។ ករេរជសេរ សអនករយករណ៍ពិេសស គឺែផអកេលតុលយ
ភពតំបន់ ដូចេនះមនចំនួនជក់លក់ មកពីអសុី។ អនកជំនញករពីរបេទសៃថ ឥណូឌ
េនសុី ម៉ េឡសុី និងហវីលីពីនធល ប់េធវជអនករយករណ៍ពិេសស។
អនករយករណ៍ពិេសសតមរបធនបទមួ យចំនួន បនេធវករវយតៃមលេលរបេទសេន
អសុីអេគនយ៍ែដលបនទទួលចំ ណប់អរមមណ៍េលរបព័នធផសពវផសយ។ េនេពលែដល
អនករយករណ៍ពិេសសសរមប់ កិចចករកត់េទសេរករបព័ នធតុលករ

េដយសេងខប

ឬតមទំេនងចិតត Philip Alston បនទសសនៈរបេទសហវីលីពីនកនុងឆនំ ២០០៧ របយ

ករណ៍របស់គត់បនទទួលបនចំណប់អរមមណ៍យ៉ ងេរចនកនុងតំ បន់។ េនកនុងរបយ
ករណ៍េនះ គត់ បនបញ
ជ ក់ថ ”កមលំងេយធមនេគលជំហរបដិេសធេលករកត់កីត

េរករបព័នធតុលករែដលមនករចូលៃដេជងពីទហនរបស់ខួលន” ជមតិេយបល់មួយ
ែដលមនលកខណៈសុីជេរមេលកងកមលំងេយធហវីលីពីន េហយេធវឲយមនករជែជក
ហ េនះ។
ែវកែញកេរចនពីបញ

េផតតសំ ខន់េល
ទសសនៈកិ ចចរបស់ Alston េទកន់ របេទសហវីលីពីនកនុងនមជអនក
រយករណ៍ពិ េសសេលករសមលប់ រងគលេរករបព័ នធតុលករ
ហវីលីព អល់សុន
ត (Philip Alston) គឺជអនករយករណ៍ពិ េសសេលករកត់េទសេរក
របព័ នត
ធ ុលករ េដយសេងខប ឬតមទំេនងចិ តត ចប់តំងពីឆនំ២០០៤។ កនុងឆនំ ២០០៧
គត់មនេបសកកមមេទកន់របេទសហវីលីពីន។ េនកនុងរបយករណ៍របស់គត់មួយឆនំ

េរកយមក គត់ បនបងហញថចប់ តំងពីឆនំ ២០០១ មករបជជនរបែហលជ ៨០០
នក់ ជពិ េសសសកមមជនេឆវងនិយមរតូវបនសមលប់ េដយរូមមនទំងអនកតស៊ូមតិ
កំែណទរមង់ដីធីល និងអនកករពរសិទិម
ធ នុ សស។ ករសលប់ទំងេនះភគេរចនេដយសរ

បុគគលេយធ។
រដឋភិ បលបនេឆលយតបថករសលប់ទំងេនះ

ភគេរចនរតូវបនរបរពឹ តេត ដយជន

កុំមុយនិ
ម
សែដលជែផនកមួយៃន ’ករជរមះេចល’ ឬករលុបបំបត់គិញសមងត់ ែដល
េនះ Alston េហថជ” ករពយយមេដយអត់មនករេអៀនខមស (េដយរដឋភិបល)
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កនុងករបែងវរករទទួលខុសរតូវ”។ Alston ក៏បនបញ
ជ ក់ែដរថតុ លករ ”េផតតសំខន់

េលករកត់េទសេមដឹកនំសងគមសុីវ ិល ជជងអនកសមលប់េមដឹកនំទំងេនះ” ។ ជ
លទធផលនំឲយមននិទណឌភពករមិតខពស់។

បនទ ប់ពីរបយករណ៍បនេចញកនុងឆនំ

២០០៨ចំនួនៃនករសមលប់រងគលេរករបព័នធតុលករបនធលក់ចុះពីជង២០០ មករតឹម

៦៨។ េទះបីជករសមលប់ចំនួន ៦៨ េនែតខពស់ក៏េដយ ករធលក់ចុះគួរឲយកត់សមគល់
េនះបងហញពីលទធភពនីតិវ ិធីពិេសស

កនុងករផលស់បូតរសតង់ដរសិទិធមនុសសកនុងសថន

ភពមួយចំនួន។

នត
ី ិវិធីបណឹត ង
HRC

អចេរបរបស់នីតិវ ិធីដៃទកនុងករេសុបអេងកតរបេទសែដលមនកំណត់រតសិទិធ

មនុសសមិនលអផងែដរ។ ចប់តំងពីឆនំ ២០០៧ មក កនុងករណីែដលខលួនយល់េឃញ
ថមន ”កររ ំេលភបំពនធងន់ធងរ និងអចេធវករបញ
ជ ក់ភ័សុតងបនេល
ត
សិទិម
ធ នុសស
និងេសរ ីភពជមូ លដឋន” HRC នឹងទទួលយកបណឹត ងបុគគល េហយបនទប់មកនឹងេធវ
ិ ីេនះមនវតតមនេរចនទសវតសមកេហយ េហយពី
ករេសុបអេងកតសមងត់មួយ។ នីតិវធ
មុនរតូវបនសគល់ថជនីតិវ ិធី ១៥០៣។ េនកនុងអនតរកលពីគណៈកមមករេទជរកុម
របឹកស

ិ ីេនះរតូវបនពិនិតយេឡងវ ិញ
នីតិវធ

បនតួច

និងរតូវបនផលស់េឈមះេទជនីតិវ ិធីបណឹត ង។

េហយមនករផលស់បូតររចនសមព័នប
ធ នតិច
ករេសុបអេងកតេនះក៏អនុ វតត

ចំេពះកររ ំេលភបំពនែដល ’ធងន់ធងរ’ ែដលមនន័យថកររ ំេលភបំពនរតូវែតមន
សភពធងន់ធងរ។ HRC នឹងមិ នេសុបអេងកតេលកររ ំេលភបំពនេលបុគគល ឬសថនភព

ែដលមិនចបស់ថរដឋបនេដរតួ នទីកុនងេនះេទ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត ដំេណរករេនះ
ជករសមងត់
បិទជិ ត

មនន័យថ

HRC

រតូវបនតរមូវឲយេធវករេសុបអេងកតេនកនុងបនទប់

េហយករពិភកសមិនរតូវបនផសពវផសយជសធរណៈេនះេទ។

មនករេសុបអេងកតេលរបេទសអសុីអេគនយ៍ណមួយេនះេទ

មិនធលប់

េដយយនតក រេនះ

េទះបីជរបេទសម៉ ល់ឌីវ ែដលជរបេទសជិតខងេនអសុីខងតបូង រតូវបនេសុប
អេងកតេនកនុងឆនំ ២០០៨ ក៏េដយ។ េនកនុងយនតករពីមុន ែដលរតូវបនសគល់ថជ

ិ ី ១៥០៣ (េដយសរនីតិវ ិធីេនះរតូវបនបេងកតេដយេសចកតីសេរមច ECOSOC
នីតិវធ

េលខ ១៥០៣) របេទសអសុីអេគនយ៍ជេរចនរតូវបនេសុបអេងកតដូចមនបងហញកនុង
តរងខងេរកម៖
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ិ ីបណឹត ង
តរង ៥ -៣: ករេសុបអេងកតរបស់រដឋេដយគណៈកមមករសិទិម
ធ នុ សសនីតិវធ
របេទស

េពលពិ និតយេរកមករេដះរសយឆនំ ១៥០៣

រប៊ុយេណ

មិនធលប់

ឥណូ ឌ េនសុី

១៩៧៨-១៩៨១

ម៉ េឡសុី

១៩៨៤

មី យ៉ន់ម៉

១៩៧៩-១៩៨០

កមពុជ
ឡវ

១៩៧៩ (ដូ ចកមពុជ)
១៩៩៥

១៩៨៣-១៩៨៥

១៩៩០-១៩៩២
ហវីលីពីន

១៩៨៤-១៩៨៦

សិងប
ហ ុរ ី

មិនធលប់

ៃថ

១៩៩៥, ១៩៩៦

េវៀតណម

១៩៩៤

ទី ម័រខងេកត

មិនដូចរបេទសឯករជយប៉ុ ែនតជែផនកមួយរបស់ឥណូ ឌ េនសុី

HRC

េដរតួ នទីសំខន់មួយកនុងករេលកកមពស់

និងករករពរសិទិម
ធ នុ សសេនកនុង

របព័នធ UN។ ខណៈេពលែដលសថប័នមួយែដលមនែតសមសភពរដឋេធវករតមដន
សតង់ដរសិទិម
ធ នុសសរបស់រដឋដៃទនឹងមនកររបុងរបយ័តន

និងមនែដនករមិតេដយ

សរេហតុ ផលនេយបយ សកមមភពរបស់ HRC ែដលអចអនុ វតតនីតិវ ិធីដូចជនីតិវ ិធី
ពិេសស UPR និងនី តិវ ិធីបណឹត ងបនចប់េផតមកនុងករបងហញពីភពខុសគនេលសតង់ដរ
សិទិធមនុសស។ អនករយករណ៍ពិេសសេនែតបនតកុនងករេធវករងរសំខន់របស់ខួលនកនុង
ករេឆលយតបនឹ ងកររ ំេលភបំពនជុំវ ិញពិ ភពេលក

េហយចត់វ ិធនករភលមៗេល

បណឹត ងៃនកររ ំេលភបំពនធងន់ធងរេលសិទិម
ធ នុសស។

៥.៣ ករយ
ិ ល័យឧតតមសនងករទទួលបនទុកកិចចករសទ
ិ ម
ិធ នុសស
កិចចកររគប់រគងសកមមភពសិទិធមនុសសេន

UN

និងករវយតៃមលរដឋេដមបីអនុេលម

តមកតពវកិចចរបស់ខួនេន
ល
UN រតូវបនបំេពញេដយ OHCHR។ ដំបូងេឡយរតូវបន
េហថជមជឈមណឌលសិទិម
ធ នុសស OHCHR រតូវបនបេងកតេឡងបនទប់ពីរកុមេផសងៗ
េនេដ មទសវតសឆនំ១៩៩០ បញុច ះបញូច លឲយមនសថប័នជន់ខស
ព ់ជងមុន កនុងកររគប់
រគងបញ
ហ សិទិម
ធ នុ សសេន UN។ ទសសនៈេនះរតូវបនទទួលយកេនកនុងសននិសិទពិភព
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េលកសតីពីសិទិម
ធ នុសសកនុងឆនំ១៩៩៣ និងេសចកតីសេរមចែដលបនេចញកនុងករបេងកត
OHCHR។
សកមមភពែដលមនេនកនុង OHCHR រួមមនចលនកនុងករបេរញជៀបសិទិធមនុសសកនុង

របព័នធ UN និងេដមបីផតល់នូវសេមលងដ៏ខលំងមួយកនុងករករពរសិទិម
ធ នុសស។ េលសពី
េនះេទៀត

សថប័ នេនះផតល់ជំនួយដល់រដឋភិបល

បណ
ត លបេចចកេទស

ដូចជជំនញករ

និងករបណុត ះ

េដមបីជរមុញឲយពួកេគេឆលយតបនឹងកតពវកិចចសិទិធមនុសសរបស់

ពួកេគ។ សថប័ នេនះក៏សរមបសរមួលសកមមភពសិទិម
ធ នុសសេនកនុង UN និងគំ រទដល់
សថប័ នសនធិសញញផងែដរ ជឧទហរណ៍តមរយៈករសរមបសរមួល UPR។ OHCHR
ក៏អនុ វតតសកមមភពអប់ រ ំ ព័ត៌មនសធរណៈ និងករតស៊ូមតិតំណងឲយ UN ផងែដរ។
មិនដូ ចគននឹង HRC េនះេទ OHCHR មិនមនសមសភពជតំណងរដឋេនះេទ ប៉ុែនត
មនសមសភពជបុគគលែដលមនជំនញករកនុងវ ិស័យសិទិធមនុសស។
OHCHR រតូវបនសគល់ថមនវតតមនេនតមរបេទសេរចន េដយមនករ ិយល័យ
របចំរបេទស និងថនក់តំបន់ ចំនួន ២៥ ជុំវ ិញពិភពេលក។ េនអសុីអេគនយ៍ ករ ិយ
ល័យរបចំ តំបន់មនេនទីរកុងបងកក េនករ ិយល័យកណ
ត ល ESCAP។ េនេដម
ទសវតសឆនំ ១៩៩០ OHCHR មនបញ
ហ កនុងករទទួលបនករទទួលសគល់េដយសរ
ករមិនចុ ះសរមុងគន និងករ ិយធិបេតយយរបស់ UN េធវឲយ OHCHR ទន់េខសយ និង
មិនមនរបសិទិភ
ធ ព។ យ៉ ងណមិញ ជមួ យនឹងភពចរមុះៃនសមជិកគណៈកមមករ
ែដលខលំងកល និងមនករទទួលសគល់នូវអណតតិទូលំទូលយេល សិទិធមនុសសទូ ទំង
UN

OHCHR បនចប់េផតមទទួលបនភពេលចេធលកនុងករងររបស់ខួលន។ OHCHR

រតូវបនដឹកនំេដយឧតតមសនងករ
ចប់េផតមកនុងឆនំ

១៩៩៤

ែដលរតូវបនែតងតំងេដយអគគេលខធិករ។

តូនទីេនះតរមូវឲយសមជិកគណៈកមមករបំេពញអណតតិ

រយៈេពលបួនឆនំ។ រតឹមឆនំ ២០១៤ មនសមជិកគណៈកមមធិករចំនួនរបំពីររូបមកពី
អឺរប
៉ុ អេមរ ិកឡទី ន និងអរហវិក ប៉ុែនតមិនមនមកពីអសុីេនះេទ។

៥.៤ សថប័នសនធស
ិ ញញ
ដូចែដលបនេរបៀបេធៀបនឹងសថប័ធមមនុញញ សថប័នសនធិសញញជរបេភទែដលរតូវបន
ែបងែចកដច់ េដយែឡកពីសថប័នសិទិម
ធ នុសស។

សថប័នសនធិសញញរតូវបនបេងកត

ិ នរតូវបនបញ
េឡងពីសនធិសញញសិទិម
ធ នុសស េហយករបេងកត អណតតិ និងវធ
ជ ក់
លមអិតកនុងសនធិសញញផទល់ែតមតង។ សនធិសញញសិទិម
ធ នុសសនីមួយៗ (និងពិ ធីសរបែនថម
សតីពីទរុណកមម) មនសថប័នសនធិសញញរបស់ខួន
ល ែដលមនសថប័នចំនួនដប់ គិតរតឹម
ឆនំ ២០១៤។ េនេពលែដលសនធិសញញចូលជធរមន លទធផលសំខន់បំផុតមួយគឺជ
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ករបេងកតគណៈកមមធិករ ែដលមនសមជិកពី ១០-២៣ រូប (េយងតមសនធិសញញ)
ែដលមនករងរកនុងកររតួតពិនិតយករអនុេលមរបស់រដឋភគី។
សថប័ នធមមនុញញជេរឿយៗមនសមសភពជតំណងរដឋ

ខណៈេពលែដល

សថប័ នសនធិសញញមន

សមសភពជអនកជំន ញករឯករជយ។ ជធមមត សមជិកសថប័ នសនធិសញញ ជអនក
ជំនញករសិទិម
ធ នុសស អចជអនកចបប់ អនកករទូត ឬបុគគលិក NGOs។

ពួកេគរតូវ

បនែតងតំងេដយរដឋភគី ៃនសនធិសញញ ប៉ុែនតមុខតំែណងរបស់ពួកេគ ឯករជយពីរដឋ
(ដូចេនះធនថរដឋភិ បលមិ នរគប់រគងពួកេគ)។ សថប័ នទំងេនះអនុវតតនូវសកមមភព
មួយចំនួន ែដលមនភពខុសគនពីសនធិសញញមួយេទសនធិសញញមួយ េហយរតូវបន
សេងខបកនុងតរងខងេរកម៖

តរង ៥ -៤: សេងខបសថប័នសនធិសញញ
សថប័ន

ចំ នួនគណៈកមមករ

សនធិសញញ

របយករណ៍ បណឹ ត ងបុ គល
គ

របយករណ៍

សំណួរ

រដឋ

រយៈេពល*

និ ង/ឬ េបសកកមម

១៨

មន

មនពិធីសរបែនថម ២ និ ងសំេណ

អត់

CESCR ១៨

មន

មនពិធីសរបែនថម ២ និ ង ៥

មន ពិ ធិសរបែនថម**

CEDAW

២៣

មន

មនពិធីសរបែនថម ១ និ ង ៤

មន ពិ ធីសរបែនថម

CRC***

១៨

មន

មនពិធីសរបែនថម ២ និ ង ៥

មន ពី ធីសរបែនថម**

ICERD

១៨

មន

មន មរត១៤

១ និ ង ២

អត់

CAT+

១០

មន

មន មរត២២

១ និ ង ៤

មន មរត២០

CMW

១៤

មន

មន មរត៧៧

១ និ ងសំេណ៥ អត់

CRPD

១៨

មន

មន ពិ ធីសរបែនថម ២ និ ង ៤

មន ពិ ធីសរបែនថម

ICED

១០

មន

មន មរត៣១

មន មរត៣៣

CCPR

២ ++

OP = ពិធីសរបែនថម
* ចំនួនឆនំរហូតដល់របយករណ៍បឋម/ ចំនួនឆនំរវងរបយករណ៍បនទប់
** េនេពលែដល OP ចូ លជធរមន
***ពិ ធីបែនថមទំងពីរៃន

CRC

ទមទររបយករណ៍រដឋភ គីផងែដរ

បនទប់មកេរៀងរល់របំឆនំ
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ជបឋមកនុងរយៈេពល

២ឆនំ

+ តម

CAT

មនអនុគណៈកមមករសតីពីករបងករទរុណកមម

និងកររបរពឹតម
ត កេល

ឬទណឌកមមដៃទេទៀតែដលសហវ អមនុសសធម៌ និងបនទបបេនថកផងែដរ ឬ (SPT)
++ មិ នទន់បនសេរមចេនេឡយ

សថប័នសនធិសញញនីមួយៗខុ សគនបនតិចបនតួចេដយសរអណតតិ

និងអំណចរបស់ខួន។
ល

ែផនកចុងេរកយៃនែផនកេនះនឹងបញ
ជ ក់លមអិតពីសកមមភពសថប័នសនធិសញញ

និងពិភ

កសពីវ ិធី ែដលពួកេគករពរសិទិម
ធ នុ សស។

របយករណ៍រដឋភគី
េនេពលែដលរដឋមួយរពមេរពៀងេលសនធិសញញមួយ រដឋក៏េបតជញផងែដរកនុងករសរេសរ
របយករណ៍តមេពលេវលកំណត់ (េពលេវលជក់លក់ែផអកេលសនធិសញញ ប៉ុែនត
របែហលជបួ នេទរបំ ឆនំ

ជរយៈេពលទូេទ)

ែដលរដឋបញ
ជ ក់លមអិតពីវ ិធីែដលខលួន

េឆលយតបនឹងកតពវកិចចសនធិសញញរបស់ខួលន។ រដឋរតូវែតេរៀបរប់ពីជំហន ដូចជវ ិធន

ិ នករដៃទ ែដលរតូវអនុវតតេដមបីធនថ
ករចបប់ តុលករ េគលនេយបយ និងវធ

សិទិក
ធ ុងសនធ
ន
ិសញញរតូវបនករពរ។ របយករណ៍រដឋភគី ជទូ េទជឯកសរេរចន
ទំព័រ េពលខលះជិតពីររយទំ ព័រ ែដលេឆលយតបនឹងសនធិសញញ មួយមរតមតងៗ។ របយ
ករណ៍គួរែតពនយល់ពីេតថសិទិក
ធ ុនងសនធិសញញ
ដូចេមតច

រតូវបនបញូច លកនុងចបប់ជតិយ៉ង

េតរបជជនប៉ុនមននក់ ែដលបនទទួលសិទិក
ធ ុនងរបេទសេនះ

េហយសកមម

ភពដៃទេទៀតែដលខលួនបនេធវេដមបីធនករករពរសិទិ។
ធ
ជទូេទ រដឋរតូវរបគល់ជូនរបយករណ៍បឋម កនុងរយៈេពលមួ យ ឬពីរឆនំបនទប់ ពីករ
ផតល់សចចប័ន

បនទ ប់ពីេពលេនះករេធវរបយករណ៍រតូវបនកំ ណត់តមេពលេវល

(ជទូ េទបួន ឬរបំ ឆនំ)។ យ៉ ងណមិញ េនះជកិចចករែដលអត់ធមតមួយ និងមិ នែមន
ជករភញក់េផអលេនះេទ ែដល រដឋជេរចនមនករសទក់េសទរកនុងករេធវកររសវរជវ
និងសរភពនូវកងវះខតៃនករអនុេលមតមសនធិសញញេដយរដឋខួលន។ លទធផលគឺថ

រដឋជេរចនមនភពយឺតយ៉ វ កនុងកររបគល់ជូនរបយករណ៍របស់ខួលន។ រដឋភគេរចន

យ៉ ងេហចណស់េនជំពក់របយករណ៍យ៉ ងតិចមួយ េហយរដឋជេរច នេទៀតជំពក់
របយករណ៍ចំនួនពីរ ឬេរចនជងេនះ។ របេទសរប៊ុយេណមិនែដលបនរបគល់ជូន
របយករណ៍ដល់ CEDAW ទល់ែតេសះចប់ តំងពីករផតល់សចចប័នរបស់ខួលនកនុងឆនំ
២០០៧ ឥណូឌ េនសុីជំពក់របយករណ៍ចំនួនបីដល់ CERD េហយរបេទសឡវបន
ជំពក់របយករណ៍ដល់សថប័ នសនធិសញញចំនួនរបំ។

េនះមិនែមនមនន័យថអសុី

អេគនយ៍មិនបំ េពញកតពវកិចច កនុងកររបគល់របយករណ៍េនះេទ េដយសរមនរដឋ
ជេរច នក៏ជំពក់របយករណ៍ផងែដរ

េហយតមករប៉ ន់របមណ

របយករណ៍ជង ១០០០ ដល់សថប័នសនធិសញញទំងអស់។
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មនករជំពក់

ករពិ ភកស និងករជែជកែវកែញក
េត របយករណ៍ រដឋភគី ជមេធយបយមនសរៈសំខន់ មួ យកនុ ងករកំ ណត់ សថនភព
សិទិធមនុ សសកនុងរបេទសមួ យែមនែដរឬេទ?

មនកររ ិះគន់ជេរច នេលរបព័ នធរបយករណ៍របស់រដឋ។ របេទសអសុីអេគនយ៍ែតមួ យ
គត់ែដលមិនជំពក់របយករណ៍គឺ របេទសសឹងហបូរ ី

(េទះបីជរបេទសេនះបនផតល់

សចចប័នេលសនធិសញញចំនួនែតពីរក៏េដយ)។ េលសពីេនះេទៀត ដំេណរករេនះមិន
មនសរៈសំខន់ចំេពះរដឋ ែដលមិនបនផតល់សចចប័នេលសនធិសញញេនះេទ។ ចំេពះ
រដឋែដលបនជំ ពក់របយករណ៍

សថប័នសនធិសញញអចរតឹមែតផតល់ករេលកទឹកចិតត

ិ លភពៃនរបយករណ៍ និងករទមទរឲយមនករចំណយធន
ប៉ុែនតែតទំហំ និងវស
ធនរបស់រដឋ

មិនមនអវីេរចនែដលសថប័នសនធិសញញអចេធវេដ មបីធននូវករអនុ

េលមេនះេទ។ េទះបីជេនេពលែដលរតូវបនរបគល់ជូនក៏េដយ ក៏របយករណ៍
ជេរច នផតល់ជូនែតពីទសសនៈរបស់រដឋ និងលុបេចលនូវបញ
ហ សិទិធមនុសសសំខន់ៗ។
េដយសរែតកងវល់ទំងេនះមនករផតួចេផតមដំេណករពិេរគះេយបល់េដយ OHCHR
ែដលរតូវបនេហថ ‘ដំេណរករពរងឹងសថប័ នសនធិសញញ’។ ដំេណរករេនះបនគូស
បញ
ជ ក់ពី ”ឧបសគគជចមបងៃនរបយករណ៍រដឋ និងករទំនក់ ទំនងជមួយរដឋ ធនធន
មិនរគប់រគន់ រុៃំ រ ៉ៃនសថប័នសនធិសញញ

និងករអនុេលមតមមិនមនរបសិទិភ
ធ ព

េដយរដឋភគីេលកតពវកិចចរបយករណ៍របស់ពួកេគ” ។ ករពិ េរគះេយបល់បនផតល់
នូវដំេណះរសយែដលអចេទរួចមួយចំនួន

រួមមនរបយករណ៍េទលែដលរគប់

ដណតប់េលសនធិសញញទំងអស់ ឬរតឹ មែតេសនសុំរបយករណ៍ពីរដឋែដលមនកំណត់រត
មិនលអប៉ុេណណះ។

េតអចេធវអីប
វ នេដមបីេដះរសយបញ
ហ េនះ?
េនះ?

េតអចេទរួចែដរឬេទកនុងកររំពឹងថរដឋ

នឹងឮរយករណ៍េដយសនយនុម័តេលសថនភពសិទិម
ធ នុសសរបស់ពួកេគ

ឬេនះជ
ឬេនះជ

ិល?
ជេរមសលអរបេសរបំផុតសរមប់អងគករសងគមសុវី ិល?
េតមនតរមូវករចំបច់កងកររយករណ
៍ េរៀងរល់
ុន

នីមួយៗ

៤-៥ឆនំមតងសរមប់សនធ
សនធិសញញ

ែដលមនន័យថរបេទសខលះរតូវេធវរបយករណ៍េសទរែតពី
ែតពីររបយករណ
របយករណ៍

កនុងមួយឆនំែដរឬេទ?
ដរឬេទ?

កតពវកិចេច នះជបនទុកធងន់ធងរ

េដយសរពួកេគរតូវរសវរជវ

និងសរេសររបយករណ៍ទំងេនះ បញចូ នរបតិភូេទទីរកុងហសឺែណវ និងបនទប់មកេទៀត
កេទៀត

តមដនបនតពីលទធផល។

េតមិនមនជករលអេនះេទឬកនុងករេរបរបស់នីតិវ ិធី UPR? (ប៉
(ប៉ុែនត UPR មិនរគប់
ដណតប់សិ
សទ
ិ ិេធ រចនដូចែដលបនបញ
េផសងៗេនះេទ))។
ជ ក់កុងសនធ
ន
ិសញញេផសងៗេនះេទ
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េនេពលែដលរបយករណ៍រតូវបនរបគល់ជូន

សមជិកសថប័ នសនធិសញញនឹងអន

េហយជួបរបជុំ ជមួយជមួយនឹ ងរដឋ េដមបីពិភកសពីដំេណរករៃនរបយករណ៍េនះ។
េដយសរែតរបយករណ៍ជទរមង់មួយៃនករវយតៃមលខួលនឯង

រដឋជេរឿយៗលុប

េចលនូវព័ ត៌មនៃនកររ ំេលភបំពនសិទិម
ធ នុសស ឬេធវករអះអងពីសតង់ដរខពស់ែដល
មិនឆលុះបញ
ច ំងពីសថនភពេនមូ លដឋេនះេទ។

េដយសរែតេហតុផលេនះ

សថប័ន

សនធិសញញអនុញញតឲយមនសថប័នឯករជយមួយ ដូចជ NGOs េដមបីរបគល់របយ
ករណ៍ផទល់របស់ពួកេគ (េហថ ’របយករណ៍រសេមល’ ) េដមបីផតល់នូវទសសនៈ
ឯករជយមួយ។

កររតួតពិនិតយជក់ែសតងនឹងេក តមនេឡងេនកនុងកិចចរបជុំមួយែដល

កនុងេនះសថប័នសនធិសញញនឹងជួបអនកតំណងពីរដឋភគី េនករ ិយល័យ OHCHR កនុង
ទីរកុងហសឺែណវ េហយរបតិភូរដឋនឹងេឆលយសំណួរពីសថប័នសនធិសញញកនុង ’កិចចសនទន
កនុងន័យសថបន’។
ករណ៍រសេមល

ជេរឿយៗសថប័នសនធិសញញេលកបញ
ហ ែដលេកតមនកនុងរបយ
េហយរដឋអចរតូវបនេសនេដមបីផតល់ព័ត៌មនបែនថមពីក ររ ំេលភ

ិ ីទូេទមួយគឺ (ជសំខន់ ជំហន
បំពនែដលេកតមនេឡងេនកនុងរបេទស។ នីតិវធ

នីមួយៗៃននីតិវ ិធីេនះរតូវបនចងរកងជឯកសរ និងមនជសធរណៈ)៖

១. កររបគល់ ’របយករណ៍រដឋ’ (ឯកសររកស់ែដលមនជង ១០០ ទំព័រ)
២. សថប័ នសនធិសញញដក់ បញូច លគន នូវ ’តរងបញ
ហ ’ ែដលខលួនចង់ឲយរដឋេធវករពិភកស
ែដលមួយចំនួនៃនបញ
ហ ទំងេនះ

អចរតូវបនេលកេឡងេដយរបយករណ៍

រសេមល (ជធមមតរបែហលជពី ១០-២០ បញ
ហ )
៣. រដឋភគីេឆលយតបេលតរងៃនបញ
ហ
៤. សថប័ នសនធិសញញេចញ ’របយករណ៍សេងខប’ ែដលបញ
ជ ក់ល មអិតពីកិចចរបជុំ
៥. សថប័ នសនធិសញញេចញ’េសចកតីសននិដឋនអេងកត’
ដល់រដឋផងែដរ។
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ែដលអចបញូច លនូវអនុ សសន៍

ករពិភកស និងករជែជកែវកែញក
េតរបេទសនឹងេធវករផលស់បូតរេដយសរែតនីតិវ ិធីរបយករណ៍របស់រដឋ
ែដរឬេទ?
របយករណ៍រដឋមនឥទធិពលតិ តតួចេលករអនុេលមតមសិទិម
ធ នុ សស។

យ៉ ងណ

មិញ របយករណ៍ទំងេនះអចរតូវបនេរបរបស់តមមេធយបយជេរច នេដមបីេធវឲយ
របេសរេឡងនូ វបញ
ហ សិទិម
ធ នុសស េហយមនឧទហរណ៍ជេរចនកនុងតំបន់ ។ ជឧទ
ហរណ៍ របេទសៃថបនផលស់បូតរចបប់អពហ៍ពិពហ៍សរមប់រសតីរបស់ខួលន េហយជ

លទធផលេធវឲយមនករអនុេលមតមទំ ង ICCPR និង CEDAW។ សថប័ នសនធិសញញ
CEDAW

បនបញ
ជ ក់ថចបប់អពហ៍ពិពហ៍របស់របេទសៃថបនេរស
 េអងេលរសតី៖

ជករពិបកជង សរមប់រសតីកុនងករែលងលះបុរស េដយពួកគត់ រតូវបងហញថបុ រស
ផិតកបត់ ឬបុរសបនបត់ខួនរយៈេពលពី
ល
រឆនំ ខណៈេពលែដលបុរសមនជេរមសកនុង
ករែលងលះេដយមិនមនកំហុស ។

េលសពីេនះេទៀតរសតីរតូវែតបតូររតកូ លដក់

រតកូ លបតី។ កនុងឆនំ ២០០៥ របេទសៃថបនផលស់បូតរចបប់េនះ។

បណឹត ងបុគគល
បែនថមពីេលករទទួលបណឹត ងបុ គគល

សថប័នសនធិសញញមួយចំនួនក៏ ទទួលបណឹត ងពី

បុគគល និងរដឋភគីផងែដរ។ ខណៈេពលែដលសថប័នសនធិសញញចំនួនបួនេធវករទទួល
បណឹត ងរវងរដឋ

កនលងមកមិនមនបណឹត ងែបបេនះេនះេទ

នឹងមិ នរតូវបនពិភកសេនះេទ។

េហយដូចេនះនីតិវ ិធីេនះ

ជកររគប់រគន់កុនងករចងចំថ

ដូចគននឹងHRC

ែដរ រដឋជេរឿយៗមនករសទក់េសទរែផនកនេយបយកនុងករផតួចេផតមបណឹត ងេដយផទល់

េលរដឋដៃទេដយខលចករសងសឹក ែដលមនន័យថទុ កឱកសឲយបុ គគល និងសងគម
សុីវ ិលកនុងករេធវកិចចករេនះ េដមបីបឹង
ត ពីកររ ំេលភបំ ពនសិទិម
ធ នុសសជក់ លក់។ មយ៉ ង
វ ិញេទៀត

បណឹត ងបុគគលរតូវបនេរបរបស់រតូវបនេរបរបស់េរចនជង

េដយមន

បណឹត ងរបែហលជ ២៥០០ ែដលបនដក់ ជូនសថប័នសនធិសញញកលពីេពលកនលងមក
េនះ។ សនធិសញញទំ ងអស់មនយនតករបណឹត ង យ៉ ងណមិញ៖
• CMW ៖ អនុសញញពលករេទសនតរបេវសន៍រតូវកររដឋចំនួនដប់ កនុងករផតលស
់ ចចប័ន
មរត ៧៧ ៃនអនុសញញេដមបីនីតិវ ិធីបណឹត ងអចចប់េផតមបន។ រតឹមឆនំ ២០១៤
មនែតរដឋចំនួនពីរែតប៉ុេណណះែដលបនផតល់សចចប័ន។
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ិ ីបណឹត ងសរមប់ CRC រតូវបនផតួចេផតមេឡងកនុងេដមឆនំ ២០១៤ េន
• CRC ៖ នីតិវធ
េពលែដលពិធីសរជេរមសទីបីរបស់អនុសញញេនះ

ទទួលបនករផតល់សចចប័ន

ចំបច់ចំនួនដប់។ គិតរតឹមឆនំ២០១៤ មិនទន់មនករដឹងបណឹត ងេនេឡយេទ។
ិ ីបណឹត ងសរមប់ ICESCR រតូវបនផតួចេផតមកនុងែខឧសភ ឆនំ
• ICESCR ៖ នីតិវធ
២០១៣

េនេពលែដលពិធីសរបែនថមទទួលបនករផតល់សចចប័នែដលចំបច់

ចំនួនដប់។ យ៉ ងណមិញមិនទន់មនករកត់េសចកតីេលបណឹត ងបុគគលេនេឡយ
េទ។
• ICED ៖ សនធិសញញករបត់ខួនេដយ
ល
បងខំតរមូវឲយរដឋេធវកររបកសតមមរត ៣១
ថពួកេគអនុញញតឲយមនបណឹត ង។ មកដល់េពលបចចុបបនន រដឋភគីចំនួន១៦ បនេធវ
េសចកតីរបកសេនះ។

មិនមនចំនួនអបបរមចំបច់សរមប់សថប័នសនធិសញញកនុង

ករទទួលបណឹត ងបុគគលេនះេទ េហយគិតរតឹមឆនំ ២០១៤ េនះមិនមនករដក់
បណឹត ងេនះេទ។

សនធិសញញែដលេសសសល់ចំនួន ៥ េទៀតមននីតិវ ិធីបណឹត ងែដលរតូវបនេរប របស់
េទះបីជបណឹត ងបុគគលរតូវែតមនកររពមេរពៀងេដយសម័រគចិតត
ពិនិតយេមលេលកំណត់ រតៃនរបេទសអសុីអេគនយ៍
ញញតេលបណឹត ងបុគគល៖

របេទសៃថ

បណឹត ងេទសថប័នសនធិសញញ ចំនួនពីរ

និង

េដយរដឋក៏េដយ។

មនរបេទសមួ យចំនួនបនអនុ

ហវីលីពីនអនុញញតឲយបុ គគលកនុងករដក់

េហយទីម័រខងេកតអនុ ញញតឲយមនករដក់

បណឹត ងដល់ CEDAW។ កនុងន័ យមយ៉ ង េនះមិនែមនជកំណត់រតអរកក់េនះេទ េដយ
សរជទូ េទរបេទសភគេរចនមិនអនុញញតឲយមនបណឹត ងបុគគលេនះេទ
េនះមនន័យថនីតិវ ិធីករមរតូវបនេរបរបស់កុនងតំបន់ ក៏េដយ។

េទះបីជ

ករណីេលកែលង

ចំេពះបណឹត ងែដលបនបតឹងេទសថប័នសនធិស ញញ ICCPR របឆំ ងរបេទសហវីលីពីន
(១៦ បណឹត ង) និងបណឹត ងមួ យពីបុគគលមួយរូបែដលបនបតឹងេទ CEDAW ពីរបេទស
ហវីលីពីន។ ៃថ និងទី ម័រខងេកតមិនែដលរបឈមនឹងបណឹត ងបុ គគលេនះេទ។
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តរង ៥ -៥៖ របេទសេនអសុីអេគនយ៍អនុ ញញតឲយមនបណឹត ងបុគគល
សនធិសញញ

អនុ ញញតឲយមនបណឹ ត ង

ចុ ះហតថេលខមិនផតល់សចចប័ន

ICERD

អត់មន

ICESCR

អត់មន

ទីម័រខងេកត

ICCPR

ហវីលីពីន

កមពុជ

CEDAW

ហវីលីពីន ៃថ ទី ម័រខងេកត

CAT

អត់មន

ឥណូ ឌ េនសុី

CRC

ៃថ

អត់មន

CMW

អត់មន

កមពុជ

ICED

អត់មន

ឥណូ ឌ េនសុី ឡវ និ ងៃថ

CRPD

អត់មន

កមពុជ

ឡវ

នត
ពកយបណឹត ង
ី វិ ិ ធក
ី ងករដក់
ុន

បណឹ ត ងបុគល
គ

ិ ីបណឹត ងបុគគល គឺនីតិវ ិធីដូចនឹ ងនីតិវ ិធីចបប់ ែដលតមរយៈេនះ សថប័ នសនធិសញញ
នីតិវធ
របមូលព័ត៌មនពីបុគគល ែដលគិតថសិទិរធ បស់ពួកេគរតូវបនរ ំេលភបំពន។ ទមទរ
ឲយមនករអនុ វតតតមនី តិវ ិធីល មអិត

និងបេចចកេទសេដមបីដក់ពកយបណឹត ង។

ខុសៗគនបនតិចបនតួចរវងសថប័នសនធិសញញ

ិ ី
នីតិវធ

ប៉ុែនតជមូលដឋនរតូវអនុ វតតតមវិធីខង

យរូបគិតថសិទិ ម
ធ នុសស
របស់ពួកេគរតូវបនរ ំ
េលភបំពន

េនកនុង

ករណីមួយចំនួ នពួកេគ
អចដក់ បណឹ ត ងេទ

េរកមេនះ៖
១. េដមបណឹត ង

េនេពលែដលបុ គល
គ មួ

UN។

(ឬអនកណមនក់ែដលតំ ណងឲយេដមបណឹត ង)

បញូជ នអងគេហតុពីរពឹតត

មនលកខខណឌ

ជេរចន៖ (១)

រដឋរតូវ

ែតបនផតល់សចចប័ន

ករណ៍ ព័ត៌មនពក់ព័នធដៃទេទៀត និងគូ សបញ
ជ ក់ពីេហតុ ផលែដលគត់មិនអច

េលសនធិស ញញ

ទទួលបនយុតិធ
ត ម៌កុងរបេទសរបស់
ន
ខួលនជលយលកខអកសរេទសថប័នសនធិសញញ។

អនុ ញញតឲយបុគល
គ ដក់

សិទិធែដលរតូវបនរ ំេលភ និងករខកខនកនុងករទទួលបនយុតិតធម៌រតូវែតបញ
ជ ក់
លមអិតកនុងកររបគល់ជូនបណឹត ងដំបូង។

បណឹ ត ង និង (៣) បុគល
គ
រតូវបនឆលងកត់របព័ នធ
ចបប់ រដឋ ឬនីតិវ ិធីែដល
មនតៃមលេសម។

២. គណៈកមមធិករសេរមចថេតខួលនមនសមតថកិចច

កនុងករទទួលបណឹត ងេនះឬក៏អត់

េនះរតូវបនេហថជករសេរមចកនុងករទទួលបណឹត ង។ េដ មបីឲយសថប័នសនធិសញញ
េធវករពិចរណេលបណឹត ងមួយ

(មនន័យថេដ មបីឲយបណឹត ងអចទទួលយកបន

រតូវបំ េពញតមលកខនិក
ត ៈមួយចំនួន)៖
ក. សនធិសញញរតូវបនផតល់សចចប័ន េហយរដឋភគី រតូវែតបនរពមេរពៀងកនុងករ
អនុញញតឲយមនបណឹត ងបុគគល។
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(២)

ខ. បណឹត ងមិនអនមិក

ដូចេនះបុគគលែដលសិទិរធ បស់គត់រតូវបនរ ំេលភអច

រតូវបនកំណត់អតតសញញណចបស់លស់។
គ. មនកររ ំេលភបំពនេលមរតៃនសនធិសញញ

ែដលេនះរតូវបនបញ
ជ ក់

ចបស់លស់។
ឃ. បុគគលបនដក់ ពកយបណឹត ងេទរដឋ ប៉ុែនតមិនមនលទធផលេនះេទ។ េនះរតូវ
បនេហថជ ’ករបញចប់នីតិវ ិធីបណឹត ងថនក់ជតិ’។ កនុងន័ យមយ៉ ងេទៀតមន
ន័យថ បុគគលមិនអចែសវងរកយុតិធ
ត ម៌ ពីរដឋ។ សថប័នសនធិសញញនឹងេធវករ
ពិចរណេលបណឹត ងរបសិនេប នីតិវ ិធីដៃទទំងអស់រតូវបនបញចប់ ប៉ុេណណះ។
៣. សថប័ នសនធិសញញេផញបណឹត ងដល់រដឋភគី
៤. រដឋភគីេឆលយតបនឹងករបតឹងមកេលខួន
ល
៥. ករេឆលយតបរបស់រដឋរតូវបនេផញជូនេដមបណឹត ងេដមបីអនុញញតឲយពួកេគេឆលយតប។
េនកនុងករណីខលះ ករេផញេទវ ិញេទកមេនះរតូវេធវពីរដង។
៦. េនេពលព័ត៌មនទំងអស់េនះរតូវបនរបមូល

បនទប់មកគណៈកមមធិ ករនឹង

ពិនិតយលកខណៈសមបតតិៃនបណឹត ង េដមបីសេរមចថេតមនកររ ំេលភបំពនឬក៏អត់
េហយអវីគួរែតជលទធផល។

របសិនេបពួកេគរកេឃញថមនកររ ំេលភបំពន

េកតេឡង ពួកេគអចេសនដល់រដឋកុនងករេដះរសយបញ
ហ ផតល់សំណងជូនបុ គគល
និងផលស់បូរចបប់
ត
ឬករអនុវតតេដមបីកុំឲយេកតមនេឡងមតងេទៀត។

ទសសនៈទន
ករបញចប់ នីតិវ ិធី បណឹត ងថនក់ ជតិ
វ ិធនបញចប់ឧបរស័យផតល់ឱកសដល់រដឋ (ជពិេសសតុលករ) កនុងករេដះរសយ
កររ ំេលភបំពន

ជពិ េសស

ដូចេនះេដ មបីេជៀសវងករចូ លខលួនពក់ ព័នេធ ដយសថប័ នសនធិសញញ។

េនះមនន័យថជនរងេរគះមនកតពវកិចចជដំបូងកនុងករទមទរសិទិធ

របស់ខួនេនកន
ល
ត ម៌ ថនក់ជតិ
ុ ងរបព័នធយុតិធ
រដឋបលថនក់ ជតិ)។

(តុលកររដឋបបេវណី

រពហមទណឌ

និង/ឬ

របសិនេបបុគគលមិនអចមនលទធភពកនុងករទទួ លបនេសវពី

របព័ នធេនះ ឬរបសិនេបរបព័នធយុតិតធម៌េធវកររ ំេលភបំពនសិទិធ ឬរបសិនេបឧបរស័យ
ែដលបនផតល់ជូនមិ នរគប់រគន់

េនះបុគគលអចេរប របស់យនតករសថប័នសនធិសញញ។
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ករបញចប់នីតិវ ិធីបណឹត ងថនក់ជតិធនថបុគល
គ មិ នចត់ទុកថ

UN

ជអនកេឆលយតប

បឋមេលកររេំ លភបំពន។

ិ ីេនះមនភពយឺតយ៉ វ េហយរបែហលជចំណយេពលមួយឆនំមុនេពលេធវករ
នីតិវធ
សេរមចចិតត។ បណឹត ងបនទន់ ជេរឿយៗរតូវបនបញូជ នតមនីតិវ ិធីេផសង (ដូចជអនករយ
ករណ៍ពិេសស)
ែមនឆនំេនះេទ។

ែដលវ ិធនកររតូវបនចត់កុនងរយៈេពលែតប៉ុនមនៃថងប៉ុេណណះ
ិ ីេនះយឺតេដយសរេពលខលះរដឋមិនេឆលយតប
នីតិវធ

បណឹត ងរតូវបនដក់េដយមិនមនធតុចូលពីរដឋ។
រតឹមពីរបីដងកនុងមួយឆនំប៉ុេណណះ
ប៉ុេណណះ)។

មិន

ែដលេនះេធវឲយ

សថប័ នសនធិសញញអចជួបរបជុំ

(របែហលជរបំមួយេទដប់សបតហ៍កុងមួ
ន
យឆនំ

េដយសរគណៈកមមធិករមិនមនអំណចចងកតពវកិចច

ចប់បងខំអនុវតតលទធផលនូវអវីែដលខលួនបនរកេឃញេនះេទ។

ខលួនមិ នអច

េនកនុងករណីជេរចន

សថប័ នសនធិសញញអចរកេឃញថកររ ំេលភបំពនេកតមនេឡង

េហយេសនដល់រដឋ

កនុងករផតល់សំណង រតឹមែតបនេធវឲយរដឋមិនេអេពេលសំេណររបស់ខួលនប៉ុេណណះ។
ខណៈេពលែដលែដនកំ ណត់ទំងេនះ បងកប់ន័យថនី តិវ ិធីបណឹត ងមនភពទន់ េខសយ
និងមិ នមនរបសិទិភ
ធ ព

ិ ីមនកររួមចំែនកសំខន់ៗមួយចំនួន។
នីតិវធ

របស់សថប័នសនធិសញញអចឈនដល់ករេធវវ ិេសធនកមមចបប់

កររកេឃញ

េដមបីធនថសិទិធ

មនុសសរតូវបនករពរ (ជឧទហរណ៍ សថប័ នមួយបនរកេឃញថចបប់ ែដលចត់
ទុកកររួមេភទដូចគនគឺជបទឧរកិដឋ គឺជកររ ំេលភបំពនសិទិក
ធ ុនងេរឿងកតី Toonen v.

ិ ីេនះអចផអកនីតិវ ិធីកុងករសម
អូរសតលី (១៩៩២)។ នីតិវធ
ន
ល ប់ជនណមនក់ែដលសថិត
កនុងបញជីពិឃត

រហូតដល់ករបញចប់ករេសុបអេងកតសមរសបមួយ

(ជឧទហរណ៍

Piandiong v. ហវីលីពីន ឆនំ១៩៩៩ និងករណីដៃទេទៀតកនុងរបេទសហសៃម៉ក េបឡ
រូស និងគឺ ហសីសសថន)។ េលសពីេនះេទៀត សថប័នសនធិសញញអចបងហញនូវសតង់ដរ
សិទិធមនុសសថមីេដមបីជួយដល់រដឋកុនងករែសវងយល់ និងបករសយពីសិទិម
ធ នុសស (ជឧ
ទហរណ៍ េនកនុងេរឿងកតីកលពីេពលថមីៗេនះ បនបញ
ជ ក់ថសថនភពែដលមនលទធ
ភពកនុងកររ ំលូតកូ ន រតូវបនចត់ទុកថជសិទិក
ធ ុនង Huaman v. េបរ ៉ូ ២០០៣-៥)។
ជទូេទ បណឹត ងភគេរចនរតូវបនបតឹងេទ ICCPR េដយសរែតកតិកសញញេនះមន
ករផតល់សចចប័នេរចនជងេគ និងចំ ណស់ជងេគ េហយជសនធិសញញទូលំទូលយ
បំផុតែដលអនុញញតឲយមនបណឹត ង។
CEDAW

មនបណឹត ងមួ យចំនួនតូចែដលរតូវបនបតឹងេទ

ជករគួរឲយភញក់េផអលេដយសរែតអនុសញញេនះមនករផតលស
់ ចចប័ន

ជសកល េហយមិនមនរបេទសណមួយបនទទួលសមភពេពញេលញសរមប់រសតី
េនះេទ។ យ៉ ងណមិញ កងវះខតៃនបណឹត ងរបែហលជេដយសរែតករពិតែដលថ
យនតករដៃទមនរបសិទិភ
ធ ពជង។ បណឹត ងជេរច នរតូវបនបតឹងេទ CAT េដយសរ
206

ែតបណឹត ងេនះ

អចរតូវបនេរបរបស់េដយបុគគលេធវករទមទរឋនៈជជនេភៀស

ខលួនរបស់ពួកេគ

េដយសរែតសនធិសញញមិនអនុញញតឲយេធវនិរេទសេនះេទ

របសិន

ពួកេគអចរបឈមនឹងទរុណកមម ដូចេនះបណឹត ងភគេរចនមនរបភពេចញពីរបេទស
ែដលមនជនេភៀសខលួន។ េនះមិនែមនជករណីចំេពះរបេទសដូចជស៊ុយែអត និង

សវីសេនះេទ េដយសរែតរបេទសទំ ងពីរេនះមិនមនករេធវទរុណកមមេនះេទ។

ិ ីបណឹត ង
តរង ៥ -៦: ករេបតជញកនុងនីតិវធ
ICCPR

ICERD

CAT

CEDAW

រដឋភគី

១១៣

៥៨

៦៤

១០៦

ចំ នួនករណី

២០៣៤

៤៥

៤៦២

២៧

ករណីែដលមនករ

៧១៨

១០

៦០

៦

រ ំេលភបំពន
របេទសែដលមន

ហសែម៉ក(១៧៧)

ស៊ុយែអត (១០៨)

បណឹ ត ងេរច ន

កណដ (១៥៨)

សវីស (១១៨)

េអសប៉ ញ (១១៧)

កណដ (៧៣)

កូ េរ ៉ (១២៥)

អូ រសតលី (៣០)

វិ ចរណកថទូេទ
សកមមភពដៃទេទៀតរបស់សថប័ នសនធិសញញ

ជួយដល់រដឋកុនងករែសវងយល់ពីសនធិ

សញញ ែដលេនះរតូវបនេធវេឡងតមរយៈមតិេយបល់ជលយលកខអកសរ ែដលភគ
េរចនេលសិទិជ
ធ ក់លក់កុងសនធ
ន
ិសញញ។

សនធិសញញនីមួយៗបនេចញវ ិចរណកថ

មួយចំនួន េហយែដលសនធិសញញថមីមនវ ិចរណកថមួយឬពី រប៉ុេណណះ ICCPR មន
ចំនួន ៣២ េហយ ICESCR មនចំនួន ២១។ វ ិចរណកថទូ េទអនុញញតឲយមន
បញ
ជ ក់ពីចរក
ិ លកខណៈពិតរបកដៃនកតពវកិចចរដឋចំេពះសនធិសញញ។
សថប័ នសនធិសញញៃន

ICESCR

ជឧទហរណ៍

បនេចញវ ិចរណកថមនសរៈសំខន់េលសិទិធ

សតង់ដរជីវភពដូចជចំណីអហរ ទឹក និងលំេនដឋន (បញ
ជ ក់លមអិតកនុងជំ ពូកទីបី

សតីពី ESCR) ។ វ ិចរណកថទូ េទក៏បនផតល់ធតុផសំជក់ លក់ផងែដរេលសិទិធជីវភព
ដូចជ

ករែដលមន ករែដលអចទទួលបន

េលសពីេនះេទៀត

ពក់ ព័នធនឹងសិទិល
ធ ំេនដឋន

និងករែដលអចទទួលយកបន។
មនធតុផសំបែនថមដូចជសនតិសុខៃន

កមមសិទិធ ករែដលអចផគត់ផគង់បន និងទី តំង។ វ ិចរណកថទូ េទមួយចំនួនពីមរត
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ជក់ លក់ ដូចជវ ិចរណកថេលមរត ១៩ (េសរ ីភពៃនករបេញចញមតិ) ៃន ICCPR
ឬមរត ២៤ សតិពីសុខភពកុមរកនុង CRC។ មនវ ិចរណកថដៃទេទៀតេលបញ
ហ តម
របធនបទផងែដរ ដូចជកុមរកនុងយុតិធ
ត ម៌អនីតិជន កុមរពិក រ តួនទីរបស់ NHRIs
និងកតពវកិចចផូវចបប់
ល
របស់រដឋជេដម។
ជចមបង វ ិចរណកថទូ េទអចពរងីកវ ិសលភពៃនសិទិម
ធ ួ យ។ ជឧទហរណ៍ ទឹក
ជសិទិម
ធ នុសសរតូវបនបញូច លកនុងវ ិចរណកថទូេទ

េដយសរែតវមិនរតូវបន

សរេសរចបស់លស់កុនងសនធិសញញ។ យ៉ ងណមិញ ករែកសរមួលេលសិទិេធ នះកនុង
សនធិសញញអចឈនេទដល់ករទស់គនកនុងចំេណមរដឋភគីខលះ។ ជពិេសស សំណួរ

ែដលបនេចទសួរភគេរចន៖ េតវ ិចរណកថចងកតពវកិចចែដរឬេទ? កមមវតថុចមបង
ៃនវ ិចរណកថទូេទជួ យដល់រដឋកុងករែសវ
ន
ងយល់ពីសិទិធ េហយដូចេនះេដមបីបំេពញ

កតពវកិចច

និងភរកិចច

េនេពលដល់េពលេវលែដលខលួនរតូវេធវរបយករណ៍ដល់

សថប័ នសនធិសញញ។

ករពិ ភកស និងករជែជកែវកែញក
េតវ ិចរណកថចងកតពវកិចចផូលវចបប់ ែដរឬេទ?
េនេពលរដឋមួយផតល់សចចប័នេលសនធិសញញមួយ
កតពវកិចេច ដយសិទិេធ នកនុងសនធិសញញេនះ។

រដឋេនះរពមេរពៀងកនុងករចង

បនទ ប់មករបសិនេបសថប័នសនធិសញញ

ពរងី កសិទិទ
ធ ំ ងអស់េនះេដមបីបញចូ លធតុផសំថីមដូចជសិទិក
ធ ុងករទទួ
ន
លបនទឹក េតរដឋ

រតូវែតចងកតពវកិចផ
ច ូលវចបប់េលកតពវកិចចេនះែដរឬេទ? រដឋមិនរពមេរពៀងនឹងវ ិចរណ
កថទូេទេនេពលែដលខលួនផតល់សចចប័នេលសនធិសញញ េហយខលួនមិនអចបករសយ
ករយល់ដឹងពីសនធិសញញេទ ែមនេទ?
មយ៉ ងវ ិញេទៀត

វ ិចរណកថទូ េទមិនបេងកតសិទិថ
ធ ីេម នះេទ

ប៉ុែនតជសមញញ រគន់ែត

បញ
ជ ក់ពីវ ិសលភពៃនសិទិជ
ធ ក់ លក់ប៉ុេណណះ ដូចេនះទឹករតូវបនចត់ទុកថជែផនក
មួយ ៃនចំណីអហរ េហយដូចេនះជករមិនសមេហតុផលេនះេទកនុងករគិតថសិទិធ
ចំណីអហរមិ នរួមបញូច លទឹកេនះេទ?
យ៉ ងេហចណស់)

សថប័នសនធិសញញធនថរដឋភគីមន(ឬ

ករបករសយដូចគនេលថសិទិជ
ធ ក់លក់ណមួយមនន័យ

ដូចេមតច។
វ ិចរណកថទូេទសថិតេនពក់កណ
ត លរវងឯកសរចងកតពវកិចច និងទសសនៈមួយ។
រដឋខលះមិនចត់វ ិចរណកថជករចងកតពវកិចចេនះេទ
ខុស ៗគនតមសនធិសញញផទល់

និងេផតតករយកចិតតទុកដក់

េដយេជឿថពួ កេគចងកតពវកិចចចំេពះសនធិសញញ
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ែដលខលួនបនផតល់សចចប័នប៉ុេណណះ។ ប៉ុែនតសថប័នភគេរចន ពិតជផតល់ទមងន់ផូវចបប់
ល

ដល់វ ិចរណកថទូេទ េដយសរពួកេគេធវករកំណត់ និយមន័យៃនសនធិសញញ និង

អវីែដលចងកតពវកិចេច នកនុងសនធិសញញេនះ។ ដូចេនះ ខណៈេពលែដលវ ិចរណកថ

មិនចងកតពវកិចច

វ ិចរណកថទំ ងេនះមនករអំណចបករសយេលស នធិសញញ

េហយដូចេនះេធវករកំណត់ថេតរដឋចងកតពវកិចចចំេពះអវីខលះ។

នត
ី ិវិធដ
ី ៃទេទៀត
សថប័ នសនធិសញញអចអនុ វតតសកមមភពមួយចំនួនេទៀតកនុងករេលកកមពស់ និងករពរ

សិទិធមនុសស។ សថប័នសនធិសញញចំនួនបួន (CAT CRPD CEDAW និង ICED

េន

េពលែដលពិធីសរចូលជធរមន) អចផតួចេផតមករសកសួរេលកររ ំេលភបំពនសិទិធ

ិ ីេនះជករសមងត់ េហយទមទរ
មនុសសធងន់ធងរ និងរលដលកនុងរបេទសមួយ។ នីតិវធ
ឲយករទទួលយកេដយរដឋ ែដលចបស់ណស់នឹងករមិតដល់អំណចរបស់សថប័ នកនុង
ករេសុបអេងកត។

ជំពូកសតីពីរសតីបញ
ជ ក់លមអិតពីករសកសួរមួយចំនួនែដលបនេធវ

េឡងកនុងអនុសញញ CEDAW។ CAT បនេធវករសកសួរជសមងត់ចំនួនរបំបីេលក
(រួមមនរបេទសេនអសុីចំនួនពី រផងែដរ េនប៉ ល់កុនងឆនំ ២០១២ និងរសីលងកកនុងឆនំ
២០០២។ ខណៈេពលែដល CRPD និង CED មិនទន់បនេធវករសកសួរេនេឡយ
ិ ីេនះគឺហីល
េទ។ រដឋែតមួយគត់េនអសុីអេគនយ៍ែដលអនុញញតនីតិវធ
វ ីពីន និងសឹងហបូរ ី
ចំេពះ CEDAW េហយកមពុជចំ េពះសនធិសញញជនពិករ (េទះបីជខលួនេទបែតបនចុះ
ហតថេលខ ប៉ុែនតមិនទន់ផតល់សចចប័នេលពិធីសរៃននីតិវ ិធីេនះក៏េដយ)។

ជករសំខន់ កុនងករចងចំថសថប័នសនធិសញញ
ភពៃនកររ ំេលភបំពនធងន់ធងរប៉ុេណណះ។
រពឹតក
ត រណ៍ែតមួយេនះេទ។

នឹងេធវករេសុបអេងកតែតេលសថន

សថប័ នេនះមិនេធវករេសុបអេងកតេលេល

េលសពីេនះេទៀត

តរមូវឲយមនភ័ សតងករមិ
តខពស់។
ុត

ែដលេនះរតូវបនបំេពញេដយកររតួតពិនិតយរបយករណ៍ និងដំេណរេរឿងេហតុេន
កនុងកិចចរបជុំសថប័ នសនធិសញញប៉ុេណណះ។

របសិនជសថប័នរតូវបនអេញជ ញ

ពួកេគ

អចទសសនៈកិចចដល់របេទស។ លទធផលៃននី តិវ ិធីកុងទរមង់
ន
ជរបយករណ៍េនះ នឹង
រតូវបនរបគល់ជូនរដឋភគី

េហយបនទប់មកនឹងរតូវបនផសពវផសយេលេគហទំព័រ

សថប័ នសនធិសញញ។
យនតករដៃទរួមមននីតិវ ិធី’កររពមនបឋម និងសកមមភពបនទន់’។ កររពមនបឋម
និង សកមមភពបនទ ន់រតូវបនេរបរបស់េដយសថប័នសនធិសញញកនុងករលុបបំបត់ករ
េរ សេអងពូជសសន៍។ កមមវតថុគឺេដមបីអនតរគមន៍កុងករបញឈប់
ន
កររ ំេលភបំព នធងន់ធងរ
ែដលអចេកតេឡងជលទធផលៃនករេក នេឡងភពតនតឹ ងពូជសសន៍ (ដូចជអំេព
របល័យពូជសសន៍ អំេពហិងសរទង់រទយធំតមមូលដឋន ឬករជរមះពូជសសន៍)។
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មនរបយករណ៍របែហលជ ១៨ តមរយៈនីតិវ ិធីេនះ េហយរបេទសរបែហលជ ៤០
បនទទួលសំបុរតជកររពមនបឋម។ ពីអសុីអេគនយ៍ របេទសៃថបនទទួលសំបុរត
ពក់ព័នន
ធ ឹងកររបរពឹតតេលរកុមជនជតិ ភគតិចកេរ ៉ន (Karen) ឥណូឌ េនសុីពក់ព័នន
ធ ឹង

រកុមជនជតិេដមភគតិចកនុងតំបន់ ប៉ប៉ Papua ខងលិច ឡវពីជនជតិ ហ៉ង
ម Hmong
និងហវីលីពីនពីរកុមជនជតិ េដមភគតិចស៊ូប៉ណន់(Subanon)។

ក. េសចកតស
ី េងខបពជ
ី ំ ពូក នង
ិ ចំនុចគនលះ
ឹ

អងគករសហរបជជតិ និ ងសិទិ ម
ធ នុ សស
UN ជសថប័នសំខន់បំផុតេនករមិ តអនតរជតិកុងករករពរសិ
ន
ទិម
ធ នុសស។ សថប័ នេនះ
បនបេងកតរបព័នធជផលូវករមួយ កនុងករេលកកមពស់ និងករពរសិទិម
ធ នុសសជសកល។
រដឋេបតជញចិតតកុនងករេគរពសិទិម
ធ នុសសេនេពលកលយជសមជិករបស់ UN េទះបីជ
ករករពរសិទិម
ធ នុសសកនុងករណីខលះពិបកកនុងករអនុវតតក៏េដយ។

សិទិធមនុសសេនកនុងរបព័នធ UN ដ៏ទូលំទូលយ

កនុងនមជសថប័ននេយបយអនតរជតិ មួយ UN មនលកខណៈបេចចកេទសខពស់ និង
រចនសមព័នធចរមុះ។ សិទិធមនុសសរតូវបនករពរេដយសថប័នរបស់ UN ែដលជែផនក
សំខន់បំផុតរបស់ UN។ UNSC េដរតួ នទីសំខន់បំផុតកនុងករចប់បងខំករអនុវតត ជ
ពិេសសពក់ព័នធនឹង ”កររ ំេលភបំពនសិទិម
ធ នុសសធងន់ធងរ និងជរបព័ន”ធ ។
UNGA ផតល់សេមលងេសមគនដល់រដឋសមជិ ក UN ទំងអស់សីព
ត ី បញ
ហ សិទិម
ធ នុសស េហយ
ជកែនលងែដលសនធិសញញសិទិម
ធ នុ សសរតូវបនអនុម័ត

និងចុ ះហតថេលខេដយរដឋ។

ICJ ផតល់មតិេយបល់ និងករបករសយេលចបប់អនតរជតិ េដយរួមមនចបប់សិទិធ
មនុសស វ ិធនរដឋរវងនឹ ងរដឋ េលចបប់អនតរជតិ។ អគគេលខធិករ UN េដរតួ នទីរដឋ
បលពក់ ព័នធនឹងសិទិម
ធ នុសស។ រកុមរបឹកសេសដឋកិចច និងសងគមេលកកមពស់សិទិធមនុសស
តមរយៈធមមនុញញ UN ជចមបងេដយេធវករបេងកតសថប័នសិទិធមនុសស។ រល់របេទស
អសុីអេគនយ៍ទំងអស់មនភពសកមមកុនង

សថប័ នរបស់ UN។
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UN

េហយកន់កប់តួនទីជេរច នកនុង

សថប័នធមមនុញញៃនសិទិម
ធ នុសសកនុង UN

សថប័ នធមមនុញញទទួលបននិតយនុកូលភពរបស់ខួនតមរយៈធមម
ល
នុញញរបស់

សថប័ នមួយែដលជរកុមរបឹកសសិទិម
ធ នុ សស

UN

។

ែដលបនជំនួសឲយគណៈកមមករសិទិធ

មនុសសកនុងឆនំ ២០០៦ េដយសរគណៈកមមករមិនមនសមតថកិចច និងមនភពចរមូង

ចរមស់។ HRC មនសមជិកចំនួន ៤៧ រដឋែដលជួបរបជុំជេទៀងទត់េដមបីពិភកស
កងវល់សិទិធមនុសស េហយអនុវតតនីតិវ ិធីពិេសស។ េនះរួមមនយនតកររយករណ៍សតីពី
បញ
ហ សិទិម
ធ នុ សស ដូចជអនករយករណ៍ពិេសស និងរកុមករងរ។ យនតករសំខន់
ដៃទេទៀតជកររតួតពិនិតយតមេពលេវលកំណត់

ែដលកំណត់រតសិទិម
ធ នុសសរបស់

រដឋេន UN ទំងអស់រតូវបនរតួតពិនិតយេដយរកុមរបឹកស។
សថប័ នធមមនុញញចមបងដៃទេទៀតគឺ
មនុសស

ករ ិយល័យឧតតមសនងករទទួលបនទុកកិចចករសិទិធ

ែដលេធវករេលករេលកកមពស់សិទិម
ធ នុសសតមរយៈករអប់រ ំ កររសវរជវ

សិទិម
ធ នុសស

េលកកមពស់ករយល់ដឹង

ករតស៊ូមតិ

និងករគំរទបេចចកេទស

និង

ជំនញបេចចកេទសដល់រដឋភិបល។

សថប័នសនធិសញញសិទិម
ធ នុសសរបស់UN
សថប័ នសនធិសញញរតូវបនបេងកតេឡង

េនេពលែដលសនធិសញញចូលជធរមន។

សថប័ នមនសមជិកពី ១០-២៣ រូប េយងេទតមសនធិសញញ ែដលសថប័នេនះនឹង
ផតល់េយបល់អនកជំនញដល់រដឋេលមេធយបយ

កនុងករអនុេលមតមសនធិសញញ។

សថប័ នអចបំេពញកិចចករេនះតមវ ិធី សរសតមួយចំនួន េដយរូមមនករពិ និតយរបយ
ករណ៍េធវេឡងេដយរដឋភគីេលករអនុ វតតសនធិសញញ បញ
ជ ក់អតថន័យ និងមុ ខងរៃន
សនធិសញញេដយសរេសរវ ិចរណកថទូេទ
បុគគលឬេធវករេសុបអេងកត។
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និងកនុងរណីខលះជំនុះជរមះេលេរឿងកតីពី

ខ. សំណួររKលង ឬសំណួរងយរសួល
• េតមនករផល ស់បូតរជដុំ កំភូនេលវ ិធីសរសតែដលសថប័ន UN ជក់លក់បនេឆលយ
តបនឹងកររ ំេលភបំពនសិទិម
ធ នុសសែដរឬេទ? េហតុ អីប
វ នជករផលស់បូរេនះេក
ត
ត
មនេឡង េហយអវីជលទធផលៃនករេលកមពស់ និ ងករករពរសិទិម
ធ នុសស?
• េហតុ អីប
វ នជគណៈកមមករសិទិធមនុសសរតូវបនជំ នួសេដយរកុមរបឹ កស? េតេនះ
ពិព័ណនពីអីវអំពីអកបបកិរ ិយរបស់រដឋមួយចំនួន

េឆពះេទកន់ ករករពរសិទិធ

មនុសសេនករមិត UN?
• េតកររតួតពិនិតយតមេពលេវលកំណត់ ជសកល
មួយែដរឬេទ?

ជយនតករដ៏មនរបសិទភ
ិធ ព

េតវនឹងមនរបសិទធភពជងនី តិវ ិធីរយករណ៍េនសថប័ន

សនធិ

សញញេទៀតែមនែដរឬេទ? េតអនកអចផតល់អនុសសន៍េដមបីេធវឲយនី តិវ ិធី UPR កន់
ែតមនរបសិទិភ
ធ ពជងេនះែដរឬេទ?
• េតអីវជភពខុសគនជចមបងរវងសថប័នធមមនុញញ និងសថប័នសនធិសញញ?
• េនេពលែដលបុគល
គ មួ យរូបបតឹងេទសថប័ នសនធិសញញ អវីែដលពួកេគគួរែតបងហញ
េដមបីឲយបណឹត ងរបស់គត់រតូវបនទទួលយក?
• របសិនេបសនធិសញញមួ យរតូវបនពរងីក

ឬផលស់បូតរនិយមន័យៃនសិទិម
ធ ួ យកនុង

សនធិសញញ ជឧទហរណ៍រួមបញចូ លសិទិក
ធ ុងករទទួ
ន
លបនទឹក េតអនកគិតថរដឋគួរ
ែតរតូវបនចងកតពវកិចចផូវចបប់
ល
ចំេពះករបករសយេនះែដរឬេទ? ឬរដឋគួរែតមន
េសរ ីភពេពញេលញកនុងករបករសយសនធិសញញដូចែដលខលួនគិតថសកសម?

គ. ឯកសរពិេរគះបែនថម
មនព័ត៌មនជេរចនេលរបព័នធទិននន័យ UN ។ េគហទំ ព័រសំខន់ៗមន៖
• OHCHR មនេសៀវេភែណនំសមញញ ៗសំខន់ៗមួ យចំនួនសតីពីនីតិវ ិធី ។
• េគហទំព័រ OHCHR ក៏មនព័ ត៌មន និងរបយករណ៍សតីពីរកុមរបឹកស នីតិវ ិធីពិេសស
និងសថប័នសនធិសញញផងែដរ។
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•

ចំេពះឯកសរសថប័ នសនធិសញញសូមពិនិតយេម ល

“ទិននន័យសថប័ នសនធិសញញ”

ែដលចងរកងឯកសរៃនរបយករណ៍ទំងអស់ពីសថប័នសនធិសញញ។

ឯកសរ

ទំងអស់អចរសវរជវបនតមរបេទស េហយតមរបេភទៃនឯកសរ ជឧទហ
រណ៍របយករន៍រដឋរតូវបនចងរកង េហយបណឹត ងបុ គគលមនេនកនុង ’យុតិតសរសត’។
• ឯកសរសតីពីដំេណរករពរងឹងសថប័នសនធិសញញ មនេនទំព័រពិេសសេន OHCHR
ែដលអចរកបនេដយេធវកររសវរជវេលអុិនធឺែណតតមរយៈ ដំេណរករពរងឹ ង
សថប័ នសនធិសញញ’ ។
• ចំេពះ UPRេរបរបស់េគហទំព័រ “UPR info”។ រគប់ឯកសរទំ ងអស់ រួមមនរបយ
ករណ៍ទំងបី (រដឋUN និងៃដគូពក់ព័ន)ធ និងតរងៃនអនុសសន៍ អចរកបនេន
េគហទំព័រេនះផងែដរ។
• ជករពិបកកនុងករែសវងរកឯកសរពីUNGA
មនុសស

UNSC

និង ICJ េលបញ
ហ សិទិធ

េដយសរឯកសរទំងេនះរតូវបនេរៀបចំតមេលខសមគល់របស់

UN

េហយមិនមនជរបេភទរតឹមរតូវេនះេទ។ សថប័ ននីមួយៗមនេគហទំព័រេរៀងៗខលួន
ែដលបញូច លនូវឯកសរទំងេនះ

ប៉ុ ែនតសិសសនិសសិតរតូវែតដឹងពីឯកសរជក់ លក់

មុននឹងចូ លេមលេគហទំព័រ។
ករេធវបចចុបបននភពេទៀងទត់សីព
ត ី UN មនេន ’េសវកមមអនតរជតិេដមបីសិទិម
ធ នុសស’
ែដលមនរពឹតតករណ៍របចំសបតហ៍

និងែខៃនសកមមភពសិទិម
ធ នុសសទំងអស់េដយ

រួមមនកិចចរបជុំរកុមរបឹ កស កិចចរបជុំសថប័នសនធិសញញ និងសិទិម
ធ នុសសកនុងរបព័នទ
ធ ូ លំ
ទូលយ។
អនកនិ ពនធែដលបនសរេសរពីនេយបយៃនរបព័នU
ធ N រួមមន៖
•

Julie Mertus

•

Bertrand Ramcharan

•

Philip Alston

•

Thomas Weiss

•

David Forsythe
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6
សទធរបស់ជនមនែមនជពលរដឋ៖ ជនេភៀសខលន
ួ
នងជនគមនសញ
ជ -

របជជនមនភពងយរងេរគះជពិេសស ៃនកររ ំេលភបំពន
សិទិម
ធ នុសស េនេពលែដលពួកេគេនេរករដឋៃនសញ
ជ តិ របស់
ខលួន ឬពួកេគមិនអចរតូវបនទទួលសគល់ថ ជពលរដឋេដយរដឋ
ណមួយែដលកនងករណ
ី េនះពួកេគជរបជជនគមនសញ
ជ តិ។
ុ
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បុគគលែដលរស់េនកនុងរដឋរបស់ពួកេគ
រតូវបនករពរេដយចបប់

ជេរឿយៗទទួលបនេសវកមមពីរដឋភិបល

និងជទូេទនិ យយភសតំបន់

ែដលទំងេនះផតល់ជូន

ពួកេគនូវករពរកន់ែតលអរបេសរ។ យ៉ ងណមិញ របសិនេបបុគគលេនះ មិនរតូវបន
ទទួលសគល់ថជពលរដឋ (េហយជពិេសសរបសិនពួកេគមិនរសបចបប់េនកនុងរបេទស
េនះ)

ពួកេគនឹងមនភពងយរងេរគះពីក ររ ំេលភបំពន។

ភពងយរងេរគះៃន

របជជនទំងេនះ បនឈនេទដល់ក រែណនំនូវសតង់ដរសិទិធមនុសសកនុងករ បេងកន
ករករពរដល់ពួកេគ។ ជំពូកបនទប់នឹងេធវករពិនិតយេលថេតរបជជនែដលកំពុងរស់
េនេរករដឋរបស់ពួកេគ របជជនែដលេធវដំេណររវងរដឋនឹងរដឋ និងជនគមនសញ
ជ តិគួរ
ែតរតូវបនករពរតមរយៈកររតួតពិ និតយេលរបេភទសំខន់ៗ ៃនជនមិនែមនពលរដឋ៖
េនកនុងជំពូកេនះរបជជនគមនសញ
ជ តិ

និងជនេភៀសខលួន

ចំែនកពលករេទសនត

របេវសន៍ និងមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរេនកនុងជំ ពូកបនទប់។ ទំងេនះ មិនែមនរគប់

ដណតប់េលរបជជនមិនែមនពលរដឋទំងអស់េនះេទ

ប៉ុ ែនតពួកេគជអនកែដលងយរង

េរគះជងេគ។
របសិនេបអនកណមនក់ មិនមនឯកសរពលរដឋ េហយចំណក់ រសុកមិនរសបចបប់ ឬ
មិនមនឯកសររគប់រគន់ (មនន័យថមិនមនឯកសរដូចជទិដឋករ ឬលិខិតឆលង
ែដន) ពួកេគនឹងងយរងេរគះេដយសរកររបរពឹតតមកេលមិនសមរសប ករេរសេអង
ករេកងរបវ ័ញច បទឧរកិដឋ និងករគរមមកំែហងដៃទេទៀត។ ពួកេគងយរងេរគះពីករ
រ ំេលភបំពន

ជឧទហរណ៍

ពលករេទសនតរបេវសន៍ ភគេរច នមិនទទួលបនករ

របរពឹ តម
ត កេលដូចគននឹងពលករកនុងរសុកេនះ ពួកេគមិនទទួ លបនេសវកមមែដលពួក
េគរតូវករ មនដូចជសុខភព និងករអប់រ ំ។ េហតុ ផលគឺថពួកេគមិនអចរតូវបន
ករពររគប់រគន់េដយចបប់ជ តិេនះេទ េហយេនកនុងករណីខលះ មិនអចរតូវបនករ
ពរសូមបីែតេដយសថនកុងស៊ុលរបស់ពួកេគ

(េសវកុងស៊ុលរតូវបនផតល់ជូនេដយ

សថនទូតេដមបីជួយពលរដឋពួកេគកនុងកររបេទសដៃទ) េធវឲយពួកេគមិ នមនទរមង់ណ
មួយៃនករករពរេនះេទ

របសិនេបពួកេគមិនមនលទធភពកនុងករទទួលបនសិទិធ

មនុសសរបស់ពួកេគេនះ។ េនកនុងករណីខលះេទៀត សិទិម
ធ នុសសរបស់ពួកេគជករករ
ពរផលូវចបប់ែតមួយគត់ែដលពួកេគអចទទួ លបន េទះបីជមនកររបឈមខលំងកនុង
ករទទួលសគល់សិទិម
ធ នុសសរបស់របជជនមិនែមនជពលរដឋទំងេនះក៏េដយ។
ពិតជមនសតង់ដរ យនតករ និងសថប័នអនតរជតិែដលេធវករជពិ េសសកនុងករករពរ
សិទិធរបជជនមិនែមនជពលរដឋទំងេនះ។

រគប់ របជជនមិនែមនជពលរដឋទំងអស់

េនែតអចទទួ លបនសិទិរធ បស់ខួលន េដយសរថពួកេគជមនុសស ប៉ុែនតរបេទសភគ

េរចនេនអសុីអេគនយ៍ពយយមកនុងករមិនេអ េព ឬយ៉ ងេហចណស់លក់បំង ករ

រ ំេលភបំពន ករគរមមកំែហងែដលរបឈមេដយជនេទសនតរបេវសន៍ ជនេភៀសខលួន
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និងពលករេទសនតរបេវសន៍។ ជករេឆលយតបនឹងភពងយរងេរគះទំងេនះ ពលករ
េទសនតរបេវសន៍ ជនេភៀសខលួន និងអនកសុំរជកេកន បុគគលជមនុសសែដលរតូវបន
ជួញដូរ

និងគមនសញ
ជ តិ

មនសិទិព
ធ ិេសសកនុងករទទួល បនករករពរដល់ពួកេគ

េដយសរសហគមន៍អនតរជតិទទួលសគល់តរមូវករករពររបស់ពួកេគ។

ករពិ ភកស និងករជែជកែវកែញក
វ ិធី សរសតកុ នងករករពររបជជនមិ នែមនជពលរដឋពីករេរ ស
េអ ង និងករេកងរបវ ័ញច

ករេរសេអង និងករេកងរបវ ័ញចេលរបជជនមិ នែមនជពលរដឋអចមនទរមង់េផសងៗ
គន។ ជឧទហរណ៍ វអចមនទរមង់ជកររបមថផទល់មត់ ករគរមមកំែហង និង
កររ ំេលភបំពនរងកយ

ឬទរមង់ែដលមិនចបស់លស់ៃនករេរ សេអងដូចជករ

របរពឹ តម
ត កេលមិនេសមភព ឬបេងកនករពិ បកកនុងករទទួលបនេសវ។ អនកអចអេងកត
េឃញករេកងរបវ ័ញចេលរបជជនែដលមិនែមនជពលរដឋ

េដយខលួនអនកទំងអស់គន

ផទល់ េទះបីជវេកតមនេឡងកនុងបនទប់បិទជិតកនុងេរងចរក េលទួលចំករដច់ពីេគ

ឬកនុងចរងកនៃនេភជនីយដឋនកនុងរសុក។ អនកទំ ងអស់គនអចអេងកតេឃញពលករេន
ទីតំ ងករដឋន េហយសងស័យថពួកេគទទួលបនរបក់ឈូនលរគប់រគន់ឬក៏អត់ ថេត

ពួកេគមនកែនលងេគងរបកបេដយសុវតថិភពឬក៏អត់ ឬរបសិនេបពួកេគអចចកេចញ
ពីទីតំងករដឋនឬក៏អត់។
យ៉ ងណមិញ ពលរដឋមិនអចរតូវបនេកងរបវ ័ញចដូចរបជជនែដលមិនែមនជពលរដឋ

េនះេទ

ដូចេនះមិនចបស់េនះេទថេតរបជជនមិនែមនជពលរដឋរតូវបនបំែបក

េចញឬក៏អត់េនះេទ។
ែមនជពលរដឋេនះេទ

អនករបែហលជមិនអចដឹងថបុ គល
គ មួយរូបជពលរដឋ

ឬមិន

ដរបណអនកបនេឃញពីអតតសញញណប័ណណរបស់ពួកេគ។

ដូចេនះ ករេរសេអង និងករេកងរបវ ័ញច េលរបជជនមិនែមនជពលរដឋជេរឿយៗរតូវ
បនលក់បំងកនុងទិដឋភពធមមត។

េតេយងអចេធវអីប
វ នខលះេដមបីផតល់ករករពរ ករេគរពកន់ ែតរបេសរេឡងេលសិទិធ
របស់របជជនមិនែមនជពលរដឋ? េតព័ត៌មនអវីែដលរបជជនគួរែតដឹង ដូចេនះពួកេគ
បញឈប់ករេរសេអងេលពលករេទសនតរបេវសន៍?
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៦.១ េទសនតរKេវសន៍េនអសុអ
ី េគនយ៍
៦.១.១ ពកយេពចន៍
មុនេពលពិនិតយេមលេលបរ ិបទសិទិម
ធ នុសស ជដំ បូងជករសំខន់កុនងកររកេលកេមល

េលទសសនៈ និងពកយេពចន៍សំខន់ ៃនេទសនតរបេវសន៍ ។ ទំងេនះរបែហលជមនករ
ភ័នតរចឡំ និងជបញ
ហ ប៉ុែនតជេរឿយៗែតងែតមនេហតុផលមួយថេហតុ អីប
វ នជពកយ
េពចន៍ទំងេនះរតូវបនយកមកេរបរបស់។ េសៀវេភពុមពេនះេរបរបស់ពកយ ’មិនែមន
ជពលរដឋ’ េដមបីសំេដេលរបជជនែដលេនកនុងរដឋមួយែដលពួកេគមិនែមនជពលរដឋ

។ េនះរួមមនរបជជនែដលជជនេភៀសខលួន អនកសុំកររជកេកន (ែដលករែញកដច់
ពីគននឹ ងរតូវបនបញ
ជ ក់ ខងេរកម)

ជនអេនតរបេវសន៍ ពលករេទសនតរបេវសន៍ អនក

េទសចរ អនកករទូត ជនបរេទស ជនគមនសញ
ជ តិ និងមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរ
(េទះបីជ មនុសសែដលរតូវបនជួញដូ រ

អចជពលរដឋៃនរដឋែដលពួកេគរតូវបនជួញ

ដូរក៏េដយ េទះបីជេនះរបែហលជមិនអចេកតមនេឡងក៏េដយ)។ ពកយ ’មិនែមន
ជពលរដឋ’ រតូវបនេរបរបស់េដយសរែតវទូលំទូលយជង និងរគប់ ដណតប់ពកយ
ទំងអស់ខងេល េហយវជឋនៈែដលមិ នែមនជពលរដឋ ែដលឈនដល់ភពងយ
រងេរគះ និងករគរមមកំែហងដល់សនតិសុខរបស់បុគគល។
ពកយថេទសនតរបេវសន៍ (គឺជដំេណរករៃនករផលស់ទីពីរបេទសមួ យេទរបេទសដៃទ
េទៀត) អចេដយមិនេទៀងទត់ េទៀងទត់ េដយចប់បងខំ ឬេដយសម័រគចិតត។ េទៀង
ទត់បងកប់ន័យថបនដល់របេទសមួ យតមមេធយបយេទៀងទត់ ែដលរតូវបនេរៀបចំ
េដយរដឋ េហយមនភពរសបចបប់រតឹមរតូវ ដូចជតមរយៈអកសយនដឋន េហយ
មនទិដឋករ និងលិខិតឆលងែដន។ ករមកដល់មិនេទៀងទត់អនុវតតចំេពះបុគគលែដល
រ ំលងរចករតឹមរតូវ េហយដូចេនះមិនមនឯកសរចំបច់េនះេទ ដូចជរតមកដល់
េលលិខិតឆលងែដនរបស់ពួកេគ

ឬមិនមនទិដឋករេនះេទ

កែនលងរតួតពិនិតយអេនតរបេវសន៍េនេពលមកដល់។

ឬពួកេគមិនបនឆលងកត់

េទសនតរបេវសន៍េដយបងខំេកត

មនេឡងេនេពលែដលអនកណមនក់ រតូវបនបងខំឲយចកេចញពីរបេទសពួកេគេដយ
សររតូវបនបងខំឲយេចញេដយសរជេមលះ ឬករគរមមកំ ែហងៃនអំេពហិងស ែដលជ
ទូេទជករណីៃនជនេភៀសខលួន។
ជនេទសនតរបេវសន៍រតូវបនេរប របស់ពកយថេទៀងទត់ ឬមិនេទៀងទត់ មនឯកសរ
ឬមិនមនឯកសរ និងរសបចបប់ ឬមិនរសបចបប់។ ពកយេពចន៍ទំងេនះបងកប់នូវន័យ
ដូចគន៖

ថេត បុគគលមនឯកសររតឹមរតូវេដមបីមនវតតមនកនុងរបេទសមួយឬក៏អត់។
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របសិនេបជនេទសនតរបេវសន៍មនឯកសរទំងេនះដូចជលិខិតឆលងែដន និងទិ ដឋករ
ពួកេគរតូវបនចត់ទុកថេទៀងទត់ មនឯកសរ ឬរសបចបប់េនកនុងរបេទសមួយ។
មនកតតនេយបយយ៉ ងសំខន់ពីខងេរកយពកយេពចន៍ ទំងេនះ េដយសរពួកេគ
េធវករែបងែចករបេភទេផសងគនៃនរបជជនមិនែមនជពលរដឋ។
ឯកសររតឹមរតូវបនចត់ទុកថដូចបនរបរពឹតតបទេលមសែដរ
ទុកថជជនេទសនតរបេវសន៍មិនរសបចបប់ ។

អនកែដលមិនមន
េហយនឹងរតូវបនចត់

រគប់ រដឋេនកនុងអសុីអេគនយទ
៍ ំងអស់

េរបរបស់ពកយ ’ជនេទសនតរបេវសន៍មិនរសបចបប់’ េដមបីដក់េឈមះឲយរបជជនទំង
េនះកនុងរបេទសរបស់ពួកេគ ែដលជអនកែដលមិនមនឯកសររតឹមរតូវ។ េហអនកណ
មនក់ថ

’មិនរសបចបប់’

មនន័យថពួកេគពក់ ព័នធនឹងសកមមភពឧរកិដឋណមួយ

េហយដូចេនះពួកេគអចរតូវបនចប់ខួន។
ល
ប៉ុែនតេតេកមងអយុមួយឆនំែដលជកូ នរបស់
ពលករេទសនតរបេវសន៍ ែដលមិនមនឯកសរ
ែដរែមនេទ?
ឯកសរ”

អចរតូវបនចត់ទុកថជឧរកិ ដឋជន

ពកយេពចន៍ែដលរតូវបនេរបរបស់េនកនុងសថនភពេនះគឺ

េដយសរែតយកេចញនូវករសនមតថជបទឧរកិ ដឋ។

”មិនមន

េលសពីេនះេទៀត

សថនភពគតិយុតិអ
ត ចមនភពមិ នចបស់លស់។ ជឧទហរណ៍ របសិនេបអនកណ
មនក់សនក់េនហួសេពលេវលកំ ណត់ៃនទិដឋកររបស់ខួលនេដយៃចដនយ េតពួកេគកលយ
ជឧរកិ ដឋជនេដយសវ័យរបវតតិែដរែមនេទ? យ៉ ងណមិ ញ រដឋបនេរបរបស់ករែញក
ដច់ពីគនរវងពលករេទសនតរបេវសន៍មិនរសបចបប់ និងរសបចបប់េដមបីមនកររគប់
រគងកន់ ែតរបេសរេឡងេលរបជជនមិនែមនជពលរដឋ៖ កនុងន័ យមយ៉ ងេទៀត ចត់ ទុក
របជជនែដលមិនមនឯកសរថមិនរសបចបប់

ផតល់េលសដល់រដឋកុនងករចប់ខួន
ល

និងបេណតញបុគគលណមួ យែដលមិនអចេធវឯកសររតឹមរតូវេចញពីរបេទសខលួន។
កងវល់ចមបង គឺថតមរយៈកររ ិតតបិតែផនកចបប់េលឱកសរបស់របជជនកនុងករចូល

េទកន់ របេទសមួយេដយរសបចបប់
របេទសេនះេដយមិ នរសបចបប់។

នឹងជរមុញឲយរបជជនបងខំចិតតចូលេទកន់

និននករកនុងករចប់យកនូវេគលនេយបយ

េទសនតរបេវសន៍ែដលតឹងរ ឹងេនកនុងតំបន់

មិនមនលទធផលលអរបេសរកនុងករមនជន

េទសនតរបេវសន៍តិច និងចំនួនជនេទសនតរបេវសន៍ែដលមនឯកសរេរចនេនះេទ ប៉ុែនត
ផទុយេទវ ិញអចផលស់បូតរពីជនេទសនតរបេវសន៍ មនឯកសរ

េទជអត់មនឯកសរ។

ផលប៉ះពល់ដៃទេទៀតកនុងករដក់ករមិតតឹងរឹងេលេទសនតរបេវសន៍

គឺនំ ឲយមន

កំេណនអងគករ ែដលពក់ព័នធនឹងកររត់ ពនធមនុ សសេរកផលូវករសរមប់កមលំងពលកមម។

កររត់ ពនធ ឯកសរែកលងកលយ និងករសូកប៉ ន់មរនតីរជករ ជមេធយបយែដលបន
េរបរបស់េដមបីឆលងកត់ រពំែដនេដយមិនរសបចបប់។
រសបចបប់

ឬមិនេទៀងទត់កុងរបេទសមួ
ន
យនឹងបេងកន

តមរយៈករចូលេដយមិន
ផងែដរនូវភពងយរងេរគះ

របស់របជជនពីកររ ំេលភបំពនសិទិម
ធ នុសស។ អរតខពសៃ់ នេទសនតរបេវសន៍មិនេទៀង
ទត់កុងតំ
ន
បន់ មនបណ
ត ញឧរកិដឋធងន់ធងរ។
របព័នធអតតសញញណកមម

េទសនតរបេវសន៍មិនេទៀងទត់ ពក់ព័នធនឹង

និងឯកសរែដលមិនសុរកិត
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និងមនករេកនេឡងនូវ

សហរគសឧរកិ ដក
ឋ មម ជលទធផលេធវឲយមនអសនតិសុខ។ ចំេពះបុគគលែដលេធវេទសនត
របេវសន៍ កុនងមេធយបយមិនេទៀងទត់

មនភពងយរងេរគះពី កររ ំេលភបំពនសិទិធ

មនុ សស ករេកងរបវ័ញច និងករជួញដូរ។

ទសសនៈទន
ករេហបុគគលណមនក់ ថមិនរសបចបប់
អនកករពរសិទិម
ធ នុសសចូលចិតតេរបពកយថ
ជជង

’មិនរសបចបប់ ’

។

’មិនេទៀងទត់ ’

ឬ

’មិនមនឯកសរ’

ករេហបុគគលណមនក់ថមិនរសបចបប់បងកប់ន័យ

អវ ិជជមន។ វបងកប់ន័យថពួកេគអរកក់ ឬជបិសច។ យ៉ ងណមិញ សថនភពៃន
ករមិនមនឯកសរ

េកតមនជទូ េទេដយសររដឋភិបលជេរឿយៗេធវឲយឯកសរ

រសបចបប់ពិបកខលំង

ឬៃថលកុងករេធវ
ន


បងខំឲយជនេទសនតរបេវសន៍ទទួលយកឋនៈ

មិនមនឯកសរ។ េនេពលែដលនិយយពីេទសនតរបេវសន៍ របជជនមួយចំនួនតួច
បំព នចបប់ េដយសរែតពួកេគចង់បំពន

ជជងេគរពតមចបប់េដយសរែតខវះ

មេធយបយកនុងករ (ដូចជឯកសរ ឬលុយ) អនុេលមតមចបប់។

៦.១.២ បរប
ិ ទរKវតតស
ិ រសត នង
ិ េសដឋកច
ិ ៃច នេទសនតរKេវសន៍េនអសុអ
ី េគនយ៍
តមរយៈេទសនតរបេវសន៍ របជជនអចេគចេចញពីករេធវទុកខបុកេមនញ។ ពលករែដល
បនេធវេទសនតរបេវសន៍ រប់លននក់បនេធវឲយសតង់ដរជីវភពរបស់ពួកេគ

និងរកុម

រគួសររបស់ពួកេគរបេសរេឡង។ របជជនេធវេទសនតរបេវសន៍េទៀងទត់េដមបីករអប់រ ំ
េហយជនេទសនតរបេវសន៍បនេធវដំេណរ
េនឆងយ។
អសុីអេគនយ៍
ឥណ
ឌ

ជករពិត

េដមបីបេងកតសហគមន៍ ថីក
ម ុនងរបេទសែដល

មនរបវតតិសរសតយូរអែងវងៃនេទសនតរបេវសន៍េនកនុងតំបន់

ចូលកនុងតំបន់េនះពីខងេរកតំបន់។ ជឧទហរណ៍ របជជនមកពី

និងចិនបនេធវេទសនតរបេវសន៍ េទកន់

េពលជេរច នសតវតសមកេហយ។

របេទសកនុងអសុីអេគនយអ
៍ ស់រយៈ

េទសនតរបេវសន៍ជបទដឋន

ែលងេលមេធយបយែដលរបជជនរស់េនកនុងតំបន់េនះេទ។
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មិនែមនជករេលក

រពំែដនែដលងយឆលងកត់ ជេមលះរបដប់អវុធ កំេណនេសដឋកិចចែដលមនភពចរមុះ
េហដឋរចនសមព័នធចបប់ ែដលមិ នមនសងគតភព គំរូេទសនតរបេវសន៍តមរបវតតិសរសត
យូរអែងវង

អនតរកលរបជសរសត

និងរចកេទសនតរបេវសន៍ផូលវករែដលមនករមិត

បនរួមផសំេធវឲយមនេទសនតរបេវសន៍ មិនមនឯកសរេរចន និងទំ នក់ទំនងមិនលអរវង
រដឋភិ បល

និងជនេទសនតរបេវសន៍ េនអសុីអេគនយ៍។

ករផលស់បូតរទី កែនលងរបស់

របជជនមនភពចរមុះ ដូចេនះេធវឲយមនលំហូរសមរគស
ម ញរវងរបេទស។ េទសនត
ុ
របេវសន៍ភគេរចនកនុងទសវតសឆនំ ១៩៧០ និង ឆនំ១៩៨០ បនេកតេឡងជលទធផល
ៃនជេមលះរទង់ រទយធំ ដូចជសរងគមអេមរ ិក េនរបេទសេវៀតណម (ែដលេកតមន
េឡងេនរពំែដនឡវ

និងកមពុជផងែដរ)

និងជេមលះែដលេនែតមនកនុងរបេទស

មីយ៉ន់ម៉។ ដូចគនេនះផងែដរ “អភូតេហតុអសុ”ី កនុងទសវតសឆនំ ១៩៨០ េនេពល

ែដលវ ិស័យកមមសល និងធនគរកនុងតំបន់មនកររ ីកចំេរ នខលំងកល េធវឲយមនេទសនត
របេវសន៍រទង់ រទយធំកុនងករែសវងរកករងរផងែដរ។
តរមូវករយ៉ ងេរចនេលកមលំងពលកមម

ពីរបេទសកំពុងអភិវឌឍន៍ដូចជរបេទសៃថ

ម៉ េឡសុី និងសឹងហបូរ ី ជរមុញឲយរសតី បុរស និងសូមបីែតរគួសរទំងមូលេធវេទសនត
របេវសន៍។

េសដឋកិចចកុងតំ
ន
បន់រួមចំែនកកនុងេទសនតរបេវសន៍រទង់ រទយធំតមមេធយ

បយពីរយ៉ ង។ ដំបូង មនរបជជតិ ែដលរក េហយជប់រពំ ែដនជមួ យនឹងរបេទស
ែដលមន (ជឧទហរណ៍ មីយ៉ន់ម៉ និងៃថ) ែដលពលករជេរចននឹ ងេធវដំេណរ
េទកន់របេទសេនះេដមបីេឆលយតបនឹ ងតរមូវកររកពលករ។ ទីពីរ អំឡុងេពលៃនករ
អភិវឌឍេសដឋកិចចឆប់រហ័សជេរឿយៗ

ទមទររបជជនែដលមនវ ័យបេរមករងរ

េរចន ែដលេនះមិ នអចរតូវបនេឆលយតប េដយកំេណនរបជជនលកខណៈធមមជតិែត
មួយគត់បនេនះេទ។ ករសិកសកលពីេពលថមីៗេនះ េដយអងគករដូចជ ILO និង
IOM

បញ
ជ ក់ ថេទសនតរបេវសន៍ ជលទធផលៃនកំ េណនឆប់រហ័សៃនតរមូវកររកពលករ

េទសនតរបេវសន៍ែដលមនជំនញ និងជំ នញទប សមមរតភគេរចនៃនរសតីចូល
កនុងកមលំងពលកមមេទសនតរបេវសន៍

និងឧសសហកមមេរជសេរ សែដលមនលកខណៈ

ពណិជជកមម។
ពលករេទសនតរបេវសន៍ េធវចំណករសុកតមរចកជេរចន។

ពលករែដលេធវេទសនត

របេវសន៍េចញពីតំបន់ គឺមកពីឥណូឌ េនសុី ហវីលីពីន ៃថ េទកន់មជឈឹមបូព៌ និងអសុី
ិ ័យសំណង់ ខណៈ
ខងេកត។ ពក់ព័នធនឹងករងរជក់ែសតង បុរសភគេរចនេធវករកនុងវស
េពលែដលរសតីបេរម ករងរកនុងកិ ចចករផទះ

និងេរងចរក។

េរចនែដលចកេចញពី តំបន់ជ ពលករមនឯកសរ។
របេវសន៍មនឯកសរ

ពលករេទសនតរបេវសន៍ភគ

េនកនុងតំបន់

ពលករេទសនត

និងមិ នមនឯកសរភគេរចនគឺេទកន់របេទសជិតខងជប់

រពំែដន។ លំហូរធំបំផុតគឺពីរបេទសហវីលីពីន ឥណូឌ េនសុី ភូមេទកន់របេទសែដល
មនករអភិវឌឍជងដូចជសឹងហបូរ ី ៃថ និងម៉ េឡសុី។ មនចំនួនចតិ ចជងេនះ ប៉ុែនតក៏
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ជចំនួនេរចនផងែដរ

គឺពីរបេទសឡវ

និងកមពុជេទកន់របេទសទំងបីខងេល។

យ៉ ងណមិញ បញ
ហ មួយែដលរតូវបនជួបរបទះជេរឿយៗេនេពលែដលេធវករសិកស
ពីេទសនតរបេវសន៍

គឺថទិននន័យពិ តជពិបកកនុងកររបមូលេដយសរែតមនចំនួន

ពលករែដលមិ នមនឯកសរេរចនេពក។
យល់ពីេទសនតរបេវសន៍

ភពសមុរគសមញបែនថមេទៀតកនុងករែសវង

គឺថមគ៌មនលកខណៈរចលូករចលំគន

ជមួ យនឹងពលករ

ជនេភៀសខលួន មនុសសែដលរតូវបនជួ ញដូរ និងសូមបីែតអនកេទសចរ ែដលអនកទំងអស់
េនះជែផនកមួយៃនលំហូរេនះ េហយជេរឿយៗរតូវបនចរមុះចូលគន។ ករែញកដច់ពី
គនរវងេទសនតរបេវសន៍ េដយបងខំ និងមិនបងខំជករពិបក៖ ចបប់សនមតថអនកែដល
ចកេចញពីរបេទសរបស់ខួលន

េដយផទល់េដយសរេហតុ ផលនេយបយគឺជជន

េទសនតរបេវសន៍េដយបងខំ ខណៈេពលែដលអនកដៃទែដលផលស់បូរទី
ត កែនលង េដយសរ
ជេមលះ ជរបេយលេធវឲយពួកេគរកីរក (ជឧទហរណ៍ របសិនេបទហនបនរ ឹបអូស
ទិននផលេសបៀងអហររបស់ពួកេគ) មិនចំ បច់រតូវបនចត់ទុកថជករបងខំេនះេទ។
ករបំ លស់ទីខលះេក តមនេឡងជក់ែសតងេដមបីេហតុផលេសដឋកិចច (ដូចជពលករកនុង

រសុកហវីលីពីនេទរបេទសសឹងហបូរ ី) េហយករបំលស់ទីខលះជក់ែសតងណស់ជករបងខំ
(ដូចជជនេភៀសខលួននេយបយពីរបេទសមីយ៉ន់ម៉)។ យ៉ ងណមិញ ភពចរមុះៃន
េទសនតរបេវសន៍កន់ែតមនភពសមុរគសមញេនមូ លដឋនជក់ែសតង។
អចកលយជជនេទសនតរបេវសន៍ េសដឋកិចច

ជនេភៀសខលួន

ជនេទសនតរបេវសន៍េសដឋកិចអ
ច ចកលយជ

រងេរគះៃនករជួញដូ រ និងជនរងេរគះៃនករជួញអចសុំឋនៈជជនេភៀសខលួន។ល។
េនកនុងសថនភពមួយចំនួន ជបញ
ហ កនុងករសនមតថបញ
ហ េសដឋកិចអ
ច ចរតូវបនែញក
ដច់ពីបញ
ហ នេយបយ

ដូចែដលេហតុ ផលរបស់បុគគលកនុងករែសវងរកសនតិសុខ

េសដឋកិចជ
ច េរឿយៗផសភជប់នឹងភពងយរងេរគះែផនកនេយបយ។
អស់រយៈេពលប៉ុនមនទសវតស
ករពរថនក់តំបន់េនះេទ។

េទសនតរបេវសន៍មនដំ េណរករេដយមិនមនយនតករ
េគលនេយបយេទសនតរបេវសន៍កុនងតំ បន់េនមនភព

ែបកែខញក មិនរតូវបនអភិវឌឍរតឹមរតូវ និងមិ នអចអនុវតតបនេនេឡយ េដយសរែត
កិចចខិតខំរបឹងែរបងរបស់រដឋភិបល
ភព

កនុងកររគប់រគងេទសនតរបេវសន៍មិនមនរបសិទិធ

ឬជជេរមសកនុងករេឆលយតបនឹ ងតរមូវករវ ិស័យឯកជន។

កិចចខិតខំរបឹ ងែរបង

ដំបូងដូចជ េសចកតីរបកសទីរកុងបងកកសតីពីេទសនតរបេវសន៍ មិនេទៀងទត់ (១៩៩៩)
ែដលបនទទួ លសគល់វតតមនៃនេទសនតរបេវសន៍មិនេទៀងទត់
ចត់វ ិធនករេលបញ
ហ េនះ

និងករទមទរឲយរដឋ

មនសរៈសំខន់កុនងករគូសបញ
ជ ក់ពីបញ
ហ ជក់ ែសតង

ប៉ុែនតជចុ ងបញច ប់មិនអចអនុវតតបន ដូចេនះមិនអចករពរជនេទសនតរបេវសន៍េនះ
េទ។

កលពីេពលថមីៗេនះ

មនករេកនេឡងនូវលិខិតូបករណ៍េទសនតរបេវសន៍ថនក់

តំបន់ ជមួ យនឹងកិចចរពមេរពៀងជផលូវករ

ដូចជកិចចរពមេរពៀងេទវភគីសីព
ត ី ពលករ

េទសនតរបេវសន៍ែដលបនចុះហតថេលខរវងរបេទសៃថ និងកមពុជ ឡវ និងមី យ៉នម៉

ជេដ ម មនក៏មនកិចចរបជុំករមិតតំបន់ ដូចជនីតិវ ិធីបលីសីព
ត ីកររត់ ពនធមនុសស ករ
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ជួញដូរមនុសស និងឧរកដិដឋកមមឆលងែដនែដលពក់ព័នធ ែដលមនេគលបំណងកនុងករ
បេងកនករយល់ដឹង និងកិ ចចសហរបតិបតតិករកនុងកររបឆំងសកមមភពជួញដូរ រវងរដឋ
និងអងគករអនតរជតិដូចជ UNHCR និង IOM។ យ៉ ងណមិ ញ កំេណនៃនលិខិតូប
ករណ៍មនឥទធិពលជមធយម េលករករពររបជជនែដលមិនែមនជពលរដឋប៉ុេណណះ។

រដឋភិ បលជេរឿយៗចូលចិតេត គលនេយបយ
និងរបេភទៃនជនេទសនតរបេវសន៍

ែដលពយយមកនុងករកំណត់ពីចំនួន

ប៉ុែនតេគលនេយបយទំងេនះមិនអចអនុវតតបន

េនះេទ េដយសរេទសនតរបេវសន៍គឺែផអកខលំងេលកតតសងគម វបបធម៌ និងេសដឋកិចច។
ជឧទហរណ៍

េទសនតរបេវសន៍េនកនុងតំបន់រតូវបនផលស់បូរបន
ត
ទ ប់ពីករវយរបហរ

េដយេភរវកមមេនៃថងទី១១ ែខកញញ ឆនំ២០០១។ រដឋភិបលបនចប់េផតមគិតថេទសនត
របេវសន៍ជកងវល់សនតិសុខ េហយបនេរប របស់ចបប់ថីជ
ម ុំវ ិញករជួញដូរ និងរត់ពនធកុនង
េគលបំណងកត់បនថយេទសនតរបេវសន៍ េដយមិ នេទៀងទត់។

របេទសមួយចំ នួនមិន

េអេពេលរបជជនជពលករេទសនតរបេវសន៍ របស់ពួកេគេនះេទ។ ភគេរចនៃនទសវតស
ឆនំ១៩៩០ និង ២០០០ មីយ៉ន់ម៉នបនបេងកតេគលនេយបយមួយសរមប់ពលករ
របស់ខួនមួ
ល
យចំនួនតូចេនមជឈឹមបូព៌

ប៉ុែនតអស់រយៈេពលជេរច នទសវតស

មិនមន

េគលនេយបយ (ឬសូមបីករទទួ លសគល់) ែដលរគប់រគងពលរដឋមីយ៉ន់ម៉របមណ
ជ២លននក់ែដលកំពុងេធវករកនុងរបេទសៃថ។
ភពងយរងេរគះពក់ព័នធនឹងេទសនតរបេវសន៍ េនអសុីអេគនយ៍
ករេរ សេអងេលជនេទសនតរបេវសន៍េដយពលរដឋ។
របេវសន៍បងកឲយមនករេកនេឡងនូវឧរកិ ដឋកមម។

គឺជ ករេកនេឡងៃន

របជជនភ័យខលចថជនេទសនត
កមលំងពលកមមកុនងរសុកអចគិតថ

កមលំងពលកមមេទសនតរបេវសន៍ ជករគរមមកំែហងចមបងដល់ករងរ និងរបក់ឈូល
ន
របស់ពួកេគ។ េលសពីេនះេទៀត រដឋភិ បលអសុីអេគនយ៍ចត់ទុកបញ
ហ េទសនតរបេវសន៍
ថជបញ
ហ សនតិសុខ េដយេរបៀបេធៀបនឹងបទឧរកិដឋឆលងែដន។ មិនគួ រឲយភញក់េផអលេនះ
េទ

េនះបេងកតនូវសថនភពមួយែដលជនេទសនតរបេវសន៍

គរមមកំែហងដល់សហគមន៍ កុនងតំបន់

រតូវបនចត់ទុកថជករ

សុខដុមនីយកមមសងគម

និងសនតិសុខជតិ។

េលសពីេនះេទៀត រដឋអចេផតតសំខន់េតេលផលរបេយជន៍ ពីេទសនតរបេវសន៍ប៉ុេណណះ
ជជងេផតតសំខន់េលករករពរសិទិម
ធ នុសស។ ដូចេនះ េនកនុងករណីខលះ ជនេទសនត
របេវសន៍អចកលយជជនរងេរគះៃនអំ េពពុករលួយ

និងករេកងរបវ ័ញច

សូមបីែតមុន

េពលពួកេគចកេចញពីរបេទសខលួន។ បនទប់មកេទៀត េនេពលេទដល់របេទសែដល
ខលួនបេរម ករងរ

ពួកេគអចរបឈមនឹងចបប់

និងករអនុវតតចបប់ែដលមនករេរ ស

េអង បទឧរកិដឋែដលគួរឲយសអប់េខពម ករជួ ញដូរ និងកររ ំេលភបំពនដៃទេទៀត។
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ករពិ ភកស និងករជែជកែវកែញក
េតករភ័យខលចរបស់របជជនេលជនេទសនតរបេវសន៍មនភពរតឹ មរតូវ
ករមិ តណ?
េតអីវជវ ិធីសរសតទូេទបំផុត

ែដលជនេទសនតរបេវសន៍រតូវបនរ ិះគន់េនកនុងរបេទស

របស់អនក? េតកររ ិះគន់ទំងេនះមនភពរតឹមរតូវករមិតណ? ខងេរកមេនះជកររ ិះ
ជទូ េទមួយចំ នួនែដលបនេធវេឡង៖
•

ជនេទសនតរបេវសន៍នំមកនូវឧរកិដឋកមម

•

របសិនេបេយងរបរពឹតិតេលជនេទសនតរបេវសន៍លខ
អ ល ំ ងេពក ពួកេគនឹងហូរចូលមក
របេទសយ៉ ងគំហុក និងដេណត មយករបេទសរបស់ខួលន

•

ជនេទសនតរបេវសន៍ដេណត មករងររបស់ពួកេគ

•

ពលករនំមកនូវជមងឺ

•

ជនេទសនតរបេវសន៍េរប របស់េសវកមមសងគមសងគមរបស់េយងទំងអស់

ដូចជ

េសវសុខភពជេដម
•

ជនេទសនតរបេវសន៍មិនេគរពវបបធម៌របស់ពួកេយងេនះេទ

េតអនកគួរែតេឆលយតបនឹ ងករអះអងទំ ងេនះយ៉ ងដូចេមតច?

ខណៈេពលែដលមិនមន

កររសវរជវេរចនេលបញ
ហ ទំងេនះ ករអះអងទំងេនះមិនរតឹ មរតូវេនះេទ។ ជឧទ
ហរណ៍ ជនេទសនតរបេវសន៍មនអរតសកមមភពឧរកិដទ
ឋ បជង។ ជនេទសនតរបេវសន៍
រួមចំ ែនកយ៉ ងេរចនដល់េសដឋកិចច តមរយៈករងររបស់ពួកេគជងអវីែដលពួកេគទទួល
បនពីេសវកមមសងគម។

ពលករេទសនតរបេវសន៍ មិនែដលហូរចូលយ៉ ងគំហុកកនុង

របេទសមួយ េហយដេណត មយករបេទសេនះេទ យ៉ ងេរចនណស់ពួកេគកលយេទជ
ជនជតិភគតិ ច បនទប់ពីរស់េនជេរចនជំនន់េនកនុងរបេទសេនះ។

េលសពីេនះ

េទៀត របវតតិរគួសរភគេរចន (រួមមនទំងសិសសនិសសិតភគេរចនែដលកំពុងអនេសៀវ
េភពុមពេនះផងែដរ) ជផលិតផលៃនេទសនតរបេវសន៍។

ឧបមថអនកជួ បអនកណមនក់តមផលូវែដលបនបងហញនូវ ទសសនៈខងេល

េត អីវជវ ិធី

សរសតលប
អ ំ ផុតកនុងករេឆលយតបនឹងករភ័ យខល ចរបស់ពួកេគេលេទសនតរបេវសន៍? េត

អនកអចបញចុ ះបញចូ លអនកណមន ក់ ថេទសនតរបេវសន៍លអ ជជងអរកក់ចំេពះរបេទស

មួយ យ៉ ងដូចេមតច?
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៦.២ រKេភទសិទទ
ំ បួនរបស់រKជជនមិនែមនជពលរដឋ ៖ទិ ដឋ ភ ពទូ េទ
ិធ ង
មនសិទិច
ធ ំនួនបួនរបេភទរបស់របជជនមិនែមនជពលរដឋ ែដលេសៀវេភពុមពេនះនឹង
ពិភកស៖ សិទិធទំងេនះមន៖ (១) ជនេភៀសខលួន (២) អនកគមនសញ
ជ តិ (៣) ពលករ
េទសនតរបេវសន៍

និង(៤)

មនុសសែដលរតូវបនជួ ញដូរ។

របេភទនីមួយៗមនឋនៈ

ចបស់លស់ មនចេងកមៃនសិទិជ
ធ ក់ លក់ និងកងវល់ពក់ ព័នធនឹងករករពរ។ របេភទ
នីមួយៗអចរតូវបនែសវងយល់តមរយៈករពិនិតយជដំបូងេលចបប់ អនតរជតិ

និង

សនធិសញញែដលពក់ព័នធនឹងករករពររបជជនែដលមនឋនៈេនះ េហយបនទប់មក
នឹងរកេលកេមលេលកររបឈមកនុងករករពរដល់ពួកេគ។

មុនេពលេធវករបញ
ជ ក់

លមអិត ជករសំខន់ កុនងករផតល់នូវទិដឋភពទូេទមួយៃនសនធិសញញែដលពក់ព័នធ និង
និយមន័យៃនរបេភទទំងបួនៃនរបជជនែដលមិនែមនជពលរដឋ។

ជនេភៀសខលន
ួ

ឋនៈជនេភៀសខលួនរតូវបនកំណត់េដយអនុសញញអងគករសហរបជជតិឆនំ

១៩៥១

ពក់ព័នន
ធ ឹងឋនៈៃនជនេភៀសខលួន (ែកសរមួលេដយពិធីសរឆនំ ១៩៦៧ ពក់ ព័នន
ធ ឹង
ឋនៈជនេភៀសខលួន)។ ជនេភៀសខលួនជបុគគលែដល៖
េដយសរែតភពភ័យខលច

ែដលមនកនុងខលួនពីករេធវទុកខបុកេមនញេដយសរ

េហតុ ផលពូជសសន៍ សសន សញ
ជ តិ សមជិកៃនរកុមករងរសងគម ឬគំនិត
នេយបយជក់លក់ សនក់ េនខងេរករបេទសជតិរបស់ខួលន េហយមិនអច
ឬេដយសរែតភពភ័យខលចេនះ
ករករពរពីរបេទសេនះ។
ដូចែដលនិយមន័យបនបងហញ

មិនមនឆនទៈកនុងកររបថុ យខលួនកនុងករទទួល

ឋនៈជនេភៀសខលួនអនុវតតេលរបជជនែដលរតូវបន

េធវទុកខបុកេមនញកនុងរបេទសកំេណតរបស់ខួលន េហយមិនអចរតឡប់មកវ ិញ។ សិទិធទំង
េនះធនថបុគគលេនះអចរស់េនេដយសុវតថិភព

និងមនុសសធម៌ខងេរករបេទស

របស់ខួន
ល រហូតដល់ពួកេគមនបំ ណងកនុងកររតលប់មកផទះវ ិញ។

គមនសញជតិ
គមនសញ
ជ តិរតូវបនកំ ណត់និយមន័យ កនុងអនុសញញឆនំ១៩៥៤
គមនសញ
ជ តិថ៖
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ពក់ ព័នធនឹងឋនៈជន

បុគគលមួយរូបមិនរតូវបនចត់ទុកថជសញ
ជ តិេដយរដឋណមួយ េរកមែដនកំ
ណត់ ៃនចបប់ របស់ខួនេនះេទ។
ល
េទះបី ជរបជជនគមនសញ
ជ តិ ភគេរចន រស់េនកនុងរបេទសែដលពួកេគេក ត ជេរឿយៗ
ពួកេគខវះនូ វបុពវសិទិធ

េសវកមម

និងករករពរែដលបនរកសទុកសរមប់ពលរដឋ

ឬ

សញ
ជ តិ ។ ចបប់ ករពរជនគមនសញ
ជ តិធនពួកេគនឹងទទួលបនករទទួលសគល់
និងករករពរ។

ពលករេទសនតរKេវសន៍ នង
ិ សមជិករគួសររបស់ពួកេគ
ពលករេទសនតរបេវសន៍ រតូវបនកំណត់និយមន័យកនុងអនុ សញញអនតរជតិរបស់

កនុងឆនំ១៩៩០

សតីពីករករពរសិទិធពលករេទសនតរបេវសន៍រគប់រប
ូ

UN

និងសមជិ ករកុម

រគួសររបស់ពួកេគ ដូចខងេរកម៖

បុគគលែដលនឹ ងចូលរួម

កំពុងចូលរួម

ឬធលប់ចូលរួមកនុងសកមមភពែដលទទួល

បនកៃរមកនុងរដឋែដលគត់មិនែមនជសញ
ជ តិ ។
ពលករេទសនតរបេវសន៍ រស់េនខងេរករបេទសកំេណតរបស់ខួលន េដមបីេគលបំ ណង
ករងរ។

ពលករេទសនតរបេវសន៍ជេទៀងទត់មិនបនទទួលសិទិធ

ដូចគនដូចពលករជតិេនះេទ

និងករករពរ

េហយពួកេគមនភពងយរងេរគះពីករេកងរបវ ័ញច

ទំងេនកែនលងករងរ និងកនុងសហគមន៍ែដលពួកេគរស់េន របសិនជពួកេគមិនមន
ឯកសររតឹមរតូវេនះេទ។

មនុសសែដលរតូវបនជួញដូរ
ករជួ ញដូរមនុ សសរតូវបនកំណត់និយមន័យេដយពិធីសរឆនំ ២០០៣ កនុងករបងករ
ទប់សកត់ និងដក់េទសេលករជួ ញដូរមនុ សស ជពិេសសរសតី និងកុ មរ (ពិធីសរ
ប៉ លឺម៉ូ) និងសំេដេល៖
សកមមភពៃនករេរជសេរ ស ដឹកជញូជ ន េផទរ ដក់ េលទូក ឬទទួ លបុគគល តម
រយៈមេធយបយៃនករគរមមកំែហង ឬេរប របស់ទរមង់ដៃទៃនករបងខំ ករចប់
ពរងត់ េបកបនលំ េបករបស់ ឬកររ ំេលភអំ ណច ឬសថិតកនុងសថនភពៃនភព

រងេរគះ ឬេដយសរករផតល់ ឬទទួ លរបក់ ឬផលរបេយជន៍េដមបីទទួលបន

កររពមេរពៀង ពីបុគគលមួយរូបែដលមនកររគប់រគងេលបុគគលដៃទេទៀត េដមបី
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េគលបំណងៃនករេកងរបវ ័ញច។ ករេកងរបវ័ញចរួមមន ជអបបរមន ជករេកង
របវ ័ញចេពសយកមមេលអនកដៃទ

ឬទរមង់ ណមួ យៃនករេកងរបវ ័ញច ផលូវេភទ

ពលកមម

ឬេសវកមមេដយបងខំ ទសភព ឬករអនុវតតែដលរសេដៀងគននឹ ងទសភព េសវ
ភព ឬករយកេចញនូវសរ ីរងគ។
មិនដូ ចេទនឹងអនុសញញខងេលេនះេទ

ពិធីសរប៉ លឺម៉ូ

កំណត់ថជបទឧរកិដឋ

ជជងឋនៈ។ មនុសសែដលរតូវបនជូ ញដូរជជនរងេរគះៃនបទឧរកិដឋែដលបនេរៀប
រប់ខងេល។ បុគគលែដលរតូវបនជួញដូរមនសិទិជ
ធ ក់លក់កុនងករបងករករធលក់ខួលន

ិ ។
ជជនរងេរគះមតងេទៀត និងេដមបីជួយដល់ពួកេគេដមបីសតរសមបទេឡងវញ
គួរកត់សមគល់ថសនធិចំនួនបួនែដលបនេរៀបរប់េនទីេនះ

មនរបភពេចញពីអំឡុង

េពលរបវតតិសរសតខុសៗគន ែដលមនន័យថសនធិសញញទំ ងេនះចត់ ទុកសិទិធមនុសស
េផសងៗគន េហយេដះរសយបញ
ហ តមមេធយបយេផសងៗគន។ សនធិជនេភៀសខលួន និង
គមនសញ
ជ តិ ជសនធិសញញេរកយសរងគមេលកេលកទីពីរ សនធិសញញទំ ងពីរេនះរតូវ
បនអនុម័តេនេដមទសវតសឆនំ ១៩៥០។ ករករពរសិទិធមនុសសេដយសនធិសញញទំង
េនះមិនមនភពខលំ ងកលេនះេទ

េដយសររកបខណឌសិទិម
ធ នុសសអនតរជតិមិនទន់

មនករអភិវឌឍ។ រហូតដល់ទសវតសឆនំ ១៩៦០ េទបសនធិសញញសិទិម
ធ នុសសទីមួយរតូវ
បនអនុម័ត។

អនុសញញពលករេទសនតរបេវសន៍

ែដលរតូវបនរពងកនុងទសវតសឆនំ

១៩៨០ េហយរតូវបនអនុម័តកនុងឆនំ ១៩៩០ ប៉ុែនតរហូតដល់ឆនំ ២០០៣ េទបចូលជ
ធរមន

សនធិសញញេនះជសនធិសញញែដលមនករពរងីកវ ិសលភព

េហយជសនធិ

សញញធំបំផុតកនុងចំេណមសនធិសញញទំ ងបួន។ សនធិសញញេនះក៏ជសនធិសញញែតមួយ
គត់ ែដលរតូវបនចត់ទុកថជសនធិសញញសិទិម
ធ នុសសកនុងរបព័នធ UN។ អំឡុងេពល
ែវងរវងកររពង
ប័នទប

និងករចូលជធរមនរតូវបនឆលុះបញ
ច ំងេលអរតៃនករផតលស
់ ចច

េហយជសនធិសញញែដលមនករផតល់សចចប័នតិចជងេគកនុងចំ េណមសនធិ

សញញទំងបួន។ ជចុ ងេរកយ ពិធីសរេលអនុសញញជូញដូរមនវតតមនកនុងទសវតស
ឆនំ ២០០០ េដមបីជករេឆលយតបនឹ ងចលនេទសនតរបេវសន៍ជសកល និងជករេឆលយ

តបមួ យនឹងសកមមភពបទឧរកិ ដឋែដលមនករេក នេឡង។ សនធិសញញេនះករពរសិទិធ
របស់បុគគលែដលរតូវបនជូញដូ រ ប៉ុែនតសំខន់ជងេនះេទេទៀតក៏កំណត់ថករជួញដូរ
ជបទឧរកិដឋអនតរជតិផងែដរ។

េដយសរែតផតល់អំណចដល់រដឋតមរយៈករចត់

ទុកសកមមភពេនះជបទឧរកិដឋ វទទួ លបនករផតលស
់ ចចប័នយ៉ ងទូលំទូលយ។
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៦.២.១ គំលត នង
ិ ភពជន់គនៃនករករពរផលវចបប់
ូ
របេភទទំងបួ នខងេលៃនរបជជនមិនែមនពលរដឋ

មិនគួ ររតូវបនចត់ទុកថដច់

េដយែឡក និងមិនពក់ព័នធគនេនះេទ ប៉ុែនតពួកេគក៏មិនដូចគន និងមិនបំេពញបែនថមឲយ
គនេទវ ិញេទមកេនះេទ។ ផទុយេទវ ិញ គួរែតទទួលសគល់ថមនុសសអចផលស់បូតររវង

របេភទទំងេនះយ៉ ងឆប់រហ័យ ឬសថិតេនេរកមរបេភទេលសពី មួយ។ អចនិយយ
បនថ

(េទះបីជមិនទំនងក៏ េដយ)

ជនគមនសញ
ជ តិអចភញក់េឡងេនេពលរពឹក

ែសអកេហយកលយជពលករេទសនតរបេវសន៍
ជូញដូរ

េហយរតូវបនបងខំឲយសថិតកនុងសថនភព

េហយនឹងមនឋនៈជជនេភៀសខលួនេនេពលយប់េនះ។

ករពរេលរបជជនមិនែមនពលរដឋ

េពរេពញេទេដយគំលត

លទធផលគឺថករ
ភពជន់គន

និង

របេផះែដលេធវឲយករកំណត់អតតសញញណ និងករករពរមនករពិ បក។ ករណីមួយ
កនុងអសុីអេគនយ៍គឺជនជតិ

Rohingya

ៃនរបេទសមីយ៉ន់ម៉ែដលអចសថិតេរកម

របេទសទំងបួន។

228

េផតតសំ ខន់េល
ជនជតិរហ
៉ូ ុីងញ៉ Rohingya
េរឿងរ៉ វរបស់ Rohingyas កនុងរបេទសមី យ៉ន់ម៉ បងហញពីភពងយរងេរគះរបស់
របជជនគមនសញ
ជ តិ ។ Rohingyas រតូវបនដកហូតសញ
ជ តិ េនេពលែដលរដឋភិ
បលមីយ៉ន់ ម៉បនដក់ឲយេរប របស់នូវបទដឋនសញ
ជ តិថីមតមចបប់ សញ
ជ តិឆនំ ១៩៨២។

ចបប់ ទំងេនះ មិនបនបញូច លរកុមេនះកនុងរកុមពូជសសន៍ែដលរតូវបនទទួ ល សគល់
ជផលូវករទំង ១៣៥ េនះេទ។ ចំេពះរដឋភិ បលមីយ៉ន់ម៉ Rohingyas ករពិ តជជន
ជតិបង់កលេដស (េហយជេរឿយរតូវបនេហថ បង់ហគលីសកនុងឯកសរផលូវករ និ ង
របព័ នផ
ធ សពវផសយ

(េទះបីជកំណត់រតរបវតតិសរសតបងហញពួកេគបនរស់េនកនុង

តំបន់ យ៉ងេហចណស់ ៣០០ឆនំមកេហយ។
ចបប់ មីយ៉ន់ ម៉ករមិតយ៉ ងធងន់ធងរេលសិទិរធ បស់ Rohingyas។ េដយសរពួ កេគគម ន
សញ
ជ តិ ពួកេគមិ នអចមនលទធភពទទួលបនេសវអប់ រ ំ ឬសុខភពេនះេទ។ ពួ ក
េគរតូវករករចុះបញជី និងករអនុញញតជពិេសសេដមបីេរៀបអពហ៍ពិពហ៍ ឬេដ រេហរ
ិ កលពីេពលថមីៗេនះបនេធវឲយ Rohingya
េដយេសរ ីកនុងរបេទស។ កររ ំខនេលជនសុីវល

រតូវបនសមល ប់កុនងអំេព ហិងសជរកុម។

របសិនជពួកេគពយយមចកេចញពី ករ

េរ សេអងជរបព័នធ ែដលពួកេគជួ បរបទះកនុងរបេទសរបស់ពួកេគ ពួកេគនឹងរតូវបន
េកងរបវ ័ញច កនុងនមជពលករេទសនតរបេវសន៍

េហយពួកេគរតូវបនជួញដូរជេទៀង

ទត់ ។
េដយសរលកខខណឌទំ ងេនះ Rohingya ជេរច នបនចកេចញពីរបេទសមីយ៉ន់ ម៉
េដមបីែសវងរកករងរ។

មនជនជតិ

Rohingya

រប់ែសននក់ កំពុងរស់េនជជន

េភៀសខលួនកនុងរបេទសបង់កលេដស។ ជនជតិ Rohingya ជេរច នបនេធវដំេណរេទ
របេទសៃថ និងម៉ េឡសុី េដមបីេធវករជពលករេទសនតរបេវសន៍មិនមនឯកសរ េន
េពលពួកេគកំពុងេធវដំេណរ មនករណីមួយចំនួនែដលជនជតិេនះរតូវបនជួញ ដូ រ ឬ
លក់ ជកមលំងពលកមមរវងរបេទសម៉ េឡសុី និងៃថ។
មរនតីរដឋកុងរបេទសមី
ន
យ៉ន់ម៉
របស់ជនជតិេនះ

និងរបេទសជិ តខងបនេរបរបស់ឋនៈមិនចបស់លស់

ជមេធយបយកនុងករេជៀសវងករទទួលខុសរតូវណមួយេលពួក

េគ។ មីយ៉ន់ម៉អះអងថពួ កេគជជនជតិបង់កលេដស េហយបង់កលេដសថពួ កេគ
ជជនជតិមីយ៉ន់ម៉ ចំែនកឯៃថ និងម៉ េឡសុីគិតថពួកេគជពលករេទសនតរបេវសន៍
ខុស ចបប់។ ជនជតិ Rohingyas
អូរសតលី

ទមទរឋនៈជជនេភៀសខលួនកនុងរបេទសដូចជ

ប៉ុែនតេដមបីេទទីេនះេដមបីទមទរឋនៈជជនេភៀសខលួនជផលូវដ៏ ែវងឆងយ

និងេរគះថនក់។
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មនគំលតជេរចនកនុងករករពររបជជនមិ នែមនជរបជពលរដឋ។ ជេរៀងរល់ៃថង

ពលករេទសនតរបេវសន៍ ែដលភគេរច នជំពក់បំណុលេលភនក់ងរ ឬនិេយជក រតូវ
បនដឹកជញូជ នទីតំងករងរ េហយទទួលបនរបក់ កៃរមតិច និងេធវករែដលពិ ប ក
េហយេរគះថនក់
ទសសនៈ។

ថេត ពួកេគរតូវបនេកងរបវ ័ញច

ឬក៏អត់

គឺែផអកេលបរប
ិ ទ

និង

របសិនជបុគគលមនក់រតូវបនចត់ទុកថជេទសនតរបេវសន៍ែដលរតូវបន

បងខំ ពលករេទសនតរបេវសន៍ ឬជនរងេរគះៃនករជួញដូរគឺ មិនចបស់េនះេទ។ េលស
ពីេនះេទៀត ជនេភៀសខលួនែដលទមទរសិទិធករងររបស់ពួកេគក៏ងយរងេរគះចំ េពះ

ករេកងរបវ ័ញចែដលេសមនឹងករជួ ញដូរផងែដរ។ េដយែផនក បញ
ហ ទំងេនះបងកេដយ
សរែតមិ នមនវ ិធនចបស់ លស់េលវ ិធីសរសត កនុងករកំ ណត់ អតតសញញណ និ ងចត់
របេភទរបជជនមិនែមនជពលរដឋ ែដលរតូវករករពរ។ រដឋភិបលអចនឹងកំ ណត់
អតតសញញណរបជជនែដលមិនមនឯកសរទំងអស់ថមិនរសបចបប់

េហយគួរែត

រតូវបននិរេទស។ រដឋចត់ ទុកអនកណមនក់ជជនរងេរគះៃនករជួញដូរ ជជងជន
េភៀសខលួន េដយសរែតរដឋអចេធវមតុភូមិនិនុវតតន៍ជនរងេរគះៃនករជួញដូរ ប៉ុ ែនតមិន
អចបញូជ នជនេភៀសខលួន

រតឡប់ េទកែនលងែដលពួ កេគអចរបឈមនឹងករេធវទុកខបុក

េមនញបនេនះេទ។

៦.៣ អនុសញញជនេភៀសខលន
ួ

បុគគលែដលែសវងរកករករពរពី រដឋរបស់ខួលន

េដយេធវករេគចខលួនពី របេទសរបស់

ពួកេគ េដយរត់េគចពីរបេទសរបស់ខួលន េហយេធវដំេណរេទកែនលងេផសង បនទទួល
ករករពររប់ ពន់ឆនំមកេហយ

េទះបីជករករពរេទបែតមនកនុងចបប់ អនតរជតិ

ក៏េដយ។ UDHR ជឯកសរអនតរជតិដំបូងទទួលសគល់សិទិធ កនុងករែសវងរក និង
ទទួលបនកររជកេដមបីេគចផុតពីករេធវទុកខបុកេមនញ
របជជតិ ពិតជបនផតល់ករករពររសបចបប់

េទះបីជកលពីមុន

សងគម

សរមប់រកុមខលះែដលេធវករេគចខលួន

េចញពីករេធវទុកខបុកេមនញក៏េដយ (ជឧទហរណ៍ពីរុសសុី និងអឡឺម៉ង់)។ ខណៈេពល

ែដល UDHR ជលិខិតូបករណ៍សកលកនុងករករពរកនុងសថនភពេនះ និងែផអកេល

ករករពរជនេភៀសខលួនេលបុគគល និងមិ នែមនជរកុមេនះេទ េសចកតីរបកសែចងពី

បញ
ហ េនះមិនចបស់លស់េនះេទ “មនុសសនីមួយៗមនសិ ទិក
ធ ុងករែសវ
ន
ងរក និ ងទទួល

បនកររជកេកនកនុងរបេទសដៃទេដមបីេគចផុតពីក រេធវទុកប
ខ ុកេមនញ”។ េសចកតីែថលង

ករណ៍េនះមិនបញ
ជ ក់ជក់ លក់ពីជនេភៀសខលួនេនះេទ (ផទុយេទវ ិញនិយយពី ”អនក
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ែដលែសវងរកកររជកេកន”)

េហយមនលកខណៈទន់ភលន់កុនងេរបពកយេពចន៍ កុនងករ

ករពរ។ ជឧទហរណ៍ េសចកតីរបកសេនះ មិនបនបញ
ជ ក់ ពីកតពវកិចច ឬភរកិ ចច
របស់រដឋេនះេទ ផទុយេទវ ិញ បុគគលមនសិទិក
ធ ុងករ
ន
”ែសវងរក និងទទួលបន” ករ
ករពរ។ េនេពលេនះ េនកនុងចុងទសវតសឆនំ ១៩៤០ ជនេភៀសខលួនជកងវល់ចមបង

េដយសរែតមនចលនរបជជនដ៏ធំមួយ េនចុ ងបញច ប់ ៃនសរងគមេលកេលកទីពីរ
ែដលេធវឲយមនចំនួនជនេភៀសខលួនេរចន

ជងេពលណៗទំងអស់ែដលពិភពេលក

ធលប់ជួបរបទះ។ េនះទមទរឲយមនករចត់ វ ិធនករ ដូចេនះកនុងឆនំ ១៩៥០ ឧតតម
សនងករអងគករសហរបជជតិទទួលបនទុកជនេភៀសខលួន (UNHCR) រតូវបនបេងកត
េឡង។ បនទ ប់មកកនុងឆនំ១៩៥១ អនុសញញ UN ែដលពក់ព័នធនឹងឋនៈរបស់ជនេភៀស
ខលួន (ែដលជទូេទរតូវបនសគល់ថជអនុសញញជនេភៀសខលួន) រតូវបនអនុម័ត។ អនុ
សញញជនេភៀសខលួន កំណត់និយមន័យពកយ ”ជនេភៀសខលួន” េហយនិយមន័យេនះ
េនែតរតូវបនេរបរបស់ជទូេទេពលបចចុបបននេនះ។ និយមន័យេនះមនសរៈសំខន់

េដយសរ វបនកំណត់ ពីលកខខណឌជក់លក់ ែដលរតូវបំេពញមុនេពលបុ គគលមនក់

អចទមទរឋនៈជជនេភៀសខលួនរបស់ខួន។
ល
េដមបីទទួលបនករករពរ ៃនសិទិធជន
េភៀសខលួនពីក រអនុសញញ ជករចំបច់ សរមប់មនុសសទំងអស់ េដមបីសិត
ថ កនុងនិ យ ម
ន័យេនះ។

៦.៣.១ នយ
ិ មន័យៃនជនេភៀសខលួន
ជនេភៀសខលួន េយងេទតមអនុសញញជនេភៀសខលួន គឺជបុគគលែដល៖
ករភ័យខលចមនមូលដឋនចបស់លស់

ចំេពះករេធវទុកខបុកេមនញ

េដយ

េហតុផលពូជសសន៍ សសន សញ
ជ តិ សមជិកភពៃនរកុមសងគមណមួយ
ឬេដយសរមតិនេយបយេនេរករបេទសែដលខលួនមនសញ
ជ តិ

និងមិន

អច ឬេដយសរករភ័យខលចេនះ មិនចង់េរបរបស់ករករពររបស់របេទស
េនះ

ឬជជនែដលមិនមនសញ
ជ តិ

និងកំពុងរស់េនេរករបេទសែដលជ

អតីតនិេវសនដឋនរបរកតីរបស់ខួលនេដយ សររពឹតិតករណ៍េនះ និងែដលមិន
អច

ឬេដយករភ័ យខលចែបបេនះមិនចង់វ ិលរតឡប់េទកន់របេទសេដម

ិ ។
របស់ខួនវ
ល ញ
េដមបីចត់ទុកថបុគគលមនក់ថជជនេភៀសខលួន បុគគលេនះរតូវបំេពញតមធតុ ផសំទំង

ិ ីៃនករេធវករកំណត់េនះ រតូវបនេហថករកំ ណត់
អស់ៃននិ យមន័យថេនះ។ នីតិវធ

ឋនៈជនេភៀសខលួន (RSD)។ េនេពលរដឋមួយ ឬអងគករមួយដូចជ UNHCR មន
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បំណងទទួលសគល់អនកណមនក់ជជនេភៀសខលួន

ពួកេគនឹងពិចរណថមនករបំ

េពញតមធតុផសំនីមួយៗៃនធតុផសំទំងអស់ែដរឬេទ។ ធតុផសំគនឹលះៃននិ យមន័ យេនះ
គឺ៖
• ករភ័យខលចែដលមនមូលដឋនចបស់លស់៖ បុគគលរតូវែតសថិតកនុងភពភ័ យ ខលច
ៃនករេធវទុកខបុកេមនញ េហយភពភ័យខលចេនះរតូវែតមននីតយនុកូលភព មន
ន័យថរតូវែតមន “ឱកសពិតរបដក” ៃនករេធវទុកបុកេមនញែដលមនភ័ សុតតង
បញ
ជ ក់។ េនកនុងករណីជេរចន បុគគលរតូវបនេធវទុកខបុកេមនញេដយរដឋ ប៉ុែនតេនះ
អចរតូវបនរបរពឹតេត ឡងសថប័នមិ នែមនជរដឋផងែដរ។
ករភ័ យខលចមនធតុផសំចំនួនពីរ៖ ធតុផសំអតតេនម័ត ឬរបសិនេបបុគគលេនះមន
ករភ័យខលចពិតរបកដ និងធតុផសំសតយនុម័ត ឬរបសិនេបមនេហតុ ផលរតឹ មរតូវ
េដមបីេជឿជក់ថ បុគគលមនអវីែដលេធវឲយគត់ខលច។ ធតុផសំទំងពីរេនះរតូវបញ
ជ ក់
េដយភសតុតង។

ជទូ េទ

េធវទុកខបុកេមនញ ។

េដមបីកំណត់ថេតករភ័ យខលចរបស់បុគគលសតយនុ ម័តឬក៏ អត់

មនភ័សុតងរគប់
ត
រគន់

ករទមទរឋនៈជនេភៀសខលួនរតូវបនចត់ទុកថ

របសិនជបុគគលមនករភ័យខលចជអតតេនម័ត ពី ករ

របែហលជទមទរឲយមនករេសុបអេងកតមួយជ ទូេទេធវេឡងេដយ UNHCR
េដមបីែសវងរកថមនហនិភ័យពិតរបកដឬក៏អត់

ែដលជទូេទរតូវបនកំ ណត់

េដយករសកសួរ NGOs ឬអនកជំនញករ ែដលអចេជឿទុ កចិតតបនតមរយៈករ
េផទៀងផទត់ជមួ យនឹងព័ ត៌មនពីរបេទសេដម

ែដលអចេជឿទុកចិតតបនដូចជព័ ត៌

មនែដលបនមកពី របយករណ៍សិទិម
ធ នុសស ឬរបព័នធផសពវផសយែដលអចេជឿទុ ក
ចិតតបន និងតមរយៈករកំណត់ ថេតមនករេធវទ
 ុកខបុកេមនញពីមុនឬក៏អត់ ឬមន
ករេធវទុកប
ខ ុកេមនញេលបុគគលែដលមនសថនភពរសេដៀងគនេនះឬក៏អត់។
• ករេធវទុកខបុកេមនញ៖
បំពនសិទិម
ធ នុ សសធងន់ធងរ

ករេធវទុកប
ខ ុកេមនញ

រតូវសថិតេនករមិតេសននឹងកររ ំេលភ

(ទរមង់ៃនករេរស
 េអ ង

ករបដិ េសធនូវេសវកមម មូលដឋន

ដូចជ ចំណីអហរ ទឹក ឬករែថទំសុខភព ឬករចប់ខួលនតមទំេន ងចិ តត អច

ជករេធវទុកខបុកេមនញ េយងេទតមភពធងន់ធងរៃនសថនភពទំ ងេនះ ករគរមម
កំែហងដល់ជីវ ិត ទរុណកមម និងករឃុំខួនគឺ
ល
ជករេធវទុកខបុកេមនញ)។ ខណៈេពល
ែដលមិនមននិ យមន័យ ែដលបនរពមេរពៀងថអវីជករេធវទុកប
ខ ុកេមនញ ដូ ចជ
ករេធវដំេណរឆងយេពកេដ មបីេទកន់មនទីរេពទយ
ប៉ុែនតចបប់ ែដលហមឃត់

មិនែមនជបញ
ហ ធងន់ធងរេនះេទ

កនុងករទទួលបនករែថទំសុខភពេដយសរែតស

សនរបស់បុគគល អចរតូវបនចត់ទុកថជករេធវទុកខបុកេមនញ។
•

មូលដឋនទំងរបំ៖ ហនិ ភ័យៃនករេធវទុកខបុកេមនញអចេដយសរ៖
ក. ពូជសសន៍
ខ. សសន
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គ. សញ
ជ តិ
ឃ. ជំេនឿនេយបយ
ង. ឬ ‘សមជិ កៃនរកុមសងគមណមួ យជក់ លក់ េនះសំេដេលរកុមបុគគលែដល
មនចរិកលកខណៈដូចគនែដលជមូ លដឋនសរមប់ពួកេគ

ដូចជរសតី

អនករួម

េភទដូចគន ឬសមជិកវណណ ៈសងគមណមួ យ។ កំណត់និយមន័យរកុមសងគម

អចមនករពិបក

យ៉ ងេហចណស់តុលករកត់ េសចកតីថជឧទហរណ៍

អនករត់តក់សុីមិនែមនជរកុមសងគមេនះេទ
មុខរបររបស់ខួលន
េនះេទ

េដយសរបុគគលអចផល ស់បូតរ

េហយមិនែមនជមូលដឋនៃនចរិកលកខណៈរបស់ពួកេគ

ប៉ុែនតអនកដៃទេទៀតគិតថ

របែហលអចជរកុមសងគម។

អនកកែសត

រសតី

ឬអនកករពរសិទិម
ធ នុ សស

ឬមនុ សសែដលរតូវបនជួញដូរមិ នអច

ផលស់បូរឋនៈរបស់
ត
ខួលនបនេនះេទ (រសតីមិនអចកលយជបុរស េហយ មនុ សស
ែដលរតូវបនជួ ញដូ រក៏មិនអចកលយជ

របេភទៃនរកុមសងគមេនះទូេទ

‘មិនរតូវបនជួញដូរ’

េនះែដរ)។

និងមនភពបត់ែបនជងរបេភទេផសង

េហយរតូវបនេរបរបស់កលពីេពលថមីេនះ

េដមបីករពររសតីែដលរបឈម

នឹងករេធវទុកខបុកេមនញ (ពីកររ ំលូតកូនេដយបងខំ អំេពហិងស ឬករសមលប់
េដមបីបូជ)។ យ៉ ងណមិញ រតូវចងចំថរកុមសងគមរតូវែត ”ជក់ លក់ ” មិ ន
ទូេទេនះេទ។

ជឧទហរណ៍ “រសត”ី ជេរឿយៗមនភពទូេទេពកកនុងករ

ចត់ទុកថជរកុមសងគម េហយរតូវែតសថិតកនុងកនុងសថនភពែដលមនភព
ជក់ លក់

“រសតីវ ័យេកមងៃនកុល សមព័នធែដលមិ នែមនជអនករបឈមនឹ ងករ

កត់របដប់េភទរសតី េហយរបឆំ ងនឹងករអនុវតតេនះ”។
•

ទំនក់ទំនង៖
ង៖
ជករសំខន់ ែដលករេធវទុកខបុកេមនញ

េដយសរែតបុគគលសថិតកនុងយ៉ ង

គ អចសថិតកនុងរបេភទ
េហចណស់មួយៃនរបេភទទំងេនះ េទះបីជទូ េទបុគល

េរចនជងមួយ

េហយករេធវទុកខបុកេមនញអចចរមុះផងែដរ។

េនះរតូវបន

េហថជលកខខណឌទំន ក់ទំនង៖ ករេធវទុកខបុកេមនញរតូវពក់ព័នធនឹងរបេភទ។
•

ជនបរេទស៖
ជនបរេទស

បុគគលរតូវែតេនខងេរករបេទសរបស់ពួកេគេដមបីទមទរ

ឋនៈជជនេភៀសខលួន។ តរមូវករេនះ ែដលរតូវបនេហថ’ជជនបរេទស’
គឺចំបច់េដយសរជនេភៀសខលួនរតូវែតេសនសុំករករពរពី រដឋដៃទ។

េសនសុំ

ឋនៈជនេភៀសខលួនេទសថនទូត េនកនុងរបេទសកំេណតរបស់បុគគលមិ នរគប់
រគន់ េនះេទ

េទះបីជរបែហលជមនទរមង់ៃនករករពរខលះែដលសថន

ទូតអចផតល់ជូនក៏េដយ។
• មិនមនករករពរេដយរដឋ៖ បុគគលរតូវេភៀសខលួនេចញពីរដឋេដយសរពួកេគ
មិនអច ឬ េដយសរែតភ័យខលចនឹងករេធវទុកខបុកេមនញ មិនមនបំ ណងកនុង
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ករែសវងរកករករពរេនកនុងរដឋរបស់ខួនេនះេទ។
ល

របស់ពួកេគអចករពរពួ កេគ

របសិនេបរដឋភិ ប ល

ពួកេគមិនចំបច់សុំឋនៈជជនេភៀសខលួន

េនះេទ។ ជទូ េទ របជជនសុំករករពរជនេភៀសខលួន េដយសរែតរដឋ
ែដលេធវករកត់េទសពួកេគជដំបូង ឧទហរណ៍រដឋភិ បលចប់អនករបឆំ ង
នេយបយរបស់ខួនដក់
ល
ពនធនគរ ប៉ុែនតសូមបីែតអនកេធវទុកខបុកេមនញមិ នែមន
ជសថប័នរដឋ

េហយរដឋមិនអចករពរបុគគលពី សថប័នេនះ

បុគគលេនះអច

សុំករករពរជនេភៀសខលួនបន។

ករពិ ភកស និងករករជែជកែវកែញក
ករកំ ណត់ ឋនៈជនេភៀសខលួន
េត រសតីែដលេភៀសខលួនពី របេទសរបស់គត់េដយសរគត់របឈមអំ េព ហិងសកនុងរគួសរ

អចទទួ លបនឋនៈជជនេភៀសខលួនែដរឬេទ?

ចំ នុចដំបូងែដលរតូវេធវករពិចរណ គឺថ េតរបេទសែដលគត់បនេភៀសខលួនេទកន់

បនផតល់សចចប័នេលអនុសញញជនេភៀសខលួនឬក៏អត់។

សចចប័ន

របសិនជរដឋេនះបនផតល់

របេទសជបឋមរតូវេធវករសេរមចចិតតេដយែផអកេលលកខនិតកៈខងេល។

របសិនជរបេទសេនះមិនបនផតល់សចចប័នេលអនុសញញេនះេនះេទ

គត់ អចសុំ

ជំនួយពី UNHCR។ េនេពលែដលអចសនមតថរបេទសបនរពមេរពៀងេលអនុសញញ
េហយមនភ័សុតតងរគប់រគន់ៃនអំេពហិងសែដលគត់របឈម (ជឧទហរណ៍ កំណត់
រតេវជជសរសត

ឬរបយករណ៍ពីរគួសររបស់គត់)

បនទប់មកអចទទួលយក

បនថគត់ពិតជរបឈមនឹងករេធវទុកខបុកេមនញពិតរបកដែមន។ េលសពីេនះេទៀត
គត់ អចរតូវបនចត់ទុកជសមជិកៃនរកុមសងគមផងែដរ

(ជរសតី

ឬរសតីែដលបន

េរៀបអពហ៍ពិពហ៍)។ យ៉ ងណមិញ រតូវេធវករសកសួរថេត រសតីរូបេនះបនែសវង
រកករករពរពី រដឋែដលគត់បនេភៀសខលួនេចញឬក៏អត់។ របសិនជរដឋពិតជបនផតល់

ករករពររបេភទេនះ (ជឧទហរណ៍ ករករពរផលូវចបប់ ផតល់ជរមកដល់រសតី ករពរ

េដយប៉ូលីសែដលទទួ លបនករបណុត ះបណ
ត ល) មិនមនេហតុ ផលសរមប់គត់កុនង

ករសុំកររជកេកនេនះេទ។ របសិនជរដឋរបស់គត់ មិនអចផតល់ករករពរ (ជឧទ
ហរណ៍ មិនមនចបប់ របឆំងនឹ ងអំេពហិងសកនុងរគួសរ ឬប៉ូលីសមិនពយយមកនុងករ
ករពរខលួនគត់ពីអំេពហិងស)

េនះមនេហតុផលរគប់រគន់ សរមប់គត់កុនងកររតូវ

បនចត់ ទុកថជជនេភៀសខលួន។

ចបស់ណស់ែដលថចរ ិកលកខណៈអតតេនម័ត

ៃនករវយតៃមលធតុផសំចមបង នឹងមនន័យថរដឋេផសងៗគនអចផតល់កររកេឃញខុសៗ
គនេលករណីដូ ចគន។
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េនករមិតបុគគល ដំេណរករៃនកររតូវបនកំណត់ ថជជនេភៀសខលួនមួយរូប ចប់ េផតម
េនេពលែដលបុគល
គ ែសវងរកឋនៈជជនេភៀសខលួន ែសវងរកករករពរ។ ចប់ េផតមពី
េពលេនះមក

ពួកេគគួ រែតរតូវបនផតល់ករករពរេដយអនុសញញជនេភៀសខលួន

រហូតដល់រដឋកំណត់ថថពួ កេគសថិតកនុងកនុងនិយមន័យឬក៏អត់។

មននិននករមួយ

ែដលរដឋេហរបជជនែដលសថិតកនុងដំេណរករ សុំទទួលសគល់ឋនៈរបស់ខួលនថ ’អនក
សុំកររជកេកន’ ែដលជពកយេលចេឡងកនុងទសវតសឆនំ ១៩៧០ ប៉ុេណណះ េទះបីជ
វរតូវបនេរបរបស់ជទូេទេពលបចចុបបននក៏េដយ។ កនុងន័ យមយ៉ ង ពកយ ‘អនកសុំរជក
េកន’

រតូវបនេរបរបស់េដមបីបដិេសធជនេភៀសខលួនកនុងករទទួលបននូវសិទិេធ ពញ

េលញរបស់ពួកេគដផយមិនេហពួកេគថជជនេភៀសខលួន។
មិនរតូវបនទទួលសគល់េដយរដឋ

របសិនជករទមទរ

បនទប់មករដឋអ ចសេរមចកនុងករបញូជ នជនេភៀស

ខលួនរតឡប់េទរបេទសេដមរបស់ពួកេគវ ិញ

ឬេសនឲយពួកេគចកេចញពីរបេទសខលួន។

េទះបី ជករទទួ លសគល់ករទមទរេនះមនលកខណៈបេចចកេទសក៏េដយ

ករសេរមច

ចិតតអចរតូវបនរងឥទធិពលពីកតតនេយបយ ឬសងគម (េទះបីជមិនគួរេធវដូច េនះក៏

េដយ)។

រដឋនីមួយៗមននីតិវ ិធី

និងសតង់ដរេរៀងៗខលួនសរមប់ករទទួលសគល់ជន

េភៀសខលួន។ របេទសខលះបនដក់សង
ត ់ដរែដលពិបកៗ។ ជឧទហរណ៍ របេទសជប៉ុន
ជបនតបនទប់ទទួលសគល់តិចជង ១% ៃនករទមទរសុំកររជកេកនែដលបនេសន
សុំេរៀងរល់ឆនំ។ កនុងឆនំ ២០១៣ របេទសជប៉ុនបនផតល់ឋនៈជជនេភៀសខលួនែតរបំ
មួយករណីប៉ុេណណះ េទះបីជមនករដក់ពកយសុំចំនួន ៣០០០ ក៏េដយ

េហយ

មនុសសកន់ ែតេរចនេទៗកនុងរបេទសជប៉ុន ែដលជអនកគួ រែតរតូវបនចត់ទុកថជជន

េភៀសខលួន មិនអនុវតតនីតិវ ិធីកុងករសុ
ន
ំេនះេទ េដយសរែតមនឱកសតិ ចតួចបំផុត
ែដលពួកេគនឹងរតូវបនទទួលសគល់។

េពលខលះរដឋនឹងទទួលជនេភៀសខលួនភលមៗពី

របេទសែដលជគូបដិបកខ (សហរដឋអេមរ ិកទទួលសគល់ជនេភៀសខលួនពី ចិន និងរុសសុី
ភលមៗកនុងអំឡុងេពលសរងគម េហយដូចគនចំេពះចិន និ ងរុសសុផ
ី ងែដរ)។ រដឋជេរចន
បនបេងកតអងគជំនុះជរមះជនេភៀសខលួនឯករជយ

េដមបីវយតៃមលេលពកយសុំទំងេនះ។

របេភទេផសងេទៀតៃនករករពររួមមនរបជជនែដលរតូវបនជេមលៀសខលួន េនះសំេដ
េលរបជជនែដលបនជេមលៀសខលួនេដយសរសរងគម ឬបតុ ភូតធមមជតិ។ េទះបីជ
រពឹតតករណ៍ទំ ងពីរេនះ មិនរតូវបនរគប់ដណតប់េដយអនុសញញជនេភៀសខលួនក៏េដយ
ជេរឿយៗសថប័នជនេភៀសខលួន (ដូចជ UNHCR) បនគិតថខលួនមនកតពវកិចចមួយ
កនុងករករពរជនរងេរគះទំងេនះផងែដរ។

កងវល់ធំបំផុតគឺរបជជនែដលជេមលៀស

ខលួនកនុងរបេទស (IDPs) គឺជរបជជនែដលរតូវបនបងខំឲយផលស់ទីពីផទះរបស់ខួនប៉
ល ុែនត
មិនបនឆលងកត់រពំែដនអនតរជតិ។ DIPs ខលះអចជជនេភៀសខលួន របសិនជពួកេគ
េទដល់រពំែដន ប៉ុែនតពួកេគេនែតសថិតកនុងសថនភពេធវករជេមលៀសខលួនេនកនុងរបេទស
របស់ខួន។
ល
ដូចេនះេដយសរមិ នមនករឆលងែដន ពួកេគមិនអចែសវងរកករពរតម

អនុសញញឆនំ ១៩៥១ បនេនះេទ។ ជុំវ ិញពិភពេលកកនុងឆនំ ២០១៤ មនរបជជន

របែហល ៣៣ លននក់រតូវបនជេមលៀសខលួនកនុងរបេទស។ េនអសុីអេគនយ៍ មន
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របេទសែដលមនរបជជន IDP រទង់រទយធំ។ របេទសទំងេនះរួមមនមីយ៉ន់ម៉
ែដលរបជជនរតូវបនជេមលៀសេដយជេមលះពូជសសន៍កុនងរដឋ កជិន (Kachin) កែរ ៉ន
(Karen) អរ៉ ខន(Arakan) និង សន (Shan)។ របេទសហវីលីពីនមនរបជជន IDP
េនេកះភគខងតបូងៃនមីនដណវ (Mindanao)។ មនជនជតិហ៉ង
ម (Hmong) ែដល

រតូវបនជេមលៀសកនុងរបេទសឡវ និងមនរបជជនែដលរតូវបនជេមលៀសកនុងេខតតភគ
ខងតបូងទំងបីកុងរបេទសៃថផងែដរ។
ន

មនរដឋភគីចំនួន១៤៧ ៃនអនុសញញជនេភៀសខលួន េទះបីជរដឋកុងតំ
ន
បន់អសុីអេគនយ៍
មនែតហវីលីពីន
េនះ។

កមពុជ

និងទីម័រខងេកតប៉ុេណណះែដលបនផតល់សចចប័ នេលអនុ សញញ

សូមបីែតទូទំងអសុី

សញញេនះ។

មនរបេទសមួ យចំនួនតូចប៉ុេណណះែដលជភគីៃនអនុ

មនរបេទសែតមួយប៉ុេណណះេនតំបន់អសុីខងតបូងែដលបនចុះហតថ

េលខេលអនុសញញេនះ

េទះបីជរបេទសេនះជរបេទសែដលមនជនេភៀសខលួន

េរចនជងេគក៏េដយកនុងតំបន់។

ចំនួនតិចៃនរដឋែដលបនផតល់សចចប័ន

មួយែផនកគឺ

េដយសរពកយេពចន៍ េដមៃនសនធិសញញឆនំ ១៩៥១ ែដលែដនកំណត់ភូមិសរសត និង
េពលេវល៖ ជមូ លដឋន ជនេភៀសខលួនេនកនុងអនុសញញេនះកំណត់េលរបជជនែដល
រតូវបនជេមលៀសកនុងតំបន់ អឺរប
៉ុ េដយសរសរងគមេលកេលកទីពីរ។

ចបស់ណស់

ជនេភៀសខលួនទំងេនះមនទំនក់ទំនងតិចតួចជមួយនឹ ងទវីបអសុី ដូចជឥណ
ឌ

ដូច

េនះមិនមនករជរមុញទឹកចិតតកុងកររពមេរពៀងេល
ន
សនធិសញញេនះេនះេទ។ េដមបីប៉ះ

ប៉ូវេលសថនភពេនះ ពិធីសរឆនំ ១៩៦៧ ពក់ ព័នន
ធ ឹងឋនៈជនេភៀសខលួនបនពរងីក

និយមន័យេដយេធវករលុបេចល នូវែដនកំណត់ ភូមិសរសត និងេពលេវល េដយេធវ
ករកំណត់ជនេភៀសខលួនថជអនកណមនក់ ែដលសថិតកនុងនិយមន័យប៉ុេណណះ។

យ៉ ង

ណមិញ រដឋេនអសុីជទូេទមនអតតចរ ិកអភិរកសនិយម និងរបុងរបយ័តន របែហលជ
េដយសររបេទសខលះរបឈមនឹងលំហូរចូលៃនជនេភៀសខលួនេរចន

ដូចជប៉ គីសថន

អុីរ ៉ង់ និងៃថ ែដលបនទទួលជនេភៀសខលួនរប់ែសននក់ េហយកនុងករណីខលះរហូត
ដល់រប់លននក់ឯេណះ។
មនយនតករករពរជនេភៀសខលួនថនក់តំបន់មួយចំ នួន

ដូចជយនតករែដលបនផតល់

ជូនេដយសហភពអរហវិក។ យនតករេនះមននិយមន័យទូ លំទូលយជងអនុសញញ
ជនេភៀសខលួនេដយសរ

យនតករេនះរួមបញូច លរបជជនែដលរត់េភៀសខលួនពី

ករណ៍ែដលរខ
ំ នធងន់ធងរដល់អសណ
ឋ ប់ ធនប់សធរណៈ”។

“រពឹតត

បែនថមពីេលេនះេទៀត

េសចកតីរបកសកតជីណ Cartagena សតីពីជនេភៀសខលួន របស់អងគកររដឋេនទវីប
អេមរ ិក

រតូវបនេធវេឡងេដយែផអកេលនិយមន័យជនេភៀសខលួន

អរហវិកេដយរួមបញូច លករគរមមកំែហងៃនអំេពហិងសទូេទ

របស់សហភព
ករឈលនពនពី

បរេទស ជេមលះៃផទកុនង និងកររ ំេលបំពនធងន់ធងរេលសិទិម
ធ នុសស ទំងេនះជេហតុផល
សរមប់ករផតល់ឋនៈជជនេភៀសខលួន។
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ករពិ ភកស និងករជែជកែវកែញក
ជនេភៀសខលួនបរ ិសថន
េទះបីជពកយថ

”ជនេភៀសខលួនបរ ិសថន”

េឡយក៏េដយ

ជទូេទវសំេដេលបុគគលែដលរតូវបនជេមលៀសខលួនេដយសរករ

ផលស់បូរៃនបរ
ត
ិសថន។

មិនទន់មននិ យមន័យតមផលូវចបប់ េន

ខណៈេពលែដលេនះមិនែមនជអវីែដលែតងែតេកតេឡងជ

ទូេទ វេក តមនេឡងកន់ែតញឹកញ៉ ប់។ ជឧទហរណ៍ ទឹកជំ នន់កុងទី
ន
រកុងបងកក

(២០១១) ម៉ នី ល (២០១១) និងហសកត (២០១៣) បនជេមលៀសរបជជនរប់លន
នក់កុងរយៈដ៏
ន
ខីលមួយប៉ុេណណះ។ េពលបចចុបបននេនះ មនករទទួលសគល់ថ េដយសរ
ករបែរមបរមួលបរ ិយកស និងករេកនេឡងៃនកមពស់ទឹកសមុរទ របជជនរប់លន
នក់នឹងរតូវបនបងខំឲយចកេចញពីតំបន់ទំនបដូចជដីសណតេមគងគ និង អុីរ៉វ៉ ឌី និង
បងកកជេដម។ ប៉ុែនតពួកេគនឹងេទណ?

េតអនកចត់ទុកថរបជជនទំងេនះជជនេភៀសខលួនែដរឬេទ

េហយនឹងផតល់សិទិដ
ធ ល់

ពួកេគកនុងករែសវងរកករករពរកនុងរបេទសជិតខង ឬក៏អត់? របសិនជអត់ េតករ
ករពរ និងេសវកមមអីែវ ដលរបជជនទំងេនះអចទទួលបន?

េត របជជនជេមលៀសខលួនេដយសរបតុ ភូ តធមម ជតិ រតូវ បនចត់ ទុក ថជជនេភៀសខលួន

ែដរឬេទ? េត ពួ កេគគួ រែតរតូវបនរគប់ ដណតប់ េដយអនុ សញញជនេភៀសខលួនឬក៏ អត់ ? ឬក៏

រតូវករអនុ ស ញញដៃទេដ មបីក រពរពួ កេគ?

៦.៣.២ សត ង ់ដរអនុសញញជនេភៀសខលួន
អនុសញញជនេភៀសខលួនផតល់នូវករករពរខលំង

កនុងរដឋែដលទទួល។
និងសិទិធេសដឋកិចច
ក៏េដយ

ពក់ ព័នធនឹងសនតិសុខរបស់បុគគលេន

េទះបីជអនុសញញរតូវបនរពងមុនេពលសិទិធសង
ត ់ដរជីវភព
សងគម

និងវបបធម៌ជមូលដឋនរតូវបនកំណត់ថជសិទិម
ធ នុសស

ករអនុសញញេនះេនែតផតល់នូវករករពរជសរវ ័នផងែដរ។

ទំងេនះរួម

មនបញូច លនូវតរមូវករជមូលដឋន (ចំណីអហរ និងលំេនដឋន) ករករពរផលូវចបប់
(រួមមនសិទិក
ធ ុនងេពលជប់ឃ)ុំ នឹងសូមបីែតសិទិក
ធ រងរផងែដរ។ យ៉ ងណមិញ សិទិធ
ទំងេនះគឺែផអកតរមូវករជមូលដឋន

(ផតល់ជួនរគប់រគន់សរមប់បុគគលណមនក់កុង
ន
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កររស់រនមនជី វ ិត)

េហយមិនែមនេលលកខខណឌសិទិម
ធ នុសស

ភពៃថលថូនររបស់បុគគលេនះេទ។
របស់ជនេភៀសខលួន

ែដលេធវករធននូវ

កងវល់ជក់ លក់គឺពក់ព័នធនឹងករករពរសិទិធេសដឋកិចច

ដូចជករងរជេដម។

រដឋបរមភថករទមទររបស់ជនេភៀសខលួន

ខលះគឺែផនកេសដឋកិចចែតមួ យមុ ខគត់ មនន័ យថពួកេគរត់ េភៀសខលួនពីរបេទសរបស់ខួន
ល
កនុង

កនុងរបេទសដៃទសរមប់ផលរបេយជន៍េសដឋកិចែច តប៉ុេណណះ។

េគលបំណងេធវករ

េដយសរេហតុផលេនះ

ជករករមចំេពះជនេភៀសខលួនកនុងករផតល់ជូនសិទិក
ធ រងរ

េពញេលញណស់។
សតង់ដរជនេភៀសខលួនជមូលដឋនែដលមនកនុងមរត ៣៣ ឬេគលករណ៍ៃន ករមិន

បញជូ នរតលប់ េទវ ិញ

ែដលមនន័យថមិនបញូជ នបុគគលណមួ យេទរបេទសេដ មវ ិញ

(បញូជ នពួកេគេទវ ិញ) េនះេទ។ បចចុបបននេនះ េគលករណ៍េនះរតូវបនចត់ ទុកថជ
ចបប់ ទំេនៀមទំលប់

មនន័យថេទះបីជរដឋមិនបនផតល់សចចប័នអនុសញញជន

េភៀសខលួនែដលបញ
ជ ក់ពីេគលករណ៍េនះក៏ េដយ ក៏រដឋរតូវែតេគរពេគលករណ៍េនះ
ែដរ។

យ៉ ងណមិញ

ែដលជីវ ិត

រដឋអចបញូជ នអនកសុំរជកេកនឬជនេភៀសខលួនេទរបេទសទីបី

និងេសរ ីភពរបស់ពួកេគរតូវបនធន។

េលសពីេនះេទៀត

រដឋមិនអច

បដិេសធ ឬមិនអនុញញតឲយបុគគលែដលសុំកររជកេកនចូលកនុងរបេទសខលួនេនះេទ។
រដឋមិនមនកតពវកិចចកុនងករអនុ ញញតករសុំរជកេកន

ប៉ុែនតពួកេគមិនអចបដិ េសធ

លទធភពកនុងករសុំកររជកេកនបនេនះេទ។

េផតតសំ ខន់េល
មរត ៣៣ ៃនករហមឃត់ករបេណតញេចញ ឬបញជូ នេទវ ិញ
(“ករមិ នបញចូ នរតលប់ េទវ ិញ”)

• មិនមនរដឋជប់កតពវកិចចណមួយេធវករបេណតញ

ឬបញជូ ន

(“ជនែដលរតូវបន

បញចូ នេទវ ិញ”) ជនេភៀសខលួនេទវ ិញ តមរយៈមេធយបយណមួយេនះេទ

ិ
កន់ទឹកដីែដលជីវត

េទ

ឬេសរ ីភពរបស់គត់ រតូវបនគរមមកំ ែហងេដយមូលដឋន

ពូជសសន៍ សសន សញ
ជ តិ សមជិកៃនរកុមសងគម ឬទសសនៈនេយបយណ
មួយជក់ លក់។
• យ៉ ងណមិញផលរបេយជន៍ ៃនបបញញ តិតេនះ
េដយជនេភៀសខលួន
េនះេនះេទ

របែហលជមិ នអចទមទរបន

ែដលចត់ទុកថជេរគះថនក់មួយដល់សហគមន៍ៃនរបេទស

េដយមនមូលេហតុសមរសបកនុងករកំណត់ថបុគគលេនះអចប៉ះ

ពល់ដល់សនតិសុខៃនរបេទស

ែដលគត់រតូវបនកត់េទសេដយសលរកមចុង
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េរកយពីបទឧរកិដឋធងន់ធងរជក់លក់។
ករមិ នបញូជ នរតលប់េទវ ិញធនថបុគគល

មិនរតូវបនបញជូ នរតលប់េទរបេទសខលួន

វ ិញេដយបងខំែដលជកែនលងែដលគត់នឹងរបឈមនឹងករេធវទុកខបុកេមនញ
ពក់ព័នធនឹងសថនភពគតិយុតតៃនករករពរជនេភៀសខលួន

េដយមិន

េនទី កែនលងែដលគត់មន

វតតមនេនះេទ។ សូមបីែតរដឋមួយមិនបនចុ ះហតថេលខេលអនុសញញជនេភៀសខលួន ឬ
សនធិសញញសិទិម
ធ នុសសដៃទក៏េដយ រដឋេនែតរតូវបនហមឃត់កុនងករនិរេទសបុគគល
េនះេទរបេទសគត់ វ ិញេនះេទ។

េនះមិនែមនមនន័យថករបញចូ លរតលប់េទវ ិញ

មិនេកតេឡងេនះេទ។ កនុងអសុីអេគនយ៍ មនករណីែដលជនជតិ Hmong រតូវបន

បញជូ នរតលប់ េទរបេទសឡវវ ិញ Ugiyars េទរបេទសចិ នវ ិញ និងជនជតិកូេរ ៉ខង
េជងេទកន់កូេរ ៉ខងេជងវ ិញ

េទះបីជមនករសងស័យថរបជជនទំងេនះនឹង

របឈមនឹងករេធវទុកខមុកេមនញក៏េដយ។

៦.៤ រKជជនែដលជជនេភៀសខលន
ិ ករករពរេនអសុអ
ី េគនយ៍
ួ នង
មនរបជជនែដលជជនេភៀសខលួនពីររបេភទជចមបងេនអសុីអេគនយ។
៍ ទីមួយ មន
ជនេភៀសខលួនែដលមកពីតំបន់ខងេរក

ប៉ គីសថន

និងស៊ូម៉លី។

ពីរបេទសដូចជរសីលងក

អហវហគនីសថន

ពួកេគែសវងរកជរមកេភៀសខលួនកនុងតំបន់ អសុីអេគនយម
៍ ុន

េពលពយយម កនុងករែសវងរកករតំងទីលំេនេនកែនលងេផសងេទៀត។ ជករពិបក
កនុងករប៉ ន់របមណ

ពីទំហំៃនរបជជនរបេភទេនះេដយសរភគេរចនពួកេគសថិត

កនុងឋនៈជជនមិនមនឯកសរ

និងជជនេភៀសខលួនេនទីរកុង

េធវករលក់ខួលនកនុង

ទីរកុងធំៗដូចជបងកក ហសកត និងកូ ឡឡំពូ។ របេទសេនកនុងតំបន់ែដលមន
របជជនេភៀសខលួនេរចនពីខងេរកតំបន់ដូចជរបេទសៃថ ែដលតមករប៉ ន់របមណ
មនជនេភៀសខលួនេនទីរកុងបងកករបែហលជ ១០០០ នក់ ភគេរចនមកពីអហវហគ
នីសថន រសីលងក ប៉ គឺ សថន និងតំ បន់ជេមលះកនុងទវីបអរហវិកដូចជស៊ូម៉លី និងស៊ូដង់

ជេដ ម។ មនចំនួនេរចនជងេនះេនឥណូឌ េនសុី ែដលរបជជនមកពីអហវហគនីសថន
រសីលងក និងប៉ គីសថនែសវងរកឱកសេដ មបីេទរបេទសអូរសតលី ឬែសវងរកទីលំេន
ថមីកុងតំ
ន
បន់អឺរប
៉ុ ខងលិចជេដម។

ម៉ េឡសុីក៏មនជនេភៀសខលួនមួយចំនួនពីរបេទស

ទំងេនះផងែដរ។
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របេភទទីពីរ ៃនរបជជនែដលជជនេភៀសខលួនគឺអនកែដលេនកនុងតំបន់។ អសុីអេគនយ៍
មនរបវតតិយូរអែងវងៃនលំហូរជនេភៀសខលួន

ដូចជសរងគមអេមរ ិកេវៀតណម

និង

សរងគមកុំមុយនិ
ម
សកនុងអំឡុងទសវតសឆនំ ១៩៦០ និង ១៩៧០ ែដលេធវឲយមនរបជជន
ជជនេភៀសខលួនពីរបេទសេវៀតណម និងកមពុជេទរបេទសៃថ ហុងកុង និងរដឋេន

អសុីអេគនយ៍េរចនេទៀត។

បចចុបបននេនះ

របជជនមីយ៉ន់ម៉េទរបេទសម៉ េឡសុី

លំហូរជនេភៀសខលួនធំបំផុតគឺលំហូរៃន

និងៃថ

េទះបីជមនលំហូរតូចជងេនះ

ដូចជជនជតិ ហ៉ង
ម Hmong (ពីឡវ) ម៉ុងេតញ៉ (Montangards) (ពីេវៀតណម) និង
បពូន (Papuans) (ពីឥណូឌ េនសុី) ក៏េដយ។
ជនេភៀសខលួនរស់េនកនុងសថនភពពីរយ៉ ង េនកនុងជំរុ ំេភៀសខលួន និងជនេភៀសខលួនេន
ទីរកុង។

ជនេភៀសខលួនេនកនុងជំរុ ំរស់េនកនុងជំរុ ំែដលពួកេគរ ំពឹងថនឹងសនក់េនរហូត

ដល់សថនភពមនករផលស់បូតរ

េហយពួកេគអចរតលប់េទកន់របេទសខលួនវ ិញ។

ឧទហរណ៍គឺ ជនេភៀសខលួនមីយ៉ន់ម៉ ែដលរស់េនកនុងជំរុ ំេនបេណ
ត យរពំែដនៃថ ភូម
និងេនកនុងជំរុប
ំ ង់កលេដស និងឥណ
ឌ ផងែដរ។ ទំងេនះជជំរុ ំជនេភៀសខលួនែដលមន

េនកនុងអសុីអេគនយ៍។

េដយសររដឋភិបលៃថមិនបនផតលស
់ ចចប័នេលអនុសញញ

ជនេភៀសខលួន េហយមិនបនទទួលសគល់សិទិធជនេភៀសខលួន របេទសេនះមិនបនេហ

ិ េរបពរកថ ‘ជរមក
កែនលងទំងេនះថជ ‘ជំរុ ំជនេភៀសខលួន’ េនះេទ ប៉ុែនតផុយេទវ
ទ
ញ
បេណ
ត ះអសនន’ ែដលបងកប់ន័យថេពលណមួយឆប់ៗ ជំរុ ំនឹងបិ ទ េហយជនេភៀស
ខលួននឹងរតលប់េទកន់របេទសខលួនវ ិញ។

តមរយៈករអងកតេលអយុកលៃនជំរុ ំទំង

េនះ (ជំរុ ំភគេរចនកនុងរបេទសៃថមនអយុកលរបែហលជ ៣០ឆនំ ) ែដលេនះមិន
បនបញ
ជ ក់ថជដំ េណះរសយបេណ
ត ះអសននេនះេទ។ មនរកុមរគួសរែដលបន
រស់េនកនុងជំរុរំ ហូតដល់េទបីជំនន់ ែដលកូនរបស់ពួកេគបនេកត ធំេឡង េរៀបករ
និងមនកូនេនកនុងជំរ។
ុំ
េនកនុងជំរុ ំ

របជជនភគេរចនមនតរមូវករជមូលដឋនរបស់ខួលនែដលបនផតល់ជូន

េដយអងគករមនុសសធម៌

ប៉ុ ែនតសិទិេធ ផសងៗរតូវបនបដិេសធដូចជេសរ ីភពៃនករេដរ

េហរ និងសិទិក
ធ រងរ េធវឲយសតង់ដរជីវភពេសដឋកិចចរបស់ពួកេគមនករពិបក េដយ
សរពួកេគរតូវែតពឹ ងែផអកេលអំេណយសមបុរស
ករជមូ លដឋនដល់ពួកេគ។

ជនេភៀសខលួនកនុងជំ រុ ំែដលបនចកេចញពីជំរុ ំេដ មបីែសវង

រកករងរេដយមិ នមនឯកសរ
បនរកេឃញ។

ពីអងគករអវីក៏េដយែដលផតលត
់ រមូវ

មយ៉ ងវ ិញេទៀត

េហយមនហនិភ័យៃនករនិរេទសរបសិនជរតូវ
របសិនជពួកេគែសវងរកករងរ

ពួកេគនឹងមន

ហនិ ភ័យពីក រេកងរបវ័ញច ឬសូមបីែតធលក់ ខួលនចូលកនុងករជួញដូរ េដយសរករងរ
អវីក៏េដយែដលពួកេគអចរកបន នឹងសថិតកនុងវិស័យមិនេរៀបរយ។ េនេពលែដលកូន

របស់ពួកេគបញចប់ថនក់ បឋមសិកស (ែដលមនផតល់ជូន) ពួកេគមិនមនលទធភពកនុង

ករសិកសថនក់វ ិទយល័យ ឬមហវ ិទយល័យេនះេទ។ យ៉ ងណមិញ ជនេភៀសខលួន
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េដយផទល់បនេធវករេឆលយតបយ៉ ងសកមមនឹងកងវល់ទំងេនះ។

េពលបចចុបបននេនះ

ជំរុ ំភគេរចនមនគណៈកមមធិក រ និងរកុមយុវជនែដលមនភពសកមមកុនងករបណុត ះ
បណ
ត ល និងករអប់រ ំ។ មនឧសសហកមមតមផទះ និងកមមវ ិធីអប់ រ ំេរកផលូវករជេរចន

េដមបីេធវឲយរបេសរេឡងនូវភពៃថលថូនររបស់ជីវ ិតរបចំៃថងរបស់ពួកេគ។

មនភពតឹងរ ឹងចំេពះជំ រុ ំ

រដឋភិ បលៃថ

េដយសរខលួនមនជំេនឿថរបសិនជលកខខណឌលអរបេសរ

េពក

វនឹងអចទក់ ទញជនេភៀសខលួនកន់ែតេរចនេទៀតមកកនុងជំរុ ំ។

េលសពីេនះ

េទៀត

រដឋភិបលមនកងវល់ថរបជជនកនុងជំរុន
ំ ឹងសនក់ េនរបេទសៃថ

ជជងតំង

ទីលំេនកនុង ឬេធវមតុភូនិវតតន៍េទកន់របេទសភូមវ ិញ។
រកុមជនេភៀសខលួនរបេភទទីពីរ
ទូេទមកពី ខងេរកតំបន់

មនជនេភៀសខលួនេនទី រកុង។

េហយរស់េនកនុងទីរកុង។

អេគនយ៍មួយចំ នួនតូចប៉ុេណណះ

របជជនទំងេនះជ

េដយសររដឋេនតំបន់អសុី

ែដលបនផតល់សចចប័នេលអនុ សញញជនេភៀសខលួន

ជនេភៀសខលួនេនទីរកុងភគេរចនកំ ពុងរងចំ ករទទួលសគល់ពី UNHCR កនុងកតីសងឃឹម
កនុងករតំងទី លំេនេនតតិយរបេទស

េទះបីជនីតិវ ិធីេនះរតូវចំណយេពលរប់ឆនំ

ក៏េដយ។ ខណៈេពលែដលពួកេគរងចំ ជនេភៀសខលួនទំងេនះជេរឿយៗរស់េនកនុង
មនទីរឃុំឃំងរសបចបប់ េហយអចរតូវបននិរេទសេចញពីរបេទសេនេពលណមួយ
ក៏បន។

ជនេភៀសខលួនរស់េនទីរកុង

ជួបរបទះនឹ ងកររ ំេលភបំពនសិទិធមនុសស

ជេរច ន។ ជេរឿយៗពួកេគរបឈមនឹងករគរមមកំ ែហងសនតិសុខជចមបង (ជឧទ
ហរណ៍

ពីករចប់ខួលន

និ ងករឃុំខួនេដយមរនត
ល
ីមូលដឋនេដយសរពួកេគមិនមន

ឯកសរ)។ េទះបីជពួ កេគមនប័ណណ “បុគគលងយរងេរគះ” ពី UNHCR ក៏េដយ ក៏
េនះមិនអចធននូវេសរ ីភពរួចផុតពីករចប់ខួលនេនះេទ។ បែនថមពីេនះេទៀត រគួសរ
របស់ពួកេគមិនមនលទធភព កនុងករទទួលបនករែថទំសុខភព ឬករអប់រ ំេនះេទ។
ខណៈេពលែដលពួកេគអចែសវងរកករងរ

ករងរទំងេនះសថិតកនុងវ ិស័យមិនេរៀប

រយែដលមនរបក់ឈូនលទប និងហនិភ័យខពស់។
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េផតតសំ ខន់េល
(TBC) សមព័នធរពំែដនៃថ
TBC ជអងគករមនុសសធម៌ែដលេធវករេដមបីករករពរ និងេលកកមពស់សិទិជ
ធ នេភៀស
ខលួនតមបេណ
ត យរពំែដនៃថ និងភូ ម។ រពំែដនៃថ និងភូ មជផទះរបស់ជនេភៀសខលួន
ែដលបនចុះបញជ ីចំនួន ៩២ ០០០ នក់ ពីរបេទសមីយ៉ន់ ម៉ រពមទំងរបជជនែដល
រតូវបនជេមលៀសែដលមិនបនចុះបញជី

និងសុំសិទិរធ ជកេកនរប់មុឺននក់េទៀតែដល

ទទួលេសវកមមពី TBC។
រតូវបនបេងកតេឡង

េដមបីេឆលយតបនឹងលំហូរៃនជនេភៀសខលួនភូមរត់េភៀសខលួនេទ

របេទសៃថកនុងឆនំ ១៩៨៤ TBC ជសមព័នធៃនអងគករអនតរជតិចំនួន ១២ ពីរបេទសចំនួន
១០េផសងៗគន។

TBC

េធវករជចមបងកនុងករគំរទឲយមនសតង់ដ រជីវភពរគប់ រគន់

កនុងជំរុ ំតមរយៈករផតល់េសវកមម និងចំ ណីអហរ សរមួលេសវកមមសុខភព និងករ
អប់រ ំ ជួយ ករអភិវឌឍសហគមន៍ េធវករជមួយនឹងភនក់ងរជនេភៀសខលួនកនុងករតំងទី

លំេនេឡងវ ិញរបស់ជនេភៀសខលួន ខណៈេពលេនះផងែដរក៏ចូលរួមកនុងកររសវរជវ
ផងែដរ។ វតតមនរបស់ TBC េនទីកែនលងេនះ និងបណ
ត ញអនតរជតិអនុញញតឲយពួកេគ
េធវសកមមភពជបណ
ត ញទំនក់ទំនងកនុង និងេរកជំរុ ំ។

៦.៤.១ អងគ ក រជនេភៀសខលួ ន៖ UNHCR
UNHCR

រតូវបនបេងកតេឡងជមួយនឹងអណតតិកុនងករករពរ

ដំេណះរសយដល់ជនេភៀសខលួន។

ជួយ

និងែសវងរក

អណតតិរតូវបនេសរសរេឡងដំបូងេឡយកនុង

ទសវតសឆនំ ១៩៥០ េហយបនពរងីកជបនតបនទប់កុនងអំឡុងេពលប៉ុនមនទសវតសេនះ
ជឧទហរណ៍ េដមបីរួមបញចូ លរបជជនគមនសញ
ជ តិ និងេដមបីផតល់ជំនួយមនុសសធម៌។
UNHCR

ចូលរួមកនុងសកមមភពចប់តំងពីករសហករជមួ យរដឋ

និងករតស៊ូមតិ

រហូតដល់ករបណុត ះបណ
ត ល និងករកសងសមតថភព ករផតល់ចំណីអហរ និង
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ជរមកដល់របជជនែដលមនទុកខកងវល់។ តមរយៈអណតតិបចចុបបននេនះ ខងេរកម
េនះជសកមមភពទូេទមួយចំនួនរបស់ UNHCR៖

• ែសវងរកដំេណះរសយយូរអែងវងដល់សថនភពជនេភៀសខលួន៖
សរមប់បុគគលកនុងករចកេចញពី ឋនៈជជនេភៀសខលួន

ែសវងរកមេធយបយ

េទជទរមង់េផសងៃនករ

ករពរ។ េយងេទតម UNHCR កិចចករេនះអចសេរមចបនតមរយៈមួយ កនុង
ចំេណមមេធយបយខងេរកម៖

• សមហរណកមមកុងមូ
ន លដឋន បុគគលរតុវបនេធវសមហរណកមម

និងកលយ

ជពលរដឋៃនរបេទស ែដលពួកេគទមទរឋនៈជជនេភៀសខលួន។ ជឧទ

ហរណ៍ រគួសរប៉ គីសថន អម៉ ឌីយ៉មួយបនទមទរឋនៈជជនេភៀសខលួន
កនុងរបេទសអូ រសតលី ែដលរតូវបនអនុញញតេដយរដឋភិបល បនទប់ មកពួក
េគកលយជពលរដឋអូរសតលី
ជករពិតជក់ែសតង

បញច ប់នូវឋនៈជជនេភៀសខលួនរបស់ពួកេគ។

េនះជដំេណះរសយយូរអែងវងែដលករមនឹងមន។

ករេធវសមហរណកមមមូលដឋន របែហលជដំេណះរសយយូរអែងវងែដល
រតូវបនេរបរបស់តិចតួចបំ ផុត

េដយសរែតមិនមនរបេទសេនអសុី

អេគនយគ
៍ ំរទដំេណះរសយេនះេឡយ។

• ករតំងទីលំេនេឡងវ ិញ៖

បុគគលែដលរតូវបនតំ ងទីលំេនកនុងតតិយ

របេទស។ ជឧទហរណ៍ ជនេភៀសខលួនភូមនជេរចនកនុងរបេទសៃថបន
តំងទីលំេនេឡងវិញេនសហរដឋអេមរ ិក ស៊ុយែអត ឬណ័រេវស េហយបន
កលយជពលរដឋេនទីេនះ។

• មតុភូមិ
មនិ
ិនវិ តតន៍ ៖ បុគគលែដលបនតំងទីលំេនេឡងវ ិញេទរបេទសរបស់ខួន
ល
បនទប់ពីករគរមមកំែហងៃនករេធវទុកខបុកេមនញរតូវបនបញចប់។
ហរណ៍

ជឧទ

សថនភពេនះបនេកតេឡងេនេពលបញចប់ជេមលះកនុងរបេទស

កមពុជេនេដ មទសវតសឆនំ១៩៩០

េហយជនេភៀសខលួនែដលរស់េនកនុងជំរុ ំ

កនុងរបេទសៃថរតូវបនេធវមតុភូមិនិវតតន៍។ របសិនជរបេទសមីយ៉ន់ម៉មន
េសថរភពនេយបយ េនកនុងរយៈេពល១០ឆនំេទៀត ជនជតិភូមែដលរស់
េនកនុងជំ រុ ំកនុងរបេទសៃថនឹងរតូវបនេធវមតុភូមិនិវតត ន៍េទរបេទសមីយ៉ន់ម៉
វ ិញ េនេពលែដលមនករធនថមនសុវតថិភពរគប់ រគន់។

• ករេឆលយតបនឹ ងសថនភពអសនន នឹងជំ នួយមនុ សសធម៌៖ UNHCR មនភពលបី
លបញកនុងកិចចករជួយ របជជន ែដលរតូវបនជេមលៀសខលួនេដយសរជេមលះ ឬបតុ
ភូតធមមជតិ។

កនុងអំ ឡុងេពលបតុភូតធមមជតិ េនអសុីអេគនយ៍
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(ជឧទហរណ៍

ស៊ូណមិ កនុងឆនំ ២០០៤) UNHCR បនផតល់ចំណីអហរ និងជរមកដល់របជជន
ជេរចន។
• ករករពរជនេភៀសខលួន៖ UNHCR េធវករកនុងករករពរជនេភៀសខលួនមិ នខវល់ថ
ពួកេគេនទីណេនះេទ។

ជទូ េទសរមប់អងគករេនះេធវករកនុងរបេទសែដលមិន

បនផតល់សចចប័នេលអនុសញញជនេភៀសខលួន េដយសរខលួនមនអណតតិែដលអនុ
ញញតឲយអងគករេនះេធវករេដមបី ទទួលសគល់ឋនៈជនេភៀសខលួន។ ជនេភៀសខលួន
ទំងេនះរតូវបនេហថ

“ជនេភៀសខលួនេរកមអណតតិ” ែដលផទុយនឹងជនេភៀស

ខលួនតមអនុសញញ ែដលរតូវបនករពរេដយអនុសញញជនេភៀសខលួន។ យ៉ ងណ

មិញ ករទទួលសគល់របស់ UNHCR មិនែមនមនន័យថរដឋភិបលរតូវែតទទួល
សគល់ឋនៈេនះេនះេទ។ ផទុយេទវ ិញ របជជនទំងេនះេនែត “បុគគលងយរង
េរគះ” ដូចេនះនឹងទទួ លបនជំនួយពី UNHCR

និងអចទទួ លបនដំេណះរសយ

យូរអែងវង។

អណតតិ និងសកមមភពរបស់ UNHCR

អចមនែដនកំណត់អរស័យេលរដឋែដល

UNHCR មនវតតមន េនះអចកត់បនថយ តួនទីរបស់អងគករេនះមករតឹមជរបឹកស និង
ផតលេ់ សវកមមប៉ុេណណះ។ េលសពីេនះេទៀត UNHCR មិនអចទទួលបណឹត ងបុគគលបន
េនះេទ

េហយក៏មិនមននីតិវ ិធី របយករណ៍សរមប់ករករពរជនេភៀសខលួនេនះ

េទ។ យ៉ ងណមិញ ប៉ុនមនឆនំកនលងេទេនះ UNHCR បនពរងីកអណតតិរបស់ខួន
ល
េដមបីបញូច ល

បុគគលមនសថនភពដូ ចគននឹងជនេភៀសខលួន

បុគគលែដលរតូវបន

ជេមលៀសកនុងរបេទស ជនគមនសញ
ជ តិ អនកវិលរតលប់ មកវ ិញ និង បុគគលងយរងេរគះ

ដៃទេទៀត។

៦.៤.២. អងគករជនេភៀសខលួន៖ អងគករសងគមសុវី ិ ល
រដឋភិ បលេនកនុងតំបន់ មិនបនេឆលយតបនឹងករទទួលខុសរតូវរបស់ខួលន

កនុងករផតល់

ករករពរ និងតរមូវករដល់ជនេភៀសខលួនេនះេទ។ េដយសររដឋភគេរចនមិនបន

ផតលស
់ ចចប័នេលអនុសញញជនេភៀសខលួន ពួកេគមនភពសទក់ េសទរកនុងករទទួ លសគល់
សិទិធ មិនមនភពរបុងរបយ័តតកុងករបង
ន
ហ ញ ករគំ រទខលំងេពកេដយមនជំេនឿថេនះ

ឬរតូវបនចត់ ទុកថជករខជះខជយថវ ិក

អចទក់ទញជនេភៀសខលួនកន់ែតេរចន

េដយពលរដឋរបស់ខួលន ជលទធផល េសវគំរទជនេភៀសខលួនភគេរច នធលក់ចូលកនុង

ទំនួលខុសរតូវរបស់តួអងគសងគមសុីវ ិល ដូចជ NGOs កនុងរសុក។ មនកិចចករជេរចន

ែដលរតូវបំេពញកនុងករផតល់េសវ ករករពរ និងករេលកកមពសស
់ ិទិធជនេភៀសខលួន
កនុងតំបន់ ។ ករងរចមបងៗែដលបំេពញេដយសងគមតួអងគសុីវ ិលរួមមន៖
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• ផតល់សង
ត ់ដរជីវភព៖ ជនេភៀសខលួនភគេរចនមិនរតូវបនអនុញញតឲយេធវករ េហយ
ពួកេគរតូវករចំណីអហរ លំេនដឋន និងសនតិសុខេសដឋកិចច។ NGOs ខលះេធវករ
កនុងវ ិស័យេនះកនុងករផតល់េសវកមមតមរយៈមនកញចប់ចំណីអហរ ឬជរមកែដល
ជនេភៀសខលួនអចសនក់េន។

សរមប់ជនេភៀសខលួនេនជំរុ ំកនុងរបេទសៃថ

TBC

ចូលរួមកនុងករផតល់សង
ត ់ដរជីវភពដល់មនុសសជង ១០០ ០០០ ជេរៀងរល់ៃថង។
• ជំនួយែផនកចបប់៖

ករទមទរឋនៈជជនេភៀសខលួន

េភៀសខលួនរតូវករជំនួយ

ជនី តិវ ិធីចបប់

េហយជន

កនុងករេធវករទមទរេដយរបមូ លព័ត៌មនេដមបីបងហ ញ

ថពួកសថិតកនុងកនុងនិយមន័យៃនអនុសញញ។

េទះបីជរបេទសេនអសុីអេគនយ៍

ភគេរចន មិនបនផតល់ស ចចប័នេលអនុសញញជនេភៀសខលនក៏
េដយ ជនេភៀសខលួន
ួ
េនែតរតូវរបមូលឯកសរ សរមប់ករទមទររបស់ពួកេគ ដូចេនះពួកេគអចរតូវ
បនទទួលសគល់េដយតតិយរបេទស (ដូចជអូរសតលី ឬកណដ) ឬ UNHCR។
េលសពីេនះេទៀត

ពួកេគអចរតូវករជំនួយែផនកចបប់េដមបីធនថពួកេគមិនរតូវ

បនេធវនិរេទសេចញ

ពីរបេទសែដលពួកេគកំពុងមនវតតមន

ឬរបសិនេបពួកេគ

របឈមនឹងករឃុំខួន
ល េដយសរែតឋនៈមិនមនឯកសររបស់ពួកេគ។
• ករតស៊ម
ូ តិ៖ NGOs មួយចំនួនេធវក រេលករតស៊ូមតិសរមប់ករេគរពជនេភៀស
ខលួន និងករទទួលសគល់សិទិរធ បស់ពួកេគ។ េនះអចរួមមនទំងករដក់ សំពធេល
រដឋភិបល កនុងករេគរពសិទិរធ បស់ជនេភៀសខលួនកនុងរបេទសរបស់ខួន
ល
េហយនឹង

មិនបញូជ នពួកេគរតលប់េទវ ិញេនះេទ។ េនះមនន័យថរបរស័យទក់ទងជមួយ

នឹងសហគមន៍ មូលដឋនផងែដរ ដូចេនះពួកេគគំរទសិទិជ
ធ នេភៀសខលួន និងមិ នេរ ស
េអងេលពួកេគ។
• សុខភព៖

េរកពីកងវល់សុខភពជទូេទពក់ព័នធនឹងរបជជនរស់េនកនុងបរ ិសថន

ែដលមិនមនសុវតថិភព

ជនេភៀសខលួនភគេរចនបនជួបរបទះនឹងករឈឺចប់។

ពួកេគបនរត់េភៀសខលួនពីរបេទសរបស់ខួលន
េធវទុកប
ខ ុកេមនញ។

េដយសរពួកេគបនរបឈមនឹងករ

េដយសរេហតុផលេនះជនេភៀសខលួនមួយចំនួនរតូវករជំនួយ

សុខភពផលូវចិតត។
• ករអប់រ ំ និងករបណុត ះបណ
ត ល៖ ចំេពះរគួសរជនេភៀសខលួន អចជកររបឈម
កនុងករែសវងរកករអប់រ ំសរមប់កូនៗរបស់ពួកេគ។ មិនមនសុវតថិភពសរមប់ កុមរ
កនុងករេធវដំេណរេនះេទ

ករអប់ រ ំគឺកុនងភសេផសង

ិ ជ ែដលបេរងៀន
េហយមុខវជ

របែហលជខុ សគនផងែដរ។ NGOs ខលះផតល់ករែថទំកុមរ ឬេមេរៀនជមូលដឋន

ដល់កុមរ។ ពួកេគអចេធវករជមួយសលកនុងតំបន់េដមបីផតល់កែនលង និងជំនួយ
ពិេសសសរមប់កុមរេភៀសខលួនផងែដរ។
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អងគករទំងេនះេធវករកនុងបរិបទែដលមនកររបឈមមួ យ។

ពួកេគកំពុងេធវករជ

មួយរបជជនែដលមនឋនៈជរបជជនមិនមនឯកសរ េហយដូចេនះអចរតូវបន
ចត់ ទុកថពក់ព័នធជមួយនឹងឧរកិដឋជនេដយរដឋភិបលមួយចំនួន។ រដឋភិ បល និង
ពលរដឋជេរច នេរ សេអងេលជនេភៀសខលួន

ចំណយថវ ិកេលពួកេគ។

និង

មិនចូ លចិតតែដលអងគករទំងេនះ

អងគករជនេភៀសខលួនមនធនធនែដលមនករមិ តកនុងករ

េដះរសយកិចចករធំ ៗ។

ករណីសិកស
ករេឆលយតបនឹ ងជនេភៀសខលួនរស់េ នទី រកុងកនុងរបេទសៃថ
ករពិបករបឈមេដយជនេភៀសខលួនេនទីរកុងជេរឿយៗ

ខុស គនពីអីែវ ដលជករ

របឈមរបស់ជនេភៀសខលួនេនជំរុ ំ ប៉ុែនតមិនរសលជងេនះេទ។ ជនេភៀសខលួនែដល
រស់េនទី រកុងមនតរមូវករមួយចំនួន ពួកេគមនតរមូវករសតង់ដរជមូ លដឋនៃនចំណី
អហរ

និងទីលំេន។

អងគករមួយចំនួនអចេរៀបចំទីជរមកសរមប់ជនេភៀសខលន
ួ

និងរកុមរគួសររបស់ពួកេគ ឬផតល់ជូនពួកេគនូវចំណីអហរ េទះបីជកនុងករណីភគ
េរចន

តរមូវកររបស់សហគមន៍េរចនេពកសរមប់ធនធនមនករមិតៃនអងគករជន

េភៀសខលួន។
កុម រេភៀសខលួនមនតរមូវករករអប់រ ំ។
បឋមសិកសេដយមិ នបង់ៃថល

ពួកេគគួរែតរតូវបនផតល់ជូននូវករអប់រ ំថនក់

និងជករតរមូវដច់ខត

ប៉ុែនតេនះមិនែតងែតរតូវបន

ផតល់ជូនេនះេទ។ ករអប់រ ំភគេរចនកនុងភសេផសងែដលពួ កេគមិនយល់ េហយករ
េធវដំេណរេទ និងពីសលេរៀនអចមនេរគះថនក់របសិនជឪពុកមតយកុមរេនះមិន
មនឯកសរ។

ជនេភៀសខលួនែដលរស់េនទីរកុងជេរឿយៗរតូវករជំ នួយែផនកចបប់ជ

ពិេសសកនុងករេរៀបចំ ករទមទរឋនៈជជនេភៀសខលួនរបស់ពួកេគ។ បែនថមពីេលេនះ
េទៀត អងគករទំងេនះអចជួយជនេភៀសខលួនែដលរតូវបនឃុំខួលន និងរបឈមនឹងករ
និរេទស។

សុខភពផលូវចិ តជ
ត កតតេផសងេទៀតែដលអចជតរមូវករខលំងកល។

េដយេហតុថជន

េភៀសខលួនជេរឿយៗចកេចញពីសថនភពែដលជករឈឺចប់ បញ
ហ មិនរបរកតីេដយ
សរជមងឺេរសតសគឺជេរឿងធមមតែដលពួកេគែតងែតមន
អងគករអចផតល់េសវរបឹកស

េធវឲយមនជមងឺផូវចិ
ល តធ
ត ងន់ធងរ។

និងកនុងករណីខលះករែថទំសុខភពដល់របជជនេដមបី

ពយបលជមងឺផូលវចិតតេនះដល់ពួកេគ។
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៦.៥ ជនគមនសញជតិ
‘គមនសញ
ជ តិ’

េនះេនះេទ។

មនន័យថមិ នមនរដឋចត់ទុកអនកថជពលរដឋេនកនុងចបប់ របស់រដឋ
ភពជពលរដឋ

និងសញ
ជ តិ

អនុវតតសិទិម
ធ នុ សសរបស់ពួកេគ។

ជមូ លដឋនកនុងករធនថបុគគលអច

មិនែមនជពលរដឋមនន័យថបុ គគលអចបត់បង់

េសវកមមែដលរដឋរតូវែតផតល់ជូន ដូចជសុខភព ករអប់រ ំ ឯកសរដូចជលិខិតឆលង
ែដន ប័ណណេបកបរ ។ល។ បុគគលេនះអចបត់ បង់នូវករករពរផលូវចបប់ផងែដរេដយ

សរពួកេគមិនអចេទរកប៉ូលីសេដ មបីជួយពួ កេគេនះេទ េដយសរភ័យខលចប៉ូលីស
ចប់។

របជជនគមនសញ
ជ តិ អចរបឈមករលំបកកនុងករេធវដំេណរេដយសរពួក

េគមិនមនឯកសរ និងអតតសញញណចំបច់។ សូមបីែតបនទប់ ពីទទួលមរណៈភព ពួក
េគរតូវបនបដិេសធកនុងករេចញនូ វសំបុរតមរណៈភព

ដូចេនះអចេកតមនែដល

ថពួកេគមិនមនកំណត់រតៃនជីវ ិតរបស់ពួកេគ។ ដូចែដលឧទហរណ៍ទំងេនះបងហញ
របជជនគមនសញ
ជ តិ

អចរបឈមកររ ំេលភបំពនមួយជីវ ិតែតមតងតមមេធយបយ

ជេរចន។
សិទិធកុងករទទួ
ន
លបនភពជពលរដឋមនេនកនុងមរត ១៥ ៃន UDHR

ែដលបន

ែចងថ ” មនុសសរគប់រូបមនសិទិធមនសញ
ជ តិមួយ” និង”មិនមនជនណមនក់ រតូវបន
ដកហូតសញ
ជ តិតមទំ េនងចិតតេនះេទ”។ យ៉ ងណមិញ េទះបីជបនទប់ពីករអនុម័ត
UDHR

ក៏េដយ ពិភពេលកមិនទន់បនយកចិតតទុកដក់ឲយបនដិតដល់ដក់បញ
ហ

ជនគមនសញ
ជ តិេនះេនេឡយេទ។

ខណៈេពលែដលមនរបជជនគមនសញ
ជ តិជ

េរចនបនទប់ពីសរងគមេលកេលកទីពីរ

េនេពលែដលកងវល់េនះរតូវបនេដះរសយ

មនសកមមភពតិចតួចប៉ុេណណះកនុងបញ
ហ េនះ។ ជឧទហរណ៍ អនុសញញសតីពីជនគមន
សញ
ជ តិមិនរតូវបនេអ េពេនះេទ

េហយមនរដឋចំនួនតិចតួចប៉ុ េណណះែដលបនផតល់

សចចប័ន។ េទបែតកលពីេពលថមីៗេនះ អងគករមួយចំនួនបនេដះរសយបញ
ហ េនះ
េហយមនករយកចិតតទុកដក់មួយចំនួនេលជនេភៀសខលួន និងករជួញ ដូរ។ េហតុ ផល

គឺសមញញ ជនគមនសញ
ជ តិពិបកកនុងករកំណត់អតតសញញណណស់ េហយដូចេនះ
េទបមិនរតូវបនេអ េព។

របជជនគមនសញ
ជ តិ ភគេរចនរស់េនតមរពំែដនែដលរដឋ

អចរគប់ រគងបនេដយែផនកប៉ុេណណះ

ឬពួកេគលក់ ខួនកន
ល
ុងសងគមេដយសរពួកេគ

មិនចង់ឲយឋនៈមិនមនឯកសររបស់ពួកេគ

រតូវបនដឹងលឺេដយអជញធរមនសមតថ

កិចេច នះេទ។ សរមប់េហតុផលេនះ ជករពិបកកនុងកររប់ ចំនួនពិតរបកដៃនរបជ
ជនគមនសញ
ជ តិណស់។

បចចុបបននតមករប៉ ន់របមណមនរបជជនគមនសញ
ជ តិ

ចំនួន ១២លននក់កុងពិ
ន
ភពេលក េនះេបេយងេទតម UNHCR េនអសុអ
ី េគនយ៍
មនរបែហលជរប់ែសន ឬជងមួយលន់នក់។ េទបែតកលពីេពលថមីៗេនះ េទប
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មនចំណប់អរមមណ៍

និងករេកនេឡងសកមមភពេលករករពរសិទិរធ បស់របជជន

គមនសញ
ជ តិ។

េផតតសំ ខន់េល
ឧទហរណ៍ៃនភពគមនសញ
ជ តិកុ នងអសុីអេគនយ៍
រប៊ុយេណ៖

ភពគមនសញ
ជ តិមនកនុងចំេណមជនជតិចិនែដលរស់េនជអចិៃរនតយ៍

កនុងរបេទសរប៊ុយេណ។ រគួសរែដលបនរស់េនកនុងរបេទសរប៊ុយេណជេរចនជំនន់

មកេហយេនែតមិនរតូវបនផតល់សញ
ជ តិ
តមឈមជ័រ

េដយសរសញ
ជ តិរប៊ុយេណគឺេយងេទ

ឬសមតថភពកនុងករជប់ករេធវេតសតភពជពលរដឋដ៏ពិបកបំផុតពី

វបបធម៌ ទំេនៀទំលប់ និងភស។ ជនជតិចិនេនរប៊ុយេណភគេរចននឹងេនែតគមន
សញ
ជ តិ របសិនេបមិនមនវ ិេសធនកមមចបប់េទេនះ។
មីយ៉ន់ម៉៖ ជនជតិ Rohingya ជពលរដឋរបស់មីយ៉នម៉ រហូតដល់ចបប់ សញ
ជ តិបន
ផលស់បូរកន
ត ុងឆនំ ១៩៨២ ែដលបនដកហូតភពជពលរដឋរបស់ពួកេគ។ មនជនជតិ
Rohingya គមនសញ
ជ តិចំនួន ៦០០ ០០០ នក់េពលបចចុបបននកុងរបេទសមី
ន
យ៉ន់ម៉។
ឥណូឌ េនសុី៖

កលពីមុន

របសិនជជនជតិឥណូឌ េនសុីរបស់េនខងេរករបេទស

េដយមិនរតលប់មកវ ិញកនុងអំឡងេពលរបំឆនំេទេនះ

របស់ខួន។
ល

ពួកេគនឹងបត់ បង់សញ
ជ តិ

ពលករេទសនតរបេវសន៍ ឥណូឌ េនសុីជេរច នពន់នក់ែដលរស់េនបរេទស

បនកលយេទជគមនសញ
ជ តិេដយសរែតចបប់េនះ។

ចបប់ េនះរតូវបនផលស់បូរត

េដយសរកងវល់ែដលបនេលកេឡងពីជនជតិឥណូឌ េនសុីគមនសញ
ជ តិ ។
ឡវ មីយ៉ន់ម៉ ៃថ៖ សហគមន៍កុល សមព័នធភំន បេណ
ត យរពំែដនរវងៃថ ឡវ និង
មីយ៉ន់ម៉មិនរតូវបនទទួលសគល់ថជពលរដឋ របស់រដឋណមួ យកនុងចំ េណមរបេទស
ទំងេនះេនះេទ

េទះបីជពួ កេគបនរស់េនទីេនះអស់ជេរចនជំនន់មកេហយក៏

េដយ។ កលពីមុន េនកនុងរបេទសៃថ របជជនកុមសមព័នេធ លភអ
ំន ចរតូវបនទទួល
សគល់លុះរតពួកេគអចបញ
ជ ក់ថ
១៩៥៦

ប៉ុេណណះ។

ពួកេគេនកនុងរបេទសៃថកលពី ជំេរឿនកនុងឆនំ

របសិនជពួកេគមិនមនឯកសរពួកេគនឹងកលយគមនសញ
ជ តិ។

ចបប់ េនះបនផលស់បូរេដយសរកងវ
ត
ល់ែដលបនេលកេឡងពីភពគមនសញ
ជ តិ។
ៃថ៖

កូនរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍ ែដលមិនមនចុះបញជីកំេណតមនករលំបក

និងេពលខលះមិនអចទមទរសញ
ជ តិ ពីរបេទសមីយ៉ន់ ម៉ន
មិនមនសំបុរតកំេណត។
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បនេឡយេដយសរ

េវៀតណម៖ រសតីជនជតិេវៀតណមែដលេរៀបករជមួយនឹងជនបរេទស េហយចូល
សញ
ជ តិដៃទ

រតូវែតលែលង

ឬលះបង់សញ
ជ តិេវៀតណមរបសខលួន

(េដយសរ

របេទសេវៀតណមអនុ ញញតឲយមនសញ
ជ តិែតមួយប៉ុេណណះ)។ យ៉ ងណមិញ របសិន
ជករេរៀបករបរជ័យ គត់នឹងបត់បង់សញ
ជ តិបីរត បស់គត់ ប៉ុែនតមិនទទួលសញ
ជ តិ
េវៀតណមវ ិញេដយសវ័យរបវតតិេនះេទ។ បញ
ហ េនះបនេកតេឡងជេរច នេលកេរចន
សរចំេពះរសតីជនជតិេវៀតណមែដលបនេរៀបករជមួយបតីជនជតិៃតវ៉ ន់ និងកលយ
ជសញ
ជ តិៃតវ៉ ន់។

កលពីមុនេវៀតណមមិនអនុ ញញតឲយមនសញ
ជ តិពីរេនះេទ

េហយក៏មិនអនុញញតរបជជនរបស់ខួនែដលបនបត់
ល
បង់សញ
ជ តិ ខួនេហ
ល
យ

ឲយមន

សញ
ជ តិវ ិញេនះេទ។ សថនភពេនះរតូវបនផលស់បូតរកនុងឆនំ ២០០៨ ប៉ុេណណះជមួយ
នឹងករអនុម័តចបប់សញ
ជ តិថីម េដយសរមនករេលកេឡងពី កងវល់ៃនរសតីេវៀតណម
គមនសញ
ជ តិ។

៦.៥.១ កំណត់នយ
ិ មន័យគមនសញជតិ
គមនសញ
ជ តិរតូវបនកំ ណត់និយមន័យ កនុងមរត ១ ៃនអនុស ញញឆនំ ១៩៥៤ ពក់ ព័នធ

នឹងឋនៈរបស់ជនេភៀសខលួនដូចខងេរកម៖

បុគគលែដលមិ នរតូវបនចត់ទុកថជសញ
ជ តិេដយរដឋណមួយតមែដនកំ ណត់
ៃនចបប់របស់ខួន។
ល
និយមន័យេនះមនលកខណៈសមញញ

េទះបីជធតុផសំសំខន់ខលះរតូវែតេធវករែសវង

យល់ក៏េដយ។ និយ មន័យេនះរតូវបនចត់ទុកថជែផនកមួយៃនចបប់ទំេនៀមទំលប់
ដូចេនះមិនមនរដឋអចបដិេសធ នូវវតតមនរបស់របជជនគមនសញ
ជ តិេនះេឡយ ឬ
ក៏មននិយមន័ យផទុយេនះេទ។ ធតុ ផសំសំខន់ មន៖
ជដំបូង មនែតរដឋប៉ុេណណះែដលអចផតល់សញ
ជ តិ។ របជជនែដលរស់េនកនុងតំ បន់

ែដលមិនរតូវបនចត់ទុកថជរដឋ

ឬរដឋែដលេទបែតបេងកតថមី

លំបកកនុងករទទួលសគល់ថជពលរដឋ។

អចរបឈមនឹ ងករ

េដមបីកំណត់ថេតបុគគលមនក់គមនសញ
ជ តិ

ឬក៏អត់ មិនចំ បច់កុងករពិ
ន
និតយេមលរដឋទំងអស់ ១៩៣ ថពួ កេគទទួលសគល់បុគគល
េនះឬក៏អត់ េនះេទ។ ផទុយេទវ ិញ រដឋនីមួយៗែដលបុគល
គ េនះមនទំនក់ទំនងតម

រយៈកំេណត ឪពុកមតយ លំេន ឬអពហ៍ពិពហ៍អចរតូវបនពិច រណេដមបីផល
ត ់
សញ
ជ តិដល់បុគគលេនះ។ ជករសំខន់ ផងែដរ កនុងករពិនិតយេលលកខខណឌែដលរដឋ
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ទទួលសគល់ មនន័យថេតរកសួងណ ឬឯកសរអវីែដលចំបច់េដមបីឲយបុគគលរតូវ
បនទទួលសគល់ថជពលរដឋ។ រដឋភិ បលរបែហលជមិនមនធនធន និងថវ ិករគប់
រគន់េដមបីផតល់ឯកសរដូចជលិខិតឆលងែដន ឬសំបុរតកំេណត ឬសេរមចកនុងករផតល់
ជួនពួ កេគេដយមនករេរ សេអ ងណមួ យ។

ទសសនៈទន
សញ
ជ តិ
ពកយ ‘សញ
ជ តិ’ ‘ពលរដឋ’ និង ‘របធននីតិ’ គឺជទសសនៈរសេដៀងគនែដលមនន័យថ
ដូចគន៖ ពកយទំងេនះបេងកតនូវករផសភជប់ទំនក់ទំនង ទំងនេយបយ និងផលូវចបប់
រវងបុគគល

និងរដឋ។

សញ
ជ តិអនុញញតឲយបុ គគលកនុងករទទួលបនករករពរពី រដឋ

េហយពួកេគមនកតពវកិចចចំេពះរដឋ។ មនភពខុសគនមួយចំ នួនេនកនុងរដឋមួយរវង
ពលរដឋ និងសញ
ជ តិ េហយក៏មននូវរបេភទសញ
ជ តិ េផសងៗគនែដលមនសិទិធ បុពវសិទិធ
និងកតពវកិចចេផសងៗគន។ ជឧទហរណ៍ េនកនុងរបេទសខលះ របជជនែដលរស់េន
អចិៃរនតយ៍

ឬពលរដឋែដលេធវជតូបនីយកមមរបែហលជមិ នអចទទួលបនសិទិធេបះ

េឆនត ឬសុខមលភពដូចគនេនះេទ។ យ៉ ងណមិញ ករែបងែចកទំ ងេនះ មិនរតូវ
ហមឃត់អនកែដលមនសញ
ជ តិកុងករទទួ
ន
លបនសិទិម
ធ នុសសរបស់ខួេនះេទ។
ល

ទីពីរ រដឋសរមចថអនកណជអនកមនសញ
ជ តិតមរយៈចបប់របស់ខួលន។ េនះជសំណួរ

ែដលកន់ែតសមុរគសមញ

េដយសរវេធវករបញ
ជ ក់ពីនីតិវ ិធីែដលរដឋេធវករពិចរណ

កនុងករផតល់សញ
ជ តិជួនបុគគលណមនក់ ។ បុគគលទទួលបនសញ
ជ តិតមរយៈ វ ិធីមួយ
ចំនួនដូចបនបញ
ជ ក់ ខងេរកម៖
១. ឈម៖ សញ
ជ តិពីមតយ ឬឪពុ ករបស់បុគគល
២. ទីកែនលងកំេណត៖ សញ
ជ តិរតូវបនផតល់ជូនេដយសរបុគគលេកតកនុងរបេទសណ
មួយ
៣. អពហ៍ពិពហ៍៖ សញ
ជ តិរតូវបនទទួលពីបីត ឬ របពនធ
៤. លំេនដឋន៖ សញ
ជ តិរតូវបនផតល់ជូនេដយសរកររស់េនកែនលងណមួ យ
៥. សញ
ជ តូបនីយកមម៖ បុគគលដក់ពកយសុំដល់របេទសមួយេដមបីកលយអនកមន
សញ
ជ តិ េហយរបេទសេនះនឹងផតល់សញ
ជ តិជូនបុគគលេនះ។
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េពលបចចុបបននមេធយបយទូេទបំផុតៃនករទទួលបនសញ
ជ តិមួយ

គឺតមរយៈឈម

េដយសរេនះរតូវបនទទួលសគល់កុនងរគប់រដឋទំងអស់េនអសុីអេគនយ៍។

មិនមន

រដឋេនអសុីអេគនយ៍ណមួយទទួលសគល់កែនលងកំេណតេនះេទ េហយមនរដឋតិចតួច
ប៉ុេណណះ (ជឧទហរណ៍)
ខណៈេពលែដលរបេទសខលះ

សហរដឋអេមរ ិកែដលផតល់ជូនតមរយៈមេធយបយេនះ។
េនអសុីអេគនយ៍អនុញញតសញ
ជ តិតមរយៈអពហ៍

ពិពហ៍ និងសញ
ជ តូបនីយកមម លកខខណឌអចមនករលំបក និងៃថល។ របជជនរតូវែត
ឆលងកត់កររបលងភស និងវបបធម៌ រស់េនរយៈេពលែវង េនកនុងរបេទសេនះ។
របេទសខលះលបីខងលក់សញ
ជ តិេដយេធវឲយនីតិវ ិធីមនករងយរសួលចំេពះអនកែដល

ចង់ចំណយលុយ។ េពលខលះ សញ
ជ តិរតូវបនទទួ លជសវ័យរបវតតិ ជពិេសសតមឈម
និងទីកែនលងកំេណត

ខណៈេពលែដលមេធយបយេផសងៃនករទទួលបនសញ
ជ តិមិន

សវ័យរបវតតិេនះេទ េហយបុគគលដក់ពកយសុំដល់រដឋេដមបីទទួលបនសញ
ជ តិរបស់ពួក
េគ។ បុគគលមនក់ជជនគមនសញ
ជ តិ របសិនជពួកេគមិនអចទទួលបនសញ
ជ តិតម
វ ិធីណមួយខងេល។
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ករពិ ភកស និងករជែជកែវកែញក
ចបប់ សីព
ត ី សញ
ជ តិរបស់អនក
ចបប់ សញ
ជ តិ អចមនភពសមុរគសមញ។

បបញញ តិព
ត ី សញ
ជ តិេនះអចមនេនកនុងរដឋ

ធមមនុញញ ចបប់ សញ
ជ តិ និងកនុងចបប់ សីព
ត ីអពហ៍ពិពហ៍។ របេទសជេរចនេនតំ បន់
អសុីអេគនយ៍

បនេធវបចចុបបននភពចបប់សញ
ជ តិរបស់ខួនេនកន
ល
ុងអំឡុងេពលប៉ុនមន

ទសវតសចុងេរកយេនះ។

ចបប់ទំងេនះអចរសវរជវបនតមេគហទំព័រៃនរកសួង

អនតរបេវសន៍ ឬរកសួងរដឋភិបលែដលមនមុ ខងរដូចគនេនះ ឬកនុងែផនកណមួយៃន
រដឋធមមនុញញ។ បនទ ប់ពីអនកអនចបប់ ទំងេនះ សូមេឆលយសំណួរខងេរកម៖ ឬ
េតអក
ន បនទទួលសញ
ជ តិបនយ៉ ងដូចេមតច?
ណមួយជក់លក

េតេនះេដយសរអនកបនេកតកនុងរបេទស
ងរបេទស

ឬេដយសរសញ
ជ តិឪពុកមតយរបស់អក
ន ?

េតឪពុកមតយរបស់
យរបស់

ទទួលបនសញ
ជ តិបនយ៉ ងដូចេមតច? ចុះចំែនកជីដូន និងជីតរបស់អក
ន ?

ែដរឬេទ?
េត អនករតូវបនអនុញញតឲយមនសញ
ជ តិពីរែដរឬេទ
?

េរៀបករជមួ
ជនបរេទស
របសិ នជអនកេរៀបករ
ជមួយជន
បរេទស

បនែដរឬេទ?
េលកអនកវិញ?
េត អនកអចផតល់សញ
ជ តិ ជូនបតីឬរបពនធរបស់ អនកបនែដរឬេទ
? ចុះចំែណកកូនរបស់ េលកអន

ដរឬេទ?
េតមនគមលតេនកនុងចបប់ ែដរឬេទ
?

យបនថគត់
និយយ
បនថគត់េរៀបករ

េត អនកអចគិ តពីសថ នភពែដលមនអនកណមនក់ អច

ពលរដឋរ បស់របេទសអនក
ឬេកតពី ពលរដឋ

ចក
យជ
េតគត់អច
កលយ
ជជន

គត់?
គមនសញ
ជ តិ ែដរឬេទ េដយសរែតចបប់ របស់ របេទសអនកមិ នបនទទួ លសគល់ គត់

អនុសញញទទួលសគល់ែតអនកគមនសញ
ជ តិ

េដយសរចបប់មិនទទួលសគល់ពួកេគ

ប៉ុេណណះ។ របជជនទំងេនះគមនសញ
ជ តិតមផលូវចបប់ (de jure stateless) ។ របសិន
អនកណមនក់ គមនសញ
ជ តិ

េដយសរពួកេគមិនបនឆលងកត់នីតិវ ិធី រត់ឯកសរចំបច់

(ដូចជកុមរមនក់ែដលបនេកតេរករបេទស េហយមិនទន់បនដក់ពកយសុំសញ
ជ តិ)
េហយចបប់ទទួលសគល់េគថជពលរដឋ ករណីេនះអនុសញញមិនចត់ ទុកថពួ កេគជ
ជនគមនសញ
ជ តិេនះេទ េទះបីជតមករពិតជក់ែសតងពួកេគគមនសញ
ជ តិក៏េដយ។
របជជនទំងេនះរតូវបនេហថជគមនសញ
ជ តិតមអងគេហតុ មិនែមនអងគចបប់ េនះ
េទ ( de facto stateless) ។
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េផតតសំ ខន់េល
ភពគមនសញ
ជ តិ តមផលូវចបប់ (De Jure) vs. តមអងគេហតុ (De Facto )
ភពគមនសញ
ជ តិ តមផលូវចបប់ និងតមអងគេហតុ គឺខុសពីគន។ ភពគមនសញ
ជ តិ តម

ផលូវចបប់ មនន័យថបុ គគលមិនមនសញ
ជ តិតមផលូវចបប់ ។ ភពគមនសញ
ជ តិ តម

អងគេហតុ សំេដេលបុគគលតមអងគេហតុមិនមនសញ
ជ តិ ប៉ុែនតមនលកខខណឌតមផលូវ
ចបប់ េដមបីទទួលបនសញ
ជ តិ។ ជនគមនសញ
ជ តិ តមផលូវចបប់ និង តមអងគេហតុ
របឈមនឹងភពងយរងេរគះដូចគន

េដយសរពួកេគមិនបនទទួលករករពរ

េសវកមម ឬផលរបេយជន៍ពីរដឋ។ បញ
ហ មួយកនុងអនុសញញតិៃនជនគមនសញ
ជ តិ គឺថ

អនុសញញទទួលសគល់ជនគមនសញ
ជ តិ តមផលូវចបប់ មិនទទួលសគល់ អងគេហតុ េនះ

េទ េធវឲយជនគមនសញ
ជ តិ អងគេហតុ ទទួលបនករករពរតិ ចជង េទះពីជមនតរមូវ
ករ និងភពងយរងេរគះដូចជនគមនសញ
ជ តិ ផលូវចបប់ ក៏េដយ។

៦.៥.២ កររ ំេលភបំពនេលស
 ិទរិធ បស់ជនគមនសញជតិ
ជនគមនសញ
ជ តិរបឈមនឹងកររ ំេលភបំពនសិទិម
ធ នុស សមួយចំនួន។
បំព នជទូេទចំនួនពីរគឺករេរ សេអង

និងករឃុំខួលន។

កររ ំេលភ

ករេរសេអងអចមនេរចន

ទរមង់។ ជឧទហរណ៍ ពួកេគរតូវបនផត់េចញជលកខណៈរបព័នក
ធ ុនងករទទួលបន
ទំនិញ ឬេសវកមម ឬកងវះលទធភពកនុងករទទួលបនករែថទំសុខភព ករអប់រ ំ និង
េសវសធរណៈដៃទេទៀត។

ពួកេគរបែហលជមិនអចចូល រួមកនុងនេយបយេនះ

េទ។ ពួកេគខលះមិ នមនលទធភពកនុងករទទួ លបនករករពរពីប៉ូលីស និងតុលករ
េធវឲយពួ កេគមនភពងយរងេរគះេនេពលរតូវបនបំពន េកងរបវ ័ញច ឬមិនដូចេនះ
េទរតូវបនរបរពឹ តតមកេលមិនសមរមយ។

េនះជេរឿយៗេធវឲយជនគមនសញ
ជ តិមិនអច

េធវករតវ៉ កុងកិ
ន
ចចសនយ របក់ ឈូល
ន
ឬលកខខណឌរស់េន។ េលសពីេនះេទៀត កងវះ
លទធភពកនុងករបតឹងេទរបព័នធយុតិធ
ត ម៌ េធវឲយជនគមនសញ
ជ តិ មនភពងយរងេរគះពី
ករេកងរបវ ័ញច និងបទឧរកិដឋ។ ដូចគនេនះផងែដរ ដីធីល និងធនធនរបស់ពួកេគជ

េរឿយៗមិនរតូវបនករពរេនះេទ។

េធវឲយមនភពងយរសួលដល់រដឋ

ឬសជីវកមម

កនុងករទមទរ ឬរ ឹបអូសរទពយសមបតតិរបស់ពួកេគ។ េដមបីករពរខលួន ជនគមនសញ
ជ តិ
អចរតូវបនបងខំកុងករបង់
ន
របក់សំណូក

ឬចូលរួមកនុងសកមមភពបំផលញ

និងេរគះ

ថនក់។ េហយជចុងេរកយ អនកចក់សំងេលេភលង គឺរបព័នធផសពវផសយែដលចត់រកុម

េនះថជទន់េខសយ ឬមនឋនៈតូចទប ដូចេនះបនទបបេនទកដល់ពួកេគ េហយជ
េរឿយៗបេងកតឲយមនភពសអប់េខពមេលរកុមែដលខវះករករពររសប់េទេហយ។
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របែហលជករណីែដលអរកក់បំផុត គឺ េនេពលែដលជនគមនសញ
ជ តិរតូវបនចត់ទុក
ថជឧរកិ ដឋជន។
ករេរសេអងេលជនគមនសញ
ជ តិ ជេរឿយៗនំឲយមនករឃុំខួលន

ជពិ េសសករឃុំខួន
ល

េលជនអេនតរបេវសន៍។ ជនគមនសញ
ជ តិអចរតូវបនឃត់ខួលន េនេពលេធវដំេណរេន

កនុងរដឋ ែដលពួកេគែតងែតរស់េន េហយរតូវបនដក់កុងមនទ
ន
ីរឃុំឃង។ ករេរបរបស់
ករឃុំខួលនគមនេពលកំណត់េលជនគមនសញ
ជ តិ
លក់

ជកររ ំេលភសិទិម
ធ នុសសធងន់ធងរជក់

េហយរតូវបនជួបរបទះេដយបុគល
គ ែដលរតូវបនឃុំខួលនរហូតដល់ពួកេគអច

បងហញភ័សុតងថពួ
ត
កេគមកពី ណ

ែដលជកិចចករពិបកេដយសរគមនឯកសរ។

ឧទហរណ៍េនះេរៀបរប់ពីសរៈសំខន់ៃននីតិវ ិធី ចបប់កុងរបព័
ន
នធអេនតរបេវសន៍ េដយ
សរជនគមនសញ
ជ តិមនសិទិធ កនុងករទទួលបនករករពរជពិេសស។

េនេពល

ែដលរបព័ នធអេនតរបេវសន៍មិនផតល់របេយជន៍ រគប់រគន់ដល់ភពគមនសញ
ជ តិ អនកែដល
គួរែតទទួលបនករករពរកន់ែតរបេសរជេរឿយៗបត់បង់ ផលរបេយជន៍របស់ខួន។
ល

៦.៥.៣ អនុសញញសតព
ី ភ
ី ពគមនសញជតិ
មនអនុសញញសតីពីជនគមនសញ
ជ តិចំនួនពីរ

៖

អនុសញញពក់ ព័នធនឹងឋនៈជនគមន

សញ
ជ តិ (១៩៥៤) និងអនុសញញសតិពីករកត់បនថយភពគមនសញ
ជ តិ (១៩៦១)។ អនុ
សញញទីមួយមនកមមវតថុជពិធីសរៃនអនុសញញសតីពីជនេភៀសខលួន េដយសរអនុ សញញ
សតីពីជនេភៀសខលួន មិនបនករពររបជជនគមនសញ
ជ តិេនះេទ។ យ៉ ងណមិញ មន

ករសេរមចចិ តតថគួរែតចត់ទុកបញ
ហ ភពគមនសញ
ជ តិជបញ
ហ ដច់ េដយែឡក េដយ
មនអនុសញញផទល់ពីបញ
ហ េនះ។

អនុសញញទីមួយេដរតួនទីជមូ លដឋនរគឹ ះកនុងករ

កំណត់និយមន័យភពគមនសញ
ជ តិ េហយអនុសញញេនះក៏បន បញ
ជ ក់ពីករករពរ
បុគគលគមនសញ
ជ តិគួរ ែតទទួលបនផងែដរ។ កមមវតថុចមបងៃន អនុសញញឆនំ ១៩៥៤ គឺ
េដមបីអនុញញតឲយជនគមនសញ
ជ តិកុនងករទទួ លបន
េរចនដូចែដលអចេធវេទបន។

សិទិម
ធ នុសសរបស់ខួលនកន់ ែត

សនធិសញញេនះកំណត់ពីចំនួនៃនសិទិធែដលជនគមន

សញ
ជ តិរ ំពឹងថនឹងទទួ លបន។ សិទិធទំងេនះរួមមន៖
•

កររបរពឹតិម
ត កេល និងសិទិដ
ធ ូចជនបរេទសដៃទ

•

លទធភពកនុងករទទួលបនឯកសរ

ឬវ ិញញបនប័រតែដលផតល់ជូនជនបរេទសជ

ទូេទ

•

មិនមនវ ិធនករេលកែលងែដលរតូវបនចត់េលជនគមនសញ
ជ តិ
សញ
ជ តិពីមុនរបស់គត់េនះេទ

•

ករទទួលសគល់សថនភពរគួសរ
254

េដយសរ

•

សិទិក
ធ ុងកររបរពឹ
ន
តតមកេលដូចសញ
ជ តិពក់ព័នធនឹងសសន

ករអប់រ ំថនក់បឋម

សិកស ទីលំេន ទទួលភពកនុងករេរបរបស់របព័ នធយុតិធ
ត ម៌ ចំណីអហរ ចបប់
ករងរ និងជំ េនឿសធរណៈ
•

សិទិធេលរទពយសមបតតិដូចជនបរេទសដៃទ

•

សិទិធេសដឋកិចចដូចជករងរ សមគម ដូចជនបរេទសដៃទ

•

មិនមនករបេណតញេចញ

េលកែលងែតឈរេលមូលដឋនសនតិសុខជតិ

និង

សណ
ឋ ប់ធនប់ សធរណៈ
េយងអេងកតេឃញថមនចំនុចេខសយជេរចនកនុងអនុសញញឆនំ ១៩៥៤។ ជនគមនសញ
ជ តិ

មិនបនទទួលសិទិេធ ពញេលញរបស់ខួលនេនះេទ

េដយសរសិទិរធ បស់ពួកេគភគ

េរចនេសមន
 ឹងរបជជនមិ នែមនជពលរដឋដៃទេទៀត
េនកនុងអនុសញញ)។

(ែដលរតូវបនេហថជនបរេទស

េទះបីជពួ កេគបនេកត

និងធំ េឡងកនុងរបេទសេនះក៏េដយ

ក៏ពួកេគរតូវបនចត់ទុកថជជនបរេទសែដរ។

អនុ សញញទទួ លសគល់ែតជនគមន

សញ
ជ តិ តមផលូវចបប់ប៉ុេណណះ ប៉ុេណណះ។ ចុងបញចប់ មិនមនយនតក រករពរភជប់ នឹង

អនុសញញេនះ ែដលអចតមមេធយបយណមួយ ដស់េតឿនដល់រដឋ របសិនជពួ កេគ
រ ំេលភបំពនសិទិរធ បស់ជនគមនែដលសញ
ជ តិេនះេទ។

អនុសញញឆនំ ១៩៦១ ពយយមកនុងករកត់បនថយភពគមនសញ
ជ តិ តមរយៈករផតល់
ករអនុវតតមួយចំនួនែដលគួរែតធនថ

គមនបុគគលណមួយកលយេទជគមនសញ
ជ តិ

េនះេទ៖
•

កុមរែដលបនេកតេដយគមនលទធភព

កនុងករទទួលបនសញ
ជ តិណមួយនឹង

រតូវបនផតល់សញ
ជ តិៃនរដឋែដលកុមរបនេក ត
•

កុមរែដលបនេកតេលនវនឹងទទួលបនសញ
ជ តិៃននវេនះ

•

ទំងឪពុក និងមតយអចផតល់សញ
ជ តិដល់កូនរបស់ពួកេគ

•

ករបត់បង់ សញ
ជ តិ អចេកតមនេឡង លុះរតែតបុគគលមនសញ
ជ តិ េផសងប៉ុេណណះ

•

សញ
ជ តិមិនអចរតូវបនកំណត់ េដយសរមូលដឋនពូជសសន៍ ជតិសសន៍ ឬ
សសនេនះេទ

អនុសញញទំងពីរេនះបេងកតជែផនកដ៏ សំខន់ ៃនរកបខណឌចបប់កុងករករពរជនគ
ន
មន
សញ
ជ តិ។ គួរឲយសតយ អនុសញញទំងពីរេនះ មិនមនករផតល់សចចប័ នបនទូលំទូ
លយេនះេទ

េហយករផតល់សចចប័នពីរបេទសេនអសុីអេគនយ៍មនចំនួនតិចបំផុត។

របេទសហវីលីពីនជរដឋែតមួយគត់េនអសុីអេគនយ៍
អនុសញញពក់ ព័នធនឹងឋនៈជនគមនសញ
ជ តិ
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ែដលេធវករផតល់សចចប័នេល

េហយេទបែតផតល់សចចប័នកលពីេពល

ថមីៗេនះកនុងឆនំ ២០១១ ប៉ុេណណះ។ មិនមនរបេទសណមួ យកនុងតំ បន់ បនផតល់សចច

ប័នេលអនុសញញសតីពីករកត់បនថយភពគមនសញ
ជ តិេនះេទ។

ភពគមនសញ
ជ តិរតូវបនទទួលសគល់ផងែដរកនុងសនធិសញញដៃទ។ អនុសញញសតីពីជន
េភៀសខលួនរគប់ដណតប់ទំងជនេភៀសខលួន និងជនគមនសញ
ជ តិ។ យ៉ ងណមិ ញ ជនគមន
សញ
ជ តិមួយចំនួន

(ជពិេសសអនកែដលេនកនុងរបេទសែដលពួ កេគរតូវបនបដិេសធ

សញ
ជ តិ ) មិនអចទមទរករករពរកនុងនមជជនេភៀសខលួនេនះេទ ដូចេនះពួកេគ

រតូវែតសំអងេលអនុសញញឆនំ ១៩៥៤ េដមបីករពរសិទិរធ បស់ពួកេគ។ ករករពរពី
ភពគមនសញ
ជ តិក៏មនកនុង CRC (មរត៧ និង៨) CEDAW (មរត៩) ICCPR
(មរត២៤) និង ICERD (មរត៥) និង ICRMW និង CRPD ផងែដរ។

េផតតសំ ខន់េល
សញ
ជ តិ ែដលមនរបសិទិ ធភព
សញ
ជ តិមិនរគន់ែតជករកន់ កប់ឯកសរប៉ុេណណះេទ ែដលបញ
ជ ក់ថបុគល
គ ជពល
រដឋ

ប៉ុែនតវរួមបញូច លនូវសិទិធ

និងករករពរែដលពលរដឋរព
ំ ឹងកនុងករទទួ លបនផងែដរ។

របសិនេបបុគគលមិនមនសិទិទ
ធ ំ ងេនះ

េនះសញ
ជ តិមិនមនរបសិទិធភពេនះេទ។

ទសសនៈៃនសញ
ជ តិែដលមនរបសិទិភ
ធ ព

រតូវបនេសនេឡងេដយអងគករទំនុកចិតៃត ន

សិទិធេសមភពគន(Equal Rights Trust) ែដលជអងគករអនតរជតិឯករជយមួយ ែដលជ
ជេរម សេផសងេរកពីពលរដឋ តមផលូវចបប់ និង តមអងគេហតុ េដមបីជវ ិធនករកន់ ែត

របេសរេឡងៃនសិទិព
ធ លរដឋ។

អងគករទំនុកចិ តតៃនសិទិេធ សមភពគនបងហញករេធវេតសត

សកលបងរបំសំណួរ េដមបីកំណត់ថបុគគលមួយរូបមនសញ
ជ តិែដលមនរបសិទិភ
ធ ព
ឬក៏អត់៖
១.
២.

ករទទួលសគល់ថជសញ
ជ តិ៖ េតបុគគលទទួលបនសញ
ជ តិរសបចបប់ (កនុងនម

គត់ជ ជនគមនសញ
ជ តិ តមផលូវចបប់ )ែដរឬេទ?
ករករពររបស់រដឋ៖

េតបុគគលទទួល បនករករពរពី រដឋរបស់គត់ែដរេទជ

ពិេសសេនេពលែដលគត់េនខងេរករបេទសរបស់គត់ ?
៣.

លទធភពកនុងករទទួលបនសញ
ជ តិ៖

េតបុគគលមនលទធភពកនុងករទទួលបន

ឯកសរ (ទំងកន់កប់ េដយរដឋ ឬេចញេដយរដឋ) េដមបីទទួលបនសញ
ជ តិែដរឬ
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េទ? លទធភពេនះអចតមរយៈសថនកុងស៊ុល ឬតមរយៈមរនតីរដឋេនកនុងរបេទស
ែដលរតូវបនសនមតថជសញ
ជ តិ។
៤.

ករធននូវករវ ិលរតលប់េដយសុវតថិភព៖ មនករធនៃនករវ ិលរតលប់ េដយ
សុវតថិភពេទកន់របេទសែដលជសញ
ជ តិ ឬ ជទីលំេន ឬមនហនិភ័យៃន
”ករឈឺចប់ែដលមិនអចប៉ះប៉ូវបន” ែដរឬេទ? េតករវ ិលរតលប់អចេធវេទបន
ែដរឬេទ?

៥.

ករទទួលបនសិទិម
ធ នុសស៖ េតបុគគលែដលខវះឯកសរ សញ
ជ តិ ឬករទទួល
សគល់ថជសញ
ជ តិ

មនឥទធិពលអវ ិជជមនជចមបងេលករទទួលបនសិទិធ

មនុសសរបស់គត់ែដរឬេទ?

៦.៥.៤ មូលេហតុៃនភពគមនសញជតិ
េនអសុីអេគនយ៍ មនវ ិធីជមួយចំនួនែដលបុគគលមនក់កលយេទជគមនសញ
ជ តិ។

រពំែដន នង
ិ សហគមន៍រកីរក
ជទូេទ ភពគមនសញ
ជ តិេកតមនេឡងេនេពលែដលបុគគលមនក់រស់េនកនុងតំបន់ រពំ

ែដនែដលរដឋរគប់រគងពី ចំងយ េហយជកែនលងែដលមនទំនក់ ទំនងេទៀងទត់តិចតួច
ជមួយនឹងរដឋ។

េនះជករពិ តចំេពះរកុមកុលសមព័នធេលភំប
ន ណ
ត យរពំែដនមីយ៉ន់ម៉

ៃថ ឡវ កមពុជ និងេវៀតណម។ េហយេនះក៏ជសថនភពពិតចំេពះសហគមន៍ជ

េរចនកនុងរបេទសហវីលីពីន ែដលរស់េនែកបររពំ ែដនម៉ េឡសុីេលេកះ Borneo ផងែដរ។

កនុងករណីជេរចន របជជនមិនមនសំបុរតកំេណត ឬឯកសរដៃទេទៀតេដមបីបងហញ

ពីកែនលងែដលពួកេគរស់េន ឬឋនៈរបស់ឪពុកមតយរបស់ពួកេគេនះេទ។ ជលទធផល
កូនៗរបស់ពួកេគែតងែតបនតនូវភពគមនសញ
ជ តិរបស់ពួកេគ។

េទសនតរKេវសន៍
បញ
ហ េកតមនេឡងរបសិនជរបជជនេធវដំេណរកនុងរយៈេពលែវង ឬមនកូនេនខង
េរករបេទសកំេណតរបស់ខួន។
ល
ឧទហរណ៍ ឥណូឌ េនសុី កលពីមុនមនចបប់ែដល
លុបេចលសញ
ជ តិ របស់អនកណមនក់ ែដលរស់េនេរកទឹកដីៃនរបេទសរបស់ខួលនរយៈ
េពលរបំ ឆនំ។ ចបប់ េនះរតូវបនេធវវ ិេសធនកមមកុងឆ
ន
ន ំ ២០០៦ ែដលអនុញញតឲយពល
រដឋឥណូឌ េនសុីកុងរបេទសម៉
ន
េឡសុីចំនួន ១០០ ០០០ ទមទរមកវ ិញនូវសញ
ជ តិឥណូឌ

េនសុីរបស់ខួលន។
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កនុងករណីជេរចន

ឪពុកមតយែដលរស់េនេរករបេទសកំេណតរបស់ខួលនមិនអចបនត

សញ
ជ តិឲយកូនរបស់ខួនបនេនះេទ
ល
។ ជឧទហរណ៍ របសិនជកុមរេកតពីឪពុ ក

មតយជពលករេទសនតរបេវសន៍មិនបនចុះបញជីកំេណត កុមររូបេនះអចរបឈមនឹង
ករពិ បកកនុងករទទួលបនសញ
ជ តិ េដយសរេនេពលែដលពួកេគរតលប់ មករបេទស
ពួកេគវិញ

ពួកេគនឹងខវះឯកសរកនុងករបងហញពី េឈមះ

កលបរ ិេចឆទ

ឬទីកែនលង

កំេណតរបស់កុមរ។ េនះជករណីែដលេកតេឡងជេរឿយៗេលកុមរែដលជកូនពលករ
មីយ៉ន់ម៉កនុងរបេទសម៉ េឡសុី និងៃថ។ េលសពីេនះេទៀត កុមរមិនអចរតលប់មក

ិ េនះេទ េដយសរេហតុផលសនតិសុខ និងករចំ ណយ មនន័យថ
របេទសខលួនវញ

ពួកេគជ ជនគមនសញ
ជ តិ តមអងគេហតុ ។

ករេផទរ ឬករបត់បង់សញជតិ
មតងមកល បុគគលរតូវបនបងខំឲយលះបង់នូវសញ
ជ តិរបស់ពួកេគ ឬអចពយយមកនុងករ
ផលស់បូរសញ
ត
ជ តិែដលអចេធវឲយកលយេទជគមនសញ
ជ តិ។ ជឧទហរណ៍ របេទសខលះ
បងខំឲយរបពនធលះបង់ សញ
ជ តិរបស់ពួកេគ

េនេពលេរៀបករជមួយជនបរេទស

ប៉ុែនត

រសតម
ី ិនអចទទួលសញ
ជ តិ េនះមកវ ិញេនះេទ របសិនជអពហ៍ពិពហ៍បរជ័យ។
រដឋខលះមនចបប់សីព
ត ី ករលះបង់សញ
ជ តិេដយសវ័យរបវតតិ

របសិនជបុគគលេបះេឆនត

េនបរេទស ឬចូលជទហនបរេទស ែដលអចេធវឲយពួកេគកលយជជនគមនសញ
ជ តិ ។
របេទសខលះេនអសុីអេគនយ៍ រួមមនេវៀតណម សឹងហបូរ ី ឥណូឌ េនសុី និងម៉ េឡសុី អនុ
ញញតឲយមនសញ
ជ តិមួយប៉ុេណណះ។ ដូចេនះ របសិនជបុគគលមនក់ទទួលសញ
ជ តិ ដៃទ
ពីរបេទសដៃទ បុគគលេនះនឹងរតូវបនបងខំឲយេបះបង់សញ
ជ តិេដមរបស់ខួន។
ល
ជករ
ពិតណស់ បុគគលអចបត់បង់សញ
ជ តិេដមមុនេពលពួកេគទទួលសញ
ជ តិថី។
ម

ឈមជ័ រមន
ិ េសមភ
 ពគន
កនុងរបេទសខលះ
េនះេទ។

រសតីមិនមនសិទិដ
ធ ូចគនកនុងករបនតសញ
ជ តិដល់កូនរបស់ខួនដូ
ល
ចបុ រស

េពលបចចុបបននេនះ

រសតីបនតសញ
ជ តិ

មនែតរបេទសម៉ េឡសុីប៉ុេណណះែដលមិនអនុញញតឲយ

របសិនកុមរេកតេរកពី ចំណងអពហ៍ពិពហ៍។

យ៉ ងណមិ ញ

របែហលជ ១០ ឆនំមុន ភពមិនេសមគនៃនករផតល់សញ
ជ តិេនះមនវតតមនកនុងរបេទស

េផសងផងែដរ។ ភពគមនសញ
ជ តិអចេកតមន របសិនជមតយរបស់កុមរមិនអចបនត
សញ
ជ តិ េហយមិនអចទមទរសញ
ជ តិ របស់ឪពុ ក អចេដយសរឪពុកមិនមនវតត
មនកនុងករផតល់សញ
ជ តិ ឬរបេទសគត់ ហមគត់មិនឲយេធវដូចេនះ។
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េហតុផលេផសង
ភពគមនសញ
ជ តិអចេកតមនតមវ ិធីដៃទេទៀតជេរចន េដយរួមមន ករផលស់បូតរ
សថនភពរដឋ ករផលស់បូរចបប់
ត
សញ
ជ តិ

ឬតមរយៈករជួ ញដូរមនុសស។ វ ិធីសរសត

ែដលគួរឲយរ ំខនជពិេសសេកតមនេឡងតមរយៈករេរ សេអង។
ទំងេនះ

េនកនុងករណី

រដឋជេរឿយៗដកហូតសញ
ជ តិពីរកុមបុគគលេដយសរែតជតិសសន៍

សសនរបស់ពួកេគ។

ករណីេនះមនដូចជ

ជនជតិ

Rohingya

ឬ

(ដូចែដលបន

ពិភកសខងេល) ជនជតិភគតិ ចម៉ូសីម
ល កនុងរបេទសមីយ៉ន់ម៉ខងលិច ែដលសញ
ជ តិ

របស់ពួកេគរតូវបនដកហូតជពិេសសេដយសរែតសសន

និងជតិសសន៍របស់

ពួកេគ។

៦.៥.៥ សកមមភពកនងករលុ
បបំបត់ភពគមនសញជតិ
ុ
មនករេឆលយ តបចំនួនបួនេដមបីេដះរសយបញ
ហ ៃនភពគមនសញ
ជ តិ

ែដលរតូវបន

កំណត់េដយអនកជំនញករ និងអងគករ ដូចជ UNHCR ែដលេធវករេលបញ
ហ ភព
គមនសញ
ជ តិ។ ទំងបួនេនះជករ កំណត់អតតសញញណ ករបងករ ករកត់បនថយ និង
ករករពរ។ ករេឆលយតបនីមួយៗរួមមននូវសកមមភពជេរចនសរមប់រដឋ និង NGOs
កនុងករអនុវតតេដមបីកត់ បនថយភពងយរងេរគះរបស់ជនគមនសញ
ជ តិ។

ករកំណត់អតតសញញណ
ទំងេនះជសកមមភពកនុងករែសវងរកទីតំងៃនជនគមនសញ
ជ តិ េហយេដមបីកំណត់ពី
ចំនួនៃនជនគមនសញ
ជ តិ។
កនុងទឹ កដីខួនេឡ
ល
យ

រដឋភគេរចនមិ នដឹងពីចំនួនជនគមនសញ
ជ តិែដលរស់េន

េហយេដយសរែតជនគមនសញ
ជ តិភគេរចនពយយមកនុងលក់

ភពមិនមនសញ
ជ តិរបស់ខួន
ល រដឋមនករពិបកកនុងកររកទីតំង និងរប់ចំនួនណស់។
េនេពលមនករសទង់មតិជេលកដំបូងកលពីមួយទសវតសមុន

មនចំនួនជនគមន

សញ
ជ តិតិចតួ ចប៉ុេណណះ ែដលរតូវបនរកេឃញកនុងរដឋអសុីអេគនយ៍ែដលពយយមេធវ
ករលក់បំងពីរបជជនគមនសញ
ជ តិរបស់ខួលន។ យ៉ ងណមិញ រតូវបនរកេឃញថ

មនុសសជេរច នមិនបនរបប់ករពិត និងបងហញពីឋ នៈរបស់ខួលនដល់អនកសទង់មតិេនះ
េទេដយសរភ័យខលចករឃុំខួលន។ NGOs និងរដឋភិបលជេរចនកំពុងេធវករកនុងករ
េដះរសយបញ
ហ េនះេដយេធវករសទង់មតិ និងកិ ចចរបជុំេដមបីេលកកមពស់ករយល់ដឹង
ពីសិទិធសញ
ជ តិរបស់ខួន។
ល
េនេពលែដលខលឹមសរៃនករសទង់មតិ រតូវបនដូរ (ជឧទ
ហរណ៍េដយេធវករសកសួរ ថេតពួកេគនឹងចុះសញ
ជ តិ ឬ ក៏អត់ របសិនជរដឋភិបល
ផតល់េសវេដយមិនគិតៃថល និងមិ នមនករគរមមកំែហងៃនករឃុំខួលន ជជងសួរថ
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’អនកជជនគមនសញ
ជ តិែមនេទ’)

ចំនួនៃនរបជជនគមនសញ
ជ តិមនករេកនេឡង

យ៉ ងេរចន។ េនអសុីអេគនយ៍ ឡវ និងេវៀតណម បនទទួលសគល់ជនគមនសញ
ជ តិ
កនុងចបប់សញ
ជ តិរបស់ខួន
ល េហយយល់រពមកនុងករផតលស
់ ញ
ជ តិជូនពួ កេគ។

ករផតល់

ឋនៈជផលូវករៃនភពគមនសញ
ជ តិអចជួយសរមួលដល់ករកំណត់អតតសញញណ និង
ជួយផតល់ករករពរជផលូវេនេពលេរកយ។

ករបងករ
ទំងេនះជសកមមភពកនុងករបងករភពគមនសញ
ជ តិជ បឋម េហយអចរួមបញូច លនូវ
ករផលស់បូតរចបប់ ករចុ ះបញជីកុមរ ឬផតល់សញ
ជ តិេដមបីធនថរបជជនមិនកលយេទ
ជជនគមនសញ
ជ តិ។ របេទសេនអសុីអេគនយ៍ភគេរចន មនភពសកមមភពកនុងករ
កិចចករេនះេដយេធវករផលស់បូតរចបប់សញ
ជ តិរបស់ខួន។
ល
ជឧទហរណ៍ រួមមនករ
ផលស់បូរកលពី
ត
េពលថមីៗេនះ ៃនចបប់សីព
ត ីសញ
ជ តិរបស់ឥណូឌ េនសុី េវៀតណម និងៃថ
(រវងឆនំ ២០០៦ ដល់ ២០០៩) េដមបីធនសិទិធ ដូចេធវករចុះបញជក
ី ំេណតជសកល
និងសមភពែយនឌ័រកនុងករផតល់សញ
ជ តិ តមឈម។ កំ ែណទរមង់ចបប់ សីព
ត ី សញ
ជ តិ
េនរបេទសេវៀតណម (២០០៨) អនុញញតឲយជនជតិេវៀតណមមួយ ចំនួនទទួ លបន
សញ
ជ តិវ ិញ

េទះបីជពួកេគបនលះបង់េចលសញ
ជ តិេវៀតណមរបស់ខួលនកលពី

េពលមុនក៏ េដយ េដយសរែតេរៀបករជមួយជនបរេទស។ ករផលស់បូតរចបប់ េនកនុង
របេទសឥណូឌ េនសុី (២០០៦) បនទទួលសគល់រកុមជនជតិ េដមភគតិចែដលពីមុន

មិនរតូវបនអនុញញតឲយមនសញ
ជ តិ និងផតល់ជូនវ ិញនូវសញ
ជ តិដល់ពលករែដលបន
រស់េនេរករបេទសយូរលមម

ែដលេធវឲយបត់សញ
ជ តិរបស់ពួកេគ។

ចបប់ម៉េឡសុី

បចចុបបននេនះផតល់សញ
ជ តិដល់កុមរ ែដលេកតពីមតយ ជនជតិម៉េឡសុី ែដលមិនមន
លទធភពកនុងករទទួលបនសញ
ជ តិដៃទេទៀត។ របេទសទំងអស់កុងតំ
ន
បន់ មនករចុះ
បញជ ីកំេណតជសកល កនុងរបេទសរបស់ខួលន

មិនខវល់ពីឋនៈមិនមនឯកសររបស់

ឪពុកមតយរបស់កុមរេឡយ។
ករយល់ដឹងគឺ ជទិដឋភពសំខ ន់ៃនករបងករ។ ដូចេនះរដឋភិបល NGOs និងសថប័ន
អប់រស
ំ ិកសេនអសុីអេគនយ៍េធវករងរ
កនុងតំបន់ ។

េដមបីផសពវផសយព័ត៌មនអំពីភពគមនសញ
ជ តិ

េនះមិនរតឹមែតរបប់ ព័ត៌មនដល់សធរណៈជនប៉ុេណណះេទ

យមែសវងយល់ឲយកន់ែតរបេសរេឡងពីទសសនៈេនះផងែដរ។
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ប៉ុែនតក៏ពយ

ករណីសិកស
ករសទង់មតិ សហគមន៍ កុលសមព័នធេលភំ នកុ នងរបេទសៃថ
េនកនុងរបយករណ៍មួយេចញេដយ UNHCR ែដលមនចំណងេជងថ ករអនុវតតល អ
របេសរកនុងករេដះរសយបញ
ហ គមនសញ
ជ តិ េនអសុីអេគនយ៍ មនករពិភកសពីក រ
សទង់មតិៃនកុលសមព័នធេលភំនកុងរបេទសៃថ
ន
ែដលបនេធវេឡងកលពីឆនំ ២០០៥ ដល់
២០០៦ េដយរកសួងអភិវឌឍសងគម និងសនតិសុខមនុ សសរបស់ៃថ និងអងគករ UNESCO។
ករសទង់មតិេលមនុសសចំនួន ៦៥ ០០០ នក់ រគួសរចំនួន ១២០០០ កនុងភូ មិចំនួន
១៩២ េនេឈៀង ៃម េឈៀងៃរ និងែម៉ហុងសុន េហយរបយករណ៍បងហ ញថ៖

ករសទង់មតិបនបញ
ជ ក់ពីចំនួនភពមិនមនសញ
ជ តិ កនុងចំ េណមសមជិកកុលសមព័នធ
េលភំន ែដលមនចំនួន ៣៨% ៃនអនកផតល់ករសទង់មតិ ខះវ សញ
ជ តិៃថ។ បែនថមពីេល
ករដក់ករមិ តផលូវចបប់
េរ សរដឋភិបល

របជជនមិនែមនជពលរដឋមិនអចេបះេឆនតកនុងករេរជស

េហយករសទង់មតិបងហញពីបញ
ហ ញ
ុ ំញី ែដលរបជជនមិនែមនជ

ពលរដឋជួបរបទះេនេពលែដលពយយមកនុងករទទួលបនេសវមូលដឋន។
មតិបងហញថ

េបេរបៀបេធៀបេទនឹងជនជតិៃថ

ករសទង់

របជជនែដលមិនែមនជពលរដឋ

៩៩% មិនបនទទួលេសវសុខភពសធរណៈ និង ២៥% មិនមនលទធភពកនុងករ

ទទួលបនឥណទនហិរញញ វតថុ។

ពក់ព័នធនឹងករអប់រ ំ

របជជនមិនែមនជពលរដឋ

ចំនួន៧៣% មិនបនចូលេរៀនថនក់បឋមសិកស ៩៨% មិនបនចូលេរៀនថនក់ ឧតតម
សិកស។ យ៉ ងណមិញ េទះបីជរបឈមនឹងបញ
ហ េនះក៏េដយ អរតៃនករអប់រក
ំ ុ នង

ចំេណមសមជិ កកុ លសមព័នធេលភំនមនភពរបេសរេឡងបនតិចមតងៗ

ពីជំនន់ មួយេទ

ជំនន់ មួយ។

ករកត់បនថយ
សកមមភពទំ ងេនះ មនេគលបំណងកនុងករផតល់សញ
ជ តិដល់ជនគមនសញ
ជ តិ។ េនះ
អចសេរមចបនតមរយៈករចុះបញជីចល័ត

េដមបីធនថកុមរកនុងតំបន់ជនបទ

ទទួលបនករចុះបញជីកំេណត ឬទទួ លបនឯកសរសញ
ជ តិរបជជន។ េនះអចរួម
បញចូ លករផលស់បូរចបប់
ត
េដមបីសតរសញ
ជ តិេឡងវ ិញ

ដល់អនកែដលបនបត់ បង់។

យុទធនកររបស់របេទសកមពុជសរមប់ ករចុះបញជីកំេណតជសកល
លអរបេសរៃនកិ ចចខិតខំរបឹងែរបងេដមបីកត់ បនថយចំ នួនជនគមនសញ
ជ តិ
ិ ី និងករផសពវផសយ។
សរមួលនីតិវធ
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ជឧទហរណ៍
តមរយៈករ

ករករពរ
របជជនគមនសញ
ជ តិគួរែតទទួ លបនសិទិម
ធ នុសសរបស់ពួកេគេពញេលញ េហយេនះ
អចសេរមចបនតមរយៈករធនថសថប័នករពររបស់រដឋ (ដូចជ NHRIs ប៉ូលីស
និងរកសួងរបស់រដឋភិបល) ទទួលសគល់ និងេធវករជមួយនឹងរបជជនគមនសញ
ជ តិ។
ករករពរសិទិធរបស់របជជនគមនសញ
ជ តិ

រួមមនករធនលទធភពរបស់ពួកេគកនុង

ករទទួលបនករែថទំ សុខភព និងករអប់រ ំ េហយថពួកេគមនទរមង់ណមួយៃន
អតតសញញណ ដូចេនះពួកេគអចេធវដំេណរ ឬទទួ លបនេសវមូលដឋន។ ខណៈេពល
ែដលករករពរសិទិៃធ នរបជជនជនគមនសញ
ជ តិ េនែតទន់េខសយកនុងវ ិស័យជេរចន
ក៏េដយ

ក៏មនកររ ីកចំេរ នជចមបងកនុងអំឡុងេពលទសវតសចុងេរកយេនះ

សររដឋបនដឹងថរបជជនគមនសញ
ជ តិមិនបេងកតបនទុក

េដយ

េហយផទុយេទវ ិញតមរយៈ

ករទទួលសគល់ពួកេគជពលរដឋ ពួកេគអចរួមចំែនករបកបេដយផលិតភពដល់រដឋ។

ក. េសចកតស
ី េងខបពជ
ី ំ ពូក នង
ិ ចំនុចគនលះ
ឹ
ជនមិនែមនជពលរដឋ និ ងសិទិធ
របជជនមនភពងយរងេរគះជពិេសសពីកររ ំេលភបំពនសិទិម
ធ នុសស

េនេពល

ែដលពួកេគេនេរករដឋែដលជសញ
ជ តិរបស់ខួលន ឬរបសិនេបពួកេគមិនរតូវបនទទួល
សគល់ថជពលរដឋរបស់រដឋមួយ
ករណីខលះ

េនកនុងករណីៃនរបជជនគមនសញ
ជ តិ។

េនកនុង

សិទិម
ធ នុសសរបស់ពួកេគជករករពរផលូវចបប់ែតមួ យគត់ែដលពួកេគមន

េទះបីជមនកររបឈមខលំង កនុងករទទួលសគល់សិទិម
ធ នុសសរបស់ពួកេគក៏េដយ។
របេទសភគេរចនេនអសុីអេគនយ៍ហក់ បីដូចជមិនេអេព ឬយ៉ ងេហចណស់លក់
បំងកររ ំេលភបំពន

និងករគរមមកំែហងែដលរបឈមេដយជនេទសនតរបេវសន៍

ជនេភៀសខលួន ជនគមនសញ
ជ តិ និងពលករេទសនតរបេវសន៍។ េនកនុងករេឆលយតបនឹង
ភពងយរងេរគះទំងេនះ

ជនមិ នែមនជពលរដឋមនសិទិធពិេសសេដមបីជួយករពរ

ពួកេគ។
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ពកយេពចន៍
ពកយថជនមិ នែមនជពលរដឋសំេដេលរបជជន ែដលសថិតេនកនុងរដឋមួយែដលពួកេគ
មិនែមនជពលរដឋ េហយពកយេនះរតូវបនេរបរបស់េដមបីេកតបរគប់ របេភទទំ ងអស់
ៃនរបជជនែដលមិនអចទទួលបនសិទិធ
អចេទៀងទត់

និងករករពរពីរដឋ។

េទសនតរបេវសន៍

មនន័យថេធវដំេណរតមរចកែដលបនអនុញញតជមួយនឹងឯកសរ

រតឹមរតូវ មិនេទៀងទត់ មនន័យថអនកែដលរ ំលងរចករតឹមរតូវ េហយដូចេនះមិនមន
ឯកសរចំបច់េនះេទ ឬេទសនតរបេវសន៍េដយបងខំគឺេរបេនេពលណែដលអនកណ
មនក់រតូវបនបងខំឲយចក់ េចញពី របេទសរបស់ខួលនេដយសរជេមលះ

ឬ

ករគរមម

កំែហងពីអំេពហិងស។ ជនេទសនតរបេវសន៍អចមនឯកសរ មនន័យថពួ កេគពួកេគ
កន់កប់ឯកសររតឹមរតូវ
បច់េនះេទ។

ឬមិនមនឯកសរ

មនន័យថពួកេគមិនមនឯកសរចំ

រដឋអចចត់ទុកជនេទសនតរបេវសន៍ថរសបចបប់

មនន័យថពួ កេគ

មិនបនបំពនចបប់េដមបីចូលមករបេទសខលួន ឬមិនរសបចបប់មនន័ យថរដឋភិ បល
ចត់ទុកពួកេគថបនបំពនចបប់។ េនេពលរដឋេរបរបស់ពកយថជនេទសនតរបេវសន៍

មិនរសបចបប់ ខលួនគិ តថពួកេគពក់ព័នធនឹងសកមមភពឧរកិដឋណមួយ េហយគួរែតរតូវ
បនចប់ខួន។
ល
ប៉ុែនតេពលខលះ រដឋភិ បលជេរឿយៗេធវឲយករទទួ លឯកសររសបចបប់
មនករពិបក និងៃថល បងខំឲយជនេទសនតរបេវសន៍យកឋនៈមិនមនឯកសរ។

េទសនតរបេវសន៍
មនរបវតតិដ៏យូវអែងវងៃនេទសនតរបេវសន៍ កុនងអសុីអេគនយ៍។

ចលនរបជជនកនុង

អសុីអេគនយ៍មនភពចរមុះ េដយសរែតករេបកចំ ហរពំែដន កំេណនេសដឋកិចម
ច ិន
េសមគ
 ន

េហយរបជជនរត់េភៀសខលួនពីជេមលះរបដប់អវុធ។

មនលំហូរធំៗកនុងតំ បន់

និងពីតំបន់េទរបេទសខងេរកដូចជេទមជឈឹមបូព៌ និងអសុីខងេកត។ ករករពរ
ដល់ជនេទសនតរបេវសន៍មនភពទន់េខសយ េដយសរមិនមនចបប់ កុងតំ
ន
បន់ និង
ករេរ សេអងេលរបជជនែដលមិនមនសញ
ជ តិ េនមនវតតម នេនេឡយកនុងរបេទស
ទំងអស់េនអសុីអេគនយ៍។ មនគមលតផងែដរកនុងចបប់អនតរជតិែដលផតល់ករករពរ
ដល់របជជន ែដលមិនែមនជពលរដឋេដយសរមិនមនវ ិធនចបស់លស់េលវ ិធីកុង
ន

ករកំ ណត់ និងចត់របេភទរបជជនមិនែមនជពលរដឋែដលរតូវករករពរ េហយនិង
និននកររបស់រដឋភិបល កនុងករកំណត់របជជនែដលមិនមនឯកសរទំងអស់ថមិន

រសបចបប់។
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ជនេភៀសខលួន
ជនេភៀសខលួនជបុគល
គ ែដលែសវងរកករករពរពីរដឋរបស់ពួកេគ

ែដលរតូវបនទទួល

សគល់តមអនុសញញជនេភៀសខលួនឆនំ ១៩៥១។ េដមបីកលយជជនេភៀសខលួន ពួកេគរតូវ

សថិតកនុងកនុងនិយមន័យែដលរួមមនករេធវទុកខបុកេមនញ

េដយរដឋមួយេដយសរពូជ

សសន៍ សសន គំនិតនេយបយ សញ
ជ តិ ឬសមជិករបស់រកុមសងគមណមួយ
របស់ពួកេគ។ េនេពលែដលបុគគលមនក់ែសវងរកឋនៈជជនេភៀសខលួន របកសថខលួន
េគជជនេភៀសខលួន ពួកេគគួរែតទទួលបនករករពរែដលបនផតល់ជូនតមអនុសញញ
សតីពីជនេភៀសខលួន

រហូតដល់រដឋេធវករកំណត់ថេត ពួកេគសថិតកនុងនិ យមន័យៃនជន

េភៀសខលួនឬក៏ អត់ កនុងនីតិវ ិធីមួយែដលរតូវបនេហថករកំ ណត់ឋនៈជនេភៀសខលួន។

សិទិរធ ួមមនតរមូវករជមូលដឋន ករករពរផលូវចបប់ និងសិទិក
ធ រងរ។ ករករពរជ

មូលដឋនករមិ នបញជូ នបុគគល (បញចូ នរតលប់ េទវ ិញ) រតលប់េទរបេទសែដលពួកេគ
ពយយមរត់េគចេចញ។

បុគគលែដលសថិតកនុងនិ យមន័យេនះ

ប៉ុែនតមិនអចេទដល់

របេទសដៃទអចរតូវបនេហថជបុគគលែដលរតូវបនជេមលៀសកនុងរបេទស។
មនរបជជនជជនេភៀសខលួនពី ររបេភទេនអសុីអេគនយ៖
៍

ជនេភៀសខលួនែដលមកពី

ខងេរកតំបន់ ែដលភគេរចនជជនេភៀសខលួនរស់េនទី រកុងែដលមកពីអសុខ
ី ងេកត
និងអរហវិក និងអនកេនកនុងតំបន់ ែដលភគេរច នជជនជតិមីយ៉ន់ម៉ កនុងរបេទស
ម៉ េឡសុី និងៃថ។ ជនេភៀសខលួនរស់េនកនុងសថនភពចំនួនពីរ េនកនុងជំរុ ំ ែដលមន
េនតមរពំែដនៃថ មីយ៉ន់ម៉ និងជនេភៀសខលួនែដលរស់េនទីរកុងែដលជរបជជន
ភគេរចនមកពីខងេរកតំបន់េហយរស់េនកនុងទីរកុង ដូចជបងកក ហសកត កូឡ

ឡំពួ ខណៈេពលែដលពួកេគរងចំករទទួលសគល់ពី UNHCR កនុងកតីសងឃឹមកនុងករ

តំងទីលំេនេឡងវ ិញកនុងតតិយរបេទស។

អងគករជនេភៀសខលួន
UNHCR

ជភនក់ងររបស់អងគករសហរបជជតិែដលេធវករជមួយជនេភៀសខលួន។

អងគករេនះមនអណតតិកុងករករពរ
ន

ជួយ

និងែសវងរកដំ េណះរសយដល់ជន

េភៀសខលួន។ អងគករេនះមនភរកិចចកុងករជួ
ន
យដល់បុគល
គ កនុងសថនភពដូចគននឹងជន
េភៀសខលួន បុគគលែដលរតូវបនជេមលៀសកនុងរបេទស បុគល
គ គមនសញ
ជ តិ អនកវ ិលរតលប់

ិ
មកវញ
និង បុគគលងយរងេរគះ។ អងគករេនះែសវងរកដំេណះរសយយូរអែងវងដូច
ជករេធវមតុភូមិនិវតតន៍ ឬករតំងទីលំេនេឡងវ ិញសរមប់របជជនទំងេនះ។ មន
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ិ ជេរច នដូចជ NGOS ែដលផតល់េសវមួយចំនួន ជំនួយែផនកចបប់
តួអងគសងគមសុីវល
និងករតស៊ូមតិដល់ជនេភៀសខលួន។

ភពគមនសញ
ជ តិ
‘គមនសញ
ជ តិ’ មនន័យថមិ នមនរដឋចត់ទុកបុគគលមនក់ថជពលរដឋតមចបប់ របស់
ខលួនេឡយ។ របជជនគមនសញ
ជ តិអចរបឈមកររ ំេលភបំពនេពញមួយជីវ ិតតមវ ិធី
សរសតជេរច ន

ដូចជខវះលទធភពកនុងករទទួលបនេសវកមមរដឋភិបល

និងករ

គរមមកំែហងដល់សនតិសុខ។ បញ
ហ ៃនភពគម នសញ
ជ តិមិនរតូវេអេព រហូតដល់េពល
ថមីៗេនះ។ បុគគលអចទទួលបនសញ
ជ តិត មរយៈឈម ទីកែនលងកំេណត អពហ៍
ពិពហ៍ និងសញ
ជ តូបនីយកមម។ ខណៈេពលែដលរបេទសភគេរច នេនអសុអ
ី េគនយ៍
អនុញញតឲយមនសញ
ជ តិតមរយៈអពហ៍ពិពហ៍

និងសញ
ជ តូបនីយកមម

លកខខណឌ

អចមនករពិ បក និងៃថល។ ភពគមនសញ
ជ តិ តមចបប់ មនន័យថបុ គគលមិនមន
សញ
ជ តិតមផលូវចបប់។ ភពគមនសញ
ជ តិ តមអងគេហតុ សំេដេលបុគគលែដលជករ
ពិតមិនមនសញ
ជ តិ ប៉ុែនត មនគុណវុឌឍិតមផលូវចបប់កុងករទទួ
ន
លបនសញ
ជ តិ។

អនុ សញញសតីពីជនគមនសញ
ជ តិ
អនុសញញសតីពីជនគមនសញ
ជ តិ ទំងពីរ

គឺអនុសញញពក់ព័នធនឹងឋនៈរបស់ជនគមន

សញ
ជ តិ (១៩៥៤) ែដលផតល់និយមន័យៃនភពគមនសញ
ជ តិ និងអនុសញញសតីពីករ
កត់បនថយភពគមនសញ
ជ តិ (១៩៦១) ែដលផតល់មេធយបយជេរចនែដលរដឋ អច
កត់បនថយករេកតមនេឡងនូវភពគមនសញ
ជ តិ។

ភពគមនសញ
ជ តិរតូវបនទទួល

សគល់ផងែដរេដយសនធិសញញដៃទដូចជអនុស ញញសតីពីជនេភៀសខលួន CRC CEDAW

និង ICCPR។

មូលេហតុ និងដំេណះរសយេលភពគមនសញ
ជ តិ
របជជនអចកលយេទជគមនសញ
ជ តិ េដយសរពួកេគរស់េនតមតំបន់រពំែដនែដល
រដឋរគប់រគងពី ចំងយ

េហយជកែនលងែដលមនទំនក់ទំនងេទៀងទត់តិចតួ ចជមួយ

រដឋ។ ពួកេគអចកលយេទជគមនសញ
ជ តិ េនេពលែដលពួកេគេធវដំេណររយៈេពលែវង
ឬមនកូនេនេរករបេទសកំេណតរបស់ខួលន។

ពួកេគអចបត់បង់សញ
ជ តិេនេពល

ែដលេផទរពី សញ
ជ តិ មួយេទសញ
ជ តិេផសង។ ឈមជ័រមិនេសមគន គឺេនេពលែដលមតយ
មិនអចបនតសញ
ជ តិរបស់ខួនដល់
ល
កូន

អចបងកឲយមនភពគមនសញ
ជ តិផងែដរ។
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ចុងេរកយ របជជនអចបត់បង់ សញ
ជ តិ

តមរយៈករេរ សេអង ែដលរដឋភិបល

េរជសេរ ស កនុងករមិនទទួលសគល់រកុមជនជតិភគតិចណមួយថជពលរដឋ។
មនករេឆលយ តបចំនួនបួនកនុងករេដះរសយបញ
ហ ៃនភពគមនសញ
ជ តិ៖

ករកំ ណត់

អតតសញញណ ឬកំណត់ទីតំងជនែដលគមនសញ
ជ តិ កនុងេគលបំណងផតល់ជូនពួកេគ
នូវសញ
ជ តិ; បងករ ឬេធវករផលស់បូតរចបប់ និងចុ ះបញជីកុមរេដ មបីបញឈប់ករេកតមន

េឡងៃនភពគមនសញ
ជ តិ;

កត់ បនថយ

ឬផតល់សញ
ជ តិ ដល់របជជនែដលគួរែតមន

សញ
ជ តិ និងករពរ ឬ េធវករធនថសិទិធ មនុសសរបស់របជជន ែដលគមនសញ
ជ តិ
រតូវបនទទួលសគល់។

ខ. សំណួររKលង ឬសំណួរងយរសួល
• េធវកររសវរជវេនកនុងរបេទសរបស់អក
ន េតមនរបជជន (របសិនជមន) គមន
សញ
ជ តិ ជនេភៀសខលួន ពលករេទសនតរបេវសន៍ និងជនរងេរគះៃនករជួ ញដូរែដរឬ
េទ។ េហតុ អីប
វ នជរបេទសរបស់អនកមនរបជជនទំ ងេនះ?
• េតភពងយរងេរគះ និងករគរមមកំែហងអវីខលះែដលរបជជន មិនែមនជពលរដឋ
របឈមកនុងរបេទសរបស់អនក? េធវករពិចរណេលករេរ សេអងេលរបជជនែដល

មិនែមនជពលរដឋ េហយមនវ ិធនករអវីែដលរតូវបនចត់ េដមបីករពរសិទិរធ បស់
របជជនមិនែមនជពលរដឋទំងេនះែដរឬេទ?
• េតសនធិសញញណមួយកនុងចំេណមសនធិសញញទំ ងបួន ែដលបនេរៀបរប់កុនងែផនក
៤.២

រតូវបនផតល់សចចប័នេដយរដឋភិបលរបស់អនក?

រដឋភិ បលអនកបនផតល់សចចប័ ន

ចំេពះសនធិសញញែដល

អនកគិតថេហតុអីប
វ នជរដឋភិបល

អនកផតល់

សចចប័ន? ចំេពះសនធិសញញែដលរដឋភិបលអនកមិនបនផតល់សចចប័ន េតអីែវ ដល
បងអក់រដឋភិបលអនកពី ករផតល់សចចប័ន?
• េតជនេភៀសខលួនអចទមទរសិទិរធ បស់ខួលនកនុងរបេទសរបស់អនកែដរឬេទ?

របសិន

ជបុគគលជជនេភៀសខលួន េតេសវកមម និ ងករករពរអវីែដលពួកេគនឹងទទួលបន?
• េតអីេវ ទជចបប់សីព
ត ីស ញ
ជ តិកុនងរបេទសរបស់អនក េហយេតចបប់េនះផតលស
់ ញ
ជ តិ
េសមគនដល់រសតី កុមរ និងរកុមជនជតិភ គតិចែដរឬេទ?
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• េតរបេទសអនកបនចូលរួមកនុងករកត់បនថយភពគមនសញ
ជ តិ តមវិធីដូចេមតចខលះ?
េតមនករែកសរមួលចបប់ ឬផលស់បូតរេគលនេយបយកលពីេពលថមីៗេនះែដរឬ
េទពក់ព័នធនឹងករផតល់សញ
ជ តិ ?
សញ
ជ តិែដរឬេទ?

ឬករផលស់បូរេល
ត
េគលនេយបយកនុងករផតល់
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គ. ឯកសរពិេរគះបែនថម៖

ទិដភ
ឋ ពទូេទៃនេទសនតរបេវសន៍ របជជនមិនែមនជពលរដឋ
និងសិទិេធ នអសុីអេគនយ៍
• ករសទង់មតិៃនសថនភពបចចុបបនន និងរបវតតិៃនេទសនតរបេវសន៍កុនងតំបន់ មនេនកនុង
របយករណ៍រសវរជវពីអងគករអនតរជតិ េទសនតរបេវសន៍ (IOM)

• អងគករអនតរជតិខងករងរ
• អតថបទេទសនតរបេវសន៍ អសុី និងប៉ សុីហិក
វ ពី របេទសហវីលីពីនេចញរបយករណ៍
រសវរជវជេទៀងទត់កុនងវ ិស័យេនះ។

មនអតថបទតិ ចតួចបំផុត ែដលេធវករសិកសពីសិទិជ
ធ នមិនែមនជពលរដឋជទូេទ េរក
ពីកិចចកររបស់ David Weissbordt

អនករយករណ៍ពិេសសពីរបជជនមិនែមនជ

ពលរដឋែដលមនេនេលបណ
ត ញអុិនធឺែណត។

ជនេភៀសខលួន
អនកនិ ពនធដូចែដលបនេរៀបរប់ ខងេរកមបនសរេសរេសៀវេភសតីពីចបប់

និងសិទិធ

ជនេភៀសខលួន (េហយសនៃដរបស់ពួកេគរសវរជវពីអុិនធឺែណតបន)៖
•

Guy Goodwin-Gill and Jane McAdam

•

BS Chimni.

•

James Hathaway

• Vitit Muntarbhorn មនេសៀវេភសរេសរកនុងឆនំ ១៩៩២ ែដលមនចំណងេជងថ
ឋនៈៃនជនេភៀសខលួនេនអសុី

ចបប់ ជនេភៀសខលួន

ជេសៀវេភពុមពអនឡញ

ែដលមិនបង់ ៃថលសីព
ត ី

េហយេសៀវេភេនះមនែផនកមួយនិយយអំពីករករពរជន

េភៀសខលួនេនអសុី។
សរមប់កររសវរជវពី បញ
ហ ជនេភៀសខលួន
UNHCR

មនសរៈសំខន់ណស់

និ ងសិទិជ
ធ នេភៀសខលួន

ជពិេសសអតថបទពី
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េគហទំព័ររបស់

របយករណ៍សកល

បញ
ហ ថមីៗកនុងកររសវរជវពីជនេភៀសខលួន ទសសនវដតីជនេភៀសេភៀសខលួន និ ងេសៀវ
េភែណនំពីជនេភៀសខលួន។
ឯកសរភគេរចនសតីពីជនេភៀសខលួន

និងភពគមនសញ
ជ តិមនេនកនុងេគហទំព័រ

Refworld ។

ករពិ និតយេមលេទសនតរបេវសន៍ េដយបងខំ

ជទសសនវដតីដ៏មនរបេយជន៍ មួយែដល

មនេនេលបណ
ត ញអុិនធឺ ែណត េហយអចទញយកបនេដយមិនបច់បង់ៃថល។

ភពគមនសញ
ជ តិ
ករែណនំ និងអតថបទដៃទេទៀតរួមមន៖
• អងគករទំនុកចិតតៃនសិទិេធ សមគន៖ អងគករេនះបេញចញរបយករណ៍ជេរចនរួមមន
កលពីេពលថមីេនះគឺ Unravelling Anamoly
•

ជនេភៀសខលួនអនតរជតិ មនកមមវ ិធីមួយសតីពីភពគមនសញ
ជ តិែដលមន

របយ

ករណ៍រសវរជវ
•

Refworld មនឯកសរជេរចនសតិពីអតថបទចបប់អនតរជតិ សតីពីភព គមនសញ
ជ តិ

•

េគហទំព័ររបស់ UNHCR សតីពីភពគមនសញ
ជ តិ មនេសចកតីែណនំ កររសវ
រជវ និងតណភជប់ េទនឹងអនុសញញជេរចន។
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7
សទធរបស់ជនមនែមនជពលរដឋ៖

ពលករេទសនត

រ9េវសន៍ នងមនុសសែដលរតូវបនជ ូញដ ូរ

ជំពូកេនះេផតតសំខន់េលរកុមមិនែមនជពលរដឋ ែដលជពលករ
េទសនតរបេវសន៍
រតូវបនជួ ញដូរ។

និងរកុមរគួសររបស់ពួកេគ

និងមនុសសែដល

របេភទជនមិនែមនជពលរដឋទំងេនះ

ភពពក់ព័នធគនេទវ ិញេទមក

មន

េហយេពលខលះរកុមទំងពីរេនះ

មិនអចសូមបីែតែញកេចញពីគនឲយបនចបស់លស់េនះេទ។
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របេភទជនមិនែមនជពលរដឋទំងេនះមនភពពក់ព័នធគនេទវ ិញេទមក េហយេពល
ខលះរកុមទំងពីរេនះមិនអចសូមបីែតែញកេចញពី គនឲយបនចបស់លស់។

ជឧទហរណ៍

របជជនជេរចនែដលរតូវបនជួ ញដូរ បនចប់េផតមដំបូងពីពលករេទសនតរបេវសន៍។
េនេពលែដលពលករេទសនតរបេវសន៍រតូវបនេកងរបវ ័ញច

េហយមិនអចេដរេហរ

េដយេសរ ី បុគគលេនះអចរតូវបនចត់ទុកថរតូវបនជូញដូរ។ យ៉ ងណមិញ េធវករ
កំណត់ថេពលណែដលបុគល
គ រតូវបនេកងរបវ័ញច

ឬមិនអចេធវករេដរេហរេដយ

េសរ ីភពអចមនករលំបក។ ជពិេសសេនះជសថនភពពិតជក់ែសតងេនកនុងអសុី
អេគនយ៍ េនេពលែដលពលករេទសនតរបេវសន៍រស់េនកនុងភពភ័យខលចៃនករជួញដូរ
ដូចេនះមនសរៈសំខន់

កនុងករេធវករដក់ សិទិធរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍ឲយរបេគៀក

គននឹងសតង់ដរ និងសកមមភពែដលេដះរសយករជូញដូរមនុសស។

៧.១ ពលករេទសនតរKេវសន៍
កនុងរបវតតិសរសត របជជនបនចកេចញពីផះទ របស់ខួលន
ករងរ។

កំណត់រតបងហញថជនជតិចិន

និងេធវដំេណរេដមបីែសវងរក

និងឥណ
ឌ បនេធវចំណករសុកេទកន់

អសុីអេគនយ៍អស់រយៈេពលរប់រយឆនំមកេហយ។ េនះអចជពលករហតថកមមកុងចំ
ន
ករ
ដំណំចរកភពអង់េគលសកនុងអំឡុងេពលសតវតសទី ១៨ និង ១៩ ឬតមរយៈរគួសរផស
ភជប់េទនឹងរបេទសដូចជឥណូឌ េនសុី និងៃថ។ េពលបចចុបបននគឺជេរឿងធមមតែដលរបជ

ជនេធវករបំលស់េដមបីេធវករងរ។

របេទសនីមួយៗេនតំ បន់អសុីអេគនយព
៍ ក់ព័នធ

នឹងដំេណរករេទសនតរបេវសន៍ ែដលអចជរបេទសបញូជ ន ឬរបេទសទទួល ឬទំង

ពីរ។ េយងេទតម ILO ចំ នួនពក់កណ
ត លៃនជនេទសនតរបេវសន៍ចំនួនរបែហលជ

១៧៥ លននក់ជុំវ ិញពិភពេលកគឺជពលករ។ យ៉ ងណមិញ េទបែតេពលថមីៗេនះ
ប៉ុេណណះ

ែដលករករពរពលករេទសនតរបេវសន៍រតូវបនចត់ទុកថជបញ
ហ សិទិធ

មនុសស។ សិទិធពលករេទសនតរបេវសន៍មនតំងពីមុនសរងគមេលកេលកទីពីរមកេមល៉ះ
តមរយៈ ILO ែដលរតូវបនបេងកតេឡងកនុងឆនំ ១៩១៩ េទះបីជរហូតដល់េពល
បនទប់ពីសរងគមេលកេលកទី ពីរ ែដលអនុសញញសតីពីពលករេទសនតរបេវសន៍រតូវបន
អនុម័ត។ រតឹមទសវតសឆនំ ១៩៧០ ករេក នេឡងៃនពលករេទសនតរបេវសន៍មិនេទៀង
ទត់ (កលេដមេឡយរតូវបនេហថជពលករជេភញៀវ) បនកលយជកងវល់កុងទវ
ន ីប
អឺរប
៉ុ ។ របជជនជេរចនមកពី របេទសទូរគី លីបង់ និងរបេទសមជឈឹមបូព៌ដៃទេទៀត
បនេធវដំេណរេទកន់របេទសអឡឺម៉ង់ខងលិច បរំង និងរបេទសអឺរប
៉ុ ែដលមន
ករអភិវឌឍដៃទេទៀត។

េដយសរពលករទំងេនះភគេរចនជពលករមិនេទៀងទត់

នំឲយមនករេក នេឡងកនុងករពរេទសនតរបេវសន៍ករងរែដលលួចលក់ េរគះថនក់
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និងមិនរសបចបប់ ។ តមរបព័នធផសពវផសយ មនេរឿងរ៉ វៃនមនុសសែដលេធវករកនុងលកខ
ខណឌដូចទសករ

ឬរតូវបនសលប់តមផលូវេទអឺរប
៉ុ

ែដលេពលែដលទូករបស់ពួកេគ

បនលិច ឬេដយសរពួ កេគថប់ ខយល់កុនងកុងតឺន័របិទជិត (េរឿងរ៉ វរសេដៀងគនេនះេន
ែតមនេលរបព័នធផសពវផសយេពលបចចុបបេននះ)។ ករកត់បនថយករគរមមកំែហងដល់

ជីវ ិតទំងេនះមិនរតឹមែតមនសរៈសំខន់ប៉ុេណណះេទ ប៉ុែនតែថមទំងចំបច់េដមបីេធវឲយ
របេសរេឡងនូ វសតង់ដរជីវភពរបស់ពលករទំងេនះ។

ជឧទហរណ៍

េចញរទង់ រទយធំៃនជនជតិអសុីេចញពីរបេទសអ៊ុយេហគនដ

ករបេណតញ

កនុងេដមទសវតសឆនំ

១៩៧០ ជរមុញឲយមនករអំ ពវនវឲយ ”មនសិទិដ
ធ ល់របជជនែដលមិនែមនជពលរដឋ”
(េទះបីជករបេណតញរសេដៀងគនេនះ ៃនជនជតិឥណ
ឌ ពីរបេទសមីយ៉ន់ម៉កនុងេដម
ទសវតសឆនំ ១៩៦០ មិនបនទទួលករចប់អរមមណ៍ខលំងក៏េដយ)។
ករេរសេអង ករេកងរបវ ័ញច និងករធលក់ខួលនជជនរងេរគះជកងវល់មួយសរមប់ទំង

របេទសបញជូ ន និងរបេទសទទួល។ មនបញ
ហ ជមូ លដឋនចំនួនពី រ គឺកររ ំេលភបំពន

េលពលកមមេទសនតរបេវសន៍ និងករជួញដូរ ែដលទមទរឲយមនករេដះរសយ ប៉ុែនត
សំណួរគឺថេតបញ
ហ េនះរតូវបនចត់ ទុកថជបញ
ហ ែតមួយ
បញ
ហ ដច់េដយែឡកពី គន។

ឬរតូវបនចត់ទុកថជ

ករេឆលយតបគឺ ថែចងបញ
ហ េនះជពីរេផសងគន

ករករពរពលករេទសនតរបេវសន៍រតូវបនេធវេឡង

ដូចេនះ

តមរយៈអនុសញញែដលពឹងែផអក

េលសិទិធ និង ILO ខណៈេពលែដលករជួញដូររតូវបនេឆលយតបជទូ េទេដយចបប់
រពហមទណឌ។

ថេត មេធយបយេនះនឹងឈនេឆពះេទកន់ ករករពរែដលខលំងកល

មួយេនះ គឹសិត
ថ េរកមករជែជកែវកែញកេនេឡយ។ េហតុ ផលគឺថបញ
ហ ទំ ងេនះ
ខុសគនតមមេធយបយមួយចំ នួន េដយរូមមនទំងករមិ ត និងចរ ិកលកខណៈៃនករ
រ ំេលភបំពន។ េលសពីេនះេទៀត ដូចែដលបនបញ
ជ ក់លមអិតខងេរកម មនករ
សេរមចចិតតថសិទិព
ធ លករេទសនតរបេវសន៍រតូវបនចត់ទុកថជសិទិម
ធ នុសស

េហយ

ករជួញដូររតូវបនចត់ទុកថជបញ
ហ រពហមទណឌ។ លទធផលៃនករែបងែចកេនះ គឺេធវ
ឲយមនសនធិសញញេផសងៗគន ែដលបនរគប់ រគងេដយែផនកេផសងៗគនរបស់ UN េហយ
មនករមិតេផសងៗគនៃនករគំរទពីរបជជតិជសមជិករបស់

UN

ែដលមនសនធិ

សញញសតីពីករជួញដូរែដលទទួលបនករចប់អរមមណ៍ទូលំទូលយ េហយសនធិសញញ
ពលករេទសនតរបេវសន៍ រតដបរតដួស

កនុងករទទួលបនករទទួលសគល់េដយមន

ចំនួនផតល់សចចប័នតិចប៉ុេណណះ។
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េផតតសំ ខន់េល
េសចកតីេផតមពីអងគករអនតរជតិខងករងរ (ILO)
ILO រតូវបនបេងកតេឡងកនុងអំឡុងេពលសននិសិទសនតិភពទីរកុងប៉ រ ីស ែដលជែផនក
មួយៃនសងគមរបជជតិកុនងឆនំ

១៩១៩។

កតពវកិចចចមបងរបស់អងគករេនះគឺេធវករ

េលកកមពស់ និងករពរសតង់ករងរអនតរជតិ ែដលអងគករេនះសេរមចបនតមរយៈ
ករអនុម័តអនុសញញ (១៨៩ េនឆនំ២០១៤) និងអនុសសន៍ (២០២ េនឆនំ២០១៤)។
អងគករេនះមនរចនសមព័នធពិេសសែដលមនអងគករចំ នួនបីរបេភទ៖

(១)

សមគម

និងសហជីពកមមករ (២) សមគមនិេយជក (៣) រដឋ។ អងគករេនះមនរដឋសមជិក
ចំនួន ១៨៥ រួមមនរបេទសទំងអស់ៃនរបេទសអសុីអេគនយ៍ (េទះបីជសមជិកភព
របស់របេទសមីយ៉ន់ម៉រតូវបនករមិតពី ឆនំ

១៩៩៨

ដល់ឆនំ

២០១២

ក៏េដយ

េដយសរអងគករេនះមិនបនបំេពញកតពវកិចចរគប់រគន់ កនុងករលុបបំបត់ពលកមម
េដយបងខំ)។

ILO

បនបេងកតសតង់ដរជេរចនកនុងសិទិក
ធ រងរ

សរមកលំែហមតុភព

ែដនកំណត់េលពលកមមកុមរ

េដយរូមមនករ

សតង់ដរសុវតថិភពេនកែនលង

ករងរ និងសតង់ដររបក់ឈួនលអបបរម។ េលសពីេនះេទៀត ILO បននីតិវ ិធីរបយ
ករណ៍ដូចគនេរចននឹ ង UN ែដរ ែដលបំេពញេដយយនតករបណឹត ង។ េដមបីកលយជ
សមជិករបស់ ILO រដឋរតូវែតរពមេរពៀងេលអនុសញញសនលទំ
ងរបំបី។ អនុសញញទំង
ូ

េនះរគប់ដណតប់បញ
ហ ចំនួនបួ ន

ែដលរតូវបនចត់ទុកថជកតតមូលដឋនកនុងករករ

ពរពលករ៖ ករករពរពីទសភព សិទិធសហជីព សមភពេនកែនលងករងរ (ែដល
សំខន់សរមប់រសត)ី និងករករពររសតី។
១. អនុសញញេលខ ២៩ សតីពីពលកមមេដយបងខំ(១៩៣០)
២. អនុសញញេលខ

៨៧

សតីពីេសរ ីភពបេងកតសមគម

និងករករពរសិទិៃធ នករ

បេងកតសមគម(១៩៤៨)
៣. អនុសញញេលខ

៩៨

ជសមូហភព(១៩៤៩)

សតីពីសិទិក
ធ ុនងករ

បេងកតសមគម

និងសិទិៃធ នករចរចរ

៤. អនុសញញេលខ ១០០ សតីពីរបក់ឈូនលេសមគន (១៩៥១)
៥. អនុសញញេលខ ១០៥ សតីពីករលុបបំ បត់ពលកមមេដយបងខំ (១៩៥៧)
៦. អនុសញញេលខ ១១១ សតីពីករេរ សេអង (ករងរ និងមុ ខរបរ) (១៩៥៨)
៧. អនុសញញេលខ ១៣៨ សតីពីអយុអបបរម (១៩៧៣)
៨. អនុសញញេលខ ១៨២សតីពីករលុបបំ បត់ទរមង់ធងន់ធងរៃនពលកមមកុមរ(១៩៩៩)។
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ករករពរែដលមនសតង់ដរ
របស់

UN

រតូវបនេរៀបចំ មុនេពលករអនុម័តអនុសញញអនតរជតិ

សតីពីករករពរសិទិព
ធ លករេទសនតរបេវសន៍រគប់រូប

និងសមជិករកុម

រគួសររបស់ពួកេគ (ICRMW) កនុងឆនំ ១៩៩០។ ខណៈេពលែដល UN មិនបនចប់

េផតមកនុងករេដះរសយបញ
ហ េទសនតរបេវសន៍រហូតដល់ទសវតសឆនំ ១៩៧០ ជចមបង
េដយសរកររពមេរពៀងជមួ យនឹង ILO កនុងទសវតសឆនំ ១៩៤០ ថ ILO នឹងករពរ
ជនេទសនតរបេវសន៍ជពលករ េហយ UN នឹងករពរដល់ជនេទសនតរបេវសន៍ជជន
បរេទស ILO បនចប់េផតមអនុម័តអនុសញញពីបញ
ហ េនះ។
អនុសញញ ILO ដំបូងបំផុតគឺអនុសញញេលខ ៦៦ ពក់ ព័នធនឹងេទសនតរបេវសន៍សរមប់
ករងរ

ប៉ុែនតេដយសរមិនមនរដឋណមួយបនផតល់សចចប័នេលអនុសញញេនះេនះ

េទ ដូចេនះមិនបនចូលជធរមនេនះេទ។ អនុសញញជនេទសនតរបេវសន៍ចំនួនពីររតូវ
បនអនុម័តកនុងឆនំេរកយសរងគម៖ អនុ សញញេលខ ៩៧ (ែដលពី មុនជអនុ សញញេលខ

៦៦) និងអនុ សញញេលខ ១៤៣ (ពក់ព័នធនឹងេទសនតរបេវសន៍ កុងលកខ
ន
ខណឌរ ំេលភបំពន
និងករេលកកមពស់ឱកស

និងកររបរពឹតតមកេលេសមគនដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍ )

។

អនុសញញេលខ ១៤៣ ជទូេទរតូវបនសគល់ថជអនុសញញពលករេទសនតរបេវសន៍
របស់ ILO ប៉ុែនតអនុសញញេនះក៏ទទួ លរងនូវករទទួលបនករផតល់សចចប័នតិ ចផងែដរ
(២៤រដឋរតឹ មឆនំ ២០១៣ េហយពីអសុីអេគនយម
៍ នែតរបេទសហវីលីពីនប៉ុេណណះ)។ ករ
រ ំេលភបំពនែដលមនករេក នេឡងកនុងទសវតសឆនំ ១៩៧០ ចុងបញចប់បនបងខំឲយ UN
ចូលខលួនពក់ព័នធ ប៉ុែនតរហូតដល់ចុងទសវតសឆនំ ១៩៧០ ប៉ុ េណណះែដលមនឆនទៈនេយ
បយរគប់ រគន់ កនុងករចប់េផតមសនធិសញញករពរពលករេទសនតរបេវសន៍ ។
ករពិ ភកសែដលបនេធវេឡងរវង UN និង ILO េលថេតសថប័ នណគួ រែតរគប់រគង
សិទិព
ធ លករេទសនតរបេវសន៍ ប៉ុែនតេនចុងបញចប់ UN គឺជសថប័នែដលសកសមបំផុត។
មនេហតុផលមួយចំនួនចំេពះករសេរមចចិតតេនះ។ ជដំ បូង

ILO មនកំណត់រត

ទបៃនករផតល់ស ចចប័នពីរដឋ េហយសងឈឹមថ UN អចេធវឲយចំនួនផតល់សចចប័នេកន
េឡង

(េទះបីជេនះអចជករជែជកែវកែញកបនចំេពះអនុសញញពលករេទសនត

របេវសន៍ក៏េដយ)។ ទីពីរ UN មនសរៈរបេយជន៍ដល់ផលរបេយជន៍របស់របេទស
កំពុងអភិវឌឍន៍ េដយសរមហសននិបតជកែនលងែដលបេរមផលរបេយជន៍ ដល់របេទស
កំពុងអភិវឌឍន៍ េដយសរែតមហសននិបតគំរទនូវករេបះេឆនតេដយសេមលងភគេរច ន

(គឺចំនួន ១៤០ េល ១៩៣សេមលង)។ ចុងេរកយ សនធិសញញសិទិម
ធ នុសសមួយមនករ
ពរងី កនូវវ ិសលភពពក់ព័នធនឹងករករពរជងសនធិសញញរបស់ ILO ែដលសនធិ សញញ
ILO េផតតសំខន់េលសិទិរធ បស់ពលករែតមួយប៉ុេណណះ។ េនះរតូវបនបងហញចបស់កុង
ន

ចំណងេជងៃនសនធិសញញែតមតង ែដលរួមបញូច លសិទិរធ បស់រគួសរពលករផងែដរ។
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េផតតសំ ខន់េល
អនុ សញ
ញ និ ងអនុ សសន៍ ILO ពក់ ព័នន
ធ ឹងពលករេទសនត
របេវសន៍
អនុសញញសំខន់ ៗ ែដលករពរពលករេទសនតរបេវសន៍មនដូចខងេរកម៖

•

អនុសញញពក់ព័នធនឹងេទសនតរបេវសន៍ករងរ (េលខ ៩៧)

•

អនុសញញពក់ ព័នធនឹងេទសនតរបេវសន៍កុនងលកខខណឌរ ំេលភបំពន

និងករេលក

កមពស់ឱកស និងកររបរពឹតតេសមភពគនេលពលករេទសេទសនតរបេវសន៍ (េលខ
១៤៣)

•

អនុសសន៍ពក់ព័នធនឹងេទសនតរបេវសន៍ ករងរ (េលខ ៨៦)

•

អនុសសន៍ពក់ព័នធនឹងពលករេទសនតរបេវសន៍ (េលខ ១៥១)

•

អនុសញញពក់ ព័នធនឹងពលកមមេដយបងខំ ឬដច់ខត (េលខ ២៩)

•

អនុសញញពក់ ព័នធនឹងករលុបបំ បត់ពលកមមេដយបងខំ (េលខ ១០៥)

•

អនុសញញអនកជួយកិចចករផទះ (េលខ ១៨៩)

៧.២

អនុសញញសតព
ី ក
ី រករពរសទ
ិ រិធ បស់ពលករេទសនតរKេវសន៍រគប់រូប

នង
ិ សមជិករគួសររបស់ពួកេគ(ICRMW)
ខណៈេពលែដលកររពង ICRMW បនចប់េផតមកនុងចុងទសវតសឆន១
ំ ៩៧០ វចំ ណយ
េពលរហូតដល់េទមួយទសវតស

េដមបីសេរមចបននូវេសចកតីរពងេនះ

េហយសនធិ

សញញរតូវបនអនុម័តេដយមហសននិបតេនៃថងទី ៨ ែខធនូ ឆនំ ១៩៩០។ ICRMW រតូវ

ចំណយេពលដល់េទ

១៣ឆនំបែនថមេទៀតេដ មបីទទួលបនករផតល់សចចប័នជចំបច់

ចំនួន២០ េដមបីឲយសនធិសញញេនះចូលជធរមនេនៃថងទី ១ ែខកកតដ ឆនំ២០០៣។ របេទស
ហវីលីពីន និងឥណូឌ េនសុជ
ី រដឋែតពី រគត់ ពីអសុីអេគនយ៍ែដលជភគី ៃន ICRMW។ រដឋទទួល
ឬរដឋែដលមនចំនួនពលករេទសនតរបេវសន៍េរច នដូចជរបេទសៃថ ម៉ េឡសុី និងសឹងហបូរ ី

មនភពសទក់េសទរកនុងករផតល់សចចប័នេលអនុសញញ។ េនះជេរឿងអកុសល េដយ

សរវេធវឲយមនករប៉ះពល់ដល់ភពជសកល
មនុសសរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍

និងករអនុវតតៃនអនុសញញ។

សិទិធ

មនភពទន់េខសយេនកែនលងែដលភគេរចន

មនកររ ំេលភបំពនេកតេឡង។
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មនេហតុផលជេរចន

ៃនករទទួលបនករផតល់សចចប័ នតិចទូ ទំងពិភពេលក។

េសទរែតករផតល់ស ចចប័នទំ ងអស់គឺមកពីរបេទស ែដលបញូច នពលករេទសនតរបេវសន៍
េទបរេទស។

ករេលកែលងមួយចំនួនគឺជរបេទសែដលមនទំងលំហូរចូល

និង

លំហូរេចញៃនពលករេទសនតរបេវសន៍ ឬ េដ រតួនទី ជរបេទសឆលងកត់ដូចជ មុិចសុិចកូ
េអហសុីប និងអហសង់ទីន។ ជទូ េទរដឋភិ បលមនភពសទក់េសទរកនុងករផតល់សចចប័ន

េដយសរកងវល់អំេពកតពវកិចចែដលអនុ សញញនឹ ងដក់មកេល កនុងកររគប់រគងវ ិស័យ

ពលករេទសនតរបេវសន៍ ែដលេពលខលះអចមនករងរេរចន។ ជឧទហរណ៍ របេទស
ដូចជ សហរដឋអេមរ ិក រុសសុី អឡឺម៉ង់ និងអរ៉ ប៊ីសអូឌីត ែដលរបេទសទំងេនះ
មនចំនួនពលករេទសនតរបេវសន៍ចំនួនរបំលននក់ េរៀងៗខលួន។

កនុងរបេទសដូចជ

សឹងហបូរ ី និងគូេវ ៉ត ចំនួនពលករេទសនតរបេវសន៍មនចំនួនរបែហលជ ៥% ៃនរបជជន
បេរមករងរ។

ករផលស់បូតរលកខខណឌសរមប់ពលករេទសនតរបេវសន៍អចប៉ះពល់

ដល់េសដឋកិចចរបស់ពួកេគ។ លកខណៈពិតរបកដៃនផលប៉ះពល់អចជែជកែវកែញកបន
េដយសរមនផលរបេយជន៍ វ ិជជមនពី ករេកនេឡងៃនករករពរពលករ ជមួ យនឹង
ករចំ ណយែផនកេសដឋកិចចមួយចំនួន។
អនុសញញពលករេទសនតរបេវសន៍បនពរងីកករករពរបែនថម ពីេលសង
ត ់ដរពីមុនតម
មេធយបយសំខន់ៗមួ យចំនួន។

កររួមចំែនកសំខន់មួយគឺកររូមបញូច លនូវពលករ

េទសនតរបេវសន៍ែដលមិ នមនឯកសរកនុងនិយមន័យៃនពលករេទសនតរបេវសន៍។

៧.២.១ នយ
ិ មន័យៃនពលករេទសនតរKេវសន៍
និយមន័យៃនពលករេទសនតរបេវសន៍កុនង

ICRMW

រតូវបនកត់សមគល់េដយសរ

មនបរ ិយប័នន៖ ពលករេទសនតរបេវសន៍សំេដេល ”ជបុ គគលែដលនឹងចូលរួម កំពុង
ចូលរួម

ឬធលប់បនចូលរួមកនុងសកមមភពែដលទទួលបនរបក់កៃរមកនុងរដឋមួយែដល

មិនែមនជសញ
ជ តិរបស់គត់”។

ធតុផសំសំខន់ៃននិយមន័យេនះរូមមន៖
១. ពលករេទសនតរបេវសន៍ ទទួលបនសិទិម
ធ ុ នេពល អំឡុងេពល និងបនទប់ពីករ
ងរ។ សិទិធរបស់ពលករមិនរតូវបនបញឈប់ េនេពលែដលពួកេគបញច ប់ករងរ
េនះេទ (េបមិនដូេចនះេទ វជករងយរសួលកនុងករដកហូតសិទិណ
ធ
មួយរបស់
ពួកេគ េដយរគន់ែតបញឈប់ពួកេគ)។ េលសពីេនះេទៀត គួរែតមនករករពរ
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ដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍ពីកររ ំេលភបំពន

េនេពលែដលពួកេគរតូវបន

េរជសេរ ស និងេធវដំេណរេទកែនលងករងរផងែដរ។
២. ពលកររតូវទទួ លបនរបក់ឈូនល
មនន័យថ

េដយរគន់ែតេដរតួ នទី ជពលករមនក់ប៉ុេណណះ។

ករងរមិនចំបច់រសបចបប់

ឬរបេភទជក់ លក់ៃនករងរេនះេទ

(េទះបីជសនធិសញញ ពិតជបនែបងែចករបេភទពិេសសមួយចំនួនៃនករងរែដល
នឹងរតូវបនពិភកសខងេរកមក៏េដយ)។
៣. មិនមនករែបងែចករវងពលករេទសនតរបេវសន៍ ែដលមន

និងមិ នមនឯកសរ

េនះេទ ពលករេទសនតរបេវសន៍ សំេដេលរបជជនែដលេធវករខងេរករដឋៃនសញ
ជ តិ
របស់ខួលនែតប៉ុេណណះ។

ដូចេនះ

រល់ពលករទំងអស់អចទទួ លបនសិទិធទំងេនះ

(េទះបី ជពលករេទសនតរបេវសន៍ មនឯកសរ

ក៏េដយក៏ទទួ លបនចេងកមសិទិធ

បែនថមផងែដរ)។

េលសពីេនះេទៀត ដូចែដលសនធិសញញបនសងកត់បញ
ជ ក់េនកនុងចំណងេជង និងកនុង
មរត ១ ពលករេទសនតរបេវសន៍ និងសមជិករគួសររបស់ពួកេគ គួរែតមនលទធភព
កនុងករទទួលបនសិទិធទំងេនះ។

ដូចេនះសនធិសញញរគប់ដណតប់ករករពរសរមប់

ពលករ បតី/របពនធ និងកូនៗរបស់ពួកេគ។ យ៉ ងណមិញ េនកនុង ICRMW របេភទជក់
លក់ មួយចំនួនៃនរបជជន មិនរតូវបនចត់ទុកថជពលករេទសនតរបេវសន៍េនះេទ
េហយទំងេនះរួមមនពលករេដមបីករអភិវឌឍន៍

អនកែដលេធវករេនអងគករអនតរជតិ

ដូចជ UN និសសិត ជនេភៀសខលួន ជនគមនសញ
ជ តិ និងអនកវ ិនិេយគទុន។ សរមប់អនក
ទំងេនះ មនយនតករករពរេផសងសរមប់ ពួកេគ ជឧទហរណ៍ ករករពរពីសថន
កុងស៊ុលតមរយៈសថនទូត

ឬសនធិសញញដៃទែដលរគប់ដណតប់សថនភពទំងេនះ

(ដូចជជនេភៀសខលួន និងជនគមនសញ
ជ តិ)។

៧.២.២ សទ
ិ ព
ិធ លករេទសនតរKេវសន៍កង
ុន ICRMW
ធ នុ សសបីរបេភទសរមប់ពលករេទសនតរបេវសន៍។ ជដំបូង គឺ
កនុង ICRMW មនសិទិម
សិទិធមនុសសែដលមនរសប់ែដលពលករទទួលបន

ប៉ុែនតរដឋភិបលខលះពយយមមិន

េអេព។ ទីពីរ មនសិទិជ
ធ ក់ លក់ថីស
ម រមប់ពលករេទសនតរបេវសន៍។ ទីបី មនសិទិធ
សរមប់របេភទជក់លក់ៃនពលករេទសនតរបេវសន៍។ ពិនិតយសិទិទ
ធ ំងបីេនះតមលំដប់
លំេដយ

ICRMW

បនបញ
ជ ក់ េឡងវ ិញនូវសិទិធមនុ សសែដលមនរសប់មួយចំនួនដូចជ

េសរ ីភពកនុងករបេញច ញមតិ

និងសសន

និងេសរ ីភពរួចផុតពីទរុណកមម

និង

ទសភព។ អនុសញញក៏មននូវសិទិធផូវចបប់
ល
មួយចំនួនដូចជសិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុះ
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ជរមះកតីេដយយុតិធ
ត ម៌ និងេសរ ីភពរួចផុតពីករចប់ខួលនតមទំេនងចិតត។ ខណៈេពល
ែដលរបែហលជមនករសទក់េសទរ េដយសរសិទិទ
ធ ំងេនះ មនេនកនុងសនធិសញញ

ដៃទរួចេទេហយ ជករសំខន់ កុនងករផតល់ជូនជពិេសសដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍
េដមបីធនថរដឋភិបលមិនបេងកតចបប់ ឬករអនុវតតេដមបីដកហូតសិទិធទំងេនះ។ ជ
ឧទហរណ៍ រដឋភិ បលរបែហលជអចមនេគល នេយបយែដលែចងថជនអេនត
របេវសន៍មិនរសបចបប់ មិនអចអចដក់ពកយបណឹត ងេទប៉ូលីស ចបស់ណស់េនះគឺ
របឆំ ងនឹងសតង់ដរសិទិធមនុសសៃនករករពរេសមភព

គនចំេពះមុខចបប់។

បែនថមពី

េលេនះេទៀត កនុងករែចងេឡងវ ិញពី សិទិទ
ធ ំងេនះ ធតុផសំែដលមនករពក់ព័នធជក់
លក់ ជមួយនឹងពលករេទសនតរបេវសន៍

រតូវបនបញ
ជ ក់យ៉ងចបស់ែថមេទៀត។

ជឧទហរណ៍ ករេផទៀងផទត់ ៃនអតតសញញណរតូវេធវេឡងតមចបប់ េហយករឃុខ
ំ ួ លន

ជរកុមរតូវបនចត់ទុកថជកររ ំេលភបំពន (េទះបីជកររ ំេលភបំពនទំងពីរេនះ
ជេរឿងធមមតេនរបេទសៃថ និងម៉ េឡសុ)ី ។

េផតតសំខន់េល
សិទិធពលករេទសនតរបេវសន៍ និងរគួសររបស់ពួកេគមនសិទិក
ធ ុនងករទទួលបន
េដយមិនគិតពីសថនភពឯកសរ
•

ករមិ នេរ សេអង

•

េសរ ីភពចកេចញពីរបេទស និងេទរបេទសេដមកំេណតវ ិញ

•

សិទិធរស់រនមនជីវ ិត

•

េសរ ីភពពីករេធវទរុណកមម និងករពយបលជំងឺ

•

េសរ ីភពពីទសភព ឬពលកមមបងខំ

•

េសរ ីភពកនុងករគិត មនសិករ និងសសន

•

េសរ ីភពៃនគំ និត និងករបេញចញមតិ

•

េសរ ីភពពីករសេរមចអជញកណ
ត ល ឬករេរជៀតែរជកមិនរសបចបប់

•

សិទិធអចលនរទពយ

•

សិទិធទទួលបនេសរ ីភព និងសនតិសុខបុគគល

•

សិទិធទទួលបនភពជមនុសសេនេរកមចបប់េនេពលមនករចប់ ខួលន និងឃុំខួន
ល

ជមួ យនឹងឯកជន រគួសរ លំេនដឋន ករឆលងេឆលយ និងទំ នក់ទំនងដៃទេទៀត

• សិទិធទទួលបនព័ត៌មនេសមគន និងពី សធរណៈេដយមនសមតថកិចច ឯករជយ
និងមិ នលំេអៀង

•

ហមឃត់កមមវ ិធីរបតិ សកមម ៃនចបប់រពហមទណឌ

•

ហមឃត់ដក់ពនធនគរសរមប់ករមិនេគរពតមលកខខណឌ

•

ហមឃត់ករបញឈប់ ករេធវដំេណរ ឬឯកសរអតតសញញណ

•

ហមឃត់បេណតញេនមូលដឋនរួម ឬេដយគមននី តិវ ិធីរតឹមរតូវ
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• សិទិធមនជំនួយ ករទូត
• សិទិធទទួលសគល់ជបុគគលមនក់ េនចំេពះមុខចបប់

• សមភពៃនករពយបលរវងរបជជតិ និងពលករេទសនតររបេវសន៍សរមប់លកខខណឌ
ករងរខលះ និងករបង់របក់
• សិទិធចូលរួមកនុងសហជី ព
• សមភពកនុងករទទួលបនសនតិសុខសងគម
• សិទិធទទួលបនករែថទំេវជជសរសតសេរងគះបនទន់

• សិទិធសីព
ត ីកុមរទទួលបនេឈមះ ករចុ ះបញជីកំេណត និងសញ
ជ តិ
•

សមភពកនុងករទទួលបនករអប់រ ំសធរណៈ

ICRMW

ក៏ផតល់សិទិជ
ធ ក់លក់ដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍ ផងែដរ។

ជឧទហរណ៍

មិនរតូវមនករដកហូត ឬបំផលញឯកសរអតតសញញណេនះេទ (មរត ២១)។ ករអនុ
វតតទូេទមួយជមួ យនឹងពលករេទសនតរបេវសន៍ គឹសរមប់េរងចរកកនុងករែថរកស ឬ

ដកហូតឯកសរអតតសញញណ ឬលិខិតឆលងែដនេដមបីេធវឲយពួកេគមនករពិបកកនុងករ

ចកេចញពីករងរ ឬែសវងរកករងរថមី។ កររ ំេលភបំពនេនះ េធវឲយពលករេទសនត
របេវសន៍កន់ ែតមនភពងយរងេរគះ ពីករេបៀតេបៀនេដយប៉ូលីស េដយសរពួក
េគរតូវបង់របក់សំណូក ពីេរពះពួកេគមិនមនឯកសរអតតស ញញណែដលជករតរមូវ
េដយចបប់។ សិទិធដៃទគឺសរមប់ពលករេទសនតរបេវសន៍ទទួលបនកររបរពឹតតមកេល
និងលកខខណឌករងរេសមនឹងពលរដឋ។

ទំងេនះជសិទិព
ធ ក់ ព័នន
ធ ឹងករសនក់េនកនុង

របេទសសរមប់អំឡុងេពលមួយបនទប់ ពីពួកេគបញចប់ករងរ េនះនឹងបញឈប់រដឋមួយ
ពីករបេណតញពលករេចញភលមៗ បនទប់ពីករងររបស់ពួកេគរតូវបនបញចប់។ សិទិធ
បែនថមពីេលេនះេទៀតរួមមន៖ េសរ ីភពរួចផុ តពីករនិ រេទសេចញជរកុម (មរត ២២)
សិទិធកុងករទទួ
ន
លបនេសវកមមពីសថនកុងស៊ុលេនេពលរតូវបនចប់ខួលន

(មរត

២៣)

និង សិទិធសរមប់កូនៗរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍កុនងករមនលទធភពកនុងករទទួល
បនករអប់រ ំ (មរត ៣០)។ សិទិធសំខន់ដៃទេទៀតគឺលទធភពកនុងករេផទររបក់ចំណូល
ឬរបក់បេញញររតលប់េទរបេទសេដមរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍វ ិញ។

េគលបំណងចមបងៃនសនធិសញញ គឺបេងកតលកខខណឌជមនុសសសរមប់ពលករេទសនត
របេវសន៍ទំងអស់ ែដលទំងេនះរតូវបនបញ
ជ ក់ លមអិតកនុងែផនកទី របំមួយៃនអនុសញញ
និងរួមបញូច លនូវេសវកមមកន់ែតលអរបេសរដូចជសកមមភពសថនកុ ងស៊ុល

ធននូវ

ករវ ិលរតលប់មករបេទសេដមវ ិញ េដយងយរសួលសរមប់ពលករេទសនតរបេវសន៍
េធវករេឆពះេទកន់ករលុបបំបត់ករបំ លស់ទីេដយមិនរសបចបប់
លក់ និងករេរជស េរ សពលករ។
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និងេដយលួច

ទសសនៈទន
របក់បេញញរ
របក់ បេញញ រ គឺជលុយ និងទំ និញែដលពលករេទសនតរបេវសន៍ និងរបជជនដៃទេទៀត
ែដលរស់េនេរករដឋរបស់ខួលនេផញមកផទះវ ិញ។ របក់ បេញញ រមនឥទធិពលយ៉ ងសំខន់េល
សហគមន៍

េហយកនុងករណីខលះេទដល់េសដឋកិចចជតិផងែដរ។

មួយយ៉ ងធំៃនេសដឋកិចចរបេទសហវីលីពីន
គមន៍ មួយចំនួនកនុងរបេទសមីយ៉ន់ម៉។

របក់ បេញញ រជែផនក

និងេធវឲយរបេសរេឡងនូវសថនភពៃនសហ
ពលករេទសនតរបេវសន៍អចជរបភពកនុងករ

ផតល់អំណចេសដឋកិចចមួយ និងជកមលំងជរមុញេនពីខងេរកយឱកសថមី េទះបីជ

គត់េនរដឋ ឬតំបន់ដៃទក៏េដយ។ របក់ បេញញ រក៏ ជកតតរសូបយ៉ ងសំខន់មួយផងែដរ
(អវីែដលសំខន់ កុងករជរមុ
ន
ញឲយរបជជនចំណករសុក) កនុងេទសនតរបេវសន៍កុនងតំបន់
អសុីអេគនយ៍។ ករករពរេលរបក់បេញញ រ និងលទធភពកនុងករេផញរបក់បេញញ រមកផទះ
គឺម នសរៈសំខន់ចំេពះពលករេទសនតរបេវសន៍ែដលេនះេសមនឹងសិទិម
ធ នុសស។

សិទិរធ បស់ពលករេទសនតរបេវសន៍ រតូវបនែបងែចកជបីរបេភទដច់េដយែឡកពីគន៖

(១) សិទិធរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍ទំងអស់ (ដូចែដលមនបញ
ជ ក់ខងេល) (២)
សិទិធបែនថមេទៀតែដលបនផតល់ជូនដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍ែដលមនឯកសរ (៣)
សិទិធសរមប់របេភទពិេសសៃនពលករេទសនតរបេវសន៍។
ពលករេទសនតរបេវសន៍ ទទួលបនចេងកមៃនសិទិប
ធ ែនថមេទៀតែដលមនកនុងមរត ២០
។ សិទិធទំងេនះរួមមន សិទិធកុងករបេងក
ន
តសហជីព (មរត ៤០) លទធភពកនុងករ
ទទួលបនទីលំេន និងេសវសងគម (មរត ៤៣) និងករេធវសមហរណកមមកូនរបស់
ពលករេទសនតរបេវសន៍ េទកនុងសថប័នសិកសកនុងតំបន់ (មរត ៤៥)។ សិទិធបែនថមទំង
េនះសរមប់ពលករែដលមនឯកសរកនុងសថនភពេទៀងទត់ ជករពយយមមួយកនុង
ករជរមុញពលករកនុងករេធវេទសនតរបេវសន៍េដយមនឯកសរ និងេទៀងទត់។
របេភទពិេសសៃនពលករេទសនតរបេវសន៍ រួមមន៖
ែដលេធវករឆលងែដន

ពលករតមរពំ ែដន

ជឧទហរណ៍ពួកេគរស់េនកនុងរបេទសមួយ

(របជជន
ែតេធវករេន

របេទសមួយ េទៀត) ពលករតមរដូ វ (របជជនែដលេធវករប៉ុ នមនែខកនុងមួយឆនំ េន
របេទសដៃទ) ពលករតមគេរមង (អនកែដលករងររបស់គត់េនរបេទសដៃទមន
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េពលេវលជក់លក់

និងបញច ប់េនេពលែដលគេរមងបញចប់)។

ទទួលបនសិទិស
ធ ង
ត ់ដរទំងអស់
សងគម

ពលករទំងេនះ

ប៉ុែនតលទធភពរបស់ពួកេគកនុងករទទួលបនេសវកមម

និងករអប់រ ំរបស់កូនៗរបស់ពួកេគអចមនករមិត

េដយសរែតពួកេគមិន

រស់េនេពញេម៉ ងកនុងរបេទសែដលពួកេគបេរមករងរ។

៧.២.៣ កររKឈមៃន ICRMW
ខណៈេពលែដលអនុសញញ

ឈនជំ ហនចមបងេឆពះេទកន់ ករករពរពលករេទសនត

របេវសន៍ ក៏េនមនចំនុចេខសយមួយចំនួនពក់ព័នធនឹងរបេភទេលចេឡងថមីៗៃនពលករ
េទសនតរបេវសន៍។

ជឧទហរណ៍

មិនមនបបញញ តិជ
ត ក់លក់សរមប់ពលករេទសនត

របេវសន៍ជរសតី ដូចេនះេធវឲយសនធិសញញេនះមនភពងងឹតងងុលពក់ ព័នន
ធ ឹងែយនឌ័រ
សនធិសញញេនះសនមតថរសតី និងបុ រសនឹងរតូវករករពរដូចគន។ ជមួ យនឹងសកល
ភវូបនីយកមម

និងករផលស់បូតរករអនុវតតករងរែដលមនេឈមះថ

‘រសតីកុនងកមលំង

ពលកមម’ រសតីេពលបចចុបបននេនះរួមចំែនកកនុងវ ិស័យពលកមម ែដលមនកររ ីកចំេរ នយ៉ ង
ឆប់រហ័ស។ កររ ំេលភបំពនែដលរសតីជួបរបទះភគេរចន ជឧទហរណ៍មនដូចជ
កររេរ ងេអងផលូវេភទេនកែនលងករងរ

របក់ ឈូនលមិនេសមភព

មិនរតូវបនបញ
ជ ក់

េដយផទល់កុងអនុ
ន
សញញេនះេនះេទ។ េយងអចេធវករអះអងថបញ
ហ េនះអចសថិត
កនុងករេរសេអងេនកែនលងករងរ

ប៉ុែនតជេរឿយៗចបប់ទំងេនះមិនបនបញ
ជ ក់រគប់

រគន់េដមបីករពរពលករេទសនតរបេវសន៍ជរសតីេនះេទ។

ចំនុចេខសយេនះេកតមន

ជពិេសសេលពលករេទសនតរបេវសន៍ែដលជអនកជួយកិចក
ច រផទះ ែដលភគេរចនសុទធ
ែតជរសតី។ េដយសរករជួយកិចចករផទះជេរឿយៗ មិនរតូវបនរគប់រគងេដយចបប់
េហយរសតីេធវករកនុងផទះឯកជន ជករពិបកខលំងសរមប់ពួកេគកនុងករេលកជបណឹត ង
បេងកតសមគម ទមទររបក់ ែថមេម៉ ង និងសតង់ដរករងរដៃទេទៀត។ េនកនុងតំបន់
មួយចំនួនៃនកររ ំេលភបំពនែដលលបីរនទឺបំផុតគឺេទេលពលករជួយកិចចករផទះ (ែដល
េនកនុងករណីមួយចំនួនេធវឲយមនករែបកបក់ទំនក់ទំនងករទូ ត

ជឧទហរណ៍

ករណី Flor Contemplacion រវងសឹងហបូរ ី និងហវីលីពីន)។ សិទិធកុងវ
ន ិស័យដៃទេទៀត
ែដលមិនរតូវបនគិ តគូរ គឺចំេពះពលករជយុវជន (កុមរអយុេរកម ១៨ ឆនំ ែដល
ែសវងរកករងរ) ែដលអចជអនករតូវករករពរជពិេស អនុសញញសតីពីអយុអបបរម
(ILO

១៣៨)

ពិតជបនករពររបជជនែដលសថិតេរកមអយុអបបរមសរមប់ របេទស

ែដលពួកេគកំ ពុងេធវករ ( េហយែដលេនះអចេនចេនលះពី១២ ដល់ ១៥ ឆនំ) ប៉ុែនត មិន
មនករទទួលសគល់ថរបជជនរវង ១៥ និង ១៨ ឆនំែដលកំពុងេធវករអចរតូវបន
ករករពរជពិេសសេនះេទ។ ពលករេទសនតរបេវសន៍ជំនន់ទីពីរ ែដលជកូនេពញ
វ ័យរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍ ែដលពួកគត់ ជពលករេទសនតរបេវសន៍ផងែដរេនះ
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មិនរតូវបនេរៀបរប់កុនងសនធិសញញេនះេទ។

េនកនុងរបេទសេនអសុអ
ី េគនយភ
៍ គ

េរចនែដលមនរបវតតិៃនករងរេទសនតរបេវសន៍ មនពលករ ពីរជំ នន់ ឬេពលខលះអច

បីជំនន់។

ករណីសិកស
ករណី ផលរ ខនែថមេផលសិន (Flor Contemplacion )
ជរសតីជួយកិចចករផទះជនជតិហីល
វ ីពីន

ែដលរតូវបនេចទរបកន់

ែដលកំពុងបេរមករងរកនុងរបេទសសឹងហបូរ ី

នឹងមនេទសពីបទឃតកមម។

នងរតូវបនកត់េទស

របហរជីវ ិតេនៃថងទី ១៧ ែខមិ ន ឆនំ១៩៩៥។ យ៉ ងណមិញ មនុសសជេរច នអះអង
ថអងគេហតុៃនេរឿងកតីេនះេនែតេបកចំហសរមប់ ករជែជកែវកែញក។ អនកជួ យកិចចករ
ផទះមួយរូបេនះមនសនមរចបច់ក

េហយេកមងរបុសអយុបួនឆនំែដលគត់េមលបន

លង់ ទឹកកនុងធុងមុជទឹក។ Flor Contemplacion បនកលយជជនសងស័យ បនទប់ពី
ប៉ូលីសអនេសៀវេភកំ ណត់េហតុរបចំ ៃថងរបស់រសតីរូបេនះ េហយ Flor ខលូនឯងគត់
បនសរភពពីបទឧរកិដឋេនះ។ ករអះអងពីភពមិ ននឹងនរែផនកសមរតី េហយនិងអំេព
ែដលឪពុកេកមងរបុសរចបច់កអនកជួយកិ ចចករផទះរូបេនះ

បនទ ប់ពីឪពុករូបេនះដឹងថ

រសតប
ី េរមបនេធវឲយកូ នរបុសរបស់ខួលនលង់ទឹកសលប់េនះ មិនរតូវបនេអ េពេនះេទ។
េរឿងកតីេនះបនកលយជចំនុចរបែជងរបស់សថប័ នជេរចន
ទមទរសិទិរធ បស់ពលករេទនតរបេវសន៍
របេទសសឹងហបូរ ី។

ែដលេធវករតស៊ូមតិេដមបី

ជពិ េសសសរមប់អនកជួយកិចចករផទះេន

របជជនមនករបរមភជពិេសសថេទសកំហុសរបស់រសតីរូបេនះ

រតូវបនសននិដឋនេលឿនេពក

េហយថប៉ូ លីសមិនបនតករេសុបអេងកតេលអងគេហតុ ដៃទ។

រដឋភិ បលហវីលីពីនបនផតល់ របសិនជមនេនះ េសវកុងស៊ុល ឬករពរតិចតួច
បំផុតដល់រសតីជួយកិ ចចករផទះរូបេនះ

េទះបីជេពលេរកយមកេដយសរែត

របជជនេនហវីលីពីនមិនសបបយចិតតជខលំងពីេរឿងេនះ
របហរជីវ ិតេលរសតីរូបេនះ

ដឹងថ

រដឋភិ បលបនតវ៉ ពីេទស

េហយបនទប់មកេទៀតបនដកទូ តរបស់ខួលនពីសឹងហបូរ ី និង

បនលុបេចលនូវសនធិសញញេទវភគីមួយចំនួនផងែដរ។
េរកយមក របេទសសឹងហបូរ ីបនេធវឲយរបេសរេឡងនូវករករពរផលូវចបប់ េលអនកជួយ
កិចចករផទះជបេណត រៗ េដយអនុម័តចបប់ “កររ ំេលភបំពនេលរសតីជួយកិចចករផទះ”
(ែផនកទី ៧៣ ៃនរកមរពហមទណឌ) កនុងឆនំ ១៩៩៨។ េលសពីេនះេទៀត រកសួងករងរ
របស់សឹងហបូរ ីកនុងឆនំ ២០១២ បនរបកសពី ករឈប់ សរមកមួយៃថងកុនងមួយសបតហ៍
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សរមប់អនកជួ យកិចក
ច រផទះបរេទស។ យ៉ ងណមិញ កតពវកិចចេនះអនុវតតចំេពះែតកិចច
សនយែដលចុះថមីប៉ុេណណះែដលចប់ពីែខមករ ឆនំ២០១៣។ េនះមិនែមនជករណី ៃន
រសតីជួយកិចចករផទះទទួលេទសរបហរជីវ ិត ែតមួ យគត់េនះេទ។ កលពីេពលថមីៗេនះ
រសតីជួយកិចចករផទះរសីលងក

និងឥណូឌ េនសុីបនទទួ លេទសរបហរជីវ ិតកនុងរបេទស

អរ៉ ប៊ីសអ៊ូឌីត ែដលេធវឲយរបេទសបញូជ នអនុម័តចបប់េដ មបីបេងកនករករពរដល់អនក
ជួយកិចចករផទះ។ ជឧទហរណ៍ ណូឌ េនសុីបនហមឃត់េទសនតរបេវសន៍ៃនអនកជួយ
កិចចករផទះេទកន់របេទសអរ៉ ប៊ីសអ៊ូ ឌីតកនុងឆនំ

២០១១

បនចុះហតថេលខជមួយនឹងរដឋភិប លអរ៉ ប៊ី សអ៊ូឌីត
បញជូ នតមលកខខណឌករពរជក់លក់

(ជឧទហរណ៍

ប៉ុែនតកលពីេពលថមីៗេនះ
េដមបីអនុញញតឲយមនករ

របក់ ឈូនលរបចំែខ េម៉ ង

ករងរមនេពលកំណត់ និងករមិនរ ឹបអូសលិខិតឆលងែដនពួកេគជេដម)។

៧.២.៤. េហតុផលចំេពះករផតល់សចចប័នតច
ិ
មនេហតុផលជេរចនចំេពះករផតល់សចចប័នតិចេលសនធិសញញេនះ។ ដូចែដលបន
េរៀបរប់

មិនមនរដឋភគី ណមួយពីរបេទសែដលទទួ លពលករេទសនតរបេវសន៍ េនះេទ។

េលសពីេនះេទៀត

មិនមនរបេទសអភិវឌឍណមួយផតល់សចចប័នេលសនធិសញញេនះ

េទ។ យ៉ ងណមិញ េហតុផលជេរចនែដលបនផតល់ចំេពះ ករមិ នផតលស
់ ចចប័នគឺ
មិនសុរកិ តេនះេទ។

ជឧទហរណ៍

របេទសអភិវឌឍន៍ជេរច នគិតថសនធិសញញនឹង

ផតលស
់ ិទិធេរចនេពកដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍។ យ៉ ងណមិញ សិទិធជេរឿយៗមន
វតតមនេដយមិនចំបច់មនចបប់ ជតិ េហយនឹងមិនមនបនទុកបែនថមេនះេទ។ រដឋខលះ
គិតថរបសិនេបលកខខណឌករងរលអរបេសរេពក ពលករនឹង ’ហូរជន់េជរ’ កនុងរបេទស
េហយបងកជបនទុកដល់របព័នស
ធ ុខមលភព ប៉ូលីស និងសហគមន៍កុងតំ
ន
បន់។ យ៉ ង
ណមិញ ករេជរជន់េនះ មិនែដលេកតមនេនះេទ។ ពលករេទសនតរបេវសន៍េទ
កែនលងណែដលមនករងរសរមប់ខួលនេធវ

េហយពួកេគមិនេធវចំណករសុកេដមបី

កលយជអនកគមនករងរេធវេនះេទ។ ដូចេនះ ចំនួនពលករេទសនតរបេវសន៍ឆុះបញ
ល
ច ំងពី

តរមូវករេលកមលំងពលកមម េហយមិនែមនេលេតរបេទសមួយ មនសថនភពលអរបេសរ
យ៉ ងណេនះេទ។
រដឋអចេធវករពិចរណថសិទិធមួយចំនួនមនភពចរមូងចរមស។
ពលករេទសនតរបេវសន៍
ព័នន
ធ ឹងរបក់ឈូល
ន

ជឧទហរណ៍

គួរែតរតូវបនរបរពឹតតមកេលេសមគននឹងពលករកនុងរសុកពក់

ករងរបែនថមេម៉ ង

ៃថងឈប់សរមក

និងករបញចប់កិចស
ច នយ

(មរត១៥)។ ជករពិតណស់ រកុមហ៊ុនមួយចំនួនេរប របស់ពលកមមេទសនតរបេវសន៍
ជពិេសស

េដយសរពួកគត់មនតៃមលពលកមមទបជង
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េហយអចផតល់ជួនរបក់

ឈនូលែដលទបជងរបក់ឈូនលអបបរម។ វ ិស័យធុរកិ ចចអចដក់សំពធេលរដឋភិបល
កនុងករមិនអនុ ម័តចបប់ែដលផតល់ជូនពលករនូវសិទិេធ រចនេពក។ សិទិធដៃទេទៀតដូចជ
សិទិធសញ
ជ តិសរមប់កូន ជេរឿយៗមិនរតូវបនរពមេរពៀងេនះេទ។
ក៏មនកងវល់ផងែដរែដលថ ICRMW ក៏ទទួលសគល់ផងែដរនូវពលករមិនមនឯកសរ។

រដឋភគេរចនេហពលករមិនមនឯកសរជសមញញ ថពលករមិនរសបចបប់

េហយ

ពួកេគអចរតូវបនចប់ខួលន និងនិ រេទសេដយងយរសួល។ យ៉ ងណមិញ តមរយៈ

ករទទួលសគល់ពលករថជអនកកប់កន់សិទិគ
ធ ឺ ផលស់បូតរនូវនីតិវ ិធីេនះ។ ពួកេគអចេធវ

ករតទល់នឹងករនិរេទសេដយរសបចបប់

ឬសូមបីែតេធវករតវ៉ េនកែនលងករងរ

របសិនេបចបប់រតូវបនរ ំេលភបំពន។
ជេរឿយៗ រដឋមិនខវល់ពីផលរបេយជន៍ៃនសនធិសញញេនះ។ េដយសរែតរបេទសជ
េរចនេលពិភពេលកពឹងែផអកេលករងរេទសនតរបេវសន៍

េដមបីរកសកំេណនឧសសហ

កមមរបស់ពួកេគ កររបរពឹតម
ត ិនសមរមយេលពលករេទសនតរបេវសន៍អចនំឲយមនផល
អរកក់ចំេពះេសដឋកិចចរបស់ពួកេគ។

របសិនជលកខខណឌអរកក់រ ិតតបិតខលំងេពក

ពលករេទសនតរបេវសន៍នឹងមិនេធវដំេណរទីកែនលងទំងេនះេនះេទ។

ឬរបសិនេបមន

សថនភពករងរកន់ែតលអរបេសរេនះ ពួកេគនឹងចកេចញេទរបេទសដៃទ។ កល
ពីេពលថមីៗេនះ ជមួ យនឹងករផលស់បូតរេទជរបជធិបេតយយេនកនុងរបេទសមីយ៉ន់ ម៉
វ ិស័យធុរកិចច

ែដលពឹងែផអកេលពលករេទសនតរបេវសន៍ កុងរបេទសម៉
ន
េឡសុី

មនកងវល់ថពលករេទសនតរបេវសន៍ នឹងចប់េផតមរតលប់េទផទះវ ិញ។

និងៃថ

េរងចរកមួយ

ចំនួនបេងកនរបក់ឈូនល និងេធវឲយរបេសរេឡងនូវលកខខណឌេដមបីជករជរមុញទឹកចិតត
ដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍េដមបីកុំឲយចកេចញ។

៧.៣ កររំេលភបំពនេលស
 ទ
ិ រិធ បស់ពលករេទសនតរKេវសន៍
ពលករេទសនតរបេវសន៍ របឈមនឹងករគរមមកំែហង និងកររ ំេលភបំពនមួ យចំនួន
ចប់តំងពីករេរជសេរ សរហូតដល់ករបញចប់ករងររបស់ពួកេគ។

ពលករេទសនត

របេវសន៍ ែដលមិនមនឯកសរ និងកនុងសថនភពមិនេទៀងទត់ គឺមនភពងយរង
េរគះជពិេសស។

ពលករេទសនតរបេវសន៍របឈមនឹងករគរមមកំែហងេដយសរ

ពួកេគរស់េនេរករដឋរបស់ពួកេគ

េហយេដយសរពួកេគរតូវបនចត់ទុកថជបនទុក

ដល់សងគម និងមិនលអសរមប់េសដឋកិចច។ ពលករេទសនតរបេវសន៍អចមនករសទក់
េសទរកនុងកររយករណ៍ពីករគរមមកំែហង

ឬកររ ំេលភបំ ពនេដយសរពួ កេគគិត

ថប៉ូលីស ឬរបព័នធយុតិធ
ត ម៌អចជួ យករពរដល់ពួកេគបនតិចតួចបំ ផុត។ របសិនយនត
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ករករពររតូវបនបត់បង់ េនះ

ពួកេគរតូវសំអងេលសិទិម
ធ នុសសេដមបីធនដល់

សុវតថិភព និងកររបរពឹតតេដយយុតិធ
ត ម៌មកេលពួកេគ។

ករេបករស់
ករេបករបស់េលពលករេទសនតរបេវសន៍ េកតមនេឡងេរចនេនកនុងតំបន់។ េនកនុង
ករណីេនះ រកុមហ៊ុន ឬបុគគលេធវករសនយផតល់កិចចសនយករងរែដលទទួលបនផល
របេយជន៍រកសែរកល

(ជេរឿយៗតរមូវឲយបង់ៃថលេសវ)

េហយបនទប់មកពលករ

នឹងដឹ ងថមិនមនករងរ ឬរបសិនជមនករងរ លកខខណឌគឺមិនដូចនឹ ងអវីែដលរតូវ
បនសនយេនះេទ។ ករបតូរកិចចសនយ េនេពលែដលកិចចសនយេដមរតូវបនផលស់បូតរ

ជំនួសេដយកិចស
ច នយេផសង ែដលេនះែតងែតេកតេឡង ែដលពលកររតូវបនរបគល់

ដល់េថែកដៃទេទៀត េហយេធវករងរខុសគនទំងរសុងពីអីែវ ដលបនសនយ េនេពល
ែដលពួកេគេទដល់របេទសទិសេដ។ ឧទហរណ៍ដ៏ ជូរចត់បំផុតៃនសថនករណ៍េបក
របស់េនះ

គឺករជួញដូរ

ែដលពលករជេរឿយៗធល ក់ចូលសថនភពដូចជទសករ។

ពលកមមេដយបងខំក៏អចេកតមនកនុងសថនភពេនះផងែដរ ែដលពលករមិ នអចចក
េចញពីករងរ

េទះបីជេនេពលែដលលកខខណឌករងរមិនអចរទំរទបន

សរែតកងវះនូវឯកសរអតតសញញណ
េរជសេរ ស។

និងមិ នមនលទធភពកនុងករសងបំណុលពីករ

កររ ំេលភបំពនដៃទេទៀតរួមមនៃថលេសវខពស់េពក

ែដលមនេនកនុងកិ ចចសនយ
េនះេទ។

េដយ

និងករកត់កង

ដូចេនះរបក់ឈូលមិ
ន
នបនេរចនដូចអវីែដលបនសនយ

លកខខណឌកែនលងេធវក
 រមន
ិ លអ
េនកែនលងករងរ

ពលករេទសនតរបេវសន៍

(ជពិេសសពលករែដលមិនឯកសរ)

អរស័យេលសណ
ត នចិ តតរបស់េថែករបស់ពួកេគ និងមរនតីមូលដឋន េដយសរពួកេគ
មិនអចទទួលបនករករពរេដយេសមភព និងយុតិធ
ត ម៌ពីចបប់េនះេទ។ កររ ំេលភ
បំពនជទូេទ រួមមនករមិនេបករបក់ឈួល
ន
លកខខណឌករងរែដលគរគិច េរគះ
ថនក់ និងមិ នមនអនម័យ និងេម៉ ងករងរែវង។ េពលខលះពលករជួយកិចចករផទះ រតូវ
បនតរមូវឲយេធវករពីេម៉ ង ៦ រពឹករហូតដល់ (េដមបីបញូជ នេកមងៗេទសល) រហូត
ដល់ពក់ កណ
ត លអរធតបនទប់ពីពួកេគដុសេលៀងបនទប់ពីអហរេពលលងច។ េម៉ ង
ករងរជមធយមកនុងមួ យសបតហ៍ ែដលខុ សគនទូទំងអសុីអេគនយ៍ (ប៉ុែនតគួរែតរបែហល
ជ៤៥េម៉ ង) អចមនរហូតដល់េទ ៧២ េម៉ ង។

យ៉ ងណមិញ ករណីែដលធងន់ធងរបំផុតៃនកររេំ លភបំពន គឺមនេនេលទូកេនសទ។
ជេរឿយៗ កមមករេនសទរតូវេធវករ ១៨ េទ២២េម៉ ងកនុងមួយៃថង េដយពលកមមេដយ
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ៃដផទល់ និងរបំពីរៃថងកុនងមួយសបតហ៍។ អចេដក និងញ
ុ ំបនលុះរតែតេនេពល
ែដលសំណញ់េនកនុងទឹក េហយេពលថមីៗេនះរតីមិនសូវសំបូរេនះេទ។ អនកេនសទ
រស់េនកនុងបនទប់គរគិចគួរឲយេខពម

ខវះទឹក

េហយពួកេគរតូវែតេធវករេទះបីជអស់

កមលំងលហិតលហី ឬឈឺ ដូចេនះរបឈមនឹងហនិភ័យសរមប់ខួនឯង
ល
និងអនកដៃទ។

កររ ំេលភបំពនេនកែនលងករងរ
េទះបីជេនេរកកែនលងេធវករ

ពលករេទសនតរបេវសន៍អចរបឈមនឹងករេរ សេអង

តមរយៈកររ ំខនពីប៉ូលីស ករែឆកេឆរមតងេហយមតងេទៀត មិនអចបញូច នកូនេទេរៀន
និងមិ នអចអនុវតតជំេនឿសសន

ឬបុណយជតិបនេនះេទ។ពលករេទសនតរបេវសន៍

អចរបឈមកររ ំេលភបំពនេនេពលបញចប់ ករងររបស់ពួកេគ។
ភគេរចនេនអសុីអេគនយ៍

ចំេពះរបេទស

ពលករមិនមនឯកសររតូវបនចត់ទុកថជឧរកិដឋជន

េហយរតូវបនបេណតញភលមៗ។

ករណីអចេក តមនេឡងេនេពលែដលមចស់េរង

រចកមិនចង់េបករបក់ឈូលដល់
ន
កមមកររបស់ខួលន េហយបនេហប៉ូលីសេដមបីមកយក
ពលករេទសនតរបេវសន៍ែដលមិនមនឯកសរ េហយបេណតញពីេចញពីរបេទស (ែដល
ពួកេគមិ នអចបតឹងេដមបីទមទររបក់ឈួនលរបស់ខួលនបន)។

េដយសរសតង់ដរទប

ពក់ព័នធនឹងករបេណតញេចញេនកនុងរបេទសភគេរច ន ពលករេទសនតរបេវសន៍ដឹងថ
របសិនជពួកេគពយយមកនុងករទមទរសិទិរធ បស់ខួលនពីមនុសសខុ ស

ពួកេគអចរតូវ

បនបញូជ នមកផទះវ ិញ ចប់ខួន
ល ឬវយេធវបប។ របេទសម៉ េឡសុីមនចបប់មួយែដល
អនុញញតឲយវយេធវបប

ពលករេទសនតរបេវសន៍ែដលមិនមនឯកសរ េហយចេនលះ

ឆនំ ២០០៥ និង ២០១០ បនវយេធវបប ជនបរេទសជិត ៣០ ០០០នក់ ។ ឧបសគគ
ទំងេនះមនឥទធិពលកនុងករបងអក់ពលករេទសនតរបេវសន៍ េហយនិងសមតថភពរបស់
ពួកេគកនុងករអនុវតតសិទិ។
ធ
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ករណីសិកស
ករភ័ យខលចរបស់ជនមិ នែមនជពលរដឋ
េនេឈៀងៃម៉

ទីរកុងមួយៃនរបេទសៃថខងេជ ង

មននិសសិតរសីមហវ ិទយល័យវ ័យ

េកមងមួយរូប រតូវបនរ ំេលភ និងសមលប់កុនងសយនដឋនរបស់ខួលន។ ជនសងស័យគឺជ
កមមករសំណង់ជនជតិសនពីរនក់ រតូវបនចប់ខួលន។ បនទ ប់ពីករចប់ខួន
ល និសសិត
ចប់េផតមដែងហរកបួន

េហយរតូវបនគំរទេដយប៉ូលីស

េសនឲយបេណតញរល់កមមករ

សំណង់ែដលជពលករេទសនតរបេវសន៍ ទំងអស់េនេឈៀងៃម៉។ ករវយឆមក់ និងករ
បេណតញេចញមួយចំនួនរតូវបនេធវេឡងេនៃថងបនទប់មក
រតូវបនបេណតញេទរបេទសភូមវ ិញ។
ករណីមួយចំនួន

េហយពលកររប់រយនក់

ករបេណតញេចញគឺខុសចបប់

េហយកនុង

ពលរដឋៃថែដលបនចប់ខួលនេនកនុងករវយឆមក់រតូវបនបេណតញ

េចញពីរបេទសៃថេទរបេទសភូមផងែដរ។
របេទសម៉ េឡសុី បនេធវករបេណតញពលករេទសនតរបេវសន៍េចញរទង់រទយធំ ែដល
ពលកររប់មុឺននក់រតូវបនចប់ ខួន
ល
និងបេណតញកនុងរយៈេពលខលីប៉ុេណណះ (េទះបីជ
ករបេណតញេចញេនះមិ នរតូវបនេធវេឡងកនុងរទង់រទយធំយ៉ងេនះ

ចប់ តំងពីឆនំ

២០០៤ ក៏េដយ)។ ករបេណតញេចញរទង់ រទយធំ ជករណីករម ប៉ុែនតជកររ ំេលភ
បំព នដ៏េរគះថនក់េលសិទិធមនុសស

េហយសកមមភពេនះចបស់ណស់គឺផុទយនឹងសិទិធ

មនុសស និងចបប់ជតិ ។ ប៉ុែនតករភ័យខលចរបស់របជជនេលឧរកិដឋជនែដលមិនែមនជ
ពលរដឋេនែតមនខលំង

េហយជលទធផលភពជជនរងេរគះរបស់របជជនមិនែមន

ជពលរដឋែដលមិនមនកំហុសទទួលករយកចិតតទុកដក់មិនបនដិតដល់េនះេទ។

ពលកមមេដយបងខំ
ពលកមមេដយបងខំជទរមង់ដ៏ធងន់ធងរបំផុតៃនកររំេលភបំពនេលពលកមម។ អនុសញញ
ILO េលខ ២៩ សតីពីពលកមមេដយបងខំ (១៩៣០) កំណត់ ថ៖
“រល់ករងរ

ឬេសវកមមែដលទទួលបនពីបុគគលណមួយែដលសថិតកនុងសថនភពៃន

ករដក់ទណឌកមមណមួយ និងែដលករងរ ឬេសវកមមេនះមិនរតូវបនបំ េពញេដយ
បុគគលេនះេដយសម័រគចិតតេនះេទ.”។
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ករណីសិកស
ពលកមមេដយបងខំ
ករណីសិកសេនះគឺេចញពីកំណត់រតសមភសន៍

ែដលបនេធវេឡងកនុងគេរមងរសវ

រជវកលពីេពលថមីេនះសតីពីពលករេទសនតរបេវសន៍កុនងរបេទសម៉ េឡសុី។
កំណត់ចំណំ៖

រល់េឈមះទំងអស់ែដលរតូវបនេរបរបស់កុនងឧទហរណ៍េនះ

រួម

មនទំងេឈមះមនុសស និងរកុមហ៊ុន គឺជរហសនម។
េដមបីេឆលយតបនឹងេគលនេយបយរកុមហ៊ុន
របស់កមលំងពលកមមេទសនតរបេវសន៍

រកុមហ៊ុនកមមនតសល

(Cyber)

េរប

ែដលបនេសនឲយភនក់ងរពលកមមកុនងករេលក

កមពស់លកខខណឌករងរេដមបីេឆលយតបនឹងរបក់ ឈូនលអបបរមរសបចបប់

និងលកខ

ខណឌរស់េនរបស់ពលករ។ ជជងបំេពញតមអវី Cyber េសន ភនក់ ករកមលំងពលកមម
បនចរចអរតរបក់ឈួនលជមួ យនឹងពលករ។ ភនក់ ងរបនផតល់របក់ចំនួន ៤១. ៥០
រ ីងហគីត (របែហលជ
ៃថងឈប់សរមក

១៣ ដុលលរកនុងមួយៃថង)

ប៉ុែនតមិនបនកត់កងអវីេនះេទ

េដយមិនមនរបក់ឈួនលសរមប់
េលកែលងែតរបក់េសវេរជស

េរ សែដលពួកេគរតូវបង់ ។ ពលករបនរពមេរពៀងេដយផទល់មត់េលកិចចសនយេនះ។
បនទ ប់មកកិចចសនយរតូវបនេធវេឡងជភសអង់េគលស និងម៉ េឡ ែដលគមនពលករ
ណមនក់យល់េនះេទ ប៉ុែនតពួកេគបនចុះកិ ចចសនយេដយេជឿេលសំដីរបស់ភនក់ ងរ។
ពលករបនកត់សមគល់ថករកត់កងរតូវបនសរេសរេឡងជអង់េគលស
េពលែដលពួកេគរតលប់េទកន់ផទះសំណក់របស់ពួកេគវ ិញ
បកែរបេដយេរបវចននុរកម។

េហយេន

ពួកេគបនពយយម

ពលករមិនបនដឹងអវីទំងអស់

ភនក់ ងរបនេឆលយ

េទរកុមហ៊ុន Cyber េដមបីរយករណ៍ថពលករបនរពមេរពៀងេលអរតរបក់ឈូនលថមី
ប៉ុែនតគណៈរគប់ រគងរបស់ Cyber ទទួ ចថេនះមិនអចទទួ លយកបន េទះបី ជពលករ
បនរពមេរពៀងក៏ េដយ ករលកខខណឌមិ នបំេពញតមលកខខណឌចបប់ ជអបបរមេនះេទ។

ភនក់ ងរបនសេរមចចិតតកុនងករដកពលករេចញពីរកុមហ៊ុន។

ខណៈេពលែដលកំពុង

រងចំ ចត់តំងេទរកមហ៊ុនថមី ពលករមិនបនេធវករ េហយដូចេនះ ពួកេគមិនទទួល
បនរបក់ឈូលអវ
ន
ីេនះេទ។ ពួកេគរតូវបននំេទកន់ផទះមួ យែដលមនចមងយ ៥០

km

ពីផទះសំណក់េដម។

ពួកេគបនេរៀបរប់ថកែនលងែដលពួកេគរស់េនគឺតូចខលំង

ណស់ បុរស ១០ នក់ កុងបនទ
ន
ប់មួយ និងរសតី ៣០ េទៀតេនកនុងបនទប់មួយេទៀត។
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បនទប់ពី ១០ ៃថងេរកយមក ពលកររយករណ៍ពីរកុមហ៊ុនថមី។ ពលករលឺថលកខខណឌ
ករងរកនុងរកុមហ៊ុនេនះគឺមិនលអទល់ែតេសះ។

ពួកេគបដិេសធនឹងករេរៀបចំថីមេនះ

េហយបនេសនឲយេរៀបចំ េទកែនលងេផសង។ ជំនួសឲយករេឆលយតប ភនក់ងរេធវករគរមម
កំែហងកនុងកររបគល់ពួកេគដល់ប៉ូលីស របសិនជពួ កេគេនែតតអូញែតអរេទៀត។

បនទប់

ដូចេនះពួកេគអចែសវងរកភនក់ងរេថែក

មកពលករសុំលិខិតឆលងែដនរបស់ពួកេគវ ិញ

ដៃទេផសង ប៉ុែនតភនក់ងរេនះបដិ េសធ។ បនទ ប់មកពួកេគសុំរតលប់មករបេទសមីយ៉ន់
ម៉ វ ិញ

ប៉ុែនតភនក់ងរេនះបដិេសធមិនឲយពួកេគេទ។

កំែហងឲយប៉ូ លីសចប់ខួលនពួកេគ

ភនក់ ងរេនែតេធវករគរមម

េហយេនេពលណមួយេនះភនក់ងរពិតជមកផទះ

សំណក់ជមួ យនឹងប៉ូ លីស។ បនទប់ពីេពលេនះមក ពលករភ័យខលចខលំង ដូចេនះពួក
េគរត់េចញពីេថែក ប៉ុែនតេដយសរគមនលិខិតឆលងែដន និងមិ នមនលុយជប់នឹងខលួន
េលកែលងែតលុយតិចតួចែដលខលួនបនសនសំប៉ុេណណះ។ ពួកេគេនែតេនកនុងរបេទស
ម៉ េឡសុី ជប់អនទក់ រហូតដល់ពួកេគរតូវបនចប់ខួលន ឃុំខួន
ល និងរតូវបនបេណតញេចញ។

ករងរេដយបងខំមនធតុផសំចំនួនពីរ។ ទីមួយ ថករងរគឺេដយមិនសម័រគចិតត មន
ន័យថរតូវបនេធវេឡងេដយរបឆំងនឹ ងឆនទះរបស់បុគល
គ ។ េនះអចជករេរជសេរ ស
េដយបងខំ រស់េនដូចជប់ឃុំឃំង និងករេធវមិនឲយចកេចញពីនិេយជកបន។ ទីពីរ
គឺថករងររតូវបនេធវេឡង

េដយករគរមមកំែហងកនុងករដក់ទណឌកមម។

កនុង

ករណីភគេរចន ករដក់ទណឌកមមេនះគឺជករគរមមកំែហងេលកររ ំេលភបំពនេល
រូបរងរងកយ ប៉ុែនតវអចជករគរមមកំែហងដល់រកុមរគួសរ ឬគរមមដក់ទណឌ
កមមរបសិនេបពលកររត់េគច។ េនកនុងករណីៃនករជួញដូរ ពលកមមេដយបងខំជទូ េទ
េកតេឡងកនុងបរ ិបទែដលពលករមិនរតូវបនេបករបក់ឈូនល

ករងរសងកត់សងកិន

(ជឧទហរណ៍ េសវផលូវេភទ) េហយពលករមិនមនេសរ ីភពៃនករេដរេហរកនុងករ
ចកេចញពីកែនលងករងររបស់ខួលនេនះេទ។ កររ ំេលភបំពនមួយចំ នួនេនកែនលងករ
ងរអចជេរឿងតួចតច

ជឧទហរណ៍

លកខខណឌករងរមិនលអរបេសរ

(េកតេពក

រតជក់េពក កងវក់េពក ឬលកខខណឌមិ នមនអនម័យ)។ លកខខណឌខលះអចមនភព
ធងន់ធងរ ប៉ុែនតមិនែមនជបទឧរកិដឋេនះេទ កររ ំេលភបំពនេដយផទល់មត់ ឬករកត់
កងេដយមិនមនករអនុញញតេលរបក់ឈូនល។

កររ ំេលភបំពនេនកែនលងករងរ

ដៃទេទៀតអចកលយជបទឧរកិដឋែដលជករពិតណស់គឺជពលកមមេដយបងខំ ជឧទ
ហរណ៍កររ ំេលភបំពនរូបរងកយ ករលួចរបក់ឈូនល ឬពលកមមកុមរ។
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ករណីសិកស
ករករពរពលករេទសនតរបេវសន៍ ជកុ មរ
ករេបះពុមពផសយមួ យេដយមជឈមណឌលេទសនតរបេវសន៍ Mahidol ែដលមនចំណង
េជងថជនរងេរគះអត់រសេមលៃនករជួញដូរេនរបេទសៃថ បងហញនូវសថនករណ៍
ៃនេកមងែដលែសវងរកករងរេធវេនរបេទសៃថ។
ទូកបនេចញេទសមុរទ េហយ ឃីន

មិនដឹ ងថគត់ េនកែនលងណ ឬទូកេនសទ

កំពុងេទណេនះេទ។ គត់រតូវបនបញ
ជ ឲយេលកេកសដក់រតី ឈនួលសរមប់ករងរ
របស់គត់េនះេទ។ អនកែដលរគប់រគងពលករមិនខវល់ថ ឃីន មិនរគប់អយុេនះេទ។
ឃីន បនេធវករេលទូកអឹស់រយៈេពលរបំពីរៃថង េហយេនេពលែដលទូកមកដល់ែផ
េកមងេនះរតូវបង់េបះេចលជមួយនឹ ងមិតតភ័រកតរបស់គត់។
បនទ ប់មកេទៀត េកមងេនះបនធលក់ចូលកនុងកណ
ត ប់ៃដរសតីៃថមនក់ ែដលបនចក់ េសរ
េកមងរបុសទំងពីរនក់េនះកនុងបនទប់មួយអស់រយៈេពលបីៃថង
បនបញូជ នេទទូកេនសទេផសងេទៀត។

មុនេពលែដលពួកេគរតូវ

េនេពលែដលេឃញេកមងទំងពី រេនះ

មចស់

ទូកថមីទទួលយកែតមិតតភ័រកតរបស់ ឃីន េដយសរែតគត់មនអយុ ១៩ឆនំ។ េដយ
សរេកមងេពកមិនអចេធវករបន ឃីន រតូវបនេបះបង់េចលេនតមផលូវមនក់ ឯង មិន
េចះភសៃថ េហយមិនដឹងថគត់េនកែនលងណ េហយមិនអចសុំជំនួយបន។ ចុង
បញចប់ គត់ចប់េផតមេដ រចុះេដ រេឡង។ បីៃថងេរកយមក ឃីន កំពុងេដ រេលសពនអកស

ត ៉ូលីស។ ប៉ុសិ៍ប
ត ៉ូលីសគឺេនកនុងរសុក
មួយ ឡនមួយឈប់េហយបនយកគត់េទប៉ុ សិ៍ប
Klong Toey ទីរកុងបងកក។

មិនបនញ
ល
ុ ំ ឬផឹ ករតឹ មរតូវអស់រយៈេពលបី ៃថង ឃីន រតូវបនបញូជ នេទមជឈមណឌលឃុំខួន
អេនតរបេវសន៍ េនសន់ផូល (Suan Plu) កនុងទីរកុងបងកក ែដលគត់ រតូវបនឃុំខួលនេន
ទីេនះអស់រយៈេពលបីែខ។

មនុសសមកពី របេទសមីយ៉ន់ ម៉

និងៃថសថិតកនុងកែនលងឃុំខួន
ល

ជមួ យគត់ ។ េរកយមក ឃិន រតូវបននិរេទសេទែម៉ សុត (Mae Sot) េនរពំែដនៃថ
មីយ៉ន់ ម៉។

េនេពលេទដល់

ប៉ូលីសអេនតរបេវសន៍បនរបគល់ខួលនគត់ ដល់ទហន

របជធិ បេតយយពុទធសសនកេរ ៉ន(DKBA) េនមី យ៉វ៉ ត់ឌី (Myawaddy)។ េដយសរ រតូវ
ែតមនអនកណមនក់រតូវែតេលះេដ មបីឲយេដះែលង ឃីន បុគគលិកអងគករមួយរូបបនទិ ញ
ឃីន ពីទហន េហយគត់ រតូវបនបញូជ នរតលប់ េទែម៉ សុត (Mae So វ ិញេហយសថន
េនកនុងផទះែដលមនសុវតថិភពរបស់អងគករផតល់ជំនួយរបស់មីយ៉ន់ ម៉។ បនទប់មក អងគករ
េនះបនបញូជ នគត់ េទសលបណុត ះបណ
ត ល ែដលគត់បនេរៀនៃថ អង់ េគលស និងមីយ៉ន
ម៉ ។ េនកែនលងេនះ គត់ បនរប់អ នមិតតភ័រកត និងមនភពសបបយរ ីករយ។ ឃិន
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េពលបចចុបបននកំពុងែសវងរកករអប់រ ំ និងករែថរកសរតឹមរតូវ ប៉ុែនតគត់មិនមនឯកសរ
រសបចបប់េដមបីសនក់េនកនុងរបេទសៃថ េហយេនែតរបឈមនឹងករចប់ខួលន និរេទស
ឬជួញដូរសរជថមី។

លំហត់អនុវតត៖
ែសវងរកកររ ំេលភបំពនសិទិធ
ចំេពះេរឿងកតីទំងពីរែដលបនបញ
ជ ក់លមអិតខងេល

ពលកមមេដយបងខំេនម៉ េឡសុី

និងពលករជកុមរេនរបេទសៃថ សូមបញ
ជ ក់លមអិតពីកររ ំេលភបំពនចមបងេលអនក
ែដលពក់ ព័នធ។ េតេនះជកររ ំេលភបំពនសិទិម
ធ នុសសែមនែដរឬេទ?
ឧទហរណ៍ៃនកររ ំេលភបំពនអចជ៖
•

រ ំេលភកិចចសនយ

•

ៃថលេសវៃថលេពក

•

របក់ ឈូលមិ
ន
នរគប់តមចំនួន ឬមិនមនករេបករបក់ ឈូល
ន

•

េម៉ ងករងរែវង

•

លកខខណឌរស់េនមិនលអ

•

មនលទធភពតិចកនុងករទទួលបនករែថទំសុខភព

•

ករដកហូតឯកសរ

•

ករគរមមកំែហងដល់សនតិសុខ

•

មិនមនេសរ ីភពកនុងករេដរេហរ

៧.៣.១ សកមម ភ ពរដឋ ភិប ល ែដលអចករពរសិ ទិធព លករេទសនតរKេវសន៍
អនុសញញអំពវនវដល់រដឋកុងករបង
ន
ក រ “ករេហរ និងករងរេដយមិនរសបចបប់ ឬលួច
លក់របស់ពលករេទសនតរបេវសន៍កុនងសថនភពែដលមិនេទៀងទត់ ”

េហយរបកស

ថរដឋគួរែតធន “ លកខខណឌសុវតថិភព េសមភព ជមនុសស និងរសបចបប់ ”។ មួយែផនក

កិចចករេនះ

អចសេរមចបនតមរយៈករបេងកនភពេទៀងទត់ៃនករងរេទសនត

របេវសន៍ ែដលអនុញញតឲយពលករែដលមិនមនឯកសរទំងអស់កុនងករកលយជមន

ឯកសរជបេណត រៗ។ ផតល់ភពរសបចបប់ដល់ពលកមមេទសនតរបេវសន៍នឹងកត់បនថយ

វ ិសលភព និងតរមូវករេលេសដឋកិចចឧរកិដឋកុនងេទសនតរបេវសន៍ ែដលអចកត់បនថយ
នូវេក តមនេឡងនូវករជួញដូរ។ ខណៈេពលែដលេនះដក់កតពវកិចចដល់រដឋភិបល
កនុងករករពរពលករពី កររ ំេលភបំពន វក៏អចរតូវបនេរបរបស់េដយរដឋភិ បល
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ជេលសមួយកនុងករកំណត់ទិសេដ

បរងកបពលករេទសនតរបេវសន៍តមរយៈបេងកន

កររតួតពិនិតយតមរពំែដន វយឆមក់កែនលងករងរ និងនិ រេទសពលករែដលមិនមនឯក
សរ។

េលសពីេនះេទៀត

មិនមនករេសនឲយរដឋភិ បលកនុងករេលកកមពស់លទធភព

ដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍ែដលមនឯកសរ

ឬេសនដល់រកុមហ៊ុនេដមបីជួយកនុងករ

ផតលភ
់ ពេទៀងទត់ ដល់កមលំងពលកមមរបស់ពួកេគេនះេទ។

ICRMW

ែចងថរដឋ

ភិបលគួរែត ”ចត់ វ ិធនករសមរសបេដមបីធនថ [សថនភពមិនេទៀងទត់] មិនេកត
េឡងតេទេទៀតេនះេទ” ប៉ុែនតអនុសញញេនះមិ នបនអំ ពវនវឲយមនករផលស់បូរចបប់
ត
ឬេគលនេយបយអេនតរបេវសន៍ េនះេទ

ែដលអចរួមបញូច លនូវឧបសគគជេរច ន

ដល់ករចូ លេដយមនឯកសរេទៀងទត់។

េទះបីជ ICRMW បងករមិនឲយមននិរេទសតមទំ េនងចិតតក៏េដយ ករនិ រេទសរសប
ចបប់ រតូវបនអនុញញតកនុងអនុសញញេនះ។

សិទិរធ បស់រដឋភិបល

ជករពិតណស់

ករបេណតញេចញជ

េទះបីជករនិ រេទសេនះរតូវេធវេឡងតមយនតករចបប់ក៏េដយ។

ពលករេទសនតរបេវសន៍ ពិតជមនសិទិព
ធ ក់ព័នធនឹងករនិរេទស រួមមនសិទិក
ធ ុងករបត
ន
ឹង
តវ៉ និងសិទិត
ធ ទល់នឹងករនិរេទសជរកុម។ យ៉ ងណមិញ េនមនចេនលះសរមប់ករ
បករសយពក់ព័នធនឹងេគលគំ និតៃនភពរសបចបប់ េដមបីរបឆំងនឹងករនិរេទសតម
ទំេនងចិតត។ មនសកមមភពមួយចំនួនែដលរដឋភិ បលអចេធវបនែដលមិនករមិតេល
សិទិធពលករ។

េនះរួមមនបបញញតិតកមមេលរបេភទៃនករងរែដលពលករេទសនតរបេវសន៍

អចេធវបន។ េនកនុងរបេទសដូចជៃថ និងម៉ េឡសុី ពលករេទសនតរបេវសន៍រតូវបន

ដក់ករមិ តេលវ ិស័យករងរជក់លក់មួយចំនួន។

(ជឧទហរណ៍

ពលករេទសនត

របេវសន៍កុនងរបេទសៃថ អចេធវករកនុងឧសសហកមមេនសទ កមមនតសល កិចចករផទះ
ករដឹ កជញូជ នទំនិញ កសិកមម និងសំណង់ប៉ុេណណះ)។ ជទូ េទ របេភទករងរែដល

ពលករេទសនតរបេវសន៍េធវគឺសិត
ថ កនុងរបេទស “ បី D” ករងរែដលកងវក់ េរគះថនក់ និង

មិនៃថលថូនរ។ ជឧទហរណ៍ ករងរកនុងឧសសហកមមេនសទ អចរួមបញចូ លករងរ

កងវក់ដូចជវះេពះរតី (ជករងរែដលធំកិន
ល សអយ)។
ឧទហរណ៍មួយៃនករងរេរគះ
ុ
ថនក់គឺេធវករេលទូកេនសទកែនលងមហសគរ។

ករងរមិនៃថលថូនរអចជអនកបេរម

េសវផលូវេភទលកខណៈពណិជជកមមដល់អនកេនសទ

(េទះបីេនះមិនែមនទរមង់ករងរ

រសបចបប់ ក៏េដយ)។
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ករណីសិកស
អនកជួយកិ ចក
ច រផទះេនសឹងហបូរ ីេរៀបរប់ពីេហតុករណ៍
របយករណ៍ករឃលំេម លសិទិម
ធ នុសស សតីពីអនកជួយកិ ចចករផទះកនុងរបេទសសឹងហបូរ ី គឺ
របយករណ៍

រសតីជួយកិចក
ច រផទះចំសតប់បញ
ជ

ែដលបងហញពី ករេរៀបរប់របស់រសតី

ជួយកិចចករផទះជនជតិឥណូឌ េនសុី ែដលកំពុងបេរមករងរកនុងរបេទសសឹងហបូរ ីដូចខង
េរកមេនះ៖
“ខញុំមិនរតូវបនអនុញញតឲយេចញេរក។ ខញុំមិនែដលេចញេទខងេរក មិនែដលសូមបីែត

េទខងេរកេដ មបីយកសំរមេចល។ ខញំុេនកនុងផទះរហូត ខញំុមិនែដលេទផសរទល់ែត
េសះ។

ខញំុមិនរតូវបនអនុញញតឲយេបកវិទយុសតប់ េនះេទ។

ខញំុអចេឃញពិ ភពេលក

ខងេរកេនេពលែដលខញំុហងសេមលៀកបំពក់ ប៉ុេណណះ។ េថែករបស់ខំុញនិយយថ ‘កុំ
និយយជមួ យអនកណមនក់ឲយេសះ។ កុំនិយយជមួ យមិតិភ
ត ័ កត ឬ អនកជិតខងឲយ
េសះ’។ ខញំុមិនរតូវបនអនុញញតឲយទក់ទងជមួយសច់ញតិ។ ខញំុប នេធវករអស់រយៈ
េពលបីឆនំ។

ខញំុមិនមនមនុ សសនិយយជមួយ។

ខញំុសួរេថែករបស់ខំុេញ តខំុញអចេទ

របេទសឥណូឌ េនសុីវ ិញបនឬក៏ អត់ េហយគត់និយយថ េទ។ ពួកគត់និយយថ
’អនកឯងរតូវែតបញចប់កិចចសនយរបស់ខួន។
ល

អនកឯករតូវែតធនបញចប់កិចស
ច នយរបស់

អនក មុនេពលរតលប់េទវ ិញ’។

អនកជួ យកិចចករផទះមនភពងយរងេរគះជពិេសស
មិតិភ
ត ័ កត

និងរកុមរគួសរ។

េដសយរពួកេគេនផតច់ខួលនពី

បញ
ហ មនករែរបរបួលេដយសរែតមនទូរស័ពទចល័ត

េហយរបេទសដូចជសឹងហបូរ ី និងហុងកុង បនអនុម័តចបប់េដមបីឲយអនកជួ យកិចចករផទះ
មនេពលឈប់សរមប់ របចំសបតហ៍ចំនួនមួយៃថង។ យ៉ ងណមិញ ករករពរេនែត
គមនករធន។

ៃថងឈប់សរមកកនុងរបេទសសិងហបូរ ីគឺមិនែមនជករតរមូវដច់ខត

និេយជកអចដកហូតទូរស័ពទ េហយអនកជួយកិចចករផទះមនអរមមណ៍ភ័យខលច េធវឲយ
មិនហ៊នដក់ ពកយបណឹត ង។

៧.៣.២ អងគក រពលករេទសនតរKេវសន៍
អងគករពលករេទសនតរបេវសន៍ខុសៗគនពក់ព័នធនឹងទំហំ

និងសកមមភព។

ករចំ នួនបីរបេភទែដលេធវករករពរសិទិធរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍។
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មនអងគ

អងគករអនតរជតិ
េរកពី UN ែដលមនសថប័នសនធិសញញសរមប់ ICRMW និងអនករយករណ៍ពិេសស
ពីសិទិរធ បស់ជនមិនែមនជពលរដឋ

អងគករអនតរជតិ ដៃទេទៀតែដលរគប់រគងសិទិធពលករ

េទសនតរបេវសន៍ មនដូចជ ILO (អងគករអនតរជតិខងករងរ) និង IOM (អងគករអនតរ

ជតិេទសនតរបេវសន៍)។

ខណៈេពលែដលពួកេគេនមនែដនកំណត់កុនងករផតល់ករ

របឹកស និងកររសវរជវបេចចកេទស អងគករទំងេនះេដរតួជសថប័នកំណត់សង
ត ់ ដរដ៏
សំខន់។

NGOs ជំនញកនងរសុ
ក
ុ

អងគករទំងេនះផតល់េសវកមមដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍ ដូចជេសវផលូវចបប់ ករករពរ

ំ
NGOs ែដលេធវករជមួយពលករេទសនតរបេវសន៍ចំនួនពីរែដលេលច
និងករអប់រ។
េធលបំ ផុតកនុងតំ បន់គឺ វទិកពលករេទសនតរបេវសន៍ (មនទីតំងេនរបេទសហវីលីពីន)
និងរកុមករងរពលករេទសនតរបេវសន៍អស៊ន។ អងគករទំងពីរេនះពក់ព័នធយ៉ងសុី
ជេរមកនុងករតស៊ូមតិ និងករកំណត់ សង
ត ់ដ រ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត អងគករតមមូល
ដឋនក៏អចផតល់េសវកមមបនែដរ (ដូចជបណ
ត ញករពរសិទិធករងរ (LPN) ែដលមន
ទីតំងេនរបេទសៃថ ឬ កមលំងរសតី Tenaganita កនុងរបេទសម៉ េឡសុជ
ី េដ ម)។ រកុមទំង
េនះផតល់េសវកមមដូចជេសវផលូវចបប់ ករអប់ រ ំសរមប់ កុមររបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍

ិ ីសីព
កមមវធ
ត ីសុខភព ជរមក ករតស៊ូមតិេលសិទិព
ធ លករេទសនតរបេវសន៍ និងករផតល់
ជំនួយមនុសសធម៌ចំេពះពលករ

និងរកុមរគួសររបស់ពួកេគ។

អងគករទំងេនះមួយ

ចំនួនទទួលបនករគំរទពី ILO និង IOM ដូចេនះបេងកតនូវសថនភពមួយែដលសកមម
ភពតមមូលដឋន ទទួលបនករគំរទជអនតរជតិ។

សហជី ពពលករ
េនះជករផតល់មេធយបយកនុងករេគៀងគរពលករេទសនតរបេវសន៍ ែដលសេមលងបុ គគល
របស់គត់មិនរតូវបនេគដឹងលឺ។ តមរយៈករចូលរួមកនុងសហជីព ពលករ និងរគួសរ
របស់ពលករទទួលបនតំណង ករករពរ និងលទធភពកនុងករទទួលបនយុតិធ
ត ម៌។
យ៉ ងណមិញ

េដយសរជេរឿយៗពលករេទនតរបេវសន៍មិនមនសិទិធកុនងករចូលរួម

កនុងសហជីព ឬមនលទធភពកនុងករទទួលបនេសវពី អងគករទំងេនះ ឥទធិពលរបស់
អងគករទំងេនះេនមនករមិតេនេឡយ។ កនុងឆកអនតរជតិ សហជីពែដលមនមូល
ដឋនេនអេមរ ិក AFL-CIO េធវកិចចករេឆពះេទកន់កំែណទរមង់អេនតរបេវសន៍ សិទិធ
ពលករេពញេលញរបស់ពលករបរេទស កររគប់រគងពលករេទសនតរបេវសន៍ជកុ មរ
សតង់ដរកែនលងករងរែដលលអរបេសរេឡង
េទសនតរបេវសន៍ និងរគួសររបស់ពួកេគ។
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និងអនកតំណងរសបចបប់ដល់ពលករ

ដូចែដលបនេឃញ

មនមេធយបយជេរច នែដលពលករេទសនតរបេវសន៍រតូវបន

ករពរេដយអងគករទំងេនះ។

ករករពរពលករេនកែនលងករងរគឺ មនសរៈសំខន់

ណស់ ដូចេនះពួកេគមិនអចរតូវបនរបរពឹតតមកេលមិនសមរមយ ឬមិនរតូវបនរ ំេលភ

បំពន។ អងគករអនតរគមន៍កុងស
ន
ថ នភពេនះតមរយៈករជរមបដល់ប៉ូលីស ឬមរនតី

រកសួងករងរអំពីកររ ំេលភបំពនេនកែនលងករងរ។ មនករទមទរឲយេធវករតស៊ូ
ិ ័យធុរកិ ចច
និងវស

មតិសរមប់សិទិព
ធ លករពីរដឋភិ បល

េហយេដមបីផលស់បូតរអកបប

កិរ ិយរបស់សធរណៈែដលមិនចូលចិតតពលករេទសនតរបេវសន៍។ រគួសររបស់ពលករ
កូនៗជេរចនរបស់ពលករេទសនតរបេវសន៍

េទសនតរបេវសន៍ រតូវករជំ នួយផងែដរ។

មិនទទួលបនលទធភពកនុងករទទួលបនេសវជមូលដឋន

ដូចជករែថទំសុខភព

និងករអប់រ ំ ែដលេនះអចរតូវបនផតល់ជូនេដយ NGOs។
ខណៈេពលែដលមនផលូវែវងឆងយេទៀត
របេវសន៍រតូវបនករពរ

ែដលរតូវេដ រមុនេពលសិទិរធ បស់ពលករេទសនត

ក៏ម នភពរបេសរេឡងមួយចំនួនកនុងតំបន់កុងរយៈេពល
ន

ប៉ុនមនទសវតសមកេនះ។ េដយករចូលជធរមនៃន ICRMW កនុងឆនំ២០០៣ និង ករ
បេងកត NGOs ជេរច នេដមបីករពរពលករេទសនតរបេវសន៍ គឺមនសកមមភពជេរចន
កនុងវ ិស័យេនះ។ យ៉ ងណមិ ញ បញ
ហ េនែតមន េហយេនះជករណីៃនទរមង់ ធងន់ធងរ
បំផុតៃនកររ ំេលភបំពនពលករេទសនតរបេវសន៍ គឺករជួញដូរ។

៧.៤ មនុសសែដលរតូវបនជួញដូរ
បទឧរកិដឋជួញដូរមនុសស

ជទូេទរតូវបនចត់ទុកថជរបេភទមួយៃនទសភព។

វេកតេឡងេនេពលែដលអនកណមនក់រតូវបនយកេចញពី ផទះ ឬកែនលងសនក់ េនរបស់
ពួកេគ

េហយដក់ ចូលកនុងសថនភពមួយែដលពួកេគរតូវបនេកងរបវ ័ញច

ករេកងរបវ ័ញច

េនះអចជពលកមមេដយបងខំ ឬករងរបេរម ផវេភទ។
ករជួ ញដូរមនុ សសជបញ
ហ ធងន់
ូល
ធងរមួយែដលមនកររ ីករលដលយ៉ ងខលំង កនុងរយៈេពលៃមភឆនំចុងេរកយេនះេដយ
សរេហតុ ផលមួយចំនួន ជចមបងពក់ ព័នធនឹងសកលភវូបនីយកមម៖
•

ករេក នេឡងៃនបណ
ត ញឧរកិដឋកមមឆលងែដន៖ សកលភវូបនីយកមមបននំឲយមន
សកមមភព និងបណ
ត ញបទឧរកិដឋឆលងែដន េដយសរករផលស់បូតរករទំនក់ទំនង
បេចចកវិទយ

និងករេធវដំេណរ។

ករជួ ញដូរមនុ សសេពលបចចុបបននេនះជឧសសហកមម

មិនរសបចបប់ ែដលរកចំណូលបនេរចនបំផុត។
• សកលភវូបនីយកមមៃនេសដឋកិចច៖

ជមួ យនឹងរបេទសកន់ ែតេរចនេឡងេធវករ

េបកចំហេសដឋកិចចរបស់ខួលន និងចលនែដលមនករេកនេឡងេដមបីពលកមម និង
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ករកំសនត

ករជួ ញដូរបនកលយជរបភពរកចំណូលៃនពលកមម។

មេធយបយ

េសដឋកិចចសកលភវូបនីយកមម ែដលេធវករបងវិលរបក់ ជុំវ ិញពិភពេលកេដមបីេផញ
ផលរបេយជន៍ពីសកមមភពមិ នរសបចបប់ ក៏មនភពកន់ ែតងយរសួលផងែដរ។

•

ករេធវដំេណរែដលងយរសួលជងមុន៖

បំលស់ទីធំៗរបស់របជជនជេរឿយៗ

ពក់ព័នន
ធ ឹងបំ លស់ទីមិនេទៀងទត់របស់របជជន និងទំ និញ។ មនុសសែដលរតូវ
បនជួញដូរជេរច នេធវដំេណររសបចបប់េទរបេទសដៃទ
•

ចូលកនុងសថនភពែដលរតូវបនជួញដូរប៉ុេណណះ។

គឺបនរតឹមែតធលក់ខួន
ល

ករផលស់បូតរទី ផសរករងរ៖ របេទសែដលមនកររីកចំេរ នឧសសហកមមឆប់ រហ័ស
េនអសុីអេគនយ៍
េរចន។

ជេរឿយៗរតូវករចំនួនពលករែដលមនតៃមលពលកមមទបជ

ជមួ យនឹងចំនួនរបជជនកន់ែតេរចន

ែដលមនេគលបំណងកនុងករ

េធវដំេណរេដមបីែសវងរកករងរខងេរករបេទសរបស់ពួកេគ

អចនំឲយមនករ

េកនេឡងនូវករជួញដូរ។ េលសពីេនះេទៀត ចំនួនេរចនៃនពលកររសតីែដលេន
លីវអចេធវឲយមនករេក នេឡងតរមូវករ កនុងករងរបេរមផូលវេភទជលកខណៈព
ណិជជកមម ែដលអចពឹងែផអកេលរសតីែដលរតូវបនជួញដូរ។
ចបប់ សីព
ត ីករជួញដូរមនរបភពេចញពីចបប់របឆំ ងរបបទសភព េទះបីជករជួញ
ដូរតមមេធយបយជេរច នបនកលយជបទឧរកិដឋ ែដលខុសគនពី ទសភពក៏េដយ។
ករបងករទសភពមនរបវតតិយូវលុងចប់ តំងពី ពក់ ណ
ត លទសវតសឆនំ

េហយករករពរពីអំេព ទសភពេពលបចចុបបននេនះ

១៨០០

មកេមល៉ះ

រតូវបនចត់ ទុកថជចបប់ អនតរ

ជតិទំេនៀមទំ លប់។ ចបប់ របឆំងករជួញដូរចប់េផតមតំងពីេដមទសវតសឆនំ ១៩០០
េហយចបប់ របឆំងករជូ ញដូរដំបូងរតូវបនេហជទូេទថជ “ចបប់ទសភពពណ៌ស”។

ចបប់ ទំងេនះមនេគលបំណងកនុងករករពររសតី

និងកុ មរែសបកសពីល ក់េធវជ

ទសភព ជពិ េសសកនុងទវីបអរហវិក និងមជឈឹមបូព៌។ ទសកររសតីែសបកសរតូវបន
ចត់ទុកថជេរឿងមិនពិត ែដលរតូវបនបេងកតេឡងេដមបីរគប់រគងរសតី និងចត់ ទុកជន
ជតិអរហវិក និងរបជជនមកពីមជឈឹមបូព៌ថជបិសច។ េទះបីជករគរមមកំែហង
េនះមិនរតូវបនបញ
ជ ក់ពិតរបកដក៏េដយ ក៏មនចបប់មួយចំនួនរតូវបនអនុម័តេដមបី
បញឈប់ករជួញដូរេនះ៖ កិចចរពមេរពៀងអនតរជតិសរមប់ករទប់សកត់ ករជួញដូរទស
ករជនជតិែសបកស (១៩០៤) អនុសញញអនតរជតិសីព
ត ីករទប់សកត់ករជួញដូរទសករ
ជនជតិ ែសបកស (១៩១០) និងអនុសញញអនតរជតិេដមបីទប់សកត់ ករជួញដូររសតី និង
កុមរ (១៩២១)។ សនៃដសំខន់ មួយែដលរតូវបនបេងកតេឡងេដយចបប់ ទំងេនះគឺ
ករេធវឲយចបប់ជួញដូរេផតតសំខន់ េលរសតី និងេលករជួញដូរសរមប់ទសភពផលូវេភទ។
ជករពិតណស់េនះជបញ
ហ ធងន់ធងរ

ប៉ុែនតេនះមនន័យថកលពីមុនករជួញដូរបុ រស

និងករជូញដូ រពលកមមរតូវបនយកេមលរ ំលងេដយអងគករជេរច ន ប៉ុែនតេទបមនករ
ផលស់បូរេពលថម
ត
ីៗេនះប៉ុេណណះ។
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ករណីសិកស
រតូវបនជួ ញដូ រេទេលទូកេនសទ
ករដករសង់ខងេរកមេនះគឺ េចញពី អតតបទកែសត Myanmar Times េចញែខតុល
ឆនំ២០១១

ែដលមនចំណងេជងថពលកររបប់េរឿងរ៉ វពីទសភពេលទូកេនសទ

ៃថ៖
េនៃថងែដល មិនែមនជេឈមះពិ តរបស់គត់ បនេឃញសមុរទជេលកទីមួយ គឺេន
េពលែដលអនកជួញដូរបនរបគល់គត់ជួនេថែក បនទ ប់ពីេធវដំេណរអស់ មួយ សបតហ៍
តមៃរពពីមីយ៉ន់ម៉េទកន់ន វេលេឆនរសមុរទៃថ។
គត់ បនេរៀបរប់ថវជករចប់ េផតមៃនររយៈេពលរបំពីរែខៃន ”ឋននរក” ែដលកនុង
អំឡុងេពលេនះ មនករវយដំរចំធក់”េរៀងរល់ៃថង និងេរៀងរល់េម៉ ង”។
Hla Myint បនសេរមចចិ តតរត់េគចខលួន ហក់ ចូលទឹក េហយេតងេពងសេរងគះជីវ ិត
អស់រយៈេពលរបំេម៉ ងមុ នេពលដល់រចំង

បនទ ប់ពីបនេឃញរបធនរកុម គត់

សមលប់កូនៃដទូកមួយរូប។
បុរសមនក់ែដលរតូវបនចប់ខួលនេពលពយយមរត់ េគច រតូវបនវយ និងេធវទរុណកមម
ធងន់ធងរេនមុខអនកេនសទទំងអស់។
Hla

Myint

បននិយយ“បនទប់ពីពួកេគយកគត់េទខងេរកយទូ ក

ឲយគត់ឈ រ

េនែកមទូក េហយបញ់គត់ចំកបល។ េបះដូងរបស់ខុំញេលតខលំងែមនែទនេពលែដល
ខញំុេឃញេហតុ ករណ៍េនះ” ។
េរឿងរ៉ វរបស់គត់គឺជេរឿងមួ យកនុងចំេណមេរឿងរ៉ វជេរចន ៃនទសភពកនុងឧសសហកមម
េនសទរប់ លនដុ លលររបស់របេទសៃថ
េនះពឹ ងែផអកេលពលកមមេដយបងខំ

ែដលអនកេធវយុទធនករនិយយថឧសសហកមម

េដ មបីផគត់ផគង់េរគឿងសមុ រទដល់េភជនី យដឋន

ផសរទំេនបជុំ វ ិញពិភពេលក។
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និង

៧.៤.១ ពធ
ិ ស
ី រេដមបប
ី ងករ ទប់សកត់ នង
ិ ដក់ទណឌកមមេលករជួញដូរមនុសស

ជពេិ សសរសតី នង
ិ កុមរ ឆន ំ ២០០៣ (ពធ
ិ ស
ី រ ប៉លឺម៉ូ)
រហូតដល់ទសវតសឆនំ ១៩៩០ មនែតសថប័នសិទិម
ធ នុ សសប៉ុេណណះ (េដយរួមមន OHCHR)

ែដលេធវករេឆលយតបនឹ ងករជួញដូរមនុសស។ យ៉ ងណមិ ញ េនកនុង UN មនចលន
កនុងករចត់ទុកថករជួញដូរជអំេព ឧរកិដឋ

េហយបនទប់មករតូវបនទទួលខុសរតូវ

េដយគណៈកមមករឧរកិដឋកមមរបស់ UN ែដលបចចុបបននេនះមនេឈមះថជ ករ ិយល័យ
ី ីករជួញដូរគឺជពិធីសរ
UN សតីពីេរគឿងេញៀន និងបទឧរកិដឋ (UNODC)។ ពិធីសរសតព
មួយកនុងចំេណមពិធិសរទំងបី ៃនអនុសញញរបស់អងគករសហរបជជតិេដមបីរបឆំ ង
ឧរកិដឋកមមឆលងែដន (២០០០)។ ពិធីសរពីរដៃទេទៀតរគបដណតប់េលកររត់ពនធមនុសស
និងករអវុធ។ េពលខលះពិធីសរេនះរតូវបនេហថ ពិធីសរប៉ លឺម៉ូ ែដលបនដក់
េឈមះតមទីរកុងប៉ លឺម៉ូេនភគខងតបូងរបស់របេទសអុីតលី

សញញរតូវបនរពង។

ែដលជកែនលងអនុ

លកខណៈសំខន់ៃនពិធីសរគឺថដក់ជបទឧរកិ ដេឋ លសកមម

ភពេនេលឆកអនតរជតិ ែដលតំងពីមុន ដូចជអនកេរជសេរ សអចជួញដូរមនុសសេទ
កន់របេទសដៃទ េហយមិនមនេទសឧរកិដឋេនះេទ េដយសរែតករេកងរបវ ័ញចពិត
របដកបនេក តេឡងកនុងរបេទសដៃទ និងឧរកិដឋជនែដលេនខងេរកែដនយុតតធិករ
ែដលបទឧរកិ ដឋបនេក តេឡង។
បញ
ហ ជបឋមែដលបនេដះរសយេដយពិធីសរេនះ គឺកំណត់និយមន័យៃនករជួញ
ដូរ

េដយមិនមននិយមន័យណមួ យពីក រជួញដូរកនុងចបប់ អនតរជតិ េនះេទ។

េន

េពលនិយមន័យរតូវបនកំណត់រួចរល់េហយ ទមទរឲយមនករចត់ ទុកអំេពជួញដូរ
ជបទឧរកិដឋ េហយនិងករពរសិទិរធ បស់ជនរងេរគះៃនករជួ ញដូរ។ េដយមនភព
ចរមុះៃនកមមវតថុ ជករសំខន់ កុនងករចងចំថ ពិធីសរសតីពីករជួញដូរមិនែមនជសនធិ
សញញសិទិធមនុសសេនះេទ េទះបីជវមនធតុ ផសំពីសិទិម
ធ នុសស េហយកមមវតថុរបស់វគឺ
េដមបីករពរសិទិម
ធ នុសសក៏េដយ។
ជពលរដឋដៃទេទៀត

ពិធីសរជួញដូរគឺខុសគនពីសនធិសញញជនមិ នែមន

ដូចជសនធិសញញពលករេទសនតរបេវសន៍

េដយេនកនុងពិធីសរជួញដូ រេនះ

និងជនេភៀសខលួន

មនកមមវតថុចបស់កុងករចត់
ន
ទុកជបទឧរកិដេឋ ល

សកមមភពពក់ព័នធនឹងករជួញដូរ។ េនេពលែដលរដឋផតល់សចចប័ នេលពិធីសរ ពួកេគ
រ ំពឹងកនុងករបងករ និងរបយុទធរបឆំងនឹងករជួញដូ រមនុសស ករពរ និងជួ យដល់ជនរង
េរគះៃនករជួញដូរ និងសហករជមួយនឹងរដឋសមជិកដៃទេទៀត។
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ករជួ ញដូរមនវតតមនកនុងសនធិសញញសិទិម
ធ នុស សចំនួនពីរ៖ កនុង CEDAW (មរត ៦)
ែដលពយយមកនុងករ”ទប់សកត់រគប់ ទរមង់ៃនករជួញដូររសត”ី និងកនុង ពិធីសរបែនថម
ទីពីរៃន CRC សតីពីករលក់ដូរកុមរ េពសយកមមកុមរ និងអំេពអសអភសេលកុមរ។
សនធិសញញទំ ងពីរេនះមនែដនកំណត់របស់ខួលន៖ CEDAW មិនបនកំណត់និយមន័យ

ឬចត់ ទុកជបទឧរកិដឋនូវអំេពជួញដូរ ខណៈេពលែដល ពិធីសរបែនថម CRC ចត់ ទុក
ជបទឧរកិដឋនូវេពសយកមមកុមរ ប៉ុែនតមិនបនកំ ណត់ពីករបំលស់ទីកុមរ ឬពលកមម
េដយបងខំរបស់កុមរេនះេឡយ។

៧.៤.២ នយ
ិ មន័យៃនករជួញដូរ
មនករជែជកែវកែញកេរចនកនុងអំឡុងេពល

ៃនកររពងពិ ធីកសរៃនករជួញដូរ

ែដលរដឋ និង NGOs េធវករអះអងអំពីលកខខណឌតរមូវែដលបុគគលមួយរូបអចរតូវបន
បងខំឲយធលក់ចូលករេកងរបវ ័ញច តួនទីៃនេពសយកមម និងអតថន័យៃនករេកងរបវ ័ញចេដមបី
កំណត់េឈមះប៉ុែនតមួយចំនួនប៉ុេណណះ។ និយមន័យកនុងពិធីសរប៉ លឺម៉ូបនែចងថ៖
ករជួ ញដូរមនុ សសមនន័យថ[ជសកមមភពៃន] ករេរជសេរ ស ដឹកជញូជ ន េផទរ

ដក់េលទូក ឬទទួលបុគគល តមរយៈមេធយបយៃនករគរមមកំែហង ឬេរប

របស់ទរមង់ដៃទៃនករបងខំ ករចប់ពរងត់ េបកបនលំ េបករបស់ ឬកររ ំេលភ
អំណច
របក់

ឬសថិតកនុងសថនភពៃនភពរងេរគះ

ឬេដយសរករផតល់

ឬផលរបេយជន៍េដមបីទទួលបនកររពមេរពៀង

មនកររគប់រគងេលបុគគលដៃទេទៀត

ឬទទួល

ពីបុគគលមួយរូបែដល

េដមបីេគលបំណងៃនករេកងរបវ ័ញច។

ករេកងរបវ ័ញច រួមមន ជអបបរមន ជករេកងរបវ ័ញច េពសយកមមេលអនកដៃទ ឬ
ទរមង់ណមួ យៃនករេកងរបវ ័ញច ផលូវេភទ

ពលកមមឬេសវកមមេដយបងខំ

ទស

ភព ឬករអនុវតតែដលរសេដៀងគននឹ ងទសភព េសវភព ឬករយកេចញនូវ
សរ ីរងគ។
មនធតុផសំសំខន់ចំនួនបីកុងនិ
ន
យមន័យេនះ។ ចំេពះសថនភពមួយេដមបីចត់ទុកថ
ជករជួញដូរ

រតូវមនវតតមននូវធតុ ផសំទំងបីេនះ (េទះបីជចំ េពះកុ មរ មនែត

ធតុផសំ ‘សកមមភព’ និង ‘ករេកងរបវ ័ញច’ គឺជករចំបច់ក៏េដយ)។

ធតុផសំ “សកមមភព”
ព”
ធតុផសំសកមមភព

ជអវីែដលអនកណមនក់ រតូវែតរបរពឹតតបទឧរកិដឋៃនករជួញដូរ។

សកមមភពែដលបនបញ
ជ ក់មនដូ ចជ៖ ករេរជសេរ ស ករដឹ កជញូជ ន ករេផទរ ករ
ដក់េលទូក ឬករទទួលមនុសស។ តរងេនះរគប់ដណតប់រគប់ទិដឋភពទំងអស់ៃនករ
បំលស់ទីកុងេទសនត
ន
របេវសន៍

ចប់ េផតមពីករេរជសេរសពីដំបូងរហូតដល់បុគគលរតូវ
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បនទទួលេនចុងបញច ប់។

ករសំខន់ៃនធតុេនះគឺថវចត់ជបទឧរកិដឋៃនដំេណរ

ករទំងមូល។ ករជួ ញដូរមិនែមនរគន់ែតជករេកងរបវ ័ញចេលបុគគលមនក់ប៉ុេណណះេទ
ប៉ុែនតជករលក់

ឬេរជសេរ សអនកណមនក់េដមបីធលក់ចូលកនុងសថនភពែដលរតូវបន

ជួញដូរផងែដរ។ េដយសរពិធីសរេនះជសនធិសញញរពហមទណឌ មនន័យថអនកណ
មនក់ែដលរបរពឹតតអំេពណមួយ

កនុងចំ េណមអំេពទំងអស់េនះ

គឺជកររបរពឹ តប
ត ទ

ឧរកិដឋ។

ធតុផសំ”មេធយបយ”
មេធយបយ”
ធតុផសំមេធយបយ

ជអវីែដលអនកជួញដូរេធវេដមបីធនថបុគគលរតូវបនបញចប់ កុង
ន

សថនភពែដលរតូវបនជួញដូរ ដូចជករចប់ បងខំ ចប់ពរងត់ ឬេបករបស់អនកណ
មនក់។ តមរយៈេនះ េនះគឺជអវីែដលែរបកលយសកមមភពខងេលេទជបទឧរកិដ។
ឋ
របសិនជអនកេបកតក់សុីមនក់ ជូនអនកណមនក់េទកែនលងករងរមួ យ

ែដលពួកេគរតូវ

បនជួញដូរ អនកេបកតក់ សុីរូបេនះមិនបនរបរពឹតតបទេលមសេនះេទ (សនមតថអនក
េបកបររូបេនះមិនដឹ ងេរឿងអវីទំងអស់)។ ប៉ុែនតរសតីែដលលក់ កុមរេទេមករទូកេនសទ
(ដូចជករណីខងេលកុនងជំពូកេនះ) គឺចបស់ណស់ជកររបរពឹតក
ត រជួញដូរ។ និយម
ន័យផតល់នូវមនរូបភពជេរចនៃន ”មេធយបយ” ចប់ ពីករគរមមកំែហងរូបរងកយ
ដូចជករចប់ពរងត់

មនទំងករកុ ហក

ឬេបករបស់អនកណមនក់

េហយក៏រូម

បញចូ លផងែដរនូវកររ ំេលភអំ ណច និងករទទួលបនរបក់ កៃរមកនុងករជួយដល់ករ
ជួញដូរ។

ធតុផសំ “េគលបំណង”
ង”
េគលបំណងចងអុលបងហញពីអីវែដលបងខំបុគគលមនក់ឲយជួញដូរអនកដៃទ
េយងតមពិធីសរេនះ

េហយេដយ

េនះគឺសរមប់េគលបំណងៃនករេកងរបវ ័ញច។

និយមន័យ

ផតលន
់ ូវឧទហរណ៍មួយចំនួនៃនករជួញដូរ ប៉ុែនតជករពិតមិនបនកំណត់និយមន័យពី
ករេកងរបវ ័ញចេនះេទ។ ផទុយេទវ ិញ ពិធីសរេនះយល់េឃញថេគលបំណងទូេទៃន
ករជួ ញដូរគឺេដមបីេកងរបវ ័ញចផលូវេភទ

(េនេពលែដលរសតីមនក់រតូវបនបងខំឲយកលយជ

អនកបេរម ផូវេភទ)
ល
ឬពលកមមេដយបងខំ (េនេពលែដលបុគល
គ មនក់រតូវបនបងខំឲយេធវករ
ផទុយនឹងឆនទៈរបស់ខួលន មិនផតល់របក់ ឈូល
ន
ឬ េបករបក់ឈូនលមិនរគប់រគន់ និងមិន

មនេសរ ីភពកនុងករចកេចញពីករងររបស់ខួលន)។ ទទួលសគល់ថករេកងរបវ ័ញចរតូវ
បនកំណត់និយមន័យេដយអនុសញញសតីពីពលកមមេដយបងខំ ែដលបនបញ
ជ ក់លមអិត
ខងេលថ៖ “រល់ករងរ ឬេសវកមមែដលទទួលបនពីបុគគលណមួយែដលសថិតកនុង
សថនភពៃនករដក់ទណឌកមមណមួយ និងែដលករងរ ឬេសវកមមេនះមិនរតូវបន
បំេពញេដយបុគគលេនះេដយសម័រគចិតេត នះេទ”។ និយមន័យក៏បនបញ
ជ ក់ពីករយក
េចញនូវេសរ ីរងគ

ឬករជួញដូរសរ ីរងគជេគលបំណងមួយផងែដរ។
301

េនះមិនែមនជ

បទឧរកិ ដឋទូេទេនះេទ ជពិ េសសេនអសុីអេគនយ៍ េទះបីជមនករណីេកតេឡង
េលបុគគលែដលបនបញ
ជ ក់កុងរបេទសេនប៉
ន
ល់ ចិន និងឥណ
ឌ ក៏េដយ។
និយមន័យខងេលអនុ វតតចំេពះមនុសសេពញវ ័យប៉ុេណណះ។
ជួញដូរ

េដមបីបញ
ជ ក់ថ មនករ

កុមរែដលរតូវបនេកងរបវ ័ញចទមទរែតករបញ
ជ ក់ភ័សុតតងេលធតុសកមម

ភព និងេគលបំណងប៉ុេណណះ។ ពិធីសរជួញដូ រមិនបនបញ
ជ ក់ ចបស់ពីេយនឌ័រ ឬ
អយុេនះេទ អនកណមនក់ ក៏អចរតូវបនជួញដូរបនែដរ។ េហយក៏មិនបនបញ
ជ ក់ថ
រតូវឆលងែដនេនះេទ ដូចេនះមនុ សសអចរតូវបនជួ ញដូរេទះបីជកនុងរបេទសរបស់ខួន
ល
ក៏េដយ។ ពិធីសរេនះក៏មិនបនបញ
ជ ក់ពីសថនភពែដលមនុសសអចរតូវបនជួញដូរ
េនះេទ

ដូចេនះករជួញដូរអចេកតមនកនុងេរងចរក

េនផទះ

(ចំេពះពលករជួយ

កិចចករផទះ) ផទះបន តមផលូវ (សរមប់កុមរសុំទន) ឬទូកេនសទ។ ពិធីសរេនះក៏បន
បញ
ជ ក់ចបស់ផងែដរថ កររពមេរពៀងរបស់ជនរងេរគះមិនពក់ព័នេធ នះេទ របសិន
ជមេធយបយណមួយរតូវបនេរបរបស់។
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ករពិភកស

និង

ករជែជកែវកែញក

េតករណីណមួយខងេរកមចត់ ទុកជករជួញដូ រ?
មនកែនលងជេរចនែដលនិយមន័យៃនករជួញដូរមិនមនភពចបស់លស់។ ជឧទហរណ៍៖
ក. របសិនជអនកេរជសេរ សមួយរូបគិតថពួកេគបញូជ នអនកណមនក់ េដមបីេធវករងរលអ
មួយ

ប៉ុែនតជករពិតវកលយេទជសថនភពៃនករជួញដូរ

េតអនកេរជសេរ សមន

េទសពីករជួ ញដូរែដរឬេទ?
ខ. របសិនជអនករគប់រគងមួយរូបបដិេសធ កនុងករេបករបក់ឈូនលដល់ពលករេទសនត
របេវសន៍មួយ រូប បនទប់ពីគត់េធវករមួយែខ េតេនះជករជួ ញដូរែដរឬេទ?
គ. របសិនជពលករេទសនតរបេវសន៍មនក់

ិ៍ ត ម សជបនតបនទប់
រតូវបនេបៀតេបៀនេករខ

េនកែនលងករងររបស់គត់ េតេនះជករជួញដូរែដរឬេទ?
ឃ.េកមងអយុ ៨ ឆនំមួយរូបមកពីរបេទសជិតខងរតូវបននំេទកន់ទីរកុងមួយេដមបី
េធវេកមងសុំទន។ េកមងេនះរ ីករយកនុងករេធវករអនកសុំទន េដយសរគត់ទទួល

បនអហរ

និងអចេធវករជមួយមិ តតភ័រកត

េទះបីជគត់មិនបនទទួលរបក់

ឈនូលក៏េដយ។ េតេកមងរូបេនះរតូវបនេគជួញដូរែដរឬេទ?
ង. រសតីមនក់បនជួ ប

និងេរៀបករជមួយជនបរេទសមនក់តមរយៈអុិនធឺែ ណត។

េនេពលែដលនងេធវដំេណរេទផទះរបស់គត់

នងដឹងថគត់រ ំពឹងថនងនឹង

េធវករេពញមួយៃថងេនកែនលងរកុមហ៊ុនរបស់គត់ េហយគត់ក៏បនវយនងផង
ែដរ។ បតីច ត់ទុកថេនះគឺជអវីែដលរបពនធរតូវែតេធវចំេពះបតីរបស់ខួន។
ល
េតរបពនធ
រូបេនះរតូវបនជួញដូរែដរឬេទ?
* ចេមលយកនុងរបអប់ខងេរកម
ចេមលយ
ក. មិនែមនជករជួញដូរេនះេទ

េដយសរែតអនកេរជសេរ សមិនមនគេរមងកនុងករេបក

របស់េលបុគគលេនះ។ យ៉ ងណមិញ អនករតូវចងចំ កុងចិ
ន តតផងែដរថ េនះជេលសទូេទ
បំផុតមួយែដលអះអងេដយអនកេរជសេរ ស។
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ខ. េនះមិនែមនជករជួ ញដូរេនះេទ េដយសរែតករមិតៃនករេកងរបវ ័ញចមិនធងន់ធងរ
រគប់រគន់។ ករេកងរបវ ័ញចរតូវែតបញចូ លកងវះនូវេសរ ីភព ឧទហរណ៍ របសិនជ
បុគគលរតូវបនបងករមិនឲយចកេចញពីករងរ ឬ ពីទីកែនលងករងរជេដម។ ខណៈ
េពលែដលករណីទំងេនះមិនមនជករជូញដូរ វេនែតជបទឧរកិដឋ (ជកររ ំេលភ
បំពនេលសិទិព
ធ លករ ឬករយយី)។ យ៉ ងណមិ ញ របសិនជអចបងហញភ័សុតង
ត

ថពលករេទសនតរបេវសន៍ រតូវបនេរជ សេរសេដមបីេគលបំណងេកងរបវ ័ញច េនះអច
កលយជករជួញដូរកមលំងពលកមម។

គ. េនះមិនែមនជករជួ ញដូរេនះេទេដយសរេហតុផលែដលបនកំណត់ កុនងចំ នុច
(ខ) ខងេល។
ឃ. េនះជករជួ ញដូរ។ មិនចំបច់េធវករបញ
ជ ក់ពី “មេធយបយ” េនះេទ េនេពល
ែដលមនករពក់ ព័នធនឹងកុ មរ។
ង. េនះអចជែជកែវកែញកបន េហយអចជករជួញដូររបសិនេបបីម
ត នេចតនេរប
របស់អពហ៍ពិពហ៍េដ មបី ទទួលបនករងរេដយមិនចំបច់អស់របក់ឈូនលពី
រសតី (មនន័យថ គត់ េបកនងែដលេនះបងហញពី”មេធយបយ’) េហយគត់ហម
ឃត់ មិនឲយនងចកេចញពីផទះ (ដូចេនះបញ
ជ ក់ពី “េគលបំណង”)។ របសិនេប
មិនដូចេនះេទ

អកបបកិរ ិយរបស់គត់ រតូវបនចត់ទុកថជករយយី

ឬអំេព

ហិងសកនុងរគួសរប៉ុេណណះ។

៧.៤.៣ ធតុផសំសិទម
ិធ នុសសកនងព
ិ ីសរសតីពក
ី រជួញដូរ
ុ ធ
ពិធីសរពិតជបនផតល់ករករពរដល់ជនរងេរគះៃនករជួញដូរ។
សេរមចបនតមមេធយបយមួ យចំនួនដូចជ

ែដលេនះអច

តមរយៈករករពរភពឯកជនរបស់

ជនរងេរគះ ផតល់ជូនពួកេគនូវជំនួយរូបរងកយ និងផលូវចិតត េធវមតុភូមិនុវតតន៍ដល់

ពួកេគ (ឬជួយពួកេគឲយរតលប់ មកផទះវ ិញ)។ ជករសំខន់ ពិធីសរេនះែចងថ ជនរង
េរគះៃនករជួញដូរមិនរតូវចត់ទុកថជឧរកដិឋជន
េឆលយតបជទូេទរបស់ប៉ូលីស

ឬដក់ពនធនគរេនះេទ។

ករ

េនេពលែដលពួកេគរកេឃញបុ គគលែដលមិនមនឯក

សរគឺឃុំខួនពួ
ល
កេគភលមៗ ដូចេនះពួកេគអចរតូវបនបេណតញេចញពីរបេទស។ េទះ

បីជេនេពលែដលពួកគត់រតលប់ មកវ ិញ

ជនរងេរគះអចរតូវដក់កុនងពនធនគរ

េដយរដឋភិ បលរបស់ខួលនចំេពះបទេលមសពក់ព័នធនឹងអេនតរបេវសន៍។
កងវល់េនះមិនរតូវបនរគប់ដណតប់េដយផទល់កុនងពិធីសរេនះេទ។

គួរឲយសតយ
យ៉ ងណមិញ

ចប់តំងពីចូលជធរមន មនករេចញេសចកតីែណនំ និងេសចកតីសេរមចរបកសថ
េនះគួរែតរតូវបនចត់ទុកថជសតង់ដរអនុវតតរបស់រដឋ។
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េដមបីយល់ដឹងពីវ ិធីសរសតែដលសិទិរធ បស់ជនរងេរគះៃនករជួញដូរ

រតូវបនករពរ

ជករសំខន់ កុនងករពិ ភកសពី វ ិធីសរសត ែដលមនុសសរតូវបនធលក់ចូលកនុងសថនភព
ែដលរតូវបនជួញដូរ។ ខណៈេពលែដលរបព័នធផសពវផសយ និងសថប័នមួ យចំនួនភគ
េរចននិយយអំពីរសតីវ ័យេកមង

ែដលរតូវបនេបករបស់

ឬបងខំឲយធលក់ចូលកនុងករ

ជួញដូរផលូវេភទ េនះមិនែមនជទរមង់ែតមួយគត់ៃនករជួញដូរេនះេទ េហយរបែហល

ជមិនែមនជទរមង់ទូេទមួយៃនករជួញដូ រេនះេទ េទះបីជវជរបេភទែដលធងន់ធងរ
បំផុតមួយក៏េដយ។

ករសិកសកលពីេពលថមីៗេនះែដលបនេធវេឡងេនអសុីអេគនយ៍

បនគូសបញ
ជ ក់ ពីចំនួនបុ រសយ៉ ងេរចន ែដលរតូវបនជួ ញដូ រកនុងករងរេលទូក េនសទ
ឬវិស័យកសិកមម។

ជេរឿយៗ

ពលករគិតថពួ កេគចប់ េផតមករងរែដល

ប៉ុែនតភលមៗពួ កេគរជបពី លកខខណឌករងរែដលបនដកហូតនូវេសរភ
ី ព

ដូចគនចំេពះរសតីជួយកិចក
ច រផទះផងែដរ

រសបចបប់
របស់ពួកេគ។

ែដលរតូវបនឃុំខួលនកនុងផទះរបស់េថែករបស់

ខលួន។ ជេរឿងទូេទែដលជនមិ នែមនជពលរដឋរតូវបនជួញ ដូរជជងពលរដឋ ចំេពះ
ពលរដឋអចរគន់ែតរត់េចញេទប៉ូលីសេដមបីសុំករករពរ

ខណៈេពលែដលជនមិន

ែមនជពលរដឋអចមនភពភ័យខលច កនុងកររយករណ៍េទប៉ូ លីស េហយរបសិនេប
ពួកេគេធវដូចេនះ

ពួកេគរបែហលជមិនេចះភសរគប់ រគន់េនះេទ។

ខណៈេពល

ែដលមនករជួញដូរេទកនុងឧសសហកមមផូវេភទ
ល
ជពិ េសសបន ែដលអតិថិជនចមបង
គឺពលករេទសនតរបេវសន៍ ែតមតង ករជួ ញដូរសរមប់ពលកមមគឺធំជង និងមនកររតួត
ពិនិតយតិចជងកនុងតំបន់េនះ។ េដយសរេហតុ ផលេនះ កតតគនលឹះកនុងករករពរសិទិធ
មនុសសែដលរតូវបនជួញដូរ

គឺតមរយៈករផតល់ករករពរបែនថមេទៀតេនកែនលង

ករងរ។ ប៉ុែនត ដូចែដលែផនកមុនបនបញ
ជ ក់លមអិត រដឋភិបលៃនរបេទសែដលមន
ចំនួនពលករេទសនតរបេវសន៍េរចនមនភពសទក់ េសទរកនុងករេធវដូចេនះ

មនន័យថ

ករជួញដូរសរមប់ពលកមមនឹងេនែតបនត។
គំរូរទង់រទយៃនករជួញដូរេនអសុីអេគនយ៍ខុសគនពីតំបន់ ដៃទ។
ជេរឿងទូេទែដលរសតីរតូវបនជួញដូរ

េនអសុីខងតបូង

េទកនុងករងរផលូវេភទលកខណៈពណិជជកមមេន

របេទសឥណូឌ ពីរបេទសជិតខងដូចជេនប៉ ល់ និងបង់កលេដស។ របជជនេនអសុី
ខងតបូងធលក់ចូលកនុងសថនភពែដលរតូវបនជួញដូរ កនុងរដឋជប់ឈូងសមុ រទ និងចំនួន
ពលករយ៉ ងេរច នេធវដំេណរេទេធវករេន អរ៉ ប់រូម គូេវ ៉ត និងអរ៉ ប៊ីសអ៊ូឌីត។ មន
ករជួ ញដូរពីអឺរុប
៉ ខងេកតេទអឺរប
៉ុ ខងលិច និងពីអរហវិកេទអឺរុប
៉ សរមប់ពលកមម និង
ករងរបេរមេសវផលូវេភទលកខណៈពណិជជកមមផងែដរ។
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ករណីសិកស
អនកណរតូវបនជួញដូរ?

ជនរងេរគះែដលមិ នសកសម
ករកំ ណត់នូវករេកតមនៃនករជួញដូរគឺមនលកខណៈសមុរគសមញ។ ជនរងេរគះៃន
ករជួ ញដូរមនុ សសជេរច នមិនរតូវបនកំណត់អតតសញញណ។

មនុសសែតមនក់អចរតូវ

បនជួញដូរេរចនដង។ អជញធរ និងអងគករមួយចំនួនអចបំេបង ឬបនទបចំនួនៃនករ
ជួញ ដូរ។

ដូចេនះសថិតិៃនករជួ ញដូរមនុ សសមិនអចេជឿទុ កចិតប
ត ន

និងបងហញព័ត៌

មនខុស។ ករសននិដឋនពី អីែវ ដលមនុសសអចងយរងេរគះពីករជួញដូរអចេចញជ
លទធផលថជមនុសសែដលមិនសកសម។
ជតិសីព
ត ី ករជួញដូរមនុសស

(UNIAP)

គេរមងអនតរទី ភនក់ងរអងគករសហរបជ

ែដលេធវករកនុងរបេទសចំនួនរបំមួយទូទំង

មហអនុតំបន់េមគងគ (កមពុជ ចិន ឡវ មីយ៉ន់ម៉ ៃថ និងេវៀតណម) បនទទួល
សគល់នូវវតតមនៃនជនរងេរគះែដលមិនសកសម

និងបនចប់នូវគេរមងមួយ។

គេរមងករគំរទដល់ជនរងេរគះមិនសកសមេនះ

មនសកមមភពជមួ យរកុមែដល

ជេទៀងទត់រតូវបនេម លរ ំលង ឬបដិ េសធកនុងករផតល់េសវ។ UNIAP ពនយល់ថ៖
“រកុមមួយៃនជនរងេរគះពីករជួញដូរែដលជេរឿយៗមិនសកសម

គឺជនរងេរគះជ

បុរសៃនករេកងរបវ ័ញចពលកមម ែដលរតូវបនបងខំឲយេធវករេលទូក ឬកនុងចំករដំណំ ឬ

េរងចរក។

ខណៈេពលែដលចបប់

និងេគលនេយបយរតូវបនែកសរមួលទូទំង

មហអនុតំបន់េមគងគទទួលសគល់ជនរងេរគះៃនករជួញដូរជបុរស

ក៏េនមនកងវះ

ខតកនុងករផតល់េសវកមមដល់ពួកេគផងែដរ។ េលសពីេនះេទៀត របជជនរួមមនអនក
ែដលរតូវបនេរជសេរ សតមរយៈរចកផលូវករ

ែដលធលក់ចូលកនុងករងរជួយកិចក
ច រ

ផទះេដយមិ នទទួល បនរបក់កៃរម និងេដយបងខំ ឬអនកបេរមផូលវេភទែដលចូលបេរម

េដយសម័រគចិតត េហយបនទប់មករតូវបនេកងរបវ ័ញច
បនជួញដូរ

ប៉ុែនតមិនរតូវបនចត់ទុកថរតូវ

េហយដូចេនះមិនអចទទួលបនជំនួយសមរសបេនះេទ។

ជេរឿយៗ

ផទុយេទវ ិញពួកេគរតូវបនចត់ទុកថជឧរកិដឋជន ឬរតូវបនចប់ បងខំឲយរតលប់មកផទះ

វ ិញេដយមនបំណុល”។
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េផតតសំខន់េល
ភពខុសគនរវងករជួញដូរមនុ សស និងកររត់ពនធមនុសស
ករជួ ញដូរមនុ សសខុសគនពីកររត់ពនធមនុ សសតមមេធយបយមួយចំ នួន។ ទសសនៈរដឋ
ភិប លគឺថ មនុសសែដលរតូវបនជួញដូ រគឺជជនរងេរគះ

ខណៈេពលែដលមនុសស

ែដលរតូវបនរត់ពនធគឺបំពនចបប់អេនតរបេវសន៍េដយេចតន

េដមបីចូលេទកន់

របេទសេដយខុសចបប់។ េនេពលរត់ពនធមនុសស អនករត់ពនធ និងមនុសសែដលរតូវបន
រត់ពនធពយយមកនុងករដឹ កជញូជ នេដយសមងត់

ពីរបេទសមួយេទរបេទសមួយេដយ

សរពួកេគមិនរតូវបនអនុញញតឲយចូលេដយរសបចបប់។ កនុងន័ យមយ៉ ងេទៀត អំ េព
េនះគឺស័រម គចិតត េហយមនុសសែដលពក់ ព័នធរតូវបនចត់ទុកថមនេសរ ីភព មុនេពល
អំឡុងេពល

និងេរកយេពលដឹកជញូជ ន។

ករជួ ញដូរខុសគនេដយសរជនរងេរគះ

ទំងេនះជេរឿយៗរតូវបនេបករបស់ បងខំ េហយមិនមនេសរ ីភពេដមបីេរជសេរ ស
េនះេទ ( ែដលជទូេទពួកេគរតូវបនបងខំឲយធលក់ចូលកនុង េសវភព)។
កនុងករអនុវតត

ករែបងែចកគឺ ករមនឹងមនភពចបស់លស់ណស់

េដយសរជ

េរឿយៗមនករពិបកកនុងករវស់ែវងពី ករមិតៃនភពសម័រគចិតត ជឧទហរណ៍ មនុសស

ែដលរតូវបនរត់ពនធអចជកមមវតថុៃនករចប់បងខំផងែដរ (មិនថេដមបីលុយបែនថម ឬ

ករគរមមកំែហងដល់សមជិករគួសរ

ឬករគរមមកំ ែហងេលសនតិសុខរបស់ពួកេគ

េនះេទ)។ បុគគលមួយរូបអចចប់ េផតមពីកររត់ពនធ ប៉ុែនតភលមៗេនះអចធលក់ចូលកនុង
សថនភពែដលរតូវបនជួញដូរ។ ជឧទហរណ៍ ពួកេគអចរតូវបនបងខំឲយេធវករេន
កែនលងណមួ យបនទប់ ដឹងថពួ កេគរតូវបង់លុយបែនថមដល់

”អនករត់ពនធ”

របស់ខួន។
ល

ដូចេនះ បុគគលមិនចំបច់រតូវបនជួញដូ រេចញរបេទសេនះេទ (ប៉ុែនតអចចកេចញ
េដយសម័រគចិត)ត េដមបីធលក់ចូលកនុងសថនភពៃនករជួញដូរ។
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មតុភូមន
ិ វិ តតន៍
េនកនុងករណីខលះ

ជផលរបេយជន៍លអរបេសរបំផុតចំេពះជនរងេរគះកនុងកររតលប់

េទរបេទសេដមរបស់ខួលនវិញ។ ករេធវមតុភូមិនិវតតន៍គឺជសិទិធ េហយេនេពលែដល
រតូវេធវេឡងេដយរតឹមរតូវ

គឺទមទរឲយមនដំេណរកររបឹកសេយបល់េដមបីធនថ

ិ ។ ករ
មនុសសែដលរតូវបនជួ ញដូរមនភពរួចរល់ និងមនឆនទៈកនុងកររតលប់មកវញ
វ ិលរតលប់េដយរតឹមរតូវគឺមនេពលសរមប់ករេធវសមហរណកមមេឡងវ ិញ និងឧប

រស័យផលូវចបប់។ ជករធនផងែដរថ បុគគលអចរតលប់មកផទះេដយសុវតថិភព និង
មនភពៃថលថូនរ។ យ៉ ងណមិ ញេនអសុីអេគនយ៍ ទមទរឲយមនករេរៀនសូរតបែនថម
េទៀតអំពីករអនុវតតលរអ បេសរកនុងវ ិស័យេនះ

េដយសររដឋភិបលជេរឿយៗេធវមតុ

ភូមិនិវតតន៍មនុសសែដលរតូវបនជួញដូរេដយបងខំ។
ករេធវមតុភូមិនិវតតន៍ជនរងេរគះៃនករជួញដូរជេរឿយៗ ជដំេណះរសយងយរសួល
និងលអរបេសរបំផុត។ េនកនុងសថនភពមួយ ចំនួន ជនរងេរគះៃនករជួ ញដូរមិនចង់ឲយ
េគនិរេទសមកផទះវ ិញេនះេទ។ ជឧទហរណ៍ ពួកេគចង់េធវជពលករេទសនតរបេវសន៍

សនក់ េនរបេទសេផសង និងែសវងរកករងរ ជជងមកដល់ផទះេហយដច់ ៃយ។ ជករពិត

ណស់ ពួកេគអចមនបំណុលពីករេធវដំេណរេទរបេទសដៃទ េហយរតូវេធវករេដមបី
សងបំណុល។ ចុងេរកយ ជនរងេរគះជេរឿយៗគឺមនភពខមសេអៀនេដយសររតូវ
បនជួញដូរកនុងករបេរមផូលវេភទ េហយអចរបឈមនឹងករេរ សេអងកនុងភូ មិរសុករបស់

ខលួន។

៧.៥ កររKឈមកនុងករកំណត់អតតសញញណមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរ

ករកំ ណត់អតតសញញណជនរងេរគះៃនករជួញដូរ អចជកររបឈមកនុងករធនថ
មនុសសែដលរតូវបនជួ ញដូររតូវបនករពរ។ អតតសញញណរតឹមរតូវមនន័យថជនរង
េរគះមនក់ទទួលបនករករពរេរចន

ដូចជលទធភពកនុងករទទួលបនជំនួយែផនក

ចបប់ ឬករជួយរបស់NGO ជរមក សិទិធកុងករមិ
ន
នរតលប់ចូលេទកនុងសថនភពែដល
មិនមនសនតិសុខ ករករពរពីកត់េទស និងមិ នរតូវបនចប់ខួលន ឃុំខួលន ឬបេណតញ
េចញពីរបេទសេនះេទ។

អតតសញញណៃនមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរកនុងពិធីសរ

ប៉ លឺម៉ូ គឺមនករមិតេដយសរមិនបនគូសបញ
ជ ក់ថអនកណេគ ឬវ ិធី សរសតែដល
បុគគលមនក់ រតូវបនអះអងថរតូវបនជួញដូរ។

ជករសនមតថកិចចករេនះជបនទុក

ចមបងៃនរដឋែដលបុគគលរតូវបនជួញដូរេទកនុងរដឋេនះ
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េទះបីជរដឋៃនសញ
ជ តិបន

ទំនួលខុសរតូវបែនថម

កនុងករទទួលបុគគលេនះជជនរងេរគះៃនករជួញដូរេនេពល

ែដលពួកេគរតលប់ មកវ ិញ។
ជករពិត

មនុ សសែដលរតូវបនជួញដូរនឹ ងរតូវបនចត់ទុកថជជនរងេរគះ

គួរែតមនកររតួតពិនិតយ

និងករករពររគប់រគន់ េដមបីែសវងរក

អចេធវេទបនេនកនុងករណីៃនករវយឆមក់

កនុងសថនភពទំងេនះ

ប៉ូលីស

េហយរដឋ

និងជួយពួកេគ។

និងករជួ យសេរងគះពីផទះបន

េនះ

ឬេរងចរក។

ឬអជញធរដៃទជេរឿយៗកំណត់ ថេតបុគគលរតូវបន

ជួញដូរឬក៏អត់។ ប៉ុែនតកុងករណ
ន
ី ែដលបុ គគលែដលគមនឯកសរមនក់បនមកបតឹងប៉ូលីស

ពីេរឿងរ៉ វៃនករេកងរបវ័ញចេលគត់

ពួកេគអចរតូវបនចត់ ទុកថជមនុសសែដលរតូវ

បនជួញដូរ (សនមតថអជញធរមូលដឋនដឹងពី ចបប់) ប៉ុែនតពួកេគក៏អចរតូវបនចត់ទុក
ថជពលករមិនរសបចបប់ផងែដរ (និងរតូវបននិ រេទសេចញពីរបេទស) របសិនេប
អជញធរមិនដឹ ង

ឬមិនអចកំណត់អតតសញញណៃនមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរ។

ែដលធងន់ធងរជងេនះេទៀត

កនុងករណីទំងេនះ

យុតិតធម៌។

309

អវី

អនកជួ ញដូរជេរឿយៗរត់េគចពីរបព័ នធ

ករណីសិកស
របេទសៃថ (ែខេមស ឆនំ២០០៨)
អនកេបកឡនដឹកទំនិញរត់ពនធពលករេទសនតរបេវសន៍ចំនួន ១២១ នក់ បនចក់េសរពួកេគេន
ខងេរកយឡនដឹកទំនិញរបស់គត់

ប៉ុែនតមិនបនធនឲយមនករដកដេងហមរគប់រគន់ េនះេទ។

ជលទធផល ពលករភូមចំ នួន ៥៤ នក់ បនសលប់េដយសរថប់ខយល់។ ភគេរចនៃនរសតែី ដល
េនរស់រតូវបនចត់ទុកថរតូវបនជួ ញដូរ និងទទួលបនជំនួយ។ យ៉ ងណមិញ បុរសែដលេន
រស់រតូវចត់ទុកថ “ជនបរេទសមិនរសបចបប់ ” េហយរតូវបនេធវនិរេទស។ េនះេដយសរចបប់
កនុងរបេទសៃថេនេពលេនះគឺ ទទួលែតរសតីប៉ុេណណះថជជនរងេរគះៃនករជួញដូរ។

ចប់ តំង

ពីេពលេនះមក ចបប់ បនផលស់បូរត េហយេពលបចចុបបននេនះរល់ជនរងេរគះទំងអស់រតូវទទួល
បនកររបរពឹតតមកេលដូចគន។ បួនឆនំេរកយមក អនកេបកឡនដឹកទំនិញ មចស់ឡន និងអនក
ែដលជួយដល់កររត់ពនធរតូវបនកត់ េទសឲយជប់គុកចេនលះពី ៦ េទ ១០ឆនំ កនុងពនធនគរ។

កររបឈមេលសពីេនះេទៀត

គឺថ មិនែមនរគប់របេទសទំងអស់េនអសុីអេគនយ៍

មនចបប់

ែដលចត់ ទុកជបទឧរកិដេឋ លករជួញដូរេនះេទ។ បញ
ហ ធងន់ធងរមួយគឺថរដឋបនទទួលសគល់ែត
រសតប
ី ៉ុេណណះថរតូវបនជួញដូរ

មិនែមនបុរសេនះេទ។

ែរបរបួលជមួ យនឹងករផតល់សចចប័នេលពិធីសរ

យ៉ ងណមិញ សថនភពេនះបន

និងករផលស់បូតរចបប់ជតិ។

ទូទំងអសុី

អេគនយ៍ រដឋភគេរចនបនអនុម័ត ឬេធវបចចុបបននភ ពចបប់ ជួញដូររបស់ពួកេគេដ មបីអនុេលមតម
ពិធីសរប៉ លឺម៉ូ។ តរង ១២-១ បងហញពីចបប់ និងករអនុេលមតមចបប់េលពិធីសរប៉ លឺម៉ូ។

តរង ៧-១: ចបប់របឆំងករជួ ញដូរមនុ សសេនអសុីអេគនយ៍
ករផតល់សចចប័ នប៉ លឺ ម៉ូ

ចបប់ជួញដូរមនុសសកនុងរសុក

ខលឹមសរ
ករហមឃត់ករបញ
ជ ទិញផលូវេភទ និ ងករ

រប៊ុយេណ

មិនមន

ជួ ញដូរកមលំងពលកមម។ ករជួញដូរផលូវេភទរតូវទទួ ល

ករជួញដូរមនុសស និ ងករបញ
ជ រត់ េទសរពហមទណឌរហូតដល់៣០ឆនច
ំ ំ ែណកឯករជួ ញ
ពនធមនុ សស (២០០៤)

ដូ រកមលំងពលកមមរតូវទទួលេទសជប់ពនធនគររហូត
ដល់េទ៣ឆនំ។

កមពុជ

មន

ចបប់សី ព
ត ីករបរងកបករជួញ

ចបប់កុ ងរសុ
ន
ករសេដៀងគននឹងពិ ធីករ

ដូ រមនុសស និងករេកងរប

ប៉ លឺម៉ូ។

វ ័ញចផលូវេភទ (២០០៧)
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ឥណូ ឌ េនសុី

មន

ចបប់កុ ងរសុ
ន
ករសេដៀងគននឹងពិធីករ

ចបប់របឆំ ងករជួញដូរ

ប៉ លឺ ម៉ូ។ បទឧរកិដឋទសភពបំណុល

មនុ សស (២០០៧)

កររ ំេលភកមលំងពលកមម កររេំ លភផលូវេភទ
និ ងករជួញដូ រឆលងែដន និ ងេនខងកនុង។

ឡវមនចបប់ ឧរកិ ដជ
ឋ ួញដូរមនុសស េបេទះបីជ

ឡវ

ម៉ េឡសុី

មន

មន

គមនចបប់ជក់លក់

ពួ កេគអនុវតតែតេទេលរសតី កុមរ មិ នមនបុរស។

ចបប់របឆំ ងជួញដូរមនុសស

ចបប់កុ ងរសុ
ន
ករសេដៀងគននឹងពិធីករ

(២០០៧)

ប៉ លឺ ម៉ូ េល កែលងែតវចត់ ទុកេពសយចរ

វ ិេសធនកមមេនឆនំ

ដូ ចេទនឹ ងទរមង់ៃនករេកងរបវ ័ញច។ វ ិេសធនកមម

២០១០

ឆនំ២០១០បនបែនថមនិ យមន័ យៃនករជួ ញដូ រ
េដយរប់បញូ ច លរគប់សកមមភពែដលជប់ទក់ទង
កនុងករទទួលបន ឬរកសករងរ ឬេសវ
ៃនបុ គគលមនក់តមរយៈករបងខិតបងខំ។

មី យ៉ន់ ម៉

ហវីលីពីន

មន

មន

ចបប់សី ព
ត ីករជួញដូរមនុសសជ

ចបប់កុ ងរសុ
ន
ករសេដៀងគននឹងពិធីករ

បុ គគល (២០០៥)

ប៉ លឺ ម៉ូ។

កររបឆំ ងករជួញដូរ

ចបប់កុ ងរសុ
ន
ករសេដៀងគននឹងពិធីករ

នឹ ងទេងវបុគល
គ (២០០៣)

ប៉ លឺ ម៉ូ។ ចបប់ អនុញញតឲយរពះរជអជញរួម
ទំ ងអងគករេរករដឋភិបលទុ កដក់ ពកយបណឹ ត ងរបឆំ
ងនឹ ងអនកជួ ញដូរ។

សិងហបុរ ី

មិនមន

គមនចបប់ជក់លក់

រកមរពហមទណឌឧរកិ ដភ
ឋ គេរច នគឺមនទរមង់ៃនករ
ជួ ញដូរ ប៉ុ ែនតមិនបនេរបរបស់េទេលកុមរអយុ ១៦
និ ង១៧សរមប់េពសយចរ។

ៃថ

មិនមន

កររបឆំ ងករជួញដូរ
នឹងទេងវបុគល
គ
B.E. ២៥៥១

ចបប់កុ ងរសុ
ន
ករសេដៀងគននឹងពិធីករ
ប៉ លឺ ម៉ូ។

(២០០៨)

េវៀតណម

មន

គមនចបប់ជក់លក់

គមននិយមន័យចបស់លស់ពីករជួញដូ រមនុសស
េហយរគបដណតប់ែតេលរសតី និ ងកុមរ។
គមនចបប់ ឧរកិ ដឋកមមរគប់រជុងេរជយអំពីករ

ទី ម័រ

មន

គមនចបប់ជក់លក់

ជួ ញដូរមនុសស។ េទះបីជយ៉ ងណ
ករេធវអេនតរបេវសន៍ និ ងកររជកេកន
(២០០៣) ហមឃត់ករជួញដូររសតី
និ ងកុមរសរមប់េពសយចរនិ ងកមលំងពលកមម
េដយបងខំ។
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៧.៥.១ ករេឆលយ
 តបរបស់ NGO
េនអសុីអេគនយ៍

អងគករចមបងមួយកនុងចំេណមអងគករចមបងៗមួ យចំនួនែដលេធវករេដមបី

របយុទរធ បឆំ ងនឹងករជួញដូរ

គឺគេរមងអនតរទីភនក់ងរអងគករសហរបជជតិសីព
ត ីករជួញដូ រ

(UNIAP) រតូវបនបេងកតេឡងកនុងឆនំ ២០០ UNIAP េធវករសរមបសរមួលកនុង UN េដយេគៀងគរ

ទីភនក់ងរ UN េផសងៗគនែដលេធវករកនុងវ ិស័យ េនះ (UNDP UN Women UNICEF OHCHR និង
UNODC)។ UNIAP ក៏ជសថប័នសរមបសរមួលកនុងតំ បន់ែដលេរៀបចំករេឆលយតបកនុងមហអនុ
តំបន់េមគងគផងែដរ។
NGOs ែដលេធវករេលករជួញដូររួមមនសមព័នធពិភពេលករបឆំងនឹងករជួញដូររសតី និងកុ មរ
(GAATW) ែដលជសមព័នធមួយែដលមនអងគករជង ១០០ ពីទូទំងពិភពេលក េហយមនមូលដឋន
េនរបេទសៃថ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត បញច ប់េពសយកមម និងករជួ ញដូរកុមរ (ECPAT) េផតត

សំខន់េលករជួញដូ រកុមរ។

អងគករអនតរជតិដៃទេទៀតរួមមនកររបឆំងនឹ ងទសភពគេរមង

SOLD សមព័នធរបឆំងនឹងករជួញដូ ររសតី (CATW) គេរមង Polaris និងគណៈកមមធិករសេរងគះ

អនតរជតិ (IRC)។

ករេឆលយ
 តប៖ P ទំងបួន
ពិធីសរេនះផតល់នូវវ ិធនករមួ យចំនួន

ែដលរដឋគួរែតចត់កុនងករបងករករជួញដូ រ

ដូចជករ

ផលស់បូរព័
ត ត៌មន ករបណុត ះបណ
ត លប៉ូលីសកនុងករកំណត់អតតសញញណករជួ ញដូរ ពរងឹងករ

រគប់រគងរពំែដន

ករដក់េទសរពហមទណឌេលអនកជួញដូរ

និងអនុម័តចបប់រពហមទណឌជតិ។

វ ិធនករណ៍ទំងេនះរតូវបនេហថ “P ទំងបួន” (ចងចំថពីមុនគឺ “P ទំងបី” មុនេពលែដល
មនករបែនថមនូវ េគលនេយបយ និងកិចចសហរបតិបតតិករ)។ P ទំងបួនមនដូ ចតេទ៖
១. េគលនេយបយ និងកិ ចចសហរបតិបតតិករ៖ រដឋភិ បលរតូវមនេគលនេយបយជធរមន
េដ មបីពរងឹងកិចចសហរបតិ បតតិករ និងករបណុត ះបណ
ត លេដ មបីរបយុទធរបឆំងនឹងសិទិធមនុ សស។

២. បងករ៖ កររតួតពិនិតយ និងករអប់រ ំយ៉ ងសកមមនឹងបងករមនុសសពីហនិភ័យៃនករជួ ញដូរ។
៣. ករកត់េទស៖ ធនថចបប់ រតូវបនរតួតពិនិតយ និងេរបរបស់ ដូចេនះអនកជួញដូរែដល
រតូវបនសងស័យរតូវបនបញូជ នេទពនធនគរ។
៤. ករករពរ៖ ធនថសិទិរធ បស់ជនេរគះៃនករជួ ញដូររតូវបនេគរព េហយពួកេគរតូវបនផតល់
ឱកសកនុងសតរេឡងវ ិញ និងរតូវបនសមហរណកមមេទកនុងសហគមន៍ របសិនជចំបច់ ។
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សកមមភពជេរចនរតូវបនអនុ វតតេដយអងគករសងគមសុីវ ិលេដមបីរួមចំែនកដល់
ករអប់រគ
ំ ឺមនសរៈសំខន់

P

ទំងបួន។

េដយសរសកមមភពសមញញ អចរតូវបនបំេពញេដមបីកត់បនថយ

ករជួញដូរ េដយរូមមនករេធវដំេណរជមួ យសមជិ ករគួសរ រកសទំនក់ទំនងតមទូរស័ពជ
ទ
មួយរគួសរ និងមនកររបុងរបយ័តតបែនថមពក់ ព័នន
ធ ឹងករទទួលករងរែដលគិតថលអេដយមិន
មនករពិនិតយរបវតតិករពិតឲយបនដិតដល់។

ក. េសចកតស
ី េងខបពជ
ី ំ ពូក នង
ិ ចំនុចគនលះ
ឹ
ពលករេទសនតរបេវសន៍
ពលករេទសនតរបេវសន៍
េទសតរបេវសន៍េដ មបីករងរមនវតតមន អស់រយៈេពលជេរចនសតវតសមកេហយ េទះបីជចំ នួន

េពលបចចុបបននមនករេកនេឡងេរចនជងមុនខលំងក៏េដយ។ មនបញ
ហ ពីរចមបង គឺកររ ំេលភ
បំពនេលពលករេទសនតរបេវសន៍

និងករជួញដូរ

ែដលរតូវបនករពរកនុងសនធិសញញពីរដច់

េដយែឡកពីគន។ ចំេពះពលករេទសនតរបេវសន៍ ILO បនចប់េផតមេធវករេលបញ
ហ េនះបនទប់
ពីសរងគមេលកេលកទី ពីរមកេមល៉ះ េហយ UN បនអនុម័តអនុសញញអនតរជតិ សីព
ត ីករករពរ
សិទិរធ បស់ពលករ េទសនតរបេវសន៍រគប់ រូប និងសមជិករគួសររបស់ពួកេគ (ICRMW) កនុងឆនំ
១៩៩០។ ICRMW គឺជសនធិសញញសិទិម
ធ នុសស ដូចេនះវមនករករពរទូលំទូលយជងនូវ
សិទិេធ ដយរូមមនទំងរគួសរ និងសិទិេធ រកពី កែនលងេធវករ។ សនធិសញញមិនរតូវបនផតល់សចចប័
នទូលំទូលយេនះេទ

េហយក៏មិនមនរបេទសអភិវឌឍន៍

េទសនតរបេវសន៍េរចនបនផតល់សចចប័នេលសនធិេនះេនះេទ។

ឬរបេទសែដលមនចំនួនពលករ
ពលករេទសនតរបេវសន៍មួយ រូប

សំេដេល “បុគគលែដលនឹ ងចូលរួម កំពុងចូលរួម ឬធលប់ចូលរួមកនុងសកមមភពែដលទទួលបន
កៃរមកនុងរដឋែដលគត់មិនែមនជសញ
ជ តិ។”

និយមន័យេនះករពរពលករេទសនតរបេវសន៍មុន

េពល អំឡុងេពល និងេរកយេពលេធវករងរ មនន័យថពលករ េហយមិនមនករែបងែចក
រវងពលករែដលគមន

និងមនឯកសរេនះេទ។

សនធិសញញរគប់ដណតប់ ករករពរសរមប់

ពលករ បតី/របពនធ និងកូ នៗរបស់ពួកេគ។

សិទិព
ធ លករេទសនតរបេវសន៍
មនសិទិម
ធ នុសសបីរបេភទចំេពះពលករេទសនតរបេវសន៍ ។ ជដំ បូង មនសិទិម
ធ នុសសែដលមន
រសប់ ែដលពលកររតូវែតទទួ លបន ប៉ុែនតរដឋភិបលមួយចំនួនពយយមកនុងករមិនេអ េពសិទិធ

េនះ។ ជឧទហរណ៍ រួមមនលទធភពកនុងករបតឹងេទតុលករ េសរ ីភពកនុងករបេញចញមតិ និង

េសរ ីភពរួចផុ តពីករចប់ខួលនតមទំេនងចិតត។

ទីពីរ
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មនសិទិជ
ធ ក់ លក់ចំេពះពលករេទសនត

របេវសន៍ែដលរួមមនករមិនដកហូត ឬមិនបំផល ញប័ណណសមគល់ខួលន របរពឹ តតកមមេសមភពគន និង
លកខខណឌករករេសមគននឹងពលរដឋ និងសិទិព
ធ ក់ព័នធនឹងករសនក់េនកនុងរបេទសមួយ សរមប់
អំឡុងេពលមួយេនេពលែដលពួកេគបញចប់ករងរ។

ចំនួនៃនពលករផងែដរ។

មនសិទិជ
ធ ពិ េសសចំេពះរបេភទមួយ

ពលករេទសនតរបេវសន៍ ែដលមនឯកសរមនសិទក
ិធ ុងករបេងក
ន
ត

សហជីព និងមនលទធភពកនុងករទទួលបនេសវកមមលំេនដឋន និងសងគម។ របេភទពិេសស
មួយចំនួនៃនពលករេទសនតរបេវសន៍ ដូចជ ពលករតមរពំ ែដន ឬពលករតមរដូវមនសិទិធកុនង
ករទទួលបនសិទិស
ធ ង
ត ់ដរទំងអស់

ប៉ុែនតលទធភពរបស់ពួកេគកនុងករទទួលបនេសវសងគម

និងករអប់របស់កូនៗរបស់ពួកេគអចមនែដនកំណត់

េដយសរពួកេគមិនរស់េនេពញេម៉ ង

កនុងរបេទសែដលខលួនេធវករេនះេទ។

កររបឈមៃន ICRMW
អនុសញញមនចំនុចេខសយមួយចំនួនដូ ចជមិនមនករករពរចបស់លស់ចំេពះរសតី

ែដល

របឈមនឹងករេរ សេអ ងផលូវេភទេនកែនលងករងរ ឬរបក់ឈូនលមិនេសនភពគន។ ចំនុចេខសយ
មួយេទៀតគឺករករពរពលករជួយកិ ចចករផទះែដលេសទរែតជរសតីទំងអស់ និងពលករជយុវជន
(របជជនែដលមនអយុេរកម ១៨ ឆនំែដលែសវងរកករងរ)។ កររបឈមមួ យគឺករផតលស
់ ចច
ប័នេលសនធិសញញមនចំនួនតិច។
ហួសេហតុ េពក

របេទសអភិវឌឍន៍

ដល់ពលករេទសនតរបេវន៍

អចគិតថសនធិសញញផតល់នូវសិទិេធ រចន

េហយរបសិនេបលកខខណឌករងរលអរបេសរេពក

ពលករនឹង ‘ហូរជន់េជរ’ េទកនុងរបេទស។ រដឋអចចត់ទុកថសិទិធមួយចំនួនមនភពចរមូង
ចរមសដូចជកររបរពឹ តេត លពលករេទសនតរបេវសន៍

េសមគននឹងពលករកនុងរសុកពក់ ព័នន
ធ ឹង

របក់ ឈូល
ន េម៉ ងបែនថម ៃថងឈប់សរមក និងករបញចប់កិចចសនយ។ មនកងវល់មួយថ ICRMW
ទទួលសគល់ពលករមិនមនឯកសរ ដូចែដលរដឋភគេរចនេហពលករែដលមិ នមនឯកសរថ
ជជនេទសនតរបេវសន៍ មិនរសបចបប់ េហយពួកេគអចរតូវបនចប់ខួលន និងនិរេទសេដយងយ
រសួល។

កររ ំេលភបំពនសិទិព
ធ លករេទសនតរបេវសន៍
ពលករេទសនតរបវេសន៍ របឈមនឹងករគរមមកំែហង េដយសរពួកេគរស់េនេរករដឋរបស់ខួលន
េហយពួកេគរតូវបនចត់ទុកថជបនទុកដល់សងគម

និងមិ នលអដល់េសដឋកិចច។

ពលករេទសនត

របេវសន៍ជេរច នមនភពសទក់ េសទរកនុងកររយករណ៍ពីករគរមមកំែហង ឬកររ ំេលភបំពន
េដយសរពួកេគយល់េឃញថប៉ូលីស

និងរបព័ នយ
ធ ុតិតជួយពួកេគបនតិ ចតួចបំផុត។

ពួកេគ

របឈមនឹងករេបករបស់ េដយសររកុមហ៊ុន ឬបុគគលសនយផតល់កិចចសនយករងរែដលមន
រយៈេពលែវង

(ជេរឿយៗពក់ ព័នន
ធ ឹងរបក់ឈួនល)

េហយេរកយមកពលករេទសនតរបេវសន៍

រជបថមិនមនករងរេធវេនះេទ ឬរបសិនេបមនករងរ លកខខណឌមិនដូចនឹងអវីែដលរតូវបន
សនយេនះេទ។ មនលកខខណឌករងរែដលមិនលអ

េហយពលករអចរបឈមនឹងករមិ នេបក

របក់ែខ លកខខណឌករងរកងវក់ េរគះថនក់ និងមិ នមនអនម័យ និងេម៉ ងករែវង។ សូមបីែតេន
េរកកែនលងេធវករ

ពលករេទសនតរបេវសន៍អចរបឈមនឹងករេរសេអងកនុងទរមង់ ជករែរជក
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េរជៀតពីប៉ូលីស ករែឆកេឆរជមតងេហយមតងេទៀត មិនអចបញូជ នកួនេទសលេរៀន និងមិន
អចអនុវតតសកមមភពវបបធម៌ដូចជេរៀបករ

ករអនុវតតសសន

ឬៃថងបុណយជតិ។

ពលកមម

េដយបងខំជទរមង់ធងន់ធងរបំផុតៃនកររ ំេលភបំពនេលពលកមម។

សកមមភពរបស់រដឋភិបលែដលអចករពរសិទិព
ធ លករេទសនតរបេវសន៍
រដឋរតូវេលកកមពស់លកខខណឌករងរែដលមនលកខណៈជមនុសស
បញឈប់េទសនតរបេវសន៍មិនរសបចបប់

និងរសបចបប់ ។

រដឋគួរែត

និងករពររបជជនពីកររ ំេលភបំពនែដលេក តេឡង

េនេពលរបជជនរតូវបនដឹកជញចូ នេដយមិ នរសបចបប់េទកនុងរបេទសមួយ។
អនុញញតកនុងករនិរេទសរបជជនេដយរសបចបប់

រដឋរតូវបន

េទះបីជករនិ រេទសេនះរតូវេធវេឡងតម

រយៈយនតកររសបចបប់ ។ សកមមភពដៃទេទៀតែដលរដឋភិបលអចេធវបបញញ តិតកមម េលរបេភទៃន
ករងរែដលពលករេទសនតរបេវសន៍អចេធវ។

េទះបីជរបេភទករងរែដលពលករេទសនត

របេវសន៍អចេធវបនសថិតកនុងរបេភទ ”D ទំងបី” ដ៏េដយ ឬជករងរែដលកងវះ េរគះថនក់ និង

បនទបបេនថក។

អងគករពលករេទសនតរបេវសន៍
អងគករពលករេទសនតរបេវសន៍រួមមនអងគករអនតរជតិដូចជ UN ILO និង IOM។ មន NGOs
ជំនញថនក់ ជតិមួយចំនួន

ែដលផតល់េសវដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍

ដូចជេសវផលូវចបប់

ករករពរ និងករអប់រ ំ។ េហយក៏មនសហជីពពលករែដលេធវករេឆពះេទកន់ករកំែណទរមង់
អេនតរបេវសន៍

សិទិេធ ពញេលញរបស់ពលករបរេទស

កររគប់ រគងពលករេទសនតរបេវសន៍ជកុ មរ

សតង់ដរកែនលងករងរែដលរបេសរេឡង និងតំ ណងរសបចបប់ៃនពលករេទសនតរបេវសន៍ និង
រគួសររបស់ពួកេគ។

មនុសសែដលរតូវបនជួញដូរ
ករជួ ញដូរមនករេកនេឡងកលពីេពលថមីៗេនះ េដយសរករេកនេឡងនូវឧរកិដក
ឋ មមឆលងែដន
និងសកលភវូបនីយកមមៃនេសដឋកិចច ទីផសរករងរ និងករេធវដំេណរ។ ចបប់ របឆំងនឹងទស
ភពចប់េផតមកនុងេដមទសវតសឆនំ

១៨០០

េហយចបប់របឆំ ងនឹងករជួញ ដូរចប់េផតមេនេដម

ទសវតសឆនំ ១៩០០។ ចបប់ ទំងេនះមនេគលបំណងកនុងករករពររសតី និងកុ មរជនជតិែសបក
សពីករលក់េធវជទសករ ជពិ េសសេនអរហវិក និងមជឈឹមបូព៌ ែដលេពលបចចុបបននេនះរតូវ
បនចត់ទុកថជកររបឌិត។
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ពិធីសរសតព
ី ីករជួញដូរ
ពិធីសរសតីពីករជួញដូ រ ជពិ ធីសរមួយកនុងចំេណមពិ ធីសរទំ ងបីៃនអនុញញរបស់អងគករសហ
របជជតិ របឆំងនឹ ងឧរកិដឋកមមឆលងែដន (២០០០)។ ពិធីសរេនះចត់ទុកជបទឧរកិដន
ឋ ូវករជួញ
ដូរេនឆកអនតរជតិ។

ជពិេសសពិធីេនះបនកំណត់និយមន័យពីក រជួញដូរ

េដយសរមិន

មននិយមន័យពីមុនមកេនកនុងចបប់ អនតរជតិេនះេទ។ ករជួ ញដូរមនធតុផសំចំនួនបី៖ សកមម
ភពៃនករេរជសេរស

ករដឹ កជញូជ ន

ឬករទទួលបុ គល
គ

តមរយៈមេធយបយៃនករគរមម

កំែហង ករចប់បងខំ ករចប់ពរងត់ ឬករបករបស់ េហយសរមប់េគលបំ ណងៃនករជួញ
ដូរ។

កុមរែដលរតូវបនេកងរបវ ័ញចទមទរឲយមនករបងហញភ័សុតតងេលធតុផសំសកមមភព

និងករេកងរបវ ័ញចប៉ុេណណះេដមបីបញ
ជ ក់ថមនករេកតេឡងនូវករជួ ញដូរ។ ពិធីសរេនះករពរ
ជនរងេរគះៃនករជួ ញដូរេដយផតល់ជួនពួកេគជំនួយែផនករងកយ និងផលូវចិតែត ដលចំបច់ េធវ
មតុ ភូមិនិវតតន៍ដល់ពួកេគ

និងផតល់លទធភ ពកនុងករបតឹងេទតុលករ។

ផលរបេយជន៍របេសរ

បំផុតៃនជនរងេរគះ របែហលជករបញជូ នពួកេគរតលប់មករបេទសកំេណតវ ិញ ប៉ុែនតេនះទម

ទរឲយមនដំេណរករពិេរគះេយបល់

េដមបីធនថមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរមនភព

ិ ។
រួចរល់ និងមនបំណងចង់រតលប់មកវញ

កររបឈមកនុងករកំណត់អតតសញញណមនុសសែដលរតូវបនជួញដូរ

ករកំ ណត់អតតសញញណៃនជនរងេរគះៃនករជួញដូរអចមនកររបឈម

េដយសរេនះរតូវ

បនសនមតថនឹងរតូវបនេធវេឡងេដយរដឋែដលបុគគលរតូវបនជួញដូរេទកន់រដឋេនះ។ ជករ
ពិត
ពិនិតយ

មនុសសែដលរតូវបនជួ ញដូររតូវបនចត់ ទុកថជជនរងេរគះ
និងករករពររគប់រគន់ េដមបីែសវងរក

របេទសទំងអស់

និងជួ យពួកេគ។

និងរដឋអចមនកររតួត
កររបឈមមួយគឺថរគប់

េនអសុីអេគនយ៍មនចបប់មួយែដលចត់ទុកជបទឧរកិ ដន
ឋ ូវអំ េពជួញដូរ។

រដឋខលះទទួលសគល់ែតរសតីប៉ុេណណះថជជនរងេរគះៃនករជួញដូរ គឺមិនែមនជបុ រសេនះេទ។

ករេឆលយ
 តបរបស់ NGO
មនអងគករជេរចនដូចជ UNIAP និង GAATW ែដលេគរពសិទិធរបស់ជនរងេរគះៃនករជួ ញ
ដូរ។ អងគករទំងរតូវបនចត់ទុកថបនេឆលយតបនឹង P ទំងបួនរបឆំ ងនឹងសកមមភពជួញដូរ៖
េគលនេយបយ និងកិ ចចសហរបតិបតតិករ ករកត់េទស និងករករពរ។

ខ. សំណួររKលង ឬសំណួរងយរសួល
• េតេរឿងអវ ិជជមនអវីខលះ

ែដលរបជជននិយយអំពីពលករេទសនតរបេវសន៍កុនងរបេទសរបស់

អនក េតអីវជកររ ិះគន់រតឹមរតូវៃនទសសនៈទំងេនះ? េតពលករេទសនតរបេវសន៍រួមចំែនកេល
េសដឋកិចច កមលំងពលកមម និងសហគមន៍ កុងរបេទសអន
ន
កយ៉ ងដូចេមតចខលះ?
316

• ពិភកសពីចបប់ែដលរគប់រគងពលកមមេទសនតរបេវសន៍ កនុងរបេទសរបស់អនក។
េតចបប់បងខំឲយរបជជនធលក់ចូលសថនភពែដលរតូវបនជួញដូរែមនែដរឬេទ ឬេតចបប់ ទំង
េនះករសិទិរធ បស់ពួលករែដរឬេទ?
• របសិនជអនករស់េនកនុងរបេទសបញូជ ន

េតករេរៀបចំ

និងករករពរអវីខលះែដលរដឋភិ បល

របស់អនកផតល់ជួនដល់ពលករែដលេធវដំេណរេទបរេទសេដមបីេធវករ?
• េតចបប់សីព
ត ីក រជួញដូរកនុងរបេទសរបស់អនក

អនុេលមតមពិធីសរប៉ លឺម៉ូែដរឬេទ?

ចបប់េនះមននិយមន័យដូចគន ជមួយនឹ ងពិធីសរេនះែដរឬេទ

េត

េហយេតចបប់ េនះផតល់សិទិធ

ដូចគននឹ ងសនធិសញញប៉ លឺម៉ូែដរឬេទ? េតមនចំនុចេខសយចមបងអវីខលះកនុងចបប់ជតិ?
• េលកយកករណីមួយៃនករជួញដូរែដលបនេកតេឡងកនុងរបេទសរបស់អក
ន ។
េនះរតូវបនកំណត់ អតតសញញណយ៉ ងដូចេមតច
ដូចេមតចខលះ?

េត សថនភព

េហយេតជនរងេរគះរតូវបនករពរយ៉ ង

េតអនកគិតថករផតួចេផតមេដយរដឋភិបលរគប់រគន់កុងកររបយុ
ន
ទធរបឆំងនឹង

ករជួញដូរែដរឬេទ?
• េរៀបរប់ពីរបេភទទំងបួនៃនសិទិរធ បស់ជនមិនែមនជពលរដឋ។

ជមួយនឹងរបេភទនីមួយៗ

បញ
ជ ក់េឈមះៃនសថប័នអនតរជតិចមបងៗ ែដលេធវករេលសិទិទ
ធ ំងេនះ សថប័ន និងអងគករ
ែដលេធវករពរយ៉ ងសកមមេលសិទិរធ បស់ជនមិនែមនជពលរដឋកុនងរបេទសរបស់អនក េហយ
និងចបប់ ជតិែដលពក់ព័នែធ ដលករពររបជជនទំងេនះ។

គ. ឯកសរពេិ រគះបែនថម

ពលករេទសនតរបេវសន៍
េសៀវេភពុមពសីព
ត ីសិទិព
ធ លករេទសតរបេវសន៍ ែដលរតូវបនេរបរបស់ បំផុតេរចនបំផុតមន៖
•

Aris Ananta

•

Evi Nurvidya Arifin

•

Ryzard Chuzwelxyzol

កររសវរជវដ៏ េរចនពីពលករេទសនតរបេវសន៍មនេនេលេគហទំព័រ របស់ ILO៖
របយករណ៍សតីពីករងរេទសនតរបេវសន៍ កនុងអសុីអេគនយ៍រតូវបនេធវេឡងេដយ ៖
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•
•

អងគករឃលំេម លសិទិម
ធ នុសស

រសតីជួយកិចចករផទះចំសតប់បញ
ជ ៖

បញចប់កររ ំរេលភ

បំពនេលពលករជួយកិ ចចករផទះេទសនតរបេវសន៍កុនងរបេទសសឹងហបូរ ី។

អងគករឃលំេម លសិទិម
ធ នុសស

ចុះទឹករកេពេឡងេលខល៖

កររ ំេលភបំពនពលករេទសនត

របេវសន៍កុនងរបេទសៃថ។
•

ILO,ករអនុវតតករងរ និងលកខខណឌករងរកនុងវ ិស័យ េនសទកនុងរបេទសៃថ។

ករជួញដូរ
េសៀវេភលមអិតបំផុតពី ពិធីសរ គឺចបប់អនតរជតិៃនករជួញដូរមនុសសរបស់

Anne Gallagher,

New York: Cambridge University Press, (2010).
េគហទំព័រែដលមនសរៈសំខនពក់ព័នធនឹងករជួ ញដូររួមមន៖
•

ករេបះពុមពផសយរបស់វ ិទយសថន Nexux

•

គេរមងអនតរទីភនក់ងរអងគករសហរបជជតិសីព
ត ី ករជួញដូរមនុសស (បចចុបបននរតូវបនេហ
ថ UN ACT)

•

ឧតតមសនងករអងគករសហរបជជតិទទួ លបនទុកេរគឿងេញៀន និងបទឧរកិដឋ។

318

បណ
ត ញសិកសសិទិម
ធ នុសសអសុីអេគនយ៍មនេដមកំេណតេចញពីកីតសុបិនតរូមមួយកនុងករសេរមចបន និងេដ មបី

ដុះខត់ចំេណះដឹ ង និ ងករយល់ដឹងឲយកន់ែតសុីជេរមរបស់សិសសនិសសិត និងអនកអប់រ ំ រពមទំ ងបុគគល និង
សថប័ នដៃទេទៀតពីអសុីអេគនយ៍កុនងវ ិស័យសិទិម
ធ នុសស និងសនតិភព & ជេមលះ។ បណ
ត ញេនះែសវងរកកិចចសហ

របតិបតតិករវ ិស័យសិកសថនក់តំបន់ និងជមួយនឹងសងគមសុីវ ិលែដលចំ បច់េដមបីេធវឲយមននិរនតន៍ភពករេលក

កមពស់ និងករករពររបកបេដយរបសិទិភ
ធ ពៃនសិទិម
ធ នុសសកនុងតំបន់។
េពលបចចុបបននេនះ SEAHRN មនសថប័នសមជិកចំនួន ២០ កនុងរបេទសអសុីអេគនយ៍ចំនួន ៧ (កមពុជ ឡវ
ម៉ េឡសុី ហវីលីពីន ៃថ និងេវៀតណម)។ េគលបំ ណងរបស់បណ
ត ញេនះេដមបីេប កេធវចំហរដល់សថប័ន និង
បុគគលែដលមនចំណប់អរមមណ៍ែដលមនទសសនៈវ ិស័យដូចគនេលវ ិស័យសិទិម
ធ នុសស

និងសនតិភពេនអសុី

អេគនយ៍។
SEAHRN មនករេបតជញចិតតកុងករសេរមចបននូ
ន
វកមមវតថុចមបងដូចតេទ៖

•

េដមបីពរងឹងករអប់រ ំថនក់ខពស់េដ មបីេផតតសំខន់េលករសិកសសិទិធមនុសស និងសនតិភពេនអសុីអេគនយ៍
តមរយៈកមមវ ិធីសិកសេនសកលវ ិទយល័យ និងករបេងកតនូ វកមមវ ិធីសិកស

•

េដមបីជរមុញឲយមនករែសវងយល់

និ ងករសេរមចបនកន់ែតសុីជេរមេទៀតៃនចំ េនះដឹងសិទិម
ធ នុ សស

និងសនតិភពតមរយៈកររសវរជវសហរបតិបតតិករ
•

េដមបីសេរមចបននូវកិ ចចសហរបតិបតតិករេលវ ិស័យសិកសអប់រ ំ និងជមួ យអងគករសងគមសុីវ ិលែដលលអ
របេសរកនុងករសេរមចបននូវសិទិម
ធ នុសស និងសនតិភពេនអសុីអេគនយ៍ និង

•

េធវករតស៊ូមតិ ជសធរណៈតមរយៈករចូលរួមយ៉ ងសុីជេរមជមួយនឹងតួអងគសងគមសុីវ ិល េដយរូម
មនសថប័ នអនតររដឋភិបល េនអសុីអេគនយ៍

សននិសិទ និងករេបះពុមពផសយ
•

សននិសិទអនតរជតិេលកទីបីសីព
ត ី សិទិម
ធ នុ សស និងសនតិភព & ជេមលះេនអសុីអេគនយ៍ (ទីរកុងកួឡឡំពួ
របេទសម៉ េឡសុី ៃថងទី ១៥-១៧ ែខតុ ល ឆន២០១៤)

•

សិទិធមនុសស និងសនតិភពេនអសុីអេគនយ៍ វគគទី ២៖ ជំនះេលភពទល់រចក (ែខកញញ ឆនំ២០១៣)

•

សិទិធមនុសស និងសនតិភពេនអសុីអេគនយ៍ វគគទី ៣៖ បំពងសេមលង (ែខកញញឆនំ ២០១៣)

•

សននិសិទអនតរជតិេលកទីពីរសតីពីសិទិម
ធ នុសស និងសនតិភព & ជេមលះេនអសុីអេគនយ៍ (ទីរកុងហសកត

•
•

របេទសឥណូឌ េនស៊ ែខតុល ឆនំ២០១២)

សិទិធមនុសសេនអសុីអេគនយ៍ វគគទី ១៖ បំែបកភពសងត់េសងៀម (ែខកញញ ឆនំ២០១១)

សននិសិទអនតរជតិេលកទីមួយសតីពីសិទិម
ធ នុសសេនអសុីអេគនយ៍ (ទីរកុងបងកក របេទសៃថ ែខតុល
ឆនំ២០១០) ។

េលខធិករដឋនអចិៃរនតយ៍
វ ិទយសថនេដមបីសិកសសិទិម
ធ នុសស និ ងសនតិភព (IHRP), មហវ ិទយល័យ Mahidol University
Rm. 308, 3rd Floor, Panyaphipat Bldg, Faculty of Social Science Complex, Mahidol University
Salaya Campus, Phuttamonthon, Nakhon Pathom, Thailand, 73170
អុីែម៉ លរបស់បណ
ត ញ៖ seahrn@gmail.com
អុីែម៉ លរបស់សននិសិទ៖ searhncon@gmail.com
www.seahrn.org

