
 

 

ខួបល ើកទី២០ នៃលេចកតបី្បកាេរបេ់ អ.េ.ប េតីពីអនកការពារេិទធមិៃុេស 
 

លេចកតថី្លែងការណ៍រមួលោយប្កមុប្បធាៃ អៃុប្បធាៃ ៃងិេមាជកិស្ថា បៃ័េៃធេិញ្ញា េិទធមិៃុេស អ.េ.ប ៃងិអនករាយការណ៍
ពលិេេ អ.េ.ប េតីពអីនកការពារេិទធមិៃុេស 
 

េងគមេីុវ ិគឺជាេេរេតមភដ៏េំខាៃម់យួនៃប្បពៃ័ធេិទធិមៃុេសអៃតរជាតិ។ េងគមេីុវ ិរមួចំថ្ណកដ ់ការល ើកេទួយ ៃិង
លោរពេិទិធមៃុេស ការអភវិឌ្ឍៃ៍ប្បកបលោយចីរភាព ការរកាេៃតិភាព ៃិងេៃតិេុខ ល ើយៃិងល្វើេកមមភាពប្េបតាមលោ 
លៅនៃ្មមៃុញ្ាអងគការេ ប្បជាជាតិ។ 

េងគមេីុវ ិល្វើការវាយតនមែ ៃិងរាយការណ៍អំពីថាលតើរដឋភាគីទងំឡាយបំលពញ ឬមៃិបំលពញកាតពវកិចចេៃធិេញ្ញា របេ់ខែួៃ 
លោយល្វើការថ្ប្បកាែ យបទបបញ្ាតតិនៃេៃធិេញ្ញា េិទធិមៃុេសអងគការេ ប្បជាជាតិ (េៃធិេញ្ញា ) ពាកព់ៃ័ធ លៅជាេកមមភាព
លៅថាន កម់ូ ោឋ ៃថ្ដរឬលទ។ ដូលចនេះ េងគមេីុវ ិលដើរតួយ៉ា ងេំខាៃក់នុងការជួយ ដ ់ស្ថា ៃបៃ័េៃធិេញ្ញា លដើមបតីាមឃ្ែ លំមើ  
ៃិងការវាយតនមែការលោរពេៃធិេញ្ញា របេ់រដឋភាគី។ លោយស្ថរថ្តតួនាទីដ៏េំខាៃ់លៃេះល ើយ ស្ថា បៃ័េៃធិេញ្ញា េិទធិមៃុេស
លេនើឲ្យអងគការេងគមេីុវ ិេ ការជាមយួខែួៃ តាមរយៈការោកប់ញ្ជូ ៃពត័ម៌ាៃេតីពីបញ្ញា ពាក់ពៃ័ធៃឹងការទទួ បាៃៃូវេិទធិ
លៅកនុងប្បលទេថ្ដ ផ្ត ់េច្ចច បៃ័ល ើេៃធិេញ្ញា ទងំលនាេះ។ 

ការចូ រមួ ៃិងការបំលពញការងារយ៉ា ងេកមមរបេ់េងគមេីុវ ិកនុងការងាររបេ់ស្ថា បៃ័េៃធិេញ្ញា  មាៃស្ថរៈេំខាៃណ់ាេ់
េប្មាប់ការផ្សពវផ្ាយដទូ៏ ំទូលាយលៅកប្មតិមូ ោឋ ៃ កប្មតិជាតិ ៃិងកប្មតិអៃតរជាតិ អំពីពត័៌មាៃេតីពីេៃធិេញ្ញា  ៃិង
ការងាររបេ់ស្ថា បៃ័េៃធិេញ្ញា ។ កនុងករណីជាលប្ចើៃ លេចកតីេលងេតចុងលប្កាយ ឬទេសៃៈេតីពបីណតឹ ងបុគគ ថ្ដ អៃុមត័
លោយស្ថា ៃបៃ័េៃធិេញ្ញា  ទទួ បាៃការយកចិតតទុកោក ់ៃិងទទួ យកលៅអៃុវតតកាៃថ់្តលប្ចើៃ លោយស្ថរថ្តមាៃ
អៃតរាគមៃ ៍ៃិងេកមមភាពរបេ់េងគមេីុវ ិ។ 

ស្ថា បៃ័េៃធិេញ្ញា បាៃល ើកទឹកចិតតលោយេងគតភាពដ ់រដឋភាគទីងំឡាយឲ្យទទួ ស្ថគ  ់ជាស្ថធារណៈ ៃិងជាក់លាកៃូ់វ
តួនាទីរបេ់េងគមេីុវ ិ រមួទងំអនកការពារេិទធិមៃុេស ៃិងល ើកទឹកចិតតឲ្យពួកលគចូ រមួកនុងដំលណើ រការពាកព់ៃ័ធទងំអេ់ 
រាបទ់ងំការល្វើរបាយការណ៍ផ្ងថ្ដរ។ 

អនករាយការណ៍ពិលេេេតីពីអនកការពារេិទធិមៃុេស បាៃគូេបញ្ញជ កព់ីរលបៀបថ្ដ ស្ថា បៃ័េៃធិេញ្ញា ទទួ បាៃអតាប្បលយជៃ៍
ពីពត័ម៌ាៃថ្ដ អនកការពារេិទធិមៃុេសបាៃផ្ត ់ដ ់ស្ថា បៃ័ទងំលៃេះ។ ពត័ម៌ាៃលៃេះ មាៃស្ថរៈេំខាៃណ់ាេ់កនុងការតាមឃ្ែ លំមើ 
ការអៃុវតតេៃធិេញ្ញា  ៃិងជាប្បព័ៃធប្បកាេអាេៃនជាមុៃ លដើមបលីប្កើៃរ ឹំកដ ់េ គមៃអ៍ៃតរជាតិៃូវការគំរាមកំថ្ ងជាកថ់្េតង 
អាចលកើតមាៃ ឬៃឹងលកើតមាៃលព ឆាប់ៗ  ដ ់េៃតិភាព លេរភីាព ៃិងេៃតិេុខ។ 



លៃេះកល៏ប្ពាេះថ្តអនកការពារេិទិធមៃុេសខែួៃឯងផ្ទទ  ់ផ្ទទ  ់គឺជាមាច េ់េិទធ ិល ើយកល៏ប្ពាេះថ្តពួកលគ ជួយ ដ ់រដឋភាគីកនុងការល្វើ
ឲ្យេលប្មចបាៃៃូវេិទធិថ្ដ មាៃថ្ចងកនុងេៃធិេញ្ញា  ល ើយថាស្ថា បៃ័េៃធិេញ្ញា ល ើកពីស្ថា ៃភាពអនកការពារេិទធិមៃុេសកនុង
កិចចេៃទនារបេ់ខែួៃ ជាមយួរដឋភាគី ល ើយៃិយយលោយចំៗអំពីពួកលគ លៅកនុងលេចកតីេលងេតចុងលប្កាយ លេចកតីពៃយ ់
ទូលៅ ឬលេចកតីថ្លែងការណ៍ជាស្ថធារណៈ។ 

អនកការពារេិទិធមៃុេស េំលៅដ ់បុគគ ណាមយួ ថ្ដ ជាឯកតតបុគគ  ឬលោយរមួជាមយួអនកដនទ ល្វើេកមមភាព ឬពាយម
ល្វើេកមមភាព លដើមបលី ើកេទួយ ការពារ ឬខិតខំប្បឹងថ្ប្បងការពារ ៃិងល្វើឲ្យេលប្មចបាៃៃូវេិទធិមៃុេស ៃិងលេរភីាពជាមូ ោឋ ៃ
លៅថាន កម់ូ ោឋ ៃ ថាន ក់ជាតិ ថាន ក់តំបៃ ់ៃិងល ើឆាកអៃតរជាតិ។ អនកការពារេិទិធមៃុេសទងំលនាេះល្វើការតេ ូមតិ ល ើកមូ 
ល តុបញ្ញជ កថ់ាប្តូវ ពប្ងឹង ការពារ ៃិងល ើកេទួយៃូវេិទធិមៃុេស។ អនកការពារេិទិធមៃុេសមៃិប្តឹមថ្តបងាា ញឲ្យល ើញៃូវការ
រលំលាភេិទធិមៃុេស លោយទញការយកចិតតទុករបេ់អាជាា ្រល ើផ្ វបិាកនៃេកមមភាព ៃិងការខកខាៃមៃិបាៃបំលពញ
កាតពវកិចចរបេ់អាជាា ្រទងំលនាេះ រាបទ់ងំ េិទធិថ្ដ មាៃថ្ចងកនុងេៃធិេញ្ញា  ប៉ាុលណាណ េះលទ ថ្លមទងំជួយ ដ ់រដឋភាគីកនុងការ
បលងេើតលោ ៃលយបាយស្ថធារណៈថ្ដ អៃុលលាមតាមកាតពវកិចចេៃធិេញ្ញា លទៀតផ្ង។ 

កនុងការអៃុវតតេិទធិរបេ់ពួកលគ អនកការពារេិទិធមៃុេស ប្តូវេាិតលប្កាមការោកក់ប្មតិប្ពំថ្ដៃប្តឹមថ្តអវីថ្ដ មាៃថ្ចងលោយ
ចាប ់អៃុលលាមតាម បទោឋ ៃ ៃិងកាតពវកិចចេិទធិមៃុេសអៃតរជាតិ លោយេមល តុផ្  ច្ចបំាច ់ៃិងេមាមាប្ត ល ើយ
េប្មាប់ថ្តលោ បំណងមយួគត ់គឺលដើមបធីានាឲ្យមាៃការទទួ ស្ថគ  ់ ៃិងការលោរពលោយប្តឹមប្តូវៃូវេិទធិមៃុេស ៃិងលេរ ី
ភាពជាមូ ោឋ ៃរបេ់អនកដនទ ៃិងបំលពញតាម កខខណឌ តប្មូវខាងេណាា បធ់ាន ប់ស្ថធារណៈ ៃិងេុខុមា ភាពទូលៅ លៅកនុង
េងគមប្បជា្ិបលតយយ។ 

លេចកតីប្បកាេេតីពីេិទធិ ៃិងការទទួ ខុេប្តូវរបេ់បុគគ  ប្កុម ៃិងអងគការេងគម កនុងការល ើកេទួយ ៃិងការពារេិទធិ
មៃុេស ៃិងលេរភីាពជាមូ ោឋ ៃ ថ្ដ ប្តូវបាៃទទួ ស្ថគ  ់ជាេក  (លេចកតីប្បកាេេតីពីអនកការពារេិទធិមៃុេស) គូេ
បញ្ញជ កជ់ាលមី លោយមាៃការពប្ងឹងបថ្ៃាមលោយ ៃិងបកប្ស្ថយៃូវការចងភាជ ប់កាតពវកិចចេិទធិមៃុេស រាបទ់ងំ េិទធិថ្ដ មាៃ
ថ្ចងកនុងេៃធិេញ្ញា  ៃិងមាៃភាពពាកព់ៃ័ធលៅៃឹងការបកប្ស្ថយ ៃិងការអៃុវតតេៃធិេញ្ញា ។ 

ស្ថា បៃ័េៃធិេញ្ញា បាៃបញ្ញជ ក់ជាលមី អំពីស្ថរៈេំខាៃន់ៃអនកការពារេិទធិមៃុេស ថ្ដ អាចល្វើេកមមភាពលោយលេរ ីៃិងលោយ
មៃិមាៃការលប្ជៀតថ្ប្ជក ការបំភតិបំភយ័ ការរលំលាភបំពាៃ ការគំរាមកំថ្ ង អំលពើ ឹងា ការេងេឹក ឬការរតិតបតិ ួេល តុ។ 
ការបលងេើតបរយិកាេអំលណាយផ្  ៃិងមាៃេុវតាិភាព រាបទ់ងំ តាមរយៈការល ើកេទួយការលោរព ៃិងការោបំ្ទដ ់
េកមមភាពនានារបេ់អនកការពារេិទិធមៃុេស មាៃស្ថរៈេំខាៃ់េប្មាប់ការល ើកេទយ ការោពំារ ៃិងការពារេិទធិមៃុេស។ 
ស្ថា បៃ័េៃធិេញ្ញា ច្ចតទុ់កការលប្ជៀតថ្ប្ជក បំភតិបំភយ័ ការរលំលាភបំពាៃ ការគំរាមកំថ្ ង អំលពើ ឹងា ការេងេឹក ឬការរតិ
តបតិ ួេល តុ ប្បឆាងំៃឹងអនកការពារេិទធិមៃុេស ថាជាការរមួចំថ្ណកឲ្យមាៃការរលំលាភល ើកាតពវកិចចរបេ់រដឋ កនុងការ
ឈាៃលៅេលប្មចបាៃៃូវេិទធិថ្ដ មាៃថ្ចងលៅកនុងេៃធិេញ្ញា ។ 

លោយគិតលៅកាតពវកិចចរបេ់រដឋភាគី កនុងការលោរព ការពារ ៃិងអៃុវតតេិទធិថ្ដ មាៃថ្ចងលៅកនុងេៃធិេញ្ញា  អងគការេៃធិេញ្ញា
េូមរ ឹំករដឋភាគី អពំីទំៃួ ខុេប្តូវរបេ់ខែួៃ កនុងការធានាថា អនកការពារេិទធិមៃុេស ប្តូវបាៃការពារយ៉ា ងមាៃប្បេិទធិភាព
ពីការលប្ជៀតថ្ប្ជករខំាៃ ការបំភតិបំភយ័ ការរលំលាភបំពាៃ ការគំរាមកំថ្ ង អំលពើ ិងា ការេងេឹក ឬការរតិតបតិ ួេល តុ



ណាមយួ ៃិងផ្ វបិាកអវជិជមាៃណាមយួលផ្សងលទៀត ថ្ដ ពួកលគអាចជួបប្បទេះ ពាកព់ៃ័ធៃឹងេកមមភាពរបេ់ពួកលគកនុងការ
ល ើកកមពេ់ការយ ់ដឹងអំពីេិទធិ រាបប់ញ្ចូ  ទងំ តាមរយៈកិចចេ ការ ៃិងការចូ រមួជាមយួស្ថា បៃ័េៃធិេញ្ញា េិទធិមៃុេស
ផ្ងថ្ដរ។ ដូចបាៃកតេ់មាគ  ់កនុងលោ ការណ៍ថ្ណនាបំ្បឆាងំៃឹងការបំភតិបំភយ័ ឬការេងេឹក (“លោ ការណ៍ថ្ណនាេំង់
ចូលេ”1) ស្ថា បៃ័េៃធិេញ្ញា េូមលថាេ  លទេយ៉ា ងខាែ ងំចំលពាេះេកមមភាពបំភតិបំភយ័ ឬការេងេឹក រាបទ់ងំការប្បឆាងំៃឹង
អនកថ្ដ ថ្េវងរកកិចចេ ការ េ ការ ឬអនកថ្ដ បាៃេ ការ ជាមយួស្ថា បៃ័េៃធិេញ្ញា ។ 

តាមរយៈការល្វើជាភាគីនៃេៃធិេញ្ញា េិទធិមៃុេសអៃតរជាតិ រដឋមយួប្តូវេៃាេ ការជាមយួស្ថា បៃ័េៃធិេញ្ញា លោយេុទធចិតត។ 
ដូចថ្ដ បាៃកត់េមាគ  ់លៅកនុងលោ ការណ៍ថ្ណនាេំងចូ់លេ រដឋទងំឡាយមាៃភារកិចចការពារបុគគ  ៃិងប្កុមទងំឡាយ 
ល ើយប្តូវយកចិតតទុកបំលពញភារកិចចលនាេះលោយប្បុងប្បយត័ន។ ការបំភតិបំភយ័ ឬការេងេឹក អាចជា ទធផ្ នៃទលងវើ ឬការ
ខកខាៃមៃិបាៃបំលពញកាតពវកិចច លោយតួអងគរដឋ ៃិងតួអងគមៃិថ្មៃរដឋ។ អំលពើ ឬការខកខាៃមៃិបាៃបំលពញកាតពវកិចច ប៉ាេះ
ពា ់ដ ់រដឋ លៅលព អំលពើ ឬការខកខាៃមៃិបាៃបំលពញកាតពវកិចចទងំលនាេះប្តូវបាៃអៃុវតតលោយមាៃការយ ់ប្ពម ឬ
ទទួ ស្ថគ  ់ពីមន្រៃតី ឬបុគគ លផ្សងលទៀត ថ្ដ បំលពញការងារកនុងនាមជាមន្រៃតីមយួរូប ប្បឆាងំៃឹងបុគគ  ឬប្កុមណាមយួថ្ដ 
កំពុងថ្េវងរកកិចចេ ការ ថ្ដ កំពុងេ ការ ឬថ្ដ បាៃេ ការជាមយួស្ថា ៃបៃ័េៃធិេញ្ញា ណាមយួលនាេះ។ 

ស្ថា បៃ័េៃធិេញ្ញា ច្ចតទុ់កថា ការៃិយយលយងលៅល ើ “ទេសៃៈៃលយបាយ ឬមតិលផ្សង” ៃិង “ស្ថា ៃភាពដនទលផ្សងលទៀត” 
លៅកនុងបរបិទនៃការលរ ើេលអើង ថ្ដ ប្តូវបាៃហាមឃ្តល់ោយេៃធិេញ្ញា  គឺរាប់ទងំ ឋាៃៈរបេ់បុគគ ជាអនកការពារេិទិធមៃុេស។ 
មា៉ាងវញិលទៀត េិទធិលេមើោន ចំលពាេះមុខចាប ់ៃិងការការពារលេមើោន ពីចាប ់ហាមប្បាមការលរ ើេលអើងកនុងការអៃុវតតេិទធិ រាប់ទងំ
េិទធិទងំឡាយថ្ដ មាៃថ្ចងលៅកនុងេៃធិេញ្ញា  ៃិងលេចកតីប្បកាេេតីពីអនកការពារេិទធិមៃុេស។  

រដឋទងំឡាយគួរច្ចត់វធិាៃការជាកល់ាក់ លដើមបធីានាការពារ ៃិងោបំ្ទអនកការពារេិទធិមៃុេស ប្េបតាមលេចកតីប្បកាេេតីពី
អនកការពារេិទធិមៃុេស ៃិងអៃុស្ថេៃ៍របេ់អនករាយការណ៍ពិលេេ។ ជាពិលេេរដឋគួរថ្ត៖ 

១. ទទួ ស្ថគ  ់ជាស្ថធារណៈអំពីស្ថរៈេំខាៃ ់ៃិងភាពប្េបចាបន់ៃការងាររបេ់អនកការពារេិទធិមៃុេស ៃិងអេះអាង
ជាលមីថាមៃិមាៃការលប្ជៀតថ្ប្ជក ការបំភតិបំភយ័ ការរលំលាភបំពាៃ ការគំរាមកំថ្ ង អំលពើ ិងា ឬការេងេឹកលៅល ើ 
ពួកលគៃឹងប្តូវបាៃអតឱ់ៃល ើយ; 

២. អៃុម័តចាប់ ៃិងលោ ៃលយបាយថ្ដ ធានាការពារជាក់លាកច់ំលពាេះអនកការពារេិទធិមៃុេស លោយលផ្ទត តជាពិលេេ
ចំលពាេះស្ថា ៃភាព ៃិងតប្មូវការការពាររបេ់ប្កុមអនកការពារេិទធិមៃុេសកនុងស្ថា ៃភាពងាយរងលប្ោេះ ដូចជា អនកការពារេិទិធ
មៃុេសជាន្រេតី ៃិងអនកការពារេិទិធជាកុមារ។ 

៣. អៃុមត័វធិាៃការទៃ់លព លវលា លដើមបបីងាេ រការលប្ជៀតថ្ប្ជក ការបំភតិបំភយ័ ការរលំលាភបំពាៃ ការគំរាមកំថ្ ង 
 អំលពើ ិងា វាយប្បហារ ឬការេងេឹក លៅល ើអនកការពារេិទធិមៃុេស រមួមាៃ តាមរយៈការបលងេើតយៃតការពិលេេមយួ
េប្មាប់ការពារអនកការពារេិទធិមៃុេស 



៤. ល្វើការលេុើបអលងេតឲ្យបាៃឆាបរ់ ័េ ម៉ាតច់ត ់ៃិងមៃិ ំលអៀង លៅល ើការលប្ជៀតថ្ប្ជក បំភតិបំភយ័ ការរលំលាភបំពាៃ 
ការគំរាមកំថ្ ង អំលពើ ឹងា ឬការេងេឹក លៅល ើអនកការពារេិទធិមៃុេស ៃិងធានាឲ្យមាៃគណលៃយយភាពេប្មាប់ច្ចរ។ី 

៥- ល្វើវលិស្ថ្ៃកមម ឬ ុបលច្ច ចាបណ់ាមយួ ថ្ដ ោកល់ទេទណឌ  ឬរារាងំដ ់ការងាររបេ់អនកការពារេិទធិមៃុេស 
រាបទ់ងំ ការរតឹតបតិមៃិចាេ់លាេ់ ៃិងមាៃ កខណៈទូ ំទូលាយខាែ ងំ ល ើលេរភីាពជាមូ ោឋ ៃ (រមួមាៃលេរភីាពកនុង
ការបលញ្ចញមតិ លេរភីាពខាងេមាគម ៃិងេិទធិកនុងការជួបជុំលោយេៃតិវ ិ្ ី) កដូ៏ចជា បទបញ្ាតតិថ្ដ ហាមប្បាម  
ោកក់ប្មតិប្ពំថ្ដៃ ឬរារាងំពួកលគ មៃិឲ្យលកៀរគរ ទទួ  ៃិងលប្បើប្បាេ់្ៃធាៃនានា រាបទ់ងំ ប្បភពបាៃមកពីកនុងប្េុក 
ៃិងបាៃមកពីលប្ៅប្េុក។ 

៦. ពប្ងឹងស្ថា បៃ័រដឋថ្ដ ទទួ ខុេប្តូវកនុងការធានាការពារ ៃិងការោបំ្ទកិចចការរបេ់អនកការពារេិទិធមៃុេស។ 

កំណតេំ់ោ ់៖ 

១. លោ ការណ៍ថ្ណនាបំ្បឆាងំៃឹងការបំភតិបំភ័យ ឬការេងេឹក (“លោ ការណ៍ថ្ណនាេំងចូ់លេ”), 2015, HRI/MC/2015/6 

 

 


