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សេចក្តថី្លែងការណ៍របេ់ឧត្តមេនងការ អ.េ.ប ទទួលបន្ទុក្េិទធមិនុ្េស  

សោក្ស្េី មថី្េល បាថ្េថ្ែត្ (Michelle Bachelet) 
ទីស្កុ្ងហ្សថឺ្ណវ  ៦ ធ្នូ ២០១៨ 

 
សៅខណៈសេលថ្ែលស ើងស្បារេធខួបគស្មប ់៧០ ឆ្ន ាំ នន្សេចក្តីស្បកាេជាេក្លេតី េីេិទធិមនុ្េស និ្ង 
េមិទធផលជាសស្ចើន្ថ្ែលសក្ើត្សែើងសោ សារឯក្សារែាំបងូសគក្នុ ងស្បវត្តិសាស្រេតម ួសន្េះ សោក្ស្េី បាថ្េថ្ែត្ 
ឧត្តមេនងការេិទធិមនុ្េស បាន្អាំពាវនាវឲ្យ «េួក្ស ើងម្នន ក្់ៗ បាំសេញត្ួនាទីខែួ ន្ឯងសែើមបីថ្ស្បកាែ  ជីវតិ្របេ់
ស ើងសៅជាេុបិន្ែស៏្េេ់បាំស្េង ស្េបតាមសាា រតី្នន្សេចក្តីស្បកាេជាេក្លេតី េីេិទធិមនុ្េស»។ សេចក្តីថ្លែង
ការណ៍ខាងសស្កាមសន្េះ អាចរក្បាន្ជាភាសារបេ់ អ.េ.ប សៅសលើសគហ្ទាំេរ័ www.ohchr.org សៅនលៃថ្េែក្ 
មុន្សេលការមក្ែល់នន្ទិវាេិទធិមនុ្េស នានលៃទី ១០ ថ្ខធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ 
 
ទីស្ក្ុងហ្សុថឺ្ណវ (នលៃទី ៦ ថ្ខធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៨) - សៅនលៃ ១០ ធ្នូ ស ើងស្បារេធខួបគស្មប ់៧០ ឆ្ន ាំ នន្ឯក្សារែ៏
វសិេេវសិាលម ួ គឺសេចក្តសី្បកាេជាេក្លេតីេីេិទធិមនុ្េស។ 
 
ខ្ុ ាំសជឿជាក្យ់៉ា ងមុត្ម្នាំថា ឯក្សារសន្េះសៅថ្ត្ម្នន្សារៈេាំខាន្ច់ាបត់ាាំងេីសេលអនុ្មត័្កាលេី ៧០ ឆ្ន ាំមុន្ រហូ្ត្
ែល់ទល់សេលបចចុបបន្ន។ 
 
មយ៉ាងវញិសទៀត្ ឯក្សារសន្េះកាន្ថ់្ត្ម្នន្សារៈេាំខាន្ខ់ាែ ាំងសែើងៗអេ់កាលជាសស្ចើន្ទេសវត្សក្ន្ែងមក្  
សោ សារឯក្សារសន្េះបាន្ថ្ស្បកាែ  េីអត្ថបទេន្ធិេញ្ញា ធ្មាតាសៅជាេាំណុាំ នន្បទោា ន្េិត្ស្បាក្ែថ្ែលបាន្
ផសេវផា សេទើរថ្ត្ស្គបវ់េ័ិ សៅក្នុងចាបអ់ន្ដរជាត្។ិ 
 
ឯក្សារសន្េះសៅថ្ត្អាចឆ្ែងកាត្ស់្េឹត្តិការណ៍សផសងៗអេ់រ ៈសេលជាសស្ចើន្ឆ្ន ាំ ន្ិងការអភវិឌ្ឍយ៉ា ងខាែ ាំងនន្ 
បសចចក្វទិយលានី្ិងការអភវិឌ្ឍេងគម ន្សយបា  ន្ិងសេែាក្ិចច ថ្ែលអនក្តាក្ថ់្ត្ងឯក្សារសន្េះ មនិ្អាចេយក្រណ៍
បាន្នាសេលបសងកើត្ែាំបូង។ 
 
ទេសនាទនន្ឯក្សារសន្េះ គជឺាមូលោា ន្ស្គឹេះ ថ្ែលអាច ក្សៅអនុ្វត្តចាំសពាេះស្គបក់ារវវិត្តន្ន៍ានា។ 
សេចក្តីស្បកាេជាេក្លបាន្ផតល់ឲ្យស ើងនូ្វសោលការណ៍ទាំងឡា  ថ្ែលស ើងស្ត្វូការសែើមបសី្គបស់្គងបញ្ញា
េិបបន្ិមាតិ្ ន្ងិេិភេឌ្ីជលីល។ 

http://www.ohchr.org/


2 

 

 
ឯក្សារសន្េះក្ាំណត្ស់្ក្បខណ័ឌ នន្ការសឆ្ែើ ត្បថ្ែលអាចស្ត្ូវបាន្សស្បើស្បាេ់ សែើមបទីបទ់ល់ឥទធិេលនន្ 
ការថ្ស្បស្បួលអាកាេធាតុ្សៅសលើមនុ្េស មនិ្ស្ត្មឹថ្ត្សៅសលើភេថ្ផន្ែបី៉ាុស ណ្ េះសទ។ 
 
ឯក្សារសន្េះ ផតល់ឲ្យស ើងរាល់ោន នូ្វមូលោា ន្ សែើមបធីានាេិទធិសេាើោន េស្ម្នបស់្ក្ុមមនុ្េស ែូចជា ស្ក្ុមអនក្
ស្េឡាញ់សភទែូចោន  (LGBTI) ថ្ែលម្នន្េួក្សគត្ិចត្ចួ្េ់ ហ៊ា ន្បង្ហា ញអត្តេញ្ញា ណខែួន្ឯងកាលេីអាំែុង
ឆ្ន ាំ១៩៤៨។ 
 
មនុ្េសម្នន ក្់ៗ  អាចសស្បើស្បាេ់េិទិធន្ិងសេរភីាេទាំងអេ់ ថ្ែលម្នន្ថ្ចងក្នុងសេចក្ដីស្បកាេជាសាក្លសន្េះ 
«សោ ោា ន្ការស្បកាន្ថ់្បងថ្ចក្េូជសាេន្ ៍េណ៌េមបុរ សភទ ភាសា សាេនា មត្ិន្សយបា  ឬមត្ិសផសងៗ
សទៀត្ សែើមក្ាំសណើ ត្េងគម ឬជាត្ិេិន្ធុ  ស្ទេយេមបត្ដិ សាថ ន្ភាេក្ាំសណើ ត្ ឬសាថ ន្ភាេែនទៗសទៀត្សែើ ។ 
 
ពាក្យសេចន្ចុ៍ងសស្កា នន្ឃ្លែ សនាេះ គឺ «សាថ ន្ភាេែនទសផសងសទៀត្»ថ្ែលជាញឹក្ញាបស់្ត្ូវបាន្សគសលើក្សែើង 
សែើមបរីាបស់ ា្ េះែល់មនុ្េសថ្ែលស្ត្ូវទទួលបាន្ការការពារយ៉ា ងជាក្ោ់ក្។់ មនិ្ស្ត្មឹថ្ត្ចាំសពាេះស្ក្ុមមនុ្េស
ស្េឡាញ់សភទែូចោន  (LGBTI) ប៉ាុស ណ្ េះសទ ប៉ាុថ្ន្តថ្លមទាំងជន្ថ្ែលម្នន្េិការភាេផងថ្ែរ ថ្ែលបចចុបបន្នសន្េះ 
េួក្ោត្ស់្ត្ូវបាន្ការពារសោ អនុ្េញ្ញា សោ ថ្ែក្ ថ្ែលស្ត្ូវបាន្អនុ្មត័្ក្នុងឆ្ន ាំ២០០៦។ មនុ្េសចាេ់ ក្អ៏ាច
ទទួលបាន្ការការពារតាមរ ៈអនុ្េញ្ញា ម ួសទៀត្ផងថ្ែរ។ ជន្ជាត្ិសែើមភាគត្ិច។ ជន្ជាត្ិភាគត្ិចស្គប់
ស្បសភទ។ មនុ្េសស្គបរ់បូ។ 
 
ស ន្ឌ្រ័ គឺជាទេសន្ទន្ថ្ែលស្ត្ូវបាន្សលើក្ន្ិយ សេទើរថ្ត្ស្គបម់្នស្តានន្សេចក្តីស្បកាេសន្េះ។ េស្ម្នបស់េល
សវោរបេ់វា ឯក្សារសន្េះសៅម្នន្ភាេខវេះចសនាែ េះគួរឲ្យក្ត្េ់ម្នគ ល់ចាំសពាេះការសស្បើស្បាេ់ភាសាថ្បបស្បកាន្ស់ភទ។ 
ឯក្សារសន្េះ េាំសៅសៅសលើ «មនុ្េសស្គបរ់បូ» «ទាំងអេ់» ឬ «ោា ន្ន្រ្ម្នន ក្»់ សៅទូទាំងម្នស្តា ទាំង ៣០ នន្
ឯក្សារសន្េះ។ 
 
ការសស្បើស្បាេ់ន្វានុ្វត្តសន្េះ ឆ្ែុេះបញ្ញច ាំងេីការេិត្ថ្ែលថា ជាសលើក្ែាំបូងសៅក្នុងស្បវត្តិសាស្រេតនន្ការបសងកើត្ចាប់
អន្តរជាត្ ិស្រេតីបាន្សែើរត្ួនាទែីេ៏ាំខាន្ ់ក្នុងការតាក្ថ់្ត្ងសេចក្តីស្បកាេជាេក្លសន្េះ។  
 
ត្ួនាទីរបេ់សោក្ស្េី សអសលន្រ ៍រ ៉ាសូេវលត្ ៍(Eleanor Roosevelt) ថ្ែលជាស្បធាន្គណៈក្ម្នា ធ្ិការស្ពាងគឺជា
មនុ្េសថ្ែលម្នន្ស ា្ េះលប។ី សហ្តុ្ការណ៍ថ្ែលមនិ្េូវលបសីនាេះគឺថាស្រេតីមក្េីស្បសទេោណឺម្ន៉ា ក្ បា៉ា គសីាថ ន្ 
បែុក្កុ្មាុ ន្ិេត ន្ិងប ត្ ស្បសទេែនទសទៀត្សៅជុាំវញិេិភេសោក្ជាសស្ចើន្ ក្ប៏ាន្រមួចាំថ្ណក្យ៉ា ងេាំខាន្ផ់ងថ្ែរ
សៅក្នុងការតាក្ថ់្ត្ងឯក្សារសន្េះ។  
 
ជាការេិត្្េ់ េូមអរគុណជាចមបងចាំសពាេះអនក្តាក្ថ់្ត្ងជន្ជាត្ិឥ ឌ្ ស ា្ េះ ហន្ស់ា សមតាត   
(Hansa Mehta) ថ្ែលស្បសយគជាភាសាបារាាំងថា «មនុ្េសស្គបរ់បូសក្ើត្មក្ម្នន្សេរភីាេ ន្ិងេមភាេ»  
ថ្ែលបាន្ែក្ស្េងស់ចញឯក្សារថ្ែលម្នន្ចាំណងសជើងថាសេចក្តីស្បកាេេតីេីេិទធិមនុ្េសន្ិងេិទធិេលរែា 
(Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) បាន្កាែ  ជាសេចក្តីស្បកាេជាេក្លថា  



3 

 

«មនុ្េសស្គបរ់បូសក្ើត្មក្ម្នន្សេរភីាេ ន្ិងេមភាេ»។ 
 
សាមញ្ាប៉ាុថ្ន្ត - ក្នុងន្ ័នន្េិទធិស្រេតី ន្ិងេិទធិជន្ជាត្ិភាគត្ចិ - ជាស្បសយគម ួថ្បបបែវិត្តន្។៍ 
 
សោក្ស្េី ហន្ស់ា សមតាត  (Hansa Mehta) បាន្ជាំទេ់សៅន្ឹងការអេះអាងរបេ់សោក្ស្េី សអសលន្រ ៍រ ៉ាសូេវលត្ ៍
(Eleanor Roosevelt) ថា ពាក្យ “បុរេ” ស្ត្ូវបាន្សគ ល់ថា រមួបញ្ចូ លទាំងស្រេតី ថ្ែលជាសោលគាំន្ិត្ម ួថ្ែល
ស្ត្ូវបាន្សគទទួល ក្យ៉ា ងទូលាំទូោ សៅសេលសនាេះ។ សោក្ស្េីបាន្អេះអាងថា ស្បសទេនានាអាចសស្បើពាក្យ
សន្េះ សែើមបរីតឹ្បន្តងឹេិទធិរបេ់ស្រេតី សស្ចើន្ជាងការេស្ងីក្េិទធិរបេ់េួក្ោត្។់ 
 
សក្ើត្ម្នន្សស្កា េីការបាំផែិចបាំផ្លែ ញនន្េស្រង្ហគ មសោក្ទាំងេរីសលើក្ ការធាែ ក្ចុ់េះែម៏ហិ្ម្នសៅទេវត្ស ឆ្ន ាំ១៩៣០ 
ន្ិងការបាំផែិចបាំផ្លែ ញហូ្ែូខូេ សេចក្តីស្បកាេជាេក្លនន្សផ្លត ត្សលើការទបស់ាក ត្ស់ស្ោេះមហ្ន្តរា ស្េសែៀងោន
សន្េះ អាំ្ចផ្លត ចក់ារ ន្ិងការរ ាំសោភបាំពាន្នានា ថ្ែលបាន្ប ត្ លឲ្យសក្ើត្ម្នន្សស្ោេះមហ្ន្តរា ទាំងសនាេះ។ 
ឯក្សារសន្េះ ថ្ចងេវីធិ្ីសផសងៗ ក្នុងការរារាាំងស ើងមនិ្ឲ្យបន្តសធ្វើបាបោន សៅវញិសៅមក្ សហ្ើ ម្នន្សោលបាំណង 
ផតល់ឲ្យស ើងនូ្វ «សេរភីាេរចួផុត្េីការភ ័ខាែ ច ន្ិងទុគត៌្ភាេ»។ 
 
ឯក្សារសន្េះ ក្ាំណត្ស់្េាំថ្ែន្សៅសលើអនក្ម្នន្អាំ្ច សហ្ើ បាំផុេក្តីេងឃមឹក្នុងចាំស្មអនក្ោា ន្អាំ្ច។ 
 
ក្នុងរ ៈសេលស្បាាំេីរទេវត្សចាបត់ាាំងេីការអនុ្មត័្ឯក្សារសនាេះ សេចក្តីស្បកាេជាេក្លបាន្ោាំស្ទការផ្លែ េ់ 
បតូរែម៏្នន្ស្បសយជន្ជ៍ាសស្ចើន្រាបម់និ្អេ់ សៅក្នុងជីវតិ្រេ់សៅរបេ់មនុ្េសរាបោ់ន្នាក្ស់ៅទូទាំងេិភេសោក្ 
ថ្ែលបាន្បញ្ចូលក្នុងរែាធ្មានុ្ញ្ាជាត្ិស្បម្នណជា ៩០ ស្បសទេ ន្ិងចាបន់្ងិសាថ បន័្ជាត្ិជាត្ិ ថាន ក្ត់្ាំបន្ ់ន្ិង
អន្តរជាត្ិជាសស្ចើន្។ 
 
ប៉ាុថ្ន្ត ៧០ ឆ្ន ាំ បនាទ បេ់ីឯក្សារសន្េះស្ត្ូវបាន្អនុ្មត័្ ការង្ហរថ្ែលសេចក្តីស្បកាេជាេក្ល ស្ត្ូវបាន្ោក្ឲ់្យស ើង
សធ្វើគឺសៅឆ្ៃ  ្េ់។ សហ្ើ វាន្ឹងមនិ្ម្នន្សែើ ។ 
 
សៅក្នុងម្នស្តាទាំង ៣០ ថ្ែលភែថឺាែ ែូចស្គសីាត ល សេចក្តីស្បកាេជាេក្ល បង្ហា ញឲ្យស ើងស ើញេីវធិាន្ការ
នានាថ្ែលន្ឹងបញ្ចបភ់ាេស្ក្ីស្ក្ខាែ ាំង ន្ិងផតល់សេបៀងអាហរ ផទេះសាន ក្ស់ៅ េុខភាេ ការអបរ់ ាំ ការង្ហរ ន្ិងឱកាេ
េស្ម្នបម់នុ្េសស្គបរ់បូ។ 
 
ឯក្សារសន្េះបាំភែផឺែូវស ើងសៅកាន្េ់ិភេសោក្ម ួ ថ្ែលោា ន្េស្រង្ហគ ម ន្ិងការេម្នែ បរ់ង្ហគ ល សោ ោា ន្ការសធ្វើ
ទរណុក្មា ទុរ ភកិ្ស ឬអាំសេើអ ុត្តិធ្ម។៌ អីវថ្ែលឯក្សារសន្េះចងប់ាន្គឺេភិេសោក្ម ួថ្ែលទុក្ខសវទនាស្ត្ូវបាន្
កាត្ប់ន្ថ  សហ្ើ ោា ន្ន្រ្ម្នន ក្ជ់ាអនក្ម្នន្ ឬអនក្ម្នន្អាំ្ចខាែ ាំង អាចសគចសវេះេ ុីត្តិធ្មប៌ាន្សែើ ។ 
 
ជាេិភេសោក្ម ួ ថ្ែលមនុ្េសស្គបរ់បូម្នន្ត្នមែែូចោន ន្ងឹមនុ្េសស្គបរ់បូែនទសទៀត្ថ្ែរ មនិ្ស្ត្ឹមថ្ត្ម្នន្ជាបេ់ី
ក្ាំសណើ ត្ប៉ាុស ណ្ េះសទ ប៉ាុថ្ន្តេស្ម្នបរ់ ៈសេលនន្ជីវតិ្រេ់សៅទាំងមូលរបេ់សគផងថ្ែរ។ 
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អនក្តាក្ថ់្ត្ងឯក្សារសន្េះ ម្នន្ម្នន្បាំណងបង្ហក រទបស់ាក ត្េ់ស្រង្ហគ មម ួសទៀត្ សោ សោេះស្សា នូ្វមូលសហ្តុ្
ថ្ែលជាឫេគល់របេ់វា សោ ការក្ាំណត្េិ់ទធមិនុ្េសស្គបោ់ន សៅសលើភេថ្ផន្ែី អាចរ ាំេឹង សហ្ើ ស្ោន្ថ់្ត្
ទមទរនូ្វអវីថ្ែលេួក្សគម្នន្ សហ្ើ សែើមបបីញ្ញា ក្ព់ាក្យសេចន្ច៍ាេ់ោេ់មនិ្ស្េសេចស្េេិល អាំេីអវីថ្ែលមនិ្
អាចសធ្វើបាន្េស្ម្នបម់នុ្េសជាត្ិសែើ ។ 
 
មនិ្ថាជន្ស្ក្ីស្ក្ អនក្សស្េក្ឃ្លែ ន្ ជន្ចាំ្ក្ស្េុក្ ឬជន្បាត្ប់ងឱ់កាេសែើ  អនក្តាក្ថ់្ត្ងបាន្ម្នន្សោលសៅ
បសងកើត្ស្បេន័្ធ ោាំស្ទន្ិងការពារេួក្សគ។ 
 
េិទធិទទួលបាន្សេបៀងអាហរ ន្ិងេិទធិទទួលបាន្ការអភវិឌ្ឍគឺម្នន្សារៈេាំខាន្់្ េ់។ ប៉ាុថ្ន្តសរឿងសន្េះ ស្ត្ូវថ្ត្
េសស្មចបាន្សោ ោា ន្ការសរ ើេសអើងឈរសលើមូលោា ន្េូជសាេន្ ៍សភទ ឬសាថ ន្ភាេែនទសផសងសទៀត្។ អនក្មនិ្
អាចន្ិយ សៅកាន្ស់្បជាជន្របេ់អនក្ថា ខ្ុ ាំន្ឹងចិញ្ច ឹមអនក្ ប៉ាុថ្ន្តខ្ុ ាំន្ងឹមនិ្ឲ្យអនក្ន្យិ  ឬស្បត្ិបត្តសិាេនា ឬ
វបបធ្មរ៌បេ់អនក្សែើ ។ 
 
េិទធិែីធ្ែ ីន្ងិលាំសៅោា ន្េមរមយ គឺជាមូលោា ន្ោចខ់ាត្ សហ្ើ ថ្ត្សៅស្បសទេម ួចាំន្នួ្ វធិាន្ការរតឹ្ត្បតិ្គឺ
ក្ាំេុងសធ្វើឱយប៉ាេះពាល់ែល់េិទធទិាំងសនាេះ ចាំសពាេះអនក្ថ្ែលង្ហ រងសស្ោេះបាំផុត្។ 
 
ការផ្លែ េ់បតូរអាកាេធាតុ្ អាចសធ្វើឱយប៉ាេះពាល់ែល់េិទធិរេ់រាន្ម្នន្ជីវតិ្ េិទធិទទួលបាន្សេបៀងអាហរ ជស្មក្ 
ន្ិងេុខភាេ។ ទាំងសន្េះេុទធថ្ត្ពាក្េ់ន័្ធទាំងអេ់ សហ្ើ សេចក្តីស្បកាេជាេក្ល ន្ងិអនុ្េញ្ញា អន្តរជាត្ិេតីេី
េិទធិមនុ្េស ផតល់នូ្វថ្ផន្ទបីង្ហា ញផែូវសែើមបេីសស្មចេមទិធផលបាន្។ 
 
ខ្ុ ាំសជឿជាក្ថ់ាសោលការណ៍េិទិធមនុ្េសថ្ែលម្នន្ថ្ចងសៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សន្េះ គកឺាររកី្ចសស្មើន្ម ួែល៏ែ
បាំផុត្ថ្បបសាថ បនានន្សោលគាំន្ិត្ក្នុងស្បវត្តសិាស្រេតមនុ្េសជាត្ិ ក្ែូ៏ចជាសជាគជ ័ម ួែធ៏្ាំសធ្ងបាំផុត្ផងថ្ែរ។ 
 
ប៉ាុថ្ន្តេេវនលៃសន្េះ ការរកី្ចសស្មើន្សនាេះ បាន្ន្ងិក្ាំេុងរងការគាំរាមក្ាំថ្ហ្ង។ 
 
ស ើងសក្ើត្មក្ម្នន្ «សេរភីាេ ន្ិងេមភាេ» ប៉ាុថ្ន្តម្នន្មនុ្េសរាបោ់ន្នាក្ស់ៅសលើភេថ្ផន្ែីសន្េះ មនិ្ម្នន្សេរ ី
ភាេ ន្ិងេមភាេសទ។ សេចក្តីនលែលនូររបេ់េួក្សគ ស្ត្ូវបាន្ជាន្ឈ់ែ ីសហ្ើ េិទធិរបេ់េកួ្សគ ស្ត្ូវបាន្រ ាំសោភ
បាំពាន្ជាសរៀងរាល់នលៃ។ 
 
សៅក្នុងស្បសទេជាសស្ចើន្ ការទទួលសាគ ល់ជាមូលោា ន្ថា មនុ្េសស្គបរ់បូម្នន្េមភាេ ន្ិងម្នន្េិទធិជាបេ់ី
ក្ាំសណើ ត្ ស្ត្ូវបាន្សគយរ ី។ សាថ បន័្នានាថ្ែលបសងកើត្សែើងយ៉ា ងត្ឹងរុងឹសោ រែានានា សែើមបេីសស្មចបាន្នូ្វ
ែាំស្េះស្សា រមួ ចាំសពាេះបញ្ញា រមួ បាន្ន្ងិក្ាំេុងស្ត្ូវបាន្សគសធ្វើឲ្យលមល ។ 
   
សហ្ើ ប ដ្ ញទូលាំទូោ នន្ចាបអ់ន្តរជាត្ិ ចាបត់្ាំបន្ ់ន្ិងចាបជ់ាត្ិ ន្ងិេន្ធិេញ្ញា ថ្ែលផតល់សធ្ាញែល់ 
ចក្ខុវេ័ិ នន្សេចក្តីស្បកាេជាេក្លក្ស៏្ត្ូវបាន្កាត្ផ់្លត ច ់សោ រោា ភបិាល ន្ិងអនក្ន្សយបា ថ្ែលសផ្លត ត្ថ្ត្
សលើផលស្បសយជន្ជ៍ាត្និ្ិ មចសងែៀត្ចងែល់។ 
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ស ើងទាំងអេ់ោន  ស្ត្ូវសស្កាក្ឈរសែើងស្បក្បថាមេលខាែ ាំងសែើងថ្លមសទៀត្ សែើមបេិីទធទិាំងឡា  ថ្ែលបាន្
បង្ហា ញែល់ស ើងស្គបោ់ន គួរម្នន្ មនិ្ស្ត្ឹមថ្ត្ខែួន្ស ើងប៉ាុស ណ្ េះសទ ប៉ាុថ្ន្តថ្លមទាំងេស្ម្នបម់នុ្េសទាំងឡា ែូចជា
ស ើងផងថ្ែរ សហ្ើ ថ្ែលស ើងម្នន្ហន្ិភ ័ជាសរៀងរហូ្ត្ សោ ការបាត្ប់ងេិ់ទធិតាមរ ៈខែួន្ស ើងផ្លទ ល់ ន្ិង
ការសភែចភាែ ាំង ការសធ្វេស្បថ្ហ្េ ឬការមនិ្ ក្ចតិ្តទុក្ោក្រ់បេ់សមែឹក្នាាំស ើង។ 
 
ខ្ុ ាំន្ឹងបញ្ចប ់សៅស្ត្ងក់្ថ្ន្ែងថ្ែលសេចក្តីស្បកាេជាេក្លចាបស់ផដើម សោ ម្នន្ការេន្យែម៏្នន្ឥទធិេល ន្ិង
ការសស្ក្ើន្រ ាំលឹក្  ថ្ែលម្នន្ថ្ចងសៅក្នុងបនាទ ត្ែ់ាំបូងនន្បុេវក្ថារបេ់សេចក្តីស្បកាេសន្េះ៖ 
 

«...ការទទួលសាគ ល់សេចក្ដីនលែលនូរជាបេ់ីក្ាំសណើ ត្ ន្ងិេិទិធសេាើភាេោន  ន្ិងេិទធមិនិ្ អាចលក្ ់ែូរ សផទរ ឬ
ែក្ហូ្ត្បាន្របេ់េម្នជិក្ទាំងអេ់នន្ស្គួសារមនុ្េស គជឺាស្គឹេះនន្សេរភីាេ  ុត្ដិធ្ម ៌ន្ិងេន្ដិភាេសៅ
សលើេិភេសោក្»។ 
 
 “ …ការមនិ្ទទួលសាគ ល់ ន្ិងការស្បម្នលសមើលង្ហ េិទិធមនុ្េស នាាំឱយម្នន្អាំសេើ នស្េនផសសាហវ
 ង ់នង សធ្វើឱយសដដ ស្ក្ហ ែល់េត្ិេមបជញ្ា ៈមនុ្េសជាត្ិ ន្ិងថា ការ្ន្ែល់េភិេសោក្ម ួ 
ថ្ែលមនុ្េសទាំងឡា ម្នន្សេរភីាេក្នុងការន្ិយ េដី ន្ងិជាំសន្ឿ ន្ិងភាេរចួផុត្េីការភ ័ ខាែ ច ន្ងិ
ទុគត៌្ភាេ ស្ត្ូវបាន្ស្បកាេថាជាសេចក្ដីស្បាថាន ែខ៏ពេ់បាំផុត្របេ់មនុ្េសទូសៅ។ 
 
«...ជាការចាាំបាច ់ថ្ែលេិទិធមនុ្េសស្ត្ូវថ្ត្បាន្ការពារសោ ន្ីត្ិរែា សែើមបសីជៀេវាងកុ្ាំឱយមនុ្េសបងខាំចតិ្ដ
ជាចុងសស្កា បងែេ់ បេះសបារស្បឆ្ាំងទល់ន្ងឹអាំ្ចផ្លដ ចក់ារ ន្ិងការោបេងកត្»់។ 
 

សហ្ើ ស ើងគួរថ្ត្ ក្ចិត្តទុក្ោក្ប់ថ្ន្ថមសទៀត្ចាំសពាេះពាក្យចុងសស្កា នន្បុេវក្ថាែថ្ែលសនាេះ ៖ 
 
« ...បុគគលស្គប់ៗ របូ ន្ិងអងគការេងគមទាំងអេ់ សោ  រក្ាខាា បជ់ាន្ចិចក្នុងសាា រត្ីរបេ់ខែួន្ នូ្វសេចក្ដី
ស្បកាេសន្េះ ខិត្ខាំស្បឹងថ្ស្បងបណដុ េះប ដ្ លការសោរេេិទិធ ន្ិងសេរភីាេទាំងសន្េះ តាមរ ៈ 
ការបសស្ងៀន្ន្ិងការអបរ់ ាំ សហ្ើ ន្ិងខាំស្បឹងថ្ស្បងធានាឱយម្នន្ការទទួល សាគ ល់ ន្ិងការអនុ្វត្ដជាេក្ល 
ន្ិងសោ េ័ក្ដិេិទធិ នូ្វេិទិធន្ងិសេរភីាេ សោ វធិាន្ការជាត្ិ ន្ិងអន្ដរជាត្ិ ថ្ែលម្នន្លក្ខណៈ 
រកី្ចសស្មើន្ជាលាំោប ់ទាំងក្នុងចាំស្មស្បជាេលរែានន្រែាេម្នជិក្ ទាំងក្នុងចាំស្ម ស្បជាេលរែា  
ថ្ែន្ែីថ្ែលេថិត្សៅសស្កាមថ្ែន្េមត្ថក្ចិចនន្រែាទាំងសនាេះ។”  

 
ស ើងបាន្សែើរផែូវែថ៏្វងឆ្ៃ  តាមផែូវសន្េះ តាាំងេីឆ្ន ាំ១៩៤៨។ ស ើងបាន្ចាត្វ់ធិាន្ការជាបសណតើ រៗជាសស្ចើន្រហូ្ត្
មក្ ែូចថ្ែលបាន្បរយិ សោ សេចក្តីស្បកាេជាេក្ល សៅថាន ក្ជ់ាត្ិ ន្ិងឆ្ក្អន្តរជាត្ិ។ 
 
ប៉ាុថ្ន្តស ើងសៅម្នន្ផែូវែថ៏្វងឆ្ៃ  ថ្ែលស្ត្ូវសែើរ សហ្ើ សមែឹក្នាាំជាសស្ចើន្សលើេលុបរបេ់ស ើង ហក្ែូ់ចជាបាន្
សភែចពាក្យេមដនី្ិងពាក្យទាំនា ែម៏្នន្ឥទធេិលទាំងសន្េះ។ ស ើងស្ត្ូវថ្ក្ត្ស្មូវមនិ្ស្ត្ឹមឥរយិបលសន្េះ មនិ្ស្ត្ឹមថ្ត្
សៅនលៃសន្េះសទ មនិ្ស្ត្ឹមថ្ត្សៅខួបគស្មប៧់០ ឆ្ន ាំ សៅនលៃចន័្ទសស្កា ប៉ាុស ណ្ េះសទ ប៉ាុថ្ន្តគឺជាសរៀងរាល់នលៃ រាល់ឆ្ន ាំ។ 
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អនក្ការពារេិទិធមនុ្េសសៅសលើេិភេសោក្ទាំងមូល េថិត្សៅសលើថ្ខសសស្ត្ៀមជួរមុខនន្ការការពារសេចក្តីស្បកាេ
ជាេក្លតាម រ ៈការង្ហររបេ់េួក្សគ ការខិត្ខាំស្បឹងថ្ស្បងរបេ់េួក្សគ ន្ងិការលេះបងរ់បេ់េួក្សគ។ មនិ្ថា
ស ើងរេ់សៅទី្ ឬសាថ ន្ភាេរបេ់ស ើងថ្បប្សនាេះសទ ស ើងភាគសស្ចើន្ម្នន្អា្ំ ចសធ្វើឲ្យម្នន្ភាេខុេោន  
- សែើមបសីធ្វើឲ្យផទេះ េហ្គមន្ ៍ស្បសទេរបេ់ស ើង ន្ិងេភិេសោក្របេ់ស ើងកាន្ថ់្ត្ស្បសេើរសែើង - ឬកាន្ថ់្ត្
អាស្ក្ក្ ់- េស្ម្នបអ់នក្ែនទ។ ស ើងម្នន ក្់ៗ ស្ត្ូវសធ្វើថ្ផនក្របេ់ស ើង សែើមបសីធ្វើឲ្យជីវតិ្រេ់សៅរបេ់ស ើងកាែ  ជា
េុបិន្ែស៏្េេ់សាែ ត្នន្សេចក្តីស្បកាេជាេក្ល។ 
 
សោ សារថ្ត្ឯក្សារសន្េះ គជឺាអាំស្ របេ់បុេវបុរេស ើង ជួ  ស ើងកុ្ាំឲ្យសចៀេផុត្េីអវីៗថ្ែលេួក្សគបាន្
ឆ្ែងកាត្ ់។ 
 

ចប ់ 
 

សេចក្តីស្បកាេជាេក្លេតី េីេិទធិមនុ្េស (UDHR) ស្ត្ូវបាន្មហេន្និបាត្ អ.េ.ប អនុ្មត័្សៅវមិ្នន្ Palais 

de Chaillot នាទីស្ក្ុងបា៉ា រេី បីឆ្ន ាំបនាទ បេី់េស្រង្ហគ មសោក្សលើក្ទី២ បាន្បញ្ចប។់ សេចក្តីស្បកាេសន្េះ គឺជា
ផលិត្ផលសក្ើត្សចញេីការង្ហររ ៈសេល ១៨ ថ្ខ របេ់គណៈក្ម្នា ធិ្ការតាក្ថ់្ត្ង ថ្ែលម្នន្េម្នជិក្ និ្ងអនក្ 

ផតល់សយបល់មក្េីទូទាំងេិភេសោក្ សហ្ើ តាមពាក្យេាំែីរបេ់សាថ បត្យក្រេាំខាន្ម់្នន ក្គឺ់សោក្ សរ ៉ាសន្ កាេសីន្
(René Cassin) “សៅចុងបញ្ចបន់ន្េម ័ស្បជុាំម ួរ សលើក្ ថ្ែលម្នន្ជាញឹក្ញ  ថ្ត្ងម្នន្ការេិភាក្ាែស៏ដត
គគុក្ ស្ត្ូវបាន្អនុ្មត័្សៅក្នុ ងទស្មងន់ន្ម្នស្តាចាំន្ួន្ ៣០ សៅនលៃទី១០ ថ្ខធ្នូ  ឆ្ន ាំ១៩៤៨។ 
 

សែើមបីសមើលតាមលាំោបល់ាំសោ នន្អត្ថបទខែីទាំង៣០ ម្នស្តានី្ម ួៗនន្ម្នស្តាទាំង៣០ នន្សេចក្តីស្បកាេជា 
េក្ល៖ https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23871&LangID=E 

 

េត័្ម៌្នន្លមែិត្បថ្ន្ថមអាំេីស្េឹត្តិការណ៍ និ្ង ុទធនាការនានាថ្ែលទក្ទ់ងនឹ្ងខបួគស្មប ់៧០ ឆ្ន ាំ នន្សេចក្តីស្បកាេ
សន្េះ អាចចូលសៅកាន្៖់  http://www.standup4humanrights.org/ 
 

េស្ម្នបេ់ត័្ម៌្នន្បថ្ន្ថមអាំេីសេចក្តីស្បកាេជាេក្លេតីេីេិទធិមនុ្េស (UDHR) ផ្លទ ល់ េូមចូលសៅកាន្៖់ 
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