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ត ើយុវជនមានសិទ្ធិអ្វខី្លះ? 
 

យុវជនគឺជារយៈតេលអ្នតរកាលមយួេីភាេេឹងអាស្ស័យតលើអ្នកដទទ្តៅឯករាជយភាេ និងសវ័យភាេ។ អ្នតរ
កាលតនះតកើ មានតៅតេលតវលាខុ្សៗគ្នន ទាកទ់្ងនឹងសិទ្ធិតសេងៗគ្នន  ឧទាហរណ៍ទាកទ់្ងនឹងការអ្បរ់ ំការងារ 
និងសុខ្ភាេសលូវតេទ្និងសុខ្ភាេបនតេូជ តហើយកនុងចំតោមសិទ្ធិដទទ្តទ្ៀ  អាស្ស័យតលើបរបិទ្តសដឋកិចចសងគម។ 
 

យុវជនស្បឈមមុខ្នឹងការតរ ើសតអ្ើង និងឧបសគគចំត ះការទ្ទ្លួបានសិទ្ធិរបស់េកួតគ តោយសារត អាយុ
របស់េកួតគ ត្វើការកំណ ស់កាត នុេលរបស់េកួតគ។ ដូតចនះ សិទ្ធយុិវជនសំតៅដល់ការទ្ទ្លួបានតេញតលញនូវ
សិទ្ធតិសរភីាេជាមូលោឋ នតោយយុវជន។ ការតលើកកមពស់សិទ្ធិទាងំតនះ  ស្មូវឲ្យមានការតោះស្សាយបញ្ហា
ស្បឈម និងឧបសគគជាកល់ាកត់ដលេកួតគបានស្បឈមមុខ្។ 
 

ត ើយុវជនស្បឈមមុខ្នឹងបញ្ហា ស្បឈមនិងការតរ ើសតអ្ើងអ្វខី្លះ? 
 

អ្នុតលាមតាមតសចកតីសតស្មចរបស់ស្កុមស្បឹកាសិទ្ធិមនុសេតលខ្ ៣៥/១៤ ការយិាល័យឧ តមសនងការ អ្.ស.ប 
ទ្ទ្លួបនទុកសិទ្ធិមនុសេ បានតចញសាយរបាយការណ៍សតីេីយុវជន និងសិទ្ធិមនុសេ។1 របាយការណ៍បានចង
ស្កងអំ្េីការតរ ើសតអ្ើង និងបញ្ហា ស្បឈមមយួចំននួ សស្មាបយុ់វជនកនុងការទ្ទ្លួបានសិទ្ធិេលរដឋ សិទ្ធិ
នតយាបាយ សិទ្ធិតសដឋកិចច សងគម និងវបប្ម។៌ ឧទាហរណ៍រមួមាន៖ 
 

 ការចូលរមួ៖ យុវជនមានភាេជា ំោងទាបតៅកនុងសាា បន័នតយាបាយ តដលមាន ំោងរាស្តសត ិច
ជាង ២% តៅទូ្ទាងំេិេេតលាក មានអាយុតស្កាម ៣០ ឆ្ន ។ំ តលើសេីតនះតៅតទ្ៀ  អាយុតបកខភាេ
សស្មាបរ់ដឋសភា និងជាេិតសសសស្មាបមុ់ខ្ ំតណងខ្ពស់ៗ ជានិចចកាល មនិស្សមតៅនឹងអាយុតបាះ
តឆ្ន  អ្បបបរមាត ើយ។ 

 

 អ្នតរកាលេីសាលាតរៀនតៅត្វើការ៖ យុវជនតៅទូ្ទាងំេិេេតលាកទំ្នងជាអ្ ក់ារងារត្វើតស្ចើនជាង
បីដងត្ៀបនឹងមនុសេតេញវយ័។ កាលតបើយុវជនមានការងារត្វើ េួកតគតស្ចើនត ស្បឈមនឹង
លកខខ្ណឌ ការងារមនិតទ្ៀងទា  ់(ឧទា. កិចចសនាសូនយតមា៉ោ ង) ដូតចនះតហើយ ខ្វះការងារតដលមានគុណ
ភាេ និងការទ្ទ្ួលបានការគ្ន ំរសងគម។ បតនាមតលើតនះតទ្ៀ  ភាេស្កីស្កទនការងារត្វើប៉ោះ ល់មនិ
សមមាស្តាដល់យុវជន តោយមានកមមករវយ័តកមងចំនួន ១៤៥ លាននាក ់កំេុងរស់តៅកនុងភាេស្កីស្ក។ 
កនុងករណីខ្លះ ភាេស្កីស្ករបស់យុវជនស្ ូវបានសាភាា បជ់ាមយួនឹងស្បាកឈ់នួលរបស់យុវជនកស្ម ិទាប 

                                                           
1 អាចរកបានតៅ: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/40/33 
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តដលសទុយនឹងតគ្នលការណ៍ទនស្បាកឈ់នួលតសមើគ្នន សស្មាបក់ារងារតដលមាន ទមលតសមើគ្នន ។ 
 

 ការទ្ទ្លួបានសុខ្ភាេ រមួមានសុខ្ភាេសលូវតេទ្ និងសុខ្ភាេបនតេូជ និងសិទ្ធិតសេងៗតទ្ៀ ៖ តៅកនុង
ស្បតទ្សខ្លះ ការជូនដំណឹងដល់មាតាបីតា ស្ ូវបាន ស្មូវសស្មាបយុ់វជនទ្ទ្ួលបានតសវាសុខ្ភាេសលូវ
តេទ្ និងសុខ្ភាេបនតេូជ ដូចជាទំ្និញ និងតសវាេនាកំតណើ   ជាតដើម។ តៅតេលតដលេ ័ម៌ានអំ្េី
សុខ្ភាេសលូវតេទ្ និងសុខ្ភាេបនតេូជមនិស្ ូវបានសតល់ជូនតនាះ សម ាភាេរបស់មនុសេវយ័ជំទ្ងក់នុង
ការចា វ់ធិានការ តដើមបកីារ រការមានទសទត ះតដលមនិចងប់ាន ឬការឆ្លងជំងឺកាមតរាគ ស្ ូវបាន
រារាងំ តកមងស្សីជំទ្ង ់និងស្តសតីវយ័តកមង តដលមានអាយុេី ១៥-១៩ ឆ្ន  ំតសមើនឹង ១១ ភាគរយទនកំតណើ  
ទាងំអ្ស់។ 

 

 ការជំទាស់ស្បកបតដលមានមនសិការចំត ះតសវាតយាធា៖ តទាះបីជាមានការតកើនត ើងទនសាា បន័
យុតាត ្ិការអ្នតរជា ិ និងអ្នុសាសនេី៍ស្បេន័ធសិទិ្ធមនុសេអ្នតរជា ិកត៏ោយ ករ៏ដឋខ្លះមនិទ្ទ្ួលសាគ ល់ 
ឬអ្នុវ តតេញតលញនូវសិទ្ធិ ជំទាស់ស្បកបតោយមនសិការចំត ះតសវាតយាធា កនុងការអ្នុវ តជាកត់សតង។ 

 

 យុវជនសាិ កនុងសាា នភាេងាយរងតស្គ្នះ៖ ជនចំោកស្សុកវយ័តកមង រមួទាងំអ្នកតសវងរកសិទ្ធិស្ជក
តកាន និងជនតេៀសខ្លួន យុវជនតដលមានទំ្នាស់នឹងចាប ់ និងយុវជនេិការជបួស្បទ្ះនឹងបញ្ហា
ស្បឈមបតនាមតទ្ៀ តោយសារត សាា នភាេជាកល់ាករ់បស់េកួតគ។ អាយុគឺជាចរ ិមយួតដលត ងត 
ទាកទ់្ងគ្នន  បតនាមនិងគុណការតរ ើសតអ្ើងតោយតសែកតលើតហ ុសលតសេងតទ្ៀ  ដូតចនះ រារាងំយុវជនជា
តស្ចើនមនិឲ្យទ្ទ្លួបានឱកាសតសមើភាេគ្នន  និងសមភាេជាកល់ាក។់ 

 

ត ើរដឋជាសមាជិកអាចត វ្ើអ្វខី្លះ?  
 

តៅកនុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនសតីេីយុវជន និងសិទ្ធិមនុសេ ការយិាល័យ OHCHR បានសតល់អ្នុសាសនដ៍ល់
ស្កុមស្បឹកាសិទ្ធិមនុសេថា ការយិាល័យ OHCHR េិចារោតលើវធិានការណ៍នានា តដលមានស្បសិទ្ធភាេបំសុ 
កនុងការតលើកកមពស់សិទ្ធិយុវជនតៅថាន កអ់្នតរជា ិ តោយមានជំតរ ើសមយួចំនួនរមួមាន៖ 
 

១. បស្តញ្ហា បសិទ្ធិយុវជនតាមរយៈយនតការ តគ្នលនតយាបាយ និងកមមវ ិ្ ីតដលមានស្សាប ់
២. បតងកើ អាណ តិនី ិវ ិ្ ីេិតសស តស្កាមការឧប ាមភេីស្កុមស្បឹកាសិទ្ធិមនុសេ 
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៣. េិចារោេីលទ្ធភាេទនលិខិ្ ុបករណ៍អ្នតរជា ិ 
៤. តណនាអំំ្េីយនតការតដលធានាការចូលរមួេីយុវជនតដលមានរចនាសមពន័ធ ជាអ្ចិទស្តនតយ ៍តៅកនុងការងាររបស់
ស្កុមស្បឹកាសិទ្ធិមនុសេ ដូចជា តវទិ្កាយុវជនស្បចាឆំ្ន  ំតដលជាសមាសធា ុកំេុងបនតរបស់ស្កុមស្បឹកា។ 
 
រដឋជាសមាជិកទាងំឡាយកអ៏ាចចា វ់ធិានការតៅថាន កជ់ា ិ តដើមបធីានាការការ រ និងការយល់ដឹងអំ្េីសិទ្ធិយុវ
ជន ខ្ណៈតនះកជំ៏រុញឲ្យមានការចូលរមួេីអ្ងគការយុវជន ឬរចនាសមពន័ធដឹកនាតំោយយុវជនកនុងការអ្េវិឌ្ឍ ការ
អ្នុវ ត ការតាមឃ្ល តំមើល និងការវាយ ទមលតគ្នលនតយាបាយ កមមវ ិ្ ី ឬយុទ្ធសាស្តសតតដលប៉ោះ ល់ដល់សិទ្ធិយុវ
ជន និងកនុងការត្វើតសចកតីសតស្មចកានត់ ទូ្លំទូ្លាយតែមតទ្ៀ ។ វធិានការណ៍មយួចំនួនអាចនឹងរាបប់ញ្ចូ ល 
ឧទាហរណ៍៖ 
 

ការចូលរមួ៖ អ្នុម ័ ឬត្វើវតិសា្នកមមចាប ់តដើមបសីស្មបអាយុតបាះតឆ្ន  អ្បបបរមា និងអាយុអ្បបបរមាទន
តបកខជនឈរត ម្ ះតបាះតឆ្ន  ។ និយាយឲ្យកានត់ ទូ្លំទូ្លាយតទ្ៀ តនាះ រដឋទាងំឡាយគរួត ធានារកាឲ្យ
មានបរសិាា នអំ្តោយសល និងមានសុវ ាិភាេសស្មាបក់ារចូលរមួរបស់យុវជន តដលតគ្នរេសិទ្ធិតសរភីាេកនុង
ការបតញ្ចញម ិតយាបល់ រមួទាងំសិទ្ធិទ្ទ្លួបានេ ័ម៌ាន និងសិទ្ធិតសរភីាេកនុងការជបួស្បជំុតោយសនតិវ ិ្ ី និង
សិទ្ធិខាងសមាគម។ 
 

អ្នុសាសនល៍មែ ិសតីេីការតលើកកមពស់ការចូលរមួមានតៅកនុងតគ្នលការណ៍តណនាសំស្មាបរ់ដឋទាងំឡាយសតីេី
ការអ្នុវ តស្បកបតោយស្បសិទ្ធិភាេនូវសិទ្ធិចូលរមួកនុងកិចចការសាធារណៈ2 និងរបាយការណ៍ទនសមយ័ស្បជំុ
តលើកទី្១ ទនតវទិ្កា អ្.ស.ប សតីេីសិទ្ធិមនុសេ លទ្ធិស្បជា្ិបត យយ និងនី ិរដឋ តដលតតត  តលើ នួាទី្របស់យុវ
ជនកនុងការសតស្មចចិ តជាសាធារណៈ។3 

 

ការងារនិងការគ្ន ំរសងគម៖ ធានាការទ្ទ្លួបានការគ្ន ំរសងគមសស្មាបក់មមករនិតយាជិ ទាងំអ្ស់ តោយ
មនិគិ េីទ្ស្មងក់ារងារ និងការលុបស្បាកឈ់នួលតស្កាមកស្ម ិអ្បបបរមារបស់យុវជនស្បសិនជាមាន។ អ្នុ
សាសនល៍មែ ិមានតៅកនុងរបាយការណ៍របស់ការយិាល័យ OHCHR សតីេីយុវជន និងសិទ្ធកិារងារ។4 

 

ការទ្ទ្លួបានសុខ្ភាេ៖ បញ្ចូ លកនុងកមមវ ិ្ ីសិកាតៅស្គបក់ស្ម ិទាងំអ្ស់តបបវទិ្ាសាស្តសត និងការអ្បរ់អំំ្េី
បញ្ហា សលូវតេទ្ដទូ៏្លំទូ្លាយតដលសមស្សបតាមអាយុ និងធានាការទ្ទ្លួបានតសវាកមមសុខ្ភាេសលូវតេទ្និង

                                                           
2 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/DraftGuidelinesRighttoParticipationPublicAffairs.aspx(based on A/HRC/39/28 
3 HRC 34/46https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Democracy/Pages/Session1.aspx 
4 អាចរកបានតៅ http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/40/3 



 សទិ្ធយិវុជន 
 

 

សុខ្ភាេបនតេូជ តោយគ្នម នការយល់ស្េមេីមាតាបិតា។ 
 

ការជំទាស់តោយមនសិការ៖ ការសតល់តសវាជំនសួឲ្យការោកត់ទាសទ្ណឌ  និងមនិតរ ើសតអ្ើង ចំត ះការជំទាស់
តោយមនសិការ និងតដើមបតីជៀសវាងេីការកា ត់ទាសេកួតគ។ 
 
បតនាមេីតលើចំណុចខាងតលើតនះ រដឋសមាជិកទាងំឡាយ ស្ ូវបានតលើកទឹ្កចិ តឲ្យអ្នុម ័ចាបហ់ាមឃ្ ក់ារ
តរ ើសតអ្ើងតោយតសែកតលើអាយុតៅស្គបវ់ស័ិយទនជីវ ិរស់តៅ និងតដើមបសីតល់យនតការងាយស្សួលតោយចំហ តដល
អាចរកបាន តដើមបរីាយការណ៍អំ្េីការតរ ើសតអ្ើង និងតសវងរកដំតោះស្សាយ។ 


