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ប្រទេសថៃមិនមមនជារដ្ឋភាគីក្ន ុងអនុសញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៥១ ទាក់្ទងនឹងស្ថា នភាពជនភ ៀសខ្ល នួ ឬ ព្ពឹត្ត ិការណ៍ឆ្ន ាំ 

១៩៦៧ ទេ។ ទ ោះជាយ៉ា ងណាក៏ទោយ ព្រភទសថៃភៅតត្ជាភាគីថនអនុសញ្ញា ទសេងទេៀត 

មែលពាក់ព័នធ នឹងអនកមសែងរកសិេធិប្រកទោន និងព្ក្មុរនទ ៀសខ្ល នួែូចមែលបានពិភាកាខាងទប្ោម។ 

រណាា ញសិេធិរនទ ៀសខ្ល នួបានរទងក ើត អាែហុក ភ ើងក្ន ុង

ទោលរាំណងឆល លោះរញ្ញច ាំងពីស្ថា នភាពថនអនកមសែងរកសិេធិប្រកទោន និងគាំព្ទរនទ ៀសខ្ល នួទៅក្ន ុងទីព្ក្ងុ

ថនប្រទេសថៃ និង រររិេពីេសេនៈររស់អងគោរសងគមសីុវលិ ភោយតស ូ មតិទលើរញ្ញា រនទ ៀសខ្ល នួ 

និងសាល់ោរោាំប្េែល់អនកមសែងរកសិេធិប្រកទោនទោយផ្ទា ល់និងទោយប្រទយល។ 

  



 

បណ្ដា ញសិទ្ធ ិជនភ ៀសខ្ល នួភៅក្ន ុងប្បភទ្សថៃ 

ការចូលរមួក្ន ុងការពិនិត្យភ ើងវញិជាសក្លតាមកាលក្ំណត្់ថនប្បភទ្សថៃ 

ក្ន ុងរងវង់ទី្៣  

 

រដ្ឋធមមនុញ្ញ និងប្ក្បខ្ណឌ ចាប់៖ ការឆ្លុះបញ្ច ំងយនតការជាត្ិ 

 

1. ប្រទេសថៃបានេេួលរនទ ៀសខ្ល នួចប្ម រោះជាតិស្ថសន៍ 

ជាទប្ចើនេសវតេរ៍មកទហើយតាមរយៈទោលនទយបាយជាតិររស់ខ្ល នួ ក់េង ភៅនឹងរនទ ៀសខ្ល នួ

ភោយមានការតរងតែក្ព្ក្មុជនភ ៀសខ្ល នួផងតដ្រ។ 

ចាំនួនរនទ ៀសខ្ល នួររស់ប្រទេសថៃប្តូវបានមរងមចកយ៉ា ងចាស់លាស់ រវាងរនទ ៀសខ្ល នួមែលមាន

ទីជាំរំទៅតាមរទណាា យប្ពាំ មែន ថៃ-មីយ៉ា ន់មា៉ា  (ប្រមហល ៩២,០០០ នាក់្) និងរនទ ៀសខ្ល នួក្ន ុងេីប្ក រង 

(ប្រមាណ ៥,០០០នាក់្) ។ 

2. រចច លរបនន ទនោះ ប្រទេសថៃមិនព្រព្ពឹត្ោរកាំណត់អត្តសញ្ញា ណជារនទ ៀសខ្ល នួទេ 

រ៉ាុមនែរចច លរបននUNHCRកាំពុងរាំទពញតួនាេីទនោះភ ើក្រណីភនេះ។ ទ ោះជាយ៉ា ងណា ទៅថៃៃេី២៥ មខ្ធ្ន  ូឆ្ន ាំ

២០២១ រោា  ិបាលប្រទេសថៃ(RTG) បានអនុម័ត រេរញ្ញា ររស់នាយករែាមន្តនែ ី 

សា ីពីោរប្តួតពិនិតយរនររទេសមែលចូលមកកន លងប្ពោះរាជាណាចប្កថៃ 

ទហើយមិនអាចប្តលរ់ទៅោន់ប្រទេសទែើមវញិ កន លងព.ស. ២៥៦២ មែលបានរទងក ើតឲ្យមាន

យនែោរជាតិ(NSM)។ ៃែីទរើរេរញ្ញា ទនោះសាំទៅទលើ “មនុសេមែលប្តូវបានោរពារ” ជាជាងរន 

ទ ៀសខ្ល នួក៏ទោយ រេរញ្ញា ទនោះមានប្រសិេធិភាពភ ើោរអនុម័តយនែោរ ភដ្ើមបីពិនិតយរនទ ៀសខ្ល នួ

តាមរយៈទសចកា ីសទប្មចររស់គណៈរែាមន្តនែ ី មែលបានភ វ្ ើទ ើងទៅថៃៃេី១០ មខ្មករា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

រេរញ្ញា ទនោះចូលជាធ្រមាន ទៅថៃៃេី២២ មខ្មិៃុនា ឆ្ន ាំ២០២២។ ទ ោះជាយ៉ា ងណាក៏ទោយ 

វាសា ិតកន លងែាំណាក់ោលទរៀរចាំទៅទ ើយ។ លកខណៈវនិិចឆ ័យ និងទោលោរណ៍មណនាាំ 

មិន ន់ប្តូវបានពិភាកាទៅទ ើយទេ ទហើយព័ត៌មានលមអ ិតភាគទប្ចើនទៅមតមិន ន់មានភាព

ចាស់លាស់ភៅភ ើយ 

រមួ ាំងទៅទពលមែលរនទ ៀសខ្ល នួេេួលបានអតាប្រទយរន៍ពីោរោរពារមែលមានរមួរញ្ច  ូ

ទៅកន លងទនាោះ។ 

3. ទៅកន លងទពលរចច លរបនន  វាមិន ន់មានភាពចាស់លាស់ភៅភ ើយភទថា ទតើ RTG 

នឹងមិនរារ់រញ្ច ូលប្ក រម មែលសា ិតទៅទប្ោមោរេេួលខុ្សប្តូវររស់ប្ក រមប្រឹកាសនែ ិសុខ្ជាតិមែរឬទេ 

ឧ ហរណ៍: ែូចជាប្រជារនមែលរត់ទគចពីរទមាល ោះទៅប្រទេសមីយ៉ា ន់មា៉ា  ក៏ែូចជារនជាតិរ ហីុូងយ៉ា  

រនជាតិអ ុយហគ រួ  រនជាតិកូទរ ខាងទរើង និងប្ក រមរនចាំណាកប្ស រកភផេងៗភទៀត្

មែលមានរញ្ញា សនែ ិសុខ្  ក់េងនឹងនទយបាយអនែរជាតិ 

ឬអាចរ៉ាោះពាល់យ៉ា ងធ្ៃន់ធ្ៃរទៅែល់េាំនាក់េាំនងអនែរជាតិររស់ប្រទេសថៃ។ ប្រសិនទរើករណីទនោះភក្ើត្

ភ ើងភនាេះ មានមតព្ក្មុរនទ ៀសខ្ល នួមួយោា រ់តូចរ៉ាុទណាណ ោះ មែលអាចេេួលបាន NSM ទហើយសា ិត្

ទៅទប្ោមការព្គរ់ព្គងររស់ចារ់ររស់ថនប្រទេសថៃ និងសិេធិភាា រ់ជាមួយមតរ៉ាុទណាណ ោះ។ 

 

4. ការមណនាាំ 

1) ធានាឲ្យមាននូវោរចូលរមួប្រករទោយព្រសិទធភាព

ររស់អងគោរសងគមសីុវលិកន លងោរអនុវតែNSM ទែើមបីសាល់នូវការែូ រមួ និង

មតិទយរល់កន លងោរកាំណត់លកខណៈវនិិចឆ ័យថនោរពិនិតយ។ 

2) ទធ្ែ ើឲ្យប្បាកែថា NSM អាចខិ្ត្ភក្ៀក្ចូលទៅែ ់អនក្មែល មសែងរកសិេធិប្រកទោន។ 

3) NSM និង នីតិប្រតិរតែ ិោរសែ ង់ោរ (SOPs) គួរតត្ភៅក្ន ុងរនាា ត់្ជាមួយគន នឹងនិយមន័យ

ថនជនភ ៀសខ្ល នួ តដ្ សា ិត្ក្ន ុងអនុសញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៥១ ទាក់្ទងនឹងស្ថា នភាពជនភ ៀសខ្ល នួ 

និងប្សរោន ជាមួយនឹងចារ់ និងសែ ង់ោអនែរជាតិ រមួ ាំងែាំភណើរការផងតដ្រ។ 

4) ចាំទពាោះែាំភណើរការថនោរពិនិតយមែលរង្ហា ញកន លងមាប្តា២០ អាជាា ធ្រ អាជាា ្រថៃគួរមតធានាឲ្យ

បានថា អនក ម រអាចមានសិេធិ រា ឹងឧេធរណ៍ទៅតុលាោររែាបាលបានផងតដ្រ។ 



5) ធានាឲ្យបានថាអនក្ទាមទារសិទធិនឹងទទួ បានការត្ាំណាងព្សរែារ់ភៅព្គរ់ដ្ាំភណើរការទាាំង

អស់។ 

សិទ្ធ ិទ្ទួ្លបានការទ្ទួ្លស្គគ ល់ចំភ ោះមុខ្ចាប ់

 

5. សា ិត្ទៅទប្ោមមាប្តា ៦ ថនទសចកា ីប្រោសជាសកលសា ីអាំពី សិេធិមនុសេ និងមាប្តា ១៦ 

ថនកតិោសញ្ញា អនែរជាតិ សា ីពីសិេធិពលរែា និងសិេធិនទយបាយ មនុសេ 

ប្គរ់ររូមានសិេធិេេួលបានោរេេួលស្ថគ ល់ប្គរ់េីកមនលងជារុគគលមាន ក់ទៅ ចាំទពាោះមុខ្ចារ់។ 

ទលើសពីទនោះទៅទេៀត ទៅកន លងោរពិនិតយទ ើងវញិតាមោលកាំណត់ជាសកលទលើកេី២ 

ប្រទេសថៃបានេេួលយកនូវការថៃៃងររស់ Namibia ថា “ ធានាចាំទពាោះការ

ចុោះសាំរុប្តកាំទណើតសប្មារ់កុមារ ាំងអស់ មែលទកើតទៅទលើេឹកែីររស់ខ្ល នួ…” ។ ភនេះក៏្បាន

កត់សាំោល់នូវការថៃៃងររស់ ប្រទេសោណាោផងតដ្រអាំពី “ ការសាល់លេធភាពតដ្ 

េេួលបានឋានៈប្សរចារ់ សប្មារ់អនកតដ្ មសែ ងរកសិេធិប្រកទោន 

និងរនទ ៀសខ្ល នួទោយោា នោរទរ ើសភអើងភ ើយ។  រ ឯកាការថៃៃងររស់ប្រទេសបារាាំងក៏្បានរញ្ញា ក់្ថា 

“ នឹងសាល់ឋានៈព្សរែារ់ែល់រនទ ៀសខ្ល នួ និងអនកមសែ ងរកសិេធិប្រកទោនផងតដ្រ។ 

 

6. កុមារមែលបានទកើតពីរនទ ៀសខ្ល នួទៅកន លងប្រទេសថៃ អាចចុោះសាំរុប្តកាំភណើត្បាន។ ទ ោះរី

ក្រណីទនោះ មិនបានសាល់នូវសិេធិរមនាម ឬឯកសិេធិក៏ទោយ វាជា 

“ោរេេួលស្ថគ ល់រុគគ លិកលកខណៈប្សរចារ់” ទោយរោា  ិបាលថៃទែើមបីោរពារភាពោា នសញ្ញា តិ្។ 

វាក៏អាចរញ្ញា ក់្ជា សត លតាងថនោរស្ថន ក់ទៅ កន លងប្រទេសថៃរទណាា ោះអាសនន។ 

ទ ោះរីជាយ៉ា ងណាក៏ទោយ ទៅកន លងរររិេេីប្ក រង មានរញ្ញា ជាទប្ចើនទលើរញ្ញា េាំនាក់េាំនង 

មែលនាាំឲ្យមានព័ត៌មានខុ្សព្រព្ក្តី្ទៅទលើ ិខិ្ត្អព្តានុកូ្ ោឋ នភផេងៗ។ មន្តនែ ីរា ជការខ្លោះ 

មិនបានែឹងអាំពីរនទ ៀសខ្ល នួទេ ទហើយសនាតថាកុមាររនទ ៀសខ្ល នួ 

សា ិតទៅកន លងប្រទ េែូចោន នឹងកុមារមែលទកើតពីពលករចាំណាកប្ស រក។ 

 

7. រនទ ៀសខ្ល នួគួរមតប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ទប្ោមចារ់ររស់ប្រទេសថៃតាម រយៈែាាំភណើរោរ NSM។ 
ទ ោះរីជាយ៉ា ងណាក៏ទោយ ទៅមតមានរញ្ញា មួយែាំនួនទាក់្ទងនឹងោរពនារទពលមិនសមភេតុ្ផ 

ភ ើោរអនុវតែ និងក្ត ីព្ពួយបារមភអាំពីោរតដ្ មិនរារ់រញ្ច ូលអនកមែលមិនអាចចូលភៅដ្ាំភណើរការររស់ 

NSM បាន ។ 

 

8. ការមណនាាំ 

1) រទងក ើនចាំភណេះែឹង និងោរយល់ែឹងររស់មន្តនែ ីរោា  ិបាលអាំពីរនទ ៀសខ្ល នួ 

ជាពិទសសទៅកន លងតាំរន់មែលរនទ ៀសខ្ល នួរស់ទៅ។ 

2) ការសប្មរសប្មួលចារ់មែលពាក់ព័នធនឹងរនទ ៀសខ្ល នួែូចជា ចារ់សែ ីពី 

អទនាែ ប្រទវសន៍ ចារ់សែ ីពីោរចុោះរញ្ា ីសីុវលិទែើមបីឲ្យសមប្សរនឹងស្ថា នភាព និងរររិេររស់ពួកទគ 

និងទធ្ែ ើឲ្យពួកទគោន់មតង្ហយប្សួលកន លងោរចូល ម រររស់សិេធិររស់ពួកទគ។ 

 

ភសរភីាពពីការឃុំខ្ល នួដោយបំពាៃ 

 

9. ទៅថៃៃេី២៨ មខ្មករា ឆ្ន ាំ២០២១ ប្ក រមោរង្ហរថនប្ក រមប្រឹកាសិេធិមនុសេសែ ីអាំពីោរឃុាំខ្ល នួភោយរាំពាន

បានរញ្ញា ក់មតងភទៀត្ថា សា ិត្ភៅភព្កាមែារ់សិទធិមនុសេអនតរជាតិ្ 

 

ោរឃុាំខ្ល នួរុគគលទោយមិនបានកាំណត់ទៅកន លងែាំទណើរោរថនោរទធ្ែ ើចាំណាកប្ស រក 

មិនអាចប្តូវបានសាល់យុតែ ិធ្ម៌ ទហើយ និងតាមអាំទពើចិតែ … រយៈទពល 

អតិររមាសប្មារ់ោរឃុាំខ្ល នួទៅកន លងែាំទណើរោរថនោរទធ្ែ ើចាំណាកប្ស រកប្តូវមតកាំណត់ទោយចារ់។ 

ទពលសុតកាំណត់ក្ន ុងោរឃុាំខ្ល នួមែលបានកាំណត់ទោយចារ់ រនមែលប្តូវឃុាំខ្ល នួនឹងប្តូវបាន

មតទោោះមលងទោយសែ ័យប្រវតែ ិ។ 

 



ទលើសពីទនោះទៅទេៀត ទៅទពលទោលោរណ៍ថនោរមិនរាំទពញរមនាមរង្ហា ញថា ោររទណែ ញទចញមិនអាច

ភ វ្ ើទៅរចួ “អនកជារ់ឃុាំឃាំងប្តូវមតបានទោោះមលង ទែើមបីទចៀសវាងោរឃុាំខ្ល នួទោយោា នការកាំណត់មែលអាច

នឹងទកើតមានទ ើង” មែលនឹងអាែកាៃ យជាោររាំពាន។ 

 

10.  ទៅកន លងឆ្ន ាំ ២០១៦ RTG បានេេួលយកភសែក្ត ីតៃៃងការររស់ប្រទេសឥណាា ថា ប្រទេសថៃ 

“ ទោោះប្ស្ថយស្ថា នភាពរស់ទៅែ៏លាំបាកទៅកន លងមណា លឃុាំឃាំងជនអទនាែ ប្រទវសន៍ ”។ RTG 

ក៏បានកត់សមាគ ល់ពីភសែក្ត ីតៃៃងការររស់ព្រភទស Luxembourg ផងតដ្រថា ព្រភទសថៃ 

“ រញ្ច រ់ោរឃុាំខ្ល នួរនទ ៀសខ្ល នួ និងអនកមសែងរកសិេធិប្រកទោន 

និងរញ្ឈរ់ោរឃុាំខ្ល នួកុមារទោយស្ថរមូលទហតុថនោរទធ្ែ ើចាំណាកប្ស រក ” ភេើយភសែក្ត ីតៃៃងការររស់ 

Paraguay ថាប្រទេសថៃ “ រទងក ើតទោលនទយបាយមែលអនុញ្ញា តឲ្យមានការៃយ

ចុោះនូវកប្មិតថនភាពចទងអៀតមណនទៅកន លងមណា លឃុាំឃាំង ”។ 

 

11. កន លងរយៈទពលប្បាាំឆ្ន ាំចុងទប្ោយទនោះ RTG 

បានទរែជាា ចិតែរញ្ច រ់ោរឃុាំខ្ល នួកុមាររនទ ៀសខ្ល នួទៅប្រទេសថៃ  ភេើយបានោាំប្េ និង

អនុម័តនូវកមា វធីិ្រប្ងួមសកលសែ ីអាំពីោរទធ្ែ ើចាំណាកប្ស រក និងរនទ ៀសខ្ល នួ។ 

ទសចកែ ីប្រោសអាស្ថ នសែ ីពីសិេធិកុមារកន លងរររិេថនោរទធ្ែ ើចាំណាកប្ស រក 

បានអនុវតែអនុសារណៈថនោរទយគយល់ោន សែ ីពីោរកាំណត់វធិានោរ 

និងវធីិ្ស្ថន្តសែរាំនួសោរឃុាំខ្ល នួកុមារទៅមណា លឃុាំខ្ល នួរនអទនាែ ប្រទវសន៍ (ATD MOU) 

និងអមជាមួយនីតិវធីិ្ប្រតិរតែ ិោរសែ ង់ោរ និងបានរទងក ើតឲ្យមាន NSM 

ែូចមែលបានទរៀររារ់ខាងទលើ។ ភទាេះរីជាយ៉ា ងណាក៏ទោយ រនទ ៀសខ្ល នួទៅកន លងប្រទេសថៃ 

ទៅមតរនែចារ់ខ្ល នួ និងឃុាំខ្ល នួ។ RTG ពឹងមសអកទលើោរតាាំងេីលាំទៅៃាីររស់រនទ ៀសខ្ល នួ 

និងោរទធ្ែ ើមាតុ ូមិនិវតែន៍ទោយសា ័ប្គចិតែទែើមបីទោោះប្ស្ថយករណីភនេះ។ ទ ោះយ៉ា ងណាក៏ទោយ ភៅ

ភព្កាម NSM ភរើតាមនិយមន័យជនភ ៀសខ្ល នួគឺមិនអាែព្ត្ រ់ភៅព្រភទសភដ្ើមក្ាំភណើត្ររស់ពួក្ភគ

បានភទ និងការតាាំងទី ាំភៅៃមីគឺមានក្ាំណត់្។ ែូទចនោះ ោរឃុាំខ្ល នួអាចនឹងមានរយៈទពលមវង។ 

 

12. អនុសេរណៈទយគយល់ ATD បាននាាំឲ្យមានោររ ើកចទប្មើនខ្ល ោះៗទលើោរពាបាលន្តសែ ី  

និងកុមារមែលកាំពុងជារ់ឃុាំភោយក្ន ុងភនាេះមានន្តសែ ី និងកុមារជាង ២៣០ នាក់ 

ប្តូវបានទោោះមលងពីោរឃុាំឃាំងទៅចទនាល ោះឆ្ន ាំ ២០១៩ និង ២០២០ តាមរយៈ រទប្មើសសហគមន៍ 

និងរទប្មើសថនោរប្គរ់ប្គងចាំទពាោះោរឃុាំខ្ល នួ។ យ៉ា ងណាក៏ទោយ រញ្ញា ប្រឈមធ្ៃន់ធ្ៃរទៅមតមាន 

RTG ទៅមតភមើ ទឃើញពីោរឃុាំខ្ល នួកុមារតាមរយៈការឆល ុេះរញ្ញច ាំងពីសនែ ិសុខ្ជាតិ។ ប្រព័នធ  ATD  ាំង ៥ 

នាភព រចច លរបនន  មតងមតទផ្ទែ តទលើោរប្គរ់ប្គង 

និងោរោក់កាំហិតសិេធិររស់ពួកទគជាជាងោរប្គរ់ប្គងករណីរមួ 

មែលមិនឆល លោះរញ្ញច ាំងពីទោលោរណ៍សលប្រទយរន៍ែ៏លអរាំសុតររស់កុមារ។ ឧ ហរណ៍: 

ោរទប្រើប្បាស់មរឈមណា លមៃ ាំទៅខាងកន លងកមនលងអទនាែ ប្រទវសន៍សប្មារ់កុមារ 

និងសមារិកប្គួស្ថរររស់ពួកទគ តដ្ ជារទប្មើសមួយថនោរោក់េីតាាំង ATD ភេើយ

មិនគួរប្តូវបានចាត់េុកជារទប្មើស អរាំនួសោរឃុាំឃាំងទ ើយ។ កុមារខ្លោះរមួ ាំងកុមារ Rohingya 

ឬកុមារមែលមានសុាុាាំណុាំភរឿងសុាំសិេធិប្រកទោនទៅ UNHCR ប្តូវបានរិេ គឺពួក្

ភគប្តូវបានទលើកមលងពីសហគមន៍ ATD។ ជាលេធសល ពួកទគភាគទប្ចើនប្តូវបានឃុាំខ្ល នួទៅកន លងរាំរក 

ោា នកាំណត់ររស់រោា  ិបាល ទោយោា នែាំទណាោះប្ស្ថយទសេងទេៀត។ 

 

13. សមារិកប្គួស្ថរប្តូវបានឃុាំខ្ល នួទោយម កពីោន  ទហើយ ATD MOU សែល់អតា 

ប្រទយរន៍ជាចមបងែល់មាែ យមែលជារ់ឃុាំជាមួយកូន។ ATD MOU ររារ័យ 

កន លងោរធានាទោលោរណ៍ររួរមួប្គួស្ថរ ទោយស្ថរវាមិនសែល់រទប្មើស 

ទសេងសប្មារ់សមារិកប្គួស្ថរទសេងទេៀតទេ ជាពិទសសឪពុក។ 

លេធភាពេេួលបានោរទៅទប្ៅឃុាំទៅោរយិល័យអទនាែ ប្រទវសន៍គឺពិត្ជាមានកាំណត់ណាស់ 

អាប្ស័យទលើោរសទប្មចជាសល វូោរ ជាមួយនឹងរនទ លកែ៏ធ្ៃន់ ឧ ហរណ៍ រាយោរណ៍ញឹក្ញារ់ 

និងោរទសន ើសុាំចាំនួនប្បាក់ធានាខ្ពស់ (៥០,០០០ ថៃបាត្) 



មែលកាំណត់រនទ ៀសខ្ល នួពីរទប្មើសមតមួយគត់ភដ្ើមបីប្តូវបានទោោះមលងពី IDC  ទហើយទៅេីរាំសុតនាាំឲ្យ

មានោរមរកបាក់ប្គួស្ថរ។ ករណីខ្លោះ អងគោរសងគមសីុវលិ(CSOs) ប្តូវបានរូនែាំណឹងថា មាន

កុមារប្តូវបានរាំ មរកទចញពីមាែ យររស់ពួកទគ។ កងែោះោរសប្មរសប្មួលរវាងេីភាន ក់ង្ហររោា  ិបាល នាាំ

ឲ្យោរេេួលបានអតែសញ្ញា ណប្តឹមប្តូវទៅមានកប្មិតទៅទ ើយ ព្ពមទាាំងោរពិនិតយភាពង្ហយរងទប្ោោះ 

និងវធិានោរវាយតថមល។ ជាលេធសល ទពលទវលាឃុាំឃាំងកុមារប្តូវចាំណាយទពលយូរជាងអែាីតដ្ បាន

រំពឹងទុក្។ 

 

14. ការមណនាាំ 

1) រញ្ច រ់ោរអនុវតែប្រករទោយទប្ោោះថាន ក់ថនោរឃុាំខ្ល នួរនទ ៀសខ្ល នួ និងអនកមសែងរកសិេធិប្រកទោន 

ភេើយគួរទប្រើវាជារទប្មើសចុងទប្ោយមតរ៉ាុទណាណ ោះ។ 

2) ប្រសិនទរើោរទោោះមលងមិនអាចទធ្ែ ើទៅបាន ប្តូវអនុវតែភាល មៗនូវរទប្មើសមែលោា នោរឃុាំឃាំង 

និងមសអកទលើរទប្មើសសហគមន៍ទែើមបីទធ្ែ ើោរឃុាំខ្ល នួ។ 

3) សែល់សិេធិឲ្យអងគោរ UNHCR និងអងគោរសងគមសីុវលិចូលទៅទមើលអនកជារ់ឃុាំទោយោា នោររតឹតបិត 

និងសែល់រាំនួយចាាាំបាច់ែល់ោរធានា ាំង 6 ចាំនុច មែលថាអនកជារ់ឃុាំអាច ម រសិេធិប្រកទោន 

ប្រសិនទរើពួកទគមិនអាចទធ្ែ ើបានមាុននឹងប្តូវឃុាំខ្ល នួ។ 

4) ធានាថាអនកជារ់ឃុាំឃាំងអាចចូលទៅកន លងប្រព័នធធានាទៅទប្ៅឃុាំ និងទលើកមលងថៃលរង់ប្បាក់ធានា។ 

5) ធានាថាអនកជារ់ឃុាំមែលទៅទសសសល់អាចេេួលបានសុខ្ភាព អ  និង 

អនកប្រឹកាចារ់។ 

 

ភោលការណ៍ថនការមិៃបញ្ជ ូៃត្រឡប់ដៅវញិ 
 

15. កន លងកាំ រ ងទពលវែែទលើកេី ២ ររស់ UPR ទៅឆ្ន ាំ ២០១៦ ោរចងប្កងព័ត៌មាន 

ររស់អងគោរសហប្រជាជាតិបានសែល់អនុស្ថសន៍មណនាាំឲ្យប្រទេសថៃ រញ្ឈរ់ោររញ្ជ នូ

អនកមសែងរកសិេធិប្រកទោន និងរនទ ៀសខ្ល នួព្ត្ រ់ភៅវញិ។ 

ទសចកា ីសទងខរថនោរោក់ទសន ើររស់ភាគីពាក់ព័នធទៅ UPR ក៏បានចងអ លលរង្ហា ញពីហានិ ័យកន លងោរ

រញ្ជ នូព្ត្ រ់ភៅវញិ និងរំទលា ទលើោរហាមឃត់ជាអនែរជាតិតដ្ ប្រឆ្ាំងនឹងោររញ្ជ នូព្ត្ រ់ភៅវ ិ

ញ។ ប្រទេសថៃមិនបានេេួល អនុស្ថសន៍ណាមួយទលើរញ្ញា ទនោះទេទៅឆ្ន ាំ ២០១៦។ 

ទ ោះយ៉ា ងណាទៅកន លង រទប្មើសរបាយោរណ៍ររស់ខ្ល នួចាំទពាោះគណៈកមាា ធិ្ោរ CERD កន លងឆ្ន ាំ ២០២០ 

គណៈកមាោរសិេធិមនុសេ 

ទៅកន លងប្រទេសថៃបានទលើកទ ើងថារោា  ិបាលថៃធានាថានឹងមិនរុញប្ចានអនកមសែងរកសិេធិប្រកទោ

ន និងរនទ ៀសខ្ល នួឲ្យប្ត រ់ទៅប្រទេសទែើមវញិទនាោះទេ ទោយឈរទលើទោលោរណ៍មិនរញ្ជ នូព្ត្ រ់

ភៅវញិ។ ទ ោះរីជាប្រទេសថៃមិនមមនជាភាគីថនអនុសញ្ញា រនទ ៀសខ្ល នួឆ្ន ាំ ១៩៥១ និងពិធី្ោរឆ្ន ាំ 

១៩៦៧ ក៏ទោយ ប្រទេសថៃគួរមតទោរពទោលោរណ៍មិនរញ្ជ នូព្ត្ រ់ភៅវញិ ភព្កាម ICCPR (មាប្តា 

៧) CAT (មាប្តា ៣) ទហើយភនាេះគឺជា jus cogens។ 

 

16. អនកមសែងរកសិេធិប្រកទោន និងរនទ ៀសខ្ល នួទៅកន លងប្រទេសថៃទៅមតទទួ រងោររញ្ជ នូព្ត្ រ់ភៅវ ិ

ញ។ ទៅឆ្ន ាំ ២០១៨ 

រនទ ៀសខ្ល នួពីប្រទេសកមព លជាប្តូវបានរទណែ ញទចញទៅប្រទេសទែើមររស់ពួកទគវញិ។ 

សកមារនោរង្ហរកមព លជាមាន ក់មែល UNHCR បានកាំណត់ថាជារនទ ៀសខ្ល នួប្តូវបានចារ់ខ្ល នួ 

និងនិរទេសខ្ល នួ។ ខ្ណៈទពលមែលនាងកាំពុងសា ិតទៅកន លងមណា លឃុាំឃាំងអទនាែ ប្រទវសន៍ UNHCR 

បានសមាភ សន៍នាងពីោរតាាំងេីលាំទៅៃាី ទហើយសាំណុាំទរឿងររស់នាងប្តូវបានរែ ឹងទៅស្ថលាឧេធរណ៍ភ ើ

ភេតុ្ផ ហានិ ័យពិតប្បាកែកន លងោរនិរទេសនាង។ ទ ោះយ៉ា ងណាក៏ទោយ 

នាងប្តូវបាននិរទេសមកកមព លជាវញិ។ អាជាា ធ្រថៃបានរញ្ញា ក់ថាោរនិរទេសទនោះសា ិត ទៅទប្ោមមសនកេី 

៥៤ ថនចារ់អទនាែ ប្រទវសន៍ព.ស. ២៥២២ 

ទហើយវាគឺជាសកមាភាពថនកិចចសហប្រតិរតែ ិោររវាងប្រទេសថៃ និងប្រទេសកមព លជា។ ទៅមខ្ធ្ន ឆូ្ន ាំ 

២០១៨ សកមារនពលករមខ្ារមាន ក់ទេៀតប្តូវបានចារ់ខ្ល នួ 

និងនិរទេសមកកមព លជាវញិតាមសាំទណើររស់រោា  ិបាលកមព លជា។ 



ទ ោះរីជាោរនិរទេសទនោះប្សរចារ់ទប្ោមចារ់អទនាែ ប្រទវសន៍ព.ស. ២៥២២ មសនក ៥៤ ក៏ទោយ 

ករណី ាំងទនោះរង្ហា ញពីោរររារ័យររស់ថៃកន លងោរទោរពទោលោរណ៍ោរមិនរញ្ជ នូព្ត្ រ់ភៅវញិ 

និងោតពែកិចចររស់ខ្ល នួទប្ោមចារ់សិេធិមនុសេអនែរជាតិ។ ជាលេធសលអនកមសែងរកសិេធិប្រកទោន 

និងរនទ ៀសខ្ល នួទៅកន លងប្រទេស ័យខាល ចពីលេធភាពថនោរទធ្ែ ើមាតុ ូមិនិវតែន៍។ 

 

 

17. ប្រោរ ២៥ (១) ថនរេរញ្ា ត្ត ិ NSM 

មចងថាទៅទពលនរណាមាន ក់ប្តូវបានសែល់ឋានៈជា“ មនុសេប្តូវបានោរពារ” អាជាា ធ្រប្តូវមត " 

ទរៀសវាងពីោរទធ្ែ ើមាតុ ូមិនិវតែន៍ររស់រុគគលមែលប្តូវបានោរពារទៅប្រទេសទែើមវញិ។ ” 

ទ ោះយ៉ា ងណា រេរញ្ញា ទនោះរមួរញ្ច ូលយ៉ា ងេូលាំេូលាយក្ន ុងករណីទលើកមលងទលើ 

មូលោា នសនែ ិសុខ្ជាតិមែលវាអាចមិនមមនជារបាាំងែ៏មានប្រសិេធិភាពទែើមបីរញ្ជ នូព្ត្ រ់ភៅវញិ។ ។ 

 

18. ការមណនាាំ 

1) អនុវតែចារ់ជាតិសែ ីពីោរមិនោររញ្ជ នូព្ត្ រ់ភៅវញិទែើមបីធានាថាអនកមសែ ងរកសិេធិប្រកទោន 

និងរនទ ៀសខ្ល នួនឹងមិនរញ្ជ នូព្ត្ រ់ភៅវញិទោយោា នករណីទលើកមលង។ 

2) ធានាថាអាជាា ធ្រទោរពទោលោរណ៍មិនរញ្ជ នូព្ត្ រ់ភៅវញិ។ 

 

សិទ្ធ ិក្ន ុងការជំនំុជប្មោះភោយយុត្តិធម៌ 

 

19. RTG 

មិនរាំទពញោតពែកិចចអនែរជាតិររស់ខ្ល នួ ក់េងនឹងសិេធិេេួលបានោររាំនុាំរប្មោះទោយយុតែ ិធ្ម៌ទេ។ 

អនកមសែងរកសិេធិប្រកទោន និងរនទ ៀសខ្ល នួគឺជាប្រធានរេថនែាំទណើរោរប្ពហាេណា  

ែូចជាោរទធ្ែ ើអទនាែ ប្រទវសន៍ខុ្សចារ់ ឬ ការស្ថត រ់សវនាោរ សិទធិតដ្ មានក្ព្មិត្ក្ន ុងការមាន

អនករកមប្រ ឬអនកប្រឹកាចារ់ទោយរាំពានទលើមាប្តា ១៤ (៣) ថន ICCPR ។ 

ប្រទេសថៃប្សរតាមមតិេូទៅ ទលខ្ ៣២ បានរទងក ើតប្រព័នធយុតែ ិធ្ម៌ប្ពហាេណា អនីតិរន។ 

ទ ោះយ៉ា ងណា ក៏ទោយទៅកន លងោរអនុវតែជាក់មសែង អនកមសែ ងរកសិេធិប្រកទោន 

និងកុមាររនទ ៀសខ្ល នួប្តូវបានទគអនុទលាមជា មនុសេទពញវយ័ទៅទពលចារ់ខ្ល នួ។  

 

20. ខ្ណៈទពលមែល RTG សែល់ទសវាកមារាំនួយមសនកចារ់ទោយឥតគិតថៃលមួយ ចាំនួនែូចជា 

កមា វធីិ្មិនប្គរែណែ រ់ទលើករណីអទនាែ ប្រទវសន៍ និងោរឃុាំខ្ល នួមិនប្រប្កតី។ 

អនកមសែងរកសិេធិប្រកទោន 

និងរនទ ៀសខ្ល នួពឹងមសអកទលើអងគោរសងគមសីុវលិសប្មារ់រាំនួយមសនកចារ់ 

និងរ ើករាយជាមួយោរធានា នីតិវធីិ្មួយចាំនួនរមួ ាំងោរោរពារែ៏ប្តឹមប្តូវតាមនីតិវធីិ្ប្រឆ្ាំងនឹង

ោរឃុាំខ្ល នួយូរ ឬមិនកាំណត់។ 

 

21. ទយងតាមែារ់េី ១៤ (៣) ICCPR មសនកេី ១៣ ថនប្កមនីតិវធីិ្ប្ពហាេណា ថៃ 

មចងថារនជារ់ទចាេមានសិេធិទធ្ែ ើជាអនករកមប្រកន លងកាំ រ ងទពលទសុើរអទងកតនិងែាំទណើរោរតុលាោរ។ 

ទ ោះយ៉ា ងណាក៏ទោយកន លងករណីខ្លោះ អនកមសែងរកសិេធិប្រកទោននិងរនទ ៀសខ្ល នួ 

ទៅមតពឹងមសអកទលើអងគោរសងគមសីុវលិទែើមបីទរៀរចាំទសវាកមាអនករកមប្រ។ ឧ ហរណ៍ ទៅឆ្ន ាំ ២០១៨ 

ទៅទពលមែលរ៉ាូលីសអទនាែ ប្រទវសន៍ចារ់ខ្ល នួទកាងប្រ រសរនជាតិប្សីលង្ហក អាយុ ១៧ ឆ្ន ាំមាន ក់ទហើយ 

នាាំោត់មកតុលាោរអនីតិរន តុលាោរមិនបានសែល់អនករកមប្រទេទ ោះរី 

រនជារ់ទចាេនិយយភាស្ថថៃទៅមានកប្មិតក៏ទោយ។ ទៅឆ្ន ាំ ២០១៨ ទៅ 

ែាំទណើរោរតុលាោររនាា រ់ពីោរចារ់ខ្ល នួយ៉ា ងទប្ចើន តុលាោរមិនបានសួរថា 

ទតើរនជារ់ទចាេនិយយភាស្ថថៃ ឬទេ ទហើយ Asylum Access Thailand ប្តូវសែល់អនករកមប្រ។ 

ទៅមខ្ធ្ន ឆូ្ន ាំ ២០១៩ រ៉ាូលីសថៃបានចារ់ខ្ល នួកុមារសូមា៉ា លីមាន ក់ និងប្គួស្ថរសូមា៉ា លីមែលមានកូន ៣ 

នាក់។ រ៉ាូលីសមិនបានទរៀរចាំអនករកមប្រទេ 

រ៉ាុមនែបានទប្រើកុមារសូមា៉ា លីមែលនិយយភាស្ថថៃខ្លោះទែើមបី ក់េងជាមួយប្គួស្ថរសូមា៉ា លី។ 



ពួកទគប្តូវបានទសន ើសុាំឲ្យចុោះហតាទលខាទលើរបាយោរណ៍ចារ់ខ្ល នួទោយមិនមានោរសែល់ោររក

តព្រប្គរ់ប្ោន់។ កុមារ សូមា៉ា លីប្តូវបានទោោះមលងទៅថៃៃែមែល 

រ៉ាុមនែ ប្គួស្ថររមួ ាំងកុមារ ាំងរីនាក់ប្តូវបានឃុាំខ្ល នួមួយយរ់។ ទៅថៃៃរនាា រ់ 

រនាា រ់ពីសវនាោរតុលាោរ 

ប្ក រមប្គួស្ថរសូមា៉ា លីប្តូវចុោះហតាទលខាទលើឯកស្ថររមនាមទោយមិនមានោរសែល់ោររកប្ស្ថយអាំពីខ្ល ឹម

ស្ថរថនឯកស្ថរទនាោះទ ើយ។ 

 

22. ចារ់សែ ីពីោរោរពារកុមារ និងែារ់តុលាោរអនិតិ្ជន និងប្គួស្ថរសែល់នូវោរ 

ោរពារពិទសសែល់កុមារ (អនីតិរន) ទប្ោមែាំទណើរោរប្ពហាេណា ប្សរតាមោតពែកិចចររស់ RTG 

ទប្ោមចារ់អនែរជាតិ។ ទៅកន លងោរអនុវតែជាក់មសែ ង 

រ៉ាូលីសមិនមតងមតប្រោន់ខាា រ់នូវរេរបញ្ាតែ ិ ាំងទនោះទេទៅទពលចារ់ខ្ល នួ 

និងែាំទណើរោរទៅស្ថា នីយ៍រ៉ាូ លីស។ ទៅមខ្សីហាឆ្ន ាំ ២០១៨ រ៉ាូលីសអទនាែ ប្រទវសន៍

បានចារ់ខ្ល នួមនុសេចាំនួន ១៨០ នាក់ពីប្រទេសកមព លជា និងទវៀតណាម រមួ ាំងមនុសេចាស់ 

និងន្តសែ ីមែលមាន រក និងកុមារតូច។ 

កុមារប្តូវបានរាំ មរកទចញពីឪពុកមាែ យររស់ពួកទគទោយមិនគិតពីសលប្រទយរន៍លអ ររស់កុមារទនាោះ

ទេ។ ទោយរំទលា ទលើចារ់សែ ីពីតុលាោរអនីតិរននិងប្គួស្ថរ រ៉ាូលីស 

ររារ័យកន លងោរកាំណត់អតែសញ្ញា ណអនកចារ់ខ្ល នួមាន ក់ថាជាកុមារ។ 

ទប្ោយមកពួកទគបានររារ័យកន លងោរនាាំយកកុមារទនោះទៅតុលាោរអនីតិរន 

និងប្គួស្ថរកន លងរយៈទពល ២៤ ទមា៉ា ង។ សទ លយទៅវញិកុមារប្តូវបានឃុាំខ្ល នួទៅស្ថលាប្ស រក 

និងមនុសេទពញវយ័អស់រយៈទពលពីរថៃៃមុនទពលប្តូវបាននាាំទៅតុលាោរទពញវយ័។ 

តុលាោរមិនបានរូនែាំណឹងែល់កុមារ និងមនុសេទពញវយ័មែលប្តូវចារ់ខ្ល នួអាំពីប្រទ េ 

និងមូលទហតុថនោរទចាេប្រោន់ចាំទពាោះពួកទគទ ើយ។ 

រ៉ាូលីសបានរកាេុកទកាងទនោះទៅឯស្ថា នីយ៍រ៉ាូ លីសអស់រយៈទពល ៦ ថៃៃ 

ទោយមិនមានែីោពីតុលាោរមុនទពលរញ្ជ នូោត់ទៅតុលាោរអនីតិរន និងប្គួស្ថរ។ 

 

23. ទៅមខ្កុមភៈឆ្ន ាំ ២០២១ រ៉ាូលីសអទនាែ ប្រទវសន៍បានចារ់ខ្ល នួទកាងប្រ រសអាយុ ១៦ ឆ្ន ាំមាន ក់។ 

ទ ោះជាមានោរេេួលស្ថគ ល់ថាខ្ល នួជាកុមារកា ី 

រ៉ាូលីសបានរែិទសធ្រញ្ជ នូសាំណុាំទរឿងទនោះទៅតុលាោរអនីតិរន និងប្គួស្ថរ សូមបីមត 

UNHCR និងកិចចខិ្តខ្ាំប្រឹងមប្រងររស់អងគោរសងគមសីុវលិកន លងោរតស ូ មតិទែើមបីសិេធិកុមារ។ 

ទនោះគឺជាោររាំពានទលើមសនកេី ៧០, ៧២, ៧៣, និង៧៨ ថនចារ់សែ ីពីនីតិវធីិ្ប្គួស្ថរ 

និងអនីតិរនមែលកាំណត់ថាទៅកន លង 

ករណីចារ់ខ្ល នួកុមារ មន្តនែ ីទសុើរអទងកតគួរមតនាាំយកកុមារទៅតុលាោរកន លងរយៈទពល ២៤ ទមា៉ា ង 

ទែើមបីទសាៀងផ្ទា ត់ោរចារ់ខ្ល នួ និងសទប្មចចិតែថាទតើ កុមារគួរសា ិតទៅទប្ោមោរឃុាំឃាំងររស់រែា  

ឬោរឃុាំឃាំងររស់ឪពុកមាែ យ។ 

រនាា រ់ពីទមធាវ ើបានទសន ើសុាំទៅតុលាោរអនីតិរនទសុើរអទងកតោរចារ់ខ្ល នួកុមារ 

តុលាោរប្ោន់មតសែល់ញតែ ិររស់ពួកទគ ទែើមបីកាំណត់ោលររទិចឆេសវនាោរររស់តុលាោររយៈទពល ២៥ 

ថៃៃរនាា រ់ពីោរចារ់ខ្ល នួ។ ជាមួយោន ទនោះ ទកាងប្រ រសប្តូវបានឃុាំខ្ល នួកន លងមរឈមណា លអទនាែ ប្រទវសន៍។ 

 

24. ការមណនាាំ 

1) ធានាថាអនកមសែ ងរកសិេធិប្រកទោន 

និងរនទ ៀសខ្ល នួមែលមានរីវភាពខ្ែោះខាតអាចេេួលបានរាំនួយមសនកចារ់ទោយឥតគិតថៃលទៅកន ល

ងប្គរ់សាំណុាំទរឿងប្ពហាេណា  សវនាោរកាំណត់សអត្តសញ្ញា ណជារនទ ៀសខ្ល នួ និងកិចចែាំទណើរោរនីតិ

 វធីិ្សល វូោរណាមួយទសេងទេៀតមែលអាចរណាែ លឲ្យមានោរែកហូតទសរ ើភាព។ 

 

2) ធានាឲ្យមានអនករកមប្រឥតគិតថៃល និងប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់អនកមសែងរកសិេធិប្រកទោន 

និងរនទ ៀសខ្ល នួ មែលប្រឈមនឹងោរទចាេប្រោន់ 

ឬោរឃុាំខ្ល នួមសនកប្ពហាេណាតាមតប្មូវោរទប្ោមចារ់ប្រទេសថៃ និងធានាថារាំនួយមររទនោះអាចរួយ



ឲ្យអនកមសែ ងរកសិេធិប្រកទោន និងរនទ ៀសខ្ល នួ 

មសែងយល់ពីសិេធិររស់ពួកទគទៅប្គរ់កប្មិតថនែាំទណើរោរប្ពហាេណា ។ 

 

3) អនុវតែចារ់ោរពារកុមារ និងតុលាោរ ព្ក្មនីតិវធីិ្អនីតិរន និងប្គួស្ថរ 

ទែើមបីសែល់ោរោរពារពិទសសសប្មារ់អនកមសែងរកសិេធិប្រកទោន 

និងកុមាររនទ ៀសខ្ល នួមែលសា ិតទៅទប្ោមកិចចែាំទណើរោររេឧប្កិែា។ 

 

សិទ្ធ ិទ្ទួ្លបានសត ង់ោរសុខ្ភាពខ្ពស់បំផុត្ 

 

25. ទប្ោមកតិោសញ្ញា អនែរជាតិសែ ីពីសិេធិទសែាកិចច សងគមកិចច និងវរបធ្ម៌ 

មនុសេប្គរ់ររូមានសិេធិេេួលបាននូវសែ ង់ោរសុខ្ភាពខ្ពស់រាំសុតមែលអាចឈានទៅែល់ោររស់ទៅ

ប្រករទោយទសចកែ ីថៃលៃន រូទោយមិនគិតពីឋានៈររស់ពួកទគទ ើយ។ កន លងវគគេី ២ ថន UPR កន លងឆ្ន ាំ 

២០១៦ ប្រទេស ថៃបានេេួលយកអនុស្ថសន៍ទែើមបីធានាោរេេួលបានោរមៃ ាំសុខ្ភាពទសា ើៗោន  

និងរទងក ើតយុេធស្ថន្តសែ ទែើមបីសទប្មចបាននូវទោលទៅអ ិវឌ្ឍប្រករទោយចីរភាព 

ជាពិទសស ក់េងនឹងសិេធិេេួលបានោរមៃ ាំសុខ្ភាព។ 

ទ ោះយ៉ា ងណាចាំណុចទលចទធាល ថនោរអនុវតែអនុស្ថសន៍ 

និងោរសនាសា ័ប្គចិតែររស់ប្រទេសថៃបានរង្ហា ញថាោរអនុវតែមតមួយគត់មែល ក់េងនឹងសិេធិសុ

ខ្ភាពគឺ MOU ទែើមបីទធ្ែ ើឲ្យប្រទសើរទ ើងនូវប្រព័នធទសវាកមាសុខ្ភាពររស់អនកទ ស។ 

មិនមានោរទលើក ទ ើងអាំពីប្ក រមង្ហយរងទប្ោោះទសេងទេៀត និងអនកមសែ ងរកសិេធិប្រកទោន 

និងរនទ ៀសខ្ល នួទ ើយ។ 

 

26. ោរធានារា រ់រងសុខ្ភាពស្ថធារណៈររស់ប្រទេសថៃប្គរែណែ រ់ទលើោរពាបាល 

និងោរស្ថែ រនីតិសមប  ោរទលើកកមពស់សុខ្ភាព ោរតាមោនរាំងឺ ោរោរពារ និងោរប្តួតពិនិតយ។ 

ទ ោះយ៉ា ងណា ទប្ោម ទសចកែ ីរូនែាំណឹងររស់ប្កសួងសុខា ិបាល អនកមសែងរកសិេធិប្រកទោន 

និងរនទ ៀសខ្ល នួទៅកន លងប្រទេសថៃ មិនអាចេេួលបានោរធានារា រ់រងសុខ្ភាពស្ថធារណៈទ ើយ។ 

ចាំ មណកឯរនទ ៀសខ្ល នួមែលមាន មូលោា នទៅរាំរាាំ

អាចេេួលបានោរពាបាលខ្លោះពីអងគោរទប្ៅរោា  ិបាលទៅកន លងរាំរំ 

អនកមសែងរកសិេធិប្រកទោនកន លងេីប្ក រង និងរនទ ៀសខ្ល នួ 

ប្តូវរង់ថៃលពាបាលទៅមនា ីរទពេយមែលជារញ្ញា ប្រឈមទោយស្ថរអសមតាភាពកន លងោរទធ្ែ ើោរប្សរចា

រ់ទៅប្រទេសថៃ។ ទលើសពីទនោះ ទោយស្ថរពួកទគភាគទប្ចើនមិនមានឋានៈប្សរចារ់ 

ពួកទគខាល ច ក់េង ជាមួយអាជាា ធ្រថៃ។ ែូទចនោះពួកទគមតងមតទៅមូលនិធិ្ប្ពោះពុេធស្ថសនា Tzu Chi 

មែលសែល់គល ីនិកឥតគិតថៃលែល់រនទ ៀសខ្ល នួ។ ទៅកន លងរបាយោរណ៍ឆ្ន ាំ ២០១៧ NHRCT 

បានចងអ លលរង្ហា ញពីរញ្ញា មែលរនទ ៀសខ្ល នួកាំពុងេេួលបានរាំនួយមសនកសុខ្ភាព 

រមួ ាំងអាករបកិរយិ ររស់មន្តនែ ី និងពិបាកយល់ពីទវរារណា ិត គិលានុរែាយិោរ និងរុគគលិក 

ទសេងទេៀតទោយស្ថរោររកមប្រមានកាំណត់។ ទ ោះរីជា NHRCT 

បានសែល់អនុស្ថសន៍ែល់ប្កសួងសុខា ិបាល និងោរយិល័យទសេងទេៀតក៏ទោយ។ 

រញ្ញា ទៅមតទកើតមាន៖ ោរប្ស្ថវប្ជាវៃាីៗសែ ីពីស្ថា នភាពសុខ្ភាព 

និងលេធភាពេេួលបានទសវាមៃ ាំសុខ្ភាពររស់រនទ ៀស 

ខ្ល នួបានរកទឃើញថាអនកមសែងរកសិេធិប្រកទោន 

និងរនទ ៀសខ្ល នួមានតប្មូវោរមិនប្គរ់ប្ោន់ជាងប្រជារនថៃមែលអាចមកពីពួកទគមិនមានោរ

ធានារា រ់រងសុខ្ភាពស្ថធារណៈ។ 

 

27. ទលើសពីទនោះ រនទ ៀសខ្ល នួទៅេីប្ក រងប្តូវបានេុកទចាលទែើមបីេរ់េល់កាំ រ ងទពលរាំងឺរាតតាតកូវ ើែ -

១៩ ។ គល ីនិក Tzu Chi គឺបានរិេជារទណាែ ោះអាសននកន លងកាំ រ ងទពលមានរាំងឺរាតតាតទហើយ RTG 

មិនបាន រមួរញ្ច លូប្ក រមរនទ ៀសខ្ល នួទៅកន លងមសនោរទឆល ើយតរ COVID ររស់ខ្ល នួ។ 

ែូចមែលប្រទេសថៃទរៀរចាំសប្មារ់ោរមចកចាយវា ក់ស្ថាំងសាំរារ់ អនកមសែ ងរកសិេធិប្រកទោន 

និងរនទ ៀសខ្ល នួមិនប្តូវទមើលរំលងទ ើយ។ 



 

28. លេធភាពេេួលបានោរមៃ ាំសុខ្ភាពទៅ IDCs គឺមានកាំណត់ជា 

ពិទសសរញ្ញា មែលរណាា លមកពីមានមនុសេទប្ចើនទពក អនាម័យមិនប្គរ់ប្ោន់ 

និងរបាយោរណ៍អាំពីរញ្ញា សុខ្ភាពសល ូវចិតែកប្មិតខ្ពស់។ ទសវាកមាសុខ្ភាពទៅ IDC 

សា ិតទៅទប្ោមោរប្គរ់ប្គងររស់ោរយិល័យអទនាែ ប្រទវសន៍រ៉ាូលីសថៃ ទហើយនិងទោលោរណ៍មណនាាំសែ ី 

ពីោរមៃ ាំសុខ្ភាព គឺមិនប្តូវបានមចករំមលកទេ។ មានកាំរតិមៃ ាំសុខ្ភាពតិចតួចរាំសុតទៅកន លង 

IDC ទហើយករណីធ្ៃន់ធ្ៃរជាងទនោះអាចរញ្ជ នូទៅមនា ីរទពេយបានលុោះប្តាមតទសវាកមាទវរាស្ថន្តសែ ទៅកន លង 

IDC ទធ្ែ ើោររញ្ជ នូ។ ទ ោះយ៉ា ងណា CSOs បានេេួលពាកយរណែ ឹងពីអនក 

ជារ់ឃុាំមែលខ្កខានោរណាត់រួរទៅមនា ីរទពេយទោយស្ថររុគគលិក 

មនា ីរទពេយមិនមានលេធភាពកន លងោរអមែាំទណើរពួកទគ។ ទលើសពីទនោះ មានោរ ័នែ ប្ច ាំខ្លោះ 

ថាទតើអនកជារ់ឃុាំប្តូវបានទគរំពឹងថានឹងរង់ថៃលពាបាលររស់ពួកទគឬយ៉ា ងណា។ 

 

29. ការតណនាាំ 

1) ធានាថាប្រជារន ាំងអស់ទៅកន លងប្រទេសថៃមានសិេធិទប្រើប្បាស់ជាស្ថធារណៈនូវធានារា រ់រង

សុខ្ភាព។ 

2) អនុម័តចារ់មែលកាំណត់ថាមណា លសុខ្ភាពមិនអាចស្ថកសួរបានអាំពីស្ថា នភាពអទនាែ ប្រទវ

សន៍ ទហើយមិនអាចរាយោរណ៍ពីអនករាំងឺ 

ឬអនាគតអនករាំងឺទៅអាជាា ធ្រអទនាែ ប្រទវសន៍ទនាោះទេ។ 

3) ទធ្ែ ើឲ្យប្រទសើរទ ើងនូវលេធភាពេេួលបានរាំនួយសុខ្ភាពតាមរយៈោរទធ្ែ ើឲ្យ

ប្រទសើរទ ើងទសវាកមារកមប្រទៅកន លងប្គឹោះស្ថា នសុខា ិបាល។ 

 

សិទ្ធ ិទ្ទួ្លបានការអ្ប់រំ 

 

30. RTG 

បានរង្ហា ញពីោរទរែជាា ចិតែររស់ខ្ល នួចាំទពាោះទោលនទយបាយអរ់រំសប្មារ់ ាំងអស់ោន  (EFA) 

ៃែីទរើមានោរតមកល់េុកមាប្តា ២២ ថនអនុសញ្ញា អងគោរសហប្រជាជាតិសែ ីពីសិេធិកុមារ (CRC) 

 ក់េងនឹងសិេធិកុមាររនទ ៀសខ្ល នួ និងអនកមសែ ងរកសិេធិប្រកទោនក៏ទោយ 

ប្រទេសថៃបានរញ្ញា ក់ជាៃាីពីោរទធ្ែ ើឲ្យប្រទសើរទ ើង 

នូវោរទលើកកមពស់សិេធិកុមារចាំណាកប្ស រក ាំងអស់ចាំទពាោះ 

ទសវាកមាស្ថធារណៈចារ់តាាំងពីប្រទេសទនោះបានអនុម័ត CRC កន លងឆ្ន ាំ១៩៩២។ 

ទ ោះយ៉ា ងណារបាយោរណ៍ GEM ឆ្ន ាំ ២០១៩ មែលមានចាំណងទរើងថា “Building Bridges, Not 

Walls” កត់សាំោល់ថាទៅកន លងប្រទេសថៃទ ោះរីជាទោលនទយបាយប្តូវបាន សលា ស់ 

រត រូទែើមបីពប្ងីកោររមួរញ្ច ូលសប្មារ់រនចាំណាកប្ស រកមែលោា ន ឯកស្ថរថាជា  “ មនុសេ”  

ទៅកន លងចារ់អរ់រំឆ្ន ាំ ១៩៩៩ ចារ់អរ់រំរនាា រ់ពីែាំទណាោះប្ស្ថយឆ្ន ាំ ២០០៥ 

វាមិន ន់អនុវតែទែើមបីទធ្ែ ើឲ្យប្រទសើរទ ើងនូវោររមួរញ្ច ូលទៅកន លងវស័ិយអរ់រំទេ។ 

 

31. ោរអ ិវឌ្ឍប្រព័នធអរ់រំប្សរោន មែលរនទ ៀសខ្ល នួ 

និងរនអទនាែ ប្រទវសន៍ប្តូវប្គរ់ប្គងរារាាំងោរេេួលបានោរអរ់រំប្រករទោយគុណភាព។ 

ប្រមាណជាង ៦០% ថនកុមារចាំណាកប្ស រកមែលកាំពុងរស់ទៅប្រទេសថៃមិនបានចូលស្ថលាទេ 

ទហើយមានអនកសែល់ោរអរ់រំសាំខាន់២ សប្មារ់អនកមែលកាំពុងសិកាទៅស្ថលាគឺ 

មរឈមណា លសិកា (L.C.s) និងស្ថលាថៃ។ 

 

32. ខ្ណៈទពលមែលោរទកើនទ ើងថនចាំនួនកុមារចាំណាកប្ស រកមែល 

ចូលស្ថលាថៃប្តូវបានទគសទងកតទឃើញទៅមតមានឧរសគគចាំទពាោះកុមារចាំណាកប្ស រកមែលកាំពុ

ងសិកាទៅស្ថលាថៃ។ ភាពមិនសីុចង្ហែ ក់ោន ររស់ EFA កងែោះោរយល់ែឹងអាំពីោរអនុវតែ EFA 

កន លងចាំទណាមសហគមន៍ ោរទរ ើសទអើងចាំទពាោះកុមារចាំណាកប្ស រកទោយអនកសែល់ទសវាកមា  

និងឧរសគគមសនកហិរញ្ា វតថ ល និងភាស្ថគឺជារញ្ញា ប្រឈម ាំងអស់ 



មែលកុមារចាំណាកប្ស រករួរប្រេោះ ទៅប្រទេសថៃ។ កតាែ  ាំងទនោះរាំរុញឲ្យ

កុមារចាំណាកប្ស រកោន់មតទប្ចើនទ ើង ចុោះទឈាា ោះចូលទរៀនទៅ L.C.s 

មែលមិនប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ជាសល វូោរទោយរោា  ិបាលថៃ និងមីយ៉ា ន់មា៉ា ទនាោះទ ើយ។ 

ោរេេួលបានោរអរ់រំជាមូលោា នទោយោា នោរេេួលស្ថគ ល់ណាមួយ 

បានកាំណត់នូវរទប្មើសអនាគតររស់ពួកទគ។ 

 

33. ខ្ណៈទពលមែលោរផ្ទល ស់រនទ ៀសខ្ល នួ 

និងកុមារចាំណាកប្ស រកទៅស្ថលាថៃអាចទធ្ែ ើទៅបាន 

សល វូប្តូវមានលកខណៈសល វូោរនិងសែ ង់ោរទែើមបីទលើកកមពស់ចាំណារ់អារមាណ៍ររស់កុមារ។ 

ជាកុមារចាំណាកប្ស រកទៅស្ថលាថៃ ទប្ចើនមតពិបាកនិយយភាស្ថថៃ 

និងបានរនេល់េុកោរទប្រើប្បាស់ោរអរ់រំមសអកទលើភាស្ថកាំទណើតទែើមបីមកលមអោរទរៀនសូប្តររ

ស់កុមារប្តូវមតទលើកកមពស់ឲ្យបានប្តឹមប្តូវោរអរ់រំសប្មារ់ ាំងអស់ោន ។  

រនទ ៀសខ្ល នួ និងកុមារចាំណាកប្ស រកប្តូវមតអាចរកាអតែសញ្ញា ណររស់ពួកទគ 

និងប្តូវបានអនុញ្ញា តឲ្យទប្រើភាស្ថកាំទណើតររស់ពួកទគ។ 

ជាមួយនឹងោរមណនាាំភាស្ថអង់ទគលសទៅកន លងស្ថលាថៃកន លងតាំរន់ 

ភាស្ថទៅកន លងវធីិ្អរ់រំពហុភាស្ថមានភាពប្រទសើរទ ើងគុណភាព អរ់រំកុមាររនទ ៀសខ្ល នួ 

និងរនចាំណាកប្ស រក។ 

 

34. ទសរ ើភាពកន លងោរផ្ទល ស់េីអាចអនុញ្ញា តឲ្យកុមារេេួលបានោរអរ់រំ 

និងទលើកកមពស់ឱោសរមនាមទេៀតទែើមបីរមួចាំ មណកែល់សងគមថៃ។ ទ ោះយ៉ា ងណាក៏ទោយ 

ោររតឹតបិតកន លងផ្ទល ស់េីលាំទៅ ោរចិញ្ច ឹមរីវតិ និងោរអរ់រំររស់រនទ ៀសខ្ល នួបានរោះឥេធិពល 

យ៉ា ងខាល ាំងែល់ឱោសររស់ពួកទគ។ ទោលនទយបាយេីទបាោះរាំរាាំ

មែលមានប្ស្ថរ់ោក់រនទ ៀសខ្ល នួទៅតាមប្ពាំ មែន រតឹរនែ ឹងសល វូទនោះ 

ទឆ្ព ោះទៅរកអនាគតមែលទពារទពញទោយកែ ីសងឃឹមសប្មារ់កុមារមែលទកើតមកធ្ាាំធាត់ 

រ៉ាុមនែជារ់ោាំងទៅកន លងប្រទេសថៃខ្ណៈទពលរង់ចាាំែាំទណាោះប្ស្ថយ។ ទលើសពីទនោះ ោរអរ់រំប្តូវមត 

ោរពារ និងសែល់លេធភាពែល់កុមារមែលមានពិោរភាព ែូទចនោះពួកទគមិនប្តូវេុកទចាលទេ។ 

ោរទរើកលេធភាពេេួលបានោរអរ់រំែល់រនទ ៀសខ្ល នួ 

និងប្រជារនោា នឯកស្ថរប្គរ់កប្មិតគឺជាែាំទណាោះប្ស្ថយយូរអមងែង។ 

 

35. ការមណនាាំ 

1) ោរេេួលស្ថគ ល់ និងោរអនុវតែទពញទលញថនោរអរ់រំសប្មារ់ ាំងអស់ោន  (EFA) 

ទោយទោោះប្ស្ថយឧរសគគអរ់រំ និងធានាោរោក់រញ្ច លូរនចាំណាកប្ស រក 

និងរនទ ៀស ខ្ល នួមែលោា នឯកស្ថរ និងរនពិោរកន លងវស័ិយអរ់រំថៃ 

ជាសល វូទឆ្ព ោះទៅរកែាំទណាោះប្ស្ថយយូរអមងែង។ 

2) រនធ រូរនាយោររតឹរនែ ឹងទលើោរផ្ទល ស់េីលាំទៅ និងអនុញ្ញា តឲ្យរនចាំណាកប្ស រក និង 

ោរផ្ទល ស់រត រូោរអរ់រំកុមាររនទ ៀសខ្ល នួទោយោរេេួលស្ថគ ល់ោរអរ់រំររស់ពួកទគ។ 

3) ធានាគុណភាពអរ់រំទោយអនុញ្ញា តឲ្យ

មានោរេេួលស្ថគ ល់ោរអរ់រំពហុភាស្ថមសអកទលើភាស្ថកាំទណើត (MTB-MLE) 

ប្រព័នធអរ់រំថៃ 

និងោរពារោរបាត់រង់អតែសញ្ញា ណកន លងចាំទណាមកុមារមែលោា នឯកស្ថរ។ 

4) ទែើមបីរទងក ើនោររញ្ច ូលោរអរ់រំសប្មារ់កុមារចាំណាកប្ស រកោរអនុវតែទោលនទយបា

យអរ់រំសប្មារ់ ាំងអស់ោន ប្តូវមតមានោរេេួលស្ថគ ល់យ៉ា ងទពញទលញពីតួអងគ ាំងអ

ស់។ ប្កសួងអរ់រំប្តូវរាំរុញ 

និងោាំប្េយ៉ា ងសកមានូវសិេធិកុមារ ាំងអស់កន លងោរអរ់រំទៅប្រទេសថៃ។ 

ទនោះរមួរញ្ច ូល ាំងោរទលើកកមពស់ោរយល់ែឹងកន លងចាំទណាម 

“ថាន ក់ែឹកនាាំស្ថលាជាទប្ចើន” ែូទចនោះទោលនទយបាយចុោះទឈាា ោះចូលទរៀន 

និងោរោក់ចូលទរៀនប្តូវបានអនុវតែកន លងោរអនុវតែជាក់មសែ ង។ 



 

សិទ្ធ ិភធវ ើការ 

36. RTG មិនរាំទពញោតពែកិចចអនែរជាតិររស់ខ្ល នួ ក់េងនឹងសិេធិទធ្ែ ើោរទេ។ 

ប្រទេសថៃបានរាំទពញោតពែកិចច 

និងោរទរែជាា ចិតែអនែរជាតិជាទប្ចើនពាក់ព័នធនឹងសិេធិទធ្ែ ើោរររស់រនទ ៀសខ្ល នួ។ ឧ ហរណ៍៖ ទៅទប្ោម 

ICESCR មាប្តា ៦ (១) ។ ែូចោន ទនោះមែរមាប្តា ៥ (e) (i) ថន ICERD ធានាែល់មនុសេប្គរ់ររូ 

រមួ ាំងរនមិនមមនជាពលរែា  សិេធិទធ្ែ ើោរង្ហរ  និង “រទប្មើសោរង្ហរទោយទសរ ើ” 

និងរមួរញ្ច លូ ាំងោតពែកិចចកន លងោរ រាាំងសា ោះឧរសគគ មែលរារាាំងភាពរ ើករាយថនសិេធិទធ្ែ ើោរង្ហរ។ 

គណៈកមាា ធិ្ោរលុររាំបាត់ោរទរ ើសទអើងជាតិស្ថសន៍ 

ក៏បានរញ្ញា ក់ពីោតពែកិចចររស់រែាកន លងោរអនុវតែ វធិានោរទែើមបីធានាថារនមិនមមនជាពលរែាមិនប្រឈម 

នឹងោរទរ ើសទអើងទៅកន លងលកខខ្ណាោរង្ហរ ឬតប្មូវោរោរង្ហរររស់ពួកទគទ ើយ។ 

 

37. ទ ោះយ៉ា ងណាក៏ទោយ ទោយស្ថរចារ់កន លងប្ស រកថៃមិនេេួលស្ថគ ល់ប្សរចារ់ស្ថា នភាពរនទ ៀសខ្ល នួ

រនទ ៀសខ្ល នួ និងអនកមសែងរកសិេធិប្រកទោនប្តូវបានចាត់េុកជារនអទនាែ ប្រទវសន៍ខុ្សចារ់ 

ទហើយជាេូទៅមិនប្តូវបាន អនុញ្ញា តឲ្យទធ្ែ ើោរកន លងប្រទេសថៃទនាោះទេ។ 

តាមប្េឹសែ ីចារ់ោរពារពលករររស់ប្រទេសថៃ 

និងចារ់សែ ីពីោរង្ហរកន លងប្ស រកអនុវតែែូចោន ចាំទពាោះអនកមែលមិនមមនជារនជាតិ 

និងគួរមតសែល់ោរោរពារខ្លោះពីោររំទលា រាំពាន។ ទ ោះយ៉ា ងណាក៏ទោយទៅកន លងោរអនុវតែជាក់មសែង 

ោរប្តួតពិនិតយ និងោរអនុវតែចារ់ោរង្ហរទៅប្រទេសថៃមិនប្គរ់ប្ោន់គួរសេ ាំជាមួយនឹងោរខ្ែោះ 

ឋានៈប្សរចារ់ររស់រនទ ៀសខ្ល នួរណាា លឲ្យរនទ ៀសខ្ល នួព្តូ្វទកងប្រវញ័្ច ៖ និទយរកមិនទស្ថា ោះប្តង់អាច 

ទកងប្រវញ័្ច ប្បាក់ឈន លួ ទធ្ែ ើឲ្យរនទ ៀសខ្ល នួទធ្ែ ើោរកន លងលកខខ្ណា ខុ្សចារ់ 

ទរើមិនែូទចនោះទេោត់រនាយប្បាក់ឈន លួររស់រនទ ៀសខ្ល នួ និងរញ្ឈរ់ោរង្ហរតាមអាំទពើចិតែ  

ទហើយរនទ ៀសខ្ល នួមានរទប្មើសតិចតួចកន លងោរេេួលយកោរង្ហរតាមមែលពួកទគប្តូវោរទែើមបីរកប្បាក់ទែើ

មបីរស់។ ទៅទពលមានវវិាេជាមួយនិទយរក រនទ ៀសខ្ល នួ ័យខាល ចកន លងោរមសែងរកយុតែ ិធ្ម៌ 

និងោរោរពារសល វូចារ់ សប្មារ់ពួកទគករណីទោយស្ថរមតស្ថា នភាពសល វូចារ់មិនចាស់លាស់ររស់ពួកទគ។ 

សូមបីមតកន លងករណីធ្ៃន់ធ្ៃរក៏ទោយ 

កមនលងមែលរនទ ៀសខ្ល នួមាន ក់បាត់រង់រីវតិទៅកមនលងទធ្ែ ើោរសមារិកប្គួស្ថរមែលទៅរស់ប្តូវោរោរប្រឹកា

មសនកចារ់ ទែើមបីមសែងយល់ពីសិេធិររស់ពួកទគ។ ទោយមានោរោាំប្េពីអងគោរសិេធិប្រកទោនទៅប្រទេសថៃ 

េីរាំសុតពួកទគអាច រាយោរណ៍អាំពីករណីទៅរ៉ាូ លីសមែលបានចរចាជាមួយនិទយរក។ 

រនាា រ់មកប្គួស្ថរេេួលបានសាំណងតិចជាងអែ ីមែលប្តូវបានរញ្ញា ក់ទៅកន លងចារ់។ 

 

38. ទោយមានប្បាក់ចាំណូលតិចតួចអនកមសែងរកសិេធិប្រកទោន 

និងរនទ ៀសខ្ល នួពិបាករកទឃើញខាល ាំងណាស់កន លង 

ោរសគត់សគង់ប្គួស្ថរររស់ពួកទគរមួ ាំងសមតាភាពទែើមបីរា រ់រងថៃលមៃ ាំសុខ្ភាព 

និងោរអរ់រំកូនៗររស់ពួកទគ។ ោរខ្ែោះខាតសិេធិថនការទធ្ែ ើោរ 

កាំណត់ោរពឹងមសអកររស់រនទ ៀសខ្ល នួទៅទលើរាំនួយមនុសេធ្ម៌ពីអងគោរសងគមសីុវលិអនែរជាតិ និងេីភាន ក់ង្ហរ 

U.N. និងលុកលុយសមតាភាពររស់ពួកទគកស្ថងរីវតិររស់ពួកទគទ ើងវញិ។ 

 

39. ខ្ណៈទពលមែលយនែោរប្តួតពិនិតយជាតិប្តូវបានទគរំពឹងថានឹងសែល់សិេធិជាក់លាក់ែល់រនទ ៀសខ្ល នួ 

សិេធិទធ្ែ ើ ោរង្ហរមិនប្តូវបានរារ់រញ្ច លូទនាោះទេ។ 

ទ ោះរីជាមានប្កឹតយប្ោអាសននថនោរប្គរ់ប្គងោរង្ហរររស់រនររទេស ព.ស.២៥៦០ (២០១៧) ក៏ទោយ មសនកេី 

៦៣ អាចប្តូវបានអនុវតែជាមួយមនុសេកន លងស្ថា នភាព “ែូចរនទ ៀសខ្ល នួ” 

ទហើយចារ់ទនោះមិនអាចអនុវតែបានទេ លុោះប្តាមត RTG ទចញទសចកែ ីសទប្មចគណៈរែាមន្តនែ ី។ ប្រសិនទរើ  RTG 

រមួរញ្ច លូសិេធិទធ្ែ ើោរង្ហរទនាោះវានឹងោល យជារាំហានែ៏សាំខាន់ទឆ្ព ោះទៅរកោរអនុវតែន៍ររស់ខ្ល នួប្សរតាមសនធ ិស

ញ្ញា សិេធិមនុសេមែលខ្ល នួបានចុោះហតាទលខា។ 

 



40. រាំងឺរាតតាតកូវ ើែ-១៩ បានទធ្ែ ើឲ្យរ៉ាោះពាល់ែល់ោររទណែ ញរនទ ៀសខ្ល នួទចញពីេីសារោរង្ហរ។ 

ពីោរសា ង់មតិសា ីពីសិេធិប្រកទោនចាំទពាោះរនទ ៀសខ្ល នួ ៧៤ នាក់ទៅកន លងសហគមន៍េីប្ក រងទៅមខ្ឧសភាឆ្ន ាំ 

២០២០ រនទ ៀសខ្ល នួ ៨៥ ភាគរយមែលទធ្ែ ើោរទោយខុ្សចារ់បាត់រង់ោរង្ហរ និងមិនមាន 

លេធភាពេេួលបានសាំណងពីរោា  ិបាល។ ពាក់កណាែ លថនអនកទឆល ើយតរ 

ប្តូវខ្ច ីប្បាក់ពីអនកែថេទហើយមិនអាចរង់ថៃលរួលសាោះ 

ឬេិញេាំនិញចាាំបាច់សប្មារ់សមារិកប្គួស្ថរររស់ពួកទគទនាោះទេ ែូចជាសលិតសលអនាម័យ សមាភ រៈ រក 

និងេឹកសឹកជាទែើម។ ពួកទគប្តូវទៅយកកូនទចញពីស្ថលា ទោយស្ថរពួកទគោា នលុយរង់សព្មារ់ថៃៃភ វ្ ើដ្ាំភណើ

រ។ RTG មានគាំររូចួទហើយមែល អាចសែល់អតាប្រទយរន៍ែល់រនទ ៀសខ្ល នួជាង ៩០% ទៅកន លងប្រទេសថៃ៖ 

ទៅថៃៃេី ២៦ មខ្មករា ឆ្ន ាំ ២០២១ ទសចកែ ីសទប្មចររស់គណៈរែាមន្តនែ ីប្តូវបានអនុម័តមែលអនុញ្ញា តឲ្យ

ពលករចាំណាកប្ស រកមកពីប្រទេសមីយ៉ា ន់មា៉ា  ឡាវ និងកមព លជា មែលកាំពុងជារ់ឃុាំឃាំងអទនាែ ប្រទវសន៍ 

រង់ចាាំវលិប្ត រ់ទៅប្រទេសទែើមររស់ពួក្ភគ វញិ  រ៉ាុមនែមិនអាចវលិប្ត រ់វញិបានទេ 

ទោយស្ថរស្ថា នភាពកូវ ើែ ១៩ ប្តូវទោោះមលង និងទៅទធ្ែ ើោរ។ 

ប្រសិនទរើប្រទេសថៃពប្ងីកទោលនទយបាយទនោះែល់រនទ ៀសខ្ល នួ 

និងអនកមសែ ងរកសិេធិប្រកទោនវានឹងោរពារសិេធិររស់ពួកទគកន លងទពលែាំណាលោន  

និងពប្ងឹងកមាល ាំងពលកមាររស់ខ្ល នួទៅទពលប្រទេសទនោះចារ់ទសែើមកស្ថងទ ើងវញិ 

ខ្ណៈប្ពាំ មែនទៅមតរិេទៅទ ើយ។ 

 

41.ការតណនាាំ 

1) អនុវតែោរប្គរ់ប្គងប្ោអាសននថនោរប្គរ់ប្គងោរង្ហរររស់រនររទេស ប្កឹតយ ព.ស.២៥៦០ (២០១៧) 

 វទិស្ថធ្នកមាទលខ្ ២ ព.ស.២៥៦១ (ឆ្ន ាំ ២០១៨) មសនកេី ៦៣ សប្មារ់រនទ ៀសខ្ល នួភៅរាំរាាំ 

និងេីប្ក រងសែល់សិេធិឲ្យទធ្ែ ើោរ។ 

2) ទធ្ែ ើវទិស្ថធ្នកមារេរញ្ញា យនែោរពិនិត្យថាន ក់្ជាតិទែើមបីសែល់សិេធិឲ្យរនទ ៀសខ្ល នួ 

និងអនកមសែ ងរកសិេធិប្រកទោនមានសិេធិទធ្ែ ើោររមួ ាំងខ្ណៈទពលមែលោរ ម រ 

និងរណែ ឹងឧេធរណ៍ររស់ពួកទគកាំពុងប្តូវបានវាយតថមល។ 

3) សែល់ោរោរពារទែើមបីធានាថារនទ ៀសខ្ល នួអាចផ្ទអ កោរេេួលខុ្សប្តូវទៅទលើនាិទយរកចាំទពាោះោរ

ទកងប្រវញ័្ច  ោររំទលា រាំពាន និងលកខខ្ណាោរង្ហរទប្ោោះថាន ក់។ 

 

ជនភ ៀសខ្ល នួជនជាត្ិUyghur 

 

42. អនកមសែងរកសិេធិប្រកទោនរនជាតិអ ុយហគ បួ្រមាណ ៥០ នាក់កាំពុងទសសសល់ទៅកន លងប្រទេសថៃ 

ឥ ូវទនោះបានរាំ មរកជាប្ក រមតូចៗទៅកន លងមណា លឃុាំឃាំងអទនាែ ប្រទវសន៍េូ ាំងប្រទេសថៃ។ 

សមាព ធ្ពីេូ ាំងពិ ពទលាកទៅទពលមែលប្រទេសថៃបាននិរទេសអនកមសែករកសិេធិប្រកទោនរនជាតិអ ុយហគ រួ

ចាំនួន ១២០ នាក់ទៅោន់ប្រទេសចិនកន លងឆ្ន ាំ ២០១៥។ 

ោរនិរទេសទនោះមានជារ់ពាក់ព័នធនឹងោររាំសទ លោះប្ោរ់មរកទៅេីប្ក រងបាងកកកន លងឆ្ន ាំមតមួយទហើយវាគឺជាមូល

ទហតុចមបង មួយមែលថា RTG ចាត់េុករនជាតិអ ុយហគ រួជាប្ក រមពិទសសមួយទធ្ែ ើឲ្យ

មានោរប្ពួយបារមភចាំទពាោះសនែ ិសុខ្ជាតិ។ ោា នទោលនទយបាយណាសែល់សលប្រទយរន៍ែល់រនជាតិអ ុយហគ  ួ

ទែើមបីរ ើករាយជាមួយោរោរពារ 

ទហើយរនជាតិអ ុយហគ រួភាគទប្ចើនស្ថន ក់ទៅប្រទេសថៃទោយខ្ាុសចារ់មានន័យថាពួកទគសា ិតទៅទប្ោមោរឃុាំ

ខ្ល នួ តាមអាំទពើចិតែ។ 

 

43. Uyghur ប្តូវបានទគចាត់េុកថាជាប្ក រមពិទសសមួយមែលប្គរ់ប្គងទោយេីភាន ក់ង្ហរសនែ ិសុខ្ជាតិ 

ទហើយមិនមានសិេធិេេួលបានោរោរពារពី UNHCR 

ទ ើយទប្ពាោះពួកទគប្តូវបានរារាាំងពីោរចុោះទឈាា ោះសប្មារ់ែាំទណើរោរកាំណត់ស្ថា នភាពរនទ ៀសខ្ល នួ។ 

រនជាតិអ ុយហគ រួទៅកន លងមណា លឃុាំឃាំងអទនាែ ប្រទវសន៍មិនមានលេធភាពេេួលបានរាំនួយពីអងគោរសងគមសីុវ ិ

លទ ើយ ទហើយប្តូវបានចាត់េុកខុ្សពីអនកជារ់ឃុាំែថេទេៀតទោយស្ថរកងែល់ររស់សនែ ិសុខ្ជាតិ។ 

មិនែូចករណីប្សទែៀងោន ររស់តុលាោរទសេងទេៀត អងគោរសងគមសីុវលិបានកាំនត់កន លងោររួយ 

និងមិនប្តូវបាន អនុញ្ញា តឲ្យសទងកតទមើលសវនាការរស់រនជាតិអ ុយហគ រួទ ើយ។ 



រនជាតិអ ុយហគ ភួាគទប្ចើនប្តូវបានោក់ឲ្យ ទៅោែ់ភោយត ក្

ទៅកន លងមណា លឃុាំឃាំងអទនាែ ប្រទវសន៍ជាមួយនឹងស្ថា នោរែ៏អាប្កក់ជាង ៨ ឆ្ន ាំមកទហើយចារ់ពី 

ទពលមែលពួកទគប្តូវបានចារ់ខ្ល នួ (ចារ់ពីឆ្ន ាំ ២០១៣ រហូតែល់រចច លរបនន ) ។ 

មូលនិធិ្ពប្ងឹងអាំណាចប្រជារនបានពាយមោក់លិខិ្តមួយទែើមបីធានាអនកមែលង្ហយរងទប្ោោះែូចជាមនុសេ

ចាស់ ឬអនករាំងឺរ៉ាុមនែ រោា  ិបាលថៃមិនអនុញ្ញា តទេ។ រនជាតិអ ុយហគ រួភាគទប្ចើនជារនជាតិម៉ាូសល ីម 

រ៉ាុមនែោរពាបាលទៅ IDC មិនប្គរ់ប្ោន់ និងមិនប្តូវនឹងរាំទនឿ និងវរបធ្ម៌ររស់ពួកទគ។ 

ជាេូទៅមិនមានសែល់អាហារហាឡាល់ទេ។ 

អាហារ ាំងទនាោះមានសទ លកនូវស្ថរធាតុសេ ាំមែលរនមូសល ីមមិនអាចេេួល នបានទលើកមលងមតទៅេីប្ក រងរា នុង

មែល IDC សែល់អាហារហាឡាល់ពីទប្ពាោះមានរនជារ់ឃុាំរ ហីុូងយ៉ា ជាទប្ចើនមែលោន់ស្ថសនាឥស្ថល មសងមែរ។ 

ទ ោះយ៉ា ងណា IDC ខ្លោះអាចអនុញ្ញា តឲ្យ

អនកខាងទប្ៅទសាើអាហារហាឡាល់ែល់អនកជារ់ឃុាំឃាំងអីុស្ថល មកន លងអាំ រ ងទពលតមអាហារ។ 

 

44. ការមណនាាំ 

1) ធានាការមិនរញ្ជ នូភៅព្រភទសភដ្ើម និងមិនរញ្ជ នូរនជាតិអ ុយហគ រួទៅប្រទេសចិនវញិទេ។ 

2) អនុញ្ញា តឲ្យរនជាតិអ ុយហគ រួោក់ពាកយសុាំឋានៈជារនទ ៀសខ្ល នួជាមួយ UNHCR 

សប្មារ់ោរតាាំងេីលាំទៅៃាី។ 

3) ធានាថាទោលនទយបាយណាមួយមែលពាក់ព័នធនឹងរនជាតិអ ុយហគ រួប្តូវប្សរោន ជាមួយសែ ង់ោរអនែរ

ជាតិ រមួ ាំងលកខខ្ណា ទៅកន លង IDC និងធានាថាអនកជារ់ឃុាំរនជាតិអ ុយហគ រួមានសិេធិទៅទប្ៅឃុាំ។ 

4) អនកជារ់ឃុាំឃាំងរនជាតិអ ុយហគ រួគួរមតប្តូវបានពាបាលទោយោរទោរពស្ថសនា 

និងរាំទនឿររស់ពួកទគទហើយធានាអាហារហាឡាល់ប្តូវបានសែល់រូនែល់អនកជារ់ឃុាំឃាំងមូសល ីម។ 

 

5) IDCs នឹងអនុញ្ញា តឲ្យអងគោរសងគមសីុវលិទៅសួរសុខ្េុកខ  

និងសែល់រាំនួយែល់រនជារ់ឃុាំរនជាតិអ ុយហគ រួ។ 
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