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១. សេចក្តីស្្ើម
ការសិក្សានេះវភិាគ អំពីថាន�ើនេេឌ័រត�រូវបាេន�ើក្េក្មក្ ពិចារណាដែរ 

ឬនេនៅក្្នុងសម័េអេ្តរកា�បន្ទា ប់ពីមាេសង្រ្គា ម ជនមាល ះហឹងសា េិង 

អំណាចផ្្ត ច់ការ េិងតបសិេនបើមាេការពិចាណា ន�ើន្វើន�ើងដបបណា។ 

សំណួរគេលឹះដែ�ន�ើក្ន�ើងនៅេីនេះគឺ៖ ន�ើស្ថា ប័េេិងេេ្តការេនុ�្តិ្ម៌ អេ្តរកា�     

អាច សនតមចបាេេនុ�្តិ្ម៌នេេឌ័រក្តមិ�ណា? សំណួរនេះនក្ើ�នចញពីការសេ្ម�ិដែ�ថា 

េតមង់ន្ន្នេអំនពើហឹងសាខាងនេេឌ័រ ក៏្ែូចជា ភាពខនុសគ្្ខាងនេេឌ័រ ត�រូវដ�ន�ើក្ 

េក្មក្ពិចារណាផងដែរ នៅនព�េេួ�ស្គា �់ពីសង្រ្គា ម អំនពើហឹងសាជាតេង់តរាេ្ំ  

េិងការរនំោភ្្ងេ់្្ងរន�ើសិេ្ិមេនុស្ស។ មាេដ�តាមរេៈការន្វើដបបនេះនេ នេើបអាច 

កំ្ចា�់នចា�រចន្សម្័េ្ហឹងសា បនងកើ�ែំនណើ រការសេ្តិភាពនោេេិរេ្តរភាព េិងនរៀបចំឲ្យ 

មាេេនុ�្តិ្ម៌សងគាមនៅបាេ។

ែូនច្ះ តបការសំខាេ់គឺត�រូវតបកាេ់េក្េស្សេៈវភិាគដែ�រាក់្េងេឹង វធិាេ 

េនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា� ក៏្ែូចជា ស្ថា ប័េន្ន្ដែ�មាេមក្េ�់នព�នេះផងដែរ។ 

អវីដែ�នៅថា េនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា� គឺ ជាការកំ្ណ�់អំពីរប�់នេ ការផ្ល ស់ប្តូរ៖ 

វាត�រូវដ�បេ្សនុ ីគ្្ជាមួេអ�ី�កា� នោេស្រវាជាការដសវងរក្ភាពចនុះសតមរុងគ្្

ជាមួេការរនំោភ្្ងេ់្្ងរន�ើសិេ្ិមេនុស្ស នៅក្្នុងអំ�នុងនព�កំ្ណ�់ជាក់្ោក់្ 

�តមរូវឲ្យជេនែែ�់េេួ�ខនុសត�រូវ េិងជេរងនតគ្ះបាេន�ើញេនុ�្តិ្ម៌។ 

េេទាឹមេឹងនេះ វាជាការដសវងរក្ការ�តមង់េិស សតមាប់ែំនណើ រការផ្សះផសារ 

នៅក្្នុងសម័េកា�បច្នុប្បេ្។ ន�ើសពីនេះ វាជាការគិ�នៅខាងមនុខ នោេស្រវា 

មាេនគ្�នៅដក្ដតបស្ថា េភាព េិងរចន្សម្័េ្សងគាម េិងបនងកើ�តបព័េ្ចបាប់ថ្មីៗ 

ឬ គនុណ�នមលខាងសី�្ម៌។ ែូនច្ះ ការរមួបញូ្� នេេឌ័រជា�ក្្ខណៈតបព័េ្នៅ 

ក្្នុងកំ្ដណេតមង់ចបាប់សំខាេ់ៗ អាចជួេកំ្ចា�់នចា�វសិមភាពសងគាម េិងនសែ្ឋកិ្ច្ 

ដែ�ធាល ប់ជាមូ�នហ�នុនេសង្រ្គា ម េិងជាមូ�នហ�នុនេអំនពើហឹងសាខាងនេេឌ័រ។

វធិាេដក្េតមង់សនុីជនតរៅ ែូចជា ការបនងកើ�នគ្�ការណ៍ចបាប់ េិងកំ្ដណេតមង់ស្ថា ប័េ 

នពញន�ញ ដែ�រមួរំាង ការត�រួ�តតាតាមដបបតបជា្ិបន�េ្យន�ើក្ងក្មាល ំង សេ្តិសនុខ 

ត�រូវបាេបនងកើ�ន�ើងនែើម្បីេប់ស្ក �់អំនពើហឹងសាហួសនហ�នុដែ�នក្ើ�ន�ើងែដែ�ៗ

េិងការ រនំោភ្្ងេ់្្ងរន�ើសិេ្ិមេនុស្សនៅអន្គ� ពីសំណាក់្ស្ថា ប័េរែ្ឋ (នោធា 

េគរបា�េិង�នុោការ) េិងភ្ាក់្រ្រនតរៅពីស្ថា ប័េរែ្ឋ ។

នោេស្រនហ�នុផ�នេះ ែំនណាះស្ស្េអេ្តរជា�ិន្ន្អំពីែំនណើ រការសេ្តិភាព

បាេ បនងកើ�ឲ្យមាេេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា� េិងេិែ្ឋភាពន្ន្ខាងនេេឌ័រអស់រេៈនព�ជា 

នតចើេឆំ្្មក្នហើេ។ ែំនណាះស្ស្េរំាងនន្ះបាេអំពាវឲ្យនំ្េក្មក្កា�់រាសតាម 

ចបាប់ េិងបញ្ឈប់អំនពើហឹងសាខាងផលូវនភេមក្ន�ើសស្តីនៅក្្នុងនព�សង្រ្គា ម។
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អងគាការសហតបជាជា�ិ (អ.ស.ប)ក៏្បាេចា�់េនុក្តបការនេះជាស្ូ�នេនគ្�ការណ៍

ដណនំ្របស់ខលួេស្តីពីេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�ផងដែរ។ នគ្�ការណ៍ដណនំ្ែូចគ្្នេះមាេ

នគ្�នៅបនងកើ�វធិាេចបាប់ េិងផសារភាជា ប់ជាមួេសិេ្ិមេនុស្ស។ នរាះជាោ៉ាងណាក៏្នោេ 

នៅតាមក្ដេលងជានតចើេ នោេស្រនៅក្្នុងស្ថា េភាពជាក់្ដស្តង េនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�មិ

េនោះស្ស្េបញ្ហា នេេឌ័រន�ើេ ែូនច្ះវានំ្មក្េូវកំ្នណើ េវសិមភាព ឋាន្េនុតក្ម 

េិងេតមង់ នេអំនពើហឹងសានៅក្្នុងរេៈនព�ម្្យម េិងរេៈនព�ដវង។ ការសិក្សានេះពិេិ�្យ 

នមើ�ពិស្្ត រេូវបញ្ហា រំាងនេះ ក៏្ែូចជា ការតបឈមន្ន្ដែ�នក្ើ�ន�ើងផងដែរ។

ការសិក្សានេះពិេិ�្យនមើ��្ិ��្េ់អំពីការមិេនអើនពើចំនពាះនេេឌ័រនៅក្្នុងនគ្�

ការណ៍ដណនំ្ េិងដផេការសក្ម្មភាពរបស់អា�លឺម៉ាង់ស្តីពីការតគប់តគងជនមាល ះ េេទាឹម

េឹងនោងនៅសេ្ិសញ្ញា អេ្តរជា�ិន្ន្ េិងេមាល ប់អេនុវ�្តខាងការរក្សាសេ្តិភាពផង

ដែរ។ ការសិក្សាអំពីសេ្តិភាព េិងឯក្ស្រនគ្�េនោបាេជានតចើេដែ�នរៀបចំជានស

ចក្្តីតពាងនោេមជ្ឈមណ្ឌ �ស្ស្វតជាវអា�លឺមង់ ក្្នុងន្មជាេីតបឹក្សាេនោបាេ បាេ

វេិិច្័េខនុសចំនពាះ�ួន្េីសំខាេ់ៗនេឋាន្េនុតក្មនេេឌ័រ េិងចរកិ្�ក្្ខណៈនេបនុរស 

នៅក្្នុងតក្បខ័ណ្ឌ នោធា។ តបការនេះបរ្ហា ញពីភាពចំាបាច់នែើម្បីពិេិ�្យនមើ�ភាព 

ខនុសគ្្នេសកា្ត េនុព� េិងដែេកំ្ណ�់នេ�ក្្ខខណ្ឌ នៅក្្នុងចបាប់ េិងស្ថា ប័េអេ្តរជា�ិ 

ដែ�នែើរ�ួជាអ្ក្គិ�គូរពីអន្គ� នៅក្្នុងការក្ស្ងនគ្�េនោបាេ េិងបរធិាេ តពម

រំាងេនុេ្ស្សស្តសំខាេ់ៗនេេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�នោេដផ្ក្តាមេស្សេៈនេេឌ័រ។ ការសិ

ក្សានេះមាេនគ្�នៅជួេនៅក្្នុងការន្វើដបបនេះ។ 

អំនពើហឹងសាខាងផលូវនភេដែ�បាេអេនុវ�្តមក្ន�ើក្នុមារា េិងបនុរស មាេនគ្�នៅ បំផ្ល ញ សថាិរភាពសងគាម

នៅក្្នុងនព�មាេសង្រ្គា ម ជេនោ្ម ភសង្រ្គា ម េិងអ្ក្ឧប�ថាម្ភសង្រ្គា ម ភាគនតចើេជាបនុរស 

មាេអំណាច ប៉ានុដេ្តជួេកា� ក៏្ជាសស្តីនៅក្្នុងត�កូ្�ដែ�រងឥេ្ិព�ពីបនុរសផងដែរ គឺជា 

អ្ក្បនងកើ�ឲ្យមាេវសិមភាព។ ពួក្នគបញ្ជា ឲ្យមាេការតបតពឹ�្តអំនពើហឹងសាខាងផលូវនភេ៖ 

ភាគនតចើេមក្ន�ើសស្តី េិងក្នុមារ ប៉ានុដេ្តជាញឹក្ញាប់ មក្ន�ើបនុរស េិងក្នុមារាផងដែរ។ េតមង់ 

ន្ន្នេការសប់្េិងការបំបាក់្មនុខពពួក្មេនុស្សដែ�ស្សោញ់នភេែូចគ្្  ដែ�មាេកា

រពាក់្ព័េ្ជាមួេអំនពើរនំោភ ដែ�តបតពឹ�្តនោេបនុរស េិងក្្នុងក្រណីជានតចើេ គឺជាការ

បំពាេន�ើបំរាមសំខាេ់ៗខាងវប្ប្ម៌ ឬស្សន្ ែូនច្ះមាេ�ក្្ខណៈតជរុ�ហួសនហ�នុ 

ដែ�អ្ក្ស្ស្វតជាវ អងគាការនេេឌ័រេិងសេ្តិភាព បណា្ត ញសនុខភាព តបព័េ្េនុ�្តិ្ម៌ 

តពហ្មេណ្ឌ  ឬេេ្តការេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា� គ្្ម េការអ្ិបបាេ នហើេសញ្ញា ណនេេតមង់ប

េន�្មើសដបបនេះក៏្ពនុំធាល ប់បាេេក្មក្ពិេិ�្យ ឬេក្មក្កា�់ក្្តីក្្នុងតបព័េ្�នុោការតពហ្ម 

េណ្ឌ ន�ើេ។
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ការបំពាេនោេនតបើអំនពើហឹងសា ដែ�នផ្្ត �ន�ើព�រែ្ឋដែ�មាេអ�្តសញ្ញា ណនេេឌ័រ

ខនុស គ្្ ឬនផ្្ត �ន�ើតក្រុមមេនុស្សដែ�មាេេិន្្ការណាមួេខាងផលូវនភេ សនុេ្ដ�ពនុំមាេរមួ 

បញូ្�នៅក្្នុងេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា� ឬ នគ្�ការណ៍ចបាប់អេ្តរជា�ិដែ�ពាក់្ព័េ្ន�ើេ។

ការនផ្្ត �ជាេូនៅនេេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�មក្ន�ើអំនពើរនំោភន�ើសស្តីដែ�ជាេនុេ្

ស្សស្តមួេ ក្្នុងសង្រ្គា ម មិេបាេគិ�គូរអំពីតបការដែ�ថា ការបំពាេនោេអំនពើហឹ

ងសារំាងនេះក៏្ជាេតមង់តបនោ�មួេនេអំនពើហឹងសាមក្ន�ើបនុរសផងដែរ។ ែូនច្ះតប

ការសំខាេ់គឺត�រូវរួមបញូ្�សញ្ញា ណដបបនេះនេនេេឌ័រនៅក្្នុងការគិ�គូរផងដែរ។ 

ជាមួេេនុេ្ស្សស្តនេះ រាហាេ ឬអងគាភាពេ័ពនតព បាេបំពាេន�ើក្�្តិេស េិងនសចក្្តីនថល

ថ្ូររបស់ខលួេឯងដែ�ជាមេនុស្សតបរុស មក្ន�ើបនុរសន្ន្ដែ�មាេជាប់េំន្ក់្េំេងជិ�ស្ិ

េ្នៅេឹងជេរងនតគ្ះ េិងន្វើឲ្យបា�់បង់សថាិរភាពសងគាម។ ក្្នុងតក្បខ័ណ្ឌ នេអ�្តសញ្ញា ណរមួ 

អំនពើរនំោភដបបនេះ ឆលនុះបញំ្្ងពីការចនុះនខសាេខាងដផ្ក្ស្សន្ េិងសី�្ម៌ ឬ 

សញ្ញា ណ េិង/ឬ អវីដែ� នៅថា ស្ថា ប័េជា�ិ ដែ�មាេសស្តីជាេិម្មិ�របូ។

�ួអងគាសស្តី ត�រូវបាេចា�់េនុក្ជាេិម្ម�ិរបូគេលះឹមួេនេការវាេតបហារនៅក្្នុងជនមាល ះនោេអំនពើហឹងសា

អ�្តសញ្ញា ណរមួ ពនុំត�រូវបាេអ្ិបបាេន�ើេ ប៉ានុដេ្តត�រូវបាេបនងកើ�ន�ើងវញិម្តងនហើេ

ម្តងនេៀ�ជាបេ្តបន្ទា ប់។ នេេឌ័រនែើរ�ួោ៉ាងសំខាេ់នៅក្្នុងែំនណើ រការនេះ។ �ួអងគាសស្តី 

ត�រូវបាេចា�់េនុក្ជាពិនសស ថាជាេិម្មិ�របូសំខាេ់មួេនេការវាេតបហារ នៅក្្នុងជនមាល ះដែ

�មាេ�ក្្ខណៈជា�ិេិេម ការដបងដចក្ជា�ិស្សេ៍ ឬ ស្សន្េិេម។ េេទាឹមេឹងនេះ 

នៅក្្នុងសង្រ្គា មដែ�បនងកើ�ន�ើងនែើម្បីឈ្ល េពាេេក្ដែេែី នែើម្បីរាញេក្្េធាេដរ ៉ា 

ែី្លី ឬ េក្េីក្ដេលងន្វើជាេីោេសតមាប់ចិញឹ្មស�វ នមបញ្ជា ការនចញបញ្ជា ឲ្យនតបើវ ិ្ ីរ ំ

នោភ ដែ�ជាេនុេ្ស្សស្តនែើម្បីបំបាក់្មនុខ េិងបនណ្ត ញនចញជាតក្រុមៗ។ ែូនច្ះ �ួអងគាសស្តី 

គឺជាដផ្ក្មួេនេេនោបាេ នៅក្្នុងែំនណើ រការនេជនមាល ះ។ អ�្តសញ្ញា ណដែ�កំ្ណ�់ 

តាមតបនពណី េិងក្តា្ត ពាក់្ព័េ្ជាមួេភាពជាមេនុស្សតបរុស ដែ�ផ្ត�់ឲ្យបនុរសេូវ�ួន្េី

ជាអ្ក្ការពារសស្តី េិងក្នុមារ ត�រូវរងការវាេតបហារ នោេស្រដ�មាេការរនំោភបំពាេ

ន�ើសស្តី េិងនោេស្រដ�នៅក្្នុងក្រណីនន្ះ បនុរសត�រូវបាេបរ្ហា ញ ថាគ្្ម េសម�ថាភាពកា

រពារសមាជិក្ក្្នុងតគរួស្ររបស់ខលួេ។

នៅក្្នុងរបបផ្្ត ច់ការ បនុរសដែ��ំណាងឲ្យអំណាចរែ្ឋ ែូចជា រាហាេ េិង 

េគរបា� នតបើតបាស់វ ិ្ ីរនំោភ នោេដផ្ក្មូ�ោ្ឋ េតបដហ�គ្្នេះនពា�គឺ ការសំដែង 

អំពីសពាវ េនុភាពរបស់ខលួេ េិងជាេនុេ្ស្សស្តមួេ នែើម្បីបំបាក់្មនុខសត�រូវ ក៏្ែូចជា 

ន�ើក្នមាេេភាពក្្នុងតក្រុមផងដែរ។
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ក្្នុងក្រណីខលះ រាហាេសស្តី េិងេគរបា�សស្តី ក៏្ចូ�រមួនៅក្្នុងការន្វើរារនុណក្ម្មខាង 

ផលូវនភេ ផងដែរ ឬ នមបញ្ជា ការសស្តីមួេចំេួេ�ូច នចញបញ្ជា ឲ្យនតបើតបាស់ការន្វើរារនុណ

ក្ម្មដបបនេះ។ នរាះជាោ៉ាងណាក៏្នោេ េេ្តការេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�ជានតចើេមិេអាច 

បរ្ហា ញឲ្យន�ើញពីក្តា្ត ជតមរុញ េិងេិែ្ឋភាពន្ន្ដែ�មាេ�ក្្ខណៈជាក់្ោក់្េិងសមា្ង �់

ខាងនេេឌ័រ សូម្បីេេ្តការរំាងនន្ះនផ្្ត �ន�ើការន្វើឲ្យខូចខា�ជាអចិនង្េ្តេ៍មក្ន�ើចំណ

ងតគរួស្រេិងសងគាម េិងន្វើឲ្យមាេការបាក់្សបា�រេៈនព�ដវងក៏្នោេ។ មូ�នហ�នុនផ្សង

នេៀ�ដែ�នំ្ឲ្យមាេអំនពើរបស់ជេរនំោភ ែូចជា ការសប់្សស្តី ការសប់្មេនុស្សតប�ិព័េ្នភ

េែូចគ្្ ការសបបាេេឹងភាពឈឺចាប់របស់អ្ក្ែនេ ឬការេូរា�់ចំនពាះបរាជ័េរបស់ខលួេ 

នតចើេដ�នក្ើ�ន�ើងនោេគ្្ម េអ្ក្ណាែឹងន�ើេនៅក្្នុងែំនណើ រការេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�។ 

ការនផ្្ត �ន�ើបេរនំោភសស្តីដែ�ជាេនុេ្ស្សស្តោច់នោេដ�ក្នេសង្រ្គា ម មិេគិ�គូរពី

េតមង់ែនេនេអំនពើហឹងសាខាងនេេឌ័រជាក់្ោក់្ន�ើេ សូម្បីដ�អំនពើរំាងនន្ះនក្ើ�មាេ

ជាេូនៅក្្នុងចំនណាមរបបនោរនៅ ក៏្ែូចជា នៅក្្នុងសង្រ្គា ម េិងជនមាល ះហឹងសាក៏្នោេ។ 

ជេរងនតគ្ះមិេអាចចា�់េនុក្បេរនំោភ ថាជាេតមង់ោច់នោេដ�ក្ន�ើេ ប៉ានុដេ្តផសារភាជា

ប់អំនពើរំាងនន្ះជាមួេការសំដែងហឹងសា ែូចជា ការសមាល ប់នគ្ ការបំផ្ល ញផ�ែំណំា 

ឧបក្រណ៍បនច្ក្នេស ឬផទាះសំដបង េិងចំនពាះជេតបកាេ់ពូជស្សេ៍ អ្ក្ជា�ិេិេម 

ជា�ិស្សេ៍/ស្សន្ េិងការសបបាេនោេបាេតបមាថអ្ក្ែនេ។ អាស្ស័េនហ�នុនេះ 

តបការសំខាេ់ គឺត�រូវេ�់អំពីភាពស្មនុតគស្្ម ញ េិងេំន្ក់្េំេងនតចើេោ៉ាងនេនេេឌ័រ 

នែើម្បីជំេះេតមង់ន្ន្នេអំនពើហឹងសាដែ�ជានសចក្្តីតបមាថបងកន�ើងនោេក្មាល ំងតប

ោប់អាវន្ុ  េិងសង្រ្គា ម។ តបសិេនបើវាមិេនក្ើ�ន�ើងនេនន្ះ នគអាចមាេហាេិភ័េនេ

េតមង់អំនពើហឹងសាន្ន្ខាងនេេឌ័រ េិងសក្ម្មភាពនោធាេិេមក្្នុងសងគាមរំាងមូ� 

ដែ�បេ្តនៅនតកាមកា�ៈនេសៈថ្មីៗ។

២.១ ការ្ុេស�ើង និងនិយមន័យ
វធិាេេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា� បាេនក្ើ�ន�ើងនៅក្្នុងេសវ�្សរឆំ្៍្១៩៨០េិង១៩៩០ 

ក្្នុងនព� ដែ�មាេកំ្នណើ េនេភាពតាេ�ឹងខាងេនោបាេ េិងជា�េ្ផ�នេការែួ� 

រ�ំអំណាចផ្្ត ច់ការ ឬ របបកាចស្ហាវនៅអានមរកិ្ឡាេីេេិងអឺរ ៉ានុបខាងនក្ើ�។ 

ក្្នុងតបនេសរំាងនន្ះ ការបញ្ប់ជនមាល ះរវាងនោក្ខាងនក្ើ�េិងខាង�ិច បាេន្វើឲ្យមូ

�ោ្ឋ េនេអំនពើហឹងសាតគប់របូភាពបា�់បង់នៅផងដែរ។ រោ្ឋ ភិបា�ដែ�បាេេេួ�សិេ្ិ 

ក្្នុង ការផ្ត�់អាវន្ុ ែ�់របបផ្្ត ច់ការរហូ�មក្េ�់នព�នន្ះ ក៏្បាេន�ើញ ថាខលួេត�រូវបា

េបង្ខំចិ�្តផ្ត�់នសចក្្តីពេ្យ�់ពីអំនពើរបស់ខលួេ នហើេនៅនព�នន្ះ ត�រូវជួេនបើក្កាេ 

អំនពើនោរនៅផងដែរ។
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ន�ើសពីនេះ ភាពចោច�នៅថ្ាក់្ជា�ិ េិងថ្ាក់្�ំបេ់បាេបរ្ហា ញឲ្យន�ើញពីភាព

ស្មនុគស្្ម គនេជនមាល ះនៅមូ�ោ្ឋ េ ដែ�ត�រូវការឲ្យមាេែំនណាះស្ស្េ។ មង្េ្តីរោ្ឋ ភិបា� 

ឬ អងគាការសងគាមសនុីវ�ិ បាេអំពាវន្វឲ្យមាេការពិេិ�្យតបវ�្តិនេរបបផ្្ត ច់ការ ក្្នុងនគ្�

នៅផ្ត�់ឲ្យរបបតបជា្ិបន�្យនក្្មងខ្ីេូវឱកាសនែើម្បីពតងឹងជំហរ េិងកំ្ណ�់េិេមេ័េអំ

ពីខលួេឯងន�ើងវញិ។ នរាះជាោ៉ាងណាក៏្នោេ នជាគជ័េនេកិ្ច្ការនេះអាស្ស័េន�ើថា

ន�ើឯក្ស្រន្ន្របស់រែ្ឋេឹងត�រូវនចញផសាេជាស្ធារណៈដែរឬនេ ឬថាន�ើស្ថា ប័េ េិង

អ្ក្េនោបាេន្ន្មាេឆេទាៈន្វើសហតប�ិប�្តិការក្តមិ�ណា។ សក្ម្មជេសិេ្ិមេនុស្ស 

ក៏្រាមរារឲ្យមាេការោក់្នរាសអំនពើហឹងសា ដែ�បាេតបតពឹ�្តជា�ក្្ខណៈតបព័េ្ពី

សំណាក់្េគរបា� នោធា េិងក្មាល ំងសេ្តិសនុខែនេនេៀ� ឬ តក្រុមអ�្តោែផងដែរ។ 

នរាះជាោ៉ាងណាក៏្នោេ ពួក្នគមិេចង់ន វ្ើឲ្យបា�់បង់ សថាិរភាពេនោបាេ េិងន្វើឲ្យខូចកំ្

ដណេតមង់វជិជាមាេណាមួេន�ើេ។ ក្្នុងេ័េនេះ វ ិ្ ីថ្មីៗនែើម្បីឈ្េនៅសតមរុះសតមរួ�ជា

មួេបេន�្មើស្្ងេ់្្ងរមក្ន�ើសិេ្ិមេនុស្ស បាេន�ចន�ើង ជាពិនសស នៅក្្នុងសងគាមន្ន្ 

ដែ�ក្្នុងនន្ះជេនែែ�់ េិងជេរងនតគ្ះ ត�រូវបង្ខំចិ�្តឲ្យបេ្តរស់នៅជាមួេគ្្ នហើេអ�ី

�វរជេបេ្តនកា្ត បកា្ត ប់អំណាចជានតចើេ ឬ ត�រួ�តតា្េធាេសំខាេ់ៗផងដែរ។ របូភាពនេ

ការកាេ់កាប់អំណាចនៅក្្នុងតបនេស បាេរារាងំការនស៊ើបអនងក�ជា�ក្្ខណៈតបព័េ្អំពីឧ

តកិ្ែ្ឋជេនៅក្្នុង�ំដណងជាេ់ខ្ស់។ អ�ី�វរជេមាេភាពបនុិេតបសប់ក្្នុងការរារាងំការនបើក្

ក្កាេឲ្យន�ើញរចន្សម្័េ្អំណាចនេតបព័េ្នោរនៅរបស់ខលួេ។ អាស្ស័េនហ�នុនេះ 

ការវេិិច្័េក្រណីេីមួេៗ នពា�គឺភាគនតចើេជាអំនពើហឹងសា្្ងេ់្្ងរបំផនុ� បាេកាល េជាចំ

ណនុ ចនេការេក្ចិ�្តេនុក្ោក់្។ គណៈក្ម្មការដសវងរក្ការពិ� េិងសតមរុះសតមរួ� ត�រូវបា

េបនងកើ�ន�ើងនៅក្្នុងតបនេសន្ន្ ដែ�គ្្ម េភាគីណាមួេនៅក្្នុងជនមាល ះអាចកំ្ណ�់បា

េជាអ្ក្ឈ្ះោច់ខា�ន�ើេ នហើេកិ្ច្តពមនតពៀងសេ្តិភាពគឺជា�េ្ផ�នេការចរចា 

ដសវងរក្ផលូវក្ណា្ត � (Marx 2007)។ ការស្ស្វតជាវនោេអ្ក្វេិយាស្សស្តេនោបាេអំពី

អេ្តរកា� ដែ�ភាគនតចើេត�រូវបាេវភិាគនោេអ្ក្ស្ស្វតជាវអានមរកិ្ ដែ�នផ្្ត �ន�ើអេ្តរ

កា�ពីអំណាចផ្្ត ច់ការ នៅរបបតបជា្ិនប�េ្យេិងនសែ្ឋកិ្ច្េីផសារនសរ ី បាេរមួបញូ្�

គណៈក្ម្មការន្ន្ដបបនេះ នៅនតកាមនឈ្្ម ះមិេចបាស់ោស់មួេ “េនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�” 

បេ្តពីនឈ្្ម ះមិេចបាស់ោស់មួេនផ្សង “អេ្តរកា�នៅរក្តបជា្ិបន�េ្យ” ដែ�ជានឈ្្ម ះ

េិេមនតបើតបាស់នៅក្្នុងឯក្ស្រវេិយាស្សស្ត។

សង្រ្គា មនៅក្្នុងអ�ី�េូនហាគា ស្ល វ ីក៏្ត�រូវការឲ្យមាេែំនណាះស្ស្េថ្មីៗផងដែរ

នរាះជាោ៉ាងណាក៏្នោេ ភាពចោច�នៅអឺរ ៉ានុបខាងនក្ើ� អានមរកិ្ឡាេីេ ឬ 

�ំបេ់ន្ន្នៅអាង្ហវិក្ មិេត�ឹមដ�បាេជួេែ�់េេ្តការេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�ឲ្យបរ្ហា ញខលួេ 

ប៉ានុនណាណ ះនេ ប៉ានុដេ្តសង្រ្គា មនៅក្្នុងអ�ី�េូនហាគា ស្ល វនីៅនែើមេសវ�្សរឆំ្៍្ ១៩៩០ ក៏្ែូចជា 

ការសមាល ប់ររ្គា �ដែ�នក្ើ�ន�ើងនៅរាវ៉ា េ់ោ ក្្នុងឆំ្្ ១៩៩៤ បាេអំពាវន្វឲ្យមាេែំនណាះ

ស្ស្េថ្មីៗផងដែរ។
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ែូនច្ះ អ្ក្េិពេ្ខលះ បាេបរ្ហា ញភាពខនុសគ្្រវាងស្ថា ប័េេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�ដែ�នក្ើ� 

ន�ើងនៅមនុេឆំ្្១៩៩០ េិងស្ថា ប័េដែ�នក្ើ�ន�ើងនៅក្្នុងេសវ�្សរឆំ្៍្ ១៩៩០ នៅនព�

ដែ�សហគមេ៍អេ្តរជា�ិកា�់នរាសអ្ក្ដែ�េេួ�ខនុសត�រូវចំនពាះអំនពើសមាល ប់ររ្គា �េិ

ងឧតកិ្ែជេសង្រ្គា ម នៅក្្នុង�នុោការតពហ្មេណ្ឌ ។ ស្ថា ប័េរំាងនេះបាេនក្ើ�ន�ើងបន្ទា ប់

ពីមាេវ ិ្ ីជានតចើេនេការកា�់ក្្តី េិងការសតមរុះសតមរួ�នតរៅតបព័េ្�នុោការត�រូវបាេេក្ម

ក្អេនុវ�្ត នៅក្្នុងការនោះស្ស្េអំនពើតពហ្មេណ្ឌ រំាងឡាេដែ�មាេជាហូរដហរចាប់ពី 

ចនុងេសវ�្សរឆំ្៍្ ១៩៩០�មក្ ដែ�នៅតាមក្ដេលងខលះ បាេនក្ើ�ន�ើងជាបេ្តបន្ទា ប់ោ៉ាង

ឆ្ប់រហ័ស ឬ នៅក្្នុងនព�ដ�មួេជាមួេគ្្ដថមនេៀ�ផង។

បច្នុប្បេ្នេះ េនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�គឺជាពាក្្យដែ�បាេបនងកើ�ន�ើងនៅ ក្្នុង េនោ 

បាេអេ្តរជា�ិ ដែ�ជាការពិ�វាគឺជាការស្ស្វតជាវអំពីសេ្តិភាព េិងជនមាល ះ 

នរាះបីមាេេិេមេ័េ េិងការបក្ស្ស្េខនុសៗគ្្នៅក្្នុងអ�ថាបេន្ន្ក៏្នោេ។ 

វាផ្សនំោេស្ថា ប័េ េិងេេ្តការជានតចើេដបប ដែ�នៅក្្នុងនព�នេះ ត�រូវបាេេក្មក្អេនុវ�្ត 

នៅក្្នុងស្ថា េភាពខនុសៗគ្្ េិងក្្នុងនគ្�នៅខនុសគ្្ផងដែរ។

េនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�មាេភាពន�ចនធាល នោេស្រដ�ពហនុភាព េំន្ក់្េំេង េិង 

�ក្្ខខណ្ឌ របស់វា តពមរំាងមាេហាេិភ័េនេការដែ�អាចត�រូវនគេក្មក្

នតបើតបាស់សតមាប់នគ្�នៅេនោបាេផងដែរ។  េិែ្ឋភាពខនុសៗគ្្ជានតចើេនេបញ្ហា  

ដែ�មាេចរ�ិ�ក្្ខណៈជាែំនណើ រការក្្នុងអេ្តរកា� ខាងេនោបាេ ចបាប់ េិង 

សងគាម ក៏្ែូចជា ការជដជក្ដវក្ដញក្ដបបតបកួ្�តបដជង អំពីការចងចំាេូវផ�វបិាក្ 

នេរបបនោរនៅ ឬ ជនមាល ះតបោប់អាវន្ុ  បរ្ហា ញឲ្យន�ើញពីភាពោច់នោេែនុំ 

េិងដែ�គ្្ម េ�ក្្ខណៈឯក្ភាពគ្្ នេសញ្ញា ណសតមាប់ពាក្្យេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�។

ការេក្ចិ�្តេនុក្ោក់្ត�រូវបាេពតងីក្នែើម្បីរួមបញូ្�អំនពើហឹងសានៅក្្នុងអំ�នុងសង្រ្គា ម 

សនុីវ�ិេិងក្្នុងរែ្ឋេេ់នខសាេន្ន្

រហូ�ែ�់ពាក់្ក្ណា្ត �ស�វ�្សរេី៍២០ មាេការេក្ចិ�្តេនុក្ោក់្ស្សបគ្្ផងដែរជាមួេ

ពាក្្យឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មសង្រ្គា ម ឬអំនពើហឹងសាបងកនោេរែ្ឋ ដែ�អាស្ស័េន�ើបរបិេជាក់្ោក់្នេ

តបនេសខនុសគ្្ េិងស្ថា េភាពនេអំណាចនៅក្្នុងតបវ�្តិស្សស្ត េិងបាេនផ្្ត �ន�ើការកា�់

នរាសជេនែែ�់នៅក្្នុង�ំដណងជាេ់ខ្ស់ ឬ អ្ក្ឧប�ថាម្ភែ�់អំនពើហឹងសានៅក្្នុងរោ្ឋ ភិបា

�ស្មី។ នេះជាក្រណីជាក់្ដស្តង ឧរាហរណ៍ នៅក្្នុងស្ោក្្តី េូនរមបឺក្ េិងស្ោក្្តី

ឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មសង្រ្គា ម�ូក្្ូយ។ នៅេសវ�្សរឆំ្៍្ ១៩៨០ វធិាេនេះត�រូវបាេពតងីក្ នោេរមួបញូ្

�អំនពើហឹងសា្្ងេ់្្ងរន�ើសិេ្ិមេនុស្ស ែូចក្្នុងក្រណីនេបណា្ត តបនេសនៅអានមរកិ្ឡាេីេ 

ដែ�បាេចា�់ដចងន�ើងក្្នុងន្មរែ្ឋរំាងនន្ះ។
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ចាប់ពីនព�នន្ះមក្ ការេក្ចិ�្តេនុក្ោក់្ត�រូវបាេពតងីក្ េិងដក្ដតប។ ឧរាហរណ៍ 

បច្នុប្បេ្នេះ ការសងក�់្្ងេ់មិេដមេត�ឹមដ�ន�ើអេ្តរកា�ពីរបបផ្្ត ច់ការនៅតបជា្ិប

ន�េ្យ េិងរចន្សម្័េ្េនោបាេថ្មី នោេផ្តន្ទា នរាស ឬ ន្វើេិរនេទាសជេតបតពឹ�្តិអំនពើ

ហឹងសាប៉ានុនណាណ ះនេ ប៉ានុដេ្តក៏្នផ្្ត �ន�ើការនោះស្ស្េអំនពើហឹងសានៅក្្នុងសង្រ្គា មសនុីវ�ិ ឬ 

រែ្ឋេេ់នខសាេន្ន្ផងដែរ។

ការដតបតបរួ�នេះមួេដផ្ក្ នក្ើ�ន�ើងនោេស្រកំ្ដណេតមង់ដែ�បាេន្វើ

ន�ើងនោេដផ្ក្ន�ើចបាប់អេ្តរជា�ិ ែូចជា អេនុសញ្ញា េីតក្រុងហ្សឺដណវ ឆំ្្១៩៤៨ 

អេនុសញ្ញា តក្រុងហ្សឺដណវ ឆំ្្១៩៤៩ ក៏្ែូចជា ពិ្ីស្របដេថាមនៅឆំ្្ ១៩៧៧ 

េិង�ក្្ខេ្តិក្ៈេីតក្រុងរ ៉ាមូ ឆំ្្១៩៩៨ ដែ�ជាមូ�ោ្ឋ េនេការបនងកើ��នុោការឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មអេ្ត

រជា�ិនៅេីតក្រុងឡានអផងដែរ។ េនុ�្តិ្ម៌ឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មអេ្តរជា�ិ កាេ់ដ�ត�រូវបាេនតបើតបាស់ 

នែើម្បីនំ្អ្ក្រំាងឡាេណាដែ�តបតពឹ�្តិ ឬ េេួ�ខនុសត�រូវចំនពាះឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មសង្រ្គា ម េិង 

អំនពើហឹងសា្្ងេ់្្ងរន�ើសិេ្ិមេនុស្ស មក្កា�់នរាស េិងនែើម្បីនោះស្ស្េការន�ើក្ដ�ង

នរាសជាេូនៅ ដែ�មាេនតបើតបាស់ោ៉ាងនតចើេផងដែរ។ នរាះជាោ៉ាងណាក៏្នោេ ន�ើ

ក្ដ�ងដ�ក្្នុងការវេិិច្័េក្្តីនៅឆំ្្ ១៩៧៤ ន�ើរបបនោធាក្្នុងតបនេសតកិ្ក្ ការន�ើក្

ដ�ងនរាសដបបនេះបាេន្វើន�ើងជាេូនៅ រហូ�ែ�់េសវ�្សរឆំ្៍្១៩៨០ ជាពិនសសនៅ

នព�ដែ�ជេផ្្ត ច់ការចនុះនចញពី�ំដណង នៅនតកាេមាេការចរចារក្ផលូវក្ណា្ត �។ 

ការដតបតបរួ�ន្ន្នៅក្្នុងេិោមនេចបាប់អេ្តរជា�ិ បាេនក្ើ�នចញពីកិ្ច្ផ្តួចនផ្តើមរបស់

អងគាការសិេ្ិមេនុស្ស។ អងគាការរំាងនេះបាេរាក់្េងមក្�នុោការសិេ្ិមេនុស្សអេ្តរេវីប

អានមរកិ្ េិងអងគាការសហតបជាជា�ិ។ ការដក្ដតបេិោមនៅក្្នុងចបាប់ បាេបនងកើ�នច

ញជាស្ថា ប័េចបាប់ថ្មីៗនែើម្បីឲ្យមាេការសតមរុះសតមរួ�ជាមួេអំនពើហឹងសាខាងេនោ

បាេ េិងបេន�្មើស្្ងេ់្្ងរខាងសិេ្ិមេនុស្ស។ នរាះជាោ៉ាងណាក៏្នោេ បច្នុប្បេ្នេះ 

អងគាការសងគាមសនុីវ�ិ េិងអ្ក្វេិយាស្សស្តបាេចូ�រមួនៅក្្នុងការជដជក្ដវក្ដញក្អំពីថា 

ន�ើគំរណូាមួេនេេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា� មាេតបនោជេ៍នៅក្្នុងបរបិេណា នោេមាេកា

រេេួ�ស្គា �់អំពីកំ្ហនុសឆគាង េិងបញ្ហា ជារចន្សម្័េ្ដែ�មាេកាេ់ដ�នតចើេន�ើង។ 

េេទាឹមេឹងនេះ ការជដជក្ដវក្ដញក្ េិងការរាមរារខាងេនោបាេរបស់ពួក្នគ បាេប្តូរ 

ពីការនផ្្ត �ន�ើការកា�់នរាសជេន�្មើស/រែ្ឋ មក្រក្ជេរងនតគ្ះនៅក្្នុងសក្ម្មភាពន្

ន្ នែើម្បីឲ្យមាេការសតមរុះសតមរួ� េិងនោះស្ស្េអំនពើហឹងសាដែ�ពនុំមាេដចងនៅក្្នុង 

តបព័េ្ចបាប់។ តបការនេះបាេបនងកើ�ឲ្យមាេភាពមិេចនុះសតមរុងគ្្ថ្មីៗផងដែរ។
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នេេឌ័រនៅក្្នុងេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា� ពនុំមាេដចងន�ើេរហូ�ែ�់ េសវ�្សរឆំ្៍្ ១៩៩០។ 

ក្តា្ត ជតមរុញចំបងៗ ដែ�នំ្ឲ្យមាេការអភិវឌ្ឍដបបនេះ គឺសស្តីអ្ក្វេិយាស្សស្តេិង

អងគាការសិេ្ិសស្តីន្ន្ ជាពិនសស នៅក្្នុងបណា្ត តបនេសដែ�សថាិ�ក្្នុងស្ថា េភាព

នតកាេជនមាល ះនៅអាង្ហវិក្ខាង�្ូបង រា៉ាវ េ់ោ េិងអ�ី�េូនហាគា ស្ល វ។ី ការពតងឹងេូវ

ការរាមរារនៅក្្នុងវធិាេ េិងេេ្តការន្ន្នេេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា� តាមរេៈចបាប់ 

ស្ថា ប័េ េិងសញ្ញា ណន្ន្ជាអេ្តរជា�ិ គឺជាែំនណើ រការែ៏�ំបាក្ ជាប់ជាតបចំា 

ដែ�ផសារភាជា ប់ជាមួេការមិេនអើនពើ េិងភាពមាេៈ។ នៅក្្នុងក្រណីដែ�មាេការគិ�គូរអំពី 

នេេឌ័រ ការេក្ចិ�្តេនុក្ោក់្បាេនផ្្ត �ជាចំបងន�ើសស្តីដែ�ជាជេរងនតគ្ះ។

សញ្ញា ណនេេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�របស់អងគាការសហតបជាជា�ិរួមបញូ្�ខលឹមស្រនេការរ ំ

នោភន�ើសិេ្ិមេនុស្សខនុសៗគ្្

អងគាការសហតបជាជា�ិឲ្យេិេមេ័េេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�ជា “ែំនណើ រការ េិងេេ្តកា

ររំាងអស់ដែ�ពាក់្ព័េ្ជាមួេការប៉ានុេប៉ាងរបស់សងគាមក្្នុងការេេួ�េក្មរ�ក្នេកា

ររនំោភបំពាេជាតេង់តរាេ្ំក្្នុងនព�ក្េលងមក្ នែើម្បីធាន្ឲ្យមាេគណនេេ្យភាព 

េនុ�្តិ្ម៌ េិងសនតមចបាេការផ្សះផសារ។ វាតគបែណ្ត ប់រំាងែំនណើ រការេិងេេ្តការតាម 

ផលូវ�នុោការ េិងនតរៅផលូវ�នុោការ ដែ�រមួរំាង កិ្ច្ផ្តួចនផ្តើមនែើម្បីកា�់នរាស ការសតមរួ� 

ឲ្យមាេកិ្ច្ផ្តួចនផ្តើមដែ�រាក់្េងេឹងសិេ្ិក្្នុងការែឹងពីការណ៍ពិ� ការផ្ត�់សំណង 

កំ្ដណេតមង់ស្ថា ប័េ េិងការពិនតគ្ះនោប�់នៅថ្ាក់្ជា�ិ”។ វធិាេការេីមួេៗត�រូវដ�នគ្

រពតាមេិោមចបាប់ េិងសិេ្ិមេនុស្សអេ្តរជា�ិ។

សញ្ញា ណនេេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�របស់អងគាការសហតបជាជា�ិ ឆំ្្២០១០ បាេ 

នផ្្ត � ជាសំខាេ់ន�ើការបនងកើ�ស្ថា ប័េន្ន្នៅក្្នុងបណា្ត តបនេសដែ�សថាិ� ក្្នុង 

ស្ថា េភាពនតកាេជនមាល ះ នៅតាមនគ្�ការណ៍ចបាប់។ សេ្តិភាព េិងេនុ�្តិ្ម៌ 

គួរដ�បំនពញឲ្យគ្្នៅវញិនៅមក្ េេទាឹមេឹងការចំាបាច់នែើម្បីពិចារណាអំពីបរបិេរបស់តប

នេសស្មីផងដែរ។ ែំនណើ រការេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា� ក៏្គួរដ�មាេនគ្�នៅ�នុបបំបា�់ការរ ំ

នោភន�ើសិេ្ិសងគាមកិ្ច្ េិងនសែ្ឋកិ្ច្ផងដែរ។ ការរមួបញូ្�បេរនំោភន�ើសិេ្ិមេនុស្ស 

តាមេតមង់ជានតចើេនៅក្្នុងតក្បខ័ណ្ឌ ដបបនេះ គឺជាសញ្ញា សំគ្�់នេសញ្ញា ណរបស់អងគា

ការសហតបជាជា�ិ ដែ�រែ្ឋជានតចើេ េិងភ្ាក់្រ្រក្្នុងសងគាមសនុីវ�ិបាេបរ្ហា ញពីការនឆលើេ

�បត�ឹម�ិច�ួចប៉ានុនណាណ ះ ដែ�រមួរំាង តបនេសអា�លឺម៉ាង់ផងដែរ។ ការរមួបញូ្�ដបបនេះ 

អាចនោះស្ស្េបាេត�ឹមដ�មួេដផ្ក្ប៉ានុនណាណ ះ នៅក្្នុងការស្ស្វតជាវអំពីសេ្តិភាព 

េិងជនមាល ះ ចំដណក្ក្រណីន�ើក្ដ�ងដែ�គួរឲ្យក្�់សំគ្�់មួេនៅក្្នុងបរបិេនេះ គឺកា

រសិក្សាអំពីសេ្តិភាពនោេគិ�គូរអំពីនេេឌ័រ។ អ.ស.បសងក�់្្ងេ់ថា៖ នេេឌ័រគួរដ�នែើ�ួ

ោ៉ាងសំខាេ់នៅក្្នុងែំនណើ រការនេការសតមរុះសតមរួ�ជាមួេឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មសង្រ្គា មេិង
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ការរនំោភសិេ្ិមេនុស្ស េនុ�្តិ្ម៌នេេឌ័រគឺជានគ្�នៅមួេនេែំនណើ រកា

រក្ស្ងសេ្តិភាព េិងសងគាមនៅនតកាេសម័េសង្រ្គា ម។ ក្្នុងបរបិេនេះ 

នគ្�ការណ៍ដណនំ្របស់អ.ស.ប េិងរបាេការណ៍ស្តីពីេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា� នោង

នៅនសចក្្តីសនតមចរបស់តក្រុមតបឹក្សាសេ្តិសនុខសហតបជាជា�ិ ន�ខ១៣២៥, ១៨២០, 

១៨៨៨, ១៨៨៩, ១៩៦០, ២០១៦ េិង ២០២២ ដែ�បាេអេនុម័�នៅក្្នុងឆំ្្ ២០០០ 

ែ�់ ២០១៣ ស្តីពី “សស្តី សេ្តិភាព េិងសេ្តិសនុខ”។ នោេដ�ក្ តបការនេះរាក់្េងេឹង 

ការវេិិច្័េនរាសតពហ្មេណ្ឌ ន�ើអំនពើហឹងសាខាងផលូវនភេ ដែ�រាក់្េងេឹងសង្រ្គា ម 

េិងការន�ើក្កំ្ពស់សស្តី នៅក្្នុងគណៈក្មា្ម ្ិការសេ្តិភាព។6 សស្តីគួរដ�ពាក់្ព័េ្នៅក្្នុងែំ

នណើ រការក្ស្ងដផេការ ការអេនុវ�្ត តាមោេ េិងវាេ�នមលេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�រំាង អស់ 

ែូចជា គណៈក្ម្មការដសវងរក្ការណ៍ពិ� េិងផ្សះផសារ េិងក្ម្មវ ិ្ ីសំណងការខូចខា� 

េិងនៅក្្នុងការបនងកើ�នគ្�ការណ៍ចបាប់ នែើម្បីមាេឥេ្ិព�មក្ន�ើកំ្ដណេតមង់ 

េិងការបនងកើ� ស្ថា ប័េរែ្ឋតាមវ ិ្ ីដែ�មាេសម្ម៌ខាងនេេឌ័រផងដែរ។

ការន្វើដបបនេះគួរដ�អាចដក្�ម្ជាមូ�ោ្ឋ េេូវការនតបើតបាស់ស្ថា ប័េរែ្ឋនែើម្បី សស្តី 

េិងបនុរស ដែ�នោងតាមការបា៉ា េ់ស្្ម េរបស់អគគាន�ខា្ិការអងគាការសហតបជាជា�ិ 

បាេរងនតគ្ះជាពិនសស នោេស្រអំនពើហឹងសាដែ�រាក់្េងេឹងសង្រ្គា ម េិងគួរដ�អាច

សតមរួ�ែ�់ការកា�់នរាសតពហ្មេណ្ឌ ន�ើអំនពើហឹងសាខាងនេេឌ័រនោេស្រសង្រ្គា ម។ 

នសចក្្តីសនតមចន�ខ ១៨២០ ដែ�អេនុម័�នោេតក្រុមតបឹក្សាសេ្តិសនុខសហតបជាជា�ិនៅ

ឆំ្្ ២០០៨ ោ៉ាងនហាចណាស់ បាេឲ្យេិេមេ័េ ការរនំោភ ជាឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មសង្រ្គា ម េិង 

ឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មតបឆំ្ងមេនុស្សជា�ិ។ នៅឆំ្្ ២០១០ អគគាន�ខា្ិការអងគាការសហតបជាជា�ិ 

បាេ គីមូេ បាេដ�ងតំាង�ំណាងពិនសសខាងអំនពើហឹងសាខាងផលូវនភេនៅក្្នុងជនមាល ះ 

ដែ�ត�រូវរាេការណ៍ជានេៀងរា�់ េិងចងតក្ងអំពីការតបឈម េិងបរាជ័េន្ន្។ 

របាេការណ៍សនតមចនេសម័េតបជនុំន�ើក្េី ៥៧ នេគណៈក្ម្មការអ.ស.បស្តីពីស្ថា េ 

ភាពសស្តីនៅដខមីន្ ឆំ្្២០១៣ បាេអំពាវន្វឲ្យមាេការកា�់នរាសេិងោក់្េណ្ឌ

ក្ម្មចំនពាះអំនពើហឹងសាខាងនេេឌ័រដែ�រាក់្េងេឹងសង្រ្គា ម។ ជេរងនតគ្ះគួរដ�

បាេេេួ�សំណងតបនសើរជាងមនុេ េិងជំេួេខាងផលូវចបាប់បាេនតចើេជាងមនុេ។ 

របាេការណ៍របស់អគគាន�ខា្ិការអ.ស.ប ដែ�បាេនចញផសាេនៅដខក្ញ្ញា  ឆំ្្ ២០១៣ 

ស្តីពីការអេនុវ�្តនសចក្្តីសនតមចរបស់អ.ស.ប ន�ខ ១៣២៥ េិងនសចក្្តីសនតមចជាបេ្ត 

ដែ�ដផ្ក្ន�ើនសចក្្តីពិស្្ត ររបស់ខលួេ ស្តីពីស្រៈសំខាេ់នេនេេឌ័រនៅក្្នុងេនុ�្តិ្ម៌ 

អេ្តរកា�។

នែើម្បីសេ្តិភាពេូរអដងវង៖ ត�រូវ�នុបបំបា�់ឋាន្េនុតក្មនេេឌ័រ
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សញ្ញា ណេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�នេអ.ស.ប េិងរបាេការណ៍ពាក់្ព័េ្របស់អ.ស.ប 

ផសារភាជា ប់ស្រៈសំខាេ់នេះនេ ការកំ្ចា�់នចា�ការនរ ើសនអើងខាងសែ្ឋកិ្ច្ េិងសងគាម 

មក្ន�ើសស្តី។ នៅេីបំផនុ� អំនពើហឹងសាខាងនេេឌ័រដែ�រាក់្េងេឹង សង្រ្គា ម 

បនងកើេវសិមភាពនេេឌ័រ ដែ�បាេបនងកើ�រចួមក្នហើេនៅក្្នុងសងគាមសម័េ

មនុេ សង្រ្គា ម េិងសថាិ�ក្្នុងចំនណាមមូ�នហ�នុន្ន្ ដែ�នំ្ឲ្យសង្រ្គា មផទានុះន�ើង។ 

នៅសម័េនតកាេសង្រ្គា ម ឋាន្េនុតក្មនេេឌ័រ រារាងំសស្តីពីការេេួ�បាេេនុ�្តិ្ម៌ េិង

ការចូ�រមួោ៉ាងសក្ម្មនៅក្្នុងកំ្ដណេតមង់ េិងែំនណើ រការន្វើនសចក្្តីសនតមច។ អងគាការ

សហតបជាជា�ិបាេេេួ�ការអំពាវន្វឲ្យជួេបនងកើ�េនុ�្តិ្ម៌នេេឌ័រ េិងន�ើក្កំ្ពស់ 

សស្តីក្្នុងការេេួ�បាេសិេ្ិ។

វធិាេេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�សំខាេ់បំផនុ�មាេការេ�់ែឹងក្្នុងក្តមិ�កំ្ណ�់អំពីនេេឌ័រ

វិធានយុត្ិធម៌អនរ្កាលសំខាេ់បំផនុ�មាេបរ្ហា ញខាងនតកាម។ េិេមេ័េ 

ន្ន្ត�រូវបាេបនងកើ�ន�ើងនោេ មជ្ឈមណ្ឌ �អេ្តរជា�ិនែើម្បីេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�(IC

TJ)ែ៏�្បី�បាញនៅតក្រុងញូវេក្ ដែ�ដណនំ្ស្ថា ប័េរែ្ឋន្ន្ េិងអ្ក្ក្ស្ងនគ្� 

េនោបាេអេ្តរជា�ិ ជា�ិេិងមូ�ោ្ឋ េ នរៀបចំការវភិាគ េិងកិ្ច្ការន្ន្ដែ� 

រាក់្េងេឹងស្វតា នៅនតកាមភាពជានែគូជាមួេអងគាការសិេ្ិសស្តី/មេនុស្សនៅក្្នុងតប

នេសដែ�សថាិ�ក្្នុងស្ថា េភាពជនមាល ះ។ ផទានុេេឹងនគ្�ការណ៍ដណនំ្របស់អ.ស.ប 

វធិាេន្ន្រំាងនេះ មិេបាេគិ�គូរអំពី េិែ្ឋភាពភាគនតចើេនេនេេឌ័រន�ើេ។ 

នរាះជាោ៉ាងណាក៏្នោេ វធិាេរំាងនន្ះត�រូវបាេអ្ក្ ស្ស្វតជាវអេ្តរជា�ិ 

េិងនគ្� េនោបាេក្្នុងវស័ិេសេ្តិភាពេេួ�េក្។ បច្នុប្បេ្នេះ 

េនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�ផ្សំនោេវធិាេ េិងនគ្�នៅន្ន្ែូច�នៅ៖

ការកា�់នរាសបេតពហ្មេណ្ឌ ៖ ការនស៊ើបអនងក�នោេនៅតក្ម េិងការវេិិច្័េក្្តីក្្នុង 

តបព័េ្�នុោការ នែើម្បីដសវងរក្ការកា�់នរាសអ្ក្ដែ�េេួ�ខនុសត�រូវជាបឋមន�ើបេ 

រនំោភ្្ងេ់្្ងរ េិងជា�ក្្ខណៈតបព័េ្ន�ើសិេ្មេនុស្ស េិងឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មែនេនេៀ�។

គណៈក្ម្មការដសវងរក្ការណ៍ពិ�េិងការផ្សះផសារ៖  មាេនគ្�នៅនបើក្ក្កាេអំ

ពីអំនពើហឹងសាន្ន្ពីអ�ី�កា� េិងបងក�ក្្ខណៈរ្េស្សរួ�សតមាប់ែំនណើ ការផ្សះ 

ផសារជាសតមាប់បនុគគា� ក៏្ែូចជា សតមាប់ជា�ិផងដែរ។ ការចងតក្ងអំពីអវីដែ�បាេនក្ើ

�ន�ើងនៅក្្នុងអំ�នុងនព�មាេសង្រ្គា ម ក៏្ែូចជាអំនពើហឹងសាន្ន្ រមួចំដណក្ក្្នុងការប

នងកើេការេ�់ែឹងរមួគ្្។ ក្្នុងក្រណីជានតចើេ គណៈក្ម្មការរំាងនេះបនងកើ�ឲ្យមាេនវេិ

កានតរៅ�នុោការសតមាប់សវេការតបជាជេ ដែ�ពាក់្ព័េ្ជាមួេជេរងនតគ្ះ ក៏្ែូចជា 

ស្ក្សួរជេនែែ�់ផងដែរ។ គណៈក្ម្មការរំាងនេះន�ើក្អេនុស្សេ៍នែើម្បីសនុំការន�ើក្

ដ�ងនរាស ឬ វេិិច្័េនរាសតពហ្មេណ្ឌ ។
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ជាញឹក្ញាប់ គណៈក្ម្មការន្ន្បនងកើ�គណៈក្មា្ម ្ិការផ្ត�់សំណង ឬ ស្្ត រេី�ិសម្បរា 

ដែ�បដងវរការរាមរារជាក់្ោក់្នៅរោ្ឋ ភិបា�ដែ�កាេ់អំណាចនៅសម័េនតកាេ

មាេជនមាល ះ។ តំាងពីេសវ�្សរឆំ្៍្ ១៩៩០មក្ គណៈក្ម្មការដសវងរក្ការណ៍ពិ�េិងការ 

ផ្សះផសារ ត�រូវបាេនតបើតបាស់ជានតចើេន�ើក្ ជាវធិាេជំេួស ឬបំនពញបដេថាមន�ើេី�ិវ ិ្ ីតពហ្ម

េណ្ឌ (អេ្តរ)ជា�ិ ឬ ជាស្ោក្្តីពិនសសនៅថ្ាក់្ជា�ិ។

សំណង៖ នេះជាវធិាេការដែ�ផ្តួចនផ្តើមនោេរែ្ឋ នែើម្បីេូរា�់សំណងនៅឲ្យជេរង

នតគ្ះនេអំនពើហឹងសា ឬ ស្ច់ញា�ិរបស់ជេរងនតគ្ះដែ�រងការន្វើោែ។ ជាញឹក្ញាប់ 

គណៈក្ម្មការដសវងរក្ការណ៍ពិ�េិងផ្សះផសារ ផ្ត�់ការន�ើក្េឹក្ចិ�្តឲ្យន្វើដបបនេះ។ 

សំណងអាចជាហិរញញាវ�ថានុ េិងជាេិមិ�្តរបូ។

កំ្ដណេតមង់វស័ិេសេ្តិសនុខ៖ តគឹះស្ថា េជា�ិ ែូចជា នោធា េគរបា� េិង�នុោការ 

គួរដ�បាេដក្ដតបោ៉ាងនតចើេ នែើម្បីធាន្ថា អំនពើហឹងសាដែ�មាេ�ក្្ខណៈជាស្ថា ប័េ 

េតមង់នេអំនពើនោរនៅ ក៏្ែូចជា អំនពើពនុក្រ�ួេ ត�រូវបាេ�នុបបំបា�់។ នគ្�ការណ៍ចបា

ប់ត�រូវេក្មក្អេនុវ�្តឲ្យបាេនស្មើគ្្។

“ការចងចំា”៖ ពាក្្យនេះផ្សំនោេកិ្ច្ផ្តួចនផ្តើមនែើម្បីតបឹងដតបង បនងកើ� 

វប្ប្ម៌នេការចងចំា នពា�គឺ ការតបារពវពិ្ីរ�ឹំក្នៅថ្ាក់្ជា�ិ ឬ 

ជាសមូហភាព។ តបការនេះរាប់បញូ្�ពិ្ីរ�ឹំក្ េិងស្រមេទាីរដែ�បនងកើ�ន�ើង 

នែើម្បីជួេបនងកើេការេ�់ែឹង ការសតមរុះសតមរួ�ជាមួេបេរនំោភសិេ្ិមេនុស្សពីអ�ី�

កា� េិងេប់ស្ក �់មិេឲ្យនក្ើ�ជាថ្មី។ ការន�ើក្ដ�ងនរាស៖ ក្្នុងេ័េ្ម្មតា នគត�រូវដបង 

ដចក្ភាពខនុសគ្្រវាងការន�ើក្ដ�ងនរាសជាេូនៅ េិងជា�ក្្ខណៈបនុគគា�។ ការន�ើក្ 

ដ�ងនរាសជាេូនៅដផ្ក្ន�ើសេ្ិសញ្ញា សេ្តិភាព ឬ ចបាប់ស្តីពីការន�ើក្ដ�ងនរាស 

ដែ�មាេអាេនុភាពមក្ន�ើេិេណ្ឌ ភាពសតមាប់តគប់ឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មសង្រ្គា ម ដែ�តបតពឹ�្ត 

នៅក្្នុងអំ�នុងនព�កំ្ណ�់ណាមួេ។ ការន�ើក្ដ�ងនរាសដបបនេះគឺជាការពតងឹង 

សេ្តិភាពដែ�មាេ�ក្្ខណៈផនុេស្សរួេ េិងតបជា្ិបន�េ្យដែ�នៅនក្្មងខ្ី។ 

ផទានុេនៅវញិ ការន�ើក្ដ�ងនរាសជា�ក្្ខណៈបនុគគា� អាចន្វើនៅបាេ ែូចជា 

តាមរេៈគណៈក្ម្មការដសវងរក្ការណ៍ពិ� េិងផ្សះផសារ។ នរាះជាោ៉ាងណាក៏្នោេ 

សេ្ិសញ្ញា អេ្តរជា�ិរាមរារឲ្យកា�់នរាសអំនពើតប�័េពូជស្សេ៍ ឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មសង្រ្គា ម 

េិង ឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មតបឆំ្ងមេនុស្សជា�ិ។

េនុ�្តិ្ម៌នេេឌ័រ៖ កិ្ច្តបឹងដតបងនែើម្បី�នុបបំបា�់េិេណ្ឌ ភាពនេអំនពើហឹងសាខាងផលូវ

នភេ េិងខាងនេេឌ័រ ត�រូវបាេរមួបញូ្�នៅក្្នុងការរាមរារដ�មួេ។ នគត�រូវធាន្ថា សស្តី 

ដែ�ធាល ក់្ខលួេជាជេរងនតគ្ះនោេស្រអំនពើហឹងសា ត�រូវដ�បាេេេួ��េ្ភាពនស្មើគ្្នៅ

ក្្នុងក្ម្មវ ិ្ ីេេួ�សំណង បន្ទា ប់ពីរងអំនពើរនំោភន�ើសិេ្ិមេនុស្ស។
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៣.១ វិធាន និងស្ថា ប័ននានាសៅថ្នា ក់អនរ្ជាតិ និងថ្នា ក់ជាតិ
៣.១.១ ស្លាក្តីពិសេេ

 នៅនតកាេសង្រ្គា មនោក្ន�ើក្េីពីរ ការកា�់ក្្តីឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មសង្រ្គា មសំខាេ់ៗបាេ

ន្វើន�ើងនៅេូនរមបឺក្ េិង�ូក្្ូយ រវាងឆំ្្១៩៤៥ េិង ១៩៤៩។ ស្ោក្្តីនន្ះត�រូវបាេបនងកើ�

ន�ើងនែើម្បីបង្ខំឲ្យជេនែែ�់េេួ�ខនុសត�រូវចំនពាះេនងវើរបស់ខលួេ េិងបញ្ប់េិេណ្ឌ ភាព។ 

នរាះជាោ៉ាងណាក៏្នោេ អំនពើហឹងសាខាងផលូវនភេ នៅក្្នុងសម័េសង្រ្គា ម មិេត�រូវបាេចា�់

េនុក្ជាឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មនោេផ្ទា �់ន�ើេ នៅក្្នុងនព�កា�់ក្្តីណាមួេខាងន�ើ (Bell/O’Rourke 

2007: 26ff.)។ នៅឆំ្្ ១៩៩៣ ស្ោក្្តីអេ្តរជា�ិសតមាប់អ�ី�េូនហាគា ស្ល វ(ីICTY) បាេ

ចាប់នផ្តើមការរ្ររបស់ខលួេនៅេីតក្រុងឡានអ នៅតាមនសចក្្តីសនតមចរបស់អ.ស.បន�ខ 

៨២៧, ស្ោក្្តីអេ្តរជា�ិសតមាប់រា៉ាវ េ់ោ (ICTR) នៅអារសូសា តបនេស�ង់ហសាេី 

បាេន្វើន�ើងនៅឆំ្្ ១៩៩៥ នោងនៅតាមនសចក្្តីសនតមចរបស់អ.ស.ប ន�ខ ៩៥៥។ 

ស្ោក្្តីរំាងពីរនេះ គឺជាសក្ម្មភាពែំបូងនែើម្បីចា�់ជាជំពូក្ េិងនថាក �នរាសចំ

នពាះអំនពើហឹងសាខាងផលូវនភេជាឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មសង្រ្គា ម។ នេះជាការផ្ត�់មូ�ោ្ឋ េសតមាប់ 

អេនុសញ្ញា  ដែ�ជាប់កា�ពវកិ្ច្ជាអេ្តរជា�ិស្តីពីការ�នុបបំបា�់តគប់េតមង់នេការនរ ើស

នអើងតបឆំ្ង សស្តី (CEDAW) ដែ�បាេអេនុម័�នៅឆំ្្ ១៩៧៩។ បដេថាមន�ើនេះគឺ នសច

ក្្តីដថលងការណ៍ចនុងនតកាេនេសេ្ិសីេពិភពនោក្ស្តីពីសិេ្ិមេនុស្សនៅេីតក្រុងវដីេ៉ាេ ឆំ្្ 

១៩៩៣ ដែ� បាេចា�់េនុក្សិេ្ិសស្តីជាសិេ្ិមេនុស្ស េិងបាេនថាក �នរាសអំនពើហឹងសា

ខាងនេេឌ័រ។ នសចក្្តីដថលងការណ៍អ.ស.បស្តីពីការ�នុបបំបា�់អំនពើហឹងសាមក្ន�ើសស្តី

ដែ�បាេ អេនុម័�នៅចនុងឆំ្្ ១៩៩៣ ក៏្គួរដ�ក្�់សំគ្�់ផងដែរនៅក្្នុងបរបិេនេះ។ 

នៅេីបំផនុ� នសចក្្តីដថលងការណ៍ នេះនថាក �នរាសអំនពើហឹងសាខាងនេេឌ័រថាជាឧបសគគា

ចំនពាះសេ្តិភាព េូរអដងវង េិងន្វើការេិនេៀេនោេចំហចំនពាះអំនពើហឹងសាមក្ន�ើសស្តី

នៅក្្នុង សង្រ្គា ម។ នៅឆំ្្ ១៩៩៤ អ.ស.ប បាេដ�ងតំាងអ្ក្នំ្ពាក្្យពិនសសស្តីពីអំនពើ 

ហឹងសាមក្ន�ើ សស្តី ដែ�ចាប់តំាងពីនព�នន្ះមក្ បាេចងតក្ងអំពីអំនពើហឹងសាខាងនេេ

ឌ័រនៅក្្នុងតបនេសជានតចើេបន្ទា ប់ពីបាេឆលងកា�់សង្រ្គា ម។

ស្ោក្្តី ICTY េិង ICTR បាេរមួបញូ្�អំនពើហឹងសាមក្ន�ើបនុរស

ស្ោក្្តី ICTY េិង ICTR បាេបនងកើ��ក្្ខខណ្ឌ ចបាប់ែំបូងពនុំធាល ប់មាេពីមនុេមក្ 

សតមាប់ ការកា�់នរាសពីសំណាក់្សហគមេ៍អេ្តរជា�ិមក្ន�ើឧតកិ្ែ្ឋជេនេអំនពើហឹងសា

ខាង ផលូវនភេដែ�រាក់្េងេឹងសង្រ្គា ម។ ស្ោក្្តីរំាងពីរនេះបាេឲ្យេិេមេ័េអំនពើ 

រនំោភ េិងការវាេតបហារមក្ន�ើសវ័េភាពខាងផលូវនភេ ជាឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មនោេដ�ក្មួេ។ 

អំនពើហឹងសា មក្ន�ើបនុរសត�រូវបាេរមួបញូ្�ោ៉ាងចបាស់ោស់នៅេីនេះ។
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ក្្នុងចំនណាមការនចាេតបកាេ់ ៤៧៦ក្រណី នៅក្្នុងស្ោក្្តី ICTY ឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មចំេួេ 

64 ក្រណីមាេរាក់្េងេឹងអំនពើហឹងសាខាងផលូវនភេមក្ន�ើសស្តី េិង ៣១ក្រណីមក្ន�ើបនុរស 

េិង ៥ក្រណីដែ�មាេរំាងសស្តី េិងបនុរស ជាជេរងនតគ្ះ។ សស្តីគឺជាជេរងនតគ្ះនៅក្្នុង 

បណ្តឹ ងរនំោភចំេួេ ១៩ក្រណី េិងបនុរសនៅក្្នុង ៤ក្រណី។ នៅក្្នុងក្រណីជានតចើេ 

នមបញ្ជា ការដស៊របី៊ បាេបង្ខំបនុរសជាប់�នុំក្្នុងពេ្ន្គ្រឲ្យរនំោភបំពាេខាងផលូវនភេន�ើ

អ្ក្នរាសែនេនេៀ�។ រំាងស្ធារណជេេូនៅ ឬ របាេការណ៍របស់អ្ក្ស្រព័�៌មាេ 

ពនុំបាេចាប់អារម្មណ៍អំពីអំនពើហឹងសារំាងនេះន�ើេ។ តបព័េ្ផ្សពវផសាេព័�៌មាេបាេ 

នផ្្ត �ដ�ន�ើសស្តីតបមាណ ២០.០០០ន្ក់្ដែ�រងការរនំោភ។ ការបា៉ា េ់ស្្ម េខលះ 

បាេអះអាងថា មាេអំនពើឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មដបបនេះរវាង ១២.០០០ េិង៥០.០០០ក្រណី។ 

នៅក្្នុងបណា្ត ឆំ្្បន្ទា ប់មក្ សស្តីអ្ក្ស្ស្វតជាវខាងនេេឌ័របាេពិភាក្សាអំពីការ 

ោក់្ បេទានុក្រវាងអំនពើហឹងសាខាងផលូវនភេ េិងេិែ្ឋភាពនេអំណាចនៅក្្នុងេំន្ក់្េំេង

ខាង នេេឌ័រ ក៏្ែូចជាក្្នុងសងគាមផងដែរ។ ពួក្នគបាេ ពិចារណាអំពី�ក្្ខណៈរបូ 

ជីវស្សស្ត េិងសងគាមស្សស្ត នេនេេឌ័រ ក៏្ែូចជា ការពាក់្ព័េ្នេេិែ្ឋភាពរំាងនេះជា

មួេ ភាពខនុសគ្្ខាងជា�ិពេ្នុ េិងស្សន្ផងដែរ។ នៅេីបំផនុ� សស្តី េិងបនុរសមូស៊លី

មនៅបូនស្ៀរបាេរងការរនំោភបំពាេនោេស្រពួក្នគសថាិ�នៅក្្នុងសហគមេ៍ជេជា

�ិ េិងស្សន្ខនុសគ្្។ អ្ក្ដែ�បាេសនងក�ការណ៍នៅក្្នុងស្ោក្្តី បាេន�ើក្ន�ើង 

េូវ ការរះិគេ់ចំនពាះេី�ិវ ិ្ ិរបស់ស្ោក្្តី ICTY ដែ�មូ�ោ្ឋ េចំបងបំផនុ�នេការជំរាស់ 

របស់ពួក្នគគឺថា សស្តីជាស្ក្្សីមួេចំេួេ មិេត�រូវបាេស្ក្សួរអំពីតបការន្ន្ដែ�

រាក់្េងេឹងនេេឌ័រែូចមាេដចងនៅក្្នុងនគ្�ការណ៍ដណនំ្ន�ើេ។ ក្្នុងក្រណីខលះ 

សស្តីរងនតគ្ះ/ស្ក្្សី ត�រូវបាេនផទាៀងផ្ទា �់តាមរេៈការសួរចនុងនចាេ នោេគ្្ម េការនត�ៀម 

�ក្្ខណៈសតមាប់ការន្វើដបបនេះជាមនុេផងនេ។ សស្តីនៅតក្ម េិងតបធាេអេ្យការសថាិ�

ក្្នុងតក្រុមជេភាគ�ិច សូម្បីដ�សស្តីជាសក្ម្មជេសិេ្ិន្រ ី បាេរពឹំងចង់ន�ើញអ្ក្រំាងនេះ

មាេឥរោិបថនផ្សងពីនន្ះ នោេចង់ឲ្យមាេការគំ្តេ េិងមាេការអាណិ�អាសូរចំ

នពាះស្សី្តរងនតគ្ះ/ស្ក្្សីនេអំនពើហឹងសាក្្នុងន្មជាមេនុស្សដែ�មាេនភេែូចគ្្ផងដែរ។ 

បញ្ហា នៅក្្នុងស្ោក្្តី ICTY មាេការដក្ដតប នៅនព�ដែ� បា៉ា តេីសយា វា៉ាសឺ-ដស�ឺ 

ដែ�ជានមធាវតីបក្បនោេបេពិនស្្េ៍ ត�រូវបាេដ�ងតំាងជាេីតបឹក្សាអមតបធាេអេ្យ

ការសតមាប់ឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មហឹងសាខាងនេេឌ័រ។

ស្ោក្្តី ICTR ក៏្�តមរូវឲ្យសស្តីជាជេនែែ�់េេួ�ខនុសត�រូវផងដែរ

នៅក្្នុងស្ោក្្តី ICTR ដែ�មក្េ�់នព�នេះបាេកា�់ក្្តីនតចើេជាង ៥០ន�ើក្មក្នហើេ 

នន្ះ េិងបាេោក់្នរាសចនុងនចាេចំេួេ២៩ន្ក់្ នោក្ស្សីនៅតក្ម
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ណាវា៉ានេនថម ពីន�េ បាេន្វើឲ្យតបាក្ែថា ចនុងនចាេម្ាក់្ (ជីេ ប៉ាូ� អាកានេសូ៊) 

ត�រូវបាេកា�់នរាសនោេស្របេរនំោភ។ នោក្ស្សីបាេនតបើតបាស់េិេមេ័េ្ំេូ

ោេសតមាប់ពាក្្យរនំោភ ដែ�ក៏្ពាក់្ព័េ្ផងដែរនៅក្្នុងក្រណីន្ន្នផ្សងនេៀ�នៅ

នព�នតកាេមក្។ មាេធា�នុផ្សំថ្មីៗនផ្សងនេៀ�នៅក្្នុងេី�ិវ ិ្ ីរបស់ស្ោក្្តី ICTR៖ សស្តី

មិេត�ឹមដ�អាចជាជេរងនតគ្ះប៉ានុនណាណ ះនេ ប៉ានុដេ្តក៏្ត�រូវបាេនំ្មក្រក្េនុ�្តិ្ម៌ក្្នុងន្មជា

ជេនែែ�់ផងដែរ ែូចជា អ�ី�ន្េក្រែ្ឋមង្េ្តីរា៉ាវ េ់ោ េិងែូេជីកា�ូ�ីក្មួេចំេួេ។ 

នរាះជាដបបនេះក៏្នោេ សស្តីអ្ក្ស្ស្វតជាវខលះបាេេិនេៀេតបការដែ�ថា ស្ោ

ក្្តី នេះបាេេក្ចិ�្តេនុក្ោក់្តគប់តគ្េ់ន�ើចំណងរាក់្េងអេ្តរវស័ិេរវាងនេេឌ័រ 

េិងសញ្ញា ណ នេអំនពើហឹងសាខាងជា�ិពេ្នុ េិងការនរ ើសនអើងខាងពូជស្សេ៍ន�ើេ។ 

នៅេីបំផនុ� សស្តីជា�ិេនុ�សនុី ត�រូវបាេរនំោភ នោេពួក្នគអះអាងថា នោេស្រដ�

ពួក្នគជា�ំណាងឲ្យ”ជា�ិពេ្នុ”ណាមួេ ដែ�នក្ើ�នចញពីតបវ�្តិអាណាេិគមន�ើ 

តបនេសនេះ េិងនោេស្រដ�ពួក្នគត�រូវបាេចា�់េនុក្ថាមាេអ�្តសញ្ញា ណអវជិជាមាេ 

នពា�គឺមាេផ្�់គំេិ�នរ ើសនអើងខាង ពូជស្សេ៍េិងការនោសន្ដបបនរ ើសនអើងខាង 

ផលូវនភេ នៅក្្នុងតបព័េ្ព័�៌មាេនៅមនុេ េិងនតកាេរបបតប�័េពូជស្សេ៍នន្ះ។ 

ការជតមះក្្តី ក៏្ែូចជា ការតបកាសស្�តក្មន្ន្ដែ�បាេន្វើន�ើងនៅក្្នុងស្

ោក្្តី ICTY េិង ICTR ពិ�ជាបាេផ្តួចនផ្តើមឲ្យមាេគំរមួូេនេការដក្ដតបនៅក្្នុង

េនុ�្តិស្សស្ត េិងេនោបាេអេ្តរជា�ិ សូម្បីមិេបាេគិ�គូរនេេឌ័រនពញន�ញ

ក៏្នោេ៖ នបើដផ្ក្ន�ើនគ្�ការណ៍ ស្ោក្្តីរំាងពីរនេះបាេចា�់េនុក្អំនពើនោរ

នៅន្ន្ខាង នេេឌ័រ នស្មើេឹងអំនពើនេបេរនំោភដែ�បាេតបតពឹ�្តមក្ ន�ើសស្តី។ 

នរាះបីការវាេតបហារខាងផលូ វនភេមក្ន�ើបនុ រសត�រូវបាេនំ្មក្កា�់នរាសក៏្នោេ 

អំនពើហឹងសាន�ើនភេែូចគ្្នតចើេ ដ�នក្ើ�ន�ើងនោេគ្្ម េការេក្ចិ�្តេនុក្ោក់្។ ឧតកិ្ែ្ឋក្ម្ម 

ជាក់្ោក់្មួេចំេួេនេៀ�ត�រូវបាេនមើ�រមលង។ ន�ើសពីនេះ អ្ក្រះិគេ់បាេបនន្ទា សភាព

ោច់ស្សោ�នេសងគាមន្ន្នៅសម័េនតកាេមាេជនមាល ះ នោេអះអាងថា ពួក្នគមិេ

បាេេេួ�ែំណឹងតគប់តគ្េ់អំពីការរ្រដែ�បាេន្វើនៅក្្នុងស្ោក្្តីនន្ះន�ើេ។

សស្តីនមធាវមួីេចំេួេដែ�េក្ចិ�្តេនុក្ោក់្ក្្នុងនរឿងនេះបាេសេ្ម�ថា ក្ងវះការេក្ 

ចិ�្តេនុក្ោក់្ជាបេ្តបន្ទា ប់ ន�ើបញ្ហា នេេឌ័រ មាេតបភពនៅក្្នុងការអះអាងរបស់បនុរស 

ថាខលេួជានភេដែ�មាេសម�ថាភាព េិងអំណាចន�ើស�នុបរបស់បនុរសនៅក្្នុងស្ថា ប័េ អេ្តរ 

ជា�ិដែ�មាេភារៈេេួ�ខនុសត�រូវក្្នុងការអេនុម័� េិងអេនុវ�្តេិោមខាងដផក្្ចបាប់ ក៏្ែូចជា 

ន�ើេី�ិវ ិ្ តីពហ្មេណ្ឌ ផងដែរ។ សស្តីអក្្ជំន្ញការខាងចបាប់ខលះេិនេៀេថា ការនផ្្ត �ោច់ខា� 

ឬ ជាចំបងដ�ន�ើអំនពើហឹងសាខាងផលវូនភេដែ�រាក់្េងេឹងសង្រ្គា ម បាេនមើ�រមលងឋាន្េនុតក្ម 

នេេឌ័រែ៏ស្មនុគស្្ម ញ េិងរចន្សម័្េ្នេអំនពើហឹងសានៅមនុេេិងនតកាេសង្រ្គា ម។
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ពួក្នគក៏្បាេអះអាងផងដែរថា តពឹ�្តិការណ៍ន្ន្ដែ�បាេនក្ើ�ន�ើងនៅក្្នុង

សង្រ្គា ម ត�រូវបាេបង្រ្ក បនោេអ�ី�េនុេ្ន្រ ី ែូចជា នៅក្្នុងក្រណីជានតចើេ 

សស្តីគឺជាជេនែែ�់ េិងក៏្ជាជេរងនតគ្ះផងដែរ នោេបដេថាមថា មូ�ោ្ឋ េសតមាប់ការ

បេ្សនុ ីនេេឌ័រឲ្យបាេត�ឹមត�រូវន�ើងវញិនៅក្្នុងតបព័េ្ចបាប់ក្្នុងសងគាមនៅនតកាេសម័េ

សង្រ្គា មត�រូវបាេបនងកើ�ន�ើងត�ឹមក្តមិ�កំ្ណ�់ដ�ប៉ានុនណាណ ះ។ តបការនេះជាប់ពាក់្ព័េ្ 

ែូចជា តាមរេៈការបេ្តមរ�ក្ អាពាហ៍ពិពាហ៍ េិងកំ្ដណេតមង់ចបាប់ស្តីពីែី្លី។ 

ស្សបជាមួេស្ោក្្តី ICTY េិង ICTR ក៏្មាេនសចក្្តីសនតមចន្ន្នផ្សងនេៀ�ផងដែរ 

ដែ�បាេន្វើន�ើងនៅក្តមិ�អេ្តរជា�ិដែ�នតបើជាេិោម នែើម្បីបិេបំាងអំនពើហឹងសាខាង 

នេេឌ័រដែ�រាក់្េងេឹងសង្រ្គា ម។ នសចក្្តីតពាងឯក្ស្រសនតមចនៅឆំ្្ ១៩៩៥ សតមាប់ 

សេ្ិសីេពិភពនោក្ស្តីពីសស្តី ដែ�បាេន្វើនៅេីតក្រុងនប៉ាកំាង េិងដផេការសក្ម្មភាព 

ដែ�បាេអេនុម័�នៅេីនន្ះ បាេដញក្ភាពខនុសគ្្រវាងេតមង់នោេដ�ក្ន្ន្នេ

អំនពើហឹងសាខាងនេេឌ័រ េិងបាេនថាក �នរាសនោេចំហរចំនពាះអំនពើហឹងសាខាងផលូវ

នភេ ដែ�បាេតបតពឹ�្តនៅក្្នុងសង្រ្គា ម។ ឯក្ស្រចងតក្ងអំពីការរាមរារន្ន្ រមួមាេ 

បណ្តឹ ងតពហ្មេណ្ឌ ចំនពាះជេនែែ�់ េិងេនុេ្ស្សស្តន្ន្ ដែ�បាេបនងកើ�ន�ើងនែើម្បីេប់ 

ស្ក �់អំនពើហឹងសាខាងនេេឌ័រ។

៣.១.២ តុលាការពពហ្មទណ្ឌ អនរ្ជាតិ និងសយនឌ័រ

�នុោការតពហ្មេណ្ឌ អេ្តរជា�ិ (ICC) នៅេីតក្រុងឡានអ ត�រូវបាេបនងកើ�ក្្នុងឆំ្្ ១៩៩៨ 

ដផក្្តាម�ក្្ខេ្តកិ្ៈតក្រុងរ ៉ាមូ។ នៅក្្នុងក្រណីនេះ រែ្ឋដែ�បាេចនុះហ�ថាន�ខាន�ើ�ក្្ខេ្តកិ្ៈនេះបាេ

បនងកើ�មូ�ោ្ឋ េតគឹះសតមាប់បណ្តឹ ងតពហ្មេណ្ឌ  ន�ើឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មសង្រ្គា ម អំនពើតប�័េពូជស្សស្ត 

េិងឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មតបឆំ្ងមេនុស្សជា�ិ។ �នុោការ ICC មាេភារៈេេួ�ខនុសត�រូវចំនពាះឧតកិ្ែ្ឋក្ម្ម 

ដែ� នក្ើ�ន�ើងនៅក្្នុងដែេែីនេតបនេសជាហ�ថាន�ខី ឬ ដែ�បាេតបតពឹ�្តនោេព�រែ្ឋនេ 

តបនេស ហ�ថាន�ខី។ �នុោការនេះចូ�រមួដ�នៅក្្នុងក្រណីដែ��នុោការនៅក្្នុងតបនេស

ដែ� ពាក់្ព័េន្ន្ះអស់�េភ្ាពក្្នុងការនំ្ខលេួជេតបតពឹ�្តណិាម្ាក់្មក្កា�់នរាស។ នរាះ

ជាោ៉ាងណាក៏្នោេតក្រុមតបឹក្សាសេ្តសិនុខនេអ.ស.ប មាេសិេ្កិ្្នុងការបញជាូ េក្រណីពិនសស

នោេ ផ្ទា �់នៅ�នុោការនេះ។ នៅក្្នុងសងគាមនតកាេសម័េសង្រ្គា ម ជាញឹក្ញាប់ បណ្តឹ ង 

តពហ្មេណ្ឌ មិេអាចន្វើនៅបាេន�ើេ នោេស្រតបព័េេ្នុ�្តិ្ ម៌របស់ជា�ិពនុែំំនណើ រការ។ 

ក្្នុងក្ដេលងជានតចើេ មន្យាបាេនេចបាប់បាេកាល េជាដផក្្មួេនេរបបផ្្ត ច់ការ េិងពនុអំាចធាន្

ភាពគ្្ម េ�ំនអៀងន�ើេនៅមនុេនព�នក្ើ�សង្រ្គា ម។ អាស្ស័េនហ�នុនេះ អក្្ជំន្ញការចបាប់ខលះ 

នស្ើឲ្យសហគមេ៍អេ្តរជា�ិមាេភារៈកិ្ច្ចូ�ន្វើអេ្តរាគមេ៍។ ជំហរនេះគឺជាតបធាេបេមួេនេ

ការជដជក្តាេ�ឹង តាេ�ឹង ជាពិនសស នោេស្រតបនេសមហាអំណាចែូចជា ស.រ.អា ពនុបំាេ 

ចនុះហ�ថាន�ខាន�ើ�ក្្ខេ្តកិ្ៈតក្រុងរ ៉ាមូនៅន�ើេនេ។
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ែូនច្ះ ឧតកិ្ែ្ឋជេសង្រ្គា មពីស.រ.អា មិេអាចនចាេតបកាេ់នោេ�នុោការ ICCបាេន�ើេ។ 

មក្េ�់នព�នេះ �នុោការ ICC នតចើេដ�បាេន្វើការនស៊ើបអនងក�ឧតកិ្ែ្ឋជេសង្រ្គា ម

ពីណា្ត តបនេសនៅអាង្ហវិក្ នៅតាមការនស្ើសនុំរបស់រោ្ឋ ភិបា�នេតបនេសរំាងនន្ះ

ដ� ប៉ានុនណាណ ះ។ នរាះជាោ៉ាងណាក៏្នោេ នេះជាកិ្ច្ការែ៏តាេ�ឹងនៅក្្នុងសហភាព 

អាង្ហវិក្។ អងគាការសិេ្ិសស្តីេិងសិេ្ិមេនុស្សនៅអាង្ហវិក្កំ្ពនុងរារាងំការប៉ានុេប៉ាងរបស់សមា

ជិក្ខលះនៅក្្នុងសហភាពអាង្ហវិក្ក្្នុងការែក្ហូ��ក្្ខខេ្តិក្ៈតក្រុងរ ៉ាមូមក្វញិ។23

�ក្្ខេ្តិក្ៈតក្រុងរ ៉ាមូរមួបញូ្�នគ្�ការណ៍ដណនំ្ន្ន្សតមាប់ជេរងនតគ្ះនេអំនពើហឹងសា

ខាងផលូវនភេ

រាក់្េងេឹងេិែ្ឋភាពនេេឌ័រ �ក្្ខេ្តិក្ៈតក្រុងរ ៉ាមូអេនុញ្ញា �ឲ្យ�នុោការ ICC វេិិ

ច្័េក្រណីន្ន្នេឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មខាងផលូវនភេដែ�រាក់្េងេឹងសង្រ្គា ម (បេរនំោភ 

រាសភាពខាងផលូវនភេ នពសយាចារ្យនោេបង្ខំ ការបង្ខំឲ្យមាេនផទានពាះ ការ 

បង្ខំឲ្យបំបា�់�េ្ភាពបេ្តពូជ) ជាឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មសង្រ្គា ម េិងឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មតបឆំ្ង មេនុស្សជា�ិ។ 

ការជួញែូរសស្តីក៏្អាចបដេថាមនៅក្្នុងបេទានុក្ជាឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មផងដែរ។ �ក្្ខេ្តិក្ៈតក្រុងរ ៉ាមូដបងដចក្ 

ភាពខនុសគ្្រវាងអំនពើហឹងសា ខាង ផលូវនភេ េិងហឹងសាខាងនេេឌ័រ។ ភាពខនុសគ្្បាេដផ្ក្ 

ន�ើនេេឌ័រជារចន្ សម្័េ្សងគាម ស្សបតាមបេបញ្ជា  េិងេី�ិវ ិ្ ីរបស់អ.ស.ប េិង

នោងជាពិនសសនៅតបនោគនៅក្្នុងនវេិកាសក្ម្មភាពតក្រុងនប៉ាកំាង។ ក្្នុងេ័េនេះ 

វាជាការ�ំបាក្សតមាប់េនុ�្តិ្ម៌ អេ្តរជា�ិ នែើម្បីកំ្ណ�់ភាពស្មនុគស្្ម ញនេេំន្ក់្េំេង 

គ្្រវាងេតមង់រំាងនេះនេអំនពើហឹងសា។ បញ្ហា បដេថាមនេៀ�ពាក់្ព័េ្េឹងតបការដែ�ថា 

នវេិកាសក្ម្មភាពតក្រុងនប៉ាកំាង សងក�់្្ងេ់ដ�ន�ើអ�្តសញ្ញា ណនេេឌ័របនុរស េិងសស្តី េិង

មិេដចងអំពីអ�្តសញ្ញា ណនេអ្ក្ដែ�មាេេិន្្ការស្សឡាញ់នភេែូចគ្្ ឬអ�្តសញ្ញា ណ/

េិន្្ការនផ្សងខាងផលូវនភេ។ តក្រុមរំាងនេះក៏្មិេបាេេេួ�ការពិចារណានៅក្្នុង�ក្្ខេ្តិក្ៈ

តក្រុងរ ៉ាមូផងនេ។

�ក្្ខេ្តិក្ៈនេះមាេនគ្�ការណ៍ដណនំ្មិេត�ឹមដ�សតមាប់ការនស៊ើបអនងក�របស់

�នុោការប៉ានុនណាណ ះនេ ប៉ានុដេ្តក៏្សតមាប់ការជំរះក្្តីផងដែរ៖ ជេរងនតគ្ះ េិងស្ក្្សីមាេ

សិេ្ិក្្នុងការផ្ត�់សក្្ខីក្ម្មនៅក្្នុងេី�ិវ ិ្ ី�នុោការដែ�មិេនបើក្ចំហជាស្ធារណៈ

នែើម្បីរក្សាការសមា្ង �់ជាឯក្ជេរបស់ពួក្នគ។ ពួក្នគគួរដ�បាេេេួ�ការគំ្តេពី 

អ្ក្ជំន្ញការខាងផលូវចិ�្ត ដែ�អាចចូ�រមួនៅក្្នុងសវន្ក្រ េិងេេួ�ការេូរា�់សតមាប់ 

ការពាក់្ព័េ្របស់ពួក្នគ។ ន�ើសពីនេះ មូ�េិ្ិត�ឹះក៏្បាេបនងកើ�ន�ើងផងដែរ 

នែើម្បីជួេពួក្នគ។ ក្្នុងក្រណីន្វើបាេ អ�្តសញ្ញា ណរបស់ស្ក្្សីេឹងត�រូវរក្សាជាសមា្ង �់ 

នៅនព�ចងតក្ងក្រណីនេះ នោេរក្សានឈ្្ម ះជាអន្មិក្។
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ជេរងនតគ្ះពីអំនពើហឹងសាខាងផលូវនភេ ពនុំជាប់កា�ពវកិ្ចន្ែើម្បចូី�រមួោ៉ាងសក្ម្មនៅក្្នុងការ

ផ្ត�់ភស្តនុតាងន�ើេ។ នៅតក្មត�រូវនរៀបចំសំណួរចំនពាះ ស្ក្្ស ីេិង/ឬជេរងនតគ្ះអំពីអំនពើ

ហឹងសាខាងផលូវនភេ តាមវ ិ្ ីដែ�មិេបំភិ�បំភ័េ ឬដែ�អាចឲ្យមាេភាព�ក់្សលនុ�ន�ើេ។ 

ការដ�ងតំាងនៅតក្ម េិងអេ្យការ/នមធាវ ីត�រូវដ�មាេ�ំណាងសមស្សបជាសស្តី េិងបនុរស។ 

ពួក្នគគួរដ�មាេេីតបឹក្សាខាងចបាប់សតមាប់ជួេនៅក្្នុងកិ្ច្ការដែ�រាក់្េងេឹងអំនពើ 

ហឹងសាខាងនេេឌ័រ។

ចំណនុ ចរះិគេ់៖ សស្តីជាស្ក្្សបីាេេេួ�ព័�៌មាេ េិងកិ្ចក្ារពារតគប់តគ្េ់

នរាះជាោ៉ាងណាក៏្នោេ នគ្�ការណ៍ដណនំ្ខនុសៗគ្្រំាងនេះនេ�ក្្ខេ្តិក្ៈ តក្រុង

រ ៉ាមូត�រូវបាេអេនុវ�្តជាក់្ដស្តងក្្នុងក្តមិ�កំ្ណ�់ដ�ប៉ានុនណាណ ះ ដែ�ន្វើឲ្យមាេការ�វា៉ាពី

អ្ក្រះិគេ់ន្ន្។ សស្តីជាស្ក្្សីមិេបាេេេួ�ព័�៌មាេតគប់តគ្េ់អំពីសិេ្ិរបស់ខលួេ ឬ 

ែំនណើ រការនៅក្្នុងសវេការន�ើេ។ វាក្្យស័ពទាខាងដផ្ក្ចបាប់ ត�រូវបាេអ្ក្រះិគេ់នពា�ថា 

គឺជាការរារាងំសស្តីពីការផ្ត�់សក្្ខីក្ម្មអំពីការរនំោភ តាមេតមង់ដែ�អាចឲ្យចនមលើេរបស់

ពួក្នគេក្ជាការបាេនៅក្្នុងសវន្ការ េិងបដេថាមថា �ក្្ខខណ្ឌ �ឹងដ�ងនៅក្្នុងសវន្ក្រ 

នតចើេដ�មិេផ្ត�់ឱកាសឲ្យសស្តីជាជេរងនតគ្ះ/ស្ក្្សីក្្នុងការរមលឹក្ន�ើងវញិេូវការចងចំា 

របស់ខលួេអំពីតពឹ�្តិការណ៍ដែ�នក្ើ�ន�ើងន�ើេ នពា�គឺ ការកំ្ណ�់បរបិេនេអំនពើហឹងសា

ដែ�ខលួេបាេឆលងកា�់។ សស្តីដែ�ជាអ្ក្រចួជីវ�ិនៅក្្នុងអំនពើហឹងសាខាងផលូវនភេត�រូវបាេ

ចា�់េនុក្ត�ឹមដ�ជាជេរងនតគ្ះ្ម្មតាប៉ានុនណាណ ះនៅក្្នុងសវន្ការ េិងមិេបាេេេួ�ស្គា �់

ថាជាអ្ក្រចួជីវ�ិនៅតាមខលឹមស្រនេការរាមរាររបស់សស្តី នហើេនបើនោងតាមអ្ក្រះិគេ់ 

ដែ�បាេបដេថាមថា សស្តីមិេសនុេ្ដ�តបាក្ែថាត�រូវរមួបញូ្�នៅក្្នុងក្ម្មវ ិ្ ីការពារសស្តីជា

ស្ក្្សីន�ើេ។ អ្ក្រំាងនន្ះមួេចំេួេបាេរងការមាក់្រ្េ េិងឈឺចាប់នោេស្រការ

បំពាេស្រជាថ្មីនៅនព�វ�ិត��ប់មក្សហគមេ៍វញិ។

នៅក្្នុងការបា៉ា េ់ស្្ម េរបស់អ្ក្រះិគេ់ ជួេកា� ការោក់្បេទានុក្មិេ្្ងេ់្្ងរសមស្សប

ន�ើេ៖ នៅក្្នុងការជំរះក្្តីខលះ ចំនពាះឈ្មួញសង្រ្គា មនៅក្នុងនហាគា  េិងនមែឹក្នំ្េ័ពនតព 

ពួក្នគបាេអះអាងថា ការចាប់បង្ខំក្នុមារឲ្យចូ�ន្វើរាហាេត�រូវបាេនស៊ើបអនងក� ប៉ានុដេ្តមិេ

បាេដផ្ក្ន�ើមូ�ោ្ឋ េនេអំនពើហឹងសាខាងផលូវនភេន�ើេ សូម្បីនេះជាដផ្ក្មួេនេបនច្ក្

នេសដែ�នតបើតបាស់នែើម្បីនក្ណ្ឌ ក្នុមារ ី េិងរចន្សម្័េ្អំណាចដែ�េិេមនតបើនៅក្្នុង

អងគាភាពន្ន្ក៏្នោេ។ អ�ី�តបធាេអេ្យការនៅក្្នុង�នុោការ ICC បាេអះអាងថា វា

ជាការ�ំបាក្ក្្នុងការបញ្ជា ក់្អំពីការបំពារបំពាេ នោេដផ្ក្ន�ើសក្្ខីក្ម្មរបស់ស្ក្្សី។ 

នោងតាមអ្ក្រះិគេ់ ឱកាសន្ន្ត�រូវបា�់បង់ ក្្នុងការបនងកើ��ក្្ខខណ្ឌ នំ្មនុខសតមាប់

ប្តឹងឧតកិ្ែ្ឋជេនេអំនពើហឹងសាខាងផលូវនភេ។ មាេដ�មួេក្រណីដែ�ជាការរនំោភក្នុមារា 

េិងបនុរស ដែ�បាេោក់្បេទានុក្។
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នព�នវោេឹងតបាប់អំពីថាន�ើចំណនុ ចន្ន្នេការរះិគេ់េឹងអាចបំបា�់បាេនៅក្្នុង 

អាណ�្តិនេតបធាេអេ្យការថ្មី នោក្ស្សី ហាវ េូ នបេសូ៊ោ ដែ�បាេចូ�កាេ់�ំដណងនៅឆំ្្ 

២០១២។ នៅក្្នុងនព�ស្បថចូ�កាេ់�ំដណង នោក្ស្សី តបកាសោ៉ាងចបាស់ថា 

បំណងរបស់នោក្ស្សីគឺជួេក្នុមារ េិងសស្តីបាេេេួ�េនុ�្តិ្ម៌។ នៅចនុងដខសីហា ឆំ្្ 

២០១២ នោក្ស្សីបាេដ�ងតំាង តបី៊ជីែ អនុីេនែ ន្េក្កិ្ចផ្្តួចនផ្តើមសស្តីនែើម្បេីនុ�្តិ្ម៌នេេ

ឌ័រជាេីតបឹក្សាខាងនេេឌ័ររបស់គ្�់។

កិ្ច្ផ្តួចនផ្តើមសស្តីនែើម្បីេនុ�្តិ្ម៌នេេឌ័រសតមាប់សមភាពនេ�ំណាងជាសស្តីេិងបនុរសនៅ

ក្្នុង�នុោការ ICC

កិ្ច្ផ្តួចនផ្តើមសស្តីនែើម្បីេនុ�្តិ្ម៌នេេឌ័រ គឺជាដផ្ក្មួេនេសម្័េ្ភាពនែើម្បី �នុោ 

ការតពហ្មេណ្ឌ អេ្តរជា�ិ ដែ�ជាបណា្ត ញមួេនេអងគាការមិេដមេរោ្ឋ ភិបា� ដែ�តាម 

ោេការរ្ររបស់�នុោការ ICC ក្្នុងនគ្�នៅដក្�ម្។ កិ្ច្ផ្តួចនផ្តើមសស្តីនែើម្បី 

េនុ�្តិ្ម៌នេេឌ័រដចក្រដមលក្ េិងនផ្្ត ះប្តូរេស្សេៈ េិងបេពិនស្្េ៍ជាមួេអងគាការសិេ្ិ

ន្រជីា�ិេិងអេ្តរជា�ិេិងសេ្តិភាព។ តំាងពីឆំ្្ ២០០៥មក្ កិ្ច្ផ្តួចនផ្តើមនេះបាេសនងក� 

េូវការ អភិវឌ្ឍខាងស្ថា ប័េនេ�នុោការ ICC េិងែំនណើ រការន្ន្នេ�នុោការនេះ។ 

ដផ្ក្ តាមការរ្របញ្នុ ះបញូ្�ែ�់គណៈក្ម្មការសស្តីនែើម្បីេនុ�្តិ្ម៌នេេឌ័រ សស្តីជា

អ្ក្ជំន្ញការខាងសិេ្ិន្របីាេបនងកើ�កិ្ច្ផ្តួចនផ្តើមនេះនៅក្្នុងនព�បនងកើ��ក្្ខេ្តិ

ក្ៈតក្រុងរ ៉ាមូេិងនព�បនងកើ��នុោការ ICC។ កិ្ច្ផ្តួចនផ្តើម សស្តីនែើម្បីេនុ�្តិ្ម៌នេេឌ័រ 

ផ្ត�់វគគាបណ្តនុ ះបណា្ត �អំពីនេេឌ័រ េិងបាេតបមូ�ឯក្ស្រដណនំ្ដែ�ដផ្ក្ន�ើ

ការ អេនុវ�្តជាក់្ដស្តង។ ក្្នុងចំនណាមកិ្ច្ការ នផ្សងនេៀ�ជានតចើេ កិ្ច្ផ្តួចនផ្តើមនេះបាេ 

អំពាវន្វឲ្យមាេចំេួេនស្មើគ្្នេនមធាវជីា សស្តី េិងបនុរស សតមាប់ការដ�ងតំាងជា

នៅតក្មក្្នុង�នុោការ ICC េិងមជ្ឈមណ្ឌ �ផ្ត�់ នោប�់ខាងដផ្ក្ចបាប់ ក៏្ែូចជា 

ក្ម្មវ ិ្ ីការពារសស្តីជាស្ក្្សី ដែ�ត�រូវបនងកើ�ន�ើងនន្ះផងដែរ។ កិ្ច្ផ្តួចនផ្តើមនេះបាេ 

នចញផសាេប័ណណរាេការណ៍ ពិស្្ត រអំពីនេេឌ័រតបចំាឆំ្្ ដែ�មាេការវភិាគជាក់្

ោក់្អំពីនេឌ័រនេការអភិវឌ្ឍស្ថា ប័េ រចន្សម្័េ្បនុគគា�ិក្ េិងែំនណើ រការ េិង/ឬ 

ការោក់្បេទានុក្។

របាេការណ៍ពិស្្ត ររំាងនេះក៏្បរ្ហា ញពីការរ្រផ្សពវផសាេនៅក្្នុងតបនេសន្

ន្ដែ�មាេជនមាល ះ េិងន�ើក្អេនុស្សេ៍សតមាប់�នុោការតពហ្មេណ្ឌ អេ្តរជា�ិផង

ដែរ។ នៅឆំ្្ ២០១១ េិង ២០១២ កិ្ច្ផ្តួចនផ្តើមសស្តីនែើម្បីេនុ�្តិ្ម៌នេេឌ័របាេន្វើការ

រះិគេ់ ែូចជា ការកា�់បេថាេោ៉ា ងនតចើេេូវចំេួេបនុគគា�ិក្ េិងមូ�េិ្ិសតមាប់ការរ្រ 

ផ្សពវផសាេ។ កិ្ច្ផ្តួចនផ្តើមនេះអះអាងថា ជា�េ្ផ� សស្តីនៅេីជេបេ ដែ�សថាិ�នតកាម

ការសនុីបអនងក�របស់�នុោការ ICC េឹងពនុំបាេេេួ�ព័�៌មាេតគប់តគ្េ់ន�ើេ
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នហើេការរ្រអប់រ ំេិងព័�៌មាេដបបនេះមាេស្រៈសំខាេ់ណាស់សតមាប់ន្វើការជាមួេស្

ក្្ស ីក៏្ែូចជា �មាល ភាព េិងការេេួ�េក្ ICC នៅតាមមូ�ោ្ឋ េផងដែរ។ អក្្វេិយាស្សស្ត 

ន្ន្បាេនផទាៀងផ្ទា �់តបការនេះ នោេដផក្្ន�ើការសិក្សាដបបពិនស្្េ៍របស់ពួក្នគ។

៣.១.៣ តុលាការកូនកាត់ - ករណតីេិកសា៖ តុលាការពិសេេសេរ៉ា សលអូន (SCSL)

�នុោការពិនសសនសរា៉ាន�អូេ (SCSL) គឺជាឧរាហរណ៍ែំបូងមួេនេ�នុោការ

កូ្េកា�់។ �នុោការនេះបាេបនងកើ�ន�ើងនោេអ.ស.ប នតកាមកិ្ចស្ហតប�ិប�្តិការ 

ជាមួេរោ្ឋ ភិបា�នសរា៉ាន�អូេ។ រំាងនៅតក្មជា�ិ េិងអេ្តរជា�ិត�រូវបាេដ�ងតំាង 

សតមាប់�នុោការនេះ។ នសចក្្តីសនតមចរបស់អ.ស.ប ន�ខ ១៣១៥ ចនុះនថ្ងេី ១៤ 

ដខសីហាឆំ្្ ២០០០ បាេកំ្ណ�់ថា �នុោការពិនសសឯក្រាជ្យត�រូវដ�នងកើ�ន�ើង 

នែើម្ប ី នស៊ើបអនងក�ឧតកិ្ែ្ឋក្ម្ម តបឆំ្ងមេនុស្សជា�ិ ឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មសង្រ្គា ម េិងការរនំោភ

សិេ្ិមេនុស្ស្្ងេ់្្ងរ ដែ�បាេតបតពឹ�្ត នៅក្្នុងអំ�នុងនព�សង្រ្គា មសនុវី�ិ ជាពិនសស 

ចាប់នផ្តើមពីនថ្ងេី ៣០ ដខវចិ្ិកា ឆំ្្ ១៩៩៦ ដែ�ជាកា�បរនិចេ្នេការចនុះហ�ថាន�ខា

ន�ើកិ្ចត្ពមនតពៀង សេ្តិភាពតក្រុងអាបី៊ែហ្សង់ េិងការពតងីក្រហូ�ែ�់កិ្ចត្ពមនតពៀង 

សេ្តិភាពជាផលូវការនៅនថ្ងេី ០៨ ដខមក្រា ឆំ្្ ២០០២។ សង្រ្គា មសនុវី�ិឆលងដែេនេះបាេចាប់ 

នផ្តើមនៅឆំ្្ ១៩៩១។ អស់រេៈនព�នតចើេជាងមួេេសវ�្សរ ៍ េិង 

នោេមាេការគំ្តេពីឈ្មួញសង្រ្គា ម �ីនបរ ី េិងតបធាន្្ិប�ីនៅអាណ�្តិ 

នតកាេមក្នេតបនេស�ីនបរ ី នោក្ ឆ្� នថ�័រ រណៈសិរ្សឯក្ភាពបែិវ�្ត (RUF) 

បាេ តបេនុេត្បឆំ្ងេឹងរោ្ឋ ភិបា�ខនុសៗ គ្្ ដែ�បាេចូ�មក្កាេ់អំណាច ក៏្ែូចជា 

ភាគីជនមាល ះខនុសៗគ្្ែនេនេៀ�ផងដែរ ែូចជា ក្ងក្មាល ងំការពារជេសនុវី�ិ (CDF) 

នៅនសរា៉ាន�អូេផងដែរ។

�ំណាងន្ន្នេ RUF េិង CDF – នរាះបីមិេដមេជាសមាជិក្នេក្មាល ងំតបោប់ 

អាវន្ុ នសរា៉ាន�អូេក៏្នោេ នៅេីបំផនុ�នៅដ�មាេែំនណាះស្ស្េសតមាប់ SCSL។ នរាះបី 

ជនតមើសភាគីរំាងនេះបាេេេួ�ការរះិគេ់នៅេូរំាងតបនេសក៏្នោេ តបធាន្្ិប�ី 

នៅនព�នន្ះ នោក្ អាមា៉ាែ ន�ែយាេ កាបា មាេការចាប់អារម្មណ៍ជាពិនសសន�ើការ

ប្តឹង�ំណាងន្ន្ក្្នុង�ំដណងជាេ់ខ្ស់នេ RUF េិង CDF។ នរាះបីបាេបនងកើ��នុោការ

នេះនៅក្្នុងេីតក្រុងង្ហវនុីនថាេនហើេក៏្នោេ តបជាជេជានតចើេមិេអាចតាមោេឲ្យែឹងថា�នុ

ោការនេះអាចធាន្េនុ�្តិ្ម៌ដែរឬនេ៖ ន្េក្ោ្ឋ េេំន្ក់្េំេងស្ធារណៈនេតបនេស 

នេះ ក៏្ែូចជា តបព័េ្ផសាេព័�៌មាេជា�ិ េិងអេ្តរជា�ិបាេន្វើនសចក្្តីរាេការណ៍�ិច�ួច

ប៉ានុនណាណ ះអំពីការជំរះក្្តីេីមួេៗ។ �នុោការពិនសសនេះបាេពិចារណាត�ឹម�ិច�ួច ឬគ្្ម េ 

នស្ះអំពីអំនពើហឹងសាខាងនេេឌ័រ ដែ� ការសនតមចភាគនតចើេរាក់្េងេឹងឥរោិបថ 

ដែ�នៅតក្មតបកាេ់េក្។
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�នុោការនេះមាេនឈ្្ម ះអាតក្ក់្នៅក្្នុងនែើមឆំ្្ ២០០៥ ក្្នុងនព�ដែ�តបធាេអេ្យការ 

នោក្ ភី្័រ ហា�័រ ត�រូវបាេរក្ន�ើញថាមាេនរាសពីបេបំពាេន�ើក្នុមារអីាេនុ ែប់បីឆំ្្ 

េិង ត�រូវបាេកា�់នរាសជាប់ពេន្្គ្រែប់តបំាបីដខ។

េនុក្ការរះិគេ់មួេដ�ក្- �នុោការ SCSL បនងកើ�ស្តង់ោរថ្មនីៅក្្នុងការជំរះក្្តកី្រណីនោក្ថាេ�័រ

អ�ី�តបធាន្្ិប�ីតបនេស�ីនបរ ី ឆ្� ថាេ�័រ ក៏្ត�រូវេេួ�ខនុសត�រូវចំនពាះអំនពើ

របស់ខលួេចំនពាះមនុខ�នុោការ ពិនសស នសរា៉ាន�អូេ ក្្នុងន្មជាអ�ី�ឈ្មួញសង្រ្គា ម 

េិងជេនស្សក្ោល េសង្រ្គា ម។ ថាេ�័រ បាេកាល េជាជេសំខាេ់ម្ាក់្នៅក្្នុងសង្រ្គា ម

សនុីវ�ិនៅនសរា៉ាន�អូេ េិងជាអ្ក្ផ្ត�់ថវកិាែ�់ RUF។ គ្�់ត�រូវបាេេមាល ក់្នចញពី 

�ំដណងនោេ SCSL នៅឆំ្្ ២០០៣ េិងត�រូវបាេ�នុំខលួេនៅឆំ្្ ២០០៦។ ថាេ�័រ 

ជាប់ បណ្តឹ ងក្រណីអាពាហ៍ពិពាហ៍នោេបង្ខំជា�ក្្ខណៈតបព័េ ្ រាសភាពខាងផលូវនភេ 

េិងការរនំោភដែ�ជាឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មតបឆំ្ងមេនុស្សជា�ិ ក្្នុងចំនណាមក្រណីែនេនេៀ�។ 

នែើម្ប ី េប់ស្ក �់អសថាិរភាពេនោបាេណាមួេនៅនសរា៉ាន�អូេ ការជំរះក្្តីបាេន្វើនៅ 

េីតក្រុងឡានអ។ នៅនថ្ងេី ២៦ ដខនមស្ ឆំ្្ ២០១២ ឆ្� ថាេ�័រត�រូវបាេរក្ន�ើញថា

មាេកំ្ហនុសនៅក្្នុងតគប់ក្រណីបណ្តឹ ងរំាង ១១ នៅក្្នុង�នុោការពិនសសនសរា៉ាន�អូេ។ 

នេះជាការក្�់សំគ្�់ជាន�ើក្ែំបូងថា (អ�ី�)តបធាេរែ្ឋ ជានមបញ្ជា ការ 

េិងមិេដមេជាជេនែែ�់ផ្ទា �់ ក៏្ត�រូវបាេកា�់នរាសពីអំនពើហឹងសាខាងផលូវនភេផងដែរ។ 

នៅក្្នុងនព�តបដហ�គ្្នន្ះ នេការតបកាសជាផលូវការសតមាប់ការជំេនុំជតមះក្្នុង�នុោ

ការ SCSL គណៈក្ម្មការដសវងរក្ការណ៍ពិ� េិងការផ្សះផសារ (TRC) នៅនសរា៉ាន�អូេ 

បាេចាប់នផ្តើមការរ្ររបស់ខលួេ។ េិែ្ឋភាពនោេដ�ក្មួេនេការវវិ�្តនៅក្្នុងសម័េនតកាេ

សង្រ្គា មនៅក្្នុងតបព័េេ្នោបាេ េិងេនុ�្តិ្ម៌នៅនសរា៉ាន�អូេ គឺថា អំនពើហឹងសាខាងនេេ 

ឌ័រនៅដ�បេ្តរហូ�ែ�់សពវនថ្ងនេះ នោេរោ្ឋ ភិបា�បាេបរ្ហា ញពីក្ងវះឆេទាៈេនោបាេ 

ក្្នុងការអេនុវ�្តកំ្ដណេតមង់ក្្នុងវស័ិេចបាប់ េិងសេ្តិសនុខ សូម្បដី�តបនេសនេះជាប់កា�ពវ 

កិ្ច្នែើម្ប�ីនុបបំបា�់អំនពើហឹងសាមក្ន�ើសស្តី នៅតាមដផេការសក្ម្មភាពស្តីពី នសចក្្តី 

សនតមចរបស់អ.ស.ប ន�ខ ១៣២៥ ក៏្ែូចជា វនិស្្េក្ម្មចបាប់មួេចំេួេក៏្នោេ។ នេះ

ជាការចង្នុ�បរ្ហា ញអំពីឱកាសដែ�បាេក្េលងផនុ� រាក់្េងេឹងការតបកាសអំនពើហឹងសា 

ខាងផលូវនភេជាបញ្ហា សងគាមនៅក្្នុងអំ�នុងនព�នេការសតមរុះសតមរួ�ជាមួេ ឧតកិ្ែ្ឋក្ម្ម 

សង្រ្គា ម។ តបការនេះន្វើឲ្យការកា�់នរាស ថាេ�័រ នៅក្្នុង�នុោការ SCSL រងឹរ�ឹ

ដ�មាេស្រៈសំខាេ់សតមាប់សក្ម្មភាពបញ្នុ ះបញូ្�ខាងេនោបាេ ដែ�ន្វើន�ើង 

នោេអងគាការមួេចំេួេ�ូច ដែ�មាេការនប្តជាញា ខស់្ខាងសិេ្ិន្រេិីងសិេ្ិមេនុស្ស។
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៣.១.៤ តុលាការកូនកាត់ - ករណតីេិកសា៖ អង្គជំនុំជពមរះវិស្មញ្ញសៅកនា នុងតុលាការកម្ នុជា (ECCC)

នបើគិ�អំពីនេេឌ័រ �នុោការកូ្េកា�់មួេនផ្សងនេៀ�មាេ�ក្្ខណៈគួរឲ្យចាប់ អារម្មណ៍ 

រាក់្េងេឹងការសតមរុះសតមរួ�ជាមួេអំនពើរនំោភ្្ងេ់្្ងរន�ើសិេ្ិមេនុស្ស៖ អងគាជំេនុំជតមះ 

វសិ្មញញានៅក្្នុង�នុោការក្ម្នុជា (ECCC)។ ដផក្្តាមចបាប់ដែ�បាេអេនុម័�នៅ ឆំ្្ 

២០០១ េិងបាេន វ្ើវនិស្្េក្ម្មនៅឆំ្្ ២០០៤ (ចបាប់ ECCC) អ្ក្េេួ�ខនុសត�រូវជាបឋម 

ចំនពាះឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មនោរនៅនៅក្្នុងរបបដខ្មរតក្ហមនៅក្ម្នុជា រវាងនថ្ងេី ១៧ នមស្ ឆំ្្ 

១៩៧៥ េិង ៦ មក្រា ឆំ្្ ១៩៧៩ ត�រូវនំ្មក្កា�់នរាសពីបេតពហ្មេណ្ឌ ។ ដខ្មរតក្ហម 

គឺជាគណៈបក្្សក្នុម្មនុេេិស្តក្ម្នុជា ដែ�ែឹក្នំ្នោេប៉ានុ�ព� េិងេេួ�ខនុសត�រូវក្្នុងការ 

ជនមលៀសនោេបង្ខំ ការបង្ខំឲ្យរស់នៅជាសមូហភាព ព�ក្ម្មនោេបង្ខំនៅក្្នុងវស័ិេ 

ក្សិក្ម្ម អាពាហ៍ពិពាហ៍នោេបង្ខំ ការបំដបក្ឪពនុក្មា្ត េពីកូ្េ ការបង្រ្ក បជាតេង់តរាេ្ំ 

ក៏្ែូចជា រារនុណក្ម្ម េិងការសមាល ប់“សត�រូវបែិវ�្តេ៍”ផងដែរ។ ការនផ្្ត �ន�ើ 

ចក្្ខនុវស័ិេនេតបជាជេថ្មី បេបញ្ជា ត�រូវបាេអេនុវ�្តមក្ន�ើតគប់េិែ្ឋភាពនេ ជីវ�ិឯក្ជេ 

េិងក្ងក្មាល ងំន្ន្ដែ�ត�រូវបាេោក់្ពតរ្េក្្នុងនគ្�បំណង ន្វើការត�រួ�តតា 

េិងោក់្េណ្ឌ ក្ម្ម។ វធិាេការន្ន្អេនុវ�្តនោេរបបនោធា ដែ�មាេរមួបញូ្�ការ

ពិនស្្េ៍នវជជាស្សស្តន�ើមេនុស្ស អំនពើហឹងសាខាងផលូវនភេមក្ន�ើសស្តី េិងបនុរស ក៏្ែូចជា 

ការរ�ូំ�កូ្េនោេបង្ខំ បាេនំ្មក្េូវភាពអ�់ោល េ ជម្ងឺ េិងការបា�់បង់ជីវ�ិោ៉ាង

នហាចណាស់មេនុស្ស ១,៧ោេន្ក់្។ រំាងអក្្តបតពឹ�្ត េិងជេរងនតគ្ះនេការរនំោភ 

ត�រូវោក់្េណ្ឌ ក្ម្មពីសំណាក់្ តក្រុមរំាងនេះ នោេស្រដ�”ឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មសី�្ម៌”របស់ពួក្នគ។ 

�នុោការតបជាជេបែិវ�្តេ៍ មាេវ�្តមាេតំាងពីឆំ្្ ១៩៧៩ ប៉ានុដេ្តមិេបាេចា�់បញូ្�អំនពើ 

ហឹងសាខាងនេេឌ័រន�ើេ។ បន្ទា ប់ពីមាេការចរចាោ៉ាងេូរន�ើខលឹមស្រនេ ការកា�់ក្្តី 

េិងថាន�ើ េី�ិវ ិ្ ីចបាប់ណាេឹងត�រូវេក្មក្អេនុវ�្ត នៅេីបំផនុ��នុោការនេះបាេចាប់នផ្តើម

ការរ្ររបស់ខលួេនៅនថ្ងេី ០៣ ដខក្ក្កោ ឆំ្្ ២០០៣។ �នុោការនេះមាេនៅតក្មអេ្តរជា�ិ 

េិងក្ម្នុជាចំេួេ ១៧របូ។ នៅតក្មរំាងនេះន វ្ើការនស៊ើបអនងក�អា ពាហ៍ពិពាហ៍នោេបង្ខំ 

ដែ� សថា�ិនតកាមការបញ្ជា ជាបេ្តបន្ទា ប់ពីរោ្ឋ ភិបា�។ ការជដជក្ដវក្ដញក្អំពីចបាប់ 

េិងវេិយាស្សស្ត  មិេត�ឹមដ�នផ្្ត �ន�ើថាន�ើសស្តីបាេកាល េជាជេរងនតគ្ះនោេ 

រនបៀបណា ប៉ានុនណាណ ះនេ ក៏្ប៉ានុដេ្តចំនពាះបនុរសនៅក្្នុង អាពាហ៍ពិពាហ៍ដបបនេះផងដែរ។ 

នៅក្្នុងក្រណីមួេ នមធាវអីា�លមឺ៉ាង់បាេនស៊ើបអនងក�ក្រណីអាពាហ៍ពិពាហ៍នោេបង្ខំនេ 

បនុរស ដែ�មាេអេ្តសញ្ញា ណ នភេមិេពិ�តបាក្ែម្ាក់្។ នៅក្្នុងនសវាសេ្តិភាពសនុវី�ិរបស់ 

ខលួេ នោក្ស្សីនមធាវបីាេន វ្ើការ ពិេិ�្យនមើ�េិែ្ឋភាពន្ន្ខាង នេេឌ័រនៅនព�ន្វើជា 

�ំណាងឲ្យជេរងនតគ្ះ។

ក្រណីពិនសស៖ ECCC បាេគិ�គូរអំពីតបជាជេដែ�មាេអ�្តសញ្ញា ណនេេឌ័រខនុសៗគ្្
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នរាះបីការនផ្្ត � ឬ មិេនផ្្ត �ន�ើអាពាហ៍ពិពាហ៍នោេបង្ខំ អាចជួេ�នុបបំបា�់

អំនពើហឹងសាខាងនេេឌ័រ េិងឋាន្េនុតក្មនេេឌ័រ នៅជាចំនណាេនៅន�ើេក៏្នោេ៖ 

សងគាមក្ម្នុជានជឿថា ការនផ្្ត �ដបបនេះមាេស្រៈសំខាេ់បន្ទា ប់បេ្ស ំ ន្ៀបេឹងេតមង់ 

ែនេនេៀ�នេអំនពើហឹងសាជាតេង់តរាេ្ំ។ េស្សេៈេូនៅមួេនផ្សងនេៀ�គឺថា 

ដខ្មរតក្ហមបាេនគ្រពតក្មសី�្ម៌មួេ។ អវីដែ�មាេបដេថាមនេៀ� �នុោការខលួេឯង

គឺជាតបធាេបេនេជនមាល ះ។ អំណាច េិងែំនណើ រការនេ�នុោការនេះសថា�ិក្្នុងការជដជក្ 

តាេ�ឹងេិង/ឬ ត�រូវបាេអក្្រះិគេ់នមើ�ន�ើញថា សថា�ិនតកាមគំន្ប នោេស្រដ�ឥេ្ិព� 

េនោបាេនៅក្តមិ�អេនុវ�្តពីសំណាក់្រោ្ឋ ភិបា�បច្នុប្បេ។្ អក្្សនងក�ការណ៍ពីខាង

នតរៅេិនេៀេតបការដែ�ថា រោ្ឋ ភិបា�រារាងំ�នុោការ ECCC ពីអេនុវ�្តការរ្ររបស់ខលួេ 

នោេកំ្ហិ� េិងមិេបាេជូេែំណឹងតគប់តគ្េ់ែ�់ស្ធារណជេអំពី�នុោការនេះ។ ពួក្

នគក៏្បាេអះអាងផងដែរន�ើេស្សេៈរាេចនង្ៀ�ចង�់្អំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍នោេបង្ខំ ដែ� 

�នុោការនេះតបកាេ់េក្ នៅនព�ពិចារណាអំពីអំនពើហឹងសាខាងនេេឌ័រ។ �នុោការ ECCC 

មិេបាេគិ�គូរអំពីអ�្តសញ្ញា ណខនុសៗគ្្នេនេេឌ័រន�ើេ នរាះបីតបការនេះមាេឥេ្ិព�

�ិច�ួចមក្ន�ើនគ្�េនោបាេនេេឌ័ររបស់តបនេសនៅក្្នុងសម័េកា�នតកាេជនមាល ះ

រហូ�ែ�់នព�នេះក៏្នោេ៖ នគ្�េនោបាេនេេឌ័របេ្តនផ្្ត �ជាពិនសស ដ�ន�ើសស្តី។ 

នៅក្្នុងសហគមេ៍នគ្�េនោបាេសេ្តិភាពអា�លមឺ៉ាង់ សញ្ញា ណពិនសសអំពីនេេឌ័រ 

របស់�នុោការ ECCC មិេបាេេេួ�ការេក្ចិ�្តេនុក្ោក់្បាេនតចើេន�ើេ នរាះបីនេះជា

កិ្ចក្ារខនុសគ្្មួេនៅក្្នុងការស្ស្វតជាវខាងនេេឌ័រតាមដបបសក្�វេិយា�័េក៏្នោេ។

ការេននាិដ្ឋា ន

រា�់វធិាេេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�មាេសកា្ត េនុព� េិងដែេកំ្ណ�់ នៅនព�ពាក់្ព័េ្ 

ជាមួេការអេនុ វ�្តេនុ�្តិ្ម៌នេេឌ័រនៅក្្នុងសងគាមន្សម័េកា�នតកាេសង្រ្គា ម។ 

ការអេនុវ�្តវធិាេនេះ មិេអាចន្វើន�ើងោច់នោេដ�ក្ន�ើេ ប៉ានុដេ្តត�រូវដ�ន្វើន�ើងនៅក្្នុង

បងគានុំជាមួេកំ្ដណេតមង់សនុីជនតរៅសំខាេ់ៗនៅក្្នុងរែ្ឋ តបព័េ្ចបាប់ នសែ្ឋកិ្ច្ េិងសងគាម។ 

នគ្�នៅគួរដ�ជាេនុ�្តិ្ម៌សងគាម ការពតងឹងេូវការអេនុវ�្ត េិងការនគ្រពសិេ្ិមេនុស្ស 

របបតបជា្ិន�េ្យ ការ�នុបបំបា�់អំនពើពនុក្រ�ួេ ក៏្ែូចជា ការដក្�ម្ពិ�តបាក្ែនៅ

ក្្នុងរចន្សម្័េ្ចបាប់ េិងនសែ្ឋកិ្ច្ សតមាប់តក្រុមតបជាព�រែ្ឋតកី្តក្ េិងេេ់នខសាេ។ 

ការន�ើក្កំ្ពស់វរជេនៅក្្នុងមូ�ោ្ឋ េ គឺជាការជួេែ�់របបនោធាេិេម េិងបនងកើ�ឲ្យ 

មាេការនតបើតបាស់អំណាចនោេបំពាេជាថ្មីន�ើងវញិ។ ការបនងកើេវសិមភាពសងគាម េិង 

ការតបមូ�ផ្តនុំ្េធាេនៅក្្នុងក្ណា្ត ប់នែវរជេចាស់/ថ្មី នៅថ្ាក់្មូ�ោ្ឋ េ េិងថ្ាក់្ជា�ិ 

គឺជាឧបសគគាចំនពាះែំនណើ រការសេ្តិភាព េិងតបជា្ិបន�េ្យនៅក្្នុងរេៈនព�ម្្យម
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េិងរេៈនព�ដវង ក៏្ែូចជា ចំនពាះការដក្ដតបសតមាប់រេៈនព�េូរអដងវងនេឋាន្ 

េនុតក្មនេេឌ័រ េិងរវាងជំន្េ់មេនុស្សផងដែរ។ តបសិេនបើរែ្ឋ េិងអ្ក្ពាក់្ព័េ្អេ្តរជា�ិ 

មិេចា�់វធិាេការណាមួេនេនន្ះ  ឬ  តគ្េ់ដ�ពតងឹងតក្រុមដែ�ភាគនតចើេជា    វរជេមិេ

ស្សបចបាប់នៅតាមមូ�ោ្ឋ េនៅក្្នុងរេៈនព�ខលី (េិងដែ�មាេេស្សេៈចនង្ៀ�ចង្�់) 

នោេនជឿថា តក្រុមវរជេរំាងនេះអាចបនងកើ�ឲ្យមាេសណា្ត ប់ធ្ាប់សងគាម នគេឹងមាេហា

េិភ័េនេបនងកើ�ន�ើងវញិេូវការរនំោភបំពាេអំណាចជា�ក្្ខណៈតបព័េ្ អំនពើផ្្ត ច់ការ 

េិេម េិងនោធាេិេម។

ជានគ្�ការណ៍ បា�នុភូ�រំាងនេះមាេដចងនៅក្្នុងេតមង់នេរបបនោធាដែ�ភាគ 

នតចើេជាបនុរស េិងនៅក្្នុងអំនពើហឹងសាតពហ្មេណ្ឌ  េិងអំនពើហឹងសាខាងនេេឌ័រ។ ន�ើសពីនេះ 

ការបនងកើ�របបនោធាេិេមន�ើងវញិ គឺជាការផ្ត�់ឱកាសែ�់តក្រុមហ៊នុេខ្ា��ូចដែ� 

ផ�ិ�អាវន្ុ  េិងឈ្មួញអាវន្ុ  ចូ�រមួនៅក្្នុងជំេួញដែ�ផ្ត�់ក្នតមនតចើេ នោេផគា�់ផគាង់

អាវន្ុ ែ�់ជេនែែ�់ជាអ្ក្តបតពឹ�្តអំនពើហឹងសានៅក្្នុងមូ�ោ្ឋ េ ក្្នុងតបនេសន្ន្នៅ 

សម័េនតកាេជនមាល ះ រំាងនោេស្សបចបាប់ េិងន�្មើសចបាប់។ ជេរងនតគ្ះពីអំនពើហឹងសា 

មិេដមេមាេត�ឹមដ�ជាសស្តីេិងក្នុមារ - ក្នុមារ ីេិងក្នុមារាប៉ានុនណាណ ះនេ ប៉ានុដេ្តក៏្ជាបនុរសនៅក្្នុង

ស្ថា េភាពខនុសៗគ្្ េិងអាេនុខនុសគ្្ ក៏្ែូចជា តបជាព�រែ្ឋដែ�មាេេំនន្រខាងផលូវនភេ 

េិងអ�្តសញ្ញា ណខាងនេេឌ័រខនុសគ្្ផងដែរ។ ឧតកិ្ែ្ឋក្ម្មឆលងដែេនោេតក្រុមជេពា� 

មិេត�ឹមដ�មាេនៅហាក ន�មា៉ា ឡា ឬ អាង្ហវិក្ខាង�្ូបងប៉ានុនណាណ ះនេ នហើេឧតកិ្ែ្ឋក្ម្ម�ូចតា

ចតបចំានថ្ងនៅក្្នុងតបនេសជានតចើេក្្នុងសម័េកា�នតកាេជនមាល ះគឺជាភស្តនុតាងអំពីភាព

ចំាបាច់បន្ទា េ់ក្្នុងការោក់្ឲ្យអេនុវ�្តវធិាេដបបថ្មីខាងនេេឌ័រ ដែ�បនងកើ�ន�ើងនែើម្បីផ្សពវ

ផសាេឲ្យែ�់រំាង បនុរស េិងក្នុមារា។ ការេក្ចិ�្តេនុក្ោក់្បដេថាមនេៀ�គួរដ�នផ្្ត �ន�ើអំ

នពើហឹងសាខាងផលូវនភេ ដែ�តបតពឹ�្តមក្ន�ើក្នុមារា េិងបនុរស នៅក្្នុងអំ�នុងនព�សង្រ្គា ម។

អំនពើហឹងសាខាងផលូវនភេដែ�តបតពឹ�្តមក្ន�ើបនុរស េិងក្នុមារា ដែ�សពវនថ្ងនេះបាេ 

េេួ�ការេក្ចិ�្តេនុក្ោក់្ត�ឹម�ិច�ួច នៅក្្នុងនគ្�េនោបាេសេ្តិភាព នេេឌ័រ 

េិងសេ្តិសនុខ ឬ សិេ្ិមេនុស្ស េិងចបាប់អេ្តរជា�ិ ក៏្ែូចជា ផ�ប៉ាះពា�់របស់វាមក្ន�ើអ�្ត

សញ្ញា ណនេេឌ័ររបស់ជេរងនតគ្ះ កិ្�្តិេសរបស់ពួក្នគ េិងអេ្តរក្ម្មជាបេ្តរវាងបនុរស

េិងសស្តី ក៏្ត�រូវដ�េក្មក្ពិចារណាឲ្យបាេខាល ំងកាល ជាងមនុេផងដែរ។ ការេេួ�បាេេនុ�្តិ

្ម៌នៅនតកាេែំណាក់្កា�សង្រ្គា ម នតចើេដ�នៅដ�ជាសនុបិេដែ�មិេរាេ់សនតមចបាេ 

សតមាប់បនុរស ដែ�បាេរងការបំពារបំពាេខាងផលូវនភេ េិងដែ�បាេរចួជីវ�ិពីការរនំោភ 

បំពាេនោេអំនពើហឹងសា។

នសវាសេ្តិសនុខរំាងអស់ត�រូវដ�រា៉ា ប់រងការេេួ�ខនុសត�រូវន�ើ េនងវើរបស់ខលួេ។ រាក់្េង 

េឹងជេនែែ�់ មិេត�ឹមដ�ក្ងក្មាល ំងសេ្តិសនុខរបស់រែ្ឋ ជាពិនសស ឈ្មួញសង្រ្គា ម ឬ 
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េនុេជ្េនៅក្្នុងអងគាភាពេ័ពនតពប៉ានុនណាណ ះនេ ដែ�ត�រូវដ�េេួ�ខនុសត�រូវ ប៉ានុដេ្តរំាងអក្្ដែ� ន្វើ

ការនៅក្្នុងតក្រុមហ៊នុេសេ្តសិនុខឯក្ជេផងដែរ ដែ�តាម្ម្មតាគឺបនុរស េិងជាញឹក្ញាប់ គឺជា

អ�ី�េនុេជ្េមក្ពីតបនេសខនុសៗគ្្។ ជាញឹក្ញាប់ ពួក្នគត�រូវបាេរោ្ឋ ភិបា� េិងអ.ស.ប 

ជួ�នែើម្បបីនតមើការនៅ ក្្នុងនបសក្ក្ម្មរក្សាសេ្តភិាព េិងបងកអសេ្តសិនុខ េិងអសថារិភាព 

តាមរេៈអំនពើហឹងសា(ខាងផលវូនភេ)របស់ពួក្នគ ដែ�មិេ បាេេេួ�ការោក់្េណ្ឌ ក្ម្ម។ 

នរាះបីតក្រុមហ៊នុេ សេ្តសិនុខពឹងដផក្្ន�ើតក្មអេនុវ�្ត របស់ខលេួផ្ទា �់ក៏្នោេ ឬ បេប្បញញា�្តអំិពីេិេណ្ឌ  

ភាពរបស់អ.ស.ប ពួក្នគភាគនតចើេតប�ិ ប�្តកិារនៅក្្នុង�ក្្ខខណ្ឌ មិេចបាស់ោស់រាក់្េងេឹង 

េិេណ្ឌ ភាព ជាពិនសស រាក់្េង េឹងការរនំោភបំពាេខាងផលវូនភេ។ េំន្ក់្េំេងរវាងតក្រុមអ្ក្តជរុ�

េិេមខាង ស្សន្ េិងនេេឌ័រ ក៏្គួរដ�េក្មក្វភិាគផងដែរ។ ជំហាេសំខាេ់មួេនេៀ�ដែ�គួរ 

ដ�េក្ចិ�្តេនុក្ោក់្ផងដែរនន្ះ គឺចំណងរាក់្េងរវាង អ្ក្តជរុ�េិេមខាងស្សន្ េិងនេេឌ័រ។ 

នៅេីនេះ ឆេទាៈក្្នុងការបងកអំនពើហឹងសា មិេដមេជានរឿងដ�មួេនេនែើមនហ�នុ ប៉ានុនណាណ ះនេ។ នៅក្្នុង 

តបនេស មួេចំេួេក្្នុងសម័េកា�នតកាេជនមាល ះ ដែ�រមួរំាង រែ្ឋអនុសី្ល មផងដែរ ពួក្តជរុ�េិេម 

នេវហិារប៉ាង់ន�កូ្ស្្ត �់ មក្ពីស.រ.អា នផ្្ត �នគ្�នៅជាពិនសសន�ើតបជាជេដែ� បាក់្សបា� 

តាមរេៈការសេយាជួេផ្ត�់ការសនង្រ្គា ះ េិងចា�់េនុក្ខលេួឯងែូចជាអក្្ជួេេំេនុក្បតមរុង 

ដែ�នេះជាស្ថា េភាពដែ�ជេនភៀសខលេួ សនុរី ីនៅតបនេសហ្សក្ែង់បាេជួបតបេះ ក្្នុងនព�ដែ� 

ពួក្នគនគចខលេួពីសង្រ្គា មសនុវី�ិ។ េេទាមឹេឹងនេះ ពួក្នគតបមាថ េិងផ្តន្ទា  សិេ្មិេនុស្សរបស់សស្តី 

ជេស្សឡាញ់នភេែូចគ្្ េិងបរ្ហា ញពីអរេិភាពចំនពាះសក្ម្មជេសិេ្រំិាងនេះ។

េស្សេវស័ិេខាងេនោបាេ-នេេឌ័រអំពីេនុ�្តិ្ម៌អេ្តរកា�សតមាប់សងគាមន្ន្នៅ

ក្្នុង អេ្តរកា� ដែ�តាម្ម្មតាគឺជាមេនុស្សភាគនតចើេ េិងមិេដមេជាតក្រុម�ូចតាចន�ើេ 

ែូចដែ�បាេ ន�ើក្នស្ើនៅក្្នុងនគ្�ការណ៍ដណនំ្ន្ន្។ ក្ងវ�់ន្ន្ខាងសិេ្មិេនុស្សនៅ 

ក្្នុងមូ�ោ្ឋ េ សស្តី ក្នុមារ េនុវជេ អក្្មាេផទានុក្នមនរាគនអែស៍/ជម្ងនឺអែស៍ េិងអងគាការLGBTI ក៏្ែូចជា 

អក្្ស្រព័�៌មាេន្ន្ បាេកាល េជាអក្្រងនតគ្ះ នៅចំនពាះមនុខនគ្�នៅេនុេស្្សស្តរេៈនព�ខលី 

នេការបនងកើ�អងគាភាពរែ្ឋបា�នៅតាមមូ�ោ្ឋ េ ឲ្យបាេឆ្ប់រហ័សតាមដ�អាចន្វើបាេ។ ក្ងវ�់រំាង 

នន្ះនថាក �នរាសបណា្ត ញបរបិា�កិ្ចដ្ែ�គ្្ម េ�មាល ភាពនៅនតកាមរែ្ឋបា�នេ តក្រុមវរជេចាស់/

ថ្ម ី នៅក្្នុងការដសវងរក្ េិងដចក្ចាេ្េធាេ (ែូចជា ែី្ល ី មូ�េិ្ិអភិវឌ្ឍេ៍ ពីម្ាស់ជំេួេន្ន្ 

េិង្េធាេដរ ៉ា) េិងអំពាវន្វឲ្យមាេសេ្តភិាពរេៈនព�េូរអដងវង េិងែំនណើ រការអភិវឌ្ឍេ៍។ 

ក្ងវ�់រំាងនន្ះរមួមាេ ការន្វើតបជា្ិបន�្យភាវបូេីេក្ម្ម េិងការ ន្វើសមិេ្កិ្ម្មសិេ្មិេនុស្ស 

េនុ�្តិ្ ម៌នេេឌ័រ េិងការកំ្ចា�់អំនពើពនុក្រ�ួេ នពា�គឺ នគ្�ការណ៍សំខាេ់ៗនេអភិបា�

កិ្ច�្។្ ការរាមរារសំខាេ់ៗរបស់ពួក្នគកំ្ពនុង ដ�ធាល ក់្កាេ់ ដ� នតចើេន�ើងចំត�នចៀក្ថលង់ 

ដែ�ជាអក្្ក្ស្ងដផេការរបស់រែ្ឋ េិងម្ាស់ជំេួេន្ន្ សូម្បដី�សេ្តភិាព េិងដផេការសក្ម្មភា

ពអភិវឌ្ឍេ៍នគ្�េនោបាេនេេឌ័រ េិងេនុេស្្សស្តសិេ្មិេនុស្ស រាមរារឲ្យរមួបញូ្�តបការនេះ

ក៏្នោេ។ បញ្ហា នេះន វ្ើឲ្យ ការនផ្្ត �ជាសំខាេ់ន�ើ�តមរូវការេូ�ំេូោេនែើម្បនី្វើឲ្យមាេការនគ្រព

សិេ្មិេនុស្ស េិងេនុ�្តិ្ ម៌នេេឌ័រ កាេ់ដ�មាេស្រៈសំខាេ់។
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