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១. សេចក្តីផ្ើម
ត

ការសិក្សានេះវ ិភាគ

អំពីថាត�ើយេនឌ័រត្រូវបានល�ើកយកមក

ឬទេនៅក្នុងសម័យអន្តរកាលបន្ទាប់ពីមានសង្រ្គាម
អំណាចផ្តាច់ការ
និងប្រសិនប�ើមានការពិចាណា
សំណួរគន្លឹះដែលល�ើកឡ�ើងនៅទីនេះគឺ៖

ពិចារណាដែរ

ជម្លោះហឹង្សា

និង

ត�ើធ្វើឡ�ើងបែបណា។

ត�ើស្ថាប័ននិងយន្តការយុត្តិធម៌

អន្តរកាល

អាច សម្រេចបានយុត្តិធម៌យេនឌ័រកម្រិតណា? សំណួរនេះក�ើតចេញពីការសន្មតិដែលថា
ទម្រង់នានានៃអំព�ើហឹង្សាខាងយេនឌ័រ ក៏ដូចជា ភាពខុសគ្នាខាងយេនឌ័រ ត្រូវតែល�ើក
យកមកពិចារណាផងដែរ នៅពេលទទួលស្គាល់ពីសង្រ្គាម អំព�ើហឹង្សាជាទ្រង់ទ្រាយធំ
និងការរ ំលោភធ្ងន់ធ្ងរល�ើសិទធិម
្ នុស្ស។

មានតែតាមរយៈការធ្វើបែបនេះទេ

ទ�ើបអាច

កំចាត់ចោលរចនាសម្ព័ន្ធហឹង្សា បង្កើតដំណ�ើរការសន្តិភាពដោយនិរន្តរភាព និងរ�ៀបចំឲ្យ
មានយុត្តិធម៌សង្គមទៅបាន។
ប្រការសំខាន់គឺត្រូវប្រកាន់យកទស្សនៈវ ិភាគដែលទាក់ទងនឹង

ដូច្នេះ

យុត្តិធម៌អន្តរកាល
អ្វីដែលហៅថា

ក៏ដូចជា

ស្ថាប័ននានាដែលមានមកទល់ពេលនេះផងដែរ។

យុត្តិធម៌អន្តរកាល

វាត្រូវតែបន្ស៊ីគ្នាជាមួយអតីតកាល

គឺ

ជាការកំណត់អំពីរបត់នៃ

នៅក្នុងអំឡុងពេលកំណត់ជាក់លាក់
និងជនរងគ្រោះបានឃ�ើញយុត្តិធម៌។

តម្រូវឲ្យជនដៃដល់ទទួលខុសត្រូវ

វាជាការស្វែងរកការតម្រង់ទិស

នៅក្នុ ងសម័ យ កាលបច្ចុ ប្បន្ន។
មានគោលដៅកែប្រែស្ថានភាព
ឬ

គុណតម្លៃខាងសីលធម៌។

ការផ្លាស់ប្តូរ៖

ដោយសារវាជាការស្វែងរកភាពចុះសម្រុងគ្នា

ជាមួយការរ ំលោភធ្ងន់ធ្ងរល�ើសិទធិម
្ នុស្ស
ទន្ទឹមនឹងនេះ

វ ិធាន

ល�ើសពីនេះ

សម្រាប់ដំណ�ើរការផ្សះផ្សារ

វាជាការគិតទៅខាងមុខ

និងរចនាសម្ព័ន្ធសង្គម
ដូច្នេះ

ការរួមបញចូល
្

ដោយសារវា

និងបង្កើតប្រព័ន្ធច្បាប់ថ្មីៗ
យេនឌ័រជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធទៅ

ក្នុងកំណែទម្រង់ច្បាប់សំខាន់ៗ អាចជួយកំចាត់ចោលវ ិសមភាពសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច
ដែលធ្លា ប់ជាមូលហេតុនៃសង្រ្គាម និងជាមូលហេតុនៃអំព�ើហឹង្សាខាងយេនឌ័រ។
វ ិធានកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅ ដូចជា ការបង្កើតគោលការណ៍ច្បាប់ និងកំណែទម្រង់ស្ថាប័ន
ពេញលេញ ដែលរួមទាំង ការត្រួតត្រាតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យល�ើកងកម្លា ំង សន្តិសុខ
ត្រូវ បានបង្កើ តឡ �ើ ង ដ�ើ ម ្បីទប់ ស្កាត់ អំ ព�ើ ហឹ ង្ សាហួ ស ហេតុដែលក�ើ តឡ �ើ ង ដដែលៗ
និងការ

រ ំលោភធ្ងន់ធ្ងរល�ើសិទធិម
្ នុស្សទៅអនាគត

ពីសំណាក់ស្ថាប័នរដ្ឋ

(យោធា

នគរបាលនិងតុលាការ) និងភ្នាក់ងារក្រៅពីស្ថាប័នរដ្ឋ ។
ដោយសារហេតុផលនេះ

ដំណោះស្រាយអន្តរជាតិនានាអំពីដំណ�ើរការសន្តិភាព

បាន បង្កើតឲ្យមានយុត្តិធម៌អន្តរកាល និងទិដ្ឋភាពនានាខាងយេនឌ័រអស់រយៈពេលជា
ច្រើនឆ្នាំមកហ�ើយ។

ដំណោះស្រាយទាំងនោះបានអំពាវឲ្យនាំយកមកកាត់ទាសតាម

ច្បាប់ និងបញ្ឈប់អំព�ើហឹង្សាខាងផ្លូវភេទមកល�ើស្រ្តីនៅក្នុងពេលសង្រ្គាម។
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អង្គការសហប្រជាជាតិ (អ.ស.ប)ក៏បានចាត់ទុកប្រការនេះជាស្នូលនៃគោលការណ៍

ណែនាំរបស់ខ្លួនស្តីពីយុត្តិធម៌អន្តរកាលផងដែរ។

គោលការណ៍ណែនាំដូចគ្នានេះមាន

គោលដៅបង្កើតវ ិធានច្បាប់ និងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសិទធិម
្ នុស្ស។ ទោះជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ
នៅតាមកន្លែងជាច្រើន

ដោយសារនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្តែង

នដោះស្រាយបញ្
ហា យេនឌ័រឡ�ើយ

យុត្តិធម៌អន្តរកាលមិ

ដូច្នេះវានាំមកនូវកំណ�ើនវ ិសមភាព

ឋានានុក្រម

និងទម្រង់ នៃអំព�ើហឹង្សានៅក្នុងរយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែង។ ការសិក្សានេះពិនិត្យ
ម�ើលពិស្តារនូវបញ្
ហា ទាំងនេះ ក៏ដូចជា ការប្រឈមនានាដែលក�ើតឡ�ើងផងដែរ។

ការសិ ក្ សានេះពិ និ ត ្យម�ើ លលអិតល្អន
្
់ អំ ពី កា រមិ នអ�ើ ព�ើ ចំ ពោ ះយេនឌ័ រ នៅក្នុ ងគោល

ការណ៍ណែនាំ

និងផែនការសកម្មភាពរបស់អាល្លឺម៉ង់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងជម្លោះ

នឹងយោងទៅសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានា

ទន្ទឹម

និងទម្លា ប់អនុវត្តខាងការរក្សាសន្តិភាពផង

ដែរ។ ការសិក្សាអំពីសន្តិភាព និងឯកសារគោលនយោបាយជាច្រើនដែលរ�ៀបចំជាសេ
ចក្តីព្រាងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាល្លឺមង់

ក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សានយោបាយ បាន
វ ិនិចឆ័យ
្ ខុសចំពោះតួនាទីសំខាន់ៗនៃឋានានុក្រមយេនឌ័រ
និងចរ ិកលក្ខណៈនៃបុរស
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយោធា។
ប្រការនេះបង្ហាញពីភាពចាំបាច់ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលភាព
ខុសគ្នានៃសក្តានុពល និងដែនកំណត់នៃលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងច្បាប់ និងស្ថាប័នអន្តរជាតិ
ដែលដ�ើរតួជាអ្នកគិតគូរពីអនាគត នៅក្នុងការកសាងគោលនយោបាយ និងបរ ិធាន ព្រម
ទាំងយុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់ៗនៃយុត្តិធម៌អន្តរកាលដោយផ្អែកតាមទស្សនៈយេនឌ័រ។ ការសិ
ក្សានេះមានគោលដៅជួយនៅក្នុងការធ្វើបែបនេះ។
អំព�ើហឹង្សាខាងផ្លូវភេទដែលបានអនុវត្តមកល�ើកុមារា និងបុរស មានគោលដៅ បំផ្លាញ ស្ថិរភាពសង្គម

នៅក្នុងពេលមានសង្រ្គាម ជនល្មោ ភសង្រ្គាម និងអ្នកឧបត្ថម្ភសង្រ្គាម ភាគច្រើនជាបុរស
មានអំណាច ប៉ុន្តែជួនកាល ក៏ជាស្រ្តីនៅក្នុងត្រកូលដែលរងឥទ្ធិពលពីបុរសផងដែរ គឺជា
អ្នកបង្កើតឲ្យមានវ ិសមភាព។

ពួកគេបញ្
ជា ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំព�ើហឹង្សាខាងផ្លូវភេទ៖

ភាគច្រើនមកល�ើស្រ្តី និងកុមារ ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់ មកល�ើបុរស និងកុមារាផងដែរ។ ទម្រង់

នានានៃការស្អប់និងការបំបាក់មុខពពួកមនុស្សដែលស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា ដែលមានកា
រពាក់ព័ន្ធជាមួយអំព�ើរ ំលោភ ដែលប្រព្រឹត្តដោយបុរស និងក្នុងករណីជាច្រើន គឺជាការ
បំពានល�ើបំរាមសំខាន់ៗខាងវប្បធម៌
ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវ

ឬសាសនា ដូច្នេះមានលក្ខណៈជ្រុលហួសហេតុ

អង្គការយេនឌ័រនិងសន្តិភាព

បណ្តា ញសុខភាព

ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

ព្រហ្មទណ្ឌ ឬយន្តការយុត្តិធម៌អន្តរកាល គ្មានការអធិប្បាយ ហ�ើយសញ្ញាណនៃទម្រង់ប
ទល្មើសបែបនេះក៏ពុំធ្លា ប់បានយកមកពិនិត្យ
ទណ្ឌឡ�ើយ។

4

ឬយកមកកាត់ក្តីកនុងប្រព័
្
ន្ធតុលាការព្រហ្ម

ការបំពានដោយប្រើអំព�ើហឹង្សា

ដែលផ្តោតល�ើពលរដ្ឋដែលមានអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ

ខុស គ្នា ឬផ្តោតល�ើក្រុមមនុស្សដែលមាននិន្នាការណាមួយខាងផ្លូវភេទ សុទ្ធតែពុំមានរួម
បញចូល
្ នៅក្នុងយុត្តិធម៌អន្តរកាល ឬ គោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធឡ�ើយ។

ការផ្តោតជាទូ ទ ៅនៃយុត្តិធម៌ អ ន្ត រ កាលមកល�ើ អំ ព�ើ រ លំ ោភល�ើ ស្រ្តីដែលជាយុទ្ធ

សាស្រ្តមួយ

ក្នុងសង្គ្រា ម

មិនបានគិតគូរអំពីប្រការដែលថា

ការបំពានដោយអំព�ើហឹ

ង្សាទាំងនេះក៏ជាទម្រង់ប្រយោលមួយនៃអំព�ើហឹង្សាមកល�ើបុរសផងដែរ។

ដូច្នេះប្រ

ការសំ ខា ន់ គឺ ត្រូវ រួ ម បញចូល
្ សញ្ញា ណបែបនេះនៃយេនឌ័ រ ទៅក្នុ ងការគិ ត គូ រ ផងដែរ។
ជាមួយយុទ្ធសាស្រ្តនេះ ទាហាន ឬអង្គភាពទ័ពព្រៃ បានបំពានល�ើកត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃ

ថ្នូររបស់ខ្លួនឯងដែលជាមនុស្សប្រុស មកល�ើបុរសនានាដែលមានជាប់ទំនាក់ទំនងជិតស្និ
ទ្ធទៅនឹងជនរងគ្រោះ និងធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្ថិរភាពសង្គម។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអត្តសញ្ញាណរួម
អំព�ើរ ំលោភបែបនេះ

ឆ្លុះបញ្
ចា ំងពីការចុះខ្សោយខាងផ្នែកសាសនា

និងសីលធម៌

ឬ

សញ្ញាណ និង/ឬ អ្វីដែល ហៅថា ស្ថាប័នជាតិ ដែលមានស្រ្តីជានិម្មិតរូប។
តួអងស្គ ្រ្តី ត្រូវបានចាត់ទុកជានិម្មិតរូបគន្លឹះមួយនៃការវាយប្រហារនៅក្ងជម្
ល ោះដោយអំព�ហ
ើ ង្
ឹ សា
នុ

អត្តសញ្ញាណរួម ពុំត្រូវបានអធិប្បាយឡ�ើយ ប៉ុន្តែត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងវ ិញម្តងហ�ើយ
ម្តងទ�ៀតជាបន្តបន្ទាប់។ យេនឌ័រដ�ើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងដំណ�ើរការនេះ។ តួអង្គស្រ្តី

ត្រូវបានចាត់ទុកជាពិសេស ថាជានិម្មិតរូបសំខាន់មួយនៃការវាយប្រហារ នៅក្នុងជម្លោះដែ
លមានលក្ខណៈជាតិនិយម ការបែងចែកជាតិសាសន៍ ឬ សាសនានិយម។ ទន្ទឹមនឹងនេះ
នៅក្នុងសង្រ្គាមដែលបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីឈ្លានពានយកដែនដី

ដ�ើម្បីទាញយកធនធានរ៉ែ

ដីធ្លី ឬ យកទីកន្លែងធ្វើជាទីលានសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ មេបញ្
ជា ការចេញបញ្
ជា ឲ្យប្រើវ ិធីរ ំ
លោភ ដែលជាយុទ្ធសាស្រ្តដ�ើម្បីបំបាក់មុខ និងបណ្តេ ញចេញជាក្រុមៗ។ ដូច្នេះ តួអង្គស្រ្តី
គឺជាផ្នែកមួយនៃនយោបាយ នៅក្នុងដំណ�ើរការនៃជម្លោះ។ អត្តសញ្ញាណដែលកំណត់

តាមប្រពៃណី និងកត្តា ពាក់ព័ន្ធជាមួយភាពជាមនុស្សប្រុស ដែលផ្តល់ឲ្យបុរសនូវតួនាទី
ជាអ្នកការពារស្រ្តី និងកុមារ ត្រូវរងការវាយប្រហារ ដោយសារតែមានការរ ំលោភបំពាន
ល�ើស្រ្តី និងដោយសារតែនៅក្នុងករណីនោះ បុរសត្រូវបានបង្ហាញ ថាគ្មានសមត្ថភាពកា
រពារសមាជិកកនុងគ្រួ
្
សាររបស់ខ្លួន។
នៅក្នុងរបបផ្តាច់ការ

បុរសដែលតំណាងឲ្យអំណាចរដ្ឋ

ដូចជា

ទាហាន

និង

នគរបាល ប្រើប្រាស់វ ិធីរ ំលោភ ដោយផ្អែកមូលដ្ឋានប្រហែលគ្នានេះពោលគឺ ការសំដែង
អំពីសព្វានុភាពរបស់ខ្លួន

និងជាយុទ្ធសាស្រ្តមួយ

ដ�ើម្បីបំបាក់មុខសត្រូវ

ក៏ដូចជា

ល�ើកមោទនភាពក្នុងក្រុមផងដែរ។

5

ក្នុងករណីខ្លះ

ទាហានស្រ្តី

និងនគរបាលស្រ្តី

ក៏ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើទារុណកម្មខាង

ផ្លូវភេទ ផងដែរ ឬ មេបញ្
ជា ការស្រ្តីមួយចំនួនតូច ចេញបញ្
ជា ឲ្យប្រើប្រាស់ការធ្វើទារុណ
កម្មបែបនេះ។

ទោះជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ

យន្តការយុត្តិធម៌អន្តរកាលជាច្រើនមិនអាច

បង្ហាញឲ្យឃ�ើញពីកត្តា ជម្រុញ និងទិដ្ឋភាពនានាដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់និងសម្ងាត់
ខាងយេនឌ័រ សូម្បីយន្តការទាំងនោះផ្តោតល�ើការធ្វើឲ្យខូចខាតជាអចិន្រ្តៃយ៍មកល�ើចំណ
ងគ្រួសារនិងសង្គម និងធ្វើឲ្យមានការបាក់ស្បាតរយៈពេលវែងក៏ដោយ។ មូលហេតុផ្សេង
ទ�ៀតដែលនាំឲ្យមានអំព�ើរបស់ជនរ ំលោភ ដូចជា ការស្អប់ស្រ្តី ការស្អប់មនុស្សប្រតិព័ទ្ធភេ
ទដូចគ្នា ការសប្បាយនឹងភាពឈឺចាប់របស់អ្នកដទៃ ឬការទូទាត់ចំពោះបរាជ័យរបស់ខ្លួន
ច្រើ នតែក�ើតឡ�ើ ងដោយគ្មានអ្នកណាដឹ ងឡ�ើ យនៅក្នុងដំ ណ�ើរការយុត្តិធម៌ អន្តរកាល។
ការផ្តោតល�ើបទរ ំលោភស្រ្តីដែលជាយុទ្ធសាស្រ្តដាច់ដោយឡែកនៃសង្រ្គាម មិនគិតគូរពី
ទម្រង់ដទៃនៃអំព�ើហឹង្សាខាងយេនឌ័រជាក់លាក់ឡ�ើយ

សូម្បីតែអំព�ើទាំងនោះក�ើតមាន

ជាទូទៅក្នុងចំណោមរបបឃោរឃៅ ក៏ដូចជា នៅក្នុងសង្រ្គាម និងជម្លោះហឹង្សាក៏ដោយ។

ជនរងគ្រោះមិនអាចចាត់ទុកបទរ ំលោភ ថាជាទម្រង់ដាច់ដោយឡែកឡ�ើយ ប៉ុន្តែផ្សារភ្ជា
ប់អំព�ើទាំងនោះជាមួយការសំដែងហឹង្សា ដូចជា ការសម្លា ប់គោ ការបំផ្លាញផលដំណាំ
ឧបករណ៍បច្ចេកទេស ឬផ្ទះសំបែង និងចំពោះជនប្រកាន់ពូជសាសន៍ អ្នកជាតិនិយម
ជាតិសាសន៍/សាសនា និងការសប្បាយដោយបានប្រមាថអ្នកដទៃ។ អាស្រ័យហេតុនេះ
ប្រការសំខាន់

គឺត្រូវយល់អំពីភាពស្មុគ្រស្មាញ

និងទំនាក់ទំនងច្រើនយ៉ាងនៃយេនឌ័រ

ដ�ើ ម ្បីជំ ន ះទម្រង់ នានា នៃអំ ព�ើ ហឹ ង្ សាដែលជាសេចក្តីប្រមាថបង្កឡ�ើ ង ដោយកម្លា ំ ង ប្រ
ដាប់អាវុធ និងសង្រ្គាម។ ប្រសិនប�ើវាមិនក�ើតឡ�ើងទេនោះ គេអាចមានហានិភ័យនៃ
ទម្រង់អំព�ើហឹង្សានានាខាងយេនឌ័រ
ដែលបន្តនៅក្រោមកាលៈទេសៈថ្មីៗ។

និងសកម្មភាពយោធានិយមក្នុងសង្គមទាំងមូល

២.១ ការផុសឡ�ើង និងនិយមន័យ
វ ិធានយុត្តិធម៌អន្តរកាល

បានក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ១៩៨០និង១៩៩០

ក្នុងពេល ដែលមានកំណ�ើននៃភាពតានតឹងខាងនយោបាយ និងជាលទ្ធផលនៃការដួល
រលំអំណាចផ្តាច់ការ
ឬ
របបកាចសាហាវនៅអាមេរ ិកឡាទីននិងអឺរប
៉ុ ខាងក�ើត។

ក្នុងប្រទេសទាំងនោះ ការបញ្ចប់ជម្លោះរវាងលោកខាងក�ើតនិងខាងលិច បានធ្វើឲ្យមូ
លដ្ឋាននៃអំព�ើហឹង្សាគ្រប់រប
ូ ភាពបាត់បង់ទៅផងដែរ។ រដ្ឋា ភិបាលដែលបានទទួលសិទធិ្
ក្នុង ការផ្តល់អាវុធដល់របបផ្តាច់ការរហូតមកទល់ពេលនោះ ក៏បានឃ�ើញ ថាខ្លួនត្រូវបា
នបង្ខំចិត្តផ្តល់សេចក្តីពន្យល់ពីអំព�ើរបស់ខ្លួន ហ�ើយនៅពេលនោះ ត្រូវជួយប�ើកកាយ
អំព�ើឃោរឃៅផងដែរ។

6

ល�ើសពីនេះ ភាពចលាចលនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់តំបន់បានបង្ហាញឲ្យឃ�ើញពីភាព
ស្មុគស្មាគនៃជម្លោះនៅមូលដ្ឋាន ដែលត្រូវការឲ្យមានដំណោះស្រាយ។ មន្រ្តីរដ្ឋា ភិបាល
ឬ អង្គការសង្គមស៊ីវ ិល បានអំពាវនាវឲ្យមានការពិនិត្យប្រវត្តិនៃរបបផ្តាច់ការ ក្នុងគោល
ដៅផ្តល់ឲ្យរបបប្រជាធិបតេ្យក្មេងខ្ចីនូវឱកាសដ�ើម្បីពង្រឹងជំហរ និងកំណត់និយមន័យអំ

ពីខ្លួនឯងឡ�ើងវ ិញ។ ទោះជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ ជោគជ័យនៃកិច្ចការនេះអាស្រ័យល�ើថា
ត�ើឯកសារនានារបស់រដ្ឋនឹងត្រូវចេញផ្សាយជាសាធារណៈដែរឬទេ ឬថាត�ើស្ថាប័ន និង
អ្នកនយោបាយនានាមានឆន្ទៈធ្វើសហប្រតិបត្តិការកម្រិតណា។
ក៏ទាមទារឲ្យមានការដាក់ទោសអំព�ើហឹង្សា

សកម្មជនសិទធិម
្ នុស្ស

ដែលបានប្រព្រឹត្តជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធពី

សំណាក់នគរបាល យោធា និងកម្លា ំងសន្តិសុខដទៃទ�ៀត ឬ ក្រុមអត្តឃាដផងដែរ។
ទោះជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ ពួកគេមិនចង់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ ស្ថិរភាពនយោបាយ និងធ្វើឲ្យខូចកំ
ណែទម្រង់វ ិជ្ជមានណាមួយឡ�ើយ។ ក្នុងន័យនេះ វ ិធីថ្មីៗដ�ើម្បីឈានទៅសម្រុះសម្រួលជា

មួយបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរមកល�ើសិទធិម
្ នុស្ស បានលេចឡ�ើង ជាពិសេស នៅក្នុងសង្គមនានា
ដែលក្នុងនោះជនដៃដល់ និងជនរងគ្រោះ ត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យបន្តរស់នៅជាមួយគ្នា ហ�ើយអតី
តវរជនបន្តក្តោ បក្តា ប់អំណាចជាច្រើន ឬ ត្រួតត្រាធនធានសំខាន់ៗផងដែរ។ រូបភាពនៃ
ការកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេស បានរារាំងការស�៊ើបអង្កេតជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធអំពីឧ

ក្រិដ្ឋជននៅក្នុងតំណែងជាន់ខ្ពស់។ អតីតវរជនមានភាពប៉ិនប្រសប់កនុងការរារាំ
្
ងការប�ើក
កកាយឲ្យឃ�ើញរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចនៃប្រព័ន្ធឃោរឃៅរបស់ខ្លួន។

អាស្រ័យហេតុនេះ

ការវ ិនិចឆ័យក
្
រណីនីមួយៗ ពោលគឺភាគច្រើនជាអំព�ើហឹង្សាធ្ងន់ធ្ងរបំផុត បានក្លាយជាចំ
ណុចនៃការយកចិត្តទុកដាក់។ គណៈកម្មការស្វែងរកការពិត និងសម្រុះសម្រួល ត្រូវបា
នបង្កើតឡ�ើងនៅក្នុងប្រទេសនានា ដែលគ្មានភាគីណាមួយនៅក្នុងជម្លោះអាចកំណត់បា
នជាអ្នកឈ្នះដាច់ខាតឡ�ើយ

ហ�ើយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពគឺជាលទ្ធផលនៃការចរចា

ស្វែងរកផ្លូវកណ្តាល (Marx 2007)។ ការស្រាវជ្រាវដោយអ្នកវ ិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយអំពី
អន្តរកាល ដែលភាគច្រើនត្រូវបានវ ិភាគដោយអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរ ិក ដែលផ្តោតល�ើអន្តរ
កាលពីអំណាចផ្តាច់ការ ទៅរបបប្រជាធិបេតយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរ ី បានរួមបញចូល
្
គណៈកម្មការនានាបែបនេះ នៅក្រោមឈ្មោះមិនច្បាស់លាស់មួយ “យុត្តិធម៌អន្តរកាល”

បន្តពីឈ្មោះមិនច្បាស់លាស់មួយផ្សេង “អន្តរកាលទៅរកប្រជាធិបតេយ្យ” ដែលជាឈ្មោះ
និយមប្រើប្រាស់នៅក្នុងឯកសារវ ិទ្យាសាស្រ្ត។

សង្រ្គាមនៅក្នុងអតីតយូហ្គោ ស្លាវ ី ក៏ត្រូវការឲ្យមានដំណោះស្រាយថ្មីៗផងដែរ
ទោះជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ

ភាពចលាចលនៅអឺរប
៉ុ ខាងក�ើត

អាមេរ ិកឡាទីន

ឬ

តំបន់នានានៅអាហ្រ្វិក មិនត្រឹមតែបានជួយដល់យន្តការយុត្តិធម៌អន្តរកាលឲ្យបង្ហាញខ្លួន
ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែសង្រ្គាមនៅក្នុងអតីតយូហ្គោ ស្លាវ ីនៅដ�ើមទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ ១៩៩០ ក៏ដូចជា

ការសម្លា ប់រង្គាលដែលក�ើតឡ�ើងនៅរ្វ៉ា ន់ដា ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ បានអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះ
ស្រាយថ្មីៗផងដែរ។
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ដូច្នេះ

អ្នកនិពន្ធខ្លះ

បានបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងស្ថាប័នយុត្តិធម៌អន្តរកាលដែលក�ើត

ឡ�ើងនៅមុនឆ្នាំ១៩៩០ និងស្ថាប័នដែលក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ ១៩៩០ នៅពេល
ដែលសហគមន៍ អន្តរជាតិ កាត់ ទោសអ្នកដែលទទួ លខុ សត្រូវចំ ពោះអំ ព�ើសម្លា ប់ រង្គាលនិ
ងឧក្រិដជនសង្គ្រា ម នៅក្នុងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌ។ ស្ថាប័នទាំងនេះបានក�ើតឡ�ើងបន្ទាប់

ពីមានវ ិធីជាច្រើននៃការកាត់ក្តី និងការសម្រុះសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានយកម
កអនុវត្ត

នៅក្នុងការដោះស្រាយអំព�ើព្រហ្មទណ្ឌទាំងឡាយដែលមានជាហូរហែរចាប់ពី

ចុងទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ ១៩៩០តមក ដែលនៅតាមកន្លែងខ្លះ បានក�ើតឡ�ើងជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាង
ឆាប់រហ័ស ឬ នៅក្នុងពេលតែមួយជាមួយគ្នាថែមទ�ៀតផង។
បច្ចុប្បន្ននេះ

បាយអន្តរជាតិ

យុត្តិធម៌អន្តរកាលគឺជាពាក្យដែលបានបង្កើតឡ�ើងនៅ
ដែលជាការពិតវាគឺជាការស្រាវជ្រាវអំពីសន្តិភាព

ទោះបីមាននិយមន័យ

ក្នុង

នយោ

និងជម្លោះ

និងការបកស្រាយខុសៗគ្នានៅក្នុងអត្ថបទនានាក៏ដោយ។

វាផ្សំដោយស្ថាប័ន និងយន្តការជាច្រើនបែប ដែលនៅក្នុងពេលនេះ ត្រូវបានយកមកអនុវត្ត
នៅក្នុងស្ថានភាពខុសៗគ្នា និងក្នុងគោលដៅខុសគ្នាផងដែរ។

យុត្តិធម៌អន្តរកាលមានភាពលេចធ្លោដោយសារតែពហុភាព

ទំនាក់ទំនង

និង

លក្ខខណ្ឌរបស់វា ព្រមទាំងមានហានិភ័យនៃការដែលអាចត្រូវគេយកមក
ប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលដៅនយោបាយផងដែរ។

ទិដ្ឋភាពខុសៗគ្នាជាច្រើននៃបញ្
ហា

ដែលមានចរ ិតលក្ខណៈជាដំណ�ើរការក្នុងអន្តរកាល

ខាងនយោបាយ

សង្គម

ក៏ដូចជា

នៃរបបឃោរឃៅ

ការជជែកវែកញែកបែបប្រកួតប្រជែង
ឬ

ជម្លោះប្រដាប់អាវុធ

ច្បាប់

និង

អំពីការចងចាំនូវផលវ ិបាក

បង្ហាញឲ្យឃ�ើញពីភាពដាច់ដោយដុំ

និងដែលគ្មានលក្ខណៈឯកភាពគ្នា នៃសញ្ញាណសម្រាប់ពាក្យយុត្តិធម៌អន្តរកាល។

ការយកចិ ត្ត ទុកដាក់ ត្រូវ បានពង្រីកដ�ើ ម ្បីរួ ម បញ្ចូល អំ ព�ើ ហឹ ង្ សានៅក្នុ ងអំ ឡុ ងសង្រ្គាម
ស៊ីវ ិលនិងក្នុងរដ្ឋទន់ខ្សោយនានា

រហូតដល់ពាក់កណ្តាលសតវត្សរ ៍ទី២០ មានការយកចិត្តទុកដាក់ស្របគ្នាផងដែរជាមួយ
ពាក្យឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាម ឬអំព�ើហឹង្សាបង្កដោយរដ្ឋ ដែលអាស្រ័យល�ើបរ ិបទជាក់លាក់នៃ
ប្រទេសខុសគ្នា និងស្ថានភាពនៃអំណាចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត និងបានផ្តោតល�ើការកាត់

ទោសជនដៃដល់នៅក្នុងតំណែងជាន់ខ្ពស់ ឬ អ្នកឧបត្ថម្ភដល់អំព�ើហឹង្សានៅក្នុងរដ្ឋា ភិបា
លសាមី។ នេះជាករណីជាក់ស្តែង ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងសាលាក្តី នូរេមបឺក និងសាលាក្តី

ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាមតូក្យូ ។ នៅទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ ១៩៨០ វ ិធាននេះត្រូវបានពង្រីក ដោយរួមបញចូ្
លអំព�ើហឹង្សាធ្ងន់ធ្ងរល�ើសិទធិម
្ នុស្ស ដូចក្នុងករណីនៃបណ្តាប្រទេសនៅអាមេរ ិកឡាទីន
ដែលបានចាត់ចែងឡ�ើងក្នុងនាមរដ្ឋទាំងនោះ។
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ចាប់ពីពេលនោះមក
បច្ចុប្បន្ននេះ

ការយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវបានពង្រីក

និងកែប្រែ។

ឧទាហរណ៍

ការសង្កត់ធ្ងន់មិនមែនត្រឹមតែល�ើអន្តរកាលពីរបបផ្តាច់ការទៅប្រជាធិប

តេយ្យ និងរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយថ្មី ដោយផ្តន្ទាទោស ឬ ធ្វើនិរទ្ទេសជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើ
ហឹង្សាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ផ្តោតល�ើការដោះស្រាយអំព�ើហឹង្សានៅក្នុងសង្រ្គាមស៊ីវ ិល ឬ
រដ្ឋទន់ខ្សោយនានាផងដែរ។

ការប្រែប្រួលនេះមួយផ្នែក

ក�ើតឡ�ើងដោយសារកំណែទម្រង់ដែលបានធ្វើ

ឡ�ើងដោយផ្អែកល�ើច្បាប់អន្តរជាតិ
អនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវ

ដូចជា

ឆ្នាំ១៩៤៩

អនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវ

ក៏ដូចជា

ឆ្នាំ១៩៤៨

ពិធីសារបន្ថែមនៅឆ្នាំ

១៩៧៧

និងលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរម
ូ ៉ ឆ្នាំ១៩៩៨ ដែលជាមូលដ្ឋាននៃការបង្កើតតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្ត
រជាតិនៅទីក្រុងឡាអេផងដែរ។ យុត្តិធម៌ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ កាន់តែត្រូវបានប្រើប្រាស់
ដ�ើម្បីនាំអ្នកទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តិ ឬ ទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាម និង
អំព�ើហឹង្សាធ្ងន់ធ្ងរល�ើសិទធិម
្ នុស្ស មកកាត់ទោស និងដ�ើម្បីដោះស្រាយការល�ើកលែង
ទោសជាទូទៅ ដែលមានប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនផងដែរ។ ទោះជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ ល�ើ
កលែងតែក្នុងការវ ិនិចឆ័យក្តី
្
នៅឆ្នាំ ១៩៧៤ ល�ើរបបយោធាក្នុងប្រទេសក្រិក ការល�ើក
លែងទោសបែបនេះបានធ្វើឡ�ើងជាទូទៅ រហូតដល់ទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ១៩៨០ ជាពិសេសនៅ
ពេលដែលជនផ្តាច់ការចុះចេញពីតំណែង

នៅក្រោយមានការចរចារកផ្លូវកណ្តាល។

ការប្រែប្រួលនានានៅក្នុងនិយាមនៃច្បាប់អន្តរជាតិ
អង្គការសិទធិម
្ នុស្ស។
អាមេរ ិក

បានក�ើតចេញពីកិច្ចផ្តួចផ្តើមរបស់

អង្គការទាំងនេះបានទាក់ទងមកតុលាការសិទធិម
្ នុស្សអន្តរទ្វីប

និងអង្គការសហប្រជាជាតិ។

ការកែប្រែនិយាមនៅក្នុងច្បាប់

បានបង្កើតចេ

ញជាស្ថា ប័ នច្ បាប់ ថ្មី ៗ ដ�ើ ម ្បីឲ្យមានការសម្រុះសម្រួល ជាមួ យ អំ ព�ើ ហឹ ង្ សាខាងនយោ
បាយ និងបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរខាងសិទធិម
្ នុស្ស។ ទោះជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ បច្ចុប្បន្ននេះ
អង្គការសង្គមស៊ីវ ិល

និងអ្នកវ ិទ្យាសាស្រ្តបានចូលរួមនៅក្នុងការជជែកវែកញែកអំពីថា

ត�ើគំរណា
ូ
មួយនៃយុត្តិធម៌អន្តរកាល
រទទួលស្គាល់អំពីកំហុសឆ្គង

មានប្រយោជន៍នៅក្នុងបរ ិបទណា

ដោយមានកា

និងបញ្
ហា ជារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានកាន់តែច្រើនឡ�ើង។

ទន្ទឹមនឹងនេះ ការជជែកវែកញែក និងការទាមទារខាងនយោបាយរបស់ពួកគេ បានប្តូរ
ពីការផ្តោតល�ើការកាត់ទោសជនល្មើស/រដ្ឋ

មករកជនរងគ្រោះនៅក្នុងសកម្មភាពនា

នា ដ�ើម្បីឲ្យមានការសម្រុះសម្រួល និងដោះស្រាយអំព�ើហឹង្សាដែលពុំមានចែងនៅក្នុង
ប្រព័ន្ធច្បាប់។ ប្រការនេះបានបង្កើតឲ្យមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាថ្មីៗផងដែរ។
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យេនឌ័រនៅក្នុងយុត្តិធម៌អន្តរកាល ពុំមានចែងឡ�ើយរហូតដល់ ទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ ១៩៩០។
កត្តា ជម្រុញចំបងៗ

អង្គការសិទធិស្ ្រ្តីនានា

ជាពិសេស

ក្រោយជម្លោះនៅអាហ្រ្វិកខាងត្បូង
ការទាមទារនៅក្នុងវ ិធាន
ស្ថាប័ន

គឺស្រ្តីអ្នកវ ិទ្យាសាស្រ្តនិង

ដែលនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបែបនេះ

នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាព
និងអតីតយូហ្គោ ស្លាវ ី។

រ៉្វាន់ដា

និងយន្តការនានានៃយុត្តិធម៌អន្តរកាល

និងសញ្ញាណនានាជាអន្តរជាតិ

ការពង្រឹងនូវ

តាមរយៈច្បាប់

គឺជាដំណ�ើរការដ៏លំបាក

ជាប់ជាប្រចាំ

ដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការមិនអ�ើព�ើ និងភាពមានៈ។ នៅក្នុងករណីដែលមានការគិតគូរអំពី
យេនឌ័រ ការយកចិត្តទុកដាក់បានផ្តោតជាចំបងល�ើស្រ្តីដែលជាជនរងគ្រោះ។

សញ្ញា ណនៃយុត្តិធម៌ អ ន្ត រ កាលរបស់ អ ង្គ កា រសហប្រជាជាតិ រួម បញ្ចូល ខ្លឹ ម សារនៃការរ ំ
លោភល�ើសិទធិម
្ នុស្សខុសៗគ្នា

អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យនិយមន័យយុត្តិធម៌អន្តរកាលជា “ដំណ�ើរការ និងយន្តកា
រទាំ ង អស់ ដ ែលពាក់ ព័ ន្ធ ជាមួ យ ការប៉ុនប៉ ង របស់ ស ង្គ ម ក្នុ ងការទទួ លយក មរតកនៃកា
ររ ំលោភបំពានជាទ្រង់ទ្រាយធំកនុងពេលកន្លងមក
្

ដ�ើម្បីធានាឲ្យមានគណនេយ្យភាព

យុត្តិធម៌ និងសម្រេចបានការផ្សះផ្សារ។ វាគ្របដណ្តប់ទាំងដំណ�ើរការនិងយន្តការតាម
ផ្លូវតុលាការ និងក្រៅផ្លូវតុលាការ ដែលរួមទាំង កិច្ចផ្តួចផ្តើមដ�ើម្បីកាត់ទោស ការសម្រួល
ឲ្យមានកិច្ចផ្តួចផ្តើមដែលទាក់ទងនឹងសិទធិក
្ នុ្ងការដឹងពីការណ៍ពិត

ការផ្តល់សំណង

កំណែទម្រង់ស្ថាប័ន និងការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ជាតិ”។ វ ិធានការនីមួយៗត្រូវតែគោ
រពតាមនិយាមច្បាប់ និងសិទធិម
្ នុស្សអន្តរជាតិ។
សញ្ញាណនៃយុត្តិធម៌អន្តរកាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ផ្តោត

ឆ្នាំ២០១០

បាន

ជាសំខាន់ល�ើការបង្កើតស្ថាប័ននានានៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដែលស្ថិត

ក្នុង

ស្ថានភាពក្រោយជម្លោះ

ទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់។

សន្តិភាព

និងយុត្តិធម៌

គួរតែបំពេញឲ្យគ្នាទៅវ ិញទៅមក ទន្ទឹមនឹងការចាំបាច់ដ�ើម្បីពិចារណាអំពីបរ ិបទរបស់ប្រ
ទេសសាមីផងដែរ។ ដំណ�ើរការយុត្តិធម៌អន្តរកាល ក៏គួរតែមានគោលដៅលុបបំបាត់ការរ ំ
លោភល�ើសិទធិស
្ ង្គមកិច្ច និងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ។ ការរួមបញចូល
្ បទរ ំលោភល�ើសិទធិម
្ នុស្ស

តាមទម្រង់ជាច្រើននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបែបនេះ គឺជាសញ្ញាសំគាល់នៃសញ្ញាណរបស់អង្គ
ការសហប្រជាជាតិ ដែលរដ្ឋជាច្រើន និងភ្នាក់ងារក្នុងសង្គមស៊ីវ ិលបានបង្ហាញពីការឆ្លើយ

តបត្រឹមតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ដែលរួមទាំង ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរ។ ការរួមបញចូលបែ
្
បនេះ
អាចដោះស្រាយបានត្រឹមតែមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះ

នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវអំពីសន្តិភាព

និងជម្លោះ ចំណែកករណីល�ើកលែងដែលគួរឲ្យកត់សំគាល់មួយនៅក្នុងបរ ិបទនេះ គឺកា

រសិក្សាអំពីសន្តិភាពដោយគិតគូរអំពីយេនឌ័រ។ អ.ស.បសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ យេនឌ័រគួរតែដ�ើតួ
យ៉ា ងសំខាន់នៅក្នុងដំណ�ើរការនៃការសម្រុះសម្រួលជាមួយឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រា មនិង
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ការរ ំលោភសិទធិម
្ នុស្ស
រកសាងសន្តិភាព

យុត្តិធម៌យេនឌ័រគឺជាគោលដៅមួយនៃដំណ�ើរកា
និងសង្គមនៅក្រោយសម័យសង្រ្គាម។

គោលការណ៍ណែនាំរបស់អ.ស.ប

ក្នុងបរ ិបទនេះ

និងរបាយការណ៍ស្តីពីយុត្តិធម៌អន្តរកាល

ទៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិ

លេខ១៣២៥,

យោង

១៨២០,

១៨៨៨, ១៨៨៩, ១៩៦០, ២០១៦ និង ២០២២ ដែលបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០០
ដល់ ២០១៣ ស្តីពី “ស្រ្តី សន្តិភាព និងសន្តិសុខ”។ ដោយឡែក ប្រការនេះទាក់ទងនឹង
ការវ ិនិចឆ័យទោ
្
សព្រហ្មទណ្ឌល�ើអំព�ើហឹង្សាខាងផ្លូវភេទ

ដែលទាក់ទងនឹងសង្រ្គាម

និងការល�ើកកំពស់ស្រ្តី នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការសន្តិភាព។6 ស្រ្តីគួរតែពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំ

ណ�ើរការកសាងផែនការ ការអនុវត្ត តាមដាន និងវាយតម្លៃយុត្តិធម៌អន្តរកាលទាំង អស់
ដូចជា គណៈកម្មការស្វែងរកការណ៍ពិត និងផ្សះផ្សារ និងកម្មវ ិធីសំណងការខូចខាត
និងនៅក្នុងការបង្កើតគោលការណ៍ច្បាប់

ដ�ើម្បីមានឥទ្ធិពលមកល�ើកំណែទម្រង់

និងការបង្កើត ស្ថាប័នរដ្ឋតាមវ ិធីដែលមានសមធម៌ខាងយេនឌ័រផងដែរ។
ការធ្វើបែបនេះគួរតែអាចកែលម្អជាមូលដ្ឋាននូវការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរដ្ឋដ�ើម្បី
និងបុរស

ស្រ្តី

ដែលយោងតាមការប៉ា ន់ស្មានរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ

បានរងគ្រោះជាពិសេស ដោយសារអំព�ើហឹង្សាដែលទាក់ទងនឹងសង្រ្គាម និងគួរតែអាច
សម្រួលដល់ការកាត់ ទោសព្រហ្មទណ្ឌល�ើអំព�ើហឹង្សាខាងយេនឌ័ រដោយសារសង្រ្គាម។
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨២០ ដែលអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិនៅ
ឆ្នាំ ២០០៨ យ៉ា ងហោចណាស់ បានឲ្យនិយមន័យ ការរ ំលោភ ជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាម និង
ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ។ នៅឆ្នាំ ២០១០ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ
បាន

គីមូន

បានតែងតាំងតំណាងពិសេសខាងអំព�ើហឹង្សាខាងផ្លូវភេទនៅក្នុងជម្លោះ

ដែលត្រូវរាយការណ៍ជាទ�ៀងទាត់

និងចងក្រងអំពីការប្រឈម

របាយការណ៍សម្រេចនៃសម័យប្រជុំល�ើកទី
ភាពស្រ្តីនៅខែមីនា

ឆ្នាំ២០១៣

៥៧

នៃគណៈកម្មការអ.ស.បស្តីពីស្ថាន

បានអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់ទោសនិងដាក់ទណ្ឌ

កម្មចំពោះអំព�ើហឹង្សាខាងយេនឌ័រដែលទាក់ទងនឹងសង្រ្គាម។
បានទទួលសំណងប្រស�ើរជាងមុន

និងបរាជ័យនានា។

ជនរងគ្រោះគួរតែ

និងជំនួយខាងផ្លូវច្បាប់បានច្រើនជាងមុន។

របាយការណ៍របស់អគ្គលេខាធិការអ.ស.ប ដែលបានចេញផ្សាយនៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្តីពីការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់អ.ស.ប លេខ ១៣២៥ និងសេចក្តីសម្រេចជាបន្ត
ដែលផ្អែកល�ើសេចក្តីពិស្តាររបស់ខ្លួន
អន្តរកាល។

ស្តីពីសារៈសំខាន់នៃយេនឌ័រនៅក្នុងយុត្តិធម៌

ដ�ើម្បីសន្តិភាពយូរអង្វែង៖ ត្រូវលុបបំបាត់ឋានានុក្រមយេនឌ័រ
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សញ្ញាណយុត្តិធម៌អន្តរកាលនៃអ.ស.ប
ផ្សារភ្ជាប់សារៈសំខាន់នេះនៃ
មកល�ើស្រ្តី។

ការកំចាត់ចោលការរ� ើសអ�ើងខាងសដ្ឋកិច្ច

និងសង្គម

អំព�ើហឹង្សាខាងយេនឌ័រដែលទាក់ទងនឹង

សង្រ្គាម

នៅទីបំផុត

បង្កើនវ ិសមភាពយេនឌ័រ
មុន

សង្រ្គាម

និងរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធរបស់អ.ស.ប

ដែលបានបង្កើតរួចមកហ�ើយនៅក្នុងសង្គមសម័យ

និងស្ថិតក្នុងចំណោមមូលហេតុនានា

ដែលនាំឲ្យសង្គ្រា មផ្ទុះឡ�ើង។

នៅសម័យក្រោយសង្រ្គាម ឋានានុក្រមយេនឌ័រ រារាំងស្រ្តីពីការទទួលបានយុត្តិធម៌ និង
ការចូលរួមយ៉ា ងសកម្មនៅក្នុងកំណែទម្រង់ និងដំណ�ើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេច។ អង្គការ
សហប្រជាជាតិបានទទួលការអំពាវនាវឲ្យជួយបង្កើតយុត្តិធម៌យេនឌ័រ

និងល�ើកកំពស់

ស្រ្តីក្នុងការទទួលបានសិទធិ។
្

វ ិធានយុត្តិធម៌អន្តរកាលសំខាន់បំផុតមានការយល់ដឹងក្នុងកម្រិតកំណត់អំពីយេនឌ័រ
វិធានយុតតិធ
្ ម៌អន្តរកាលសំខាន់បំផុតមានបង្ហាញខាងក្រោម។

នានាត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយ
TJ)ដ៏ល្បីល្បាញនៅក្រុងញូវយក

និយមន័យ

មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិដ�ើម្បីយុត្តិធម៌អន្តរកាល(IC
ដែលណែនាំស្ថាប័នរដ្ឋនានា
រ�ៀបចំការវ ិភាគ

និងអ្នកកសាងគោល

នយោបាយអន្តរជាតិ

ជាតិនិងមូលដ្ឋាន

ទាក់ទងនឹងសាវតា

នៅក្រោមភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការសិទធិស្ ្រ្តី/មនុស្សនៅក្នុងប្រ

ទេសដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជម្លោះ។
វ ិធាននានាទាំងនេះ

មិនបានគិតគូរអំពី

និងគោល

ផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ណែនាំរបស់អ.ស.ប

ទិដ្ឋភាពភាគច្រើននៃយេនឌ័រឡ�ើយ។

វ ិធានទាំងនោះត្រូវបានអ្នក

ទោះជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ

និងកិច្ចការនានាដែល

នយោបាយក្នុងវ ិស័យសន្តិភាពទទួលយក។

យុត្តិធម៌អន្តរកាលផ្សំដោយវ ិធាន និងគោលដៅនានាដូចតទៅ៖

ស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិ
បច្ចុប្បន្ននេះ

ការកាត់ទោសបទព្រហ្មទណ្ឌ៖ ការស�៊ើបអង្កេតដោយចៅក្រម និងការវ ិនិចឆ័យក្តីក
្
នុ្ង

ប្រព័ន្ធតុលាការ

ដ�ើម្បីស្វែងរកការកាត់ទោសអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវជាបឋមល�ើបទ

រ ំលោភធ្ងន់ធ្ងរ និងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធល�ើសិទ្ធមនុស្ស និងឧក្រិដ្ឋកម្មដទៃទ�ៀត។
គណៈកម្មការស្វែងរកការណ៍ពិតនិងការផ្សះផ្សារ៖
ពីអំព�ើហឹង្សានានាពីអតីតកាល

មានគោលដៅប�ើកកកាយអំ

និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ដំណ�ើការផ្សះ

ផ្សារជាសម្រាប់បុគ្គល ក៏ដូចជា សម្រាប់ជាតិផងដែរ។ ការចងក្រងអំពីអ្វីដែលបានក�ើ
តឡ�ើងនៅក្នុងអំឡុងពេលមានសង្រ្គាម ក៏ដូចជាអំព�ើហឹង្សានានា រួមចំណែកកនុងការប
្
ង្កើនការយល់ដឹងរួមគ្នា។

ក្នុងករណីជាច្រើន

គណៈកម្មការទាំងនេះបង្កើតឲ្យមានវេទិ

កាក្រៅតុលាការសម្រាប់សវនការប្រជាជន ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយជនរងគ្រោះ ក៏ដូចជា
សាកសួរជនដៃដល់ផងដែរ។ គណៈកម្មការទាំងនេះល�ើកអនុសាសន៍ដ�ើម្បីសុំការល�ើក
លែងទោស ឬ វ ិនិចឆ័យទោ
្
សព្រហ្មទណ្ឌ។
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ជាញឹកញាប់ គណៈកម្មការនានាបង្កើតគណៈកម្មាធិការផ្តល់សំណង ឬ ស្តារនីតិសម្បទា
ដែលបង្វែរការទាមទារជាក់ លាក់ ទ ៅរដ្ឋា ភិ បា លដែលកាន់ អំ ណា ចនៅសម័ យក្រោយ
មានជម្លោះ។ តាំងពីទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ ១៩៩០មក គណៈកម្មការស្វែងរកការណ៍ពិតនិងការ
ផ្សះផ្សារ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាច្រើនល�ើក ជាវ ិធានជំនួស ឬបំពេញបន្ថែមល�ើនីតិវ ិធីព្រហ្ម
ទណ្ឌ(អន្តរ)ជាតិ ឬ ជាសាលាក្តីពិសេសនៅថ្នាក់ជាតិ។

សំណង៖ នេះជាវ ិធានការដែលផ្តួចផ្តើមដោយរដ្ឋ ដ�ើម្បីទូទាត់សំណងទៅឲ្យជនរង

គ្រោះនៃអំព�ើហឹង្សា ឬ សាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះដែលរងការធ្វើឃាដ។ ជាញឹកញាប់
គណៈកម្មការស្វែងរកការណ៍ពិតនិងផ្សះផ្សារ

ផ្តល់ការល�ើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើបែបនេះ។

សំណងអាចជាហិរញ្ញ វត្ថុ និងជានិមិត្តរប
ូ ។

កំណែទម្រង់វ ិស័យសន្តិសុខ៖ គ្រឹះស្ថានជាតិ ដូចជា យោធា នគរបាល និងតុលាការ
គួរតែបានកែប្រែយ៉ា ងច្រើន

ដ�ើម្បីធានាថា

អំព�ើហឹង្សាដែលមានលក្ខណៈជាស្ថាប័ន

ទម្រង់នៃអំព�ើឃោរឃៅ ក៏ដូចជា អំព�ើពុករលួយ ត្រូវបានលុបបំបាត់។ គោលការណ៍ច្បា
ប់ត្រូវយកមកអនុវត្តឲ្យបានស្មើគ្នា។

“ការចងចាំ”៖
វប្បធម៌នៃការចងចាំ
ជាសមូហភាព។

ពាក្យនេះផ្សំដោយកិច្ចផ្តួចផ្តើមដ�ើម្បីប្រឹងប្រែង
ពោលគឺ

ការប្រារព្វពិធីរ ំលឹកនៅថ្នាក់ជាតិ

ប្រការនេះរាប់បញចូល
្ ពិធីរ ំលឹក

ដ�ើម្បីជួយបង្កើនការយល់ដឹង

បង្កើត
ឬ

និងសារមន្ទីរដែលបង្កើតឡ�ើង

ការសម្រុះសម្រួលជាមួយបទរ ំលោភសិទធិម
្ នុស្សពីអតីត

កាល និងទប់ស្កាត់មិនឲ្យក�ើតជាថ្មី។ ការល�ើកលែងទោស៖ ក្នុងន័យធម្មតា គេត្រូវបែង
ចែកភាពខុសគ្នារវាងការល�ើកលែងទោសជាទូទៅ
លែងទោសជាទូទៅផ្អែកល�ើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាព

និងជាលក្ខណៈបុគ្គល។

ឬ

ច្បាប់ស្តីពីការល�ើកលែងទោស

ដែលមានអានុភាពមកល�ើនិទណ្ឌភាពសម្រាប់គ្រប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាម
នៅក្នុងអំឡុងពេលកំណត់ណាមួយ។

សន្តិភាពដែលមានលក្ខណៈផុយស្រួយ
ផ្ទុយទៅវ ិញ

ដែលប្រព្រឹត្ត

ការល�ើកលែងទោសបែបនេះគឺជាការពង្រឹង
និងប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅក្មេងខ្ចី។

ការល�ើកលែងទោសជាលក្ខណៈបុគ្គល

តាមរយៈគណៈកម្មការស្វែងរកការណ៍ពិត

ការល�ើក

និងផ្សះផ្សារ។

អាចធ្វើទៅបាន

ដូចជា

ទោះជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ

សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទាមទារឲ្យកាត់ទោសអំព�ើប្រល័យពូជសាសន៍

ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាម

និង ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ។

យុត្តិធម៌យេនឌ័រ៖

កិច្ចប្រឹងប្រែងដ�ើម្បីលុបបំបាត់និទណ្ឌភាពនៃអំព�ើហឹង្សាខាងផ្លូវ

ភេទ និងខាងយេនឌ័រ ត្រូវបានរួមបញចូល
្ នៅក្នុងការទាមទារតែមួយ។ គេត្រូវធានាថា ស្រ្តី

ដែលធ្លាក់ខ្លួនជាជនរងគ្រោះដោយសារអំព�ើហឹង្សា ត្រូវតែបានទទួលលទ្ធភាពស្មើគ្នានៅ
ក្នុងកម្មវ ិធីទទួលសំណង បន្ទាប់ពីរងអំព�ើរ ំលោភល�ើសិទធិម
្ នុស្ស។
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៣.១ វិធាន និងស្ថាប័ននានានៅថ្នាក់អនរ្ត ជាតិ និងថ្នាក់ជាតិ
៣.១.១ សាលាក្តីពិសេស

នៅក្រោយសង្រ្គាមលោកល�ើកទីពីរ ការកាត់ក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាមសំខាន់ៗបាន
ធ្វើឡ�ើងនៅនូរេមបឺក និងតូក្យូ រវាងឆ្នាំ១៩៤៥ និង ១៩៤៩។ សាលាក្តីនោះត្រូវបានបង្កើត
ឡ�ើងដ�ើម្បីបង្ខំឲ្យជនដៃដល់ទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួន និងបញ្ចប់និទណ្ឌភាព។
ទោះជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ អំព�ើហឹង្សាខាងផ្លូវភេទ នៅក្នុងសម័យសង្រ្គាម មិនត្រូវបានចាត់

ទុកជាឧក្រិដ្ឋកម្មដោយផ្ទាល់ឡ�ើយ នៅក្នុងពេលកាត់ក្តីណាមួយខាងល�ើ (Bell/O’Rourke
2007: 26ff.)។ នៅឆ្នាំ ១៩៩៣ សាលាក្តីអន្តរជាតិសម្រាប់អតីតយូហ្គោ ស្លាវ ី(ICTY) បាន
ចាប់ផ្តើមការងាររបស់ខ្លួននៅទីក្រុងឡាអេ

ទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អ.ស.បលេខ

៨២៧,

(ICTR)

សាលាក្តីអន្តរជាតិសម្រាប់រ៉្វាន់ដា

នៅអារូស្សា

ប្រទេសតង់ហ្សានី

បានធ្វើឡ�ើងនៅឆ្នាំ ១៩៩៥ យោងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អ.ស.ប លេខ ៩៥៥។
សាលាក្តីទាំងពីរនេះ

គឺជាសកម្មភាពដំបូងដ�ើម្បីចាត់ជាជំពូក

ពោះអំព�ើហឹង្សាខាងផ្លូវភេទជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាម។
អនុសញ្ញា

និងថ្កោលទោសចំ

នេះជាការផ្តល់មូលដ្ឋានសម្រាប់

ដែលជាប់កាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិស្តីពីការលុបបំបាត់គ្រប់ទម្រង់នៃការរ� ើស

អ�ើងប្រឆាំង ស្រ្តី (CEDAW) ដែលបានអនុម័តនៅឆ្នាំ ១៩៧៩។ បន្ថែមល�ើនេះគឺ សេច
ក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយនៃសន្និសីទពិភពលោកស្តីពីសិទធិម
្ នុស្សនៅទីក្រុងវ ីយ៉ែន
១៩៩៣

ដែល

ខាងយេនឌ័រ។

បានចាត់ទុកសិទធិស្ ្រ្តីជាសិទធិម
្ នុស្ស

ឆ្នាំ

និងបានថ្កោលទោសអំព�ើហឹង្សា

សេចក្តីថ្លែងការណ៍អ.ស.បស្តីពីការលុបបំបាត់អំព�ើហឹង្សាមកល�ើស្រ្តី

ដែលបាន អនុម័តនៅចុងឆ្នាំ ១៩៩៣ ក៏គួរតែកត់សំគាល់ផងដែរនៅក្នុងបរ ិបទនេះ។

នៅទីបំផុត សេចក្តីថ្លែងការណ៍ នេះថ្កោលទោសអំព�ើហឹង្សាខាងយេនឌ័រថាជាឧបសគ្គ
ចំពោះសន្តិភាព

យូរអង្វែង

និងធ្វើការទិទ�ៀនដោយចំហចំពោះអំព�ើហឹង្សាមកល�ើស្រ្តី

នៅក្នុង សង្រ្គាម។ នៅឆ្នាំ ១៩៩៤ អ.ស.ប បានតែងតាំងអ្នកនាំពាក្យពិសេសស្តីពីអំព�ើ

ហឹង្សាមកល�ើ ស្រ្តី ដែលចាប់តាំងពីពេលនោះមក បានចងក្រងអំពីអំព�ើហឹង្សាខាងយេន
ឌ័រនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់សង្រ្គាម។

សាលាក្តី ICTY និង ICTR បានរួមបញ្ចូលអំព�ើហឹង្សាមកល�ើបុរស

សាលាក្តី ICTY និង ICTR បានបង្កើតលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដំបូងពុំធ្លា ប់មានពីមុនមក

សម្រាប់
ខាង

ការកាត់ទោសពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិមកល�ើឧក្រិដ្ឋជននៃអំព�ើហឹង្សា

ផ្លូវភេទដែលទាក់ទងនឹងសង្រ្គាម។

សាលាក្តីទាំងពីរនេះបានឲ្យនិយមន័យអំព�ើ

រ ំលោភ និងការវាយប្រហារមកល�ើស្វ័យភាពខាងផ្លូវភេទ ជាឧក្រិដ្ឋកម្មដោយឡែកមួយ។
អំព�ើហឹង្សា មកល�ើបុរសត្រូវបានរួមបញចូលយ
្
៉ា ងច្បាស់លាស់នៅទីនេះ។
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ក្នុងចំណោមការចោទប្រកាន់ ៤៧៦ករណី នៅក្នុងសាលាក្តី ICTY ឧក្រិដ្ឋកម្មចំនួន

64 ករណីមានទាក់ទងនឹងអំព�ើហឹង្សាខាងផ្លូវភេទមកល�ើស្រ្តី និង ៣១ករណីមកល�ើបុរស
និង ៥ករណីដែលមានទាំងស្រ្តី និងបុរស ជាជនរងគ្រោះ។ ស្រ្តីគឺជាជនរងគ្រោះនៅក្នុង
បណ្តឹងរ ំលោភចំនួន
មេបញ្
ជា ការស៊ែរប៊ី

១៩ករណី

និងបុរសនៅក្នុង

៤ករណី។

នៅក្នុងករណីជាច្រើន

បានបង្ខំបុរសជាប់ឃុំកនុងពន្ធនាគារឲ្យរ
្
ំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទល�ើ

អ្នកទោសដទៃទ�ៀត។ ទាំងសាធារណជនទូទៅ ឬ របាយការណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មាន
ពុំបានចាប់អារម្មណ៍អំពីអំព�ើហឹង្សាទាំងនេះឡ�ើយ។
ផ្តោតតែល�ើស្រ្តីប្រមាណ
បានអះអាងថា
ដាក់

ខាង

២០.០០០នាក់ដែលរងការរ ំលោភ។

មានអំព�ើឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះរវាង

នៅក្នុងបណ្តា ឆ្នាំបន្ទាប់មក

១២.០០០

ការប៉ា ន់ស្មានខ្លះ
និង៥០.០០០ករណី។

ស្រ្តីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងយេនឌ័របានពិភាក្សាអំពីការ

បន្ទុករវាងអំព�ើហឹង្សាខាងផ្លូវភេទ

យេនឌ័រ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបាន

ក៏ដូចជាក្នុងសង្គមផងដែរ។

និងទិដ្ឋភាពនៃអំណាចនៅក្នុងទំនាក់ទំនង
ពួកគេបាន

ពិចារណាអំពីលក្ខណៈរូប

ជីវសាស្រ្ត និងសង្គមសាស្រ្ត នៃយេនឌ័រ ក៏ដូចជា ការពាក់ព័ន្ធនៃទិដ្ឋភាពទាំងនេះជា
មួយ ភាពខុសគ្នាខាងជាតិពន្ធុ និងសាសនាផងដែរ។ នៅទីបំផុត ស្រ្តី និងបុរសមូស៊្លី
មនៅបូ ស្នៀរបានរងការរ លំ ោភបំ ពា នដោយសារពួ កគេ ស្ថិតនៅក្នុ ងសហគមន៍ ជ នជា
តិ និងសាសនាខុសគ្នា។ អ្នកដែលបានសង្កេតការណ៍នៅក្នុងសាលាក្តី បានល�ើកឡ�ើង
នូវ ការរ ិះគន់ចំពោះនីតិវ ិធិរបស់សាលាក្តី ICTY ដែលមូលដ្ឋានចំបងបំផុតនៃការជំទាស់
របស់ពួកគេគឺថា

ស្រ្តីជាសាក្សីមួយចំនួន

មិនត្រូវបានសាកសួរអំពីប្រការនានាដែល

ទាក់ទងនឹងយេនឌ័រដូចមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំឡ�ើយ។

ក្នុងករណីខ្លះ

ស្រ្តីរងគ្រោះ/សាក្សី ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈការសួរចុងចោទ ដោយគ្មានការត្រៀម

លក្ខណៈសម្រាប់ការធ្វើបែបនេះជាមុនផងទេ។ ស្រ្តីចៅក្រម និងប្រធានអយ្យការស្ថិត
ក្នុងក្រុមជនភាគតិច សូម្បីតែស្រ្តីជាសកម្មជនសិទធិនា
្ រ ី បានរ ំពឹងចង់ឃ�ើញអ្នកទាំងនេះ
មានឥរ ិយាបថផ្សេងពីនោះ

ដោយចង់ឲ្យមានការគាំទ្រ

និងមានការអាណិតអាសូរចំ

ពោះស្រី្តរងគ្រោះ/សាក្សីនៃអំ ព�ើហឹង្សាក្នុងនាមជាមនុស្សដែលមានភេទដូ ចគ្នាផងដែរ។
បញ្
ហា នៅក្នុងសាលាក្តី ICTY មានការកែប្រែ នៅពេលដែល ប៉ា ទ្រីស្យា វ៉ា សឺ-សែលឺ

ដែលជាមេធាវ ីប្រកបដោយបទពិសោធន៍ ត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាអមប្រធានអយ្យ
ការសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មហឹង្សាខាងយេនឌ័រ។

សាលាក្តី ICTR ក៏តម្រូវឲ្យស្រ្តីជាជនដៃដល់ទទួលខុសត្រូវផងដែរ
នៅក្នុងសាលាក្តី ICTR ដែលមកទល់ពេលនេះបានកាត់ក្តីច្រើនជាង ៥០ល�ើកមកហ�ើយ
នោះ និងបានដាក់ទោសចុងចោទចំនួន២៩នាក់ លោកស្រីចៅក្រម
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ណាវ៉ា នេថេម ពីលេយ បានធ្វើឲ្យប្រាកដថា ចុងចោទម្នាក់ (ជីន ប៉ូល អាកាយេស៊ូ)
ត្រូវបានកាត់ទោសដោយសារបទរ ំលោភ។
លាយសម្រាប់ពាក្យរ ំលោភ

លោកស្រីបានប្រើប្រាស់និយមន័យធំទូ

ដែលក៏ពាក់ព័ន្ធផងដែរនៅក្នុងករណីនានាផ្សេងទ�ៀតនៅ

ពេលក្រោយមក។ មានធាតុផ្សំថ្មីៗផ្សេងទ�ៀតនៅក្នុងនីតិវ ិធីរបស់សាលាក្តី ICTR៖ ស្រ្តី
មិនត្រឹមតែអាចជាជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះទេ

ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបាននាំមករកយុត្តិធម៌កនុងនាមជា
្

ជនដៃដល់ផងដែរ ដូចជា អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីរ៉្វាន់ដា និងដូនជីកាតូលីកមួយចំនួន។
ទោះជាបែបនេះក៏ដោយ

ស្រ្តីអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះបានទិទ�ៀនប្រការដែលថា

សាលា

ិ ័ យរវាងយេនឌ័ រ
ក្តី នេះបានយកចិ ត្ត ទុកដាក់ គ្រប់ គ្រាន់ ល�ើ ចំ ណងទាក់ ទងអន្ត រ វ ស
និងសញ្ញាណ
នៅទីបំផុត

នៃអំព�ើហឹង្សាខាងជាតិពន្ធុ

ស្រ្តីជាតិទុតស៊ី

ត្រូវបានរ ំលោភ

ពួកគេជាតំណាងឲ្យ”ជាតិពន្ធុ”ណាមួយ
ប្រទេសនេះ

ការជម្រះក្តី
លាក្តី

យុត្តិសាស្រ្ត
ក៏ដោយ៖
ឃៅនានាខាង

ដោយសារតែ

ដែលក�ើតចេញពីប្រវត្តិអាណានិគមល�ើ
ពូជសាសន៍និងការឃោសនាបែបរ� ើសអ�ើងខាង

នៅក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មាននៅមុន

ICTY

ដោយពួកគេអះអាងថា

និងដោយសារតែពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកថាមានអត្តសញ្ញាណអវ ិជ្ជមាន

ពោលគឺមានផ្នត់គំនិតរ� ើសអ�ើងខាង
ផ្លូវភេទ

និងការរ� ើសអ�ើងខាងពូជសាសន៍ឡ�ើយ។

ក៏ដូចជា
និង

ការប្រកាសសាលក្រមនានាដែលបានធ្វើឡ�ើងនៅក្នុងសា

ICTR

ពិតជាបានផ្តួចផ្តើមឲ្យមានគំរម
ូ ួយនៃការកែប្រែនៅក្នុង

និងនយោបាយអន្តរជាតិ
ប�ើផ្អែកល�ើគោលការណ៍
យេនឌ័រ

និងក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍នោះ។

សូម្បីមិនបានគិតគូរយេនឌ័រពេញលេញ

សាលាក្តីទាំងពីរនេះបានចាត់ទុកអំព�ើឃោរ

ស្មើនឹងអំព�ើនៃបទរ ំលោភដែលបានប្រព្រឹត្តមក

ល�ើស្រ្តី។

ទោះបី ការវាយប្រហារខាងផ្លូ វភេទមកល�ើ បុ រសត្រូវ បាននាំ ម កកាត់ ទោសក៏ ដោយ
អំព�ើហឹង្សាល�ើភេទដូចគ្នាច្រើន តែក�ើតឡ�ើងដោយគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់។ ឧក្រិដ្ឋកម្ម
ជាក់លាក់មួយចំនួនទ�ៀតត្រូវបានម�ើលរម្លង។ ល�ើសពីនេះ អ្នករ ិះគន់បានបន្ទោ សភាព
ដាច់ស្រយាលនៃសង្គមនានានៅសម័យក្រោយមានជម្លោះ ដោយអះអាងថា ពួកគេមិន
បានទទួលដំណឹងគ្រប់គ្រាន់អំពីការងារដែលបានធ្វើនៅក្នុងសាលាក្តីនោះឡ�ើយ។
ស្រ្តីមេធាវ ីមួយចំនន
ួ ដែលយកចិតទុកដាក
្ត
ក
់ ងរ�ឿងនេះបានសន្ម
តថា
នុ្

ចិតទុកដាក
្ត
ជា
់ បន្តបន្ទាប់

ល�ើបញ្
ហា យេនឌ័រ

កង្វះការយក

មានប្រភពនៅក្ងការអះអាងរបស់
បរុ ស
នុ

ថាខ្លួនជាភេទដែលមានសមត្ថភាព និងអំណាចល�ើសលុបរបស់បរុ សនៅក្ងស្
ថា ប័ន អន្តរ
នុ
ជាតិដែលមានភារៈទទួលខស
ុ ត្រូវក្ងការអនុម័
ត និងអនុវត្តនយា
ិ មខាងផ្នែកច្បាប់ ក៏ដច
ូ ជា
នុ
ល�ើនត
ី វិ ិធីព្រហ្មទណ្ឌផងដែរ។ ស្រ្តីអ្នកជំនាញការខាងច្បាប់ខ្លះទិទ�ៀនថា ការផ្តោតដាច់ខាត

ឬ ជាចំបងតែល�ើអព�
ំ ហ
ើ ង្
ឹ សាខាងផវភេទដែលទាក់
ទងនឹងសង្រ្គាម បានម�ើលរម្លងឋានានុក្រម
្លូ
យេនឌ័រដ៏សគស្
មា ញ និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃអំព�ហ
ើ ង្
ឹ សានៅមុននិងក្រោយសង្រ្គាម។
្មុ
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ពួកគេក៏បានអះអាងផងដែរថា
សង្រ្គាម

ព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលបានក�ើតឡ�ើងនៅក្នុង

ត្រូវបានបង្រ្កាបដោយអតីតយុទ្ធនារ ី

ដូចជា

នៅក្នុងករណីជាច្រើន

ស្រ្តីគឺជាជនដៃដល់ និងក៏ជាជនរងគ្រោះផងដែរ ដោយបន្ថែមថា មូលដ្ឋានសម្រាប់ការ

ិ នៅក្នុ ងប្រព័ ន្ធច្ បាប់ កនុ្ ងសង្គ ម នៅក្រោយសម័ យ
បន្ស៊ីយេនឌ័ រ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ឡ�ើ ង វ ញ
សង្រ្គាមត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងត្រឹមកម្រិតកំណត់តែប៉ុណ្ណោះ។
ដូចជា

តាមរយៈការបន្តមរតក

អាពាហ៍ពិពាហ៍

ប្រការនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធ

និងកំណែទម្រង់ច្បាប់ស្តីពីដីធ្លី។

ស្របជាមួយសាលាក្តី ICTY និង ICTR ក៏មានសេចក្តីសម្រេចនានាផ្សេងទ�ៀតផងដែរ
ដែលបានធ្វើឡ�ើងនៅកម្រិតអន្តរជាតិដែលប្រើជានិយាម ដ�ើម្បីបិទបាំងអំព�ើហឹង្សាខាង
យេនឌ័រដែលទាក់ទងនឹងសង្រ្គាម។ សេចក្តីព្រាងឯកសារសម្រេចនៅឆ្នាំ ១៩៩៥ សម្រាប់
សន្និសីទពិភពលោកស្តីពីស្រ្តី

ដែលបានធ្វើនៅទីក្រុងប៉េកាំង

ដែលបានអនុម័តនៅទីនោះ
អំព�ើហឹង្សាខាងយេនឌ័រ

និងផែនការសកម្មភាព

បានញែកភាពខុសគ្នារវាងទម្រង់ដោយឡែកនានានៃ
និងបានថ្កោលទោសដោយចំហរចំពោះអំព�ើហឹង្សាខាងផ្លូវ

ភេទ ដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសង្រ្គាម។ ឯកសារចងក្រងអំពីការទាមទារនានា រួមមាន
បណ្តឹងព្រហ្មទណ្ឌចំពោះជនដៃដល់ និងយុទ្ធសាស្រ្តនានា ដែលបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីទប់
ស្កាត់អំព�ើហឹង្សាខាងយេនឌ័រ។
៣.១.២ តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអនរ្ត ជាតិ និងយេនឌ័រ
តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ

(ICC)

នៅទីក្រុងឡាអេ

ត្រូវបានបង្កតក
ើ ងឆ្
នុ្ នា ំ

១៩៩៨

ផ្អែកតាមលក្ខន្តិកៈក្រុងរម
ូ ៉ ។ នៅក្ងករណ
ី នេះ រដ្ឋដែលបានចុះហត្ថលេខាល�ើលកន្តិក
្ខ ៈនេះបាន
នុ

បង្កត
ើ មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់បណ្តឹងព្រហ្មទណ្ឌ ល�ើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាម អំព�ប្រល
ើ
យ
័ ពូជសាស្រ្ត
និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាង
ំ មនុស្សជាតិ។ តុលាការ ICC មានភារៈទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្ម
ដែល ក�ើតឡ�ើងនៅក្ងដែនដី
នៃប្រទេសជាហត្ថលេខី ឬ ដែលបានប្រព្រឹត្តដោយពលរដ្ឋនៃ
នុ
ប្រទេស
ដែល

ហត្ថលេខី។

តុលាការនេះចូលរួមតែនៅក្ងករណ
ី ដែលតុលាការនៅក្ងប្រទេស
នុ
នុ

ពាក់ពន្ធ
័ នោះអស់លទ្ធភាពក្ងការនាំ
ខ្លួនជនប្រព្រឹត្តិណាម្នាក់មកកាត់ទោស។
នុ

ជាយ៉ា ងណាក៏ដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអ.ស.ប

ទោះ

មានសិទធិក
្ ងការបញ
្ជូនករណីពិសេស
នុ្

ដោយ ផ្ទាល់ទៅតុលាការនេះ។ នៅក្ងសង្គ
មក្រោយសម័យសង្រ្គាម ជាញឹកញាប់ បណ្តឹង
នុ
ព្រហ្មទណ្ឌមិនអាចធ្វទើ ៅបានឡ�ើយ

ដោយសារប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ជាតិពដ
ុំ ណ�
ំ ើ រការ។

ក្ងកន្លែងជាច្រើ
ន មធ្យោបាយនៃច្បាប់បានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃរបបផ្តាច់ការ និងពុអា
ំ ចធានា
នុ

ភាពគ្មានលំអ�ៀងឡ�ើយនៅមុនពេលក�ើតសង្រ្គាម។ អាស្រ័យហេតុនេះ អ្នកជំនាញការច្បាប់ខ្លះ
ស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានភារៈកិចច
្ច លធ
ូ ្វអ
ើ ន្តរាគមន៍។ ជំហរនេះគឺជាប្រធានបទមួយនៃ
ការជជែកតានតឹង តានតឹង ជាពិសេស ដោយសារប្រទេសមហាអំណាចដូចជា ស.រ.អា ពុបា
ំ ន
ចុះហត្ថលេខាល�ើលកន្តិក
្ខ ៈក្រុងរម
ូ ៉ នៅឡ�ើយទេ។
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ដូច្នេះ ឧក្រិដ្ឋជនសង្រ្គាមពីស.រ.អា មិនអាចចោទប្រកាន់ដោយតុលាការ ICCបានឡ�ើយ។
មកទល់ពេលនេះ

តុលាការ

ICC

ពីណ្តាប្រទេសនៅអាហ្រ្វិក
តែ

ប៉ុណ្ណោះ។

ច្រើនតែបានធ្វើការស�៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋជនសង្រ្គាម

ទៅតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋា ភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះ

ទោះជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ

នេះជាកិច្ចការដ៏តានតឹងនៅក្នុងសហភាព

អាហ្រ្វិក។ អង្គការសិទធិស្ ្រ្តីនិងសិទធិម
្ នុស្សនៅអាហ្រ្វិកកំពុងរារាំងការប៉ុនប៉ងរបស់សមា
ជិកខ្លះនៅក្នុងសហភាពអាហ្រ្វិកក្នុងការដកហូតលក្ខខន្តិកៈក្រុងរម
ូ ៉ មកវ ិញ។23

លក្ខន្តិកៈក្រុងរម
ូ ៉ រួមបញចូលគោល
្
ការណ៍ណែនាំនានាសម្រាប់ ជនរងគ្រោះនៃអំ ព�ើហឹង្សា
ខាងផ្លូវភេទ

ទាក់ទងនឹងទិដ្ឋភាពយេនឌ័រ

លក្ខន្តិកៈក្រុងរម
ូ ៉ អនុញ្ញាតឲ្យតុលាការ

ច្ឆ័យករណីនានានៃឧក្រិដ្ឋកម្មខាងផ្លូវភេទដែលទាក់ទងនឹងសង្រ្គាម
ទាសភាពខាងផ្លូវភេទ

ពេស្យាចារ្យដោយបង្ខំ

ICC

វ ិនិ

(បទរ ំលោភ

ការបង្ខំឲ្យមានផ្ទៃពោះ

ការ

បង្ខំឲ្យបំបាត់លទ្ធភាពបន្តពូជ) ជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាម និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំង មនុស្សជាតិ។
ការជួញដូរស្រ្តីក៏អាចបន្ថែមទៅក្នុងបន្ទុកជាឧក្រិដ្ឋកម្មផងដែរ។ លក្ខន្តិកៈក្រុងរម
ូ ៉ បែងចែក
ភាពខុសគ្នារវាងអំព�ើហឹង្សា ខាង ផ្លូវភេទ និងហឹង្សាខាងយេនឌ័រ។ ភាពខុសគ្នាបានផ្អែក

ល�ើយេនឌ័រជារចនា សម្ព័ន្ធសង្គម ស្របតាមបទបញ្
ជា
និងនីតិវ ិធីរបស់អ.ស.ប និង
យោងជាពិសេសទៅប្រយោគនៅក្នុងវេទិកាសកម្មភាពក្រុងប៉េកាំង។

ក្នុងន័យនេះ

វាជាការលំបាកសម្រាប់យុត្តិធម៌ អន្តរជាតិ ដ�ើម្បីកំណត់ភាពស្មុគស្មាញនៃទំនាក់ទំនង
គ្នារវាងទម្រង់ទាំងនេះនៃអំព�ើហឹង្សា។

បញ្
ហា បន្ថែមទ�ៀតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការដែលថា

វេទិកាសកម្មភាពក្រុងប៉េកាំង សង្កត់ធ្ងន់តែល�ើអត្តសញ្ញាណយេនឌ័របុរស និងស្រ្តី និង
មិនចែងអំពីអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកដែលមាននិន្នាការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា ឬអត្តសញ្ញាណ/
និន្នាការផ្សេងខាងផ្លូវភេទ។ ក្រុមទាំងនេះក៏មិនបានទទួលការពិចារណានៅក្នុងលក្ខន្តិកៈ
ក្រុងរម
ូ ៉ ផងទេ។

លក្ខ ន្តិក ៈនេះមានគោលការណ៍ ណែនាំ មិ ន ត្រឹមតែសម្រាប់ កា រស�៊ើ ប អង្កេតរបស់

តុលាការប៉ុណ្ណោះទេ

ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ការជំរះក្តីផងដែរ៖

ជនរងគ្រោះ

និងសាក្សីមាន

ិ ី តុលាការដែលមិ នប�ើ កចំ ហជាសាធារណៈ
សិ ទធិក
្ នុ្ ងការផ្ត ល់ ស ក្ខីកម្ម ន ៅក្នុ ងនី តិ វ ធ
ដ�ើម្បីរក្សាការសម្ងាត់ជាឯកជនរបស់ពួកគេ។

ពួកគេគួរតែបានទទួលការគាំទ្រពី

អ្នកជំនាញការខាងផ្លូវចិត្ត ដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងសវនាករ និងទទួលការទូទាត់សម្រាប់
ការពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេ។
ដ�ើម្បីជួយពួកគេ។

ល�ើសពីនេះ

ក្នុងករណីធ្វើបាន

មូលនិធិត្រឹះក៏បានបង្កើតឡ�ើងផងដែរ

អត្តសញ្ញាណរបស់សាក្សីនឹងត្រូវរក្សាជាសម្ងាត់

នៅពេលចងក្រងករណីនេះ ដោយរក្សាឈ្មោះជាអនាមិក។
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ជនរងគ្រោះពីអំព�ើហឹង្សាខាងផ្លូវភេទ ពុំជាប់កាតព្វកិច្ចដ�ើម្បីចូលរួមយ៉ា ងសកម្មនៅក្នុងការ

ផ្តល់ភស្តុតាងឡ�ើយ។ ចៅក្រមត្រូវរ�ៀបចំសំណួរចំពោះ សាក្សី និង/ឬជនរងគ្រោះអំពីអំព�ើ

ហឹង្សាខាងផ្លូវភេទ តាមវ ិធីដែលមិនបំភិតបំភ័យ ឬដែលអាចឲ្យមានភាពតក់ស្លុតឡ�ើយ។
ការតែងតាំងចៅក្រម និងអយ្យការ/មេធាវ ី ត្រូវតែមានតំណាងសមស្របជាស្រ្តី និងបុរស។

ពួ កគេ គួ រ តែមានទី ប្រឹក្សាខាងច្បាប់ ស ម្រាប់ ជួ យ នៅក្នុ ងកិ ច្ច កា រដែលទាក់ ទ ងនឹ ង អំ ព�ើ
ហឹង្សាខាងយេនឌ័រ។

ចំណុចរ ិះគន់៖ ស្រ្តីជាសាក្សីបានទទួលព័ត៌មាន និងកិចកា
្ច រពារគ្រប់គ្រាន់
ទោះជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ

គោលការណ៍ណែនាំខុសៗគ្នាទាំងនេះនៃលក្ខន្តិកៈ

រម
ូ ៉ ត្រូវបានអនុវត្តជាក់ស្តែងក្នុងកម្រិតកំណត់តែប៉ុណ្ណោះ
អ្នករ ិះគន់នានា។

ក្រុង

ដែលធ្វើឲ្យមានការតវ៉ា ពី

ស្រ្តីជាសាក្សីមិនបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីសិទធិរ្ បស់ខ្លួន

ឬ

ដំណ�ើរការនៅក្នុងសវនការឡ�ើយ។ វាក្យស័ព្ទខាងផ្នែកច្បាប់ ត្រូវបានអ្នករ ិះគន់ពោលថា
គឺជាការរារាំងស្រ្តីពីការផ្តល់សក្ខីកម្មអំពីការរ ំលោភ តាមទម្រង់ដែលអាចឲ្យចម្លើយរបស់

ពួកគេយកជាការបាននៅក្នុងសវនាការ និងបន្ថែមថា លក្ខខណ្ឌតឹងតែងនៅក្នុងសវនាករ
ិ នូ វការចងចាំ
ច្រើ នតែមិ នផ្តល់ឱកាសឲ្យស្រ្តីជាជនរងគ្រោះ/សាក្សីក្នុងការរម្លឹកឡ�ើ ងវញ

របស់ខ្លួនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលក�ើតឡ�ើងឡ�ើយ ពោលគឺ ការកំណត់បរ ិបទនៃអំព�ើហឹង្សា
ដែលខ្លួនបានឆ្លងកាត់។

ស្រ្តីដែលជាអ្នករួចជីវ ិតនៅក្នុងអំព�ើហឹង្សាខាងផ្លូវភេទត្រូវបាន

ចាត់ទុកត្រឹមតែជាជនរងគ្រោះធម្មតាប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសវនាការ និងមិនបានទទួលស្គាល់
ថាជាអ្នករួចជីវ ិតទៅតាមខ្លឹមសារនៃការទាមទាររបស់ស្រ្តី ហ�ើយប�ើយោងតាមអ្នករ ិះគន់
ដែលបានបន្ថែមថា

ស្រ្តីមិនសុទ្ធតែប្រាកដថាត្រូវរួមបញចូល
្ នៅក្នុងកម្មវ ិធីការពារស្រ្តីជា

សាក្សីឡ�ើយ។ អ្នកទាំងនោះមួយចំនួនបានរងការមាក់ងាយ និងឈឺចាប់ដោយសារការ
បំពានសារជាថ្មីនៅពេលវ ិលត្រឡប់មកសហគមន៍វ ិញ។
នៅក្នុងការប៉ា ន់ស្មានរបស់អ្នករ ិះគន់

ឡ�ើយ៖

នៅក្នុងការជំរះក្តីខ្លះ

ជួនកាល

ការដាក់បន្ទុកមិនធ្ងន់ធ្ងរសមស្រប

ចំពោះឈ្មួញសង្រ្គាមនៅកុងហ្គោ

និងមេដឹកនាំទ័ពព្រៃ

ពួកគេបានអះអាងថា ការចាប់បង្ខំកុមារឲ្យចូលធ្វើទាហានត្រូវបានស�៊ើបអង្កេត ប៉ុន្តែមិន
បានផ្អែកល�ើមូលដ្ឋាននៃអំព�ើហឹង្សាខាងផ្លូវភេទឡ�ើយ
ទេសដែលប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីកេណ្ឌកុមារ ី

សូម្បីនេះជាផ្នែកមួយនៃបច្ចេក

និងរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចដែលនិយមប្រើនៅក្នុង

អង្គភាពនានាក៏ដោយ។ អតីតប្រធានអយ្យការនៅក្នុងតុលាការ ICC បានអះអាងថា វា
ជាការលំបាកក្នុងការបញ្
ជា ក់អំពីការបំពារបំពាន
យោងតាមអ្នករ ិះគន់

ឱកាសនានាត្រូវបាត់បង់

ប្តឹងឧក្រិដ្ឋជននៃអំព�ើហឹង្សាខាងផ្លូវភេទ។
និងបុរស ដែលបានដាក់បន្ទុក។

ដោយផ្អែកល�ើសក្ខីកម្មរបស់សាក្សី។

ក្នុងការបង្កើតលក្ខខណ្ឌនាំមុខសម្រាប់

មានតែមួយករណីដែលជាការរ ំលោភកុមារា
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ពេលវេលានឹ ងប្រាប់ អំ ពី ថាត�ើ ចំ ណុ ចនានានៃការរ ះិ គន់ នឹ ងអាចបំ បាត់ បាននៅក្នុ ង
អាណត្តិនៃប្រធានអយ្យការថ្មី លោកស្រី ហ្វាទូ បេនស៊ូដា ដែលបានចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ
២០១២។

នៅក្នុងពេលស្បថចូលកាន់តំណែង

លោកស្រី

ប្រកាសយ៉ា ងច្បាស់ថា

បំណងរបស់លោកស្រីគឺជួយកុមារ និងស្រ្តីបានទទួលយុត្តិធម៌។ នៅចុងខែសីហា ឆ្នាំ
២០១២ លោកស្រីបានតែងតាំង ប្រ៊ីជីដ អ៊ីនដេ នាយកកិចផ
្ច ្តួចផ្តើមស្រ្តីដ�ើម្បីយុត្តិធម៌យេន
ឌ័រជាទីប្រឹក្សាខាងយេនឌ័ររបស់គាត់។

កិ ច្ច ផ្តួ ចផ្តើ ម ស្រ្តីដ�ើ ម ្បីយុត្តិធម៌ យ េនឌ័ រ សម្រាប់ ស មភាពនៃតំ ណា ងជាស្រ្តីនិ ង បុ រ សនៅ
ក្នុងតុលាការ ICC

កិច្ចផ្តួចផ្តើមស្រ្តីដ�ើម្បីយុត្តិធម៌យេនឌ័រ

គឺជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធភាពដ�ើម្បី

តុលា

ការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ដែលជាបណ្តា ញមួយនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋា ភិបាល ដែលតាម
ដានការងាររបស់តុលាការ

ICC

ក្នុងគោលដៅកែលម្អ។

កិច្ចផ្តួចផ្តើមស្រ្តីដ�ើម្បី

យុត្តិធម៌យេនឌ័រចែករម្លែក និងផ្តោះប្តូរទស្សនៈ និងបទពិសោធន៍ជាមួយអង្គការសិទធិ្
នារ ីជាតិនិងអន្តរជាតិនិងសន្តិភាព។ តាំងពីឆ្នាំ ២០០៥មក កិច្ចផ្តួចផ្តើមនេះបានសង្កេត

នូវការ អភិវឌ្ឍខាងស្ថាប័ននៃតុលាការ ICC និងដំណ�ើរការនានានៃតុលាការនេះ។
ផ្អែក

តាមការងារបញចុះ
្ បញចូលដល
្
់គណៈកម្មការស្រ្តីដ�ើម្បីយុត្តិធម៌យេនឌ័រ

ស្រ្តីជា

អ្នកជំ នា ញការខាងសិ ទធិនា
្ រ បា
ី នបង្កើ តកិ ច្ច ផ្តួ ចផ្តើ ម នេះនៅក្នុ ងពេលបង្កើ តលក្ខ ន្តិ
កៈក្រុងរម
៉ូ និងពេលបង្កើតតុលាការ

ICC។

ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីយេនឌ័រ

កិច្ចផ្តួចផ្តើម

ស្រ្តីដ�ើម្បីយុត្តិធម៌យេនឌ័រ

និងបានប្រមូលឯកសារណែនាំដែលផ្អែកល�ើ

ការ អនុវត្តជាក់ស្តែង។ ក្នុងចំណោមកិច្ចការ ផ្សេងទ�ៀតជាច្រើន កិច្ចផ្តួចផ្តើមនេះបាន
អំពាវនាវឲ្យមានចំនួនស្មើគ្នានៃមេធាវ ីជា

ស្រ្តី

និងបុរស

សម្រាប់ការតែងតាំងជា

ចៅក្រមក្នុងតុលាការ ICC និងមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ យោបល់ខាងផ្នែកច្បាប់ ក៏ដូចជា

កម្មវ ិធីការពារស្រ្តីជាសាក្សី ដែលត្រូវបង្កើតឡ�ើងនោះផងដែរ។ កិច្ចផ្តួចផ្តើមនេះបាន
ចេញផ្សាយប័ណ្ណរាយការណ៍

ពិស្តារអំពីយេនឌ័រប្រចាំឆ្នាំ

លាក់អំពីយេឌ័រនៃការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន

រចនាសម្ព័ន្ធបុគ្គលិក

ដែលមានការវ ិភាគជាក់
និងដំណ�ើរការ

និង/ឬ

ការដាក់បន្ទុក។
របាយការណ៍ ពិ ស្តា រទាំ ងនេះក៏ បង្ហា ញពី ការងារផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុ ងប្រទេសនា

នាដែលមានជម្លោះ

និ ងល�ើកអនុសាសន៍ សម្រាប់ តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ផង

ដែរ។ នៅឆ្នាំ ២០១១ និ ង ២០១២ កិ ច្ចផ្តួចផ្តើ មស្រ្តីដ�ើ ម្បីយុត្តិធម៌ យេនឌ័ របានធ្វើការ
រ ិះគន់ ដូ ចជា ការកាត់ បន្ថយយ៉ា ងច្រើ ននូវចំ នួនបុ គ្គលិក និ ងមូ លនិធិសម្រាប់ ការងារ

ផ្សព្វផ្សាយ។ កិ ច្ចផ្តួចផ្តើ មនេះអះអាងថា ជាលទ្ធផល ស្រ្តីនៅទី ជនបទ ដែលស្ថិតក្រោម
ការស៊ីបអង្កេតរបស់តុលាការ ICC នឹ ងពុំបានទទួ លព័ ត៌មានគ្រប់ គ្រាន់ឡ�ើយ
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ហ�ើយការងារអប់រ និ
ំ ងព័ត៌មានបែបនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយសា
ក្សី ក៏ដូចជា តម្លា ភាព និងការទទួលយក ICC នៅតាមមូលដ្ឋានផងដែរ។ អ្នកវ ិទ្យាសាស្រ្ត
នានាបានផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រការនេះ ដោយផ្អែកល�ើការសិក្សាបែបពិសោធន៍របស់ពួកគេ។
៣.១.៣ តុលាការកូនកាត់ - ករណីសិក្សា៖ តុលាការពិសេសសេរ៉ាលេអូន (SCSL)
តុលាការពិសេសសេរ៉ា លេអូន
កូនកាត់។

(SCSL)

តុលាការនេះបានបង្កើតឡ�ើងដោយអ.ស.ប

ជាមួយរដ្ឋា ភិបាលសេរ៉ា លេអូន។
សម្រាប់តុលាការនេះ។
ខែសីហាឆ្នាំ
ដ�ើម្បី

គឺជាឧទាហរណ៍ដំបូងមួយនៃតុលាការ

សេចក្តីសម្រេចរបស់អ.ស.ប

២០០០

បានកំណត់ថា

ើ អង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្ម
ស�៊ប

សិទធិម
្ នុស្សធ្ងន់ធរ្ង

ទាំងចៅក្រមជាតិ

ក្រោមកិចស
្ច ហប្រតិបត្តិការ
និងអន្តរជាតិត្រូវបានតែងតាំង

លេខ

១៣១៥

ចុះថ្ងៃទី

តុលាការពិសេសឯករាជ្យត្រូវតែង្កើតឡ�ើង

ប្រឆាំងមនុស្សជាតិ

ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាម

និងការរ ំលោភ

នៅក្នុងអំឡុងពេលសង្រ្គាមស៊វី ិល

ដែលបានប្រព្រឹត្ត

១៤

ជាពិសេស

ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ៣០ ខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដែលជាកាលបរ ិច្ឆេទនៃការចុះហត្ថលេខា
ល�ើកិច្ចព្រមព្រៀង

សន្តិភាពក្រុងអាប៊ីដហ្សង់

និងការពង្រីករហូតដលក
់ ិច្ចព្រមព្រៀង

សន្តិភាពជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ០៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០០២។ សង្រ្គាមស៊វី ិលឆ្លងដែននេះបានចាប់
ផ្តើមនៅឆ្នាំ

១៩៩១។

អស់រយៈពេលច្រើនជាងមួយទសវត្សរ ៍

ដោយមានការគាំទ្រពីឈ្មួញសង្រ្គាម

លីបេរ ី

ក្រោយមកនៃប្រទេសលីបេរ ី លោក

ឆាល

ថៃល័រ

និង

និងប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិ
រណៈសិរ្សឯកភាពបដិវត្ត

(RUF)

បាន ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋា ភិបាលខុសៗ គ្នា ដែលបានចូលមកកាន់អំណាច ក៏ដូចជា
ភាគីជម្លោះខុសៗគ្នាដទៃទ�ៀតផងដែរ

ដូចជា

កងកម្លា ង
ំ ការពារជនស៊វី ិល

(CDF)

នៅសេរ៉ា លេអូនផងដែរ។
តំណាងនានានៃ RUF និង CDF – ទោះបីមិនមែនជាសមាជិកនៃកម្លា ង
ំ ប្រដាប់
អាវុធសេរ៉ា លេអូនក៏ដោយ នៅទីបំផុតនៅតែមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ SCSL។ ទោះបី
ជម្រើសភាគីទាង
ំ នេះបានទទួលការរ ិះគន់នៅទូទាង
ំ ប្រទេសក៏ដោយ

ប្រធានាធិបតី

នៅពេលនោះ លោក អាម៉ា ដ តេដ្យាន កាបា មានការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសល�ើការ
ប្តឹងតំណាងនានាក្នុងតំណែងជាន់ខស
្ព ន់ ៃ RUF និង CDF។ ទោះបីបានបង្កើតតុលាការ
នេះនៅក្នុងទីក្រុងហ្រ្វ៊ីថោនហ�ើយក៏ដោយ
លាការនេះអាចធានាយុត្តិធម៌ដែរឬទេ៖

ប្រជាជនជាច្រើនមិនអាចតាមដានឲ្យដឹងថាតុ

នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃប្រទេស

នេះ ក៏ដូចជា ប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍តិចតួច
ប៉ុណ្ណោះអំពីការជំរះក្តីនីមួយៗ។ តុលាការពិសេសនេះបានពិចារណាត្រឹមតិចតួច ឬគ្មាន
សោះអំពីអំព�ើហង្
ឹ សាខាងយេនឌ័រ

ដែល

ការសម្រេចភាគច្រើនទាក់ទងនឹងឥរ ិយាបថ

ដែលចៅក្រមប្រកាន់យក។
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តុលាការនេះមានឈ្មោះអាក្រក់នៅក្នុងដ�ើមឆ្នាំ ២០០៥ ក្នុងពេលដែលប្រធានអយ្យការ

លោក ភីធ័រ ហាល័រ ត្រូវបានរកឃ�ើញថាមានទោសពីបទបំពានល�ើកុមារ ីអាយុ ដប់បីឆ្នាំ
និង ត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារដប់ប្រាំបីខែ។

ទុកការរ ិះគន់មយឡែក
ួ
- តុលាការ SCSL បង្កត
ើ ស្តងដា
់ រថន្មី ៅក្ងការជំ
រះក្តីករណីលោកថាយល័រ
នុ
អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសលីបេរ ី
របស់ខ្លួនចំពោះមុខតុលាការ
និងជនស្រេកឃ្លានសង្រ្គាម។
ស៊ីវ ិលនៅសេរ៉ា លេអូន

ឆាល

ពិសេស
ថាយល័រ

ថាយល័រ

ក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអំព�ើ

សេរ៉ា លេអូន

ក្នុងនាមជាអតីតឈ្មួញសង្រ្គាម

បានក្លាយជាជនសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងសង្រ្គាម

និងជាអ្នកផ្តល់ថវ ិកាដល់

RUF។

គាត់ត្រូវបានទម្លាក់ចេញពី

តំណែងដោយ SCSL នៅឆ្នាំ ២០០៣ និងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅឆ្នាំ ២០០៦។ ថាយល័រ
ជាប់

បណ្តឹងករណីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ

និងការរ ំលោភដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ
ដ�ើម្បី

ទាសភាពខាងផ្លូវភេទ

ក្នុងចំណោមករណីដទៃទ�ៀត។

ទប់ស្កាត់អស្ថិរភាពនយោបាយណាមួយនៅសេរ៉ា លេអូន

ការជំរះក្តីបានធ្វើនៅ

ទីក្រុងឡាអេ។ នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១២ ឆាល ថាយល័រត្រូវបានរកឃ�ើញថា
មានកំហុសនៅក្នុងគ្រប់ករណីបណ្តឹងទាំង ១១ នៅក្នុងតុលាការពិសេសសេរ៉ា ឡេអូន។
នេះជាការកត់សំគាល់ជាល�ើកដំបូងថា
និងមិនមែនជាជនដៃដល់ផ្ទាល់
នៅក្នុងពេលប្រហែលគ្នានោះ

(អតីត)ប្រធានរដ្ឋ

ជាមេបញ្
ជា ការ

ក៏ត្រូវបានកាត់ទោសពីអំព�ើហឹង្សាខាងផ្លូវភេទផងដែរ។
នៃការប្រកាសជាផ្លូវការសម្រាប់ការជំនុំជម្រះក្នុងតុលា

ការ SCSL គណៈកម្មការស្វែងរកការណ៍ពិត និងការផ្សះផ្សារ (TRC) នៅសេរ៉ា លេអូន
បានចាប់ផ្តើមការងាររបស់ខ្លួន។ ទិដភា
្ឋ ពដោយឡែកមួយនៃការវ ិវត្តនៅក្នុងសម័យក្រោយ

សង្រ្គាមនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយ និងយុត្តិធម៌នៅសេរ៉ា លេអូន គឺថា អំព�ើហឹង្សាខាងយេន
ឌ័រនៅតែបន្តរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ

ដោយរដ្ឋា ភិបាលបានបង្ហាញពីកង្វះឆន្ទៈនយោបាយ

ក្នុងការអនុវត្តកំណែទម្រង់កនុងវ
្ ិស័យច្បាប់ និងសន្តិសុខ សូម្បីតែប្រទេសនេះជាប់កាតព្វ
កិច្ចដ�ើម្បីលុបបំបាត់អំព�ើហឹង្សាមកល�ើស្រ្តី

ទៅតាមផែនការសកម្មភាពស្តីពី

សេចក្តី

សម្រេចរបស់អ.ស.ប លេខ ១៣២៥ ក៏ដូចជា វ ិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនក៏ដោយ។ នេះ
ជាការចង្អុលបង្ហាញអំពីឱកាសដែលបានកន្លងផុត

ទាក់ទងនឹងការប្រកាសអំព�ើហឹង្សា

ខាងផ្លូវភេទជាបញ្
ហា សង្គមនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការសម្រុះសម្រួលជាមួយ

ឧក្រិដ្ឋកម្ម

សង្រ្គាម។ ប្រការនេះធ្វើឲ្យការកាត់ទោស ថាយល័រ នៅក្នុងតុលាការ SCSL រ ឹងរ ឹត
តែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សកម្មភាពបញចុះ
្ បញចូល
្ ខាងនយោបាយ

ដែលធ្វើឡ�ើង

ដោយអង្គការមួយចំនួនតូច ដែលមានការប្តេជ្ញាខ្ពស់ខាងសិទធិនា
្ រ ីនិងសិទធិម
្ នុស្ស។
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៣.១.៤ តុលាការកូនកាត់ - ករណីសិក្សា៖ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្ នុងតុលាការកម្ជា
ពុ (ECCC)
ប�ើគិតអំពីយេនឌ័រ តុលាការកូនកាត់មួយផ្សេងទ�ៀតមានលក្ខណៈគួរឲ្យចាប់ អារម្មណ៍
ទាក់ទងនឹងការសម្រុះសម្រួលជាមួយអំព�ើរ ំលោភធ្ងន់ធរ្ង ល�ើសទ
ិ ធិម
្ នុស្ស៖
វ ិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជា

(ECCC)។

អង្គជំនុំជម្រះ

ផ្អែកតាមច្បាប់ដែលបានអនុម័តនៅ

ឆ្នាំ

២០០១ និងបានធ្វើវ ិសោធនកម្មនៅឆ្នាំ ២០០៤ (ច្បាប់ ECCC) អ្នកទទួលខុសត្រូវជាបឋម
ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជា រវាងថ្ងៃទី ១៧ មេសា ឆ្នាំ
១៩៧៥ និង ៦ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ត្រូវនាំមកកាត់ទោសពីបទព្រហ្មទណ្ឌ។ ខ្មែរក្រហម
គឺជាគណៈបក្សកុម្មុយនិសក
្ត ម្ពុជា
ជម្លៀសដោយបង្ខំ

ដែលដឹកនាដំ ោយប៉ុលពត

និងទទួលខុសត្រូវក្នុងការ

ពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងវ ិស័យ

ការបង្ខំឲ្យរស់នៅជាសមូហភាព

កសិកម្ម អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ការបំបែកឪពុកម្តាយពីកូន ការបង្រ្កាបជាទ្រង់ទ្រាយធំ
ក៏ដូចជា

ទារុណកម្ម

ចក្ខុវ ិស័យនៃប្រជាជនថ្មី

និងការសម្លា ប់“សត្រូវបដិវត្តន៍”ផងដែរ។

ការផ្តោតល�ើ

បទបញ្
ជា ត្រូវបានអនុវត្តមកល�ើគ្រប់ទិដភា
្ឋ ពនៃ

ជីវ ិតឯកជន

និងកងកម្លា ង
ំ នានាដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយក្នុងគោលបំណង
និងដាក់ទណ្ឌកម្ម។

វ ិធានការនានាអនុវត្តដោយរបបយោធា

ធ្វើការត្រួតត្រា
ដែលមានរួមបញចូល
្ ការ

ពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្តល�ើមនុស្ស អំព�ើហង្
ឹ សាខាងផ្លូវភេទមកល�ើស្រ្តី និងបុរស ក៏ដូចជា
ការរ ំលូតកូនដោយបង្ខំ
ហោចណាស់មនុស្ស

បាននាំមកនូវភាពអត់ឃ្លាន

១,៧លាននាក់។

ជម្ងឺ

ទាំងអ្នកប្រព្រឹត្ត

និងការបាត់បង់ជីវ ិតយ៉ា ង

និងជនរងគ្រោះនៃការរ ំលោភ

ត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មពីសណា
ំ
ក់ ក្រុមទាំងនេះ ដោយសារតែ”ឧក្រិដ្ឋកម្មសលធ
ី
ម៌”របស់ពួកគេ។
តុលាការប្រជាជនបដិវត្តន៍ មានវត្តមានតាំងពីឆ្នាំ ១៩៧៩ ប៉ុន្តែមិនបានចាត់បញចូល
្ អំព�ើ
ហឹង្សាខាងយេនឌ័រឡ�ើយ។

បន្ទាប់ពីមានការចរចាយ៉ា ងយូរល�ើខ្លឹមសារនៃ

នីតិវ ិធីច្បាប់ណានឹងត្រូវយកមកអនុវត្ត

និងថាត�ើ

ការកាត់ក្តី

នៅទីបំផុតតុលាការនេះបានចាប់ផ្តើម

ការងាររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី ០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៣។ តុលាការនេះមានចៅក្រមអន្តរជាតិ

ើ អង្កេតអា ពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ
និងកម្ពុជាចំនួន ១៧រូប។ ចៅក្រមទាំងនេះធ្វើការស�៊ប
ដែល

ស្ថិតក្រោមការបញ្
ជា ជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋា ភិបាល។

និងវ ិទ្យាសាស្រ្ត
រប�ៀបណា

មិនត្រឹមតែផ្តោតល�ើថាត�ើស្រ្តីបានក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយ

ប៉ុណ្ណោះទេ

នៅក្នុងករណីមួយ

ការជជែកវែកញែកអំពីច្បាប់

ក៏ប៉ុន្តែចំពោះបុរសនៅក្នុង

អាពាហ៍ពិពាហ៍បែបនេះផងដែរ។

ើ អង្កេតករណីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនៃ
មេធាវ ីអាល្លឺម៉ង់បានស�៊ប

បុរស ដែលមានអន្តសញ្ញាណ ភេទមិនពិតប្រាកដម្នាក់។ នៅក្នុងសេវាសន្តិភាពស៊វី ិលរបស់

ខ្លួន លោកស្រីមេធាវ ីបានធ្វើការ ពិនិត្យម�ើលទិដភា
្ឋ ពនានាខាង យេនឌ័រនៅពេលធ្វើជា
តំណាងឲ្យជនរងគ្រោះ។

ករណីពិសេស៖ ECCC បានគិតគូរអំពីប្រជាជនដែលមានអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រខុសៗគ្នា
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ទោះបីការផ្តោត

ឬ

អំព�ើហង្
ឹ សាខាងយេនឌ័រ
សងម
្គ កម្ពុជាជ�ឿថា

មិនផ្តោតល�ើអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ
និងឋានានុក្រមយេនឌ័រ

អាចជួយលុបបំបាត់

នៅជាចំណោទនៅឡ�ើយក៏ដោយ៖

ការផ្តោតបែបនេះមានសារៈសំខាន់បន្ទាប់បន្សំ

ដទៃទ�ៀតនៃអំព�ើហង្
ឹ សាជាទ្រង់ទ្រាយធំ។

ទស្សនៈទូទៅមួយផ្សេងទ�ៀតគឺថា

ខ្មែរក្រហមបានគោរពក្រមសីលធម៌មួយ។
គឺជាប្រធានបទនៃជម្លោះ។

អំណាច

ធ�ៀបនឹងទម្រង់

អ្វីដែលមានបន្ថែមទ�ៀត

តុលាការខ្លួនឯង

និងដំណ�ើរការនៃតុលាការនេះស្ថិតក្នុងការជជែក

តានតឹងនិង/ឬ ត្រូវបានអ្នករ ិះគន់ម�ើលឃ�ើញថា ស្ថិតក្រោមគំនាប ដោយសារតែឥទ្ធិពល
នយោបាយនៅកម្រិតអនុវត្តពីសណា
ំ
ក់រដ្ឋា ភិបាលបច្ចុប្បន្ន។

អ្នកសង្កេតការណ៍ពីខាង

ក្រៅទិទ�ៀនប្រការដែលថា រដ្ឋា ភិបាលរារាំងតុលាការ ECCC ពីអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួន
ដោយកំហត
ិ និងមិនបានជូនដំណឹងគ្រប់គ្រាន់ដលសា
់ ធារណជនអំពីតុលាការនេះ។ ពួក
គេក៏បានអះអាងផងដែរល�ើទស្សនៈទានចង្អៀតចង្អល់អំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ដែល
តុលាការនេះប្រកាន់យក នៅពេលពិចារណាអំពីអំព�ើហង្
ឹ សាខាងយេនឌ័រ។ តុលាការ ECCC
មិនបានគិតគូរអំពីអត្តសញ្ញាណខុសៗគ្នានៃយេនឌ័រឡ�ើយ ទោះបីប្រការនេះមានឥទ្ធិពល
តិចតួចមកល�ើគោលនយោបាយយេនឌ័ររបស់ប្រទេសនៅក្នុងសម័យកាលក្រោយជម្លោះ
រហូតដលពេល
់
នេះក៏ដោយ៖ គោលនយោបាយយេនឌ័របន្តផ្តោតជាពិសេស តែល�ើស្រ្តី។
នៅក្នុងសហគមន៍គោលនយោបាយសន្តិភាពអាល្លឺម៉ង់

សញ្ញាណពិសេសអំពីយេនឌ័រ

របស់តុលាការ ECCC មិនបានទទួលការយកចិតទុកដាក
្ត
់បានច្រើនឡ�ើយ ទោះបីនេះជា
កិចកា
្ច រខុសគ្នាមួយនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវខាងយេនឌ័រតាមបែបសកលវ ិទ្យាល័យក៏ដោយ។
ការសន្និដ្ឋាន

រាល់វ ិធានយុត្តិធម៌អន្តរកាលមានសក្តានុពល

និងដែនកំណត់

នៅពេលពាក់ព័ន្ធ

ជាមួ យការអនុ វត្ត យុត្តិធ ម៌ យេនឌ័ រនៅក្នុ ងសង្គ ម នាសម័ យកាលក្រោយសង្រ្គាម។
ការអនុវត្តវ ិធាននេះ មិនអាចធ្វើឡ�ើងដាច់ដោយឡែកឡ�ើយ ប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើឡ�ើងនៅក្នុង
បង្គុំជាមួយកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋ ប្រព័ន្ធច្បាប់ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។
គោលដៅគួរតែជាយុត្តិធម៌សង្គម

ការពង្រឹងនូវការអនុវត្ត

និងការគោរពសិទធិម
្ នុស្ស

របបប្រជាធិតេយ្យ ការលុបបំបាត់អំព�ើពុករលួយ ក៏ដូចជា ការកែលម្អពិតប្រាកដនៅ
ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធច្បាប់ និងសេដ្ឋកិច្ច សម្រាប់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងទន់ខ្សោយ។
ការល�ើកកំពស់វរជននៅក្នុងមូលដ្ឋាន គឺជាការជួយដល់របបយោធានិយម និងបង្កើតឲ្យ
មានការប្រើប្រាស់អំណាចដោយបំពានជាថ្មីឡ�ើងវ ិញ។ ការបង្កើនវ ិសមភាពសង្គម និង
ការប្រមូលផ្តុំធនធាននៅក្នុងកណ្តា ប់ដៃវរជនចាស់/ថ្មី

នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន

និងថ្នាក់ជាតិ

គឺជាឧបសគ្គចំពោះដំណ�ើរការសន្តិភាព និងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរយៈពេលមធ្យម
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និងរយៈពេលវែង

ក៏ដូចជា

ចំពោះការកែប្រែសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែងនៃឋានា

នុក្រមយេនឌ័រ និងរវាងជំនាន់មនុស្សផងដែរ។ ប្រសិនប�ើរដ្ឋ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធអន្តរជាតិ
មិនចាត់វ ិធានការណាមួយទេនោះ ឬ គ្រាន់តែពង្រឹងក្រុមដែលភាគច្រើនជា
ស្របច្បាប់នៅតាមមូលដ្ឋាននៅក្នុងរយៈពេលខ្លី

វរជនមិន

(និងដែលមានទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់)

ដោយជ�ឿថា ក្រុមវរជនទាំងនេះអាចបង្កើតឲ្យមានសណ្តា ប់ធ្នា ប់សង្គម គេនឹងមានហា
និភ័យនៃបង្កើតឡ�ើងវ ិញនូវការរ ំលោភបំពានអំណាចជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ

អំព�ើផ្តាច់ការ

និយម និងយោធានិយម។
ជាគោលការណ៍

បាតុភូតទាំងនេះមានចែងនៅក្នុងទម្រង់នៃរបបយោធាដែលភាគ

ច្រើនជាបុរស និងនៅក្នុងអំព�ើហឹង្សាព្រហ្មទណ្ឌ និងអំព�ើហឹង្សាខាងយេនឌ័រ។ ល�ើសពីនេះ
ការបង្កើតរបបយោធានិយមឡ�ើងវ ិញ

គឺជាការផ្តល់ឱកាសដល់ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចដែល

ផលិតអាវុធ និងឈ្មួញអាវុធ ចូលរួមនៅក្នុងជំនួញដែលផ្តល់កម្រៃច្រើន ដោយផ្គត់ផ្គង់
អាវុធដល់ជនដៃដល់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំព�ើហឹង្សានៅក្នុងមូលដ្ឋាន

ក្នុងប្រទេសនានានៅ

សម័យក្រោយជម្លោះ ទាំងដោយស្របច្បាប់ និងល្មើសច្បាប់។ ជនរងគ្រោះពីអំព�ើហឹង្សា
មិនមែនមានត្រឹមតែជាស្រ្តីនិងកុមារ - កុមារ ី និងកុមារាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាបុរសនៅក្នុង
ស្ថានភាពខុសៗគ្នា និងអាយុខុសគ្នា ក៏ដូចជា ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនោរខាងផ្លូវភេទ
និងអត្តសញ្ញាណខាងយេនឌ័រខុសគ្នាផងដែរ។

ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដោយក្រុមជនពាល

មិនត្រឹមតែមាននៅហ្កាតេម៉ា ឡា ឬ អាហ្រ្វិកខាងត្បូងប៉ុណ្ណោះទេ ហ�ើយឧក្រិដ្ឋកម្មតូចតា
ចប្រចាំ ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើ នកនុ្ងសម័ យកាលក្រោយជម្លោះគឺ ជាភស្តុតាងអំ ពីភាព
ចាំបាច់បន្ទាន់កនុងការដាក់
្
ឲ្យអនុវត្តវ ិធានបែបថ្មីខាងយេនឌ័រ ដែលបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីផ្សព្វ

ផ្សាយឲ្យដល់ទាំង បុរស និងកុមារា។ ការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទ�ៀតគួរតែផ្តោតល�ើអំ
ព�ើហឹង្សាខាងផ្លូវភេទ ដែលប្រព្រឹត្តមកល�ើកុមារា និងបុរស នៅក្នុងអំឡុងពេលសង្រ្គាម។

អំព�ើហឹង្សាខាងផ្លូវភេទដែលប្រព្រឹត្តមកល�ើបុរស និងកុមារា ដែលសព្វថ្ងៃនេះបាន

ទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ត្រឹមតិចតួច

នៅក្នុងគោលនយោបាយសន្តិភាព

យេនឌ័រ

និងសន្តិសុខ ឬ សិទធិម
្ នុស្ស និងច្បាប់អន្តរជាតិ ក៏ដូចជា ផលប៉ះពាល់របស់វាមកល�ើអត្ត
សញ្ញាណយេនឌ័ររបស់ជនរងគ្រោះ កិត្តិយសរបស់ពួកគេ និងអន្តរកម្មជាបន្តរវាងបុរស
និងស្រ្តី ក៏ត្រូវតែយកមកពិចារណាឲ្យបានខ្លា ំងក្លា ជាងមុនផងដែរ។ ការទទួលបានយុត្តិ
ធម៌នៅក្រោយដំណាក់កាលសង្រ្គាម ច្រើនតែនៅតែជាសុបិនដែលមិនទាន់សម្រេចបាន
សម្រាប់បុរស ដែលបានរងការបំពារបំពានខាងផ្លូវភេទ និងដែលបានរួចជីវ ិតពីការរ ំលោភ
បំពានដោយអំព�ើហឹង្សា។

សេវាសន្តិសុខទាំងអស់ត្រូវតែរ៉ា ប់រងការទទួលខុសត្រូវល�ើ ទង្វើរបស់ខ្លួន។ ទាក់ទង
នឹងជនដៃដល់ មិនត្រឹមតែកងកម្លា ំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋ ជាពិសេស ឈ្មួញសង្រ្គាម ឬ
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យុទ្ធជននៅក្ងអង្គ
ភាពទ័ពព្រៃប៉ុណ្ណោះទេ ដែលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ ប៉ុន្តែទាំងអ្នកដែល ធ្វើ
នុ
ការនៅក្ងក្រុ
មហ៊ុនសន្តិសខ
ុ ឯកជនផងដែរ ដែលតាមធម្មតាគឺបរុ ស និងជាញឹកញាប់ គឺជា
នុ
អតីតយុទ្ធជនមកពីប្រទេសខស
ុ ៗគ្នា។

ជាញឹកញាប់

ពួកគេត្រូវបានរដ្ឋា ភិបាល

និងអ.ស.ប

ជួលដ�ម
ើ ្បីបម្រើការនៅ

ក្ងបេសកកម្ម
រក្សាសន្តិភាព
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