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អារមភកថា 

សិទធិមនុសសក្តូវបានយកមកអនុវតតែាំទពាោះបុលគលក្លបរូ់ប ទហើយកុមារកក៏្តូវមានសិទធិ ូែោន ទៅនឹងសិទធិរបស់មនុសសទពញវយ័
្ងច រ។ ទទោះជាយ៉ា ងទនោះកទ៏ោយ កអ៏នុសញ្ញា សតីពីសិទធិកុមារទផ្លត តជាសាំខានច់តទៅទលើកុមារ ទ ើមបធីានាថាកុមារទាំងអស់ក្តូវបាន
ទទួលសាគ ល់ថាជាមាច ស់ថ្នសិទធិច លជាទរឿយៗចតងក្តូវការកិែចការពារ និងការចងរកាពិទសសទៅកនុង ាំទណើ រការទទួលនិងទក្បើក្បាស់
សិទធិរបស់ែេួន។ អនុសញ្ញា ទនោះរមួប ច្ូ លនូវក្លបក់្បទភទទាំងអស់ថ្នសិទធិមនុសសច លមាន ូែជាសិទធិពលរ ឋ សិទធិវបបធម ៌ សិទិធទស ឋ
កិែច សិទធិនទយបាយ និងសិទធិសងគម។ ទលើសពីទនោះទៅទទៀត អនុសញ្ញា សតីពីសិទធិកុមារលឺជាសនធិសញ្ញា សិទធិមនុសសមយួ ច លទទួល
បានការ្តល់សចាច បន័ទក្ែើនជាងទលបាំ្ុត ទហើយមានអានុភាពែងជាកាតពវកិែចាម្េូវែាបែ់ាំទពាោះរ ឋភាលីទាំងអស់។ 

រជរោឋ ភបិាលកមពុជាបាន្តល់សចាច បន័ទលើអនុសញ្ញា សតីពីសិទធិកុមារកាលពីឆ្ន ាំ ១៩៩២ ច លាមរយៈទនោះក្បទទសកមពុជា
ក្តូវជាប់កាតពវកិែច្េូវែាប់ច លកាំណតក់នុងបទបប ា្ តតិថ្នអនុសញ្ញា ។ មាក្ា ៣១ ថ្នរ ឋធមមនុ ា្  របស់ក្ពោះរជាណាែក្កកមពុជា កាំណត់
ឱ្យរ ឋក្តូវទទួលសាគ ល់ និងទោរពសនធិសញ្ញា សិទធិមនុសសអនតរជាតិ ទោយបានទរៀបរបប់ញ្ញា កយ់៉ា ងែាស់អាំពីអនុសញ្ញា ទាំងឡាយ
ទកទ់ងទៅនឹងសិទធិរបស់កុមារ។ មយ៉ាងវញិទទៀត មាក្ា ៤៨ ថ្នរ ឋធមមនុ ា្ខាងទលើកប៏ានតក្មូវឱ្យរ ឋការពារសិទធិទាំងឡាយរបស់
កុមារច លមានចែងកនុង«អនុសញ្ញា សតីពីកុមារ»។ 

លណៈកមាម ធិការសតីពីសិទធិកុមារលឺជាសាា បន័មយួច លមានអនកជាំនាញឯករជយែាំនួន ១៨ រូប ទហើយច លក្តូវបានបទងកើតទ ើង
ទ ើមបពីិនិតយាមោនការអនុវតតអនុសញ្ញា សតីពីសិទធិកុមារទោយរ ឋភាលីទាំងអស់។ លណៈកមាម ធិការទនោះកប៏ាន្សពវ្ាយការបក
ក្សាយែេឹមសារថ្នបទបប ា្ តតិទាំងឡាយសតីពីសិទធិមនុសស ទហើយច លក្តូវបានកាំណតទ់ ម្ ោះថាជាអនុសាសនទូ៍ទៅច លអាែទផ្លត ត
ទៅទលើក្បធានបទជាក់លាក់ណាមយួ។ ទោយសារក្បទទសកមពុជាលឺជារ ឋភាលីមយួថ្នអនុសញ្ញា សតីពីសិទធិកុមារ ទហើយច លបានទបតជាា
ទទួលសាគ ល់និងទោរពបទបប ា្ តតិថ្នអនុសញ្ញា   ូទែនោះរជរោឋ ភបិាលលបបទីក្បើក្បាស់ការបកក្សាយនិងការពនយល់បចនាមច លទធវើទ ើយ
ទោយលណៈកមាម ធិការទនោះ។ 

ទៅកនុងចែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧ លណៈកមាម ធិការសតីពីសិទធិកុមារបានអនុមត័អនុសាសនទូ៍ទៅទលែ ២១ សតីពីកុមារច លសាិត
ទៅាម ង្េូវ។ ទទោះជាកុមារច លកាំពុងសាិតទៅាម ង្េូវមនិក្តូវបានចែងយ៉ា ងជាក់លាក់ទៅកនុងអនុសញ្ញា សតីពីសិទធិកុមារកទ៏ោយ 
កក៏្បទភទកុមារទាំងទនោះក្តូវទទួលបានសិទធិទាំងឡាយច លមានចែងកនុងអនុសញ្ញា   ូែោន ទៅនឹងកុមារទ្សងៗទទៀត្ងច រ។ ពិទសស
ជាងទនោះទៅទទៀត កុមារសាិតទៅាម ង្េូវលឺជាក្បទភទអនកងាយរងទក្ោោះបាំ្ុត ទក្ពាោះថាសិទធិភាលទក្ែើនទលើសលុបច លមានចែងកនុង
អនុសញ្ញា ក្តូវបានទលរ ាំទលាភបាំពានជាញឹកញាប។់ អនុសាសនទូ៍ទៅទលែ ២១ បាន្តល់ជាទោលការណ៍ចណនាាំ ល់រ ឋទាំងឡាយ
កនុងការអនុវតតាមអភកិ្កមក្លបក់្ជុងទក្ជាយនិងច្ែកទលើសិទធិកុមារសក្មាបក់សាងនិងអនុវតតយុទធសាស្រសតនិងលាំនិត្តួែទ្តើមទាំងឡាយ
ទកទ់ងនឹងកុមារច លកាំពុងសាិតទៅាម ង្េូវ។ ជាងទនោះទៅទទៀត អនុសាសនទូ៍ទៅទលែ ២១ បានលូសបញ្ញា កអ់ាំពីមាក្ាជាក់
លាកថ់្នអនុសញ្ញា ច លអាែក្តូវយកមកអនុវតតសាំទៅទលើកកមពស់ការទោរពកុមារទាំងទនាោះកនុងឋានៈពួកទលជាមាច ស់ថ្នសិទធិ និងជា
ក្បជាពលរ ឋទពញលកខណៈ ក្ពមទាំងសាំទៅទលើកកមពស់ការយល់ ឹងអាំពីកាត ទ្សងៗច ល្ារភាា បកុ់មារទាំងទនាោះទៅនឹង ង្េូវ។  

អនុសាសនទូ៍ទៅទលែ ២១ មានលកខណៈពាកព់ន័ធខាេ ាំងទៅនឹងបរបិទជាកច់សតងកនុងក្បទទសកមពុជា។ ទៅកនុងរបាយការណ៍
របស់អនករយការណ៍ពិទសសសតីពីសាា នភាពសិទធិមនុសសទៅកនុងក្បទទសកមពុជា ច លក្តូវបាន្សពវ្ាយកាលពីចែ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៧ 
អនករយការណ៍ពិទសសបានកាំណតថ់ា «កុមារ» និង «បុលគលច លសាិតទៅាម ង្េូវ» លឺជាក្បទភទថ្នក្កុមមនុសសងាយរងទក្ោោះបាំ្ុ
ត។ ទៅកនុងរបាយការណ៍ទនាោះ ទលាកក្សីបានទសនើឱ្យរជរោឋ ភបិាលកមពុជាចាតវ់ធិានការឱ្យបានឆ្បរ់ហ័សសាំទៅអនុវតតអនុសាសន៍
នានាច លទលើកទ ើងទៅកនុងសននិសីទថាន កជ់ាតិសតីពីបុលគលច លសាិតទៅាម ង្េូវ ទហើយច លក្តូវបានទរៀបែាំទ ើងទៅរជធានី
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ភនាំទពញ កាលពីចែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥។ ទនទឹមនឹងការទលើកទ ើងអាំពីការអនុមត័ែាបស់តីពីយុតតិធមអ៌នីតិជន ច លជាែាបង់មីមយួមានវសិាល
ភាពក្លប ណត បទ់លើសាា នភាពោម នលាំទៅឋាន (បុលគលច លសាិតទៅាម ង្េូវ) ថាជាជាំហាន វ៏ជិាមានមយួកនុងការអនុវតតសិទិធកុមារ 
អនករយការណ៍ពិទសសកប៏ានលូសបញ្ញា កអ់ាំពីសារសាំខានច់ លរជរោឋ ភបិាលក្តូវការទកៀរលរធនធានមនុសស និងហិរ ា្ វតាុចាាំបាែ់
សាំទៅធានាការអនុវតតែាបទ់នោះឱ្យបានទពញទលញ និងទធវើការពិនិតយាមោនការអនុវតតយ៉ា ងហមតែ់ត ់ ទហើយសាំទៅធានាឱ្យមានការ
ទោរពបទបប ា្ តតិទាំងឡាយច លមានចែងកនុងអនុសញ្ញា សតីពីសិទធិកុមារ។ 

អាក្ស័យ ូែបានទរៀបរបខ់ាងទលើ ការយិល័យឧតតមសនងការអងគការសហក្បជាជាតិទទួលបនទុកសិទធិមនុសសក្បចាាំកមពុជា 
(OHCHR កមពុជា) សទក្មែទបាោះពុមព្ាយឯកសារលនេឹោះទនោះជាភាសាចែមរ កនុងទសែកតីសងឃមឹថាអតាបទទនោះនឹងជួយ រជរោឋ ភបិាល 
ទហើយនិងអនកពាកព់ន័ធ ថ្ទទទៀតកនុងការែិតែាំធានាថាកុមារទាំងអស់ រមួទាំងកុមារច លសាិតទៅាម ង្េូវ ទទួលបាន និងទក្បើក្បាស់
សិទធិរបស់ពួកទល ូែមានចែងកនុងអនុសញ្ញា សតីពីសិទធិកុមារ។ 

OHCHR កមពុជា 

ចែវែិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
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I. សសចកតីស្តើម៖ “ផ្លា សរ់តូរសរឿង្រ៉ា វជីវិតររសស់ ើង្” 

១. ទសែកតីពនយល់ទូទៅទនោះ ចសតងទែញាមរយៈកិែចពិទក្ោោះទយបល់ពសីាា នភាពកុមារាមែិទ ច្ ើមងនល់ 
បានសងកតធ់ៃនអ់ាំពតីក្មូវការឱ្យមានការទោរព ទសែកតីថ្ងេងនូរ និងសិទធិ។ ទៅកនុងការសចមតងអារមមណ៍របស់
ពួកទល ពកួទលបាននយិយជាអាទិ៍ “សូម្តល់ការទោរពែាំទពាោះទយើងកនុងនាមជាមនុសស្ង” “ែាុ ាំែងឱ់្យអនក
ច លមនិធាេ បរ់ស់ទៅាមែិទ ច្ ើម្េូវ ទមើលមកទយើងថាជាមនុសសច លមានទមាទនភាព ូែមនុសសធមមា
ច រ” “បញ្ញា មនិចមនទៅក្តងយ់កទយើងទែញពីែិទ ច្ ើម្េូវ ទហើយ្តល់ជក្មកឱ្យទយើងទនាោះទទ។ លឺក្តូវ្តល់ឱ្យ
ទយើងនូវឋានៈមយួ” “រោឋ ភបិាលមនិលួរនយិយថាពួកទយើងមនិក្តូវរស់ទៅាមែិទ ច្ ើម្េូវទនាោះទទ។ អាជាា
ធរ មនិក្តូវរ ាំខាន/យយីទយើង ទោយសារចតពួកទយើងទៅាមែិទ ច្ ើម្េូវទនាោះច រ។ ពកួទយើងលួរចតក្តូវបាន
ទទួលយក” “ការរស់ទៅាមែិទ ច្ ើម្េូវ មនិមាននយ័ថាទយើងមនិអាែមានសិទធិទនាោះទទ” “ទៅាមែិទ ច្ ើម
្េូវមាន្លប៉ាោះពាល់ជាទក្ែើន៖ បញ្ញា ទៅក្តងថ់ាទតើទយើងក្តូវទ ើរទែញ ឬបនតរស់ទៅតទៅទទៀត” "ទយើងមនិ
ែងប់ានជាំនួយ សបបុរសធម ៌ការអាណិតអាសូរទនាោះទទ។ រោឋ ភបិាលក្តូវទធវើការជាមយួសហលមនទ៍ ើមប ី្ត
ល់សិទធិឱ្យទយើង។ ទយើងមនិសុាំកតីសបបុរសទទ។ ែាុ ាំែងក់ាេ យជាមនុសសមាន កច់ លអាែចងទាំែេួនឯងបាន” “អនក
លួរ្តល់ឱ្កាសឱ្យទយើងទក្បើអាំទណាយទន និងទទពទកាសលយពីធមមជាតិ ទ ើមបសីទក្មែកតីសុបិនតរបស់ទយើង” 
“សូម្តល់ឱ្កាសឱ្យទយើង ទ ើមបផី្លេ ស់បតូរទរឿងរ៉ា វជីវតិរបស់ទយើង" 1។ 

II. រររិទ្រមួ 

គោលបំណង 
២. ទៅកនុងទសែកតពីនយល់ទូទៅទនោះ លណៈកមាម ធិការសិទធកុិមារ្តល់ការចណនាាំជា្េូវការ ល់រ ឋនានា អាំព ី
ការបទងកើតយុទធសាស្រសតជាត ិទូ៏លាំទូលាយ និងមានរយៈទពលចវង សក្មាបកុ់មារសាិតកនុងសាា នភាពាម
ែិទ ច្ ើមងនល់ ទោយទក្បើក្បាស់អភកិ្កមាមសិទធិកុមាររមួ និងទោោះក្សាយទាំងការបងាក រ និងការទ្េើយតប
ក្សបាមអនុសញ្ញា សតីពីសិទធកុិមារ។ ទទោះបីជាអនុសញ្ញា ទនោះ មនិបាននិយយទយងឲ្យបានែាស់ ល់
កុមារទាំងទនាោះកទ៏ោយ កក៏្លបប់ទបប ា្ តតិរបស់អនុសញ្ញា  អាែយកមកអនុវតតែាំទពាោះកុមារសាិតកនុងសាា ន
ភាពាមែិទ ច្ ើម្េូវ ច លជបួក្បទោះនូវការរ ាំទលាភបាំពានមយួច្នកធាំថ្នមាក្ាជាទក្ែើនរបស់អនុសញ្ញា ទនោះ។ 

ការពិគ្ោោះគោបល់ 
៣. កិែចក្បជុាំពិទក្ោោះទយបល់ក្តូវបានទរៀបែាំទ ើងទៅ៧តាំបនទ់្សងៗោន  មានការែូលរមួជាសរបុពីកុមារនិង
មនុសសជាំទងែ់ាំននួ ៣២៧នាក ់មកពី៣២ក្បទទស។ តាំណាងសងគមសីុវលិ បានទ្េើយតបទៅនឹងការអាំពាវ
នាវជាទូទៅ ល់ការ្តល់ទយបល់ ទហើយទសែកតីក្ពាងែុងទក្កាយក្តូវបានចែករ ាំចលកជាមយួរ ឋភាលី។ 

                                              
1 រល់សក្មងទ់ាំងអស់ លឺ កក្សងទ់ែញពកីារពិទក្ោោះទយបល់ ឬសាំទណើ រទយបល់ជាលាយលកខណ៍អកសរ ល់ឯកសារទសែកតីពនយល់ទូទៅទនោះ។ សារទាំងទនោះបានមក
ពីទកមងៗជាបនតបនាទ ប ូ់ែតទៅ៖ កុមារមកពីបងក់ាេ ច ស(ទយបល់ជាលាយលកខណ៍អកសរពទីីក្កងុោកា) កុមារមកពអីាទមរកិឡាទនី(កិែចពិទក្ោោះទយបល់ទៅមុកិសិុក)។ 
កុមារអាយុ១៥ឆ្ន ាំមកពីក្បទទសទក្បសីុល ទកមងក្បុស នងិទកមងក្សីអាយុ១៨ឆ្ន ាំមកពីឥណាា  កុមារនងិយុវវយ័មកពសីាធារណរ ឋក្បជាធបិទតយយកុងទហាគ  កុមារនិងយុវវយ័ 
មកពអីឺរ ៉ាុប (កិែចពិទក្ោោះទយបល់ទៅទកី្កងុក្ពុែចសល) កុមារអាយុ ១៦ឆ្ន ាំមកពបីា៉ា លសីាា ន កុមារមកពីក្បទទសប រួរុនឌ ីនងិទកមងក្បសុអាយុ១៨ឆ្ន ាំមាន កម់កពីទក្បសីុល។ 
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វាកយស័ពទ 
៤. កាលទ ើមទ ើយ ពាកយច លក្តូវបានទក្បើទ ើមបពីណ៌នាកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ រមួមាន 
“កុមារអនាថា” “កុមារាមែិទ ច្ ើមងនល់” “កុមារទៅាម េ្ូវ” “កុមាររតទ់ែញពី ទ្ោះ” “កុមារក្តូវបានទបាោះបងទ់ចាល” 
“កុមាររស់ទៅនិង/ឬទធវើការទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់” “កុមារោម ន្ទោះសចមបង” និង “កុមារច លមានទាំនាកទ់ាំនង
ទៅនឹងែិទ ច្ ើមងនល់”។ ទៅកនុងទសែកតីពនយល់ទូទៅទនោះ ពាកយ “កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់" 
ក្តូវបានទក្បើរមួជាអាទិ៍ (ក) កុមារច លពឹងអាក្ស័យនឹងែិទ ច្ ើមងនល់ទ ើមបរីស់និង/ឬទធវើការ ទទោះចតមាន កឯ់ង 
ជាមយួមតិតភកដិ ឬក្លួសារ នងិ(ែ) ជាក្កមុ ទូ៏លាយមយួរបស់កុមារច លបានបទងកើតទោយែាំណងយ៉ា ងរងឹ
មាាំទៅនឹងទីសាធារណៈ និងសាំរបអ់នកទាំងឡាយណាច លយកែិទ ច្ ើម្េូវទធវើជាទីកចនេង ស៏ាំខាន ់ ទៅកនុង
ជីវតិក្បចាាំថ្ងៃ និងទធវើជាអតតសញ្ញា ណរបស់ពួកទល។ ក្កុម ទូ៏លាយមយួទនោះ រមួប ច្ូ លទាំងកុមារច លមតង
មាក ល ប៉ាុចនតមនិចតងចតរស់ទៅនិង/ឬទធវើការជាបជ់ាក្បចាាំទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់ទនាោះទទ នងិកុមារច លមនិរស់
ទៅឬទធវើការាមែិទ ច្ ើមងនល់ទទ ប៉ាុចនតរមួ ាំទណើ រជាទទៀងទតជ់ាមយួមតិតភកតិ បងបែូន ឬក្លួសារទៅាម
ែិទ ច្ ើមងនល់។ ពាកព់ន័ធនឹងកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ “ការសាិតទៅទសីាធារណៈ” ក្តូវយល់
ទោយរមួទាំង ការែាំណាយទពលទក្ែើនទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់ ឬ្ារាមែិទ ច្ ើម្េូវ សួនែារសាធារណៈ ទី
ធាេ  ឬទលីានសហលមនស៍ាធារណៈ នងិរងយនតក្កុង នងិសាា នីយរងទភេើង។ ពាកយទនោះមនិរបប់ ច្ូ ល អោរ
សាធារណៈ  ូែជា សាលាទរៀន មនទីរទពទយ ឬសាា បន័ទ្សងទទៀតច លមានលកខណៈក្បហាកក់្បចហលទទ។ 

ការសគងេតចំបងៗ 
៥. មានអភកិ្កមទ្សងៗោន ជាទក្ែើន ក្តូវបានទក្បើក្បាស់ែាំទពាោះកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ជួន 
កាលជាអភកិ្កមប ច្ូ លោន ។ អភកិ្កមទាំងទនោះ រមួមានអភកិ្កមាមសិទិធកុមារ ច លកុមារទទួលបានការ
ទោរពថាជាអនកកានក់ាបសិ់ទធ ិ ទហើយការសទក្មែនានា ជាទរឿយៗ ក្តូវទធវើទ ើងជាមយួកុមារ។ អភកិ្កម
សុែុមាលភាពពាកព់ន័ធនឹង “ការជួយ សទស្រងាគ ោះ” កុមារច លក្តូវបានទមើលទ ើញថាជាកមមវតាុ ឬជាជនរង
ទក្ោោះពីែិទ ច្ ើមងនល់ ទហើយការសទក្មែនានា ក្តូវបានទធវើទ ើងសក្មាបកុ់មារ ទោយមនិចាាំបាែព់ិចារណា
ទពកទលើទសសនៈរបស់កុមារទ ើយ និងអភកិ្កមចបបោបសងកត ់ មនិបានយកែតិតទុកោកកុ់មារថាជាអនក
កានក់ាបសិ់ទធិទនាោះទទ ទហើយជាលទធ្លបណាត លឱ្យមានការក្បមូលកុមារពីែិទ ច្ ើម្េូវទោយបងខាំ ច ល
កានច់តបាំពានទលើសិទធិរបស់ពកួទលចងមទទៀត។ ការអោះអាងច លថា អភកិ្កមសុែុមាលភាព និងអភកិ្កម
ចបបោបសងកតប់ាំទរ ើឱ្យឧតតមក្បទយជនរ៍បស់កុមារទនាោះ ាមពិតទៅមនិបានទធវើឱ្យអភកិ្កមទាំងពីរទនោះច្ែក
ទលើសិទធិទទ។2 ទ ើមបអីនុវតតអនុសញ្ញា ទនោះ ជាការក្បទសើរក្តូវអនុវតតវធិីសាស្រសត/អភកិ្កមាមសិទិធកុមារ។ 

៦. កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ មនិចមនសុទធចតជាក្កុម ូែោន ទនាោះទទ។ លកខណៈសមបតត ិក្តូវ
ចបងចែកទៅាមអាយុ ទភទ ជាតិពនធុ អតតសញ្ញា ណជាតទិ ើម សញ្ញា តិ ពិការភាព ទាំទនារ្េូវទភទនិងអតត
សញ្ញា ណ/ការបងាា ញទយនឌរ័ កនុងែាំទណាមលកខែណា  ថ្ទទទៀត។ ភាពែាំរោុះទនោះ បងាា ញពីបទពិទសាធន ៍

                                              
2 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ១៣ (២០១១) សតីពីសិទធិកុមារមានទសរភីាពចាក្ុតពអីាំទពើហិងាាមក្លបទ់ក្មង ់វាកយែណា ទី៥៩ និងទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ 

១៤(២០១៣) សតីពសិីទធិកុមារច លឧតតមក្បទយជនរ៍បស់កុមារក្តូវបានយកមកពចិារណាជាបឋម។ 
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ហានិភយ័ នងិតក្មូវការទ្សងៗោន ។ ក្បទភទ និងទពលទវលាច លកុមារបានែាំណាយជាកច់សតងទៅាម
ែិទ ច្ ើមងនល់ មានភាពែុសោន លួរឱ្យកតស់ាំោល់ពីទកមងមាន កទ់ៅមាន ក ់ អាក្ស័យទៅាមក្បទភទ នងិវសិាល
ភាពថ្នទាំនាកទ់ាំនងជាមយួមតិតភកដ ិ សមាជិកក្លសួារ សមាជិកសហលមន ៍ តួអងគសងគមសីុវលិ និងអាជាា ធរ
សាធារណៈ។ ទាំនាកទ់ាំនងរបស់កុមារ អាែជួយ ឱ្យពួកទលមានជីវតិរស់ទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់ និង/ឬបនតរកា
សាា នភាពថ្នការរ ាំទលាភបាំពានហិងាទលើសិទធិរបស់ពកួទល។ កុមារទធវើសកមមភាពជាទក្ែើនាមទសីាធារណៈ 
រមួមាន ការបាំទពញការងារ សកមមភាពសងគម ការកាំសានត/ការសាំរកលាំចហ ជក្មក កចនេងទ កពួន កចនេងោាំ
សេហូបែុក ទបាកលក ់និងពាកព់ន័ធកនុងការទក្បើក្បាស់ទក្លឿងទញៀន ឬសកមមភាព្េូវទភទ។ កុមារអាែពាកព់ន័ធ
នឹងសកមមភាពចបបទនោះទោយសម័ក្លែិតត ទោយសារែវោះជទក្មើសច លអាែសទក្មែបាន ឬាមរយៈការបងខិត
បងខាំ ឬការវាយទធវើបាបពកុីមារ ថ្ទ ឬមនុសសទពញវយ័។ កុមារអាែទធវើសកមមភាពទាំងទនោះចតមាន កឯ់ង ឬ
ទោយមានការជួយ ពីសមាជកិក្កុមក្លួសារ3 មតិតភកតិ អនកសាគ ល់ោន  សមាជិកក្កមុអនធពាល ឬមតិតភកតិច ល
ទកងក្បវ ័្ ច  ពីកុមារធាំ/ចាស់ជាង និង/ឬមនុសសទពញវយ័។ 

៧. ជាទរឿយៗ ទនិននយ័មនិក្តវូបានក្បមូល ឬចបងចែកាមក្បទភទជាលកខណៈក្បពន័ធទទ  ូទែនោះទលមនិ ឹងថា
មានកុមារប៉ាុនាម ននាកក់ាំពុងសាិតទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់។ តួទលែបា៉ា នស់ាម នចក្បក្បួលទៅាមនិយមនយ័ច ល
យកមកទក្បើ  ច ល្េុោះបញ្ញច ាំងពីលកខែណា សងគមទស ឋកិែច នទយបាយ វបបធម ៌ និងលកខែណា  ថ្ទទទៀត។ 
កងវោះខាតទិនននយ័ ទធវើឱ្យកុមារទាំងទនោះ ក្តូវបានបាំទភេែទចាល ទោយមនិមានការាកច់តងទោលនទយបាយ 
ឬក្ោនច់តជាវធិានការែាំទពាោះកិែច បទណាត ោះអាសនន ឬមានរយៈទពលែេី។ ការណ៍ទនោះបណាត លឱ្យមានការ
រ ាំទលាភបាំពានសិទធិជាទក្ែើនច លបងខាំឲ្យទកមងទៅទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់ ទហើយការរ ាំទលាភបាំពានទនោះទៅចតបនត
ទកើតទ ើងទៅទពលច លកុមារសាិតទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់។ បញ្ញា ទនោះជាកតីកងវល់ ល់ក្លបក់្បទទស។ 

៨. មូលទហតុ ទក្បវា៉ា ង ់និងបទពិទសាធនរ៏បស់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ែុសៗោន ទាំងទៅ
កនុងរ ឋ និងពីរ ឋមយួទៅរ ឋមយួទទៀត។ វសិមភាពទោយច្ែកទលើសាា នភាពទស ឋកិែច ពូជសាសន ៍និងទយន
ឌរ័ លឺជាមូលទហតុកនុងែាំទណាមមូលទហតុជារែនាសមពន័ធថ្នការទកើតមាន និងការផ្លតទ់ែញកុមារសាិតកនុង
សាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ បញ្ញា ទាំងទនោះកានច់តធៃនធ់ៃរទោយភាពែសតទ់ែាយខាងសមាភ រៈ កិែចោាំពារ
សងគមមនិក្លបក់្ោន ់ការវនិិទយលមនិែាំទោលទៅ អាំទពើពុករលួយ និងទោលនទយបាយសារទពើពនធ (ការ
ក្បមូលពនធ និងការែាំណាយ) ច លកាតប់នាយ ឬលុបបាំបាតល់ទធភាពរបស់ក្បជាជនក្កីក្កមនិឱ្យទងើប្ុតពី
ភាពក្កីក្ក។ អសាិរភាពភាេ មៗ ច លបណាត លមកពីជទមាេ ោះ ទក្ោោះទុរ ភកិស ការរកីរលោលថ្នជាំងឺ្េង ទក្ោោះ
មហនតរយធមមជាតិ ឬការបទណត ញទែញទោយបងខាំ ឬក្ពឹតតកិារណ៍ច លនាាំទៅ ល់ការទភៀសែេួន ឬការទធវើែាំ
ណាកក្សុកទោយបងខាំ បទងកើនបនទុកបចនាមទទៀត ល់អានុភាពថ្នមូលទហតុជារែនាសមពន័ធទនោះ។ មូលទហតុ
ទ្សងទទៀតរមួមាន៖ អាំទពើហិងា ការរ ាំទលាភបាំពាន ការទកងក្បវ ័្ ច  និងការទធវសក្បចហសរបស់ក្លួសារទៅ
្ទោះ ឬទៅមណា លចងទាំ ឬក្លឹោះសាា នអបរ់ ាំ (រមួទាំងច្នកសាសនា្ងច រ) មរណភាពរបស់អនកចងទាំ ការ
ទបាោះបងទ់ចាលកុមារ (រមួទាំងទោយសារទមទរលទអ ស៍/ជាំងឺទអ ស៍)4 ភាពអតក់ារងារទធវើរបស់អនកចងទាំ 

                                              
3 សក្មាបកុ់មារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ជាមយួក្លសួាររបស់ពកួទល ទសែកតីពនយល់ទូទៅទនោះ ទផ្លត តទលើកុមារ ថាជាអនកកានក់ាបសិ់ទធិែាំបង។ កនុងករណីច ល

កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ មានកូនទៅាមែេួនពកួទលផ្លទ ល់ទនាោះ ឧតតមក្បទយជនរ៍បស់កុមារថ្នជាំនានន់មីយួៗរបស់កុមារក្តវូចតយកែិតតទុកោកជ់ាបឋម។ 
4 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៣ (២០០៣) សតីពីទមទរលទអ ស៍/ជាំងឺទអ ស៍ និងសិទធិកុមារ វាកយែណា ទ៧ី 
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ក្លួសារច លសាិតកនុងសាា នភាពអាក្កក ់ការចបកបាកក់្លសួារ ក្លួសារពហុពនធភាព5 ការផ្លតទ់ែញពីការអបរ់ ាំ 
ការទក្បើក្បាស់ទក្លឿងទញៀន និងបញ្ញា សុែភាព្េូវែតិត(របស់កុមារ ឬក្លួសារ) ការមនិអនុទក្ោោះ និងការទរ ើស 
ទអើង រមួទាំងកាទរ ើសទអើងកុមារពិការ កុមារច លក្តូវបានទចាទក្បកានព់ីអាំទពើអាបធមប ់ អតតីទហានកុមារ
ច លក្តូវបានក្កុមក្លួសារប ទិសធទចាល និងកុមារច លក្តូវផ្លតទ់ែញពីក្លួសារទោយសារបញ្ញា ្េូវទភទ ឬ
ការកាំណតអ់តតសញ្ញា ណទភទរបស់ពួកទល ថាជាអនកក្សលាញ់ទភទ ូែោន  អនកក្សលាញ់ទភទទាំងពីរ អនកបតូរ 
ទភទ អនកច លមានទភទមនិែាស់ និងអនកច លោម នអារមមណ៍ទភទ ក្ពមទាំងក្លសួារច លមនិមានលទធភាព
ទទួលយកែាំទលើយប ិទសធរបស់កុមារែាំទពាោះការអនុវតតក្បកបទោយទក្ោោះថាន ក ់ ូែជាអាពាហ៍ពិពាហ៍វយ័ 
កុមារ និងការកាតក់្ែិបក្បោបទ់ភទស្រសតីជាទ ើម។6 

III. សោលរាំណង្ 

៩. ទោលបាំណងថ្នទសែកតពីនយល់ទូទៅទនោះរមួមាន៖ 
(ក) បាំភេពឺីកាតពវកិែចរបស់រ ឋកនុងការអនុវតតអភកិ្កមាមសិទិធកុមារ ែាំទពាោះយុទធសាស្រសត និងការ្តួែទ្តើម

លាំនិតសក្មាបកុ់មារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ 

(ែ) ្តល់ការចណនាាំក្លបក់្ជុងទក្ជាយ និងក្បកបទោយសិទធអិាំណាែ  ល់រ ឋនានាកនុងការទក្បើក្បាស់អភិ
ក្កមាមសិទធិកុមារនងិក្លបក់្ជុងទក្ជាយ៖ ទ ើមបបីងាក រកុមារច លទទួលរងការរ ាំទលាភសិទធិនិងកងវោះ 
ជទក្មើសច លនាាំឱ្យពួកទលក្តូវពឹងអាក្ស័យទលើែិទ ច្ ើមងនល់ទ ើមបរីស់ និងអភវិឌឍន ៍ និងទ ើមបទីលើក
កមពស់ នងិការពារសិទិធកុមារច លកាំពុងសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ទោយធានាឱ្យមាន
ការចងទាំជាក្បចាាំ និងជួយ ពកួទលឱ្យអភវិឌឍនូវសកាត នុពលទពញទលញបាំ្ុតរបស់ពួកទល។ 

(ល) កាំណតព់ីភាពជាបព់ាកព់ន័ធថ្នមាក្ាពិទសសមយួែាំនួនរបស់អនុសញ្ញា សក្មាបកុ់មារសាិតកនុងសាា ន 
ភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ទ ើមបទីលើកកាំពស់ការទោរពែាំទពាោះពកួទល ថាជាអនកកានក់ាបសិ់ទធ ិ និងជា
ក្បជាពលរ ឋទពញទលញ និងទលើកកមពស់ការយល់ ឹងអាំពកីារ្ារភាា បកុ់មារាមែិទ ច្ ើមងនល់។ 

IV.  ទុ្ធស្ថស្រសតរមួរ ៈសពលវវង្ វ្ែកសលើអភិប្កមតាមសទិ្ិធកមុារ 
 

ក. អភិ្កមតាមសិទ្ធិកុម្មរ 
ការពណ៌នា 
១០. ទៅកនុងអភកិ្កមាមសិទិធកុមារ  ាំទណើ រការថ្នការសទក្មែបានសិទធិកុមារលឺសាំខាន ូ់ែជាលទធ្លែុង
ទក្កាយ។ អភកិ្កមាមសិទិធកុមារធានានូវការទោរពទសែកតីថ្ងេងនូរ ជីវតិ ការរស់រនមានជវីតិ សុែុមាលភាព 
ការអភវិឌឍន ៍ការែូលរមួ និងការមនិទរ ើសទអើង ទោយថាកុមារជាអនកកានក់ាបសិ់ទធ។ិ 

                                              
5 សូមទមើលអនុសាសនទូ៍ទៅទលែ៣១ របស់លណៈកមាម ធកិារសតីពកីារលុបបាំបាតក់ារទរ ើសទអើងក្បឆ្ាំងនារទីភទ រមួជាមយួនឹងទសែកតពីនយល់ទូទៅទលែ១៨(២០១៤) 

របស់លណៈកមាម ធកិារសិទធកុិមារ សតីពកីារអនុវតតក្បកបទោយទក្ោោះថាន ក ់វាកយែណា ទ២ី៥-២៨។ 
6  ូែខាងទលើ វាកយែណា ទ១ី៩-២៤។ 
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១១. ទយងាមមូលនធិិសហក្បជាជាតិទ ើមបកុីមារ (UNICEF)7 អភកិ្កមាមសិទធកុិមារលឺជាអភកិ្កមមយួ
ច ល៖ 

(ក) បនតការសទក្មែបាននូវសិទធិកុមារ ូែមានចែងកនុងអនុសញ្ញា  និងលិែតិតុបករណ៍សិទធិមនុសសអនតរជាតិ
 ថ្ទទទៀត។ 

(ែ) ទក្បើក្បាស់សតងោ់រ និងទោលការណ៍សិទធិកុមារ ច លមានទៅកនុងអនុសញ្ញា  នងិលិែិតតុបករណ៍សិទធិ
មនុសសអនតរជាត ិថ្ទទទៀត ទ ើមបតីចក្មតក្មងឥ់រយិបទ សកមមភាព ទោលនទយបាយ និងកមមវធិី ជា
ពិទសស ការមនិទរ ើសទអើង ឧតតមក្បទយជនរ៍បស់កុមារ សិទធមិានជីវតិ ការរស់រនមានជីវតិ និងការអភវិឌឍន ៍
សិទធបិទ ច្ញទយបល់ និងទទួលបានការយកែិតតទុកោកទ់លើទយបល់ទនាោះ នងិសិទធិទទួលបានការចណនាាំ
ពីការអនុវតដសិទធិរបស់ែេួនទោយអនកចងទាំ ឪពុកមាត យ និងសមាជិកសហលមន ៍ក្សបាមសមតាភាពវវិឌឍន៍
របស់កុមារ។ 

(ល) កសាងសមតាភាពរបស់កុមារជាអនកកានក់ាបសិ់ទធិ ទ ើមបទីមទរសិទធិរបស់ពួកទល និងសមតាភាពរបស់
អនកជាបក់ាតពវកិែច ទ ើមបបីាំទពញកាតពវកិែចរបស់ែេួនែាំទពាោះកុមារ។ 

ចណុំចសំខាន់ៗ ននកមុារសថិតកនុងស្ថថ នភាពតាមចញិ ច្ ើ មថ្នល ់
១២. លណៈកមាម ធិការយល់ទ ើញថា យុទធសាស្រសត និងលាំនិត្តួែទ្តើមច លអនុមត័យកអភកិ្កមាមសិទធិ
កុមារ បាំទពញបានាមលកខណៈវនិិែឆយ័សាំខាន់ៗ សក្មាបក់ារអនុវតតលែក្បទសើរ ទោយមនិលិតពកីក្មតិ ឬបរ ិ
បទទ ើយ។ កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ជាញឹកញាប ់មនិទុកែតិតែាំទពាោះការជួយ អនតរលមនព៍ី
មនុសសទពញវយ័ ទៅកនុងជីវតិរបស់ពួកទលទទ។ ការក្បក្ពឹតតទោយបាំពានទលើកុមារទោយមនុសសទពញវយ័ទៅ
កនុងសងគម បានទធវើឱ្យពួកទលមនិមានបាំណងទបាោះបងទ់ចាលនូវការែិតែាំក្បឹងចក្បងអស់ពសីមតាភាពរបស់ែេួន 
ទ ើមបទីទួលបានទជាលជយ័ ទទោះបីជាមានកក្មតិកទ៏ោយ។ អភកិ្កមទនោះសងកតធ់ៃនទ់ៅទលើការទោរពយ៉ា ង
ទពញទលញ ល់សវ័យភាពរបស់ពួកទល រមួទាំងការោាំក្ទពកួទលទ ើមបចីសវងរកជទក្មើសទ្សងទក្ៅពីអាក្ស័យ
ទលើការរស់ទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់។ វាទលើកកមពស់ភាពធនក់្ទាំនិងសមតាភាពរបស់ពួកទល បទងកើនលទធភាពកនុង 
ការទធវើទសែកតីសទក្មែជាសាា បន័ និង្តល់អាំណាែ ល់ពួកទល ជាតួអងគទស ឋកិែចសងគម នទយបាយ និងវបប
ធម។៌ អភកិ្កមទនោះ កសាងទលើមូលោឋ នថ្នភាពខាេ ាំងច លមានក្សាបរ់បស់ពកួទល នងិវភិាលទនជាវជិាមាន
ច លពួកទលមាន ទ ើមបកីាររស់រនមានជីវតិ នងិការអភវិឌឍនស៍ក្មាបែ់េួនទលផ្លទ ល់ និងកស៏ាំរបម់តិតភកតិ ក្កុម
ក្លួសារ នងិសហលមនរ៍បស់ពួកទលច រ។ ការអនុវតតាមអភកិ្កមទនោះ មនិក្តមឹចតជាសីលធម៌ និងអាណតតិ
បញ្ញា ាម្េូវែាបទ់នាោះទទ ប៉ាុចនតកជ៏ាអភកិ្កមច លមាននិរនតរភាពបាំ្ុត សក្មាបក់ាំណត ់និងអនុវតត ាំទណាោះ
ក្សាយរយៈទពលចវងជាមយួកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ 

                                              
7 សូមទមើលយូនីទសហវ ឧបករណ៍អបរ់ ាំសិទធិកុមារ៖ ការបណតុ ោះសិទធកុិមារាាំងពីការអបរ់ ាំកុមារតូែ ការអបរ់ ាំទៅបឋមសិកា នងិមធយមសិកា (ហសចឺណវ ឆ្ន ាំ២០១៤) ទាំពរ័
ទី២១។ អាែរកបានទៅ https://www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_FINAL_web_version170414.pdf ។ សូមទមើល្ងច រទសែកតីពនយល់ទូទៅ
ទលែ១៣ វាកយែណា ទ៥ី៩។ សូមទមើល្ងច រ "អភកិ្កមាមសិទធិមនុសសែាំទពាោះកែិចសហក្បតិបតតិការអភវិឌឍន"៍ ច លអាែរកបានទៅ http://hrbaportal.org/the-
human-rights-based-approach-to-development- cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies. 

https://www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_FINAL_web_version170414.pdf
http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
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ខ. យុទ្ធសាស្រសតជាតិ 
ទដិ្ ឋភាពទញូៅ 

១៣. ទ ើមបអីនុទលាមាមកាតពវកិែចច លមានចែងទៅកនុងអនុសញ្ញា  រ ឋទាំងឡាយក្តូវបានជក្មុញឱ្យអនុ
មត័យកយុទធសាស្រសតក្លបក់្ជុងទក្ជាយនិងយូរអចងវង ក្ពមទាំងមានក ច្បង់វកិាចាាំបាែស់ក្មាបកុ់មារសាិតកនុង 
សាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ បញ្ញា  នងិ ាំទណើ រនតីិវធិីក្បទកក់្កឡាោន  ក្តូវទលើកយកមកបងាា ញខាងទក្កាម
ទនោះ បនាទ បព់ីែេមឹសារាមក្បធានបទច លក្តូវទោោះក្សាយទៅកនុងយុទធសាស្រសតទនោះ។ ជាអនកជាំនាញអាំពីឆ្ក
ជីវតិផ្លទ ល់របស់ែេួន កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ក្តូវែូលរមួកសាងនងិអនុវតតយុទធសាស្រសតទនោះ។ 

ជាំហាន ាំបូង រ ឋក្តូវក្បមូលពត័ម៌ានអាំពកុីមារកនុងសាា នភាពចបបទនោះទៅកនុងក្បទទសរបស់ែេួន ទ ើមបសីទក្មែ
អាំពីការទលើកកាំពស់សិទធិរបស់ពួកទល ឱ្យបានលែបាំ្ុតាមវធិីណា។ រ ឋក្តូវយកវធិសីាស្រសត្ េងវស័ិយ ទ ើមបី
ចសវងយល់ថាទតើទោលនទយបាយទៅកនុងវស័ិយមយួ តយួ៉ា ង ូែជា ហិរ ា្ វតាុ ប៉ាោះពាល់យ៉ា ង ូែទមតែ ល់
ទោលនទយបាយមយួទ្សងទទៀត  ូែជាវស័ិយអបរ់ ាំ ច លជោះឥទធពិល ល់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាម
ែិទ ច្ ើមងនល់យ៉ា ង ូែទមតែ។ រ ឋលបបទីលើកទឹកែិតត ល់កិែចសហក្បតិបតតិការអនតរវស័ិយ និងរវាងរ ឋនងិរ ឋ។ 

ការពិនិតយញ ើងវញិអំពីចាប ់និងញោលនញោបាយ 
១៤. រ ឋលបបវីាយតថ្មេអាំពីែាប ់និងទោលនទយបាយថាអាែក្តូវបានចកសក្មួលាមរទបៀបណា ទ ើមបី្ េុោះ
បញ្ញច ាំងពីអនុសាសនថ៍្នទសែកតីពនយល់ទូទៅទនោះ។ ទោយមានក្បសិទធភាពភាេ មៗ រ ឋលបប៖ី (១) កទែញនូវ
បទបប ា្ តតិទាំងឡាយណាច លមានការទរ ើសទអើងទោយផ្លទ ល់ ឬទោយក្បទយល ទោយឈរទលើមូលោឋ ន
ថ្នសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់របស់កុមារ ឬឪពុកមាត យ ឬក្លួសាររបស់ពួកទល (២)លុបទចាលបទបប ា្តតិទាំង 
ឡាយច លអនុញ្ញា តឱ្យ ឬោាំក្ទ ល់ការចាបក់្បមូល ឬការយកទែញាមទាំទនើងែតិតនូវកុមារ និងក្លួសារ
របស់ពួកទលពីែិទ ច្ ើមងនល់ ឬទីសាធារណៈ (៣)លុបទចាលាមការសមក្សប នូវបទទលមើសច លោកទ់ទស 
និងទធវើឲ្យប៉ាោះពាល់ធៃនធ់ៃរ ល់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់  ូែជាការសុាំទន ការបាំពានបាំរម
ទោែរ ការទ ើរអនាថា  ការរស់ទៅអនាថា និងការរតទ់ែញពី្ទោះជាទ ើម  និង (៤)លុបទចាលបទទលមើសច ល
្តនាទ ទទសកុមារែាំទពាោះភាពជាជនរងទក្ោោះថ្នការទកងក្បវ ័្ ចអាជីវកមម្េូវទភទ និងអវីច លទលទៅថា ការ
ក្បក្ពឹតតែុសសីលធម ៌ ូែជាការរមួទភទទក្ៅអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាទ ើម។ រ ឋនានាលួរចណនាាំ ឬពនិិតយទ ើងវញិ
នូវែាបស់តីពកីិែចការពារកុមារ ឬកុមារទោយឈរទលើមូលោឋ នថ្នអភកិ្កមាមសិទធិកុមារ និងជាពិទសស 
ទោោះក្សាយកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ ែាបទ់នោះលួរក្តូវបានអនុវតត ាមរយៈការោកទ់ែញ
នូវទោលនទយបាយ អាណតតិ នីតិវធិីក្បតិបតតិការ ទោលការណ៍ចណនាាំ ការ្តល់ទសវា យនតការក្តួតពិនតិយ
និងយនតការអនុវតត ទហើយែាបទ់នោះលួរក្តូវបានបទងកើត ទោយសហការជាមយួអនកពាកព់ន័ធសាំខាន់ៗ  រមួទាំង
កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់្ង។ រ ឋអាែក្តូវការបទងកើតទោលនទយបាយពាកព់ន័ធថាន កជ់ាតិ 
និងនិយមនយ័ាម្េូវែាបថ់្នកុមារទាំងទនោះ ទោយច្ែកទលើការក្សាវក្ជាវច លមានការែូលរមួ កនុងបរបិទ 
ច លមានការចាាំបាែ ់ ទ ើមបជីួយ សក្មួល ល់ការទធវើអនតរលមនទ៍ោយអនកមានវជិាា ជីវៈ និងទសវាច លមាន
អាណតតិាម្េូវែាប។់ ទទោះជាយ៉ា ងណាកទ៏ោយ  ាំទណើ រការថ្នការកាំណតន់ិយមនយ័ាម្េូវែាប ់មនិលួរ
ពនយរទពលចាតវ់ធិានការទ ើមបទីោោះក្សាយពីការរ ាំទលាភបាំពានសិទធិទនាោះទទ។ 
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តនួាទរីបសរ់ដ្ឋ និងការទទលួខសុត្តូវ បទបញ្ជា និងការសត្មបសត្មលួននតអួងគមិនមមនរដ្ឋ 
១៥. យុទធសាស្រសតសក្មាបកុ់មារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ លួរទទួលសាគ ល់តួអងគរ ឋ និងតួអងគមនិ
ចមនរ ឋ។ តួនាទីរបស់រ ឋ ទុកជាអនកជាបក់ាតពវកិែចែមបងទនាោះ ក្តូវបានទរៀបរបទ់ៅច្នកទី V ខាងទក្កាម។ 
រ ឋមានកាតពវកែិចជួយ ឪពុកមាត យ ឬអនកចងទាំកុមារ ក្សបាមលទធភាព និងសមតាភាពហិរ ា្ វតាុច លែេួន
មាន និងក្សបាមការវវិឌឍនស៍មតាភាពរបស់កុមារ ទ ើមបធីានាលកខែណា រស់ទៅចាាំបាែ ់ល់ការអភវិឌឍលែ
បាំ្ុតរបស់កុមារ (មាក្ា៥ ១៨ និង២៧)។ រ ឋលួរោាំក្ទ្ងច រ ល់សងគមសីុវលិ ថាជាតួអងគបាំទពញបចនាម
កនុងការ្តល់ទសវាកមមឯកទទស និងផ្លទ ល់ ល់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ នូវមូលោឋ នថ្នអភិ
ក្កមាមសិទិធកុមារ ាមរយៈការ្តល់មូលនិធិ ការទទួលសាគ ល់ និងបប ា្ តតិែាប។់ វស័ិយធុរកិែច ក្តូវចត
បាំទពញការទទួលែុសក្តូវរបស់ែេួនែាំទពាោះសិទធកុិមារ ទហើយរ ឋក្តូវធានាថា ច្នកធុរកិែចទធវើ ូទែនោះបាន។8 ក្តូវ
មានការសក្មបសក្មួលរវាងតួអងគរ ឋ និងមនិចមនរ ឋ។  រ ឋមានកាតពវកែិចាម្េូវែាបធ់ានាថា អនក្តល់ 
ទសវាមនិចមនរ ឋ ក្តូវក្បតិបតតកិ្សបាមបទបប ា្តតិថ្នអនុសញ្ញា ទនោះ។9 

ការញ ោះស្រស្ថយភាពសមុគស្ថម ញ 
១៦. យុទធសាស្រសតក្តូវការទោោះក្សាយឬសលុលែាំរោុះថ្នបញ្ញា  របច់ាបព់ីវសិមភាពជារែនាសមពន័ធ រហូត ល់
អាំទពើហិងាកនុងក្លួសារ។ យុទធសាស្រសតទាំងទនោះកក៏្តូវការយកែិតតទុកោកច់ាតវ់ធិានការអនុវតតភាេ មៗ  ូែជា
ការប្ឈបក់ារចាបក់្បមូល ឬការយកទែញាមទាំទនើងែតិតនូវកុមារពីទសីាធារណៈ នងិវធិានការច លក្តូវ
បានអនុវតតឱ្យរកីែាំទរ ើនជាលាំោប ់ ូែជាកិែចការពារសងគម ក៏្លបក់្ជុងទក្ជាយ។ ចាាំបាែក់្តូវមានការរមួប ច្ូ ល 
ោន ទាំងែាប ់ ទោលនទយបាយនិងការផ្លេ ស់បតូរការ្តល់ទសវាកមម។ រ ឋលួរទបតជាា បាំទពញឱ្យបានសិទធិមនុសស 
ទលើសពីកុមារភាពទនោះ។ ជាពិទសស រ ឋលួរធានាឱ្យមានយនតការាមឃ្េ ាំទមើលកុមារទៅកនុងមណា លចងទាំ
ជាំនួស នងិកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ទោយសារចតពួកទលផ្លេ ស់បតូរទៅជាមនុសសទពញវយ័
ទៅអាយុ ១៨ឆ្ន ាំ ទ ើមបទីែៀសវាងនូវការប ច្បភ់ាេ មៗថ្នការោាំក្ទ និងទសវាកមម។ 

ត្រពន័ធការពារកមុារត្គបត់្រុងញត្ោយ 
១៧. កនុងក្កបែណា ែាបន់ងិទោលនទយបាយ ការកាំណតង់វកិាសក្មាបក់ារាកច់តង នងិការពក្ងឹងក្បពន័ធ 
ការពារកុមាររមួមយួ ទោយច្ែកទលើអភកិ្កមាមសិទធិកុមារ បទងកើតបានជាមូលោឋ នថ្នវធិានការជាកច់សតង
ច លតក្មូវ ល់យុទធសាស្រសតទបស់ាក ត ់និងទ្េើយតប។ ក្បពន័ធការពារកុមារថាន កជ់ាតិចបបទនោះ ចាាំបាែក់្តូវទៅ
 ល់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ និងលួរចតប ច្ូ លឱ្យបានទពញទលញនូវទសវាកមមជាកល់ាក់
ច លពួកទលក្តូវការ។ ក្បពន័ធទនោះ ក្តូវការ្តល់ការចងទាំជាបនតបនាទ ប ់ ទៅក្លបប់របិទច លពាកព់ន័ធ រមួទាំង 
ការបងាក រ ការអនតរលមនទ៍នទ់ពល ការ្សពវ្ាយទៅាម ង្េូវ ក្បពន័ធទូរស័ពទ្តល់ជាំនយួ មណា លសុាំែត
សាន កទ់ៅបទណាត ោះអាសនន មជឈមណា លចងទាំទពលថ្ងៃ ការចងទាំកុមារបទណាត ោះអាសននទៅាមសាលា ការ
ជួបជុាំក្កុមក្លសួារ ការចងទាំទោយឪពុកមាត យធម៌ ការរស់ទៅទោយឯករជយ ឬជទក្មើសចងទាំរយៈទពលែេី ឬ

                                              
8 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ១៦ (២០១៣) សតីពកីាតពវកិែចរបស់រ ឋទកទ់ងនងឹ្លប៉ាោះពាល់ថ្នវស័ិយធុរកិែចទលើសិទធិកុមារ វាកយែណា ទី៨។ 
9 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៥ (២០០៣) សតីពីវធិានការទូទៅថ្នការអនុវតតអនុសញ្ញា ទនោះ វាកយែណា ទី៤២-៤៤ ទសែកតពីនយល់ទូទៅទលែ៧ (២០០៥) សតីពី
ការអនុវតតសិទធកុិមារទៅវយ័កុមារតូែ វាកយែណា ទី៣២ ទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៩ (២០០៦) សតីពសិីទធកុិមារពកិារ វាកយែណា ទី២៥ និងទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ១៦ 
វាកយែណា ទី២៥។ 
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ចវង ថ្ទទទៀត។ ទទោះជាយ៉ា ងណាកទ៏ោយ មនិចមនក្លបប់របិទទាំងទនោះសុទធចតពាកព់ន័ធនឹងកុមារទាំងអស់
សាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ទនាោះទទ។ ឧទហរណ៍ ការការពារ និងការអនតរលមនទ៍នទ់ពល លឺជា
អាទិភាពសក្មាបកុ់មារទៅតាំណាកក់ាល ាំបងូថ្នការបទងកើតែាំណងយ៉ា ងខាេ ាំង នងិទក្ោោះថាន កទ់ៅនឹងែិទ ច្ ើម
ងនល់ ប៉ាុចនតមនិទកទ់ងទៅនឹងកុមារច លទកើតទៅកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ទនាោះទទ។ កុមារែេោះមនិធាេ ប ់
្េងកាតក់ារោកឱ់្យរស់ទៅកនុងមណា លទទ ែណៈទពលច លទកមងទ្សងទទៀត ការជួបជុាំក្កុមក្លួសារ ជាទរឿង
មនិពាកព់ន័ធ ឬមនិសមក្សបទៅវញិ។ យុទធសាស្រសតលួរបញ្ញា កឱ់្យែាស់ថា អភកិ្កមាមសិទធិកុមារ ក្តូវអនុវតត
ទៅក្លបប់របិទ។ បនទុករ ឋបាលនិងការពនយទពលកនុងការទទួលបានក្បពន័ធការពារកុមារលួរក្តូវកាតប់នាយ។ 
ពត័ម៌ាន លួរចតអាែរកបាន ាមលកខណៈកុមារទមក្តី និងទក្មងច់ លងាយក្សួល ទហើយកុមារសាិតកនុងសាា ន
ភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ លួរទទលួបានការោាំក្ទឱ្យយល់ ឹង និងចសវងរកក្បពន័ធការពារកុមារ។ 

ការកស្ថងសមតថភាពរបសអ់នកមដ្លមានទនំាកទ់នំងោមយួកមុារ 
១៨. រ ឋលួរវនិិទយលទលើការបណតុ ោះបណាត លបឋមច លមានលុណភាពលែ និងការបណតុ ោះបណាត លមូលោឋ ន
ទៅទពលបាំទរ ើការងារ អាំពីសិទធិកុមារ ការការពារកុមារ និងបរបិទកនុងក្សុករបស់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាម
ែិទ ច្ ើមងនល់  ល់អនកវជិាា ជីវៈទាំងអស់ច លអាែមកទធវើការទោយផ្លទ ល់ ឬទោយក្បទយលជាមយួកុមារសាិត 
កនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ទៅកនុងវស័ិយចបបទនោះ  ូែជាការទធវើទោលនទយបាយ ការអនុវតតែាប ់យុតត ិ
ធម ៌ការអបរ់ ាំ សុែភាព សងគមកិែច និងែតិតវទិយ។ ការបណតុ ោះបណាត លទនោះ អាែទញយកជាំនាញពីតួអងគមនិ
ចមនរ ឋ ទហើយលួរក្តូវោកប់ ច្ូ លទៅកនុងកមមវធិីសិការបស់ក្លឹោះសាា នបណតុ ោះបណាត លពាកព់ន័ធ។ ការបណតុ ោះ
បណាត លសីុជទក្ៅបចនាមអាំពអីភកិ្កមាមសិទិធកុមារ ការោាំក្ទខាងែិតតសាស្រសតសងគម និងការពក្ងឹងអាំណាែ
កុមារ តក្មូវឱ្យមានសក្មាបអ់នកវជិាា ជីវៈច លទធវើការជាមយួកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ថាជា
ច្នកមយួថ្នអាណតតិរបស់ែេួនច លក្តូវលោះបង ់  ូែជា បលុគលិកសងគមកិែច ច លទធវើការជាមយួកុមារាម 
ែិទ ច្ ើមងនល់ និងអងគភាពនលរបាលឯកទទសទទួលបនទុកកែិចការពារកុមារ។ “ការទ ើរអបរ់ ាំ ល់ទីកចនេង” និង 
“ការអបរ់ ាំាម្េូវ” លឺជាវធិសីាស្រសតបណតុ ោះបណាត លទៅ ល់ទកីចនេង ស៏ាំខានម់យួ។ ការបណដុ ោះបណាដ លមូល
ោឋ ន និងឯកទទស លួររមួមានការផ្លេ ស់បតូរឥរយិបង នងិអាកបបកិរយិ ក ូ៏ែជាការទ្ទរែាំទណោះ ឹង និងការ
អភវិឌឍនជ៍ាំនាញ ទហើយលួរទលើកទឹកែតិត ល់ការសក្មបសក្មួល និងកិែចសហក្បតិបតតិការអនតរវស័ិយ។ រោឋ
ភបិាលថាន កជ់ាតិ និងមូលោឋ ន ក្តូវយល់ ឹង និងោាំក្ទ ល់តួនាទី ស៏ាំខានរ់បស់បុលគលិកសងគមកែិច រមួទាំង 
បុលគលិកទធវើការាមែិទ ច្ ើមងនល់ កនុងការកាំណតអ់តតសញ្ញា ណពី ាំបងូទី ទោយ្តល់ការោាំក្ទ ល់ក្លួសារ
ច លមានកុមារក្បឈមនឹងហានិភយ័ នងិកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ អនកវជិាា ជីវៈលួរចតែូល
រមួកនុងការែងក្កងនីតិវធិីក្បតបិតតិ ទោលការណ៍ចណនាាំអាំពីការអនុវតតលែក្បទសើរ សារែរចណនាាំជាយុទធ
សាស្រសត ច្នការ បទោឋ នបាំទពញការងារ និងក្កមវនិយ័ ទហើយលួរទទួលបានការោាំក្ទទ ើមបបីាំទពញកិែចការ
ទាំងទនោះជាកច់សតង។ រ ឋលួរជួយ សក្មួល ល់ការយល់ ងឹ និងការបណតុ ោះបណាត ល ល់អនកពាកព់ន័ធ ថ្ទ
ទទៀតច លមកទធវើការទោយផ្លទ ល់ឬទោយក្បទយលជាមយួកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់  ូែជា 
កមមករ ឹកជ ា្ូ ន តាំណាងក្បពន័ធ្សពវ្ ាយ សហលមន ៍នងិទម ឹកនាាំសាសនា ក្ពមទាំងតួអងគវស័ិយឯកជន 
ច លលួរក្តូវបានទលើកទឹកែិតតឱ្យអនុមត័យកទោលការណ៍ធុរកិែច និងសិទធិកុមារ។10 

                                              
10 សូមទមើល http://childrenandbusiness.org ។ សូមទមើល្ងច រនូវទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ១៦។ 

http://childrenandbusiness.org/
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ការផ្តលញ់សវា 
១៩. រ ឋក្តូវចាតវ់ធិានការទ ើមបធីានាពីលទធភាពរបស់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ទទួលបាន
ទសវាជាមូលោឋ ន  ូែជាសុែភាព នងិការអបរ់ ាំ សិទធិទទួលបានយុតតិធម ៌ វបបធម ៌កឡីា និងពត័ម៌ាន។ រ ឋ 
ក្តូវធានាថា ក្បពន័ធការពារកុមាររបស់ែេួន ្តល់ទសវាកមមឯកទទសទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់ ទោយមានការែូល
រមួពីបុលគលិកសងគមកែិចច លមានការយល់ ឹងែពស់ ទទួលបានការបណតុ ោះបណាត លពទីាំនាកទ់ាំនងរបស់កុមារ 
ទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់កនុងមូលោឋ នទនាោះ និងជាអនកច លអាែជួយ កុមារឱ្យភាា បទ់ាំនាកទ់ាំនងទ ើងវញិជាមយួ
ក្លួសារ ទសវាសហលមនម៍ូលោឋ ន និងសងគមទាំងមូល។ ទនោះមនិចាាំបាែក់្តូវចតមាននយ័ថា កុមារក្បកាស
ប ិទសធពីជីវតិាមែិទ ច្ ើមងនល់ទនាោះទទ ប៉ាុចនតយកលែក្តូវទធវើអនតរលមន ៍ ទ ើមបធីានាសិទធរិបស់ពួកទល។ ការ 
បងាក រ ការទធវើអនតរលមនទ៏នទ់ពល នងិទសវាោាំក្ទាមែិទ ច្ ើមងនល់ លឺជាធាតុ្សាំពក្ងឹងឱ្យោន ទៅវញិទៅមក 
ទហើយ្តល់ការចងទាំជាបនតបនាទ ប ់ កនុងយុទធសាស្រសតក្លបក់្ជងុទក្ជាយ និងរយៈទពលចវងក្បកបទោយក្បសិទធ
ភាព។ ែណៈច លរ ឋលឺជាអនកជាបក់ាតពវកិែចែមបង សកមមភាពសងគមសីុវលិអាែបាំទពញបចនាម ល់កែិចែិត 
ែាំក្បឹងចក្បងរបស់រ ឋ កនុងការអភវិឌឍ និងការ្តល់ទសវាកមមចបបថ្ែនក្បឌិត នងិផ្លទ ល់ែេួន។ 

ការអនវុតតញៅកត្មតិរ ឋ ភបិាលថ្នន កម់លូ ឋ ន 
២០. ការ្តួែទ្តើមលាំនិត ទ៏ជាលជយ័ ពឹងច្ែកទលើការយល់ ឹងលមែតិអាំពីបរបិទទៅមូលោឋ ន និងការោាំក្ទជា 
បុលគល ល់កុមារ។ ក្តូវមានការយកែិតតទុកោក ់ ទៅទពលពក្ងីកទាំហាំលាំនិត្តួែទ្តើម ទោយមនិក្តូវបាំទភេែ
កុមារណាមាន កក់នុង ាំទណើ រការទនោះទទ។ រ ឋលួរទលើកទឹកែតិត និងោាំក្ទ ល់កែិចអនតរលមនច៍ លមានឯកទទស 
ច្ែកទលើភាពជាថ្ លូ និងទៅកក្មតិមូលោឋ ន ទោយឈរទលើអភកិ្កមាមសិទិធកុមារ ាមទក្មងតូ់ែៗ និង
អាែបតច់បនបាន ទោយមានងវកិាក្លបក់្ោន ់ជាទរឿយៗ ឹកនាាំទោយអងគការសងគមសីុវលិច លមានជាំនាញ
ទៅមូលោឋ ន។ កែិចអនតរលមនទ៍ាំងទនោះ ក្តូវសក្មបសក្មលួទោយរ ឋបាលមូលោឋ ន ទហើយោាំក្ទទោយរ ឋ
ាមរយៈក្បពន័ធការពារកុមារថាន កជ់ាតិ។ រ ឋអាែទញក្បទយជនព៍ីការោាំក្ទពីវស័ិយឯកជន ល់ធនធាន
សក្មាបក់សាងសមតាភាព និងជាំនាញសាា បន័ និងពីក្លោឹះសាា នអបរ់ ាំែាំទពាោះសមតាភាពក្សាវក្ជាវទ ើមបអីាែ
ទធវើទសែកតីសទក្មែទោយច្ែកទលើភសតុាង។ ទីក្កងុ និងសហលមនកុ៍មារទមក្តី រមួែាំចណក ល់បរយិកាស
ថ្នការទទួលយក និង្តល់ជាមូលោឋ ន ល់បណាត ញសងគម ក្ពមទាំងក្បពន័ធការពារាមសហលមនស៍ក្មាប់
កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់លួរទទួលបានការោាំក្ទ
ឱ្យែូលរមួកនុង ាំទណើ រការទរៀបែាំច្នការពីថាន កម់ូលោឋ នទ ើងទៅាមចបបវមិជឈការ។ 

ការតាមឃ្ល ញំមើល និងគណញនយយភាព 
២១. ការអនុវតតែាប ់ ទោលនទយបាយ និងទសវាក្បកបទោយក្បសិទធភាព ពឹងច្ែកទលើយនតការាមឃ្េ ាំ
ទមើល និងលណទនយយភាពែាស់លាស់ ច លមានតមាេ ភាព និងរងឹមាាំ។ រ ឋលួរោាំក្ទ ល់ការែូលរមួរបស់
កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ រមួទាំងកនុងយនតការលណទនយយភាពសងគម  ូែជា សមពន័ធភាពថ្ន
តួអងគរ ឋនងិមនិចមនរ ឋ លណៈកមាម ធិការ ឬក្កុមការងារ ច លាមឃ្េ ាំទមើលទោលនទយបាយសាធារណៈ
ទោយទផ្លត តទលើកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ សាា បន័សិទធមិនុសសជាតិឯករជយសក្មាបទ់លើក
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កមពស់ នងិាមឃ្េ ាំទមើលការអនុវតតអនុសញ្ញា 11  ូែជា អាំប តុសាម នសិទិធកុមារ ក្តូវចតមានភាពងាយក្សួល
កនុងការទកទ់ងសក្មាបកុ់មារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ 

សិទ ធទិទលួបានយតុតធិម ៌និងដ្ញំ ោះស្រស្ថយ 
២២. កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ច លធាេ បជ់ាជនរងទក្ោោះ ឬជាអនករស់រនជីវតិពីការរ ាំទលាភ
បាំពានសិទធិមនុសស មានសិទិធទទួលបាន ាំទណាោះក្សាយាម្េូវែាប ់ និងាមវធិីទ្សងទទៀតក្បកបទោយ
ក្បសិទធភាព រមួទាំងតាំណាងាម្េូវែាប់្ ង។ សិទធិទនោះ រមួទាំងសិទធិទទួលបានយនដការបណតឹ ងជាឯកតត 
បុលគល ទោយកុមារែេួនឯងផ្លទ ល់ និង/ឬតាំណាងទោយមនុសសទពញវយ័ ក ូ៏ែជាយនតការទោោះក្សាយាម
្េូវតុលាការ នងិទក្ៅ្េូវតុលាការ ទៅថាន កជ់ាតិ នងិថាន កទ់ក្កាមជាតិ រមួទាំងសាា បន័សិទធមិនុសសឯករជយ។ 
ទៅទពលច លទក្បើ ាំទណាោះក្សាយកនុងក្សុកអស់ទហើយ សិទធិទទួលបានយនតការសិទធមិនុសសអនតរជាតិច ល
អាែទក្បើក្បាស់បាន លួរចតមាន រមួទាំងនតីិវធិីច លបានបទងកើតទ ើងទោយពិធសីារបចនាមថ្នអនុសញ្ញា សតីពី
នីតិវធិីបណតឹ ង។ វធិានការជសួជុលសាំណងែូែខាត អាែរមួមានប ិទន សាំណងការែូែខាត ការសាត រនតីិ
សមបទ សាំណង្េូវែតិត នងិការធានាពីការមនិទកើតទ ើងវញិថ្នការរ ាំទលាភសិទធិចបបទនោះ។12 

ការត្រមលូទនិននយ័ និងការស្រស្ថវត្ោវ 
២៣. កនុងភាពជាថ្ លូជាមយួសាា បន័អបរ់ ាំ សងគមសីុវលិ នងិវស័ិយឯកជន រ ឋលួរបទងកើតយនតការច លមាន
ការែូលរមួ ចបបជាក្បពន័ធ និងមានការទោរពសិទិធមនុសស ទ ើមបកី្បមូលទិនននយ័ នងិចែករ ាំចលកពត័ម៌ានោែ់
ពីោន អាំពីកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ រ ឋក្តូវធានាថា ការក្បមូល និងការទក្បើក្បាស់ពត័ម៌ាន
ចបបទនោះ មនិបងកសាន កសាន មទុរយស ឬប៉ាោះពាល់ ល់កុមារទាំងទនោះទ ើយ។ ការក្បមលូទិនននយ័អាំពីកុមារ
សាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ លួរចតក្តូវបានប ច្ូ លទៅកនុងការក្បមូលទិនននយ័កុមារថាន កជ់ាតិ ទោយ
ធានាថា ទិនននយ័ជាតិមនិពងឹច្ែកចតទៅទលើការអទងកតាមក្លួសារប៉ាុទណាណ ោះ ប៉ាុចនតចងមទាំងក្លប ណត បទ់លើ
កុមារច លរស់ទៅខាងទក្ៅ្ទោះ្ងច រ។ កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់លួរែូលរមួកនុងការកាំណត់
ទោលបាំណង នងិរទបៀបវារៈថ្នការក្សាវក្ជាវ និងកនុងការក្បមូលពត័ម៌ាន វភិាល នងិ្សពវ្ាយលទធ្ លថ្ន
ការក្សាវក្ជាវ  ល់អនកាកច់តងទោលនទយបាយ និងទរៀបែាំអនតរលមនា៍មឯកទទស។13 សាា នភាពាម
ែិទ ច្ ើមងនល់ មានការផ្លេ ស់បតូរឆ្បរ់ហ័ស ទហើយការក្សាវក្ជាវក្តូវទធវើទ ើងជាក្បចាាំ ទ ើមបធីានាឱ្យទោល
នទយបាយ និងកមមវធិីទ ើរទនស់មយ័កាល។ 
 
 

  

                                              
11 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ២(២០០២) សតីពតីួនាទីរបស់សាា បន័សិទធិមនុសសជាតិឯករជយកនុងការទលើកសទួយនងិការការពារសិទធិកុមារ វាកយែណា ទី២ នងិ១៥ 
12 សូមទមើល www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx ។ 
13 សូមទមើល ការយិល័យឧតតមសនងការអងគការសហក្បជាជាតិទទួលបនទុកសិទធិមនុសស (OHCHR) “អភកិ្កមាមសិទធមិនុសសកនុងការក្បមូលទនិននយ័” អាែរកបានទៅ
៖ www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf. 

file:///C:/Users/ONU/Downloads/www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
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V. មាប្តាសាំខាន់ៗននអនុសញ្ញា  ពាក់ព័នធនឹង្កមុារសថតិកនងុ្ស្ថថ នភាពតាមចិស ច្ ើមថ្នល ់

ទ្ិដ្ឋភាពទ្ូគៅ 
២៤. សិទធិទាំងអស់ច លមានចែងទៅកនុងអនុសញ្ញា  នងិពិធីសារបចនាម មានទាំនាកទ់ាំនងរវាងោន  និងមនិ
អាែបាំចបកពីោន បាន សាំរបកុ់មារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ក ូ៏ែជាសាំរបកុ់មារទាំងអស់។ ទសែ
កតីពនយល់ទូទៅទនោះ លួរអានរមួោន ជាមយួនឹងទសែកតពីនយល់ទូទៅ ថ្ទទទៀតរបស់លណៈកមាម ធិការ។ ទសែកតី
ពនយល់ទូទៅទនោះ ទផ្លត តទលើមាក្ាទាំងឡាយច លមានសារៈសាំខានជ់ាពិទសសសក្មាបកុ់មារសាិតកនុងសាា ន 
ភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ និងច លមនិធាេ បម់ានពីមុនមកទៅកនុងទសែកតីពនយល់ទូទៅរបស់លណៈកមាម ធិការ។ 
ឧទហរណ៍ ទទោះបីជាបទបប ា្ តតិច លពាកព់ន័ធនឹងអាំទពើហិងា ការអបរ់ ាំ យុតតិធមអ៌នតីិជននិងសុែភាព មាន 
សារៈសាំខានយ់៉ា ងែាស់កទ៏ោយ កប៏ទបប ា្ តតិទាំងទនោះក្តូវបានទលើកទ ើងទៅទីទនោះ ថាជាទសែកតីទយង
 ល់ទសែកតីពនយល់ទូទៅច លមានក្សាប។់ មយ៉ាងវញិទទៀត មាក្ា ថ្ទែេោះទទៀតទទួលបានការពិនិតយពិែយ័ 
យ៉ា ងធាំទធង ទោយ្តល់ភាពពាកព់ន័ធថ្នមាក្ាទាំងទនោះ ល់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ទហើយ
ការពិតច លថាមាក្ាទាំងទនោះមនិធាេ បក់្តូវបានចសវងយល់កាលពីមុនឱ្យបានពិសាត រទោយលណៈកមាម ធិការ។ 
មាក្ាច លបានសក្មាាំង ូែខាងទក្កាមទនោះ មនិបញ្ញា កព់ភីាពទលើសលុបថ្នសិទធិពលរ ឋ និងសិទធនិទយ- 
បាយ ទលើសិទធិទស ឋកិែច សងគមកិែច នងិវបបធមរ៌បស់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ទនាោះទទ។ 

ក. មាប្តាវែលមានការពាក់ពន័ធជាទ្ូសៅកនងុ្អភិប្កមតាមសទិ្ិធកមុារ 

មាត្តា២ សតីពីការមនិញរ ើសញអើង 

ការមិនររ ើសរ ើងរោយឈររ ើមូ ោា នននរ ើមករំ ើ តសងគម ទ្រព្យសមបតតិ ករំ ើ ត 
ឬស្ថា នភាព្ នរររៀត 
២៥. រ ឋក្តូវទោរព និងធានាឱ្យសិទធិកុមារ ូែមានចែងកនុងអនុសញ្ញា សាំរបកុ់មារមាន ក់ៗ  ទៅកនុងច នសមតា
កិែចរបស់ែេួន ទោយោម នការទរ ើសទអើងាមក្បទភទណាមយួទ ើយ។ ទទោះជាយ៉ា ងណា កក៏ារទរ ើសទអើងលឺជា
បុពវទហតុែាំបងមយួកនុងែាំទណាមបុពវទហតុែាំបង ថ្ទទទៀត ថ្នកុមារច លទៅទីបាំ្ុតក្តូវសាិតទៅាមែិទ ច្ ើម 
ងនល់។ បនាទ បម់ក កុមារក្តូវបានទលទរ ើសទអើងទោយសារចតពួកទលទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់ ទនាោះលឺឈរទលើមូល
ោឋ នថ្នទ ើមកាំទណើ តសងគម ក្ទពយសមបតតិ កាំទណើ ត ឬសាា នភាព ថ្ទទទៀត ច លនាាំឱ្យមាន្លវបិាកជាអវជិា 
មានអស់មយួជីវតិ។ លណៈកមាម ធិការបកក្សាយ “សាា នភាព ថ្ទទទៀត” ាមមាក្ា២ ថ្នអនុសញ្ញា ទនោះ 
ទោយោកប់ ច្ូ លនូវសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់របស់កុមារ ឬឪពុកមាត យ និងសមាជកិក្លួសារ ថ្ទទទៀត
របស់ពួកទល។ 

ការររ ើសរ ើងជាទ្រព្័នធ14 

២៦. ការទរ ើសទអើងអាែទកើតមានទ ើងទោយផ្លទ ល់ ឬទោយក្បទយល។15  ការទរ ើសទអើងទោយផ្លទ ល់រមួមាន 

                                              
14 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ២០ (២០០៩) របស់លណៈកមាម ធកិារសតីពីសិទធទិស ឋកែិច សងគមកិែច និងវបបធម ៌ សតីពកីារមនិទរ ើសទអើងទៅកនុងសិទិធទស ឋកិែច 
សងគមកិែច នងិវបបធម ៌វាកយែណា ទី១២។ 
15  ូែខាងទលើ វាកយែណា ទ១ី០។ 
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ទោលនទយបាយមនិសមាមាក្ត ទឆ្ព ោះទៅ“ទោោះក្សាយភាពោម ន្ទោះសចមបង” ច លអនុវតតនូវកិែចែតិែាំោក ់
ការទកៀបសងកត ់ ទ ើមបទីបស់ាក តក់ារសុាំទន ការទ ើរអនាថា ការរស់ទៅអនាថា ការរតទ់ែញពី្ទោះ ឬអាកបប
កិរយិឱ្យចតរស់ តួយ៉ា ង ូែជាការោកឱ់្យទៅជាក្ពហមទណា ថ្នបទទលមើសឋានៈ16 ការទបាសសមាែ តកុមារពី
ែិទ ច្ ើមងនល់ ឬ“ការចាបក់្បមលូ” និងអាំទពើហិងា ការទបៀតទបៀន និងការលាំរមកាំចហងច លកាំណតម់ុែសញ្ញា
ទោយកមាេ ាំងនលរបាល។ ការទរ ើសទអើងទោយផ្លទ ល់អាែរមួមាន៖ ការប ិទសធទោយនលរបាលពីការយក
កាំណតទ់ហតុក្តមឹក្តូវពីកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ពីបទលួែ ឬហិងា ការក្បក្ពឹតតទោយមាន
ការទរ ើសទអើងកនុងក្បពន័ធយុតតិធមអ៌នីតជិន ការប ិទសធពីបលុគលិកសងគមកិែច ក្លបូទក្ងៀន ឬអនកមានវជិាា ជីវៈ
ចងទាំសុែភាព កនុងការទធវើការជាមយួកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ និងការទបៀតទបៀន ការ
បងាែ ប ់ នងិការលាំរមកាំចហងពមីតិតភកដ ិ និងក្លបូទក្ងៀនទៅាមសាលាទរៀន។ ការទរ ើសទអើងទោយក្បទយល
រមួមាន ទោលនទយបាយច លបណាត លឱ្យមានការផ្លតទ់ែញពីទសវាមូលោឋ ន  ូែជា សុែភាព នងិការ
អបរ់ ាំ ឧទហរណ៍ាមរយៈការតក្មូវឱ្យបងក់្បាក ់ឬការ្តល់ឯកសារអតតសញ្ញា ណទ្សងៗជាទ ើម។ ទទោះប ី
ជាកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ មនិក្តូវបានកាតផ់្លត ែព់ីទសវាមូលោឋ នកទ៏ោយ កព៏ួកទលទៅចត
សាិតទៅោែឆ់្ៃ យពីក្បពន័ធចបបទនោះច រ។ កុមារអាែក្បឈមមុែនងឹការទរ ើសទអើងទក្ែើនទក្មងន់ិងអនតរវស័ិយ 
តួយ៉ា ង ូែជាឈរទលើមូលោឋ នថ្នទយនឌរ័ ទាំទនារ្េូវទភទ អតតសញ្ញា ណ/ែាំណាបអ់ារមមណ៍ទយនឌរ័ ពិការ
ភាព ពូជសាសន ៍ជាតិពនធុ ឋានៈជាជនជាតិទ ើមភាលតែិ17 ឋានៈអទនាត រក្បទវសន ៍និងឋានៈជាជនភាលតិែ
 ថ្ទទទៀត ជាពិទសស ជាក្កមុជនភាលតិែ ជាទរឿយៗ ក្តូវបានតាំណាងទោយទលើសលុបកនុងែាំទណាមកុមារ
សាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ កុមារច លទទួលរងការទរ ើសទអើង ងាយរងទក្ោោះជាង ទោយអាំទពើ
ហិងា ការរ ាំទលាភបាំពាន ការទកងក្បវ ័្ ច  ការ្េងជមៃកឺាមទរល រមួទាំងទមទរលទអ ស៍ ទហើយសុែភាព និង
ការអភវិឌឍរបស់ពួកទល ក្តូវក្បឈមនឹងហានិភយ័យ៉ា ងខាេ ាំង។18 រ ឋក្តូវែងចាាំថា ការធានាការពារសិទធិមនិ
ឱ្យមានការទរ ើសទអើងមនិក្ោនច់តជាកាតពវកិែចអកមមទ ើមបហីាមឃ្តរ់ល់ទក្មងថ់្នការទរ ើសទអើងទនាោះទទ ប៉ាុចនត 
ទមទរឱ្យមានវធិានការសមក្សប កានច់តសកមមជាងមុន ទ ើមបធីានាឱ្យមានឱ្កាសទសមើោន ក្បកបទោយ 
ក្បសិទធភាពសាំរបកុ់មារទាំងអស់ កនុងការទទួលបានសិទធិ ូែមានចែងកនុងអនុសញ្ញា ទនោះ។ ការណ៍ទនោះ
តក្មូវឱ្យមានវធិានការជាវជិាមាន សាំទៅចកតក្មូវសាា នភាពថ្នវសិមភាពជាសារវនត។19 ការទរ ើសទអើងជា
ក្បពន័ធលឺជាការទ្េើយតបែាំទពាោះការផ្លេ ស់បតូរែាប ់និងទោលនទយបាយ ទហើយទហតុ ូទែនោះ ទយើងអាែទោោះ
ក្សាយការទរ ើសទអើងជាក្បពន័ធបាន ាមរយៈការផ្លេ ស់បតូរែាប ់នងិទោលនទយបាយ។ កុមារសាិតកនុងសាា ន
ភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ បានទលើកទ ើងពីការទរ ើសទអើង និងអាកបបកិរយិអវជិាមានរបស់សាធារណជនទូទៅ
ច លពួកទលក្បឈមថាជាការបារមភជាកល់ាក ់ ទហើយទសនើសុាំឱ្យមានការទលើកកមពស់ការយល់ ឹង និងវធិាន
ការអបរ់ ាំទ ើមបទីបស់ាក តប់ញ្ញា ទាំងទនោះ។ 

                                              
16 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៤ (២០០៣) សតីពសុីែភាពរបស់យុវវយ័ និងការអភវិឌឍ ទៅកនុងបរបិទថ្នអនុសញ្ញា  វាកយែណា ទី១២ និងទសែកតពីនយល់ទូទៅ
ទលែ១០ (២០០៧) សតីពីសិទធិកុមារកនុងក្បពន័ធយុតតធិមអ៌នីតជិន  វាកយែណា ទ៨ី-៩។ 
17 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ១១ (២០០៩) សតីពីកុមារជនជាតិភាលតែិ នងិសិទធរិបស់ពកួទល ាមអនុសញ្ញា ទនោះ។ 
18 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៤ វាកយែណា ទី៦ នងិទសែកតពីនយល់ទូទៅទលែ៣ វាកយែណា ទ៧ី។ 
19 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ១៤ វាកយែណា ទ៤ី១។ 
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 ុររបំាត់ការររ ើសរ ើង 
២៧. ការទរ ើសទអើងលួរចតក្តូវបានលុបបាំបាតជ់ា្េូវការ ទោយធានាថា រ ឋធមមនុ ា្  ែាប ់ និងទោលនទយ 
បាយរបស់រ ឋមនិទរ ើសទអើងទោយឈរទលើមូលោឋ នថ្នសាា នភាពទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់ទនាោះទទ និងកានច់តសីុ
ជាំទៅទនាោះ ាមរយៈការយកែិតតទុកោកឱ់្យបានក្លបក់្ោន ់ល់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ថា
ជាក្កុមច លទទួលរងនូវការទរ ើសទអើងជា រប និងច លតក្មូវឱ្យមានសកមមភាពទ្េើយតបជាវជិាមាន។20 

វធិានការពិទសសបទណាត ោះអាសននច លចាាំបាែទ់ ើមបពីទនេឿន ឬសទក្មែបាននូវសមភាពជាកច់សតងរបស់
កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ មនិលួរក្តូវចាតទុ់កជាការទរ ើសទអើងទ ើយ។ រ ឋលួរធានាថា (១)កុមារ
សាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ក្តូវទសមើភាពោន ែាំទពាោះមែុែាប ់ (២)រល់ការទរ ើសទអើងទោយឈរទលើមូល
ោឋ នថ្នសាា នភាពទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់ទនាោះក្តូវបានហាមឃ្ត ់ (៣)ការញុោះញងឱ់្យទរ ើសទអើង និងការយយី
ក្តូវចតទោោះក្សាយ21 (៤)កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ និងក្លសួាររបស់ពួកទល មនិក្តូវបាន ក
ហូតទោយបាំពាននូវក្ទពយសមបតតិរបស់ពួកទលទ ើយ  និង (៥)បក្មាមទោែរ ក្តូវទធវើទ ើងទោយក្សបែាប ់
សមាមាក្ត និងមនិទរ ើសទអើង។ រ ឋកល៏ួរបស្រញ្ញា ប ល់អនកវជិាា ជីវៈ វស័ិយឯកជន និងសាធារណ នូវបទ
ពិទសាធន ៍ និងសិទធិរបស់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ កនុងទោលបាំណងផ្លេ ស់បតូរអាកបបកិរយិ
ជាវជិាា មាន។ រ ឋលួរចតោាំក្ទ ល់កមមវធិីថ្ែនក្បឌិត សិលបៈ វបបធម ៌និង/ឬកមមវធិីកឡីា ច ល ឹកនាាំ ឬែូលរមួ
ទោយកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ច លជួយ ទោោះក្សាយពីទសសនៈែុស្គងនិងទាំលាយរបាាំង
នានាជាមយួអនកវជិាា ជីវៈ សហលមន ៌រមួទាំងកុមារ ថ្ទទទៀត និងជាមយួសងគមទាំងមលូ ាមរយៈកិែចសនទ 
នា និងអនតរកមមទៅវញិទៅមកច លអាែទមើលទ ើញែាស់ ។ ការណ៍ទនោះអាែរមួប ច្ូល ការសចមតងទសៀក
ាម ង្េូវ ទលាខ ន តស្រនតី សិលបៈ និងការក្បកួតកឡីា។ រ ឋលួរចតទធវើការទបាោះពុមព ចាក់្ ាយ និងទក្បើក្បាស់
ក្បពន័ធ្សពវ្ ាយសងគម ទ ើមបី្ សពវ្ាយ និងបទងកើនការយល់ ឹង នងិសារច លមនិបងកសាេ កសាន មទុរយស 
និងសាែទ់រឿង ទោយឈរទលើមូលោឋ នថ្នអភកិ្កមាមសិទិធកុមារ។ ការភយ័ខាេ ែរបស់សាធារណជនពីបទ
ទលមើសច លក្បក្ពឹតតទោយកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ជាទរឿយៗ ក្តូវបានបទ ឆ្ ោះទោយក្បពន័ធ
្សពវ្ាយ ទហើយច លក្បាសចាកពីការពិត។ ក្បពន័ធ្សពវ្ាយ លួរក្តូវបានជក្មុញយ៉ា ងសកមមឱ្យទក្បើ
ក្បាស់ទិនននយ័ នងិភសតុាងក្តឹមក្តូវ ក្ពមទាំងអនុទលាមទៅាមសតងោ់រកិែចការពារកុមារ ទ ើមបកីារពារ
ទសែកតីថ្ងេងនូររបស់កុមារ សនតសុិែរងកាយ នងិសុែរតិភាព្េូវែិតត។ 

មាត្តា៣(១) អំពីឧតតមត្រញោរនរ៍បសក់មុារ 
២៨. កាតពវកិែចភាា បន់ឹងសិទធទិនោះ លឺជាមូលោឋ នក្លឹោះ ថាជាច្នកមយួថ្នអភកិ្កមាមសិទិធកុមារ ទ ើមបធីានា
បាននូវបូរណភាពរបូកាយ ្េូវែិតត និងសីលធមទ៌ពញទលញរបស់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ 
និងទលើកកមពស់ទសែកតីថ្ងេងនូរជាមនុសសរបស់ពួកទល។ កុមារទាំងទនោះក្តូវបានកាំណតថ់ាជាជនងាយរងទក្ោោះ 
ជាពិទសស។  ូែច លលណៈកមាម ធិការបានទលើកទ ើងទហើយថា ឧតតមក្បទយជនរ៍បស់កុមារកនុងសាា នភាព 
ជាកល់ាកថ់្នភាពងាយរងទក្ោោះ នឹងមនិសុទធចត ូែោន ទៅនឹងសាា នភាពរបស់កុមារទាំងអស់ច លសាិតកនុង

                                              
20 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ២០ របស់លណៈកមាម ធិការសតីពីសិទធិទស ឋកែិច សងគមកិែច នងិវបបធម ៌វាកយែណា ទ៨ី។ 
21  ូែខាងទលើ វាកយែណា ទ៧ី។ 
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សាា នភាពងាយរងទក្ោោះ ូែោន ទនាោះទទ។ អាជាា ធរ នងិអនកទធវើទសែកតីសទក្មែ ក្តូវលតិលូរអាំពីកក្មតិ និង
ក្បទភទែុសោន ថ្នភាពងាយរងទក្ោោះរបស់កុមារមាន ក់ៗ  ទោយសារចតកុមារមាន ក់ៗ   មានលកខណៈពិទសស 
ទរៀងៗែេួន ទហើយសាា នភាពនមីយួៗ ក្តូវចតបានវាយតថ្មេទោយទយងទៅាមលកខណៈពិទសសរបស់កុមារ
ទនាោះ។22 ទៅកនុងបរបិទទនោះ “ភាពងាយរងទក្ោោះ” លួរក្តូវបានពិចារណារមួោន ជាមយួភាពធនក់្ទាំ នងិលទធ
ភាពពឹងច្ែកទលើែេួនឯងបានជាបុលគលរបស់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ 

មាត្តា៦ សតីពីសិទ ធមិានរវីតិ ការរសរ់ានរវីតិ និងការអភវិឌ្ឍន ៍

សិរធិមានជីវតិ 
២៩. កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ក្បឈមនឹងហានិភយ័ជាអាទិ៍ (១)ការសមាេ បទ់ក្ៅក្បពន័ធ
តុលាការទោយភាន កង់ាររ ឋ (២)ឃ្តកមមទោយមនុសសទពញវយ័ ឬមតិតភកតិ រមួទាំងឃ្តកមមពាកព់ន័ធនឹងអវី
ច លទៅថាយុតតិធមា៌ម ង្េូវ និងការែងសមពន័ធជាមយួ ឬការកាំណតម់ុែសញ្ញា ទោយឧក្កិ ឋជននិងក្កមុ 
អនធពាល ទហើយទៅទពលច លរ ឋមនិបានទបស់ាក តឧ់ក្ក ិឋកមមចបបទនោះ (៣)ការបងាា ញែេួន ល់លកខែណា
លាំរមកាំចហងអាយុជីវតិជាសកាត នុពល ទោយ្ារភាា បជ់ាមយួនឹងទក្មងទ់ក្ោោះថាន កថ់្នពលកមមកុមារ ទក្ោោះ
ថាន កែ់រែរណ៍23 ការទក្បើក្បាស់ទក្លឿងទញៀន ការទកងក្បវ ័្ ចពាណិជាកមម្េូវទភទ ការក្បក្ពឹតត្េូវទភទមនិមាន
សុវតាិភាព និងការសាេ បទ់ោយសារកងវោះអាហាររបូតាមភក្លបក់្ោន ់ ការចងទាំសុែភាព និងជាំរក។ សិទធិមាន
ជីវតិ មនិលួរក្តូវបានបកក្សាយយ៉ា ងែទងែៀតទនាោះទទ។24 វាពាកព់ន័ធទៅនឹងសិទធិរបស់បុលគលមាន ក់ៗ កនុងការ
ទទួលបានទសរភីាព រែួ្ុតពអីាំទពើសកមម ឬអកមម ច លមានទែតនា ឬរ ាំពងឹទុកថានឹងបងកឱ្យពួកទលសាេ បម់នុ
អាយុ ឬមនិទៅាមធមមជាត ិ ទហើយមានសិទធិរស់ទៅទោយទសែកតីថ្ងេងនូរ។ ទៅកនុងករណីទរណុកមម នងិ
ឃ្តកមមច លក្បក្ពឹតតទោយនលរបាលទៅទលើកុមារ៣នាក ់ និងយុវជន២នាក ់ ច លរស់ទៅកនុងសាា នភាព
ាមែិទ ច្ ើមងនល់កនុងឆ្ន ាំ១៩៩០ តុលាការសិទធិមនុសសអនតរទវីបអាទមរែិបានសទក្មែកាលពីឆ្ន ាំ១៩៩៩ ថា
ការ កហូទតជីវតិាមទាំទនើងែិតត មនិក្តមឹចតជាអាំទពើមនុសសឃ្តទោយែុសែាបប់៉ាុទណាណ ោះទទ ប៉ាុចនតកព៏នាេ ត
 ល់ការ កហូតសិទធកិនុងការរស់ទៅទោយទសែកតីថ្ងេងនូរទទៀត្ង។ ទសសនទនថ្នសិទធមិានជីវតិទនោះ មាន
វសិាលភាពមនិក្តមឹចតសិទធិពលរ ឋ និងសិទធនិទយបាយទនាោះទទ ចងមទាំង ល់សិទធិទស ឋកិែច សងគមកិែច នងិ 
វបបធមទ៌ទៀត្ង។ តក្មូវការទ ើមបកីារពារជនងាយរងទក្ោោះបាំ្ុត  ូែជាកនុងករណីកុមារាមែិទ ច្ ើមងនល់
ទនោះ ទមទរោែខ់ាតទអាយមានការបកក្សាយពីសិទធិមានជីវតិ ច លក្តូវរមួប ច្ូ លលកខែណា អបបបរមា 
សាំរបជ់ីវតិរស់ទៅទោយទសែកតីថ្ងេងនូរ។25 

                                              
22 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ១៤ វាកយែណា ទ៧ី៥-៧៦ 
23 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៤ វាកយែណា ទី២១ 
24 ការងារទរៀបែាំអនុសញ្ញា ទនោះ បងាា ញថាសិទធមិានជីវតិ ការរស់រនជីវតិ និងការអភវិឌឍនា៍មមាក្ា៦ ក្តូវបានយល់ថា ជាការបាំទពញបចនាម ទហើយមនិក្តវូផ្លត ែទ់ែញពី
ោន ទនាោះទទ ទហើយបងាា ញថាមាក្ាទនោះកាំណតឱ់្យមានកាតពវកិែចវជិាមាន (E/CN.4/1988/28)។ 
25 លាំនិតរមួ, Villagrán Morales et al v. Guatemala តុលាការសិទធមិនុសសអនតរទវីបអាទមរែិ ថ្ងៃទ១ី៩ ចែវែិឆកិា ឆ្ន ាំ១៩៩៩។ អាែរកបានទៅទលហទាំពរ័ ូែខាងទក្កាម 
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_63_ing.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_63_ing.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_63_ing.pdf


CRC / C / GC / 21 

35 

 

 

៣០. លណៈកមាម ធិការបានលូសបញ្ញា ករ់ែួមកទហើយថា ការរកីធាំធាតក់នុងសាា នភាពក្កីក្កទាកយ៉ា ក លាំរម
កាំចហង ល់ការរស់រនជីវតិ និងសុែភាពរបស់ពួកទល ក្ពមទាំងបាំផ្លេ ញលុណភាពជាមលូោឋ នថ្នជីវតិរបស់
ពួកទលទទៀត្ង។26  

សិរធិរស់រានជីវតិ និងការ ភិវឌ្ឍន៍ 
៣១. លណៈកមាម ធិការរ ាំពឹងថារ ឋនឹងបកក្សាយ “ការអភវិឌឍន”៍ ជាលាំនិតរមួមយួ ទោយក្បកានយ់កនូវការ
អភវិឌឍនរ៍បស់កុមារខាងច្នករងកាយ ្េូវែិតត វញិ្ញា ណ សីលធម ៌សាម រតី និងសងគម។ កុមារសាិតកនុងសាា ន
ភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ មានសកមមភាពតែិតួែ និងអាកបបករិយិច លក្តូវក្បកានយ់កទ ើមបកីាររស់រនជីវតិ
និងការអភវិឌឍនរ៍បស់ពកួទលទៅាមទីសាធារណៈ។ កាតពវកិែចរបស់រ ឋាមមាក្ា៦តក្មូវឱ្យមានការយក 
ែិតតទុកោកទ់ោយក្បុងក្បយត័ន ទៅទលើអាកបបកិរយិ និងរទបៀបរស់ទៅរបស់កុមារទាំងទនោះ ទបើទទោះបីជាពួក
ទលមនិសក្មបទៅាមសហលមន ៍ ឬសងគមជាកល់ាកណ់ាមយួ កាំណតថ់ាអាែទទួលយកបានាមបទោឋ ន
វបបធមច៌ លមានក្សាបស់ាំរបក់្កុមអាយុទោយច កណាមយួកទ៏ោយ។ កមមវធិីអាែមានក្បសិទធភាពបាន 
លគឹកណាពួកទលសាគ ល់ពីការពតិថ្នកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។27 ការអនតរលមនល៍ួរោាំក្ទ ល់ 
កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ជាឯកតតបុលគល ឲ្យសទក្មែបាននូវការអភវិឌឍន ៍ល៏ែបាំ្ុតរបស់
ែេួន28 ទោយបទងកើនការរមួែាំចណកជាវជិាមានរបស់ពួកទលជាអតិបរមិា ល់សងគម។ 

ធានាឱ្យជីវតិរស់រៅរោយរសចកតីនលៃលនូ រ 
៣២. រ ឋមានកាតពវកិែច (១)ទោរពទសែកតីថ្ងេងនូររបស់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ នងិសិទធិមាន
ជីវតិ ការរស់រនជីវតិ និងសិទធិទទួលបានការអភវិឌឍនរ៍បស់ពួកទល ទោយក្តូវទបស់ាក តអ់ាំទពើហិងាច លបងក
ទោយរ ឋ និងមនិក្តូវចាតជ់ាបទទលមើសក្ពហមទណា ទទែាំទពាោះបទទលមើសឋានៈ និងអាកបបកិរយិទ ើមបចីតរស់ 
(២)ការពារកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ឲ្យរែួ្ុតពីទក្ោោះថាន កច់ លបងកទ ើងទោយភាលីទីបី និង 
(៣)បាំទពញនូវសិទធិមានជីវតិ ការរស់រនជិវតិ និងការអភវិឌឍនរ៍បស់ពួកទល ាមរយៈការាកច់តង និងអនុវតត
យុទធសាស្រសតក្លបក់្ជុងទក្ជាយ និងរយៈទពលចវង ទោយឈរទលើមូលោឋ នថ្នអភកិ្កមាមសិទិធកុមារ ទ ើមបី
ធានាពីការអភវិឌឍនរ៍បស់ពួកទលឲ្យ ល់កាំរតិសកាត នុពលទពញទលញបាំ្ុត។ រ ឋលួរជួយ ោាំក្ទ និងក្បកប 
ទោយការទជឿទុកែិតត ល់មនុសសទពញវយ័ ក ូ៏ែជាសមាជកិក្លួសារ ឬបុលគលិកសងគមកែិចរ ឋឬសងគមសីុវលិ 
ែិតតវទូិ អនកទធវើការជាមយួឬអនកចណនាាំទកមងាមែិទ ច្ ើមងនល់ ឲ្យទែោះជួយ កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើម 
ងនល់។ រ ឋកល៏ួរោកឱ់្យអនុវតតនូវនីតិវធិី និងការអនុវតតជាកច់សតងថ្នការទរៀបែាំពិធីបុណយសព ទ ើមបធីានាពី 
ទសែកតីថ្ងេងនូរ និងការទោរពែាំទពាោះកុមារច លសាេ បទ់ៅាម្េូវ។ 

មាត្តា១២ សតីពីសិទ ធតិ្តវូបានញគស្ថត ប ់29 
៣៣. កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ក្បឈមមែុនឹងឧបសលគពិទសសកនុងការទធវើឱ្យទល ឹងឮ/សាត ប ់ 

                                              
26 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៧ វាកយែណា ទី២៦ 
27 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៣ កថាែណា ទី១១ 
28 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៥ កថាែណា ទី១២ 
29 ទសែកតពីនយល់ទូទៅទលែ១២ (២០០៩) សតីពសិីទិធកុមារក្តវូបានទលលឺ/សាត ប។់ 



CRC / C / GC / 21 

36 

 

 

ទហើយលណៈកមាម ធិការទលើកទឹកែិតតឱ្យរ ឋ ែិតែាំក្បឹងចក្បងឱ្យកានច់តសកមម ទ ើមបជីាំនោះឧបសលគទាំងទនាោះ។ 
រ ឋ និងអងគការអនតររោឋ ភបិាល ក្តូវ្តល់ -និងោាំក្ទ ល់អងគការសងគមសីុវលិកនុងការ្តល់- ឱ្យកុមារសាិតកនុង
សាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់នូវបរយិកាសោាំក្ទ នងិអាំទណាយ្លមយួទ ើមប៖ី (១)ឱ្យសទមេងរបស់ពួកទលក្តូវ
បានទលយកមកពិចារណាកនុងនីតិវធិីរ ឋបាល និងតុលាការ (២)អនុវតតនូវការ្តួែទ្តើមលាំនតិរបស់ពួកទល  និង
(៣)ែូលរមួយ៉ា ងទពញទលញទាំងទៅថាន កស់ហលមន ៍នងិថាន កជ់ាតិ កនុងការ្តល់លាំនិត ការាកច់តង ការអនុ
វតត ការសក្មបសក្មួល ការាមឃ្េ ាំទមើល ការពិនតិយទ ើងវញិ និងការទាំនាកទ់ាំនង ទលើការទរៀបែាំកមមវធិី និង 
ទោលនទយបាយ រមួទាំងាមរយៈក្បពន័ធ្សពវ្ ាយ។ ការទធវើអនតរលមន៍្ តល់អតាក្បទយជនប៍ាំ្ុត ល់
កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ លគឹកណាកុមារែេួនឯងបានែូលរមួយ៉ា ងសកមមកនុងការវាយតថ្មេពី
តក្មូវការ បទងកើត ាំទណាោះក្សាយ ទរៀបែាំយុទធសាស្រសត និងអនុវតតកិែចការទាំងទនាោះ ជាជាងក្តូវបានទមើលទ ើង
ថាជាកមមវតាុច លក្តូវមានការទធវើទសែកតីសទក្មែជាំនួស។ រ ឋកល៏ួរសាត បម់នុសសទពញវយ័ច លពាកព់ន័ធ  ូែ
ជាសមាជិកក្លួសារ និងសហលមន ៍អនកវជិាា ជីវៈ នងិអនកតស ូមតិ ទៅទពលបទងកើតយុទធសាស្រសតបងាក រ និងយុទធ
សាស្រសតទ្េើយតប។ កែិចអនតរលមនល៍ួរោាំពារ ល់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ជាឯកតតបលុគល ឲ្យ
ទែោះទក្បើសិទធិនិងអភវិឌឍជាំនាញ ភាពធនក់្ទាំ ការទទួលែុសក្តូវ និងភាពជាពលរ ឋរបស់ែេួន ក្សបាមការ 
វវិឌឍនស៍មតាភាពរបស់ពួកទល។ រ ឋលួរោាំក្ទ នងិទលើកទឹកែិតត ល់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ 
ឲ្យទែោះបទងកើតអងគការ ឹកនាាំទោយកុមារទោយែេួនឯង នងិការ្តួែទ្តើមលាំនតិ ច លនឹងបទងកើតជាលាំហសាំរប ់
ការែូលរមួ និងភាពជាតាំណាងក្បកបទោយអតានយ័។30 ទៅទពលច លក្តូវបានការពារយ៉ា ងក្តឹមក្តូវ និង
ទៅាមការសមក្សប កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ អាែទលើកកាំពស់ការយល់ ឹង ាមរយៈ
ការចែករ ាំចលកបទពិទសាធនផ៍្លទ ល់ែេួនរបស់ពួកទលទ ើមបកីាតប់នាយការសែបទ់ែពើម និងការទរ ើសទអើង និងទ ើមប ី
ជួយ ទបស់ាក តកុ់មារ ថ្ទទទៀតមនិឱ្យធាេ កទ់ៅកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ច រ។ 

មាត្តា៤ សតីពីវធិានការសមស្រសប 
៣៤. ទយងាមមាក្ា៤ រ ឋភាលីក្តូវចាតក់្លបវ់ធិានការសមក្សបច្នកែាប ់ រ ឋបាល និងវធិានការ ថ្ទ
ទទៀត សាំរបក់ារអនុវតតសិទធចិ លក្តូវបានទទួលសាគ ល់ទៅកនុងអនុសញ្ញា ទនោះ។ ការណ៍ទនោះអនុវតតែាំទពាោះ 
កុមារក្លបរ់បូ ទោយោម នការទរ ើសទអើង ទោយក្តូវយកែិតតទុកោកព់ិទសសែាំទពាោះក្កមុច លជួបការលាំបាក 
បាំ្ុត ច លែាស់ណាស់រមួទាំងកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។31 កាតពវកែិចសនូលអបបបរមា 
មានការចាាំបាែស់ាំរបរ់ ឋទាំងអស់ យ៉ា ងទហាែណាស់ ធានាឱ្យបាននូវការទពញែិតតថ្នកក្មតិសាំខានជ់ា
អបបបរមាថ្នសិទធិនីមយួៗថ្នសិទធិសងគមកែិច ទស ឋកែិច និងវបបធម3៌2។ រ ឋក្តូវធានាថា ការណ៍ទនោះកក៏្តូវអនុ
វតតែាំទពាោះកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ កងវោះខាតធនធាន មនិចមនជាសមាែ ងទហតុសមក្សប 
ឱ្យរ ឋមនិអនុវតតាមកាតពវកែិចសនូលទនោះទទ។  ូែច លលណៈកមាម ធិការបានទលើកទ ើងទហើយថា កាតពវកិែច 
បនាទ នន់ិងជាអបបបរមាច លកាំណតទ់ោយសិទធកុិមារ មនិក្តូវបានសក្មបសក្មួលជាមយួនឹងវធិានការច ល 
វលិទៅរកសភាពអាក្កក ូ់ែទ ើមទនាោះទទ ទបើទទោះបីជាកនុងទពលមានវបិតតិទស ឋកិែចកទ៏ោយ។33 រ ឋក្តូវចត

                                              
30 សូមទមើល ូែខាងទលើ កថាែណា ទី១២៨ 
31 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៥ កថាែណា ទី៨ 
32 លណៈកមាម ធិការសតីពីសិទធិទស ឋកែិច សងគមកែិច និងវបបធម ៌ទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៣ (១៩៩០) សតីពីែរកិលកខណៈថ្នកាតពវកិែចរបស់រ ឋភាល ីកថាែណា ទី១០ 
33 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ១៩ (២០១៦) សតីពីការទរៀបែាំងវកិាសាធារណៈសក្មាបក់ារសាំទរែបាននូវសិទធកុិមារ កថាែណា ទី៣១។ 
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ធានាថា កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់មនិក្តូវទទួលរង្លប៉ាោះពាល់ទោយវធិានការងយទក្កាយ 
ទៅទពលមានវបិតតិទស ឋកិែចទនាោះទទ។ 

មាត្តា៥ សតីពីការដ្កឹនា ំនិងការមណនាសំ្រសបតាមការវវិឌ្ឍនស៍មតថភាព 
៣៥. ទ ើមបពីក្ងងឹការទបស់ាក ត ់ រ ឋលួរចតកសាងសមតាភាពមាាបិា ក្លសួារសាែញ់ាត ិអាណាពយបាល
ក្សបែាប ់ នងិសមាជិកសហលមន ៍ ឲ្យទែោះ្តល់ការ ឹកនាាំ និងការចណនាាំបានក្តឹមក្តូវ ល់កុមារ ទោយ
ជួយ ពួកទលឱ្យយកែិតតទុកោកែ់ាំទពាោះទសសនៈរបស់កុមារ ក្សបាមអាយុនិងភាពចាស់ទុាំរបស់ពួកទល ្តល់
បរយិកាសមយួច លោាំក្ទ និងមានសុវតាិភាព ច លកុមារអាែអភវិឌឍបាន នងិឲ្យទែោះទទួលសាគ ល់កុមារ
ថាជាអនកកានក់ាបសិ់ទធិសកមម ច លជួយ ឲ្យកុមារអាែអនុវតតសិទធិទាំងទនាោះបាន ទៅទពលពួកទលែទក្មើនវយ័ 
ាមរយៈការចណនាាំ និងការ ឹកនាាំក្តឹមក្តូវ។ លណៈកមាម ធិការបានទរៀបរបព់ីទោលការណ៍ថ្នការវវិឌឍន៍
សមតាភាពរបស់កុមារថា កុមារ ឹងកានច់តទក្ែើន មានបទពិទសាធន ៍និងយល់កានច់តទក្ែើនកាលណា ឪពុក
មាត យឬអាណាពយបាលក្សបែាប ់ក្តូវផ្លេ ស់ការ ឹកនាាំនងិការចណនាាំ ទៅជាការរ ាំលឹកនិងការ្តល់ ាំបូនាម ន 
ឲ្យកានច់តទក្ែើន ទហើយបនាទ បម់ក ្ន ល់ការផ្លេ ស់បតូរោន វញិ ទោយឈរទលើមូលោឋ នទសមើភាពោន ។34 

កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ តក្មូវឱ្យមានការ ឹកនាាំ និងការចណនាាំចបបវយិិតភាពពិទសស 
ច លទោរព ល់បទពិទសាធជីវតិរបស់ពួកទល។ កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ភាលទក្ែើន ទៅ
រកាទាំនាកទ់ាំនងជាមយួក្កមុក្លួសារ ទហើយមានភសតុាងកានច់តទក្ែើនទ ើងអាំពីមទធយបាយ ម៏ានក្បសិទធ
ភាព ទ ើមបពីក្ងឹងែាំណងក្លសួារទាំងទនាោះ។ ក្បសិនទបើកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ មនិសូវ
មាន ឬោម នទាំនាកទ់ាំនងលែជាមយួឪពុកមាត យ ក្កុមក្លសួារសាែញ់ាត ិឬអាណាពយបាលក្សបែាបទ់នាោះទទ 
អ ច្ ឹងតួនាទីរបស់សមាជិកសហលមន ៍  ូែបានទរៀបរបទ់ៅកនុងមាក្ា៥ នងឹមានអតានយ័កានច់តខាេ ាំងកាេ  
ទហើយក្តូវបានយល់ថា នឹងមានរមួប ច្ូ លការោាំក្ទពីមនុសសទពញវយ័ក្បកបទោយការទជឿទុកែិតត ច ល
មានសមពន័ធភាពជាមយួអងគការសងគមសីុវលិ។ 

ខ. សទិ្ធពិលរែឋ និង្សសរភីាព 

មាត្តា១៥ សតីពីសិទ ធញិសរ ើភាពខាងសមាគម និងការរបួត្ររុញំ យសនតិវធិ ី

រិ ាភាព្រូរៅ 
៣៦. ការរស់ទៅជាកច់សតងរបស់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់មនិសីុោន នឹងនិយមនយ័ាមចបប 
ក្បថ្ពណី ឬទសសនទនិយកមមថ្នកុមារភាពទនាោះទទ។ ពកួទលមានទាំនាកទ់ាំនងពិទសសជាមយួនឹងទកីចនេង
សាធារណៈ ទបើទក្បៀបទធៀបជាមយួកុមារ ថ្ទ។ ការោកក់ាំហិតរបស់រ ឋាមមាក្ា១៥ ទកទ់ងនឹងទីកចនេង
សាធារណៈ អាែមាន្លប៉ាោះពាល់អសមាមាក្តទៅទលើកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ រ ឋលបបី
ធានាថា ការទក្បើក្បាស់ទីកចនេងសាធារណៈ នងិទីកចនេងនទយបាយ ទ ើមបែីងក្កងជាសមាលម និងជបួក្បជុាំ 
ទោយសនតិវធិី មនិលួរក្តូវបានប ិទសធ ាមវធិីទរ ើសទអើងទនាោះទទ។ 

                                              
34 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ១២ (២០០៩) សតីពីសិទធិកុមារក្តូវបានទលលឺ/សាត ប ់កថាែណា ទ៨ី៤ នងិទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ១៤ កថាែណា ទ៤ី៤ 
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 ហំសិរិធព្ រ ា និងសិរិធនរោបាយ 
៣៧. សមាលមនិងការជបួក្បជុាំទោយសនតិវធិីមានសារៈសាំខានស់ក្មាបកុ់មារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើម 
ងនល់ ទ ើមបទីមទរសិទធិរបស់ពួកទល ឧទហរណ៍ ាមរយៈសហជីពការងារកុមារ និងសមាលមច ល ឹកនាាំ
ទោយកុមារ។ ទទោះជាយ៉ា ងណាកទ៏ោយ លណៈកមាម ធកិារបានសចមតងនូវការក្ពួយបារមភជាក្បចាាំ ទៅកនុង
ទសែកតីសទងកតសននិោឋ នរបស់ែេួន ទកទ់ងនឹងកងវោះលាំហនទយបាយបាំរងុសក្មាបកុ់មារទ ើមបបីទ ច្ញមត។ិ 
ការណ៍ទនោះ បានរាំងសទោះជាពិទសស ល់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ច លជាទរឿយៗែវោះទាំនាក់
ទាំនងជាមយួមនុសសទពញវយ័ច លទុកែិតតបាន ច លអាែតក្មូវឱ្យែុោះប ា្ ីជា្េូវការពីការបទងកើតអងគការ១។ 
កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ អាែែវោះការោាំក្ទកនុងការបាំទពញក្កោសសាន ម និងទទួលបានពត័ ៌
មានទ ើមបបីទងកើតសមាលម នងិលាំនិត្តួែទ្តើមកនុងការក្បមលូ្តុ ាំទោយសនតិវធិី។ កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាម
ែិទ ច្ ើមងនល់ អាែក្តូវបានជលួឲ្យែូលរមួកនុងការតវា៉ា  ឬការជួបក្បជុាំណាមយួ។ ពួកទលអាែងាយរងទក្ោោះពី
ការទកងក្បវ ័្ ច  និងមនិ ឹងអាំពី្លប៉ាោះពាល់ថ្នការែូលរមួកនុងក្ពឹតតិការណ៍ចបបទនោះ ច លបទងកើតជាែាំទណាទ
 ស៏មុលសាម ញអាំពីតក្មូវការទ ើមបងីេឹងចងេងរវាងកិែចការពារ នងិសិទធិែូលរមួ។ ទទោះជាយ៉ា ងណាកទ៏ោយ  ូែ 
ច លលណៈកមាម ធិការបានទលើកទ ើងទៅកនុងទសែកតីសទងកតសននិោឋ នរបស់ែេួន ថាែាំទណាទទនោះ មនិលួរក្តូវ
ទក្បើជាទលសទ ើមបកីាតប់នាយសិទធិខាងសមាលម នងិការជបួក្បជុាំទោយសនតិវធិីរបស់ពួកទលទ ើយ។ មាក្ា
១៥ តក្មូវឱ្យរ ឋ្តល់សិទធិអាំណាែ ល់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ទ ើមបអីនុវតតសិទធិែូលរមួ
របស់ពួកទល និងក្បឆ្ាំងនឹងជទក្មើសនានាច លទែញទោយមណា លចងទាំ នងិការទរៀបែាំ ប៏ុិនក្បសពវទោយ
មនុសសទពញវយ័។ 

រីកន្នៃងស្ថធារ ៈ 
៣៨.  ទក្ៅពីសមាលម  នងិការជួបក្បជុាំទោយសនតិវធិី  ទៅកនុងបរបិទថ្នសិទធិពលរ ឋ  និងសិទិធនទយបាយ 
លណៈកមាម ធិការសងកតធ់ៃនទ់លើសារៈសាំខានថ់្នការទោរពជទក្មើសរបស់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើម
ងនល់ ែងជាសមាលមរមួោន ទៅទីកចនេងសាធារណៈ ទោយោម នការរ ាំខាន ល់សណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ 
ទ ើមបបីាំទពញបានសិទិធរស់រនជីវតិ និងអភវិឌឍនរ៍បស់ែេួន(មាក្ា៦) កនុងការសក្មាក ការទលងកាំសានត និង
ការលាំចហរ(មាក្ា៣១)35 ទ ើមបែីងក្កងជាបណាត ញ នងិទរៀបែាំជីវតិសងគមរបស់ពួកទល ទហើយថាជាទិ ឋភាព
សាំខានម់យួថ្នជីវតិរបស់ពកួទលជាទូទៅ។ សក្មាបកុ់មារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ការក្បមូល្តុ ាំ
ចបបទនោះលឺជាច្នកមយួថ្នជីវភាពរស់ទៅ។ ទយើងមនិអាែយកសកមមភាពចបបទនោះ មកចបងចែកជាសកមម 
ភាពោែទ់ោយច កពីោន   ូែជាការញុាាំ ការទ ក ឬការកមានតទនាោះទទ។ ែាំទពាោះកុមារច លមនិសាិតកនុង
សាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ សកមមភាពចបបទនោះរបស់ពួកទល ជាែាំបងក្បក្ពឹតតទៅទៅទាីាំង ូែជាក្លសួារ ្ ទោះ 
ឬសាលាទរៀន។ សក្មាបកុ់មារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់វញិ សកមមភាពចបបទនោះក្បក្ពឹតតទៅទៅ
ាមទីកចនេងសាធារណៈ។ កុមារក្កុមទនោះចាាំបាែក់្តូវមានកចនេងសុវតាិភាពច លពួកទលអាែអនុវតតសិទធិខាង
សមាលមរបស់ពួកទល ច លក្តូវបានបកក្សាយទៅទីទនោះ រមួជាមយួសិទធិទ្សងទទៀតច លក្តូវការពារាម 
អនុសញ្ញា ទនោះ ថាជា “ការែាំណាយទពលទវលាជាមយួអនក ថ្ទទៅកចនេងសាធារណៈ”។ លណៈកមាម ធិការ

                                              
35 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ១៧ (២០១៣) សតីពសិីទិធកុមារកនុងការសក្មាក ការលាំចហរ ទលងកមានត ជីវតិវបបធម ៌និងសិលបៈ កថាែណា ២១។ 
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បានរកទ ើញពីការងយែុោះថ្នការអតឱ់្ន ល់កុមារទៅាមទីកចនេងសាធារណៈទកទ់ងនឹងមាក្ា៣១។36 

ទសែកតីពនយល់ទូទៅទនោះ មានបរយិយពីការក្ពួយបារមភទាំងទនោះ ទកទ់ងនងឹការងយែុោះថ្នការអតឱ់្ន ល់
ការទក្បើក្បាស់ទីកចនេងសាធារណៈរបស់កុមារ កនុងទោលបាំណងទ្សងទក្ៅពីទោលបាំណងច លមានចែង
កនុងមាក្ា៣១។ 

ការោក់កហិំតរ ើមាទ្ា១៥ 
៣៩. អនុទលាមាមមាក្ា១៥(២) ការរកាសណាត បធ់ាន បឬ់វធិានការទ្សងទទៀតច លទកទ់ងនងឹសណាដ ប ់
ធាន បស់ាធារណៈ អាែអនុញ្ញា តិបានលុោះក្ាចតការចាតវ់ធិានការចបបទនោះ ទធវើទ ើងទោយច្ែកទលើមូលោឋ ន
ែាប ់ វាយតថ្មេបលុគលមយួរបូៗជាជាងការវាយតថ្មេជារមួ អនុទលាមាមទោលការណ៍សមាមាក្ត និងជា
តាំណាងឱ្យជទក្មើសថ្នការបាំពានតិែបា្ំ ុត។ វធិានការចបបទនោះ មនិលួរក្តូវយកមកអនុវតតទលើក្កុម ឬសមូហ
ភាពទទ។37 ទនោះមាននយ័ថា ការយយី អាំទពើហិងា ការចាបក់្បមូល នងិការក្បមូលពី្ េូវថ្នកុមារសាិតកនុង
សាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ រមួទាំងកនុងបរបិទថ្នក្ពឹតតិការណ៍ធាំៗខាងនទយបាយ សាធារណៈឬកឡីា ឬកែិច 
អនតរលមន ៍ថ្ទទទៀតច លរតឹតបតិ ឬទក្ជៀតចក្ជក ល់សិទធខិាងសមាលមនងិការជួបក្បជុាំទោយសនតិវធិីរបស់ 
កុមារ ជាការក្បក្ពឹតត្ទុយនឹងមាក្ា១៥(២)។ ការមនិទទលួសាគ ល់សហជីព នងិអងគការក្សបែាបច់ ល
 ឹកនាាំទោយកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ និង/ឬតក្មូវឱ្យមានអាជាា បណ័ណ សក្មាបអ់ងគការទាំង
ទនាោះ ច លកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់មនិមានសិទធិទទួលបានការទក្បើក្បាស់ទោយសមទហតុ
្ល នឹងបទងកើតជាការទរ ើសទអើងក្បឆ្ាំងនឹងពួកទល នងិមនិក្សបាមមាក្ា១៥(២)។ 

ការ នុវតតវធិានការ 
៤០. រ ឋមនិលួររ ាំខាន ឬចាបប់ ា្ូ នទោយបាំពាននូវកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ពកីចនេងច ល
ពួកទលែងក្កងជាសមាលម នងិជួបក្បជុាំទោយសនតិវធិ ី កនុងទីកចនេងសាធារណៈទ ើយ។ ក្តូវោកទ់ណា កមម
ទលើអនកច លរ ាំទលាភបាំពានសិទធិទនោះ។ ការបណដុ ោះបណាដ លឯកទទសក្តូវទរៀបែាំទ ើមបកីសាងសមតាភាពរបស់
នលរបាល និងកមាេ ាំងសនតិសុែ ច លទោោះក្សាយសាា នភាពសណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ ាមវធិីមយួច លក្តូវ
ទលើកកាំពស់ការទោរពសិទធិកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។38 លកខនតិកៈរបស់រោឋ ភបិាលមូលោឋ ន 
លួរក្តូវបានពិនិតយទ ើងវញិ ទ ើមបធីានាឲ្យក្សបទៅនឹងមាក្ា១៥(២)។ រ ឋលួរចតោាំក្ទវធិានការជាវជិាមាន
 ូែជា៖ (១)្តល់សិទធិអាំណាែ ល់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ាមរយៈការអបរ់ ាំសិទធិកុមារ និង
ការអភវិឌឍនប៍ាំណិនជីវតិ (២)ទរៀបែាំអនកពាកព់ន័ធនានាឱ្យទទលួយកទសសនៈរបស់កុមារទាំងទនោះ កនុងការទធវើ
ទសែកតីសាំទរែ  ូែច លបានសចមតងទែញាមរយៈសមាលម និងការជួបក្បជុាំ និង(៣)ទលើកកមពស់ការែូលរមួ
របស់កុមារទាំងទនោះទៅកនុងសកមមភាពកាំសានត កីឡា សិលបៈ និងវបបធម ៌រមួជាមយួកុមារ ថ្ទទទៀតទៅកនុង
សហលមន។៍ ែាបម់និលួរតក្មូវឱ្យសមាលមកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ឬការជួបក្បជុាំទោយ
សនតិវធិីរបស់ពួកទល ក្តូវែុោះប ា្ ីជា្េូវការទ ើមបទីទួលបានការការពារទក្កាមមាក្ា១៥ ទ ើយ។ 

                                              
36  ូែខាងទលើ កថាែណា ទ៣ី៧ 
37 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៦ (២០០៥) សតីពកីារចងទាំកុមារច លមនិមានអនកអម ាំទណើ រ និងទៅោែទ់ោយច ក ទពលទែញទក្ៅក្បទទសកាំទណើ តរបស់ែេួន 
កថាែណា ១៨។ ក្តូវបានាកច់តងជា ាំបូង ែាំទពាោះកុមារច លមនិមានអនកអម ាំទណើ រ និងទៅោែទ់ោយច ក ច លបាន េ្ងកាតក់្ពាំច នអនតរជាតិ ទៅកនុងទសែកតពីនយល់
ទូទៅទនោះ លណៈកមាម ធិការពក្ងកីការបកក្សាយទនោះ សាំទៅ ល់កុមារទាំងអស់សាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ 
38 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ១៣ កថាែណា ទ៤ី៤ 
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មាត្តា៧ សតីពីការចោុះសំបតុ្តកញំណើ ត និងមាត្តា៨ សតីពីអតតសញ្ជា ណ 
៤១. កងវោះខាតភសតុាងថ្នអតតសញ្ញា ណ មាន្លប៉ាោះពាល់ជាអវជិាមាន ទៅទលើការការពារសិទធិកុមារសាិត
កនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ទលើច្នកអបរ់ ាំ សុែភាពនងិទសវាសងគម ថ្ទទទៀត យុតតធិម ៌ ការសនងមរតក
និងការជួបជុាំក្លសួារទ ើងវញិ។ យ៉ា ងទហាែណាស់ រ ឋលួរធានាថាការែុោះសាំបុក្តកាំទណើ តក្តូវ្តល់ឱ្យកុមារ
ក្លបរ់បូ ក្លបវ់យ័ ទោយឥតលតិថ្ងេ អាែទៅទធវើបានទោយងាយក្សួល សាម ា្  និងឆ្បរ់ហ័ស។ កុមារសាិត
កនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ លួរទទួលបានការោាំក្ទកានច់តសកមម ទ ើមបទីទួលបានឯកសារសមាគ ល់អតត
សញ្ញា ណក្សបែាប។់ ជា ាំទណាោះក្សាយបទណាត ោះអាសនន រ ឋ និងរ ឋបាលមូលោឋ ន លួរចតអនុញ្ញា តឱ្យមាន
 ាំទណាោះក្សាយក្បកបទោយភាពថ្ែនក្បឌតិ នងិមានភាពបតច់បន  ូែជាការទែញអតតសញ្ញា ណបណ័ណ ទក្ៅ
្េូវការ ទោយច្ែកទលើបុលគលិកអងគការសងគមសីុវលិ/អាស័យោឋ នរបស់អងគការទនោះ ទោយអនុញ្ញា តិឱ្យកុមារ 
កនុងទពលទនទងឹោន ទនាោះនូវការទទួលបានទសវា និងការការពារជាមូលោឋ នទៅកនុងក្បពន័ធយុតតិធម។៌  ាំទណាោះ 
ក្សាយក្បកបទោយភាពថ្ែនក្បឌិត លួរចតក្តូវបានអនុមត័ទ ើមបជីាំនោះបញ្ញា នានាច លកុមារសាិតកនុងសាា នភាព 
ាមែិទ ច្ ើមងនល់ក្បឈម ច លក្តូវផ្លេ ស់ទីជាញឹកញាប ់ ទហើយែវោះមទធយបាយរកាឯកសារអតតសញ្ញា ណ
ទាំងទនោះឱ្យបានលតម់ុត ទោយមនិទធវើឱ្យវាបាតប់ង ់ឬែូែខាត ឬក្តូវទលលួែ។ 

មាត្តា១៣ សតីពីញសរ ើភាពននការបញ ច្ ញមត ិនិងមាត្តា១៧ សតីពីសិទិ ធទទលួបានពត័ម៌ាន 
៤២. សិទធកុិមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ កនុងការទទួលបាន ចសវងរក និងចែក្ាយពត័ម៌ានអាំពី
សិទធិរបស់ពួកទល មានសារៈសាំខានណ់ាស់ ទៅទពលច លសិទធិទាំងទនោះក្តូវបានយល់ ឹង នងិសទក្មែបាន
កនុងការអនុវតតជាកច់សតង។ កនុងបរបិទជាកល់ាក ់ សិទិធទទលួបានការអបរ់ ាំសក្មាបកុ់មារ នឹងជួយ ជមនោះរបាាំង
នានាច លជាឧបសលគ ល់ការែូលរមួ ទធវើ ូទែនោះបាន សាំទលងរបស់ពួកទលអាែក្តូវបានសាត ប/់ឮ។ ាមរយៈ
បណាដ ញពត័ម៌ានច លសមក្សបនិងមានលកខណៈងាយក្សួល កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ 
ក្តូវមានសិទធិទទួលបានពត័ម៌ានច លក្តឹមក្តូវ លុណភាពែពស់ និងមានលកខណៈកុមារទមក្តី ទកទ់ងនឹង៖ 
(ក) តួនាទី និងលណទនយយភាពរបស់រ ឋ និងយនតការទោោះក្សាយបណតឹ ងទកទ់ងនងឹការរ ាំទលាភសិទធិមនុសស 
(ែ) ការការពារពីអាំទពើហិងា (ល) សុែភាព្េូវទភទ និងសុែភាពបនតពូជ រមួទាំងការទធវើច្នការក្លួសារ និងការ
បងាក រពីការ្េងជមៃកឺាមទរល ( ) រទបៀបរស់ទៅក្បកបទោយសុែភាពលែ រមួមានរបបអាហារ និងសកមមភាព
កីឡា (ង) ឥរយិបងសងគម នងិ្េូវទភទ ច លមានសុវតាិភាព និងការទោរព (ែ) ការបងាក រពីទក្ោោះថាន ក ់និង(្) 
្លប៉ាោះពាល់អវជិាមានថ្នការទក្បើក្បាស់ទក្លឿងក្សវងឹ ថាន ាំជក ់ទក្លឿងទញៀននិងសារធាតុទក្ោោះថាន ក ់ថ្ទទទៀត។ 

មាត្តា១៦ សតីពីសិទ ធឯិករន កតិតយិស និងញករ ត ិ៍ញ ម្ ោះ 
៤៣. កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ អាែជួបនូវភាពឯកជនមានកក្មតិ ទោយទហតុថាពួកទលក្តូវ
ទធវើសកមមភាពទៅទសីាធារណៈ។ ការទរ ើសទអើង ទោយសារចតឪពុកមាត យ ឬក្លួសារសាិតកនុងសាា នភាពាម
ែិទ ច្ ើមងនល់ ទធវើឱ្យពួកទលងាយរងទក្ោោះជាពិទសស ែាំទពាោះការរ ាំទលាភបាំពានមាក្ា១៦។ លណៈកមាម ធិការ
ទទួលសាគ ល់ការបទណត ញទែញទោយបងខាំ ថាជាការរ ាំទលាភបាំពានមាក្ា១៦ថ្នអនុសញ្ញា ទនោះ ទហើយលណៈ
កមាម ធិការសិទិធមនុសស ធាេ បប់ានទទួលសាគ ល់ថា វាជាការរ ាំទលាភបាំពានមាក្ា១៧ ថ្នកតិកាសញ្ញា អនតរជាតិ
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សតីពីសិទធិពលរ ឋ និងសិទធិនទយបាយ។39 អនុសាសនក៍នុងកថាែណា ទី២៧ ទលើកទ ើងពីការទធវើឱ្យទៅជា
សាន កសាន មទុរយស និងកនុងកថាែណា ទី៦០ និយយពកីារក្បក្ពឹតតទលើទោយមនិទរ ើសទអើង នងិទោយការ
ទោរព ពីមស្រនតីនលរបាល ្តល់ការចណនាាំទកទ់ងនងឹកិតដិយស និងទករ តិ៍ទ ម្ ោះ។ 

គ. ររសិ្ថថ នប្គួស្ថរ នងិ្ការវថ្ទាំជាំនសួ 

មាត្តា២០ សតីពីសិទិ ធទទលួបានការការពារ និងរនំយួពិញសស សត្មាបក់មុារមដ្លត្តវូបាន
ដ្កហូតពីបរ ិឋ នត្គសួ្ថរ 

ទ្ររភរននការន្លទ ំ
៤៤. សាំរបកុ់មារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ច លោម នអនកទមើលចងបឋមឬោម នអនកច លទទួលបាន 
សិទិធទមើលចង ាមមាក្ា២០ រ ឋជាអនកចងទាំជាកច់សដង ទហើយមានកាតពវកែិចធានាឱ្យមានការចងទាំជាំនួស
 ល់កុមារច លក្តូវបាន កហូតពីក្លួសារជាបទណាត ោះអាសននឬជាអែិថ្ស្រនតយ។៍40 ក្បទភទថ្នការចងទាំរមួមាន 
(១)ការោាំក្ទច្នកសមាភ រៈនិងសាម រតី ល់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ាមរយៈមនុសសទពញវយ័ 
ច លអាែទជឿទុកែិតតបាន បលុគលិកទធវើការាមែិទ ច្ ើមងនល់ ឬការោាំក្ទពីមតិតភកដិ ទោយមនិតក្មូវឱ្យ ឬបងខាំឱ្យ
កុមារក្បកាសទបាោះបងែ់ាំណងាមែិទ ច្ ើមងនល់របស់ែេួន នងិ/ឬផ្លេ ស់ទៅកចនេងសាន កទ់ៅទ្សងទទៀតទ ើយ 
(២)មណា លសាំែត មណា លសងគមកិែច ឬសហលមន ៍(៣)ជាំរកទពលយប ់(៤)មណា លចងទាំទពលថ្ងៃ (៥)ការចងទាំ
ឱ្យសាន កទ់ៅបទណាត ោះអាសននាម្ទោះជាក្កុម (៦)ការចងទាំទោយឳពុកមាត យធម៌ (៧)ការជួបជុាំក្លួសារទ ើងវញិ 
និង(៨)ការរស់ទៅឯករជយ ឬជទក្មើសចងទាំរយៈទពលចវង  ូែជាសមុាំកូនជាទ ើម។ ឧទហរណ៍ ការ កហូត
ទសរភីាពទៅកនុងមនទីរ ុាំឃ្ាំង ឬមណា លបិទជតិ លមឺនិច លជាទក្មងថ់្នកិែចការការពារកុមារទនាោះទទ។ 

ការ នុវតត ភិទ្កមាមសិរិធកុមារ 
៤៥. កិែចអនតរលមនច៍ លមនិទោរពកុមារថាជាភាន កង់ារសកមម ទៅកនុង ាំទណើ រការថ្នការប ា្ូ នពួកទលទែញ
ពីែិទ ច្ ើមងនល់ទៅោកក់នុងមណា លចងទាំជាំនួសនឹងមនិទទលួបានទជាលជយ័ទទ៖ ជាទរឿយៗ កុមារនឹងក្តលប ់
មកែិទ ច្ ើមងនល់វញិទៅទពលពួកទលលួែរតទ់ែញ ឬទៅទពលច លកចនេងសាន កទ់ៅទនាោះមនិ ាំទណើ រការ។ 
ការោកកុ់មារទៅកចនេងចងទាំបរជយ័ ទៅទពលច លកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ក្តូវបាន
ប ា្ូ នទៅរស់ទៅកចនេងមនិធាេ បស់ាគ ល់ និងទៅជាមយួសាែញ់ាតិច លពកួទលសាគ ល់តិែតួែ។ ទោយអនុវតត
អភកិ្កមាមសិទិធកុមារែាំទពាោះការបទងកើត និងការ្តល់ជាំទរ ើសជាំនួស រ ឋក្តូវធានាថាកុមារមនិក្តូវបានបងខាំឱ្យ
ពឹងច្ែកទលើសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ទ ើមបរីស់រនជីវតិ នងិ/ឬអភវិឌឍនែ៍េួនទទ ទហើយពកួទលកម៏និក្តូវបាន
បងខាំឱ្យទទួលយកកចនេងរស់ទៅងមីច ល្ទុយនឹង្នទៈរបស់ែេួនច រ។ ាមរយៈក្កបែណា ែាប ់ បទបប ា្ តតិ 
ទោលនទយបាយ និងទសែកតីចណនាាំទ្សងៗ រ ឋលបបធីានាថាទសសនៈរបស់កុមារក្តូវបានពិទក្ោោះ នងិពិចារ 
ណាកនុងការទធវើទសែកតីសទក្មែទកទ់ងនឹងទកីចនេងរស់ទៅ ការអភវិឌឍន ៍ នងិការពិនិតយទ ើងវញិពីច្នការ

                                              
39 សូមទមើល CCPR/CO/83/KEN កថាែណា ទ២ី២ និងCCPR/C/BGR/CO/3 កថាែណា ទ២ី៤ 
40 សូមទមើលទសែកតពីនយល់ទូទៅទលែ១៣ កថាែណា ទ៣ី៣ នងិ៣៥ 
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ចងទាំ និងការទៅទលងក្លួសារ។41 រ ឋលបបទីោរពាមលកខែណា អនតរជាតិច លបានកាំណតថ់ា ការចងទាំកនុង
មណា លលឺជាជទក្មើសែុងទក្កាយ42 ធានាថាកុមារមនិក្តូវបានោកក់នុងការចងទាំជាំនួសទបើមនិចាាំបាែ ់ និង
ធានាថាក្បសិនទបើមានការចងទាំជាំនួស ការចងទាំទនោះ ក្តូវ្តល់ឱ្យទក្កាមលកខែណា សមក្សបទោយទ្េើយតប
ទៅនឹងសិទធិ និងឧតតមក្បទយជនរ៍បស់កុមារ។43 រ ឋលបបធីានាថាមណា ល នងិកចនេងសាន កទ់ៅរបស់រ ឋនិង
សងគមសីុវលិ មានសុវតាិភាព និងមានលុណភាពលែ។ ែាំទពាោះការោកឱ់្យរស់ទៅជាមយួសមាជិកក្លួសារ 
ទោយការពិទក្ោោះទយបល់ជាមយួកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ក្តូវទធវើទោយលិត ល់ឧតតម
ក្បទយជនរ៍បស់ពកួទល ក្តូវមានការទរៀបែាំនិងការាមោនយ៉ា ងក្បងុក្បយត័នទលើភាលទីាំងពីរ។ ចាាំបាែក់្តូវ
មាន ាំណាកក់ាលអនតរកាលថ្នការទ្ទរទែញពីែិទ ច្ ើមងនល់ទៅរស់ទៅទីកចនេងជាបល់ាបណ់ាមយួ ទហើយ
ក្បចវងថ្នរយៈទពលទនោះ ក្តូវសទក្មែទៅាមករណីនីមយួៗរបស់កុមារ។ ការទក្បើកមាេ ាំងនលរបាល ឬមនទីរ
 ុាំឃ្ាំង ថ្ទទទៀត ទ ើមបោីកកុ់មារទោយសារចតែវោះកចនេងចងទាំជាំនួស លមឺនិអាែទទួលយកបានទទ។ 

មាត្តា៩ សតីពីការបបំបកញចញពីឪពកុមាត យ 
៤៦. កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ភាលទក្ែើនរស់ទៅជាមយួក្កុមក្លួសាររបស់ពួកទល ទៅាម
ែិទ ច្ ើមងនល់ ឬទៅទីាាំងទ្សងៗាម្េូវ និង/ឬទៅចតបនតរកាទាំនាកទ់ាំនងជាមយួក្លួសាររបស់ពួកទល ច ល
ទយើងចាាំបាែក់្តូវោាំក្ទការរកាទាំនាកទ់ាំនងទាំងទនាោះ។ រ ឋមនិលួរបាំចបកកុមារទែញពីក្កុមក្លួសាររបស់ពកួ
ទល ទោយក្ោនច់តក្លួសារទនាោះរស់ទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់ ឬទធវើការរកសីុែិ ច្ ឹមជីវតិាម ង្េូវទនាោះទទ។  ូែ
ោន ទនោះច រ រ ឋមនិលួរបាំចបកទរក ឬកុមារច លទកើតទែញពីទកមងច លរស់ាមែិទ ច្ ើមងនល់ទទ។ ភាពក្កីក្ក
ច្នកហិរ ា្ វតាុ និងសមាភ រៈ ឬលកខែណា ផ្លទ ល់ និងមនិអាែក្បចកកបានពីភាពក្កីក្កចបបទនោះ មនិលួរជាយុតតិ
កមមែាំទពាោះការបាំចបកកុមារពកីារចងទាំរបស់ឪពុកមាត យទ ើយ ប៉ាុចនតក្តូវទមើលទ ើញថាជាសញ្ញា មយួច ល
ទមទរឱ្យមានការោាំក្ទសមក្សប ល់ក្លួសារទនាោះ។44  ទ ើមបបីងាក រការបាំចបកទែញរយៈទពលចវង រ ឋអាែ
ោាំក្ទជទក្មើសចងទាំបទណាត ោះអាសនន ច លទោរព ល់សិទធកុិមារ សាំរបកុ់មារច លឪពុកមាត យ ជាតួយ៉ា ង ទធវើ
ែាំណាកក្សុកកនុងកាំ ុងទពលជាកល់ាកទ់ ើមបទីធវើការងារាមរ ូវកនុងមយួឆ្ន ាៗំ ។ 

មាត្តា៣(៣) សតីពីបទ ឋ នសត្មាបម់ណឌ លមថ្ទ ំនិងការពារ ញសវាកមម និងបរកិាា រ និង
មាត្តា២៥ សតីពីការត្តតួពិនិតយតាមកាលកណំតញ់ៅញលើកមនលងទកុ កក់មុារ 
៤៧. ជាការចាាំបាែ ់ក្តូវបទងកើត ចងរកា និងាមឃ្េ ាំទមើលលុណភាពថ្នទសវារបស់សាា បន័រ ឋ និងមនិចមនរ ឋ 
ទ ើមបបីងាក រកុាំឱ្យកុមារធាេ កក់នុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ថាជាលទធ្លថ្នភាពបរជយ័ពីការមនិបាន
បាំទពញាមសិទិធទទួលបានចងទាំ និងការពាររបស់កុមារ និងសាំរបជ់ាក្បទយជន ៍ល់កុមារច លកាំពុងសាិត
កនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់រែួទៅទហើយ។ រ ឋលួរ្តល់ទសវាច លមានការទោរពសិទធិ មានលុណភាព និង 
ោាំក្ទ ល់អងគការសងគមសីុវលិ ទ ើមបឱី្យទធវើ ូែោន ។ សាា បន័ ទសវាកមម នងិបរកិាខ រច លមនិចមនជារបស់រ ឋ 

                                              
41 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ១២ កថាែណា ទ៥ី៤ ទសែកតពីនយល់ទូទៅទលែ៦ កថាែណា ទី៤០ និងទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៧ កថាែណា ទី៣៦(ែ) 
42 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៣ កថាែណា ទី៣៥។ 
43 ទោលការណ៍ចណនាាំសក្មាបក់ារចងទាំជាំនួស ទសែកតីសទក្មែរបស់មហាសននបិាតអងគការសហក្បជាជាតិទលែ៦៤/១៤២ ឧបសមពន័ធ។ 
44 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ១៤ កថាែណា ទ៦ី២។ 
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សក្មាបកុ់មារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ លបបទីទួលបានការោាំក្ទ ធនធាន ការទទួលសាគ ល់លុណ
ភាព ប ា្តតែិាប ់ នងិការាមឃ្េ ាំទមើលទោយរ ឋ។ បុលគលិកច លពាកព់ន័ធនឹងទសវាចបបទនោះ លបបទីទួល
បានការបណតុ ោះបណាត ល ក្សបាមកថាែណា ទ១ី៨។ 

មាត្តា១៨ សតីពីការទទលួខសុត្តវូរបសឪ់ពកុមាត យ 
៤៨. ការោាំក្ទ ល់ឪពុកមាត យ និងអាណាពយបាលក្សបែាប ់ មានសារៈសាំខាន ់ ទ ើមបបីងាក រកុាំឱ្យកុមារ
ធាេ កែ់េួនទៅកនុងសាា នភាពរស់ទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់ និងពក្ងឹងកមមវធិជីួបជុាំក្លសួារទ ើងវញិ សក្មាបកុ់មារ
ច លកាំពុងរស់ទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់រែួទៅទហើយ។ រ ឋមានកាតពវកែិច្តល់ជាំនួយសមក្សប ល់ឪពុកមាត យ 
និងអាណាពយបាលក្សបែាប ់កនុងការបាំទពញភារកិែចែិ ច្ ឹមកូនរបស់ពកួទល និងទ ើមបធីានា ល់ការបទងកើត
សាា បន័ បរកិាខ រទីាាំង និងទសវាកមមចងទាំកុមារ។ រ ឋលបបចីាតវ់ធិានការលុបបាំបាតក់មាេ ាំងជារែនាសមពន័ធ 
ច លោកស់មាព ធទៅទលើក្លួសារឱ្យសាិតកនុងសាា នភាពមនិែាស់លាស់។ បញ្ញា លនេឹោះច លក្តូវទោោះក្សាយ
រមួមាន៖ (១)ចកលាំអការអភវិឌឍនស៍ហលមន ៍ទោយឈរទលើមូលោឋ នសិទិធ កនុងសហលមនក៍្កីក្ក   (២)បទងកើត 
បណាត ញសុវតាិភាពសងគម នងិទស ឋកិែច ក៏្លបក់្ជុងទក្ជាយ (៣)្តល់មណា លចងទាំទពលថ្ងៃ ច លមានសុវតាិ
ភាព និងមានតាំថ្លសមរមយ និងទសវាឯកទទសទ្សងទទៀត និង(៤)ចកលាំអសិទធិទទួលបានលាំទៅោឋ ន និង
ក្បាកែ់ាំណូលសមរមយ សក្មាបក់្លួសារ។ បចនាមពីទលើអភកិ្កមជារែនាសមពន័ធ នងិទោលនទយបាយ ក្លួសារ
ងាយរងទក្ោោះ ក្តូវការ ាំទណាោះក្សាយាមករណីជាកល់ាក ់ ច លមានការសក្មបសក្មួលពីអនកវជិាា ជីវៈ
ច លបានទទួលការបណតុ ោះបណាត លលែ។ រ ឋលួរវនិិទយល និងពក្ងីកកមមវធិីោាំក្ទក្លសួារ ទោយឈរទលើមូល
ោឋ នអភកិ្កមាមសិទិធកុមារ ច លក្តូវបានបងាា ញឱ្យទ ើញថា អាែប្ឈបក់ារ្េងរលោលពីមយួជាំនាន់
ទៅមយួជាំនាន ់ នូវលកខែណា ច លទធវើឱ្យកុមារធាេ កែ់េួនកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់កានច់តធៃនធ់ៃរទ ើង។ 
រ ឋលបបចីាតវ់ធិានការ្តល់ការអបរ់ ាំជាសកលសតីពីសិទធកុិមារ និងពីភាពជាឪពុកមាត យវជិាមាន សក្មាបឪ់ពុក 
មាត យ និងអនកចងទាំទាំងអស់ ទោយ្តល់អាទិភាព -ាមវធិីមនិទធវើឱ្យធាេ កក់នុងសាន កសាន មទុរយស- ែាំទពាោះ
ក្កុមក្លួសារច លមានកូនក្បឈមនងឹការធាេ កទ់ៅកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ ការអបរ់ ាំទនោះ លបបរីមួ
មាន សិទធិកុមារ ទោយរមួទាំងរទបៀបសាត បម់តិទយបល់របស់កុមារ និងប ច្ូ លទសសនៈរបស់ពយកទលទៅ
កនុងការទធវើទសែកតីសទក្មែ ការែិ ច្ ឹមកូនចបបវជិាមាន រមួទាំងជាំនាញកនុងការអនុវតតវនិយ័ចបបវជិាមាន ការ
ទោោះក្សាយជទមាេ ោះចបបអហិងា និងការែិ ច្ ឹមកូនឱ្យមានការ្ាភាា បទ់ាំនាកទ់ាំនងរវាងឪពុកមាត យ និងកូន 
ក្ពមទាំងការអភវិឌឍនកុ៍មារតូែ។ សូមទមើលកថាែណា ទី៣៥ និងទី៤៩ ្ងច រ។ 

ឃ. ជីវភាពរសស់ៅសមរមយ 

មាត្តា២៧ សតីពីសិទ ធទិទលួបានរវីភាពសមរមយ 

ការគទំ្រ  ់ឪពុ្កមាត យ  នកន្លទ ំនិងកុមារ 
៤៩. អនុទលាមាមមាក្ា២៧(៣) រ ឋលបបធីានាថាកុមារទាំងអស់មានជីវភាពរស់ទៅក្លបក់្ោនស់ក្មាប់
ការអភវិឌឍ្េូវកាយ ្េូវែិតត សាម រតី និងសីលធម ៌ ទ ើមបបីងាក រពួកទលកុាំឱ្យធាេ កែ់េួនទៅកនុងសាា នភាពរស់ទៅ
ាមែិទ ច្ ើមងនល់ នងិទ ើមបបីាំទពញសិទធិកុមារច លកាំពុងរស់ទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់រែួទហើយ។ រ ឋក្តូវចាត់
វធិានការសមក្សប ទ ើមបជីួយ  ល់ឪពុកមាត យ និងអនក ថ្ទច លទទួលែុសក្តូវែាំទពាោះកុមារ កនុងការអនុវតត
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សិទធិទនោះ និងកនុងករណីចាាំបាែ ់ក្តូវ្តល់ជាំនួយសមាភ រៈ និងកមមវធិីោាំក្ទ ជាពិទសសទកទ់ងនឹងអាហារបូតាមភ 
សទមេៀកបាំពាក ់ នងិ្ទោះសចមបង។ ការកាំណតទ់ាំងទនោះ មនិបានោកក់ាំហិតទៅទលើ្នាទ នុសិទិធរបស់រ ឋទទ។ 
ការអនុវតតខាងទលើទនោះ ក្សបាមលកខែណា ជាត ិនិងាមមទធយបាយរបស់រ ឋភាល ីលបបកី្តូវបានបកក្សាយ
រមួោន ជាមយួមាក្ា៤ ទពាលលឺ កនុងវសិាលភាពជាអតិបរមាថ្នធនធានច លរ ឋភាលីមាន និងកនុងករណីចាាំ 
បាែ ់ ទៅកនុងក្កបែណ័ា ថ្នកែិចសហក្បតិបតតិការអនតរជាត ិ ជាពិទសសទកទ់ងទៅនឹងករណីយកិែចរបស់រ ឋ 
កនុងការបាំទពញកាតពវកិែចសនូលអបបបរមាែាំទពាោះសិទធិសងគមកិែច ទស ឋកែិច និងវបបធម។៌ ទកទ់ងនឹងជាំនួយ
ច្នកសមាភ រៈ កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ្តល់អាទិភាព ល់តក្មូវការជក្មកសុវតាិភាពសក្មាប់
រស់ទៅ អាហារ ក្ពមទាំងការចងទាំទវជាសាស្រសត និងការអបរ់ ាំច លអាែងាយរកបាន និងទោយឥតលតិថ្ងេ 
ាមរយៈការោាំក្ទរបស់រ ឋ ល់ឪពុកមាត យ និងអនកចងទាំ ជាពិទសសទកទ់ងនងឹឧបតាមភធន លាំទៅោឋ ន និង 
ការរកក្បាកែ់ាំណូល។ ការបកក្សាយមាក្ា២៧(៣) មនិចមនកាំណតក់្តឹមចតវធិានការជយួ  ល់ឪពុកមាត យ 
និងបុលគល ថ្ទច លទទួលែុសក្តូវែាំទពាោះកុមារប៉ាុទណាណ ោះទទ។ កាតពវកែិច្តល់ជាំនួយច្នកសមាភ រៈ និងកមមវធិី
ោាំក្ទ កនុងករណីមានតក្មូវការ លបបកី្តូវបានបកក្សាយថាទផ្លត តទលើការ្តល់ជាំនួយទោយផ្លទ ល់ ល់កុមារ
្ងច រ។ ែាំណុែទនោះ មានភាពពាកព់ន័ធជាពិទសសែាំទពាោះកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ច ល
ោម នទាំនាកទ់ាំនងក្លសួារ ឬមានក្លួសារច លមានសកមមភាពបាំពាន។ ជាំនួយសមាភ រៈទោយផ្លទ ល់ ល់កុមារ 
កនុងទក្មងជ់ាទសវាកមម អាែក្តូវ្តល់ជូនទោយរ ឋ ឬាមរយៈអងគការសងគមសីុវលិច លោាំក្ទទោយរ ឋ។ 
ែាំទពាោះក្លួសារច លមានចតមាដ យឬឪពុក និងក្លសួារច លក្តូវបទងកើតងមីទ ើងវញិ វធិានការរបស់រ ឋទ ើមបី
ធានា ល់ការចងទាំកុមារ មានសារៈសាំខានជ់ាពិទសស (សូមទមើលមាក្ា២៧(៤))។ 

 រំៅោា នសមរមយ 
៥០. សិទធិទទួលបានលាំទៅោឋ ន លឺជាធាតុសាំខានម់យួថ្នមាក្ា២៧ ច លពាកព់ន័ធជាពិទសសទៅនឹងកុមារ
សាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ វាក្តូវបានបកក្សាយយ៉ា ងទូលាំទូលាយ ទោយលណៈកមាម ធិការសតីពី
សិទធិទស ឋកិែច សងគមកែិច នងិវបបធម ៌ថាជាសិទធិរស់ទៅកចនេងណាមយួច លមានសនតសុិែ សនតិភាព នងិ
ទសែកតីថ្ងេងនូរ45 ច លបញ្ញា កថ់ា ទោលលាំនិតថ្ន “ភាពក្លបក់្ោន/់សមរមយ” ទកទ់ងនងឹលាំទៅោឋ ន ទមទរ 
ឱ្យទផ្លត តការយកែិតតទុកោកែ់ាំទពាោះ៖ (១)សិទធិកានក់ាបល់ាំទៅោឋ នក្សបែាប ់ (២)ការមានទសវាកមម សមាភ រៈ 
បរកិាខ រ និងទហោឋ រែនាសមពន័ធ (៣)តថ្មេសមរមយ (៤)អាែរស់ទៅបាន (៥)ងាយក្សួលទែញែូល (៦)ទីាាំងលែ និង 
(៧)មានលកខណៈបរបិូណ៌ខាងច្នកវបបធម។៌46 កុមារសាិតកនុងែាំទណាមអនកច លរងការឈចឺាបខ់ាេ ាំងជាងទល 
ពីការបទណត ញទែញទោយបងខាំ។47 ការបទណត ញទែញទោយបងខាំ រមួទាំងាមរយៈការកាំទទែលាំទៅោឋ នមនិ
ទរៀបរយ ឬែុសែាប ់អាែទធវើឱ្យជីវតិរបស់កុមារកានច់តមានភាពមនិែាស់លាស់ ទោយបងខាំពួកទលឱ្យទ ក
ទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់ និងទធវើឱ្យពួកទលក្បឈមទៅនងឹការបាំពានសិទធិបចនាមទទៀត។ ក្បធានបទ ទូ៏លាំទូលាយ 
មយួថ្នការពិទក្ោោះទយបល់ជាមយួកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ លឺភាពមនិសមរមយ នងិភាព
មនិសមាមាក្តថ្ន “ជាំរក” មយួែាំនួនច លរ ឋចាតច់ែង នងិអាំពីកាំរតិែពស់ថ្នអាំទពើហិងា និងអសនតិសុែទៅ
ាមជាំរកទនាោះ ទោយសារចតចបបទនោះ ច លកុមារែងទ់ៅរស់ទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់ជាង។ 

                                              
45 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៤(១៩៩១)របស់លណៈកមាម ធកិារសតីពសិីទធទិស ឋកិែច សងគមកែិចនងិវបបធមស៌តីពីសិទធទិទួលបានលាំទៅោឋ នសមរមយ កថាែណា ៧ 
46  ូែខាងទលើ កថាែណា ទី៨ 
47 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៧(១៩៩៧) របស់លណៈកមាម ធិការសតីពីសិទធិទស ឋកែិច សងគមកិែច នងិវបបធម ៌សតីពកីារបទណត ញទែញទោយបងខាំ កថាែណា ទ១ី០ 
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ការ នុវតតវធិានការ 
៥១. រ ឋលបបចីាតវ់ធិានការទោោះក្សាយមូលទហតុថ្នភាពក្កីក្កជារែនាសមពន័ធ និងវសិមភាពក្បាកែ់ាំណូល
ទ ើមបកីាតប់នាយសមាព ធ នងិពក្ងឹងក្លួសារច លមានសាា នភាពមនិែាស់លាស់ ថាជាមទធយបាយមយួថ្ន
ការ្តល់ការការពារបានលែក្បទសើរ ល់កុមារ និងកាតប់នាយលទធភាពរបស់កុមារច លធាេ កទ់ៅកនុងសាា ន
ភាពរស់ទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់។ វធិានការចបបទនោះរមួមាន៖ (១)ោកទ់ែញនូវទោលនទយបាយក្បមូលពនធ 
និងែាំណាយរបស់រ ឋ ច លកាតប់នាយវសិមភាពទស ឋកែិច (២)ពក្ងីកការងារច លមានក្បាកច់ែសមរមយ និង
ឱ្កាសទ្សងទទៀតទ ើមបបីទងកើតក្បាកែ់ាំណូល (៣)ោកទ់ែញនូវទោលនទយបាយោាំក្ទអនកក្កីក្កសក្មាបក់ារ
អភវិឌឍនត៍ាំបនជ់នបទនងិទីក្កុង (៤)បាំបាតអ់ាំទពើពុករលួយ (៥)ោកទ់ែញនូវទោលនទយបាយ និងងវកិាច ល 
ទផ្លត តទលើបញ្ញា កុមារ (៦)ពក្ងឹងកមមវធិីកាតប់នាយភាពក្កីក្កច លទផ្លត តទលើកុមារទៅតាំបនច់ លមានែាំណាក
ក្សុកែពស់ និង(៧)្តល់សនតិសុែសងគម និងកែិចោាំពារសងគមឱ្យបានក្លបក់្ោន។់ ឧទហរណ៍ជាកល់ាក ់ រមួ
មានកមមវធិី្តល់ក្បទយជន ៍ល់កុមារ ច លក្តូវបានទក្បើទៅបណាត ក្បទទសអឺរ ៉ាបុ នងិអាទមរកិខាងទជើង និង
កមមវធិីទ្ទរសាែក់្បាក ់ ច លក្តូវបានចណនាាំឱ្យទក្បើទៅបណាត ក្បទទសអាទមរកិឡាទនី និងបានអនុវតតយ៉ា ង
ទូលាយទៅកនុងបណាត ក្បទទសអាសីុ និងអាស្រហវិក។ រ ឋលបបែីិតែាំក្បងឹចក្បង ទ ើមបឱី្យកមមវធិីចបបទនោះអាែ
បាន ល់ក្លួសារងាយរងទក្ោោះបាំ្ុត ច លមនិមានលណនធីនាោរ។ កិែចោាំក្ទច្នកសមាភ រៈ លបបី្ តល់ជូន
 ល់ឪពុកមាត យ និងអនកចងទាំ និងកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ទោយផ្លទ ល់ ទហើយយនតការ និង
ទសវាចបបទនោះ លួរក្តូវបានទរៀបែាំ នងិអនុវតតទក្កាមមូលោឋ នថ្នអភកិ្កមាមសិទធិកុមារ។ ពាកព់ន័ធនឹងលាំទៅ
ោឋ ន សុវតាិភាពថ្នការកានក់ាប ់មានសារៈសាំខានណ់ាស់សក្មាបប់ងាក រកុមារពីការទៅរស់ទៅកនុងសាា នភាព
ាមែិទ ច្ ើមងនល់។ ែាំណុែទនោះរមួមាន ការទទួលបានលាំទៅោឋ នសមរមយ ក្បកបទោយសុវតាិភាព ទោយ
ទទួលបានទកឹសាែ តទក្បើក្បាស់ និងបរកិាខ រអនាមយ័។ កុមារ រមួទាំងអនកច លរស់ទៅកនុងលាំទៅោឋ នមនិទរៀប 
រយឬែុសែាប ់មនិលួររងការបទណត ញទែញទោយបងខាំ មនុទពលមានការ្តល់កចនេងសាន កទ់ៅជាំនួសឱ្យបាន
សមរមយទនាោះទទ៖ រ ឋតក្មូវឱ្យមានការ្តល់ជូនសមក្សបសក្មាបកុ់មារច លរង្លប៉ាោះពាល់។ កុមារ និង
ការវាយតថ្មេពី្លប៉ាោះពាល់ទលើសិទធិមនុសស លបបជីាបែចយ័មយួសក្មាបក់ារងារអភវិឌឍន ៍និងលទក្មាងទហោឋ
រែនាសមពន័ធ ទ ើមបកីាតប់នាយ្លប៉ាោះពាល់អវជិាមានថ្នការជទមេៀសទែញឱ្យបានជាអតិបរមា។ 

ង្. ពិការភាព និង្សខុភាព 

មាត្តា២៣ សតីពីកមុារពិការ 
៥២. កុមារពិការធាេ កែ់េួនទៅកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ទោយសារទហតុ្លទ្សងៗោន  រមួទាំងកាត
ទស ឋកិែចនិងសងគម ទហើយជនួកាលក្តូវបានទកងក្បវ ័្ ច ឱ្យសុាំទន។ រ ឋលបបចីាតរ់ល់វធិានការចាាំបាែទ់ ើមប ី
បងាក រ និង្តនាទ ទទសទោយែាំទពាោះទៅទលើការទកងក្បវ ័្ ច ចបបទនោះ និងនាាំជនទលមើសមកកាតទ់ទស។48 កុមារ 
សាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ អាែក្បឈមនងឹហានិភយ័ថ្នការកាេ យែេួនជាជនពិការទោយសារ្ល
ប៉ាោះពាល់អវជិាមានពីទិ ឋភាពថ្នជីវតិាមែិទ ច្ ើមងនល់  ូែជាអាំទពើហិងា ការទកងក្បវ ័្ ច  និងការទក្បើក្បាស់

                                              
48 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៩ កថាែណា ទី៧៦ 
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ទក្លឿងទញៀន។ ពិការភាពច្នកសតិបញ្ញា  និងច្នកែិតតសងគម អាែបណាត លឱ្យកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាម
ែិទ ច្ ើមងនល់ ងាយរងទក្ោោះ ជាពិទសសពីការទកងក្បវ ័្ ច  និងអាំទពើរ ាំទលាភបាំពាន។ រ ឋលបបអីនុមត័វធិានការ
ការពារពិទសស រមួទាំងការកាំណត ់ និង កទែញនូវរបាាំងឧបសលគច លររាំងកុមារពកិារពីការទទួលបាន
ទសវានានា រមួទាំងការអបរ់ ាំក្បកបទោយបរយិបន័ន្ងច រ។ 

មាត្តា២៤ សតីពីសខុភាព49 និងមាត្តា៣៣ សតីពីការញត្រើត្ាសញ់ត្គឿងញញៀន និងស្ថរធាតុ
ញញៀន 
៥៣. បរយិកាសាមែិទ ច្ ើមងនល់ អាែបទងកើនភាពងាយរងទក្ោោះទកទ់ងនងឹបញ្ញា សុែភាព្េូវកាយ នងិ
្េូវែិតត។50 បញ្ញា ក្បឈមរមួមានអក្ាែពស់ថ្នការទក្បើក្បាស់ទក្លឿងទញៀន ការ្េងទមទរលទអ ស៍51 ជាំងឺកាម
ទរលទ្សងទទៀត ការមានថ្្ទទពាោះ អាំទពើហិងា (រមួទាំងអាំទពើហិងាពីមតិតភកត)ិ លាំនិតែងទ់ធវើអតតឃ្ត នងិការទធវើ
អតតឃ្ត ការទក្បើក្បាស់ឱ្សងទោយែេួនឯងនូវថាន ាំច លមនិមានប ា្ ីការក្តឹមក្តូវ និងការប៉ាោះពាល់ជាំងឺ្េង 
ការបាំពុលបរសិាា ន និងទក្ោោះថាន កែ់រែរណ៍។ លណៈកមាម ធិការបានសងកតធ់ៃនអ់ាំពតីក្មូវការអបរ់ ាំសុែភាព 
និងទសវាកមមនានា រមួទាំងសុែភាព្េូវទភទ និងសុែភាពបនតពូជ ក្សបាមតក្មូវការជាកល់ាករ់បស់កុមារ
សាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ ការអបរ់ ាំ និងទសវាកមមចបបទនោះលួរចតមានលកខណៈកុមារទមក្តី ្តល់
ការោាំក្ទ ក្លបក់្ជុងទក្ជាយ អាែអាងរកបាន មនិលិតថ្ងេ រកាការសមាៃ ត ់ោម នការវនិិែឆយ័ ោម នការទរ ើសទអើង 
ទោរពការសទក្មែែិតតជាសវ័យភាពរបស់កុមារ ទោយមនិចាាំបាែម់ានការយល់ក្ពមពីឪពុកមាត យ។52 ទសវា 
សុែភាព លួរបងកលកខណៈឱ្យទលអាែទទួលបាន ទោយមនិលិតពីទីាាំងរបូវន័ត ឬឋានៈសងគម។ កុមារសាិតកនុង
សាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ លរួទទួលបានទសវាចងទាំសុែភាពជាមូលោឋ នទោយឥតលតិថ្ងេ ាមរយៈទសវា
ក្លប ណត បសុ់ែភាពជាសកល និងលទក្មាងោាំពារសងគម។ រ ឋលបបបីទងកើនទសវាបងាក រ ការពយបាល និងការ
សាត រនីតិសមបទសក្មាបក់ារទក្បើក្បាស់ទក្លឿងទញៀន រមួទាំងទសវាកាតប់នាយទក្ោោះថាន ក ់ និងការពយបាល 
អាការៈបាកស់ាម រតី និងទសវាសុែភាព្េូវែិតត សក្មាបកុ់មារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ ទសវាកមម
ទាំងទនោះ លួរមានបលុគលិកជាអនកវជិាា ជីវៈច លទទួលបានការបណតុ ោះបណាត លអាំពីសិទធិកុមារ និងសាា នភាព
ជាកល់ាករ់បស់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ រ ឋអាែទលើកកមពស់កមមវធិីមតិតអបរ់ ាំមតិត ទក្កាម
ការ្តល់កិែចោាំក្ទសមក្សប ច លអាែមានក្បសិទធភាពជាពិទសសកនុងការក្បយុទធក្បឆ្ាំងនឹងការទក្បើក្បាស់
ទក្លឿងទញៀន ការ្េងជមៃកឺាមទរល និងទមទរលទអ ស៍។ ក្តវូទផ្លត តការយកែិតតទុកោកព់ិទសសទ ើមបកីារពារ
កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ពីការពាកព់ន័ធកនុងការជួញ ូរទក្លឿងទញៀន។ 

 

 

                                              
49 ទសែកតពីនយល់ទូទៅទលែ១៥ (២០១៣) សតីពសិីទិធកុមារកនុងការទទលួបានសតងោ់រសុែភាពច លអាែទទលួបានលែបាំ្ុត 
50 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៤ កថាែណា ទី៣៤ 
51 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៣ កថាែណា ទី៣០ 
52  ូែខាងទលើ កថាែណា ទី២០-២១ ទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៤ កថាែណា ទី១១ និង២៦ នងិទសែកតពីនយល់ទូទៅទលែ១៥ ជាពិទសស កថាែណា ទី៨ ១១នងិ២៨។ 
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ច. ការអរ់រ ាំ សកមមភាពកមានត និង្វរបធម ៌

មាត្តា២៨ សតីពីការអបរ់ ំ
៥៤. ការទទួលបានការអបរ់ ាំទោយឥតលិតថ្ងេ មានសុវតាិភាព មានភាពពាកព់ន័ធ នងិក្បកបទោយលុណភាព 
មានសារៈសាំខានខ់ាេ ាំង ល់ការការពារកុមារមនិឱ្យធាេ កទ់ៅកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ និងបាំទពញបាន
នូវសិទធិកុមារច លកាំពុងសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់រែួទហើយ។ សក្មាបកុ់មារភាលទក្ែើន វស័ិយអបរ់ ាំ
តាំណាងឱ្យែាំណុែែាំណងែុងទក្កាយជាមយួសងគមទាំងមលូ។ រ ឋលបបី្ តល់ឱ្យបានក្លបក់្ោន ់ កនុងទនាោះរមួ
មាន ការោាំក្ទ ល់ឪពុកមាត យ អនកចងទាំ នងិក្កុមក្លសួារ ទ ើមបធីានាថាកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើម
ងនល់អាែបនតការទរៀនសូក្តទៅសាលាទរៀន ទហើយសិទធិរបស់ពួកទលកនុងការទទួលបានការអបរ់ ាំក្បកបទោយ
លុណភាព ក្តូវបានការពារយ៉ា ងទពញទលញ។ ជទក្មើសថ្នការអបរ់ ាំជាទក្ែើនមានភាពចាាំបាែ ់ ូែជា “ឱ្កាស
ែូលទរៀនជាទលើកទីពីរ” ថាន កប់ាំប៉ាន សាលាទរៀនែល័ត ការបណតុ ោះបណាត លវជិាា ជីវៈច លភាា បទ់ៅនឹងការក្សាវ 
ក្ជាវទី្ារ និងបនតជាមយួនឹងការោាំក្ទរយៈទពលចវងទលើសកមមភាពបទងកើតក្បាកែ់ាំណូល និងក្ែកទ ើមបី
ទទួលបានការអបរ់ ាំកនុងក្បពន័ធ ាមរយៈភាពជាថ្ លូជាមយួសងគមសីុវលិ។ ក្លបូទក្ងៀនលបបទីទួលបានការ 
បណតុ ោះបណាត លអាំពីសិទធិកុមារ និងកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ក្ពមទាំងវធិីសាស្រសតបទក្ងៀន
កុមារចបបែូលរមួ ទោយោកកុ់មារជាមណា លកណាត ល។ 

មាត្តា២៩ សតីពីញោលបណំងននការអបរ់ ំ53 
៥៥. ទោលបាំណងថ្នការអបរ់ ាំសក្មាបកុ់មារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ លួរក្សបាមមាក្ា២៩ 
និងរមួប ច្ូ លច្នកអកខរកមម នពវនត អកខរកមមឌីជងីល បាំណិនជីវតិ ការអបរ់ ាំសិទធិកុមារ ការអតឱ់្នែាំទពាោះភាព
ែក្មុោះ និងការអបរ់ ាំពលរ ឋវជិាា ។ ការអបរ់ ាំចបបទនោះមានសារៈសាំខានណ់ាស់សក្មាបក់ារបាំទពញបាននូវសិទធ ិ
កុមារ ល់ការការពារ ការអភវិឌឍន ៍និងការែូលរមួ រមួទាំង ការពក្ងឹងសវ័យភាពរបស់ែេួន និងការ្តល់ភាព
អងអ់ាែ ល់ពួកទល កនុងការែរចារឱ្យបានកានច់តក្បទសើរអាំពីសាា នភាពទក្ោោះថាន ក ់ ទ ើមបបីងាក រកុមារពីការ
ធាេ កែ់េួនទៅកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ក្ពមទាំងសក្មាបកុ់មារច លសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់
រែួទហើយ។ រ ឋលបបចីាតវ់ធិានការទ ើមបី្ តល់ការអបរ់ ាំច លមានលុណភាពលែ ការអបរ់ ាំសិទធិកុមារ នងិបាំណិន
ជីវតិទោយឥតលិតថ្ងេ ឱ្យបានទូលាំទូលាយ ល់កុមារទាំងអស់ ាមរយៈកមមវធិីសិកាទៅសាលាទរៀន នងិ
ការអបរ់ ាំទក្ៅក្បពន័ធ ក ូ៏ែជាការអបរ់ ាំាមែិទ ច្ ើមងនល់ ទ ើមបទី្ងចាបកុ់មារច លទបាោះបងក់ារសិកា។ 

មាត្តា៣១ សតីពីការសត្មាក ការញលងកសំ្ថនត និងការលំបហរ 
៥៦. លណៈកមាម ធិការលូសបញ្ញា កអ់ាំពីសិទធិកនុងការសក្មាក ការកាំសានត និងការលាំចហរ ក្ពមទាំងការែូលរមួ
ទៅកនុងសកមមភាពសិលបៈ នងិវបបធម។៌ កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ទក្បើក្បាស់ការថ្ែនក្បឌិត
របស់ែេួន ទ ើមបយីកកចនេងមនិ្េូវការថ្នែិទ ច្ ើមងនល់សក្មាបឱ់្កាសទលងកាំសានតរបស់ពកួទល។54 រ ឋលបបី
ធានាថា ពួកទលមនិក្តូវបានផ្លតទ់ែញមនិឱ្យទលងាមសួនែារ និងសួនកុមារ កនុងលកខណៈមយួច លមាន

                                              
53 ទសែកតពីនយល់ទូទៅទលែ១ (២០០១) អាំពីទោលបាំណងថ្នការអបរ់ ាំ។ 
54 ទសែកតពីនយល់ទូទៅទលែ១៧ 
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ការទរ ើសទអើងទ ើយ ឧទហរណ៍ សាំទលៀកបាំពាកម់និសាែ តបាត55  និងលបបអីនុមត័នូវវធិានការជួយ ពួកទល
អភវិឌឍនភ៍ាពថ្ែនក្បឌតិរបស់ពួកទល នងិហវឹកហវឺនការទលងកីឡា រមួទាំងបរកិាខ រ និងឧបករណ៍កឡីា នងិការ
លាំចហរែល័ត្ងច រ។ 

ឆ. អាំសពើហងិ្ាសលើកមុារ និង្វធិានការការពារពសិសស 

មាត្តា១៩ និង៣៩ សតីពីញសរ ើភាពរចួផ្តុពីត្គបទ់ត្មងន់នអំញពើហិងា56 

៥៧. អាំទពើហិងាក្លបទ់ក្មង ់ ទាំង្េូវែិតត ្េូវកាយ ឬ្េូវទភទ លឺជាបពុវទហតុែមបង នងិជា្លវបិាករបស់
កុមារច លធាេ កក់នុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ អាំទពើហិងាក្លបទ់ក្មង ់មានការសាយភាយយ៉ា ងទូលាយ 
ទលើជីវតិរបស់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ និងជាកតីកងវល់ែមបងច លទលើកទ ើងទោយកុមារ
ែេួនឯងផ្លទ ល់។ ក្តូវចាតវ់ធិានការជាកល់ាក ់ចាាំបាែ ់ នងិបនាទ ន ់ ទ ើមបកីារពារកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាម
ែិទ ច្ ើមងនល់។ រមួជាមយួអនុសាសនទ៍ាំងអស់ទៅកនុងទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ១៣ វធិានការចបបទនោះរមួ
មាន៖ (១)ការហាមឃ្តរ់ល់ទក្មងថ់្នអាំទពើហិងា រមួទាំងការោកទ់ណា កមមទលើរងកាយ (២)យនតការទ ើមបី
ទ្ងចាបកុ់មារងាយរងទក្ោោះទៅកនុង ាំទណើ រការថ្នការផ្លត ែទ់ាំនាកទ់ាំនងពីក្លសួារ នងិសហលមន ៍ (៣)យនត
ការរយការណ៍ពីអាំទពើហិងា ការទរ ើសទអើង និងទក្មង ់ថ្ទទទៀតថ្នការរ ាំទលាភបាំពានសិទធ ិនិង(៤)យនតការនាាំ
យកជនទលមើសច លបានក្បក្ពឹតតអាំទពើហិងាមកទទួលែុសក្តូវ មនិថាជាសាា បន័រ ឋ ឬមនិចមនរ ឋ ជាបលុគល 
ឬជាក្កុមទ ើយ។ យនតការពទិសសអាែក្តូវបានបទងកើតទ ើង ទ ើមបទីោោះក្សាយជាមយួបុលគល ច លកុមារ
ទាំងទនោះបានរយការណ៍ថាជាការលាំរមកាំចហង ល់សុែុមាលភាពរបស់ពួកទល  ូែជាសមាជិកមយួែាំនួន
ថ្នមស្រនតីនលរបាល នងិជនច លពាកព់ន័ធនងឹឧក្កិ ឋកមមច លមានការចាតា់ាំង នងិការជួញ ូរទក្លឿងទញៀន។ 

មាត្តា៣៤-៣៦ សតីពីការរញំោភបពំានផ្លូវញភទ ការញកងត្រវ ័្ ច ផ្លូវញភទ ការរញួដ្រូផ្លូវ
ញភទ និងការញកងត្រវ ័្ ច ដ្នទញទៀត 
៥៨. កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ងាយរងទក្ោោះជាពិទសសទៅនឹងអាំទពើហិងា្េូវទភទ និងការ
ទកងក្បវ ័្ ច  ទហើយពិធីសារបចនាមថ្នអនុសញ្ញា សតីពីការលកកុ់មារ ទពសយចារកុមារនិងរបូភាពអាសអាភាស 
កុមារ មានភាពពាកព់ន័ធជាពទិសសទៅនឹងពួកទល។ ការទ្េើយតបច លលតិលូែាំទពាោះបញ្ញា ទយនឌរ័ លបបទីធវើ
ទ ើងទោយអនកវជិាា ជីវៈច លបានទទួលការបណតុ ោះបណាត ល កនុងការយល់ក្ជួតក្ជាបពសីាា នភាពជាកល់ាក់
របស់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ កុមារអាែធាេ កែ់េួនកនុងសាា នភាពទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់ ាម
រយៈការជួញ ូរ ទ ើមបទីកងក្បវ ័្ ច ្េូវទភទ ឬកមាេ ាំងពលកមម នងិ/ឬអាែងាយរងទក្ោោះទៅនឹងការជួញ ូរ
សក្មាបទ់ោលបាំណងចបបទនោះ ក្ពមទាំងការជួញ ូរទ ើមបយីកអវៈយវៈរងកាយ នងិទក្មង ់ថ្ទទទៀតថ្ន
ការទកងក្បវ ័្ ច  ទៅទពលច លពួកទលទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់។ 

                                              
55  ូែខាងល់ កថាែណា ទ៤៩ 
56 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៣ កថាែណា ១៩ និង៣៦-៣៧ ទសែកតពីនយល់ទូទៅទលែ៤ កថាែណា ២ និង២៣ ទសែកតពីនយល់ទូទៅទលែ៨ (២០០៦) សតីពី
សិទធិកុមារកនុងការការពារពកីារទធវើទណា កមមទលើរូបរងកាយ និងទក្មងថ់្នការោកទ់ណា កមមទឃ្រទៅ ឬបនាទ បបទនាា កទ្សងទទៀត  នងិទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ១៣។ 
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មាត្តា៣២ សតីពីពលកមមកមុារ 
៥៩. លណៈកមាម ធិការជក្មញុឱ្យបណាត រ ឋអនុវតតាមបទបប ា្ តតិថ្នមាក្ា៣២(២) ថ្នអនុសញ្ញា ទនោះ និង
អនុសញ្ញា សតីពីអាយុអបបបរមារបស់អងគការពលកមមអនតរជាតិ ឆ្ន ាំ១៩៧៣ (ទលែ១៣៨) និងអនុសញ្ញា សតីពី
ទក្មងធ់ៃនធ់ៃរថ្នពលកមមកុមារ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ (ទលែ១៨២) ទ ើមបកីារពារកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើម
ងនល់ពីការទកងក្បវ ័្ ច ច្នកទស ឋកិែច និងទក្មងធ់ៃនធ់ៃរថ្នពលកមមកុមារ។ សកមមភាពក្បឆ្ាំងពលកមមកុមារ 
លបបរីមួមានវធិានការក្លបក់្ជងុទក្ជាយ របប់ ច្ូ លការ្តល់កិែចោាំក្ទច លបងកលកខណៈឱ្យកុមារអាែែូលទៅ 
ទទួលការអបរ់ ាំ នងិការធានាឱ្យបាននូវកក្មតិជីវភាពក្លបក់្ោនស់ក្មាបកុ់មារ និងក្លសួារ។ វធិានការចបប
ទនោះ លបបកី្តូវបានបទងកើតទ ើងទោយសហការជាមយួកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ និងអនកពាក់
ពន័ធសាំខាន់ៗ  ថ្ទទទៀត ទ ើមបី្ េុោះបញ្ញច ាំងអាំពីឧតតមក្បទយជនរ៍បស់កុមារ និងធានាថាវធិានការទាំងទនាោះមនិ
បងកឱ្យមាន្លប៉ាោះពាល់អវជិាមានទោយថ្ែ នយ ទៅទលើការរស់រនជីវតិ   ឬការអភវិឌឍនរ៍បស់កុមារ។ ការ 
្តនាទ ទទសទៅទលើការសុាំទន ឬការជួញ ូរច លោម នអាជាា បណ័ណ  អាែបណាត លឱ្យមានទក្មងធ់ៃនធ់ៃរបាំ្ុត
ថ្នការក្បក្ពឹតតទ ើមបរីស់រនជីវតិ  ូែជាអាំទពើទធវើអាជីវកមម្េូវទភទ។ លទក្មាងសនសាំក្បាកទ់ ើមបអីភវិឌឍនជ៍ាំនាញ
ក្លបក់្លងងវកិា និងការពារការរកក្បាកែ់ាំណូល សក្មាបកុ់មារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ លឺជា
លទក្មាងច លមានសារៈក្បទយជន។៍ 

មាត្តា៣៧ និងមាត្តា៤០ សតីពីយតុតធិមអ៌នីតរិន 
៦០. កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ទាំនងក្តូវបានកាំណតទ់ោលទៅរងការ្តនាទ ទទស និងទី
បាំ្ុតធាេ កែ់េួនទៅកនុងក្បពន័ធយុតតិធមអ៌នីតិជន ឬនតីិជន និងមនិសូវទាំនងថានងឹទទួលបានអតាក្បទយជនព៍ី
ការបចងវរ ជទក្មើសទោយច កជាំនួសឱ្យការ ុាំឃ្ាំង ឬការអនុវតតនស៍ាដ រនតីិសមបទ ទោយសារចតពួកទល
មនិអាែមានលទធភាពទទួលបានការធានាឱ្យទៅទក្ៅ ុាំ និងអាែោម ននតីិជនច លទទួលែុសក្តូវកនុងការ
ធានាពួកទល។ ការក្បក្ពឹតតែុសរបស់មស្រនតីនលរបាល  ូែជាការទបៀតទបៀន (របទ់ាំងការលួែលុយ និងក្ទពយ
សមបតតិរបស់កុមារ ការចាបក់្បមូល ឬប ា្ូ នកុមារទែញាមទាំទនើងែតិត ច លជាញឹកញាបស់កមមភាពទាំង
ទនោះ ក្តូវបានទធវើាមបញ្ញា ពថីាន កទ់លើ និង/ឬអនកនទយបាយ) អាំទពើពុករលួយ ការជាំរតិទរក្បាក ់ (ជាំរតិយក
ក្បាក ់ឬការរមួទភទ)  នងិអាំទពើហិងា្េូវកាយ ្េូវែិតត ឬ្េូវទភទ លឺជាការរ ាំទលាភសិទធិជាទូទៅ  ច លរ ឋលបប ី
្តនាទ ទទសជាបនាទ ន។់ លណៈកមាម ធិការមានការក្ពួយបារមភអាំពីការអនុវតតនទ៍ោលនទយបាយ “មនិអធយ 
ក្ស័យោែខ់ាត” ច ល្តនាទ ទទសកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ និងនាាំឱ្យមានការោកកុ់មារទៅ
កនុងមណា លទោយបងខាំ។ រ ឋលបបោីាំក្ទ ល់ការោកព់ក្ងាយកមាេ ាំងនលរបាលទៅាមតាំបនទ់ោលទៅ ទោយ
ទផ្លត តទលើការការពារ ជាជាងការោកទ់ទសទណា ទៅទលើកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ និងអនុ 
មត័ឱ្យមានទសវានលរបាលពហុវបបធម។៌ រ ឋលបបធីានាឱ្យបាននូវសិទធិទាំងអស់របស់កុមារក្លបរ់បូ រមួទាំង
កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ទៅកនុងបរបិទថ្នការសាត រនីតិសមបទ ជាជាងការទោកទ់ទសាម
ក្បពន័ធយុតតិធមអ៌នតីិជន។57 

                                              
57 សូមទមើលទសែកតីពនយល់ទូទៅទលែ៦ កថាែណា ៦១ នងិទសែកតពីនយល់ទូទៅទលែ១០ កថាែណា ៦ ៨-៩ និង១៦។ 
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មាត្តា៣៨ សតីពីរញំោោះត្រ បអ់ាវធុ 
៦១. ពិធសីារបចនាមថ្នអនុសញ្ញា សដីពីការែូលរមួរបស់កុមារកនុងជទមាេ ោះក្បោបអ់ាវធុកម៏ានភាពពាកព់ន័ធច រ 
ទោយសារកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ជាជនងាយរងទក្ោោះពីការទក្ជើសទរ ើសឱ្យែូលបាំទរ ើកមាេ ាំង 
ក្បោបអ់ាវធុឬក្កុមក្បោបអ់ាវធុ។ ជទមាេ ោះអាែបណាត លឱ្យមានកុមារធាេ កទ់ៅកនុងសាា នភាពទៅាមែិទ ច្ ើម
ងនល់ ាមរយៈការកាតផ់្លត ែស់ងាវ កថ់្នបណាត ញសងគម ការបាំចបកពីក្លសួារ ការជទមេៀសទែញពីសហលមន ៍ឬ
ការប ិទសធយុទធជនជាកុមារច លកាតរ់ ាំសាយពីសហលមន។៍ ទកទ់ងនឹងការបងាក រ ការអបរ់ ាំអាំពីសិទិធកុមារ 
រមួទាំងការអបរ់ ាំអាំពីសនតិភាព និងលាំនតិ្តួែទ្តើមក្បឆ្ាំងនងឹការទក្ជើសទរ ើសកុមារឱ្យែូលរមួកនុងកមាេ ាំងក្បោប់
អាវធុ ក្តូវបស្រញ្ញា បឱ្យ ល់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ អនតរលមនទ៍ ើមបកីាតប់នាយ្លប៉ាោះ
ពាល់ថ្នជទមាេ ោះក្បោបអ់ាវធុឱ្យបានជាអបបបរមា ក្តូវចតកាតប់នាយឱ្យកានច់តសកមមចងមទទៀត ែាំទពាោះការ
បាំចបកកុមារពីក្លសួារ និងលបបី្ តល់អាទិភាពែាំទពាោះកមមវធិីចសវងរកក្លួសារ។ កមមវធិី កហូតអាវធុ ការកាត់
រ ាំសាយកងទព័ និងកមមវធិីសមាហរណកមមសក្មាបកុ់មារ លបបលីិតលូរ ល់ថាមពលថ្នែាំណងទៅនឹងការរស់
ទៅាមែិទ ច្ ើមងនល់ ថាជាបពុវទហតុ និង្លវបិាកថ្នការែូលរមួរបស់កុមារកនុងជទមាេ ោះក្បោបអ់ាវធុ។ 

VI. ការ្សពវ្ា  និង្កចិចសហប្រតិរតតិការ 

ការផ្សពវផ្ាយ 
៦២. លណៈកមាម ធិការ្តល់អនុសាសនថ៍ា រ ឋក្តូវ្សពវ្ាយទសែកតីពនយល់ទូទៅទនោះឱ្យបានទូលាំទូលាយ 
ទៅាមសាា បន័រោឋ ភបិាល ែាប ់ និងរ ឋបាល  ល់កុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ឪពុកមាត យ 
និងអនកចងទាំ អងគការវជិាា ជីវៈ សហលមន ៍វស័ិយឯកជន នងិសងគមសីុវលិ។ រល់បណាត ញ្សពវ្ាយរមួមាន
ក្បពន័ធ្សពវ្ ាយទបាោះពុមព អុនីធឺណិត និងមទធយបាយទាំនាកទ់ាំនងផ្លទ ល់របស់កុមារ  ូែជាការនិទនទរឿង 
និងមតិតអបរ់ ាំមតិតជាទ ើម លបបកី្តូវបានយកមកទក្បើក្បាស់។ ទសែកតីពនយល់ទូទៅទនោះ ចាាំបាែក់្តូវបកចក្បជា
ភាសាពាកព់ន័ធ រមួទាំងភាសាសញ្ញា  អកសរសាទ ប ជាទក្មងង់ាយយល់សក្មាបកុ់មារពិការ និងកុមារច ល
ទែោះអកសរតែិតួែ្ងច រ។ វាកត៏ក្មូវឱ្យមានជាសាំទៅសមក្សបាមវបបធម ៌និងាមចបបកុមារទមក្តី និង 
សាំទៅច លមានរបូភាពទក្ែើនជាងអតាបទ ទោយទរៀបែាំសិកាខ សាលា ទោយការអនុវតតទៅាមអាយុ និង 
្តល់កិែចោាំពារជាកល់ាកទ់ៅាមពិការភាព ទ ើមបពីិភាកាអាំពីអតានយ័របស់វា ក ូ៏ែជាវធិីសាស្រសតអនុវតតន៍
លែបាំ្ុត ក្ពមទាំងោកប់ ច្ូលវាទៅកនុងការបណតុ ោះបណាត លអនកវជិាា ជីវៈទាំងអស់ច លទធវើការទ ើមប ី និងជា 
មយួកុមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់។ រ ឋកក៏្តូវបានទលើកទឹកែតិត្ងច រ ឱ្យោកប់ ច្ូ លពត័ម៌ាន
សតីពកុីមារសាិតកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ ទៅកនុងរបាយការណ៍របស់ែេួន ជូនលណៈកមាម ធិការ។ 

កចិចសហ្រតបិតតកិារអន្តរជាត ិ
៦៣. លណៈកមាម ធិការអាំពាវនាវឱ្យរ ឋពក្ងឹងការទបតជាា ែិតតជាអនតរជាតិ កិែចសហក្បតិបតតិការ និងការជួយ ោន
ទៅវញិទៅមក កនុងការបងាក រកុមារពកីារធាេ កែ់េួនទៅកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់ និងការពារកុមារច ល
កាំពុងសាិតទៅកនុងសាា នភាពាមែិទ ច្ ើមងនល់រែួទហើយ។ ការណ៍ទនោះ រមួមាន ការកាំណត ់និងចែករ ាំចលកការ
អនុវតតច្ែកទលើសិទធិជាមូលោឋ ន ច លក្តូវបានបងាា ញពីការក្សាវក្ជាវ ទោលនទយបាយ ការាមឃ្េ ាំទមើល 
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និងការកសាងសមតាភាព ម៏ានក្បសិទធភាព។ កែិចសហក្បតិបតតិការទមទរឱ្យមានការែូលរមួពីរ ឋ ទីភាន ក ់
ងារ និងសាា បន័អងគការសហក្បជាជាតិ នងិអងគការតាំបន ់អងគការសងគមសីុវលិ (រមួទាំងអងគការ និងក្លឹោះសាា ន
អបរ់ ាំច ល ឹកនាាំទោយកុមារ) កុមារ វស័ិយឯកជន និងក្កុមអនកក្បកបវជិាា ជីវៈ។ លណៈកមាម ធិការសូមទលើក
ទឹកែិតត ល់តួអងគទាំងទនោះ ឱ្យជាំរញុបនតនូវវបបធម៌សនទនាថាន កទ់ោលនទយបាយកាំរតិែពស់ និងការក្សាវក្ជាវ
ទកទ់ងនងឹលុណភាព ក្ពមទាំងអនតរលមនច៍្ែកទលើភសតុាងសក្មាបក់ារបងាក រ និងការទ្េើយតប។ ការណ៍
ទនោះ រមួមានកិែចសនទនាទៅថាន កអ់នតរជាតិ ថាន កជ់ាតិ ថាន កត់ាំបន ់ នងិថាន កម់ូលោឋ ន។ កិែចសហក្បតិបតតិការ
ចបបទនោះ អាែក្តូវយកមកទោោះក្សាយែាំទពាោះកិែចការពារកុមារ្េងច នជាជនទទសនតរក្បទវសន ៍ ជនទភៀស
ែេួន និងអនកចសវងរកសិទិធក្ជកទកាន ក្ពមទាំងជាជនរងទក្ោោះ/អនករស់រនជីវតិពីការជួញ ូរ្េងច ន។ 
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