
សេចក្ដីប្រកាេេ្ដីពដី អ្នកការពារេិទ្ិមនុេ្ស

០៩ ធ្ននូ ១៩៩៨  
ថ្ងៃដែល សេចក្ដីប្រកាេ 

ប្រូវបានអនុម័្
ប្រូវបានអនុម័្ ជាឯកឆ្ឆន្ទសោយ
មហាេន្និបា្អង្គការេហប្រជាជា្ិ

សេចក្ដីប្រកាេសនះ សធវើស�ើងសោយដ្អែកសលើ សោយរមួ្រញ្នូ លគ្្ន  និងឆ្ុះ្រញ្្ំងសៅសលើចបា្រអ់ន្តរជា្ិដែលមាន
ចំណងកា្វកិច្្្នូវចបា្រ ់ពាកព់ន័្នឹងការសលើកេ្ទួយ គ្ពំារ និងការពារេិទ្ិមនុេ្ស។

ស្ើនរណាជា អ្នកការពារេិទិ្មនុេ្ស?

្រុរេ និងសេ្តដី ដែលសធវើេកម្មភាព សែើម្ ដីឲ្យមានការសគ្រពេិទ្ិមនុេ្ស ែនូចជា េិទិ្សេរ ដីភាពថនការ  ្រសញ្ញ 
ម្ិ េិទ្ិសេ្តដី េិទ្ិជនជា្ិសែើមភាគ្ិច ឬ្រុរេបេឡាញ់សេទែនូចគ្្ន  េិទ្ិសេ្តដី បេឡាញ់  សេទែនូចគ្្ន  
េិទ្ិ អ្នកដកសេទ និង ្រុគ្គលដែលមានអ្្តេញ្ញា ណសេទពដីរ។ ពួកសគអាចសធវើេកម្មភាពដ្មា្ន កឯ់ង ឬសធវើ 
ការងារសៅក្នុងអង្គការ។

• ្្សពវ្សាយព័្ ម៌ានអំពដីសេចក្ដីប្រកាេេ្ដីពដីអ្នកការពារេិទ្ិមនុេ្ស
• រមួចំដណកែល់ការទទួលស្្គ ល់ការងាររ្រេ់អ្នកការពារេិទ្ិមនុេ្ស
• ជួយ�គ្បំទអង្គការដែលជួយ� និងការពារ អ្នកការពារេិទ្ិមនុេ្ស
• សធវើេកម្មភាពជំនួេអ្នកការពារេិទិ្ សៅសពលដែលអ្នកការពារទាងំសោះប្រឈមនឹងហានិេយ័
• សធវើជាអ្នកការពារេិទ្ិមនុេ្ស! បគ្រគ់្្ន មានេិទ្ិ និងទំនួលខុេប្រូវ សែើម្ ដីសលើកេ្ទួយ 
និងការពារេិទ្ិមនុេ្ស

ស្ើអ្នកអាចគ្បំទ អ្នកការពារេិទ្ិមនុេ្ស បានយ៉ា ងែនូចសម្ច?

េិទ្ ិនិង ការការពារ ដែលប្រូវបាន្្ល់ឱ្យ សៅ អ្នកការពារេិទ្ិមនុេ្ស

កា្ពវកិច្ រ្រេ់ រែ្ឋ

ដ�ើម្ បីចូលរមួក្នុងសវនាការសាធារណៈ 
និងនបីតិវធិបីតនុលាការនានា ដ�ើម្ បីវាយតមមលៃ 
ដៅដលើការ ប្រតិ្រត្ិរ្រស់អាជ្ញា ធរ ដៅដលើ 
ការអននុវត្ចបា្រជ់្តិ និង កាតព្វកិច្ច 
អន្រជ្តិនានា

ទំនួលខុេប្រូវ រ្រេ់ មនុេ្សបគ្ររ់នូ្រ

ការពារសិទ្ិមននុស្សតតម្្កឯ់ង ឬ 
សហការ  គ្្ជ្មយួអ្ក�មទ

ដ�ើម្ បី្រដងកើតសម្គម និងអង្គការ មនិ 
តមនរ ដ្ឋា ភបិាល

ដ�ើម្ បីជួ្រជនុំ ឬប្រមូលផ្នុ ំគ្្ដដ្យសន្ិវធិបីដ�ើម្ បីដលើកស្ួយសិទ្ិមននុស្សដៅ ក្នុង 
ប្រដទសរ្រស់ពួកដគ និងដៅ ទូទាងំ 
ពិភព ដលាក 

ដ�ើម្ បីតស្វងរក ម្ន ទទួលបាន និង បគ្រ ់
បគងពត័ម៌្ន ពាកព់ន័្នឹងសិទ្ិមននុស្ស

ដ�ើម្ បី្រដងកើត និងពិភាកសាពបីគំនិត និង 
ដគ្លការណ៍ថ្បីៗ ស្បីពបីសិទ្ិមននុស្ស និង 
ដ�ើម្ បីតសូ៊មតិឱ្យម្នការទទួលយក 
គំនិត និងដគ្លការណ៍
ទាងំដនាះ

ដ្កសំ់ដណើ  និងមតិរះិគន ់ដៅ អាជ្ញា ធរ 
នានា ដ�ើម្ បីដធ្វើឱ្យការដធ្វើការងាររ្រស់ 
ពួកដគ កានប់្រដសើរដ�ើង និង 
ជូន   �ំណឹង�ល់ពួកដគ 

ដ�ើម្ បីដ្កព់ាក្យ្រណឹ្ងអំពបីដគ្ល 
ការណ៍ ផលៃូវការ និងសកម្ភាពពាកព់ន័្ 
នឹងសិទ្ិមននុស្ស និងដ�ើម្ បីឱ្យម្នការ 
ពិនិត្យដលើពាក្យ្រណឹ្ង
ទាងំដនាះ

ដ�ើម្ បីផ្ល់ឱ្យនូវជំនួយផលៃូវចបា្រត់�ល 
ម្នវជិ្ជា ជបីវៈ និងគនុណភាព ឬកា  រ 
ប្រឹកសាដោ្រល់ និងជំនួយដផ្សងដទៀត 
ក្នុងការការពារសិទ្ិមននុស្ស

ដ�ើម្ បីទាកទ់ងគ្្ដដ្យគ្្នការរតឹ 
ត្តិ ណាមយួ ជ្មយួអង្គការ មនិ 
តមនរដ្ឋា ភបិាល និងអង្គការ អន្រ រដ្ឋា  
ភបិាល នានា

ដ�ើម្ បីទទួលបានប្រដោជនព៍បី�ំដណាះ 
បសាយ�ម៏្នប្រសិទ្ភាពមយួ

ដ�ើម្ បីអាចដធ្វើការងារ ឬប្រក្រវជិ្ជា ជបីវៈ ជ្ 
អ្ក ការពារសិទិ្មននុស្សដដ្យបស្រចបា្រ់

ដ�ើម្ បីទទួលបានការការពារ�ម៏្ន 
ប្រសិទ្ភាព តាមចបា្រជ់្តិ ដៅ ដពល 
ដធ្វើសកម្ភាពអហិងសា ប្រឆាងំ នឹង ការ 
រដំលាភសិទ្ិមននុស្ស

ដ�ើម្ បីមរអងា្គ ស ទទួល និង ដប្រើ បបាស់  
ធនធាន ក្នុងដគ្ល ្រំណង ការពារ សិទ្ិ 
មននុស្ស

ដ�ើម្ បីការពារ ដលើកស្ួយ និងអននុវត្ សិទ្ិ 
មននុស្សទាងំអស់

ដ�ើម្ បីធានាថា មននុស្សបគ្ររ់្ូរត�លស្ិត
ដបកាមយនុត្ាធិការរ្រស់ខលៃួនទទួលបាន
នូវ សិទ្ិមននុស្សនិងដសរ បីភាពជ្មូល ដ្ឋា ន 
ទាងំអស់

ដ�ើម្ បីអននុមត័វធិានការចបា្រ ់រ�ឋាបាល 
និងវធិានការដផ្សងដទៀត ដ�ើម្ បីធានាឱ្យ 
ម្នប្រសិទ្ិភាពមនការអននុវត្ សិទ្ិ 
និងដសរ បីភាព

ដ�ើម្ បីផ្ល់�ំដណាះបសាយ�ម៏្នប្រសិទ្ិ  
ភាពមយួសបម្្រម់ននុស្ស ត�ល អះ អាង 
ថា ជ្ជនរងដបគ្ះមនការរដំលាភសិទ្ិ 
មននុស្ស

ដ�ើម្ បីដធ្វើការដស៊ើ្រអដងកតឱ្យបានឆា្រ ់   
រហ័ស និងដដ្យឥតលំដអៀង ដៅដលើ 
ការ  រដំលាភសិទ្ិមននុស្សត�លបតរូវបានដគ
ដោទប្រកាន់

ោតវ់ធិានការោបំាចទ់ាងំអស់ 
ដ�ើម្ បីធានាការការពារមននុស្ស 
បគ្ររ់្ូរ ប្រឆាងំនឹងអំដពើហិងសា 
ការគំរាមកំតហង ការសងសឹក 
ការដរ ើសដអើងអវជិជាម្ន ការដ្កស់ម្ពា ធ 
ឬសកម្ភាពតាមទំដនើងចិត្ដផ្សងៗ 
ត�លជ្ផលវបិាកដចញពបីការងារសិទ្ិ 
មននុស្សរ្រស់ពួកដគ

ដ�ើម្ បីដលើកស្ួយការយល់�ឹងរ្រស់ 
សាធារណជនអំពបីសិទ្ិពលរ�ឋា សិទ្ិ 
នដោបាយ សិទ្ិដស�ឋាកិច្ច សង្គមកិច្ច 
និង វ្រ្ធម៌

ដ�ើម្ បីធានា និងគ្បំទ ការ្រដងកើតនិងការ 
អភវិឌ្ឍស្ា្រន័សិទ្ិមននុស្សឯករាជ្យ 
ថ្ាកជ់្តិ

ដ�ើម្ បីដលើកស្ួយ និងសបម្រសបមរួល
ការ្រងាហា ត្់រដបងៀនអំពបីសិទ្ិមននុស្សដៅ 
បគ្រ ់ កបមតិមនវស័ិយអ្ររ់កំ្នុងប្រពន័្ និង 
វគ្គ្រណ្នុ ះ្រណ្ាលវជិ្ជា ជបីវៈ

ដ�ើម្ បីដលើកស្ួយសិទ្ិមននុស្ស ដ�ើម្ បីការពារលទ្ិប្រជ្ធិ្រដតយ្យ 
និងស្ា្រន័មនលទ្ិប្រជ្ធិ្រដតយ្យនានា និងដ�ើម្ បីមនិរដំលាភ 
្រំពានសិទ្ិមននុស្សរ្រស់អ្ក�មទ

្រនុគ្គលម្្ក់ៗ  អននុវត្ការងារវជិ្ជា ជបីវៈ ត�លអាច្រះ៉ពាល់�ល់
សិទ្ិមននុស្សរ្រស់អ្ក�មទ។ ជ្ពិដសសមនន្បីនគរបាល ដមធាវ បី 
ដៅបកម -ល- បតរូវម្នទំនួលខនុសបតរូវក្នុងការការពារសិទ្ិ 
ទាងំដនះ

មាបរា ១, ៥, ៦, 
៧, ៨, ៩, ១១, 

១២ និង១៣

មាបរា ១០, 
១១និង ១៨

មាបរា ២, ៩, 
១២, ១៤ និង១៥

សេចក្ដីប្រកាេេ្ដីេិទ្ ិនិងទំនួលខុេប្រូវរ្រេ់្រុគ្គល បករុម និងអង្គការសៅក្នុងេង្គម សែើម្ ដីសលើកេ្ទួយ នងិការពារេិទ្មិនុេ្ស នងិសេរ ដីភាពជាមនូលោ្ឋ ន 
ដែលប្រូវបានទទួលស្្គ ល់ជាេកល

េបមា្រព់័្ ម៌ាន្រដនថែម េនូមចនូលសៅកាន៖់ www.protecting-defenders.org
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ស្ើលក្ខណៈថនសេចក្ដីប្រកាេយ៉ា ងែនូចសម្តច? 


