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ជនភ�ៀសខ្លួន និង 

អ្នកសសវែងរកសទិ្ិជជកភោន

ភៅក្ននុងជ្រភទសកម្នុជា

នៅនេលដែលប្រនេសកម្ពុជា

មានជនន�ៀសខ ្លួន

JRS កម្នុជា ២០១៤



ការកំណត់លក្ខណៈជនភ�ៀសខ្លួនភៅក្នុងប្រភេសអូស្ត្រា លី

 ភតើអ្កណាជាជនភ�ៀសខ្លួន?

ភតើនរណាជាជនសសវែងរកសិេ្ិបជកភកាន?

ប្រនេសអសូ្ត្រា លី គជឺារែ្ឋហត្ថនលខនីលើអនពុសញ្ញា ជនន�ៀសខ ្លួន នហើ យមានែនំ�ើ រការនលើការក�ំត់

លក្ខ�ៈជាជនន�ៀសខ ្លួន ដែលមានដែងក្ពុងែបាបរ់បសខ់ ្លួន។ នោះជាយ៉ា ង ននះករា ីប្រនេសអសូ្ត្រា លី បានបញូ្ន

អ្កដសវែងរកសិេ ្បិជកនកានៅប្រនេសែទេ នែើម្កី�ំតល់ក្ខ�ៈជាជនន�ៀសខ ្លួន ។  េលួកនគ បតរូវបាននគផរាលក់ារ

 បជកនកាន នៅក្ពុងម�្ឌ លឃពុំឃាងំ ជិតន្នេរសមពុបេប្រនេសណារ ូ និងនកាះមា៉ា នពុស ប្រនេសបា៉ា េលួញូវហី្ន�ៀ ។

ជនន�ៀសខ ្លួន គជឺាមនពុស្សោងំឡាយណាដែលរតន់គែេីប្រនេស

របសខ់ ្លួន នោយត្រដតេលួកនគ�យ័ខ្្ែការកាបស់ម្ាប ់ឬន្វែើ 

េពុកបពុកនមនេញ នលើមូលនហតពុ េជូត្សន ៍ត្សនា សញ្្ត ិ

េស្សនៈននយបាយ ឬនោយត្រេលួកនគជាសមាជិកទន 

បករុមសងម្ជាកល់ាកណ់ាមលួយ។

អងក្ារសហប្រជាជាតបិានបនងកើតឯកត្រមលួយនៅថា 

អនពុសញ្ញា ជនន�ៀសខ ្លួន ដែលក�ំតេី់វធិានជានបែើនសរាី 

េីការសំនរែថានរណាជាជនន�ៀសខ ្លួន។ នៅនេលប្រនេស 

មលួយែពុះហត្ថនលខ្នលើអនពុសញ្ញា ជនន�ៀសខ ្លួន េលួកនគបេម

នបេៀងក្ពុងការការពារជនន�ៀសខ ្លួននៅក្ពុងប្រនេសរបសេ់លួកនគ។

ការកំណត់លក្ខណៈជនភ�ៀសខ្លួនភៅក្នុងប្រភេសកម្នុជា


ប្រនេសកម្ពុជា បានែពុះហត្ថនលខ្នលើអនពុសញ្ញា ជនន�ៀសខ ្លួនតាងំេីឆ្្២ំ០០៩  មកនមះ្ នហើ យរោ្ឋ �បិាល

កម្ពុជាបាននិងកេំពុងន្វែើការក�ំតន់ៅនលើលក្ខ�ៈជនន�ៀសខ ្លួនសបមាបអ្់កដែលដសវែងរកសិេ ្បិជកនកាន

 នៅក្ពុងប្រនេសកម្ពុជា។  ែនំ�ើ រការក�ំតន់ៅនលើឋានៈជនន�ៀសខ ្លួនរបសប់្រនេសកម្ពុជា គមឺានដែង

នៅក្ពុងែបាបក់ម្ពុជា និង្្ពុះបញ្ចា ងំេីខ ្លឹមត្រជានបែើនរបសអ់នពុសញ្ញា ជនន�ៀសខ ្លួន ។

នៅក្ពុងប្រនេសកម្ពុជា អ្កដសវែងរកសិេ ្បិជកនកានបតរូវែពុះន ម្ ះជាមលួយការយិលយ័ជនន�ៀសខ ្លួន 

និងបនាទា បម់កបតរូវបានអនញ្ើ ញឱ្យមកសំភាសន។៍  នៅនេលខះ្ JRS នលឹងសរនសរសំន�ើ រតាងំនាមឱ្យ

អ្កដសវែងរកសិេ ្បិជកនកាននែើម្េីន្យលេី់មូលនហតពុដែលបពុគល្ននាះគលួរបានការេេលួលត្្លជ់ាជន

ន�ៀសខ ្លួន។  បនាទា បេី់ការសំភាសន ៍ការយិលយ័ជនន�ៀសខ ្លួននលឹងន្វែើការសនបមែថានតើអ្កដសវែងរក

សិេ ្បិជកនកានននាះនលឹងេេលួលបានការការពារជាជនន�ៀសខ ្លួនដែរឬនេ។ 

ប្រសិននបើអ្កដសវែងរកសិេ ្បិជកនកានននាះ បតរូវបានរកនឃើញថាជាជនន�ៀសខ ្លួន ននាះេលួកនគ នលឹងអាែត្នេ កន់ៅក្ពុងប្រនេស

កម្ពុជា។ ប្រសិននបើការសនបមែែតិរាននាះគអឺវជិម្ាន អ្កដសវែងរកសិេ ្បិជកនកាន មានរយៈនេលមលួយដខនែើម្្ីររាលឹងឧេរ្�៍

ែនំពាះការសនបមែននាះ នហើ យ JRS ជាអ្កជលួយនៅនលើប�រាលឹ ងឧេរ្�៍  ភាគនបែើន។ ប្រសិននបើេលួកនគបតរូវបានរកនឃើញថា

មិនដមនជាជនន�ៀសខ ្លួនននាះនេ េលួកនគនលឹងបតរូវចាកនែញេីប្រនេសកម្ពុជា និងបតឡបន់ៅប្រនេសេលួកនគវញិ។

 

ប្រនេសោងំអ សដ់ែលបានែពុះហត្ថនលខ្នលើអនពុសញ្ញា ជនន�ៀសខ ្លួន មានែនំ�ើ រការ

របសខ់ ្លួនសបមាបក់ារសនបមែថានតើបពុគល្ម្ាកន់នាះ ជាជនន�ៀសខ ្លួនដែរឬយ៉ា ងណា ។ 

 នគនៅែនំ�ើ រការននាះថា RSD ។ 

សបមាបប់ណារា ប្រនេសដែលមិនបានែពុះហត្ថនលខ្នលើអនពុសញ្ញា ជនន�ៀសខ ្លួន ប៉ាពុដនរាមានប្រជា

ជនជាជនន�ៀសខ ្លួនននាះ ជា្ម្មតា ឧតរាមសនេងការអងក្ារសហប្រជាជាតសិបមាបជ់នន�ៀសខ ្លួន 

(UNHCR) ជាអ្កន្វែើែនំ�ើ រការក�ំតន់លើលក្ខ�ៈរបសជ់នន�ៀសខ ្លួន។

រោ្ឋ �បិាលកម្ពុជា បានប្រកាសថាប្រនេសអសូ្ត្រា លីបាននសនេើឱ្យប្រនេសកម្ពុជា 

   អនពុញ្ញា តឱ្យប្រជាជនដែលបតរូវបានរកនឃើញថាជាជនន�ៀសខ ្លួននៅណារ ូនិង

     បា៉ា េលួញូវហ្៊ើន�ៀ តាងំេលំីនៅថ្មីក្ពុងប្រនេសកម្ពុជា។ ប្រនេសអសូ្ត្រា លី បាន 

     និយយថា ប្រជាជនដែលបានរកនឃើញថាជាជនន�ៀសខ ្លួន នលឹងមិន  

   អនពុញ្ញា តឱ្យផ្្សេ់ ីនៅប្រនេសអសូ្ត្រា លីននាះនេ ។

           ប្រនេសអសូ្ត្រា លី បានដថង្ជាត្ធារ�ៈថា ែនំ�ើ រការននះគជឺាការេយាយម 

                         នែើម្បីពា្ឈបអ្់កដសវែងរកសិេ ្បិជកនកាន តបមងម់កប្រនេសអសូ្ត្រា លី។ រោ្ឋ �បិាល  

       អសូ្ត្រា លីែលឹងថា ជីវតិគលំឺបាកខ្្ងំនៅ ណារ ូបា៉ា េលួញូវហី្ន�ៀ និងប្រនេសកម្ពុជា

       នហើ យខ ្លួន សង្ លឹមថា អ្កដសវែងរកសិេ ្បិជកនកាន នលឹងមិនែងរ់ស ់នៅេនីនាះដែរ

  ែនូែនេះមិនបតរូវ ន្វែើែនំ�ើ រនៅប្រនេសអសូ្ត្រា លីតាមេកូនែើម្ដីសវែងរកការការពារននាះ

          នេ។ ប្រនេសអសូ្ត្រា លីមិនអនពុញ្ញា តឱ្យជនន�ៀសខ ្លួនន្វែើែនំ�ើ រតាមេកូ មកអសូ្ត្រា លី

ននាះនេ ។ ជនន�ៀសខ ្លួនមលួយែនំលួន ស្ថិតនៅនលើនកាះ Christmasដែលជាេលឹកែីប់្រនេសអសូ្ត្រា លី។






ការកំណត់លក្ខណៈជាជនភ�ៀសខ្លួន (R.S.D)


អ្កដសវែងរកសិេ ្បិជកនកាន គជឺាជនដែលកេំពុងដសវែងរក ការការពារ និងបានការេេលួលត្្លជ់ាជនន�ៀសខ ្លួន។

នកាះបគើត្ម ស់

ប្រនេសណារូ

នកាះមា៉ា នពុស

        ណាអរូ ូនិងបា៉ា េលួញូវហី្ន�ៀ គជឺាប្រនេសហត្ថនលខនីលើអនពុសញ្ញា ជនន�ៀសខ ្លួន 

នហើ យនានេលថ្មីៗននះបានបនងកើតែនំ�ើ រការក�ំតន់លើលក្ខ�ៈជាជនន�ៀសខ ្លួននៅ

ក្ពុងែបាបរ់បសេ់លួកនគ។ ណាអរូ ូនិងបា៉ា េលួញូវហី្ន�ៀ បានន្វែើដបបននះ នែើម្ឱី្យប្រនេ

សអសូ្ត្រា លីអាែបញូ្នអ្កដសវែងរកសិេ ្បិជកនកាននៅប្រនេស របសខ់ ្លួន នហើ យ RSD 

នលឹងបតរូវបានសនបមែនៅេនីនាះ នោយរោ្ឋ �បិាលណារ ូនិងបា៉ា េលួញូវហី្ន�។



ជាេនូៅ មានលេផ្លបីសបមាបប់ពុគល្ដែល

បតរូវបាននគរកនឃើញថាជាជនន�ៀសខ ្លួន 

មានែែូជា៖ ការន្វែើសមាហរ�កម្ម

ក្ពុងតបំន ់តាងំេលំីនៅថ្មី និងការន្វែើ

មាតពុ�មិូនិវតរានន៍ោយសមប័គែតិរា។

សិេ ្មិលួយែសំ៏ខ្នក់្ពុងែនំណាមសិេ ្ នៅក្ពុងអនពុសញ្ញា ជនន�ៀសខ ្លួន គសិឺេ ្ដិែលនគត្្លថ់ា “non-re

-foulement” (សិេ ្េីិការមិនបញូ្ននៅរែ្ឋភាគដីែលកាតន់ោសខ ្លួន)។ ននះមាននយ័ថានគមិនអាែបញូ្ន អ្ក 

ដសវែងរកសិេ ្បិជកនកាន ឬជនន�ៀសខ ្លួនបតលបន់ៅប្រនេសកនំ�ើ តរបសេ់លួកនគននាះនេ។ ការន្វែើែែូននះគឺ

ជាការការពារជនន�ៀសខ ្លួនដែលអាែនលឹងរងការសម្ាប ់ ឬេេលួលការឈឺចាប់្ ្ងន់្ ្ងរនៅក្ពុងប្រនេសននាះ។ 

ប្រសិននបើអ្កដសវែងរកសិេ ្បិជកនកានននាះមិនបតរូវបានរកនឃើញថាជាជនន�ៀសខ ្លួនននាះនេ េលួកនគអាែនលឹង

បតរូវបញូ្ននៅប្រនេសរបសេ់លួកនគវញិ។ ការបញូ្នននះបតរូវបាននៅថាការនិរនេស (Deportation)។

វាជាការសំខ្នណ់ាសដ់ែលថា បណារា ប្រនេសមិនបតរូវនិរនេសអ្កដសវែងរកសិេ ្បិជកនកានមពុននេល

ការសនបមែែតិរាថា នតើេលួកនគេេលួលបានលក្ខ�ៈជាជនន�ៀសខ ្លួនឬកអ៏ត ់។ ជាអកពុសល រោ្ឋ �បិាល 

កម្ពុជា បាននិរនេសអ្កដសវែងរកសិេ ្បិជកនកានមលួយែនំលួន នោយមិនបានន្វែើឱ្យការសនបមែែតិរា េីល

ក្ខ�ៈជនន�ៀសខ ្លួនរបសេ់លួកនគននាះនេ។ ននះគជឺាការរនំលា�បំពានអនពុសញ្ញា ជនន�ៀសខ ្លួន។

សិេ ្និ្វែើការផ្្សេ់នីោយនសរនីៅក្ពុងប្រនេសមលួយ (មាបតា ២៦) ។

►សិេ ្ែិនំពាះបេេ្យកម្មសិេ ្ ិ(មាបតា ១៣) ។

►សិេ ្ែិនំពាះជំនលួយនោយមានការបង្ហា ញផ្ូវនែើម្េីេលួលបានសញ្្តិ

(មាបតា ៣៤)។

►នៅក្ពុងអនពុសញ្ញា ជនន�ៀសខ ្លួន គមិឺនមានសិេ ្េិេលួលបានការរលួបរលួមជាមលួយ

បគរួត្រននាះនេ ប៉ាពុដនរាមានការនលើកេលឹកែតិរាយ៉ា ងខ្្ងំឱ្យន្វែើែែូននាះ នហើ យវាជា

សិេ ្រិបសជ់នន�ៀសខ ្លួននៅនបកាមែបាបក់ម្ពុជា  ។

ននះគជឺាត្្ថ នភាេដែលជនន�ៀសខ ្លួនត្នេ កន់ៅក្ពុងប្រនេសដែលេលួកនគ បតរូវបាននគ

រកនឃើញថាជាជនន�ៀសខ ្លួន ។ ជា្ម្មតាករ�ីននះគ ឺនលឹងនកើតនឡើង ប្រសិននបើ

ប្រនេសននះគជឺាប្រនេសហត្ថនលខនីៅនលឹងអនពុសញ្ញា ជនន�ៀស

ខ ្លួន និងអាែការពារជនន�ៀសខ ្លួន នោយអនពុញ្ញា តឱ្យេលួកនគ

ត្នេ កន់ៅនោយសសបែបាបក់្ពុងប្រនេសខ ្លួន ។ នេលខះ្ជន

ន�ៀសខ ្លួនមិនអាែត្នេ កន់ៅក្ពុងប្រនេសកម្ពុជា នោយត្រេលួក

នគ មានត្្ថ នភាេនវជត្្ស្សរា ដែលមិនអាែេយាបាលនៅក្ពុង

ប្រនេសកម្ពុជា ឬកាលៈនេសៈេិនសសមលួយែនំលួននផ្សងនេៀត។ 

ជនន�ៀសខ ្លួនភាគនបែើន នៅក្ពុងប្រនេសកម្ពុជាកេំពុងនសនេើសពុំ

ការឧបត្ថម្ភនែើម្តីាងំេលំីនៅថ្មីនៅក្ពុងប្រនេសមលួយនផ្សងនេៀត ។

ននះគជឺាត្្ថ នភាេដែលប្រនេសនផ្សងនេៀតអនពុញ្ញា តឱ្យជនន�ៀសខ ្លួន ផ្្សេ់នីៅនកានប្រនេសរបស់

េលួកនគ និងផរាលក់ារការពារែលេ់លួកនគ។ ជា្ម្មតា ករ�ីននះនកើតមាននឡើងនៅក្ពុងប្រនេសដែលមិនដមន

ជាប្រនេសហត្ថនលខនីលើអនពុសញ្ញា ជនន�ៀសខ ្លួន ប៉ាពុដនរាមាន 

ជនន�ៀសខ ្លួននបែើនដែលរសន់ៅក្ពុងប្រនេសរបសេ់លួកនគ

ែែូជាប្រនេសទថ ឬប្រនេសមា៉ា នឡសពុី។ អងក្ារ UNHCR ជា

អ្កនរៀបែកំារតាងំលំនៅថ្មី ប៉ាពុដនរាជា្ម្មតា ជនន�ៀសខ ្លួន 

មាននបែើនជាងែនំលួនដែលបណារា ប្រនេសមាន្នទាៈផ្ដលេ់លំី

នៅថ្មី ែនូែនេះមិនដមនជនន�ៀសខ ្លួនោងំអសអ់ាែនលឹងេេលួល 

ដំភណាះបត្យរយៈភេលសែង  (Durable solution) ភតើការនិរភេសគឺជាអវែី?

ោរតាងំលភំៅដ្ឋា នថ្មី (ReSettlement)

ដំភោះ
ជរាយរយៈ
ភេលសែង

ោរតាងំ
លភំៅដ្ឋា នថ្មី

សមាហរណកម្ក្ននុងតំ្រន់ (Local Integration)

សមាហរណ-
កម្ក្ននុងតំ្រន់

មាតនុ�ូមិ
និែត្តន៍ភដ្យ

ស្ម័ជ្រចិត្ត
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មាតនុ�ូមិនិែត្តន៏ ភដ្យស្ម័ជ្រចិត្ត (VoLuntary repatrIatIon)

សិេ្ិជនភ�ៀសខ្លួន?


អនពុសញ្ញា ជនន�ៀសខ ្លួនបានដែងេីសិេ ្រិបសជ់នន�ៀសខ ្លួនដែលមានសិេ ្សំិខ្នម់លួយែនំលួនែែូខ្ងនបកាម៖

►សិេ ្កិារពារេីការបញូ្នបតឡបន់ៅប្រនេស ដែលជីវតិ ឬ នសរភីាេរបសជ់នន�ៀសខ ្លួនរងការគរំាម 

កដំហង (មាបតា ៣៣)។

►សិេ ្កិារការពារ េីការមិននិរនេសនែញេីប្រនេស នលើកដលងដតនលើមូលនហតពុសនរាិសពុខជាត ិ ឬ 

សណា្ដ បធ្់ាបត់្ធារ�ៈ (មាបតា ៣២) ។

►សិេ ្កិារពារេីការោកេ់�្ឌ កម្មនោយការែលូ ឬត្នេ កន់ៅក្ពុងប្រនេសនោយខពុសែបាប ់(មាបតា ៣២) ។

►សិេ ្និ្វែើការង្រ ឬន្វែើអាជីវកម្មផ្ទា លខ់ ្លួន (មាបតា ១៧ និង ១៨)

►សិេ ្និសមើគ្្នលើការសិកសាអបរ់បំឋម ែែូជាេលរែ្ឋែដេនេៀត និងឱកាសែល៏្អបំផពុតែែូដែលអាែន្វែើបាន

ក្ពុងការេេលួលបានការអបរ់នំផ្សងនេៀត (មាបតា ២២) ។

សិេ ្និសមើគ្្នលឹងេលរែ្ឋែទេ ក្ពុងការេេលួលជំនលួយត្ធារ�ៈ សនរាិសពុខសងម្ និងត្្ថ នភាេការង្រ  

(មាបតា ២៣ និង ២៤) ។

សិេ ្កិ ្ពុងការេេលួលបានឯកត្រ ដែលមានសបមាបជ់នបរនេសដែលរសន់ៅក្ពុងប្រនេស សិេ ្ែិនំពាះ 

ឯកត្រ អតរាសញ្ញា � នបើសិនជនន�ៀសខ ្លួនមិនមានឯកត្រន្វែើែនំ�ើ របតរឹមបតរូវ និងសិេ ្ែិនំពាះឯកត្រ 

ន្វែើែនំ�ើ រ (មាបតា ២៥, ២៦ និង ២៧) ។

►ជាេនូៅ ជនន�ៀសខ ្លួនមានសិេ ្ែិែូគ្្នលឹងជនបរនេសែទេនេៀតដែលរសន់ៅក្ពុងប្រនេសននាះ 

(មាបតា ៧) ។

ននះគជឺាករ�ីដែលជនន�ៀសខ ្លួននបជើសនរសីបតឡបន់ៅប្រនេសដែលេលួកនគបានន�ៀស

ខ ្លួននែញមក។ ត្្ថ នភាេននះនកើតនឡើងនោយត្រដតត្្ថ នភាេអាែមានការផ្្ស្់ររាូរ 

ែែូជាសង្ង្្មបតរូវបានបញចា ប ់ឬរោ្ឋ �បិាលបានផ្្ស្់ររាូរ។ នេលខះ្ជនន�ៀសខ ្លួននបជើស

នរសីបតឡបន់ៅសសរុកកនំ�ើ តវញិនោយត្រេលួកនគមិនអាែរកកដនង្នផ្សងនេៀតដែលមានសពុវត្ថភិាេ។



បានការតាងំលំនៅថ្មីននាះនេ។ ជាេនូៅ មានដតបណារា ប្រនេសអ្កមានប៉ាពុនណាណោ ដែលយលប់េមផរាលក់ារ

តាងំេលំីនៅថ្មីែលជ់នន�ៀសខ ្លួន។    អសូ្ត្រា លី ែងផ់្ដលត់ាងំការេលំីនៅថ្មីែលជ់នន�ៀស

ខ ្លួនដែលោមោរការការពារេីប្រនេសអសូ្ត្រា លី មកនៅក្ពុងប្រនេសកម្ពុជា។



ការក្ាយជាេលរដ្ឋ


ភតើរដ្្ឋ �ិបាលកម្នុជាមានតលួនាេីអវែីខ្ះ? ភតើ ឧតរាមស្ងការអង្គការសហប្រជាជាតិសបមាប់ជនភ�ៀសខ្លួន (UNHCR) មានតលួនាេីអវែីខ្ះ?

រោ្ឋ �បិាលកម្ពុជា សនយាថានលឹងការពារអ្កដសវែងរកសិេ ្បិជកនកានោងំអស ់ខ�ៈដែលករ�ីរបសេ់លួកនគ

ស្ថិតនបកាមែនំ�ើ រការសនបមែែតិរា។ ការយិលយ័ជនន�ៀសខ ្លួន ែពុះន ម្ ះអ្កដសវែងរកសិេ ្បិជកនកាន 

ោងំអសន់ហើ យផរាលក់ារអនពុញ្ញា ត ជាបនណារា ះអាសនឱ្្យេលួកនគ នែើម្តី្នេ កន់ៅក្ពុងប្រនេស កម្ពុជាខ�ៈដែល

ការសនបមែនលើលក្ខ�ៈជាជនន�ៀសខ ្លួនរបសេ់លួកនគកេំពុងែនំ�ើ រការ។ ប្រសិន នបើរោ្ឋ �បិាលកម្ពុជា 

សនបមែថាបពុគល្ននាះជាជនន�ៀសខ ្លួន ការយិលយ័ជនន�ៀសខ ្លួន នលឹងនែញប្រកាសមលួយសរាីអំេីលក្ខ�ៈ

ជាជនន�ៀសខ ្លួន ដែលអនពុញ្ញា តឱ្យជនន�ៀសខ ្លួនននាះ ត្នេ កន់ៅជាអែទិង្នរាយ ៍ នៅក្ពុងប្រនេសកម្ពុជា។ 

រោ្ឋ �បិាលកម្ពុជាមិនបានផរាលថ់វកិា ឬជំនលួយែលអ្់កដសវែងរកសិេ ្បិជកនកាន ឬជនន�ៀសខ ្លួនននាះនេ។

ប្រសិននបើជនន�ៀសខ ្លួន មានបញ្ហា ជាមលួយនគរបាល ជនន�ៀសខ ្លួនអាែ្ររាលឹងឧេរ្�៍ នៅការយិលយ័ 

ជនន�ៀសខ ្លួននែើម្េីេលួលបានជំនលួយ។

JRS ផរាលន់សវាជានបែើនសបមាបជ់នន�ៀសខ ្លួន នោយរលួមបញចាូ លោងំការជលួយរកផទាះត្នេ កន់ៅ មពុខរបរបនងកើន 

បរាកែ់�ូំល បរាកក់មចាី ែពុះន ម្ ះនកមងែលូនរៀន រកបគរូ និងផរាលែ់បូំនា្ម នដផនេកែបាប ់និងការគ្បំេក្ពុងរយៈនេល

ដែលេលួកនគនសនេើសពុំឋានៈជាជនន�ៀសខ ្លួន។ JRS មិនេេលួលបានមូលនិ្េីិរោ្ឋ �បិាលកម្ពុជា ឬUNHCR ននាះ

 នេ។ JRS បានជលួយជនន�ៀសខ ្លួនជាង 3000នាក ់នៅក្ពុងប្រនេសកម្ពុជាអសរ់យៈនេលជាង20 ឆ្្មំកនហើ យ

JRS គជឺាអងក្ារអនរារជាត ិ ដែលអមែនំ�ើ រ គ្បំេ និងតស៊មូតិ

សបមាបជ់នផ្្សេ់ជីបមក។ JRS បានែនំ�ើ រការតាងំេីឆ្្ ំ ១៩៩០ 

មកនមះ្ នោយជលួយែល ់ ជនន�ៀសខ ្លួនកម្ពុជាដែលរសក់្ពុង ជំរនំៅ
 

ប្រនេសទថ នែើម្វីលិបតឡប ់ និងជលួយជនន�ៀសខ ្លួនដែលមកេី
 

ប្រនេសែទេ មកប្រនេសកម្ពុជានែើម្ដីសវែងរកការការពារ។

UNHCR គជឺាភ្ាកង់្រេេលួលបនទាពុកអនពុសញ្ញា ជនន�ៀសខ ្លួននៅជពុំវញិេិ�េនលាក ។

UNHCR ធ្ាបជ់ាអ្កក�ំតល់ក្ខ�ៈជនន�ៀសខ ្លួន ក្ពុងប្រនេសកម្ពុជាមពុននេល

ដែលរោ្ឋ �បិាលចាបន់ផរាើមន្វែើការសនបមែែតិរានោយខ ្លួនឯងនៅឆ្្ ំ២០០៩។ចាបេី់ 

នេលននាះមក UNHCR ប្រចានំៅកម្ពុជា គ្បំេរោ្ឋ �បិាលក្ពុងការបំនេញកាតេវែ 
 

កែិចារបសខ់ ្លួននបកាមអនពុសញ្ញា ជនន�ៀសខ ្លួន និងផ្ដលជ់ំនលួយនៅជនន�ៀសខ ្លួននៅ

ក្ពុងប្រនេសកម្ពុជា។ នេលខះ្ UNHCR ជលួយជនន�ៀសខ ្លួនឱ្យតាងំេលំីនៅថ្មីនៅក្ពុង

ប្រនេសមលួយនផ្សងនេៀត។ 

អងក្ារ UNHCR ផ្ដលជ់ំនលួយហិរញញា វត្ថពុមលួយែនំលួននៅកានជ់នន�ៀសខ ្លួនដែលង្យ



ភតើអង្គការ ភមត្រា ករនុណាសបមាប់ជនភ�ៀសខ្លួន (JRS) មានតលួនាេីអវែីខ្ះ?




ការនសនេើសពុំននះគតឺបមរូវឱ្យបពុគល្ននាះរសន់ៅក្ពុងប្រនេស 

កម្ពុជាយ៉ា ងនោែណាសប់រាេីំរឆ្្ចំាបេី់នេលេេលួលបាន

ប�័ណោត្នេ កន់ៅ។ ជាអកពុសល ជនន�ៀសខ ្លួននៅក្ពុងប្រនេស

កម្ពុជា មិនេេលួលបានប�័ណោននាះនេ ែនូែនេះេលួកនគមិនអាែ 

នសនេើសពុំសញ្្តបិាននឡើយ។  ជនន�ៀសខ ្លួន បានចាកនែញ

េីប្រនេសរបសេ់លួកនគ នហើ យមិនអាែន្វែើែនំ�ើ របតឡប់

នៅវញិ។ ការេេលួលបានសញ្្តកិម្ពុជាអាែជាជំោនមលួយ 

ែសំ៏ខ្នន់ៅក្ពុងអារម្ម�៍ដែលថាប្រនេសកម្ពុជា គផឺទាះថ្មី

របសេ់លួកនគ និងថាននះ ជាកដនង្ដែលេលួកនគបតរូវនៅ។ ជន

ន�ៀសខ ្លួនមលួយែនំលួនមិនមានសញ្្តនិផ្សងនេៀតននាះនេ

នោយត្រដតប្រនេសដែលេលួកនគនគែនែញ មិនេេលួល

ត្្ល ់ េលួកនគជាេលរែ្ឋ។  អ្កោងំននះបតរូវបាននគនៅ

ថា “ជនគ្្ម នសញ្្ត”ិ េីនបពាះេលួកនគមិនមានប្រនេស

សញ្្ត។ិ សបមាបជ់នន�ៀសខ ្លួនោងំននះ លេភ្ាេក្ពុងការ

សពុំសញ្្តគិេិឺតជាសំខ្នខ្់្ងំណាស។់

National ID Card

Birth Certificate

ប្រសិននបើជនន�ៀសខ ្លួននៅក្ពុងប្រនេសកម្ពុជា ែងក្់ាយនៅជាេលរែ្ឋេលួកនគបតរូវនសនេើសពុំនបកាមែបាបស់ញ្្ត។ិ

Residence Book

រងនបគ្ះបំផពុត នោយអាសសយ័នលើកាលៈនេសៈរបសេ់លួកនគ។ UNHCR កប៏ានផរាលមូ់លនិ្ធិានារា៉ា បរ់ងសពុខ 

ភាេសបមាបជ់នន�ៀសខ ្លួន និងអ្កដសវែងរកសិេ ្បិជកនកាន នៅក្ពុងប្រនេសកម្ពុជាផងដែរ នែើម្ឱី្យេលួកនគេេលួ

លបានការេយាបាលនវជត្្ស្សរា។ UNHCR កផ៏រាលមូ់លនិ្និលើកម្មវ ិ្ បី�រាពុ ះបណារា វជ្ិាជីវៈផងដែរ នែើម្ជីលួយ

ជនន�ៀសខ ្លួននរៀនជំនាញ នែើម្េីេលួលបានការង្រ។ UNHCR កអ៏ាែជលួយអ្កដសវែងរកសិេ ្បិជកនកានក្ពុងការ

ែពុះន ម្ ះជាមលួយការយិលយ័ជនន�ៀសខ ្លួន និងអាែែលូរលួមសំភាសនផ៍ងដែរ។ វាមិនមានភាេែបាសល់ាស់

ថានតើ UNCHR មានតលួនាេអីវែីជាមលួយនលឹង ជនន�ៀសខ ្លួនេីមជ្ឈម�្ឌ លឃពុំឃាងំនលើនកាះរបសអ់សូ្ត្រា លី។
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នសៀមរាប: �មិូកសិកម្ម សង្ក តស់សដង ៉ា នសៀមរាប 

�្នំេញ: ផទាះ#១៨-D ផ្ូវ#៥៦៨ េលួលនគ្ក �្នំេញ 
012 488 950/092 331 501
jrscambodia@gmail.com 
www.jrscambodia.org

880 �្នំេញ កម្ពុជា

93036 នសៀមរាប 
កម្ពុជា

អមែនំ�ើ រ គ្បំេ 

និងតស៊មូតិ
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