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សារសំខាន់ៗ

សន្ធិសញ្ញាម៉ារ៉ាកាសស្តីពីជនពិការដាលពិបាកអាន ន
ឯកសារបោះពុម្ព នៅកម្ពុជា

Empowered lives. 
Resilient nations. 

ឯកសារសង្ខាប 

 ពិការភាពដែលនាំឲែយពិបាកអាន អាចបង្កឡើងោយសារពិការភាពផ្នែកគំហើញ ដូចជា ពិការភ្នែក  
ឬកមែសោយគំហើញ, ពិការភាពជុំវិញការអភិវឌែឍ/ការរៀនសូតែ ដូចជា វិកលទសែសន៍ (dyslexia)  
និងអូទីសឹម, ឬពិការកាយសមែបទា ដូចជា ជំងឺផាគីនសុន និងពិការខ្វិនអវៈយវៈ ជាដើម។

 សន្ធសិញ្ញែម៉ែរ៉ែកែសស្តពីីជនពិការដែលពិបាកអានឯកសារបោះពុម្ព (ហៅកាត់ថា “សន្ធសិញ្ញែម៉ែរ៉ែកែស”  
ឬ “សន្ធិសញ្ញែ”) ផ្តល់នូវលទ្ធភាពឲែយមនការបង្កើត ចែកចាយ និងផ្តែះប្តូរឆ្លងដែនរវាងបែទែស
មួយ និងបែទែសមួយទៀត នូវឯកសារក្នុងទមែង់ងាយសែួលយល់ សមែែប់ជនពិការដែលពិបាក 
អានឯកសារបោះពុម្ព។ វាអាចរួមចំណែកយ៉ែងធំធែងចំពោះការលើកកម្ពស់សែចក្តីថ្លែថ្នូរ សិទ្ធិ  
និងសុខុមលភាពរបស់ជនពិការដែលពិបាកអានឯកសារបោះពុម្ព និងការសមែែចការអភិវឌែឍ 
បែកបោយចីរភាព បរិយប័ន្ន និងយុត្តិធម៌ នៅកម្ពុជា។

 ការខ្វះឯកសារបោះពុម្ពក្នុងទមែង់ដែលងាយសែួលយល់សមែែប់ជនពិការទាំងនែះ មនន័យស្មើនឹង 
ការមិនផ្តល់សិទ្ធិទទួលបានចំណែះដឹង ដែលជាសិទ្ធិមនុសែសជាមូលដ្ឋែន ដល់ជនពិការទាំងនោះ  
ដែលនាំឲែយមនផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់ការអភិវឌែឍរបស់ពួកគែ។ បញ្ហែនែះររំងជនពិការដែលពិបាក 
អានឯកសារបោះពុម្ពមិនឲែយអាចសមែែចបាននូវសកា្តែនុពលពែញលែញរបស់ពួកគែក្នុងនាម
ជាមនុសែសដូចគែដូចឯង និងមិនឲែយពួកគែអាចចូលរួមបែកបោយបែសិទ្ធភាព ក្នុងការអប់រំ 
ទីផែសោរការងារ និងសកម្មភាពវបែបធម៌បាន។ បញ្ហែនែះអាចនាំឲែយជនពិការទាំងនែះបាត់បង់ឱកាស 
ធ្លែក់ចូលទៅក្នងុភាពកែកីែ និងស្ថតិក្នងុភាពឯកាមិនអាចចូលបែឡូកក្នងុសកម្មភាពវបែបធម៌នានាបាន។។

 បែទែសកម្ពជុា ជាបែទែសមួយ ក្នងុចំណោមសមជិកអាស៊ាែនតែពីរបែទែសបុ៉ណោ្ណែះ ដែលបានចុះ 
ហត្ថលែខាលើសន្ធិសញ្ញែម៉ែរ៉ែកែសនែះ ប៉ុន្តែមិនទាន់បានផ្តល់សចា្ចែប័ន ដែលជាលក្ខខណ្ឌតមែូវ  
ដើមែបីអាចចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញែនែះ នៅឡើយ។

 សន្ធិសញ្ញែម៉ែរ៉ែកែសនែះ មនភាពពាក់ព័ន្ធ និងមនសារៈសំខាន់ជាពិសែស សមែែប់បែទែសកម្ពុជា  
ោយសារតែជនពិការភ្នែក និងជនខែសោយគំហើញ មនភាគរយខ្ពស់ ក្នុងចំណោមជនពិការសរុប 
ក្នុងបែទែសកម្ពុជា ពោលគឺរហូតដល់ ៣៥ ភាគរយ។

 ចែបាប់ស្តីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធបច្ចុបែបន្នរបស់បែទែសកម្ពុជា មនបែបញ្ញត្តិដែលអនុញ្ញែតឲែយមនការដក់កំហិត  
និងករណីលើកលែង ដើមែបីផ្តល់បែយោជន៍ដល់ជនពិការ។ ប៉ុន្តែ វិសាលភាពនែបែបញ្ញត្តិទាំងនែះចាំ
បាច់តែូវពងែីកបន្ថែមទៀត ទើបអាចអនុលោមតាមសន្ធិសញ្ញែម៉ែរ៉ែកែស និងអាចទាញបែយោជន៍
ពែញលែញពីសន្ធិសញ្ញែនែះបាន។
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កតា្តែមួយ ក្នុងចំណោមកតា្តែនានា ដែលរួមចំណែកនាំឲែយមនបញ្ហែ “ទុរភឹកសៀវភៅ” កើតឡើង រួមមន របាំង 
ផ្នែកចែបាប់ ដែលររំងដល់ការបង្កើត និងចែកចាយឯកសារបោះពុម្ព ក្នុងទមែង់ផ្តល់ភាពងាយសែួលដល់ជនពិការ  
និងការផ្តែះប្តូរឯកសារទាំងនែះឆ្លងពែំបែទល់ដែនរវាងបែទែសមួយ និងបែទែសមួយទៀត។ ឧទាហរណ៍ 
គែមិនអាចយកសៀវភៅពែញនិយមមួយកែបាល ដែលបោះពុម្ពក្នុងទមែង់ងាយសែួលយល់សមែែប់ជនពិការ 
ក្នុងបែទែស ក ទៅឲែយជនពិការដែលពិបាកអានឯកសារបោះពុម្ព អង្គការជនពិការភ្នែក ឬបណ្ណែល័យក្នុងបែទែស 
ខ បានឡើយ ោយសារតែ បច្ចុបែបន្ននែះ ពុំមនកែបខ័ណ្ឌចែបាប់អន្តរជាតិ ដែលអនុញ្ញែតឲែយមនការផ្តែះប្តូរ 
សៀវភៅរវាងបែទែសទាំងពីរបាន។ ដូច្នែះ ចាំបាច់តែូវតែមនការបង្កើតសៀវភៅក្នុងទមែង់ងាយសែួលយល ់
សមែែប់ជនពិការដដែលនែះឡើងវិញក្នុងបែទែស ខ ដែលធ្វើឲែយមនការធ្វើការងារ និងការចំណយធនធន 
តែួតគ្នែ ដើមែបីផលិតសៀវភៅដដែលនែះ។ ការកើនឡើងនូវចំណយសមែែប់ផលិតឯកសារដែលងាយសែួល 
យល់សមែែប់ជនពិកា រធ្វើឲែយមនផលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនសៀវភៅដែលអាចរកបានសមែែប់ជនពិការ។

សន្ធិសញ្ញែម៉ែរ៉ែកែសស្តីពីការបង្កភាពងាយសែួលឲែយជនពិការភ្នែក អ្នកខែសោយគំហើញ ឬជនពិការដែលជួប 
ការលំបាកក្នុងការអាន អាចអានឯកសារបោះពុម្ពបាន (ហៅកាត់ថា“សន្ធិសញ្ញែម៉ែរ៉ែកែស” ឬ “សន្ធិសញ្ញែ”)  
ដែលតែូវបានរៀបចំចប់រួចរល់ កាលពីខែ មិថុនា ឆ្នែំ ២០១៣ មនគោលបំណងដកចែញនូវរបាំងចែបាប ់
ទាំងនែះ។២  សន្ធិសញ្ញែនែះអាចតែួសតែែយផ្លូវឲែយមនការបង្កើតនូវបរិយកាសគតិយុត្តិដែលអំណោយផល  
ដើមែបីបញ្ចប់បញ្ហែ “ទុរភឹកសៀវភៅ” ហើយក្នុងពែលជាមួយគ្នែ ធនាឲែយមនការការពារសិទ្ធិ និងផលបែយោជន៍ 
របស់អ្នកនិពន្ធ។

សន្ធិសញ្ញែនែះ អាចោះសែែយសា្ថែនការណ៏នែះតាមរយៈការអនុញ្ញែតោយមន “អង្គភាពដែលទទួលបាន 
ការអនុញ្ញែត“ ដូចជាសា្ថែប័នអង្គការជនពិការភ្នែក និងបណ្ណែល័យ ដើមែបីរួមគ្នែបែមូលនូវភាពទទួលបាន  
ដូច្នែះកាត់បន្ថយការងារស្ទួន និងសនែសំសំចែថវិការ ទៅលើករណីសាធរណៈជាចែើន មូនិធិ និងជំនួយ  
និងបង្កើនចំនួនការរកបាននូវសៀវភៅងាយសែួលអានសំរប់ជនពិការ។

ពិការភាពដែលនាំឲែយពិបាកអានឯកសារបោះពុម្ព អាចបង្កឡើងោយសារពិការភាពពាក់ព័ន្ធនឹងគំហើញ ដូចជា  
ពិការភ្នែក និងកមែសោយគំហើញ, ពិការភាពជុំវិញការអភិវឌែឍ និងការរៀនសូតែ ដូចជា វិកលទសែសន៍ (ហdyslexia)  
និងអូទីសឹម, ពិការភាពកាយសមែបទា ដូចជា ជំងឺផាគីនសុន និងពិការខ្វិនអវៈយវៈ ជាដើម។ ជនពិការដែល 
ពិបាកអានឯកសារបោះពុម្ព ពុំអាចទទួលបានព័ត៌មនបែកបោយបែសិទ្ធភាពពីឯកសារដែលគែបោះពុម្ព  
តាមបែបធម្មតា (ហដូចជា ោយសារតែពួកគែមិនអាចមើលឃើញ/អានអត្ថបទ កាន់សៀវភៅ ឬបើកទំព័រ 
សៀវភៅបាន) បានឡើយ ដែលមនន័យថា ពួកគែតែូវការឯកសារក្នុងទមែង់ដែលផ្តល់ភាពងាយសែួលដល ់
ពួកគែដូចជា ឯកសារបែើបែែស់អកែសរសា្ទែប សម្លែង សៀវភៅអែឡិចតែូនិច ឬឯកសារដែលបែើពុម្ពអកែសរធំៗ។ 

ការកង្វះភាពទទួលបាននូវឯកសារក្នុងទមែង់ដែលផ្តល់ភាពងាយសែួលដល់ជនពិការ ដែលមនតំលែមួយ 
សមរមែយ និងទាន់ពែលវែលា បង្ករោយមនការររំងជនពិការដែលពិបាកអានឯកសារបោះពុម្ពរប់លាននាក់
នៅទូទាំងពិភពលោក មិនឲែយទទួលបានបែយោជន៍ពឱកាសអភិវឌែឍន៍សំខាន់ៗជាចែើនសមែែប់មនុសែស។

មនការបា៉ែន់បែមណថា ក្នុងបែទែសកំពុងអភិវឌែឍ មនសៀវភៅបោះពុម្ពតិចជាង ១% ហើយក្នុងបែទែសអភិវឌែឍ  
មនសៀវភៅបោះពុម្ពតិចជាង ៧% ដែលផលិតឡើង ក្នុងទមែង់ងាយសែួលយល់ សមែែប់ជនពិការដែលពិបាក 
អានឯកសារបោះពុម្ព។១  ពែលខ្លះ គែៅសា្ថែនភាពនែះថា “ទុរភឹកសៀវភៅ (book famine)”។ ការកើតមន 
ជាទូទៅនូវបញ្ហែទុរភឹកសៀវភៅបែបនែះ អាចធ្វើឲែយជនពិការដែលពិបាកអានឯកសារបោះពុម្ព តែូវបានផាត ់
ចែញពីការអប់រំ ការងារ/មុខរបរ ការថែទាំសុខភាព សកម្មភាពវបែបធម៌ ឬធ្វើឲែយពួកគែមិនអាចចូលរួមក្នុងរល ់
ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នែជីវភាពនយោបាយ សែដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។

មនការពែយាករថា ចំនួនមនុសែសដែលមនពិការភាពធ្វើឲែយពិបាកអានឯកសារបោះពុម្ពនៅកម្ពុជា និងនៅទីកន្លែង 
ដ៏ទែទៀត នឹងមនការកើនឡើងក្នុងចំនួនកាន់តែចែើន ោយសារតែបែជាជនកាន់តែមនវ័យជរ និងោយសារ 
តែការកើនឡើងនូវករណីជំងឺមិនឆ្លង ដូចជា សែ្តូក (ហដែលបណ្តែលោយមនពិការភាព) និងទឹកនោមផ្អែមជាដើម  
(ហដែលបណ្តែលោយងងិតភ្នែក និងខូចខាតគំហើញ)។ ដូច្នែះការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានឯកសារបោះពុម្ព 
ក្នុងទមែង់ងាយសែួលអានសមែែប់ជនពិការ រឹតតែមនសារៈសំខាន់ទៅទៀត នៅក្នុងសង្គមទូទៅ។

សន្ធិសញ្ញា ន
ម៉ារ៉ាកាស

សាវតារ

 សន្ធសិញ្ញែម៉ែរ៉ែកែសអាចបំពែញនាទីជាលិខិតុបករណ៍ចែបាប់ដ៏មនបែសិទ្ធភាពមួយ សមែែប់ពន្លឿន 
ការអនុវត្តអនុសញ្ញែសហបែជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ ដែលបែទែសកម្ពុជាបានផ្តល់សចា្ចែប័ន 
កាលពីឆ្នែំ ២០១២។

១ សម្ព័ន្ធជនពិការភ្នែកពិភពលោក (ហ២០១៣) សែចក្តីបែកាសព័ត៌មនស្តីពីការចរចាសន្ធិសញ្ញែសមែែប់ជនពិការភ្នែកជាមួយនឹងអង្គការកម្ម 
សិទ្ធិបញ្ញែពិភពលោក (ហWIPO) អាចរកបានតាមរយៈគែហទំព័រ http://www.worldblindunion.org/english/news/pages/press-re-

lease-wipo-negotiations-treaty-for-blind-people.aspx 

២ សូមមើលគែហទំព័រនែអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញែពិភពលោក (WIPO) សមែែប់ព័ត៌មនលំអិត http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/ 
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បរិបទក្នុង ន
បាទាសកម្ពុជា

បណ្ណែល័យគឺជាគន្លឹះជោគជ័យនែសន្ធិសញ្ញែ ពីពែែះនៅទូទាំងពិភពលោកបណ្ណែល័យគឺជាទីតាំងចមែបងមួយ
នែអកែសរសា្ទែប សំលែង ឯកសារដែលបែើពុម្ពអកែសរធំៗ និងសំភារៈដែលមនទមែង់ជាអែឡិចតែូនិកសំរប ់
ជនពិការភ្នែក និងអ្នកខូចខាតគំហើញ។ លើសពីនែះទៅទៀតនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញែនែះ មនតែសា្ថែប័នអង្គការ 
ជនពិការភ្នែក បណ្ណែល័យ និង “អង្គភាពដែលទទួលបានការអនុញ្ញែត“ ប៉ុណោ្ណែះមនសិទ្ធិសែបចែបាប់ក្នុងការ 
ចែកចាយឯកសារក្នុងទមែង់ងាយសែួលសំរប់ជនពិការទៅបែទែសដ៏ទែផែសែងៗទៀត។

ទិដ្ឋភាពសំខាន់បំផុតនែ សន្ធិសញ្ញែម៉ែរ៉ែកែស គឺថាវិសាលភាពរបស់វាមិនមែនគែបដណ្តប់តែជនពិការភ្នែក  
និងអ្នកខូចខាតគំហើញប៉ុណោ្ណែះទែ ប៉ុន្តែវាបានគែបដណ្តប់ទៅដល់ជនពិការដែលពិបាកអានឯកសារបោះពុម្ព 
ដ៏ទែផែសែងទៀត ដែលតែូវបានពែយាករណ៏ថានឹងមនការកើនឡើងោយសារតែបែជាជនកាន់តែមនវ័យជរ និង
ោយសារតែការកើនឡើងនូវករណីជំងឺមិនឆ្លងដូចបានរៀបរប់ខាងលើ។

សន្ធិសញ្ញែម៉ែរ៉ែកែស គឺជាសន្ធិសញ្ញែសិទ្ធអ្នកនិពន្ធដំបូងដែលតំកល់គោលការណ៏សិទ្ធិមនុសែសជាចមែបង  
មនការផែសោរភា្ជែប់ជាក់លាក់ទៅនឹងសែចក្តីថ្លែងការជាសាកលស្តីពីសិទ្ធិមនុសែស និងអនុសញ្ញែ 
សហបែជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ (ហUNCRPD)។

ការបន្តកើតឡើងនូវបញ្ហែ “ទុរភឹកសៀវភៅ” គឺជានិនា្នែការផ្ទុយនឹងសា្មែរតីនែអនុសញ្ញែសហបែជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិ 
ជនពិការ (ហUNCRPD) និងកាតព្វកិច្ចកើតចែញពីអនុសញ្ញែនែះ ដែលបែទែសកម្ពុជាបានផ្តល់សចា្ចែប័ន  
កាលពីឆ្នែំ ២០១២។ ជាពិសែស សន្ធិសញ្ញែម៉ែរ៉ែកែសនឹងជួយឲែយបែទែសកម្ពុជាអាចបំពែញតាមកាតព្វកិច្ច 
ដែលតែូវបានចែងជាក់លាក់ក្នុងអនុសញ្ញែ UNCRPD ដូចជា មតែែ ៩ ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មន មតែែ ៣០  
(ហ១) (ហក) ស្តីពីការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពវបែបធម៌ តាមរយៈការទទួលបានសម្ភែរ/ឯកសារវបែបធម៌ក្នុងទមែង ់
ងាយសែួលយល់សមែែប់ជនពិការ និងមតែែ ៣០ (ហ៣) ស្តីពីការធនាថា “ចែបាប់ការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញែនឹង 
មិនបង្កឲែយមនរបាំងមិនសមហែតុសមផល ឬរបាំងដែលមនចរិតជាការរើសអើង ចំពោះការទទួលបានសម្ភែរ/
ឯកសារក្នុងទមែង់ងាយសែួលយល់សមែែប់ជនពិការ”៣។

សន្ធិសញ្ញែម៉ែរ៉ែកែសបានចូលជាធរមននៅថ្ងែទី ៣០ ខែ កញ្ញែ ឆ្នែំ ២០១៦។ គិតតែឹមដើមខែ មិថុនា ឆ្នែំ ២០១៧  
មនបែទែសចំនួន ២៨ បានចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញែនែះ។៤ 

បើតាមការអង្កែតពាក់កណ្តែលជំរឿនបែជាជន ឆ្នែំ ២០១៣  ដែលធ្វើឡើងោយកែសួងផែនការ ៥ ជនពិការក្នុង 
បែទែសកម្ពុជាមន ២,១ ភាគរយ ស្មើនឹងបែមណជា ៣០០០០០ នាក់ ដែលចំនួននែះមនការកើនឡើង 
៥៧% បើធៀបជាមួយនឹងស្ថិតិឆ្នែំ ២០០៨។ ជនពិការគំហើញមនភាគរយខ្ពស់ជាងគែ ពោលគឺបែមណជា 
៣៥% ក្នុងចំណោមចំនួនជនពិការសរុប ក្នុងបែទែសកម្ពុជា។

កិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ ដែលរប់បញ្ចូលទាំងសិទ្ធិទទួលបានចំណែះដឹង សិទ្ធិទទួលបាន 
ការអប់រំ និងសិទ្ធិចូលរួមក្នុងសកម្មភាពវបែបធម៌ នឹងឆ្លើយតបចំពោះអាទិភាពរបស់រជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជា ដូចជា 
កែសួងសង្គមកិច្ច អតីយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមែបទា កែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងកែុមបែឹកែសោសា្តែរអភិវឌែឍន ៍
វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ដែលសា្ថែប័នទាំងនែះសុទ្ធតែផ្តែតការយកចិត្តទុកដក់លើសិទ្ធិជនពិការ  
កែែមកែបខ័ណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្តែអភិវឌែឍន៍ជាតិបច្ចុបែបន្ននែះ។ ៦ ការលើកស្ទួយសិទ្ធិជនពិការ ក៏មនសារៈសំខាន ់
ចំពោះការសមែែចគោលដៅអភិវឌែឍន៍បែកបោយចីរភាពរបស់បែទែសកម្ពុជា សែបតាមគោលការណ៍ 
“មិនទុកអ្នកណម្នែក់ចោល” និង “ខិតខំឲែយទៅដល់អ្នកដែលនៅកែែយគែមុនគែ” ផងដែរ។

បែទែសកម្ពជុាបានចុះហត្ថលែខាលើសន្ធសិញ្ញែម៉ែរ៉ែកែស នៅពែលដែលអនុសញ្ញែនែះបើកសមែែប់ការចុះហត្ថលែខា  
កាលពីថ្ងែទី ២៨ ខែ មិថុនា ឆ្នែំ ២០១៣។ បែទែសកម្ពុជា គឺជាបែទែសមួយ ក្នុងចំណោមសមជិកអាសា៊ែន តែពីរ 
បែទែសប៉ុណោ្ណែះ ដែលបានចុះហត្ថលែខាលើសន្ធិសញ្ញែនែះ ដែលនែះជាការបងា្ហែញពីការប្តែជា្ញែចិត្តខ្ពស់របស់ 
បែទែសកម្ពុជា ចំពោះការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ ទាំងនៅថា្នែក់ជាតិ ទាំងថា្នែក់សកល។ ប៉ុន្តែបែទែសកម្ពុជា 
ពុំទាន់បានផ្តល់សចា្ចែប័នអនុសញ្ញែនែះនៅឡើយ ដែលការផ្តល់សចា្ចែប័ននែះជាជំហានចាំបាច់ ដើមែបីឲែយបែទែស 
នែះអាចចូលរួមជាមួយនឹងសន្ធិសញ្ញែនែះជាផ្លូវការបាន។

ការផ្តល់សចា្ចែប័ននែះតមែូវឲែយមនការផា្លែស់ប្តូរមួយចំនួន ក្នុងចែបាប់ស្តីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធរបស់បែទែសកម្ពុជា  
ដើមែបីឲែយចែបាប់នែះអនុលោមទៅតាមលក្ខខណ្ឌតមែូវ ដែលតែូវបានដក់ចែញក្នុងសន្ធិសញ្ញែម៉ែរ៉ែកែស។ 
ឧទាហរណ៍ ចែបាប់នែះតែូវបញ្ចូលបែបញ្ញត្តិមួយ ដើមែបីអនុញ្ញែតឲែយមនការបង្កើត ឬការចែកចាយសា្នែដែបោះពុម្ពផែសោយ
ក្នុងទមែង់ដែលងាយសែួលសមែែប់ជនពិការ។ លើសពីនែះ វិសាលភាពនែបែបញ្ញត្តិមួយចំនួនរបស់ចែបាប់ដែលកំពុង 
ចូលជាធរមនរួចទៅហើយនែះ ក៏ចាំបាច់តែូវពងែីកវិសាលភាពបន្ថែមទៀតផងដែរ ើមែបីផ្តល់លទ្ធភាពឲែយសា្ថែប័ន  

៣ សូមមើលគែហទំព័រសន្ធិសញ្ញែសហបែជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-

on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html 

៤ សូមមើលគែហទំព័រនែអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញែពិភពលោក (WIPO) ខាងលើ សមែែប់បញ្ជីបច្ចុបែបន្នភាពនែភាគីកិច្ចសនែយា 

៥ វិទែយាសា្ថែនជាតិស្ថិតិ កែសួងផែនការនែបែទែសកម្ពុជា (ហ២០១៣) របាយការណ៍ចុងកែែយនែការអង្កែតពាក់កណ្តែលជំរឿនបែជាជនរបស់  
បែទែសកម្ពុជា ឆ្នែំ ២០១៣ http://www.stat.go.jp/info/meetings/cambodia/pdf/ci_fn02.pdf 
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ដែលបានទទួលការអនុញ្ញែត (ហឧ. សា្ថែប័នដែលផ្តល់សែវាដល់ជនពិការដែលពិបាកអានឯកសារបោះពុម្ពោយ 
មិនរកបែែក់ចំណែញ ដូចជា សា្ថែប័នរដ្ឋែភិបាល បណ្ណែល័យ អង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាល ដូចជា សមគម 
ជនពិការភ្នែកកម្ពុជា ជាដើម) អាចនាំចូល និងនាំចែញឯកសារក្នុងទមែង់ដែលងាយសែួលយល់សមែែប់ជន 
ពិការបាន។

លើសពីនែះ ជាផ្នែកមួយនែការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញែនែះ គួរមនការដក់ឲែយអនុវត្តនូវបែបញ្ញត្តិមួយ ដែលអនុញ្ញែត 
ឲែយមនការវៀងចែញពីវិធនការការពារបច្ចែកវិទែយា ឬ “សោរឌីជីថល (digital lock)” ដែលបិទមុខងារមួយ 
ចំនួនសមែែប់ ជួយដល់ជនពិការ ដូចជា សមត្ថភាពបម្លែងពីអត្ថបទទៅសម្លែងនិយយ លើឧបករណ៍សមែែប់
អានសៀវភៅអែឡិចតែូនិចជាដើម។

តាមរយៈការបង្កលក្ខណៈឲែយមនការផ្តែះប្តូរឯកសារក្នុងទមែង់ងាយសែួលយល់សមែែប់ជនពិការរវាងបែទែសមួយ  
និងបែទែសមួយ សន្ធិសញ្ញែម៉ែរ៉ែកែសអាចផ្តល់បែយោជន៍ជាពិសែសដល់បែទែសតូចៗ ដែលមនឯកសារក្នុង 
ទមែង់ងាយសែួលយល់សមែែប់ជនពិការក្នុងមួយចំនួនមួយតិចតួច តួយ៉ែង បែទែសកម្ពុជា ជាដើម។ មនមនុសែស 
ជាចែើនដែលនឹងទទួលបានបែយោជន៍បែបនែះ ដូចជា សិសែសពិការពិបាកអានឯកសារបោះពុម្ពដែលមនបំណង 
ចង់រៀនភាសាអង់គ្លែស ឬភាសាបរទែសផែសែងទៀត ក៏ដូចជាជនពិការដែលចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការសែែវជែែវថ្មីៗ
ចុងកែែយជាដើម។

បែទែសកម្ពុជាបានផ្តល់សចា្ចែប័នអនុសញ្ញែសហបែជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ (UNCRPD) ក្នុងឆ្នែំ 2012។ 
សន្ធិសញ្ញែម៉ែរ៉ែកែស នឹងផ្តល់ឧបករណ៏ និងគុណបែយោជន៏បន្ថែមផងដែរដល់រជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជា 
ដើមែបីបំពែញកាតព្វកិច្ចនែះជាចែើន។

ពិការភាពកើតឡើងចែញពី “អន្តរកម្មរវាងអ្នកដែលមនភាពខែសោយ និងរបាំងអាកបែបកិរិយ និងបរិសា្ថែន ដែល 
បន្ទុចបងា្អែក់មិនឲែយពួកគែអាចចូលរួមពែញលែញ បែកបោយបែសិទ្ធភាព ោយស្មើភាពគ្នែជាមួយនឹងអ្នកដទែ
ទៀត” ៧ ពោលគឺមិនមែនកើតឡើង ោយសារតែភាពខែសោយតែឯងនោះទែ។

ការចូលរួម និងការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញែម៉ែរ៉ែកែសអាចផ្តល់ឲែយបែទែសកម្ពុជានូវលិខិតុបករណ៍គតិយុត្តិបន្ថែមមួយ
ទៀត សមែែប់ស្វែងរកការគំទែ ការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ។ សន្ធិសញ្ញែនែះនឹងបង្កើតឳកកាសពងែឹង
ការឆ្លើយពហុវិស័យចំពោះជនពិការ និងការសហការជាមួយនឹងដែគូថ្មីៗ ឧទាហរណ៍ កែសួងពាណិជ្ជកម្មដែល
ជាអ្នកដឹកនាំការអនុវត្តចែបាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា និងបណ្ណែល័យ ជាដើម។ សន្ធិសញ្ញែនែះក៏នឹង
ជួយបើកទា្វែរឲែយកម្ពុជាអាចទទួលបានបែយោជន៍ពីការសហការកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតលើឆកអន្តរជាត ិ
និងជំនួយថវិការ។

សមែែប់ព័ត៌មនលំអិតបន្ថែមអំពីការវិភាគពីចែបាប់ស្តីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធរបស់បែទែសកម្ពុជា និងអនុសាសន៍នានា  
សូមមើលរបាយការណ៍ដែលរៀបចំរួមគ្នែោយ UNDP និងសម្ព័ន្ធជនពិការពិភពលោក-អាសុីបា៉ែសុីហ្វិច 
កែែមចំណងជើងថា “សិទ្ធិទទួលបានចំណែះដឹងរបស់យើង៖ ការពិនិតែយផ្នែកចែបាប់ សមែែប់ការផ្តល់សចា្ចែប័ន 
លើសន្ធិសញ្ញែម៉ែរ៉ែកែសស្តីពីជនពិការមិនអាចអានឯកសារបោះពុម្ពបាន នៅអាសុី និងបា៉ែសុីហ្វិច - កំណែសមែែប់ 
បែទែសកម្ពុជា” ដែលមនជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លែស លើគែហទំព័ររបស់ UNDP កម្ពុជា http://www.

kh.undp.org/។ (ហរបាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លែស ក៏មនជាទមែង់ងាយសែួលយល់សមែែប់ជនពិការ  
ដូចជា ទមែង់ជាអកែសរសា្ទែបអែឡិចតែូនិច DAISY និងសម្លែង (ហMP3) ផងដែរ )។៨ 

វែបសាយ ព័ត៌មនអែឡិចតែូនិកសំរប់បណ្ណែល័យ (ហEIFL) ផ្តល់នូវព័ត៌មន មនសារៈបែយោជន ៍
អំពីសន្ធិសញ្ញែម៉ែរ៉ែកែសៈ http://www.eifl.net/resources/implementation-marrakesh-treaty-eifl-faqs

ឯកសារសង្ខែបនែះមនជាភាសាអង់គ្លែស ភាសាខ្មែរ និង (ហទមែង់ដែលងាយសែួលយល់សមែែប់ជនពិការ)។

UNDP ផ្តល់ជំនួយបច្ចែកទែសផែសែងៗ ដូចជា ការអភិវឌែឍសមត្ថភាព និងការសហការតែបូង-តែបូង ជាដើម  
តាមរយៈការធ្វើការងារក្នុងភាពជាដែគូជាមួយនឹងរជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជា សមគមជនពិការភ្នែកនៅកម្ពុជា 
សម្ព័ន្ធជនពិការពិភពលោក-អាសុីបា៉ែសុីហ្វិច ទីភា្នែក់ងារសហបែជាជាតិជាដែគូ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផែសែងទៀត។

សមែែប់ព័ត៌មនបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងអ្នកសែី ប៊ូ អមរ មនែ្តីកម្មវិធីអភិវឌែឍន៏សហបែជាជាតិ (ហUNDP) កម្ពុជា 
(ហamara.bou@undp.org) និង ប៊ុន ម៉ែ នាយកបែតិបត្តិសមគមជនពិការភ្នែកនៅកម្ពុជា (ហboun.mao@

online.com.kh)។

បរិបទក្នុង ន
បាទាសកម្ពុជា

ជំហានបន្ទាប់

៦ រជរដ្ឋែភិបាលកមែបុជា (ហ២០១២) ផែនការយុទ្ធសាស្តែអភិវឌែឍន៍ជាតិ ២០១២-២០១៨ http://cdc-crdb.gov.kh/cdc/documents/

NSDP_2014-2018.pdf

៧ ដកសែង់ចែញពីអារម្ភកថានែសន្ធិសញ្ញែសហបែជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ

៨ ទមែង់ដែលងាយសែួលយល់សមែែប់ជនពិការអាចោយឡូតបានពីគែហទំព័រនែមជែឈមណ្ឌលបែចាំតំបន់នៅទីកែុងបាងកករបសU់NDP 

http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/democratic_governance/hiv_aids/our-right-to-knowledge--

legal-reviews-for-the-ratification-of-th.html 


