ំ ា អ.ស.ប ជរំ ុញកម�ុជ
ដល់េពលេវល្រត�វេធ
� ីអ� ែដលថី� េ
ហ - អ�កជន
អនុវត�ឲ្យបានេពញេលញនសិទ�ិ នង
ិ េសរភាពេន្រគប់ក្
ី

រជធាភ�េំ ពញ / បាងក / ហ្សឺុ ែណវ(២០ តុល២០១៦) - ដល់េពលេវលែដលរដ�ភិកម�ុជ

្រត�វឈប់ស�ីបេនា�សបទំងឡែដលេកតមាេនក�ុងសតវត្សមន ស្រមាស�នភាពបច�ុប្បន�េនះេ
អ�ករយករណ៍ពិេអង�ករសហ្របជាជអ�ក្រសី ូ
៉ រ ណា ស� បានមានសសន៍េនេពលបិទប ��

ដំេណ រទស្សនកិច�េលកទីបីរបស់អ�ក្រ* មកកន្របេទសកម�ុ េដម
 ្បីវយតៃវឌ្ឍនភាពេលបកេរស

េអងេល្រក�មភាគតិចជាតិព ជនជាតិេដមភាគត ្រក�មងយរងេ្រគាះ ្រពមទំងស�នភាពសិទ
េពលបច�ុប្បន�

“កម�ុជាបានទទកែន�ងរបស់ខ�ួនេនេលឆាកអន�រជាតិ ជារដ�អធិបសមភាមួយ ដូេច�ះេហយ
រដ�ភិបាល្រត�វែតទទួលខុស្រត�វអនុវត�ឲ្យបានេពញេលញេនថា�ក់ជាតិ ថា�ក់េខត� -សង�ត នូវរល់

សិទ�ិ នង
� �នានាកម�ុជ បានផ�ល់សច�ប្របកបេដ
ិ េសរភាពទឡាែដលមានែចងក�ុងសន�ិស
ី
ឆន�ះ” េនះេបត
 មករគូសប��ក់របអ�កជំនាញឯករជ្យែដល្រកម
� ្របឹក្សោសិទ�ិមនុ បានផ�ល
អណត�ិឃា�ំេមល និងផ�្របឹកេយាបលអំពស
ី  �នភាពសិទ�ិមនុស្សេនកម

េនមុនទិរ ំលឹកខួបេលកទីៃម�្របាំៃនកិច�្រពមេ្រព�ងសន�ិភាពទី្ រ ក� ឆា�១៩៩១ ែដលបា
បេង�ត្រកបខ័ណ�ស្រមាប់រដ�ធម�នុ��កម�ុជា បច�ុប្បនបានតំកល់ករេគសិទិម
� នុស្ អ�ក្រស ស�ីត បា

សេង�តេឃញថ កម�ុជាក�ុងឆា២០១៦ េនះ គឺខុសគា ឆា�ពីកម�ុជាក�ុងឆា១៩៩១៖ “មាករ រីកចេ្រម និង
ករអភិវឌ្ឍគួរឲ្យណាស់ប៉ុែន�កអ
៏ ចមានទិដ�ភាពែដលមិនល�ឥតេខ�ះៃនកររីកចេ្រមន”។

េដយយកអត�បទៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះជាសំអង អ បាសំ គាលេឃញប�� ជាក់លក់ម

ចំនួនទក់ទងនឹងករេធ�ឲ្យសេ្រនូវសិទម
�ិ នុស្នេពលបច�ុប្បន�េន។ “រដ�ធមន
� ុ��កម�ុជា មា៣១

ែចងយា៉ងច្បោស់ េដយសង�ត់ធ�ន់េលករេគារពសទ�ិមនុស្ស និងេលករធានាថា ច្បោប់្
រត
ិ

គា�នករ េរសេអង មិនថាឈរ េលេហតុផលណាមួយេនាេទះជាយា៉ងណាក៏េដយ េ

ឧទហរណ ជាេ្រចនែដលច្បោប់្រអនុវត�េដយមានភាពេរសេអង ឬេដយេហនេយាប”។

អ�ក្រស បានមាន្របសសន៍បន�េ “ករ រិតត្បិតេសរីភាពក�ុងករជួប្របជុំ េសរីភាពក�ុងករសែ
េសរភាពក�ុងករបេង�តសមាគម ជាប��ព”។
ី

អ�ករយករណ៍ពិេសបានេកតសរេសរដសង�មសុី វលែដលមានលក
�ណរងមាំ និរស់
រេវកក�
ិ
 ុង
ឹ

្របេទសកម�ុជា ែជានិមិត�រូៃន្របេទសកម�ុជាេ្កេបាះេឆា�តឆ១៩៩១។ េទះជាយា៉ងេនះក

អ�ក្រសីបានគូសប��ក់“សង�មសុី វលមានភារកិច�
ិ
ក�ុងករេគារពច្បោប់កម�ុជា និងេគារពសិទ�ិ ន

របស់អ�កដៃទ” េដយកត់សមា�ល់“អ�កករពរសិទ�ិមនុ នង
� នសិទម
ិ សកមជ
ិ� នុស្ មន
ិ ចំបាច់ជ

តួអង�នេយបាយេ”។
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អ�កជំនាញឯករជ្យបានអំពវនាវដល់អជា�ធរកម�ុជាឲ្យពន
ិ នង
ិ ែកស្រម�លច្បោប់មួយចំន
េដម្បីព្រងឹងករករពរសិទិ�ម នុស្ស និងបានអំពវនាវឲ្យេសំ អងេហតស្រមាប់្រគប់េសច
សេ្រមចទំងអ

េដម្បីព្រងឹងឯករជ្យភាពពិត្របាកដរបស់្របព

តុលករមានឯកភា្របាែមន។

និងឲ្យេគេមលេឃញថា្របព

េដយេផា�តេល្រក�មែដលងយរងេ ែដលេនមិនទន់មានចំណុចេស�ភាពគា�ណាមួយ

ច្បោប់េនាះ ្រសីស�ីត បានផ�ល់មតិថវមន
ិ អចទទួលយកបានេទករចប់្របរស់េនតច��ឹ
ិ ម
ផ�ូវេនាះបនា�បពីអ�ក្រស បានេធ�ទស្នកិច�េទកនមណ� លសំ ចតៃ្រពស�ឺ។“គួរែតមានវិធីស�ស�្រគប់្

េ្រជមួយស្រមាប់សិទ�ិេសដ�កិច� និងសងកច�
 ្បីធានាថាគា�ននរណាមា�ក់្រត�វបានេគទ”
ិ េដម
អ�ក្រសីប មាន្របសេយាងដល់េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របចីរភាពរបស់អ.ស.ប។

ភាពចេង��តែណនរុំៃរៃនជនជាប់េនក�ុងពន�នាគារធំៗពីរ ក៏ជាមូលេហតុៃនកង�ល់ផងែដរ

ប�� េនះ អ�កជំនាញរូបេនះបានផ�ល់មត ឲ្យបេងនករេ្រប្
កអនុវត�េទសជំនួសឲ្យករឃុំខ នង
�
ិ

កត់បន�យកពង
ឹ ែផ�កេលករឃុំខ�ួនបេណា�ះអសន� ែដលវិធីពីរយា៉ង េដម្បីកត់បន�យភាពចេង

“កិច�្រពមេ្រងសន�ិភាពទី្រក�ងបា៉ ែចងពីឱកសេពញេលញ និមន
ិ លំ េអៀងស្រមាប់បុគ�ល្រ

រប
ូ េដម
 ្បីេរៀបចំ និងចូលរួមក�ុងដំេណរកេបាះេឆាពត
ិ ្របា” អ�កជំនាញរូបេន បាមាន្របសសន៍ដូេ
េដយសំឡឹងេមលករេបាះេឆា�-សង�ត ឆា�២០១៧ នង
ិ ករេបាះេឆា�តថា�ក ឆា�២០១៨ ខងមុ។

េទជាយា៉ងណាក៏េអ�ក្រសីបរ ំលឹកថា“មានករខតបង់យា៉ង្រជាលេ្រជៃនករេជឿទុក

បក្សនេយាបាយធំទំ”។

“ខុ ំស
� ូ មជំរញ
ុ ភាគីទំងពីរ តមរយៈអន�រករីជាក េដម្បីែស�ងរកឱកសស្រមាប់េធ�
្របកេដផលិតភាពជាមួយ ”។ អ�ក្រស ស�ីត បានគូសប��កេទៀតថា“ភាគីទំងពីរបានជាប់េឆា�

ឆា�២០១៣ េដម
 ្បីបេ្រម្ពលរដ�កម�ុជា។្របជាពលរ្របាថា�ចងអ�កែដលខ�ួនេបាះេឆាផ�ល់ករទុកចិត�
េធ�កងរ្រគប់យ្របកបេដយវិ ជា�ជីវៈ េដបំេរឲ្ឧត�
ម្របេយាជន៍របស់្ពលរដ”� ។


ក�ុងអំឡុងេពលបំេពញទស្សនកិច�រយៈេពដប់ៃថ�េនះ អ�ករយករណ៍ពិេសសបានជួប្របជរជ
ធានភ�េំ ពញជាមួយម�នីជាន់ខ�ស់របស់រដ�ភិបាលជាេ
សមាជិកៃន្របព័ន�អង�ករសហ្រប
�
សហគមន៍ករទូត និងតំណាងតួអង�សង�មសុីវិល និងភាគីពក់ព័ន�ដៃទ។

េលសពីេនះេទៀត អ�ក្រសីបេទទស្សដល់កែនង
� រស់េនរបស់្របជាពលរមួយចំនន
ួ េនក�ុងនិ
េនជុំវញរជធានីភ�ំេពញ រប់ទំងែខ�រចមែដលកំពុងរស់េនេលដីដងទេន
� មណ� លអប់រ ំែកែ្របេឃុំ
ិ
ៃ្រពស (១ នង
� ង
ិ ម២) នង
ិ មណ� លសំ ចត (អតីតៃ្រពស�ឺ)។ អ�ក្រសីបានេទទស្សនកេនេខត�កំពង់សឺ ផ

ែដរ ែដលេនទីេនាះ អ�ក្រសីបានជួប្របជុំជាមួយអជា�ធរេខត� សនជ
៍ នជាតិេដម និ

សហគមនែ៍ ដលកំពុងទមទរដីែដលពួកេគបានបាត់បង់េដយសរសម្បទ

អ�ករយករណ៍ពិេសស នឹងបង�ញរបាយករណ៍បនា�គាតេទ្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្ស

ក�� ឆា�២០១៧។

(*) សូ មែឆកេមល
 េសចក�ីែថ�ងករណ៍បិទប��ប់េបសកកម�ទំង្រស�ងរបស់អ�ករយករណ៍ពិ
http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Statement%20-%20FINAL%20-%2019.10.2016.pdf

ចប់
2

អ�ក្រសីរ ៉ូណា ស�ីត្រត�វបាន្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិង�កសហ្របជាជែតងតំងក�ុងែខមីនា ឆ២០១៥។ អ�ក ្រសី
ស�ីត គឺជស�ស�ចរ្យនីតិសិទិម
� នុស្អន�រជាតិេនច្រកភពអង់េគ�ស។ អ�ក្រសីបានបេ្រង�នផងែដរនូវច្ប
មនុស្សអន�រជាតិ ក�ុមជស�ស�ចរ្យទស្សនក្របេទសចិន និងកណាដ និងបានចំណាយេ
ទស្សនកិច�កិត�ិយសមួយរូបេន្របេទសវ៉នូស�ស�ច ស�ីត ក៏ធា�ប់េធ�ស�ស�ចទស្សនកិច�េនកម�ុ

ែដលេនទីេនាះ អ្រសីបានេធ�ករេរៀបចំ បេង�តកម�វធីស
ិ ិ ក្ េដម្ប្របកសេបកេឡងញ នូ វកមវ� ធីស
ិ ិ ក្សោថា

បរ�
ិ � ប្រតជាន់ខ�េលកដំបូងរបស់កម�ុជ ែផ�កច្បោប់សិទ�ិមនុស េដម្បីែស�ងយល់បែន�ម សូមេមល

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/KH/Pages/SRCambodia.aspx

អ�ករយកណ៍ពិេ គឺជាែផ�កមួយៃនអ�ីែដលេគស�ល់ថាជានីតិវិធីពិេសសរបស់្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្ស។

ពិេសស (ស�ប័នដ៏ធំបំផុតមួយៃអ�កជំនាញឯករជ្យេនក�ុង្រសិទិម
� នុស្សអ.ស.) គឺជាេឈ�ះទូេទៃនយន

ឃា�ំេមល នងែស�ងរកករពិតឯករជ្យរបស់្រក�ម្របឹ។ អ�កកន់អណតិ�នីតវិធីពិេសស គឺជាអ�កជំនាញសិទ�ិមន
ិ

ឯករជ្យ ែដល្រត�វបាន្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្សែតងតំង េដម្បីេដះ្រសយស�នភាពរបស់្របេទ
តមវិស័យនីមួយៗ េន្រគប់តំបន់ទំងអស់ៃនពិភពេលក។ ពួកនែមនជាបុគ�លិកអ.ស.ប េទ េហស�ិតេន
ឯករជ្យពីរដ�ភិបាល ឬអង�ករណាមួយ។ ពួកគាត់បំេរករក�ុងសមត�ភាផា�ល់ េហយមិនទទួល្របាក់េបៀវត្
ស្រមាប់ករងររបស់គាត។

សិទិម
� នុស្ស អ.ស.បេគហទំព័រ្របេទ – កម�ុជ
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ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មករសកសួរព័ត៌េផ្សងៗ សូមទក់ទងម
េនរជធានីភ�ំេ ក�� ្រគីស� ី
ស ភេិ ឃរង
ី (Ms. Christine Pickering) (+៨៥៥ ២៣ ៩៩៣ ៥៩០/៩១

េលខភា�ប់បន� ២១៣ ឬ អុីែម៉ល cpickering@ohchr.org)

េនទី្រក�ងហ្សុឺែណវ (មុន និងេ្រកយទស្សន ក�� េចននីហ�ឺ ្រកហ�ត(Ms. Jennifer Kraft) តមរយទូរស័ព�េលខ
(+៤១ ២២ ៩២៨ ៩៨៣០ ឬសរេសរមកកន srcambodia@ohchr.org)

អ�កអចទញយក្របកសព័ត៌មាន េន
http://cambodia.ohchr.org/kh/media-center/press-statement
ស្រប់ករសកសួរពត៌
័
ពក់ព័ន�នឹងអ�កជំនាញឯករជ្យដៃទេទៀត អ.ស.ប សូមទក់ទងមក

េល សេប៊ៀ ែសឡាយា(Xabier Celaya) – អង�ភាពព័ត៌ម តមរយៈទូរស័ព�េល (+៤១ ២២ ៩១៧ ៩៣៨៣ /

អុីែមល៖ xcelaya@ohchr.org)

ស្រមាប់ព័ត៌មានេលវិបសយ និងបណា�ញសង�មរបស់មាតិកពហុ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ និងសរគន�ឹះៗទ

េសចក�្ី របកសព័ត៌មាន មានេនេលឆាែណលបណា�ញសង�មសិទ�ិមនុស្ស អ.ស.ប ដូចមានរយេឈ
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