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តតើការពនិតិយរបាយការណ៍ជាសកលតាមកាលកណំតគ់ជឺាអវ?ី  

ការពិនិតយរបាយការណ៍ជាសកលតាមកាលកណំត ់(UPR) គឺជាដំតណើ រការតតមយួគតត់ដលពាកព់ន័ធតៅនងឹការពិនិ
តយតាមកាលកំណតនូ់វកណំតត់្រតាសិទ្ធិមនុសសរបស់រដឋសមាជិកអងគការសហត្របជាជាតទិងំ១៩៣រដឋ។ UPR គឺជា 

នវានុវតតនដ៍សំ៏ខានម់យួរបស់ត្រកុមត្របឹកាសិទ្ិធមនុសស ឈរតលើតោលការណ៍តសមើោា សត្រមាបត់្របតទ្សទងំអស់។ 

ដំតណើ រការតនេះ ផ្តល់ឱកាសដល់រដឋទងំអស់កាុងការត្របកាសពីវធិានការទងំឡាយតដលរដឋបានចាតត់ ើង តដើមបតីលើក

សទួយស្ថា នភាពសិទ្ិធមនុសសតៅកាុងត្របតទ្សរបស់ខ្លួន និងតដើមបជីំនេះបញ្ហា ត្របឈមតដើមបសីតត្រមចបានសិទ្ធិមនុសស។ 

UPR រមួបញ្ចូ លផ្ងតដរនូវការតចករតំលកការអនុវតតលអបំផុ្តខាងសិទ្ធិមនុសសតៅតលើពិភពតោក។ 

តតើ UPR ត្រតវូបានបតងកើតត ើងយ៉ា ងដូចតមតច? 

UPR ត្រតូវបានបតងកើតត ើង តៅតពលតដលត្រកុមត្របឹកាសិទ្ធមិនុសសត្រតូវបានបតងកើតត ើងតៅថ្ថៃទ្ី១៥ តខ្មនីា ឆ្ា ំ

២០០៦ តោយមហាសនាិបាត អ.ស.ប កាុងតសចកតីសតត្រមចចិតតតលខ្ ៦០/២៥១។ តសចកតីសតត្រមចចិតតតនេះ បាន

តត្រមូវឲ្យត្រកុមត្របឹកា “ទ្ទ្ួលរ៉ា បរ់ងពិនិតយរបាយការណ៍ជាសកលតាមកាលកណំត ់តោយតផ្អកតលើពត័ម៌ានតដលអាច

ទុ្កចិតតបាន និងជាកោ់កអ់ពំីការបំតពញតោយរដឋនីមយួៗនូវកាតពវកចិច នងិការតបតជាា ចិតតសិទ្ធិមនុសសរបស់ខ្លួន តាម

រតបៀបមយួតដលធានាសកលភាពថ្នការត្រគបដ់ណត ប ់និងការត្របត្រពឹតតតោយតសមើោា ចំតពាេះរដឋទងំអស់”។ តៅថ្ថៃទ្ី១៨ 

តខ្មថុិនា ឆ្ា ២ំ០០៧ រយៈមយួឆ្ា បំនាទ បព់ីកចិចត្របជុំដបំូងរបស់ត្រកុមត្របឹកា សមាជិកត្រកមុត្របឹកាថមីតនេះបានអនុមត័

យល់ត្រពមឲ្យមានកញ្ចបក់ស្ថងស្ថា បន័ (A/HRC/RES/5/1) របស់ខ្លួន តដលផ្តល់នូវតផ្នទ្ីបង្ហា ញផ្លូវសត្រមាបក់ារង្ហរ

តៅថ្ថៃខាងមុខ្របស់ត្រកុមត្របឹកា។ ធាតុផ្សមំយួកាុងចំតោមធាតុផ្សគំនលេឹះៗថ្នកញ្ចបត់នេះ គឺការពិនិតយរបាយការណ៍

ជាសកលតាមកាលកណំត។់ 

តតើ UPR មានតោលតៅអវខី្លេះ? 

តោលតៅចុងតត្រកាយរបស់ UPR គឺការត្វើឱយកានត់តត្របតសើរត ើងនូវស្ថា នភាពសិទ្ធមិនុសសកាុងត្របតទ្សនីមយួៗ។ 

UPR ត្រតូវបានបតងកើតត ើង តដើមបជីត្រមុញ ោតំ្រទ្ នងិពត្រងីកការតលើកសទួយ និងការការពារសិទ្ធិមនុសសតៅនឹងកតនលង។ 

តដើមបសីតត្រមចតោលតៅតនេះ UPR ត្វើការវាយតំថ្លតលើរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុសសរបស់រដឋទងំឡាយ នងិតោេះ

ត្រស្ថយការរតំោភសិទ្ធិមនុសស តៅត្រគបទ់្ិសទ្ីតដលបញ្ហា តនេះតកើតមាន។ UPR មានតោលបំណងផ្ងតដរ កាុងការផ្ត

ល់ជំនួយបតចចកតទ្សដល់រដឋនានា និងតលើកកមពស់សមតាភាពរបស់ពួកតគ តដើមបតីោេះត្រស្ថយត្របកបតោយត្របសិទ្ធភាព

នូវបញ្ហា ត្របឈមខាងសិទ្ធិមនុសស និងតដើមបតីចករតំលកការអនុវតតលអៗ កាុងវស័ិយសិទ្ធិមនុសស។ 

តតើរបាយការណ៍កមពុជាត្រតវូបានពនិតិយចុងតត្រកាយតៅតពលោ? 

កមពុជាត្រតូវបានពិនតិយតៅថ្ថៃទ្ី២៨ តខ្មករ ឆ្ា ២ំ០១៤។ កាុងអំ ុងតពលសនទនាអនតរកមម គណៈត្របតភិូមកពី ៧៦រដឋ 

បានត្វើតសចកតីតថលងការណ៍។ កមពុជាទ្ទ្ួលយកអនុស្ថសន១៍៦៣ បានកតស់មាគ ល់៣៨ តហើយបានត្រចានតចាលអនុ

ស្ថសន៤៍។ 

តតើការពនិតិយបនាទ បន់ងឹត្រតវូត្វើត ើងតៅតពលោ? 

កមពុជានឹងត្រតូវបានត្វើការពនិតិយតៅថ្ថៃទ្ី៣០ តខ្មករ ឆ្ា ២ំ០១៩ តៅទ្ីត្រកងុហសុតឺណវ ត្របតទ្សសវុីស ចាបព់ីតមា៉ា ង 

២០:៣០ ដល់ពាកក់ោត លអាត្រធាត្រត (តមា៉ា ងតៅកមពុជា)។ 
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តតើអាកោនងឹត្វើការពនិតិយតនេះ? 
ការពិនិតយតនេះ នឹងត្រតូវត្វើត ើងតោយត្រកុមការង្ហរ UPR តដលមានសមាជិកចំនួន ៤៧ រូប ថ្នត្រកុមត្របឹកាសិទ្ធិមនុសស។ 

តទេះជាយ៉ា ងោកត៏ោយ រដឋសមាជិកោមយួរបស់ អ.ស.ប អាចចូលរមួកាុងកិចចសនទនាតនេះបាន។ ការពិនតិយ

របាយការណ៍របស់រដឋនីមយួៗត្រតូវបានជួយ ឧបតាមភតោយត្រកុមថ្នរដឋបី តដលត្រតូវបានតគស្ថគ ល់ថាជា “ត្រតយកាស៍” 

តដលមានតួនាទ្ីជាអាករយការណ៍។ ការតត្រជើសតរ ើសត្រតយការស៍សត្រមាបរ់ដឋនីមយួៗត្រតូវបានត្វើត ើងតាមរយៈការ

ចាបត់ឆ្ា តបនាទ បព់ីការតបាេះតឆ្ា តសត្រមាបក់ារចូលជាសមាជិកត្រកុមត្របឹកាតៅកាុងមហាសនាិបាត។ 

តតើការពនិតិយត្រតវូតផ្អកតលើអវខី្លេះ? 

ការពិនិតយតនេះនឹងត្រតូវតផ្អកតលើឯកស្ថរចនំួនបគីឺ៖ 

១. របាយការណ៍ជាតិ៖ ពត័ម៌ានតដលរដឋសាិតតត្រកាមការពិនិតយបានផ្តល់ឲ្យ។ 

២. ការចងត្រកងពត័ម៌ានរបស់ អ.ស.ប ៖ ពត័ម៌ានតដលមានតៅកាុងរបាយការណ៍របស់ត្រកុម ឬអាកជំនាញសិទ្ធិមនុសសឯករជយ 

តដលតគស្ថគ ល់ថាជានីតិវ ិ្ ីពិតសស ស្ថា បន័សនធិសញ្ហា សិទ្ធមិនុសស និងអងគភាពអងគការសហត្របជាជាតិតផ្សងៗតទ្ៀត។ 

៣. របាយការណ៍ភាគីពាកព់ន័ធដថ្ទ្តទ្ៀត៖ ពត័ម៌ានពីអាកពាកព់ន័ធដថ្ទ្តទ្ៀត រមួទងំអងគការមនិតមនរោឋ ភបិាលនានា។ 

តតើការពនិតិយនងឹត្រតវូបានត្វើត ើងតោយរតបៀបោ? 

ការពិនិតយតនេះនឹងត្វើត ើងតាមរយៈកិចចពិភាកាអនតរកមមរវាងកមពុជានងិរដឋសមាជិក អ.ស.ប ដថ្ទ្តទ្ៀត។ កចិចពិភាកា

តនេះត្វើត ើងកាុងអំ ុងតពលកចិចត្របជុំរបស់ត្រកុមការង្ហរ UPR ។ កាុងអំ ុងតពលពិភាកាតនេះ រដឋសមា ជិក អ.ស.ប 

អាចសួរសំណួរ ផ្តល់មត ិនិង/ឬផ្តល់អនុស្ថសនដ៍ល់រដឋតដលសាិតតត្រកាមការពិនិតយ។ ត្រតយកាស៍អាចោកសំ់ណួរ ឬ

បញ្ហា ជាត្រកុម តដើមបតីចករតំលកជាមយួរដឋតដលសាិតតត្រកាមការពិនិតយ តដើមបធីានាថាកិចចសនទ នាអនតរកមមត្វើត ើងតោយ

រលូន និងមានសោា បធ់ាា ប។់ ការពិនិតយតនេះមានរយៈតពល៣តមា៉ា ង និង ៣០នាទ្ី។ 

តតើអងគការមនិតមនរោឋ ភបិាលអាចចូលរមួកាុងដតំណើ រការ UPR បានឬតទ្? 

បាន។ អងគការមនិតមនរោឋ ភបិាលបានបញ្ជូ នពត័ម៌ានតដលត្រតូវបានបតនាមតៅរបាយការណ៍ “អាកពាកព់ន័ធតផ្សងតទ្ៀត”

។ ពត័ម៌ានតដលពួកតគបានផ្តល់ អាចត្រតូវបានបញ្ជូ នតៅតោយរដឋោមយួ តដលចូលរមួកាុងកចិចពិភាកាអនតរកមម កាុង

អំ ុងតពលពិនតិយតៅកាុងកិចចត្របជុំត្រកុមការង្ហរ។ អងគការមនិតមនរោឋ ភបិាលអាចចូលរមួកាុងសមយ័ត្របជុំរបស់ត្រកមុ

ការង្ហរ UPR និងអាចត្វើតសចកតីតថលងការណ៍នាសមយ័ត្របជុំតទ្ៀងទតរ់បស់ត្រកុមត្របឹកាសិទ្ធិមនុសស តៅតពលលទ្ធ

ផ្លថ្នការពិនិតយរបស់រដឋត្រតូវបានយកមកពិចារោ។ 

តតើកាតពវកចិចសិទ្ធមិនុសសអវខី្លេះ តដលត្រតវូបានតលើកយកមកពភិាកា? 

UPR នឹងវាយតថ្មលពីវសិ្ថលភាពតដលកមពុជាតោរពតាមកាតពវកិចចសិទ្ធិមនុសសរបស់ខ្លួន ដូចមានតចងកាុង៖ 

១. ្មមនុញ្ាអងគការសហត្របជាជាតិ 

២. តសចកតីត្របកាសជាសកលសតីពីសិទ្ិធមនុសស 

៣. សនធិសញ្ហា សិទ្ធិមនុសសនានាតដលកមពុជាបានផ្តល់សចាច បន័។ 

៤. ការសនានិងការតបតជាា ចតិតតោយសម័ត្រគចិតតរបស់កមពុជា និង 

៥. ចាបម់នុសស្មអ៌នតរជាតតិដលសាិតតៅជា្រមាន។ 
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តតើលទ្ធផ្លថ្នការពនិតិយតនេះ មានអវខី្លេះ? 
បនាទ បព់ីការពិនតិយតនេះ របាយការណ៍មយួតៅថា “របាយការណ៍លទ្ធផ្ល” ត្រតូវបានតរៀបចំតោយត្រតយកាស៍ តោយ

មានការជួយ ឧបតាមភពីការយិល័យ OHCHR ។ របាយការណ៍លទ្ធផ្លតនេះ សតងេបការពិភាកាកាុងអំ ុងតពលថ្ន

ការពិនិតយ អនុស្ថសនន៍ានាសត្រមាបក់មពុជា និងការត្លើយតបរបស់កមពុជា។ រជរោឋ ភបិាលកមពុជា មានជំតរ ើសកាុងការ

ទ្ទ្ួលយក ឬបដិតស្អនុស្ថសនោ៍មយួតដលបានមកពីការពិនិតយតនេះ តហើយត្រតូវជូនដណឹំងតៅត្រតយកាស៍អំពី
ការសតត្រមចចិតតរបស់ខ្លួនចំតពាេះការោកប់ញ្ចូ លកាុងរបាយការណ៍លទ្ធផ្ល។ របាយការណ៍លទ្ធផ្ល ត្រតូវបានអនុមត័

ដំបូងតគតោយត្រកុមការង្ហរ តហើយបនាទ បម់កត្រតូវបានអនុមត័នាសមយ័ត្របជុំតពញអងគរបស់ត្រកុមត្របឹកាសិទ្ធមិនុសស 

កាុងតខ្មថុិនា ឆ្ា ២ំ០១៩។ 

តតើការពនិតិយតនេះ ត្រតវូបានអនុមត័តោយរតបៀបោ? 

កាុងអំ ុងតពលថ្នសមយ័ត្របជុំត្រកុមការង្ហររយៈតពលកនលេះតមា៉ា ង ត្រតូវបានកំណតត់ដើមបអីនុមត័របាយការណ៍លទ្ធផ្ល

នីមយួៗសត្រមាបរ់ដឋទងំអស់តដលបានពិនិតយនាសមយ័ត្របជុំតនេះ។ ការត្វើតបបតនេះ តកើតត ើងមនិឆ្ប ់ជាង ៤៨ តមា៉ា ង 

តត្រកាយពីការពិនិតយរបស់ត្របតទ្ស។ កមពុជានឹងមានឱកាសត្វើតសចកតីអតាា ្ិបាយបឋមតលើអនុស្ថសនត៍ដលត្រតូវ

តត្រជើសតរ ើស តដើមបទី្ទ្ួលយក ឬកតស់មាគ ល់។ ទងំអនុស្ថសនត៍ដលបានទ្ទ្ួលយក ទងំអនុស្ថសនត៍ដលបានកត់

សមាគ ល់ ត្រតូវបញ្ចូ លតៅកាុងរបាយការណ៍។ បនាទ បព់ីរបាយការណ៍ត្រតូវបានអនុមត័ ការតកតត្របតកសត្រមួលអាចត្រតូវបាន

ត្វើត ើងចំតពាេះរបាយការណ៍របស់រដឋ តៅតលើតសចកតីតថលងរបស់រដឋតនាេះផ្ទទ ល់ តៅកាុងរយៈតពលពីរសបាា ហ៍តត្រកាយ។ 

របាយការណ៍តនេះ នឹងត្រតូវអនុមត័នាសមយ័ត្របជុំតពញអងគថ្នត្រកុមត្របឹកាសិទ្ធិមនុសសតៅតខ្មថុិនា ឆ្ា ២ំ០១៩។ តៅ

កាុងអំ ុងតពលថ្នសមយ័ត្របជុំតពញអងគ កមពុជានឹងអាចត្លើយតបតៅនឹងសំណួរ និងបញ្ហា នានាតដលមនិទនត់្រតូវបាន

តោេះត្រស្ថយត្រគបត់្រោន ់កាុងអ ុំងតពលថ្នត្រកុមការង្ហរ និងត្លើយតបតៅនឹងអនុស្ថសន ៍តដលត្រតូវបានតលើកត ើង

តោយរដឋទងំឡាយតៅកាុងអ ុំងតពលពិនិតយរបាយការណ៍។ មានការកំណតត់មា៉ា ងផ្ងតដរដល់រដឋសមាជិក នងិរដឋ

សតងកតការណ៍ តដលមានបណំងបតញ្ចញមតិរបស់ខ្លួន តលើលទ្ធផ្លថ្នការពិនិតយ នងិសត្រមាបអ់ងគការមនិតមនរោឋ ភិ
បាល និងអាកពាកព់ន័ធដថ្ទ្តទ្ៀត តដើមបតី្វើអតាា ្ិបាយទូ្តៅ។ 

តតើជហំានបនាទ បអ់វខី្លេះ តដលត្រតវូត្វើ តដើមបអីនុវតតនត៍ាមការត្រតតួពនិតិយ? 

រជរោឋ ភបិាលកមពុជា មានការទ្ទ្ួលខុ្សត្រតូវចមបង កាុងការអនុវតតអនុស្ថសនត៍ដលមានតៅកាុងលទ្ធផ្លចុងតត្រកាយ។ 

UPR ធានាថា ត្របតទ្សទងំអស់ត្រតូវទ្ទ្ួលខុ្សត្រតូវចំតពាេះវឌ្ឍនភាព ឬភាពបរជយ័កាុងការអនុវតតអនុស្ថសនទ៍ងំ

តនេះ។ តៅកាុងការពិនិតយតមើលជុទំ្ីបីតនេះ ត្របតទ្សកមពុជាត្រតូវបានតគរពំឹងថានឹងផ្តល់ពត័ម៌ានអំពីកចិចការតដលខ្លួនបាន

ត្វើ តដើមបអីនុវតាអនុស្ថសនត៍ដលបានត្វើត ើង កាុងអំ ុងតពលពិនិតយកនលងមក កដូ៏ចជាតលើការវវិតតនោ៍មយួតៅកាុង

វស័ិយសិទ្ធិមនុសស។ 

សហគមនអ៍នតរជាតិអាចជួយ កាុងការអនុវតតអនុស្ថសន ៍ នងិតសចកតីសនាិោឋ ននានាទកទ់្ងនឹងការកស្ថងសមតាភាព

និងជំនួយតផ្ាកបតចចកតទ្ស តោយត្វើការពិតត្រោេះតយបល់ជាមយួត្របតទ្សស្ថម។ី 


