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េសចក្តែីថ្លងករណ៍បញចបេ់បសកកមម 
េ យអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីសិទធិមនុស េនកមពុជ 

អនក្រសី ្រ ្ត ចរយ រ ៉ូ  សមីត 
ភនេំពញ ១៤ មនី ២០១៨ 

 
ពិនិតយេផទ ងផទ តនឹ់ងេសចក្តែីថ្លងផទ ល់មត ់

 
 

េនេពលេនះ ខញុ ំបនបញចបដំ់េណើ រទស នកិចចេលើកទី្របរំបស់ខញុ ំមកកន្់រពះ ជ ច្រកកមពុជ កនុងនមខញុ ំជ
អនក យករណ៍ពិេសស អ.ស.ប ស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ។ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់រ ្ឋ ភបិលែដល
បនអេញជ ើញខញុមំកបំេពញទស នកិចច និងចំេពះឆនទៈរបស់ម្រន្តីជេ្រចើនរបស់រដ្ឋ កនុងករជបួ្របជំុជមយួខញុ ំ និងពិភក
េ យចំហអំពីសិទធិមនុស េនកមពុជ។ ខញុ ំសូមសំែដងករេកតសរេសើរផងែដរ ចំេពះករលះបង ់និងករខិតខំ្របឹងែ្របង
របស់បគុគលិកទងំអស់ៃនករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិ (OHCHR) ្របចកំមពុជ និងេនទី្រកុងហ ុ ឺ
ែណវ ែដលបនេរៀបចំនិងគ្ំរទ្របកបេ យសមតថភព ដល់ដំេណើ រេបសកកមមេនះ។ 
 

េនកនុងអំឡុងេពលបំេពញេបសកកមមេនះ ខញុ ំបនមនបពុ្វសិទធិជបួ្របជំុជមយួម្រន្តីជនខ់ពស់មយួចំននួ ជ
ពិេសសសេម្តចអគគម ពញច្រកី េហង សំរនិ (្របធនរដ្ឋសភ), សេម្តច្រក េ ម ស េខង (ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋ
ម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ), ឯកឧត្តម ្របក ់សុខុន (េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតិ), 
ឯកឧត្តម អនូ ពន័ធមនុនីរត័ន (េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ), ឯកឧត្តម អងគ វង វឌ ន (រដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងយុត្តិធម)៌, ឯកឧត្តម មម៉ ប៊នុេហង (រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសុខភបិល), ឯកឧត្តម យូ ប៊នុេឡង (្របធន
ឧទធរណ៍), ឯកឧត្តម យូ ឧត្ត  (អនុ្របធនតុ ករកំពូល), ឯកឧត្តម ែកវ េរម៉ ី(្របធនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុ
ជ), ឯកឧត្តម សិុក ប៊នុហុក (្របធនគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត) េហើយនិង ឯកឧត្តម ែសម សុខ (រដ្ឋ
េលខធិករ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ)។ ខញុ ំបនជបួ្របជំុផងែដរជមយួអនកពកព់ន័ធដៃទេទៀត 
បប់ញចូ លទងំអនកតំ ងសងគមសីុវលិ គណបក នេយបយេផ ងៗ សហគមនក៍រទូត ្រកុមអងគករសហ្របជជតិ

្របច្ំរបេទស និងអនកដៃទេទៀត។ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរ ចំេពះអនកទងំអស់ែដលបនេឆ្ល តេពលេវ  េដើមបេីធ្វើ
ករែចករែំលកករយល់េឃើញ និងពត័ម៌នេផ ងៗជមយួខញុ ំ។ ខញុ ំ្រតូវបនបដិេសធជថមីម្តងេទៀតនូវសិទធិជបួជមយួជន
ជបឃំុ់ ែដលេនកនុងឱកសេនះ មនឯកឧត្តម កឹម សុខ េនមណ្ឌ លអបរ់ែំកែ្របទី៣ េទះជយ៉ងេនះកេ៏ យ កខ៏ញុ ំ្រតូវ
បនផ្តល់ឱកសឱយេធ្វើទស នកិចចេទកនព់នធនគរេបសីុ៉(PJ) និងជបួជមយួេ ក ញឹក ប៊នុៃឆ។ 
 

ខញុ ំមនេសចក្តីរកី យ សូមេធ្វើេសចក្តី យករណ៍អំពីរបកគំេហើញបឋមៃនដំេណើ រទស នកិចចរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំនឹង
បង្ហ ញរបយករណ៍ចុងេ្រកយេនះ នសមយ័្របជំុរបស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  េនែខកញញ  នទី្រកុងហ ុែឺណវ។ 
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្របេទសកមពុជេនែតបន្តទទលួបនកំេណើ នេសដ្ឋកិចចដរ៏ងឹម ំនិងករអភវិឌ យ៉ងឆបរ់ហ័ស ែដលបនផ្តល់
ធនធនស្រមបក់រេលើកកមពស់កិចចករពរសងគម និងករទទលួបនករអបរ់ ំករងរ និងកិចចគពំរសុខភពសមរមយ។ 
ខញុ ំមនេសចក្តីរកី យចំេពះែផនករអភវិឌ សន្តិសុខសងគម និងមលូនិធិសមធមសុ៌ខភព និងេធ្វើករឈនេទរកលទធ
ភពទទលួបនកិចចគពំរសុខភពជសកល។ ខញុ ំរកី យផងែដរ ចំេពះគេ្រមង កសបងស្តីពីករេផទរមលូនិធិដល់្រស្តី
មនៃផទេពះ និង្រស្តីែដលេទើបនឹងស្រមលកូន។ ករបងៃ់ថ្លេស មតុភពស្រមប្់រស្តីេនកនុងវស័ិយ យនភណ័្ឌ  (្របក់
ែខ ១២០% ស្រមបរ់យៈេពលបីែខ) កជ៏ចំណុចវជិជមនផងែដរ។ កិចចគពំរសុខភព និងសន្តិសុខសងគមមនតៃម្លខពស់ 
ប៉ែុន្តជនិចចកល ករណ៍េនះ្រតូវបនរ ្ឋ ភបិលប ្ត កទុ់នដម៏នតៃម្លស្រមប្់របជជនរបស់ខ្លួន។ ល់គេ្រមង
ែផនករ និងយុទធ ្រស្តទងំអស់េនះ សុទធែត្រតូវករឲយមនធនធន្រគប្់រគន ់និងមនករឃ្ល េំមើលយ៉ងដិតដល់រងឹ
ម។ំ ទងំេនកនុង្របេទសកមពុជ ទងំេនេលើពិភពេ ក ្រស្តីមនៃផទេពះបនបន្តបតប់ងក់រងររបស់ខ្លួនេ យ រ
មលូេហតុមនិ្រតឹម្រតូវ េនេពលែដលៃផទេពះ ចេមើលេឃើញចបស់ ឬ្រតូវបនេគជូនដំណឹង។ េហតុផល “ជផ្លូវករ” 
មនលកខណៈេផ ងៗគន  ប៉ែុន្តេនទីបំផុត ្រស្តី្រតូវបតប់ងក់រងរ េហើយអតថ្របេយជនព៍កព់ន័ធដៃទេផ ងេទៀតរបស់ពកួ
គត ់ក្៏រតូវបតប់ង្់រសបេពលគន េនះែដរ ែដលេធ្វើឲយពកួគត ់និងកូនរបស់គតង់យរងេ្រគះជពិេសស។ េន្របេទស
កមពុជ េនែតបន្តមនមនុស ែដលជបួបញ្ហ មនិ ចទទលួបនេស គពំរសុខភពេ យឥតគិតៃថ្ល េទះបីជមនប័
ណ្ណ េប ជតិរបបសន្តិសុខសងគម (ប.ស.ស.) េហើយនិងបណ័្ណ មលូនិធិសមធមសុ៌ខភពេហើយក្តី។ ខញុេំលើកទឹកចិត្តដល់រ
្ឋ ភបិលសូមឲយបន្តយកចិត្តទុក កក់នុងវស័ិយសុខភបិល សន្តសុិខសងគម និងករអបរ់ ំនិងេធ្វើករងរជលកខណៈអន្តរ

្រកសួង និងជមយួ ថ បន័រ ្ឋ ភបិលេន្រគបថ់ន ក ់េដើមបធីនថ េស កមមទងំេនះ ចរកបន ចមនលទធភពេ្របើ
្របស់បន  ចទទលួយកបន និងមនគុណភពខពស់ ស្រមប្់របជជនកមពុជ្រគបរ់បូ។ 

 
្របេទសកមពុជបនេប្តជញ គ្ំរទដល់្រគបេ់គលេ អភវិឌ នេ៍ យចីរភព រមួបែនថមទងំេគលេ េបសសំ ត

មនីនិង្រគបម់និទនផ់ទុះផងែដរ។ ខណៈេពលែដលកមពុជនឹងបង្ហ ញពីែផនករមលូ ្ឋ នរបូនីយកមមៃនេគលេ ទងំេនះ
ស្រមបអ់នុវត្តកនុង្របេទសរបស់ខ្លួនេទកន្់រកុមករងរជនខ់ពស់នឆន េំ្រកយ ភស័្តុ ងៃនករវវិឌ នជ៍កែ់ស្តងសំេ
សេ្រមចឱយបននូវេគលេ ទងំអស់្រតូវបនចតទុ់កជេរឿងដសំ៏ខនរ់បស់កមពុជ។ កនុងករណីេនះ ករេកៀរគរធនធន
ននគឺជចំណុចគន្លឹះ។ េនកនុងជំនបួជមយួរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ ខញុ ំបនពិភក អំពីត្រមូវករចតថ់ន ក់
ទិភពេទេលើករវនិិេយគកនុងវស័ិយសិទធមិនុស  និងកនុងេគលេ អភវិឌ នេ៍ យចីរភពទងំ យែដលពកព់ន័ធវស័ិ

យសិទធិមនុស ។ ករផ្តល់ធនធន្រគប្់រគនស់្រមបស់កមមភពអភវិឌ ន ៍និងករអនុវត្តសិទធិមនុស គឺជករចូលរមួ
ចំែណកដល់ករក ងសន្តិភពនិងេសថរភពរបស់សងគម។ ខញុទំនទងឹរងច់ទំទលួែផនករេធ្វើមលូ ្ឋ នរបូនីយកមមៃនេគល
េ អភវិឌ នេ៍ យចីរភព (ែដលខញុយំល់ថនឹង ច្រតូវផ ព្វផ យកនុងឆន េំនះ) និងមនឆនទៈេធ្វើករងរជមយួរ ្ឋ ភបិល 
និងៃដគូអភវិឌ នន៍នែដលេ្រជើសេរ ើសេ យរ ្ឋ ភបិលសំេ េធ្វើយ៉ង ឱយកមពុជសេ្រមចឱយបន និងសេ្រមចេលើសពី
សូចនករែដលបនកំណត។់ 
 

េដើមបេីធ្វើឱយសមទិធផលខងសិទធេិសដ្ឋកិចចនិងសិទធិសងគមមនករចកឫ់សយ៉ងរងឹម ំ គឺជេរឿងដច៏បំច ់ែដល
េយើង្រតូវេគរពឱយបននូវសិទធពិលរដ្ឋនិងសិទធនិេយបយ។ ចប់ ងំពីខញុ ំបន យករណ៍េទកន្់រកុម្របឹក សិទធិ
មនុស ងំពីែខកញញ  ឆន ២ំ០១៧ មក កររតឹតបតិែផនកេសរភីពកនុងករ្របមលូផ្តុ ំ េសរភីពខងករបេញចញមតិ និងេសរ ី
ភពខងសមគម រតឹែតេកើនេឡើងយ៉ងធងនធ់ងរ មនិែតប៉េុ ្ណ ះករចូលរមួកនុងសកមមភពនេយបយ និងសិទធិេបះេឆន ត
កម៏នករែ្រប្របួលយ៉ងគំហុកផងែដរ។ ជលទធផល តអួងគនេយបយ្រតូវបន មឃតម់និឱយចូលរមួេធ្វើសកមមភព
នេយបយជតិ ្របពន័ធផ ព្វផ យ្រតូវបនបិទ េហើយតអួងគសងគមសីុវលិជេ្រចើនមនភព ទ កេ់សទើរកនុងករនិយយស្តីជ
ចំហ ឬកនុងករេធ្វើសកមមភពករពរសិទធិមនុស ។ 
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េនឯកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក សិទធមិនុស កនុងែខ កញញ  ឆន ២ំ០១៧ (េពលគឺេ្រកយេពលមនករចបខ់្លួនេ ក កឹ
ម សុខ ែដលជ្របធនអតីតគណបក សេ្រងគ ះជតិ) រដ្ឋជេ្រចើនបនេលើកេឡើងអំពីកង្វល់ននទកទ់ងនឹងធមម នុរបូ
ភព និងភព ចេជឿទុកចិត្តបនស្រមបក់រេបះេឆន តនេពលខងមខុ។ កររ ំ យគណបក សេ្រងគ ះជតិេនៃថងទី 
១៦ ែខវចិឆិក, ករ មឃតស់មជិកទងំ ១១៨ របូ ៃនគណបក សេ្រងគ ះជតិ មនិឱយេធ្វើសកមមភពនេយបយ
ស្រមបរ់យៈេពល្របឆំន  ំេហើយនិងករែបងែចក សនៈទងំអស់របស់គណបក េនះេឡើងវញិ ទងំេនថន កជ់តិ និង
ថន កេ់្រកមជតិ េហើយែចកេទឱយសមជិកេផ ងេទៀតែដល្របជពលរដ្ឋមនិបនេបះេឆន តឱយ (ែដលសមជិកទងំេនះ
មកពីគណបក កនអំ់ ច និងគណបក េផ ងៗ) គឺជករបដិេសធសិទធិេ្រជើសេរ ើសអនកតំ ងស្រមបកិ់ចចករ ធរ
ណៈ មរយៈមេធយបយេ្រជើសេរ ើសេ យេសរ ីេហើយែដលសិទិធេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យ្របជជនែដលមនចំននួ
េ្រចើនគរួឱយកតស់មគ ល់។ ខញុអំំពវនវេឡើងវញិដល់រ ្ឋ ភបិលឱយ ្ត រលំហស្រមបឱ់យ្របជជនកមពុជ្រគបរ់បូ ចអនុវត្ត
សិទធឈរេឈម ះឱយេគេបះេឆន តេឡើងវញិេ យគម នេសចក្តភីយ័ខ្ល ច ឬករបំភតិបំភយ័។ ខញុកំអំ៏ពវនវផងែដរឱយមនករ
ពិចរ េឡើងវញិជបនទ នម់យួេទេលើប្រមមជទូេទ មឃតត់អួងគនេយបយទងំ ១១៨ របូេនះ។ 
 

េលើសពីេនះេទេទៀត ខញុ ំបនសែម្ដងកង្វល់ដល់រ ្ឋ ភបិល ចំេពះករបន្តបិទលំហសងគមសីុវលិ និងកររតឹតបតិ
េទេលើសិទធិេសរភីពជមលូ ្ឋ នេនកមពុជ។ លកខខណ្ឌ ត្រមូវខងនីតិវធីិគឺេដើរហសួពីចបប ់ែដលបេងកើតឲយមនឧបសគគ
បែនថមេទៀតដល់ករងរ្រសបចបបរ់បស់អងគករសងគមសីុវលិនន។  បទបបញញត្តិេផ ងៗែដលមនែចងកនុង្រកម្រពហម
ទណ្ឌ  ្រតូវបនេ្របើ្របស់ េដើមបរីតឹតបតិដល់េសរភីពកនុងករបេញចញមតិកនែ់តេកើនេ្រចើនេឡើងជលំ ប។់ បទបបញញ តិ្ត
ថមីៗកនុង្រកម្រពហមទណ្ឌ  និងរដ្ឋធមមនុញញ  េបើកផ្លូវឲយមនកររតឹតបតិេលើេសរភីពេ្រចើនែថមេទៀត។ េសរភីពទងំេនះ  ច
រតឹតបតិេទបន ែតកនុងករណីមនមលូេហតុសមម្រតក្រមតិតិចតចួប៉េុ ្ណ ះ។ រ ្ឋ ភបិល និងតុ ករ ្រតូវេ្របើ្របស់
ចបបជ់សំ ងឲយមនលកខណៈសីុសង្វ កគ់ន ។ 
 

ខញុ ំបនេលើកអំពីករណីមយួចំននួជហូរែហរ ជមយួរ ្ឋ ភបិល ែដលខញុ ំយល់ថ ករណីទងំេនះ ចនឹងបេងកើត
បរយិកសភយ័ខ្ល ច និងករបំភតិបំភយ័ ែដល ចបះ៉ពល់ជអវជិជមនដល់សិទធិេសរភីពរបស់អនកដៃ៏ទ កនុងករបេញចញ
មតិ ែដលនដំល់ កក់ររតឹតបតិករនិយយស្តី និងករ ងំដល់ករពិភក េដញេ លជ ធរណៈ ្របកបេ យ
ករទទលួខុស្រតូវ និងភពៃឆន្របឌិត ស្ដីពីបញ្ហ ទងំ យពកព់ន័ធនឹងផល្របេយជន៍ ធរណៈ។ ្របករេនះ មន
លកខណៈធងនធ់ងរជពិេសស េ យ រែតករេបះេឆន តជតិ នឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេនៃថងទី២៩ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨ ខងមខុ
េនះ។ ករតឹតបតិសេម្លង្របជពលរដ្ឋកមពុជ េនទីបំផុត ចជករគំ មកំែហងដល់សថិរភព ែដលរ ្ឋ ភបិល និង្របជ
ពលរដ្ឋ បនេធ្វើករយ៉ងលំបកេដើមបកី ង ។ េសរភីពខងសមគម េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងេសរភីពកនុងករ
ជបួ្របជំុេ យសន្តវិធីិ ្រតូវបនករពរ និង្រតូវេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើង (េ យមនិែមន្រតូវរតឹតបតិេឡើយ) េនកនុងសងគម្របជធិប
េតយយេសរពីហុបក ។ 
 

ខញុ ំបនបេញចញទស នៈរបស់ខញុ ំជេ្រចើនដងមកេហើយអំពីករបន្តមននិនន កររបស់រ ្ឋ ភបិលចំេពះករ
្រគប្់រគងេ យយកចបបជ់ែខល (Rule by law) ជជងករអនុេ ម មនីតិរដ្ឋ ែដលកំណតេ់ យរដ្ឋធមមនុញញ។ 

 
នីតិរដ្ឋ មនអតថនយ័េលើសពីករអនុវត្តចបប។់ មននយ័ថ មនិមននរ មន ក ់រមួទងំរ ្ឋ ភបិលផងែដរ 

មនិ ចេនពីេលើចបបប់នេទ។ បគុគល្រគបរ់បូ េហើយនិង ថ បន័ និងអងគភពទងំ យ ្រតូវែតមនករទទលួខុស្រតូវ
ចំេពះចបបទ់ងំ យែដលបន្របកសឲយេ្របើ្របស់ជ ធរណៈ ចបបែ់ដលមនករវនិិចឆយ័េ យឯក ជយ ែដល
្រសបេទ មបទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្តរជតិ។ េបើមនិដូេចន ះេទ អភបិលកិចចមយួ ្របកដជនឹងក្ល យេទជករ្រគប្់រគង



4 
 

េ យយកចបបជ់ែខល (Rule by law) ែដលចបបទ់ងំេនះ មនិបនេគរពេទ មេគលករណ៍សិទធិមនុស  មនិបន
អនុមត័្រសប មដំេណើ រករតម្ល ភព និង ្រតូវបនអនុវត្ត មទំេនើងចិត្ត ឬេ យមនករេរ ើសេអើង។ 

 
ដូចែដលខញុ ំបនែថ្លងេនខងេដើម ចបបទ់ងំអស់ ្រតូវែតបន្រពងេឡើងេ យមនករ្របុង្របយត័ន ជមយួនឹង

ករផ ព្វផ យេសចក្តី្រពងេនះជ ធរណៈ ស្រមបជ់កមមវតថុៃនករពិេ្រគះេយបល់ និង្រតូវបន្រតួតពិនិតយេឡើង
វញិ េដើមបឲីយ្រសប មបទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្តរជតិ ែដល្របេទសបនទទលួយកេ យសម័្រគចិត្ត។ េនកនុងនយ័េនះ 
ករអនុវត្តេនបន្តមនភពមនិសីុសង្វ កគ់ន េនេឡើយ។ មយ៉ងេទៀត ខញុ ំ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្ត េ យដំេណើ រករ្រពងចបប់
មយួ ស្រមបេ់សចក្តី្រពងចបបស់្តីពីសិទធិទទលួបនពត័ម៌ន ែដលខញុ ំបនដឹងថ កន្លងមកេសចក្តី្រពងចបបេ់នះ គឺជ
លទធផលមយួៃនករពិេ្រគះេយបល់យ៉ងទូលំទូ យ។ ខញុកំប៏នយល់្រពមជមយួនឹងសំេណើ មយួរបស់្រកសួងយុត្តិធម ៌
កនុងករែចករែំលកទស នៈរបស់ខញុ ំស្តីពីសិទធិមនុស  េដើមបឲីយមនភព្រសបគន ជមយួនឹងេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករព
េពះជំនសួ។ 

 
េទះជយ៉ង កេ៏ យ គរួឲយេ ក ្ត យ ចបបទ់ងំ យ មនិ្រតួវបន្រតួតពិនិតយជ្របពន័ធេ យអងគនីតិ

បញញត្តិ េទេលើភពសម្រសបជមយួសិទធិមនុស េនះេឡើយ។ ជពិេសស ករយកចិត្តទុក ក ់គឺ្រតូវករជចបំច់
ស្រមបច់បបទ់ងំ យែដល កែ់តងកនុងរេបៀបរហ័ស (fast-tracked laws)។ ករេធ្វើវេិ ធនកមមេទេលើរដ្ឋធមមនុញញ  
និង្រកម្រពហមទណ្ឌ  ែដល្រតូវបន្របកសឲយេ្របើ្របស់កលពីែខមនុ មនិមនភពសម្រសបេទ មបទ ្ឋ នអន្តរជតិស្តី
ពីេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និង កររតឹតបតិែដល្រតូវបនអនុញញ តិេនះេទ។ ដូេចនះ ចបបទ់ងំ យេនកមពុជ មនិ
្រតូវបនអនុមត័្រសប ម្របពន័ធតម្ល ភពេ យេបើកចំហររបស់រ ្ឋ ភបិល ជនិចុចេនះេទ។ ខញុសូំមែថ្លងេឡើងវញិថ ចបប់
ទងំ យ ្រតូវែតបន្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេ យមនករ្របុង្របយត័ន និង្របកបេ យតម្ល ភព មនុេពលអនុមត័ េដើមបី
ធនបនភពសម្រសបជមយួបទ ្ឋ នសិទធមិនុស អន្តរជតិ។ 

 
េដើមបធីនឲយមននីតិរដ្ឋ ករអនុមត័ចបបទ់ងំ យ ្រតូវែតអនុវត្តឲយមនភពសម្រសប កនុងនយ័សមភពជ

មលូ ្ឋ ន និង្រសបជមយួភព្រតឹម្រតូវៃនចបប។់ េធ្វើឲយខញុ ំកនែ់តមនភពចបស់ ស់បែនថមេទៀតថ មនភពមនិ
សីុសង្វ កគ់ន ជមយួនឹងករអនុវត្តចបបស់្តីពីភស័្តុ ង។ ម្រ ៣២១ ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  គឺជបញញត្តិេគល។ 
បចចុបបននេនះ មនិមនេសចក្តីែណនបំែនថមេទៀតស្តីពីករ យតៃម្លភស័្តុ ងេទ។ មនឧទហរណ៍មយួចំននួែដលេច្រកម
េន ឧទធរណ៍ បនសេ្រមចឲយជនជបេ់ចទរចួផុតពីបទេចទ េ យេហតុផលខ្វះភស័្តុ ង កប៏៉ែុន្តករអនុវត្តជក់
ែស្តង គឺមនិែមនដូចករណីេនះទងំអស់េនះេទ។ កររ ំ យគណបក សេ្រងគ ះជតិ និង ករបន្តករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ
សននអតីត្របធនេ ក កឹម សុខ គឺេចទជបញ្ហ  េ យ រែតភស័្តុ ងែដលេលើកេឡើងស្រមបក់ររ ំ យគណ

បក សេ្រងគ ះជតិ គឺជែផនកមយួៃនភស្តុ ងដូចគន  ែដលបចចុបបននកំពុង្រតូវបនយកមកសំ ងេ យេច្រកមេសុើបសួរ
ៃន ដំបងូ ែដលកំពុងែតដំេណើ រករនីតិវធីិេសុើបអេងកតថេតើ្រតូវេចទ្របកន្់របឆងំនឹងេ ក កឹម សុខ ចំេពះបទ
េលមើសសនទិដ្ឋិភពជមយួបរេទសឬយ៉ង ។ ្រកសួងយុត្តធិម ៌គរួែតពិចរ កនុងករបេងកើតេសចក្តែីណនឲំយបន
ចបស់ ស់ ស្តីពីបទ ្ឋ នសម្រសប និង ករ យតៃម្លេលើភស័្តុ ង។ េមេរៀនមយួចំននួគរួែត្រតូវបនេរៀនសូ្រតពីករងរ
របស់អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ (អ.វ.ត.ក.)។ 
 

ខញុ ំសូម ្វ គមនយ៉៍ងកកេ់ក្ត ចំេពះករងរេនកនុង ឧទធរណ៍ស្តីពីករព្រងឹងសំ ងេហតុ មផ្លូវចបប ់និង
ករពិភក របស់េយើងអំពីករេបះពុមព លដីក។ េដើមបឲីយករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមចចិត្តកនុង្របពន័ធតុ ករ កនែ់តមន
ភពល្អ្របេសើរ និងមនតម្ល ភព គរួមនភពចបស់ ស់ែផនកចបបក់នែ់តជកច់បស់ ករសេ្រមចចិត្តគរួែត្រសបេទ
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នឹងភស័្តុ ង និងករអនុវត្តចបប ់និងជេហតុព្រងឹងករយល់េឃើញជ ធរណៈេនកនុងឯក ជភពៃន្របពន័ធតុ ក
រ។ ជករពិត ករេបះពុមព ល្រកម/ លដីក និងសំ ងេហតុ កនឹ៏ងផ្តល់អតថ្របេយជនដ៍ល់ កលវទិយល័យ និង
ជបណ្ឌិ តសភវជិជ ជីវៈតុ ករផងែដរ េនកនុងករងរដសំ៏ខនរ់បស់ពកួេគ េលើករអបរ់អំនកជំនញែផនកចបបន់េពលអ

នគត។ ែផនករកនុងករេបះពុមពផ យេសចក្តសីេ្រមច និងសំ ងេហតុផ្លូវចបប ់គរួែត្រតូវបន 
អនុវត្តបន្តេទមខុេទៀត។ 

 
ករទទលួបនយុត្តិធមេ៌នែត្រតូវបនបដិេសធចំេពះមនុស ជេ្រចើន។ ខញុ ំេនែតមនកង្វល់ចំេពះកររកី ល

លៃនករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន។ ខញុ ំកម៏នកង្វល់ផងែដរ ចំេពះករអនុវត្តៃនសវនករែដលមនិ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុង 
រយៈេពលសមេហតុផល។ ខញុ ំអំពវនវជថមីម្តងេទៀតសូមឲយទំ កប់ទេចទជ ថ ពរ ចំេពះករេចទ្របកន្់របឆងំនឹង
បគុគលិកេនអងគករ ដហុក។ គឺជកររេំ ភេទេលើសិទិធទទលួបនករជំនំុជ្រមះេ យមនិពនយរេពលកនុងករណី
ែដលមនករពយួរបទេចទ្របកនេ់ យមនិកំណតេ់ពល េហើយនិងកនុងករណីេលើកយកករេចទ្របកនម់យួចំននួ
េចះៗមកជំនំុជ្រមះជថមី។ ឧទហរណ៍ករណីេលចេធ្ល រមយួចំននួ រមួមនករណីអនក្រសី េទព វននី (២០១៣) និងេ ក 
ញឹក ប៊នុៃឆ (២០០៧)។ ករជំនំុជ្រមះេ យយុត្តិធម្៌រតូវែតេធ្វើេឡើងកនុងរយៈេពលសមេហតុផល គិតពីៃថងចបខ់្លួនដំបូ
ង។ េនះគឺជករណីកង្វល់ខ្ល ងំជពិេសសេនេពលែដលមនមនុស ្រតូវបនឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន មករអនុវត្តជស្ត
ង់ រេន្របេទសកមពុជ។  

 
ខញុ ំសូម ្វ គមនក៍របេងកើតេគលនេយបយថន កជ់តិស្តីពីជំនយួែផនកចបប ់និងជ្រមុញឲយគេ្រមងេនះ ្រតូវបន

អភវិឌ យ៉ងេពញេលញ និងមនធនធន្រគប្់រគន។់ ខញុ ំសូមបញជ កជ់ថមីនូវករអំពវនវរបស់ខញុ ំចំេពះ្របក្់រប បក់្តី  
ទងំអស់ ្រតូវ កប់ង្ហ ញជ ធរណៈ។ ខញុ ំគ្ំរទផងែដរ ករបន្តពិនិតយេឡើងវញិនូវចបបេ់គលទងំបីស្តីពី្របពន័ធ
តុ ករ និងែផនករបណ្តុ ះប ្ត លយ៉ងេពញេលញ េហើយបនទ បម់កបញជូ នេច្រកមៃន ឧទធរណ៍េទបំេរ ើករេន

ឧទធរណ៍ មតំបន។់ ទងំេនះនឹងេធ្វើឲយ្របពន័ធយុត្តិធមក៌នែ់ត ចទទលួយកបន និងកតប់នថយករភពចបំច់
ែដលអនកជបឃំុ់ជេ្រចើននក្់រតូវេធ្វើដំេណើ រមកកន់ ជធនីភនេំពញ េដើមបចូីលរមួកនុងសវនករ ឧទធរណ៍។ ខញុសូំម
អំពវនវដល់្រកសួងយុត្តធិម ៌សូមជ្រមុញឲយដំេណើ រករនូវមជឈមណ្ឌ លេស កមមយុត្តធិមក៌នុងតំបន ់និងកមមវធីិអបរ់ែំដល
ពកព់ន័ធ េដើមបគី្ំរទករេ្របើ្របស់ឲយបនទូលំទូ យអំពីករ កឲ់យសថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ (ជជង
ករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន (និងេដើមបបំីេពញនូវជេ្រមើសេទសេផ ងៗជំនសួឲយករផ្តនទ េទស កព់នធនគរ។ 

 
កនុងអំឡុងទស នកិចចេនះ ខញុ ំបនទទលួរបយករណ៍អំពីករបញ់្រប រ េនៃថងទី៨ ែខមនី េ យកម្ល ងំ

្រប ប់ វធុេទេលើអនកត ៉ទកទ់ងនឹងទំនស់ដីធ្លីជមយួ្រកុមហុ៊នចំករេកសូ៊កនុង្រសុកសនួល េខត្ត្រកេចះ។ ខញុ ំបន ម
ន ថ នភពេនះយ៉ងជិតដិតបំផុត និងបនេលើកេឡើងនូវកង្វល់ននអំពីបញ្ហ េនះេ យផទ ល់េនេពលជបួ្របជំុ

ជមយួម្រន្តីននរបស់រ ្ឋ ភបិល។ ខញុ ំមនេសចក្តី្រពួយបរមភចំេពះពត័ម៌នែដលខញុ ំទទលួបនែដលថផទះនិង្រទពយ
សមបត្តិៃនសហគមនែ៍ដលត ៉ េនះ ្រតូវបនដុតបំផ្ល ញ និងថមន្របជពលរដ្ឋយ៉ងតិចបីនកប់នរងរបសួេ យ រ
ករបញ់្រគបក់េំភ្លើង និងករ យដំ ែដល្រតូវបនអះ ងថ្រតូវបន្រប្រពឹត្តេ យកម្ល ងំច្រមុះ។ ខណៈែដលខញុ ំមន
រមមណ៍ធូរ្រ លែដល កម់និមនកររកេឃើញ មយួអំពីករណី ្ល បេ់នះ ខញុ ំេ ក ្ត យែដលអនកសេងកតករណ៍

មកពីករយិល័យ OHCHR និង អងគករសងគមសីុវលិ ្រតូវបន មឃតម់និឱយចូលេទកនតំ់បនេ់នះ េដើមបបីញជ កឱ់យ
បនចបស់ ស់អំពីេហតុករណ៍ែដលបនេកើតេឡើង។ េដើមបជី្របេយជនៃ៍នករេលើកកមពស់ជំេនឿចិត្ត និងតម្ល ភព ខញុ ំ
េជឿជកថ់ ករអនុញញ តិឲយអនកសេងកតករណ៍ឯក ជយចូលេទកនតំ់បនេ់នះ ជករសំខន់ ស់។ ខញុអំំពវនវឲយមន
ករេសុើបអេងកតេ យឯក ជយ។ 
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ថ នភពវកឹវរកនុងករណីេនះកនុងេខត្ត្រកេចះ បញជ កពី់ភពសំខនៃ់នករយល់ដឹង និងករេឆ្លើយតបចំេពះមលូ

េហតុែដលជឫសគល់នឲំយមនករត ៉ េនះ។ មលូេហតុែដលជឫសគល់ទងំេនះ ែដលែតងែតទកទ់ងនឹងករ
បដិេសធសិទធិមនុស  ្រតូវែតមនករេ ះ្រ យេ យលកខណៈ្រតឹម្រតូវ ្របសិនេបើ សន្តភិព េសថរភព និងករអភវិឌ ន៍
្រតូវរក បនេ យចីរភព។ 
 

កនុងកិចច្របជំុផ្លូវករននរបស់ខញុ ំ  ខញុ ំបនសែម្តងនូវកង្វល់ចំេពះភពទូេទៃនអ ថ ធិបបយននែដលេផ្ត តែតេលើ
ទិភពៃនសន្តិភព េសថរភព និងករអភវិឌ ន ៍ជជងករអ ថ ធិបបយពីសិទធិមនុស ។ ្រស័យេហតុេនះ ខញុសូំម

បញជ កជ់ថមថី សិទធមិនុស គឺសំខនច់បំចខ់្ល ងំ ស់ស្រមបស់ន្តភិព េសថរភព និងករអភវិឌ នដ៍ស៏ថិតេសថរជនិរន្ត។៍ 
សិទធមិនុស មនិ ច្រតូវបនេគរពេ យអេន្លើៗ  ឬេមើលរលំងេនះេទ េហើយសិទិធមនុស កម៏និ្រតូវលះបងេ់ឡើយ។ សន្តិ
ភពែដលខ្វះយុត្តធិម ៌គឺមនិសថិតេសថរេទ េហើយករអភវិឌ ែដលខ្វះេសរភីព គឺជករេបះបង្់របជជនេចល។  
ទស នវស័ិយេនះគឺែផ្អកេលើធមមនុញញសហ្របជជតិ និង មនេនកនុងរេបៀប រៈឆន  ំ២០៣០ ែដលគូសបញជ កពី់េគល
េ អភវិឌ ន្៍របកបេ យចីរភព។ ទស នវស័ិយេនះកម៏នឆ្លុះបញច ងំកនុងរដ្ឋធមមនុញញ របស់កមពុជែដលែចងថ ្របេទស
កមពុជនឹង្រតូវក ងឱយេទជ ”េកះសន្តិភព”  េ យែផ្អកេលើ្របពន័ធ្របជធិបេតយយេសរពីហុបក  ធនសិទធមិនុស  
េគរពចបប ់ឱយបនឈនេឡើងរកីចេ្រមើនលូត ស់សំបរូរងុេរឿង។ 
 

ចប ់
 

្រ ្ត ចរយ រ ៉ូ  សមីត (ច្រកភពអងេ់គ្លស) ្រតូវបន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  អ.ស.ប ែតង ងំជអនក យករណ៍
ពិេសសស្តីពី ថ នភពសិទធមិនុស េនកមពុជ កនុងែខមនី ឆន ២ំ០១៥ ។ 
 
អនក យករណ៍ពិេសស ពកួគតគឺ់ជែផនកមយួៃនអ្វីែដលេគ គ ល់ថជនីតិវធីិពិេសសរបស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស ។   
នីតិវធីិពិេសស ( ថ បន័ដធំ៏បំផុតមយួៃនអនកជំនញឯក ជយេនកនុង្របពន័ធសិទធិមនុស  អ.ស.ប) គឺជេឈម ះទូេទមយួៃន
យន្តករឃ្ល េំមើល និងែស្វងរកករពិតឯក ជយរបស់្រកុម្របឹក េនះ។ អនកកន់ ណត្តិនីតិវធីិពិេសស គឺជអនកជំនញ   
ឯក ជយ ែដល្រកុម្របឹក សិទធមិនុស បនែតង ងំេឡើង េដើមបេីធ្វើករងរពកព់ន័ធនឹង ថ នភពសិទធិមនុស របស់្របេទស
មយួជក់ ក ់ឬបញ្ហ សិទធិមនុស មវស័ិយនីមយួៗ េន្រគបតំ់បនទ់ងំអស់ៃនពិភពេ ក។ ពកួគតម់និែមនជ
បគុគលិក អ.ស.ប េទ េហើយេធ្វើករឯក ជយពីរ ្ឋ ភបិល និង អ.ស.ប។ ពកួគតបំ់េរ ើករកនុងសមតថភពបគុគលផទ ល់របស់ 
ខ្លួន េហើយមនិទទលួ្របកេ់បៀរវត រេ៍លើករងរេនះេឡើយ។ 
 

ពិនិតយេមើលរបយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី្របេទសកមពុជ។  
 
សិទធិមនុស  អ.ស.ប េគហទំពរ័ស្រមប្់របេទស៖ កមពុជ 
 
ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម និងករ កសួរពត័ម៌នេផ ងៗ សូមទកទ់ង៖ 
េ ក ម៉ស៍មដូ គ រ គ  (Mahmoud Garga) មរយៈទូរស័ពទេលខ៖ (+៨៥៥ (០)១២ ៧៩០ ១៧៨ ឬ អុីែមល៉ 
mgarga@ohchr.org ) 
 

អនក្រសី អុីសទឺរ  ំ(Esther Lam) មរយៈទូរស័ពទេលខ៖ (+៤១ ៧៩ ៤៤៤ ៣៩៤០ ឬ អុីែមល៉ 
mgarga@ohchr.org ) 
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ស្រមបក់រ កសួរពត័ម៌នពកព់ន័ធនឹងអនកជំនញឯក ជយដៃទេទៀតរបស់ អ.ស.ប សូមទកទ់ង៖ 
េ ក េហ រមឺ ីឡូរងស៍់ (Jeremy Laurence) សិទធិមនុស  អ.ស.ប– អងគភព្របពន័ធផ ព្វផ យ មរយៈទូរស័ពទេលខ៖ 
(+៤១ ២២ ៩១៧ ៩៣៨៣ ឬ អុីែមល៉ jlaurence@ohchr.org) 

 
ឆន ២ំ០១៨ េនះ គឺជខបួេលើកទី៧០ ៃនេសចក្ត្ីរបកសជសកលស្តីពីសិទធមិនុស  ែដលអងគករសហ្របជជតិបន 
អនុមត័េនៃថងទី១០ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៤៨។ េសចក្តី្របកសជសកលេនះជបលំ់ បថ់ន កពិ់ភពេ ក ែផនកខងអតថបទែដល
្រតូវបនបកែ្របជ ៥០០ ភ  េ យែផ្អកេលើេគលករណ៍្រគឹះែដលថ «មនុស ្រគបរ់បូេកើតមកមនេសរភីព និង
សមភពខងេសចក្តៃីថ្លថនូរនិងសិទធ»ិ។ េគលករណ៍្រគឹះេនះ សថិតេនជមយួមនុស ្រគបរ់បូ ជេរៀង ល់ៃថង។ េដើមបី
េគរពខបួេលើកទី៧០ ៃនឯក រែដលមនឥទធិពលដវ៏េិសសវ ិ លេនះ និងេដើមបរីក េគលករណ៍េនះកំុឲយបតប់ង ់
េយើងសូមេសនើឲយមនុស ្រគបរ់បូេនេលើពិភពេ ក េ្រកកឈរេឡើងេដើមបសិីទធមិនុស ៖  
www.standup4humanrights.org.  
 
 


