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I. េសចក្តេីផ្តើម 
 

 ១. របយករណ៍េនះ ្រតូវបន កជូ់ន្រសប មេសចក្តីសំេរចចិត្តេលខ១៨/២៥ របស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  
ែដលបរយិយអំពីសកមមភពករងររបស់ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតទិទលួបនទុកសិទធិមនុស  
(ករយិល័យOHCHR) ្របចកំមពុជ កនុងអំឡុងេពលចបពី់ែខកកក  ឆន ២ំ០១១ ដល់ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ ។ 
 
 ២. វត្តមនរបស់ករយិល័យOHCHR ្របចកំមពុជ ្រតូវបនគណៈកមមករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ្របគល់ ណត្តិ 
ឲយកនុងេសចក្តីសំេរចចិត្តរបស់ខ្លួន េលខ១៩៩៣/៦ បនបន្តជយួ ឧបតថមភដល់រ ្ឋ ភបិល និង្របជជនកមពុជ កនុងករេលើក 
សទួយ និងករេគរពសិទធិមនុស ។ េនកនុងអំឡុងេពលសថិតេ្រកមករពិនិតយេឡើងវញិេនះ កមមវធីិសហ្របតិបត្តិកររបស់ 
ករយិល័យOHCHR ជមយួរ ្ឋ ភបិល សងគមសីុវលិ និងសហគមនអ៍ភវិឌ ន ៍បនបន្តេផ្ត តសំខនេ់លើវស័ិយធំៗចំននួ 
្របគឺំ៖ ករគ្ំរទកំែណទ្រមងព់នធនគរ ករករពរេសរភីពជមលូ ្ឋ ន និងករអភវិឌ នស៍ងគមសីុវលិ ករករពរសិទធិ 
ដីធ្លី និងលំេន ្ឋ ន ករគ្ំរទកំែណទ្រមងច់បប ់ និង្របពន័ធយុត្តិធម ៌ និងករេលើកកំពស់េករ ្តិ៍ដំែណលរបស់អងគជំនំុជ្រមះ 
វ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ(អ.វ.ត.ក)។ 
 
 ៣. អនុេ ម ម ណត្តិរបស់ខ្លួន ករយិល័យOHCHR បនបន្តេធ្វើករងរជមយួៃដគូរ ្ឋ ភបិលកនុង ម រតី 
ៃនករសនទន្របកបេ យនយ័ ថ បន និងករេគរពគន េទវញិេទមក។ ដូចែដលសកមមភពបនបង្ហ ញ្រ បេ់នកនុង 
របយករណ៍េនះ ករយិល័យOHCHR បនសឲយេឃើញថ ជ្របភពមយួដរ៏ងឹមៃំនជំនញករបេចចកេទសេលើវស័ិយ 
សិទធិមនុស  ែដលកមពុជេនែតបន្ត្របឈមនឹងករលំបកបំផុតមយួចំននួ។ ភស្តុ ងជកច់បស់ែថមេទៀត បនបង្ហ ញ 
មរយៈករសេ្រមចរបស់រ ្ឋ ភបិល បន្តរយៈេពលពីរឆន  ំចបពី់ៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១២ នូវអនុស រណៈេយគយល់

គន (MoU) របស់ខ្លួន ែដល្រគប្់រគងេលើករផ្តល់ជំនយួឧបតថមភែផនកបេចចកេទសេ យករយិល័យOHCHR។ ទនទឹមនឹង 
េនះ ករយិល័យOHCHR បនគ្ំរទដល់កិចចពិភក េទ្វរភគីជមយួសមភគីរ ្ឋ ភបិល េនេពលមនករេលើកេឡើង 
អំពីបញ្ហ លំបកសមុ្រគ ម ញខងសិទធិមនុស  កនុងករណីរេំ ភសិទធិមនុស មយួៗ ចេ់ យែឡក េហើយម្តងមក ល 
ករយិល័យOHCHR បនេលើកអំពីកង្វល់េផ ងៗជ ធរណៈ ្រសប ម ណត្តសិកលរបស់ឧត្តមសនងករសិទធិ 
មនុស ។  
  
 ៤. េនកនុងអំឡុងេពលេធ្វើរបយករណ៍េនះ បនកតសំ់គល់េឃើញមនេហតុផលមយួចំននួ។ មយួគឺថ កិចច 
សហ្របតិបត្តកិររ ងរ ្ឋ ភបិល និងករយិល័យOHCHR បនល្អ្របេសើរេនកនុងវស័ិយមយួចំននួ ចប់ ងំពីេពលេធ្វើ 
របយករណ៍េលើកមនុ។ វឌ នភពេនះ ្រតូវបនករយិល័យOHCHR ទទលួ ្វ គមន។៍ កិចចសហ្របតិបត្តិករភគ 
េ្រចើន ែដលបនគូសបញជ កេ់នកនុងរបយករណ៍េនះ េផ្ត តេលើករភជ បក់រយល់ដឹងពីសិទធមិនុស  និងចេន្ល ះ្របេ ង 
សមតថភពកនុងរ ្ឋ ភបិល។ ្របសិទធភពៃនកិចចសហ្របតិបត្តកិរេនះ ដូចសព្វដង ្រតូវបនេធ្វើករ យតំៃល អំពីផលបះ៉ 
ពល់របស់  េទេលើករទទលួបនសិទធិមនុស  េ យមនុស ្រគបរ់បូ េនកមពុជ។  
 
 ៥. ករយិល័យOHCHR បនបេងកើនករងររបស់ខ្លួន េលើករណីមយួៗ ចេ់ យែឡក េនកនុងអំឡុងេពលេធ្វើ 
របយករណ៍េនះ េ យបនេធ្វើទស នកិចចជង ១៥០ េលើក េដើមបេីសុើបអេងកតករណីែដលមនអះ ងពីកររេំ ភសិទធិ 
មនុស េន្រគបេ់ខត្ត-្រកុង ទូទងំ្របេទស។ ករងរេនះ បនបញជ កពី់និនន ករគរួឲយ្រពួយបរមភមយួចំននួ រមួមន៖  
  (ក) ភព្រសួច្រ វៃនទំនស់េ្រចើនេលើសលុប ពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ ដីធ្លី េហើយអំេពើហឹង មនករេកើនេឡើង 
េទេលើភគីសហគមន ៍ែដលករពរសិទធិដីធ្លរីបស់ខ្លួន   
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 (ខ) និទណ្ឌ ភពេនែតបន្តមនចំេពះកររេំ ភសិទធិមនុស ធងនធ់ងរ និងមនករកតេ់ទសឆបរ់ហ័ស ម 
ទំេនើងចិត្ត េលើអនកករពរសិទធិមនុស   
 

  (គ) កំេណើ នមយួគរួឲយកតសំ់គល់ កនុងករេ្របើ្របស់្រគបក់េំភ្លើងពិត េ យកំ ំងសន្តិសុខ្របឆងំនឹង 
្របជពលរដ្ឋែដលទមទរសិទធរិបស់ខ្លួន (េនអំឡុងេពល្របែំខដំបងូ កនុងឆន ២ំ០១២ ករយិល័យOHCHR បនេសុើប 
អេងកតករណីបងករបសួ ន មចំននួ្របកំរណី ែដលមនករេ្របើ្របស់្រគបក់េំភ្លើងពិត កនុងេនះមនពីរករណីបនប ្ត ល 
ឲយមនុស ្ល ប ់៖ េ ក ឈុត វទុធី ជសកមមជនបរ ិ ថ ន េនេខត្តេកះកុង និងកុមរមីន ក ់េឈម ះ េហង ចនថ  យុ ១៤ 
ឆន  ំេនេខត្ត្រកេចះ)។ 
  
 ៦. កមពុជបនេធ្វើជ្របធនសមគម្របជជតិ សីុ េគនយ(៍ ៊ ន) េនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១២ េហើយ 
កនុងតនួទីេនះ កមពុជមនទំនលួខុស្រតូវដឹកនកំរ កែ់តងេសចក្តី្របកសស្តីពីសិទធិមនុស ៊ ន។ ្របករេនះ បនេធ្វើ 
ឲយមជឈ ្ឋ នជតិ និងអន្តរជតិ ចប់ រមមណ៍ខ្ល ងំេឡើងែថមេទៀត េលើបញ្ហ សិទធិមនុស េនកមពុជ ជពិេសស េនកនុងកិចច 
្របជំុធំៗរបស់ ៊ ន ែដលបនេរៀបចំេធ្វើេនកមពុជ។ កមពុជបនចូលដល់ដំ កក់លៃនករេបះេឆន តមយួសំ ប ់
រយៈេពលពីរឆន  ំ គឺករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុ-សងក ត ់ ែដលបន្រប្រពឹត្តេទេនែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ និងករ 
េបះេឆន តជតិ ែដលេ្រគងេធ្វើេនពកក់ ្ត លឆន ២ំ០១៣ េនះ។ េទះជករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុ-សងក ត ់
ជទូេទ មនិមនអំេពើហិង ក្តី កម៏នករអះ ងគរួឲយេជឿទុកចិត្តបនអំពីភពមនិ្រប្រកតីផងែដរ។ ករយិល័យOHCHR 
េផ្ត តេលើបរបិទទូលំទូ យជងេនះ កនុងករេបះេឆន ត បទ់ងំ េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងលទធភពទទលួបន 
ពត័ម៌ន។ កង្វល់ដូចេនះ ្រតូវបនបរយិយេនកនុងរបយករណ៍េនះ។ 
 
II. កំែណទ្រមងព់នធនគរ 
 
 

៧. ករយិល័យOHCHR បនបន្តអនុវត្តកមមវធីិរបស់ខ្លួន គ្ំរទដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកនុង 
ករេធ្វើកំែណទ្រមងព់នធនគរ។ វឌ នភពសំខនម់យួ គឺករ្របកសឲយេ្របើចបបថ់មីស្តីពីពនធនគរ កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១១។ 
ករយិល័យOHCHR បនេធ្វើករវភិគចបបេ់លើេសចក្ដី្រពងជបន្តបនទ បៃ់នចបបេ់នះ េ យែផ្អកេលើបទ ្ឋ នសិទធិ 
មនុស  និងបនផ្តល់អតថបទវភិគេនះជូន ជញ ធរពកព់ន័ធ។ កនុងែខតុ  ឆន ២ំ០១១ ករយិល័យOHCHR បនផ្តល់ 
មតិមយួចំននួផងែដរ ដល់សមជិកសភ ខណៈេពលែដលេសចក្តី្រពងចបបេ់នះកំពុងដំេណើ រករពិភក អនុមត័េន 
កនុងរដ្ឋសភ។ ចបបស់្តីពីពនធនគរ ែដលបន្របកសឲយេ្របើេនះ គឺជចបបដ់សំ៏ខនម់យួ សំ បក់រេធ្វើកំែណទ្រមង ់និង 
ករព្រងឹង្របពន័ធពនធនគរ េហើយ បនបងកបក់នុងទិសេ េគលនេយបយចបបែ់ដល ជរ ្ឋ ភបិល បន្របកនយ់ក 
ឈនេទេធ្វើកំែណទ្រមងព់នធនគរ េនកនុងអំឡុងេពលប៉នុម នឆន ថំមីៗេនះ។ ករយិល័យOHCHR បនផ្តល់ករជយួ  
ឧបតថមភែផនកបេចចកេទស្រសេដៀងគន េនះដល់្រកសួងម ៃផទ េលើបទ ្ឋ នគតិយុត្ដេ្រកមចបប ់ ែដលនឹង្រតូវពិនិតយេឡើង 
វញិ េ្រកយពីករ្របកសឲយេ្របើចបបថ់មីេនះ (មនជ ទិ៍ ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីលកខន្តិកៈេ យែឡកសំ បម់្រន្តីពនធនគរ 
្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករបនធូរបនថយេទស និងេលើកែលងេទស និង្របកសស្តីពីបទ ្ឋ នប្លងអ់បបបរមសំ បក់រ ងសង ់
ពនធនគរ)។ តប មករេសនើសំុរបស់អគគនយក ្ឋ នពនធនគរ ករយិល័យOHCHR បនេរៀបចំផងែដរ នូវបទបង្ហ ញ 
បទ ្ឋ នមយួ មនេគលេ េលើកកំពស់ករយល់ដឹងអំពីបញញត្តិចបបថ់មីេនះ និងបញញត្តិមយួចំននួែដលពកព់ន័ធនឹងសិទធិ 
មនុស  ដល់ម្រន្តី្រគប្់រគងពនធនគរ។ 

 
៨. េ យមនករពិេ្រគះេយបល់យ៉ងដិតដល់ជមយួអងគករពលកមមអន្តរជតិ(ILO) ករយិល័យOHCHR 

បនេធ្វើបចចុបបននភពផងែដរ នូវឯក រ វ ស្តីពីពលកមមកនុងពនធនគរេនកមពុជ។ ឯក រេនះ បង្ហ ញពី្រកបខណ័្ឌ  
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ចបបអ់ន្តរជតិពកព់ន័ធ កំណតពី់ចំណុចចេន្ល ះ្របេ ងេនកនុង្រកបខណ័្ឌ ចបបជ់តិ និងផ្តល់អនុ សនអំ៍ពីវធីិ ្រស្ត 
េផ ងៗែដល ចេធ្វើបន។ ឯក រេនះ ្រតូវបនែចកចយទូេទ េនកនុងកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់អន្តរ្រកសួងស្តីពី  
ពលកមមកនុងពនធនគរ ែដលបនសហករេរៀបចំេ យករយិល័យOHCHR អងគករពលកមមអន្តរជតិ(ILO) ្រកសួង 
ម ៃផទ ្រកសួងពណិជជកមម និង ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ កនុងែខមនី ឆន ២ំ០១២។ បនទ បពី់ករ 
ពិេ្រគះេយបល់រចួមក ្រកសួងទងំបីេនះ បនេចញេសចក្តីែណនអំន្តរ្រកសួងមយួ ម្របមករនេំចញផលិតផល 
ទងំ យែដលបនផលិតេនកនុងពនធនគរ។ ឧបបត្តិេហតុកនុងអតីតកលពកព់ន័ធនឹងផលិតផលកនុងពនធនគរ សំ ប ់
ករនេំចញេទេ្រក្របេទស បនេលើកេឡើងជកង្វល់ថ ៃដគូរពណិជជកមមមយួចំននួរបស់កមពុជ ចនឹង ម្របម 
ករនចូំលផលិតផលមយួែផនក ឬទងំ្រសុង ែដលបនផលិតេនកនុងពនធនគរ។ ករយិល័យOHCHR អងគករពលកមម 
អន្តរជតិ(ILO) និង ជរ ្ឋ ភបិល មនកង្វល់ថ សិទធិករងររបស់កមមករ-កមមករនីិកមពុជ បព់នន់ក ់ ជពិេសស 
កមមករ-កមមករនីិទងំ យែដលបំេរ ើករកនុងវស័ិយកតេ់ដរ ច្របឈមនឹង និភយ័។ ្រស័យេហតុេនះ ករ ម 
្របម ចខ់តេនះ គឺជជំ នមយួដសំ៏ខន ់េហើយករយិល័យOHCHR បន្តកិចចសនទនជមយួ ជញ ធរពកព់ន័ធ េដើមប ី
ែស្វងរកក នុវត្តភព េដើមបឲីយជនជបឃំុ់មនឱកសេធ្វើករងរ និងចបយ់កមខុជំនញថមី។ 

 
៩. រយៈេពលេពញមយួឆន  ំ ករយិល័យOHCHR បនបន្តករគ្ំរទរបស់ខ្លួនដល់ករបេងកើតវគគបណ្តុ ះប ្ដ ល 

វជិជ ជីវ:ដល់ម្រន្តីពនធនគរ មរយៈកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងក ងសមតថភពទូេទ។ ករយិល័យOHCHR បនបន្តកិចច 
សនទនរបស់ខ្លួន ជមយួ្រកសួងម ៃផទ និងអគគនយក ្ឋ នពនធនគរ េដើមបបីេងកើតបរយិកសអំេ យផលមយួ 
ែស្វងរកជពិេសស េដើមបេីធ្វើឲយ្របកដថ ្រពះ ជ្រកឹតយ (ែដលនឹង្រតូវពិនិតយេឡើងវញិេនៃថងខងមខុ) ស្តីពីលកខន្តិកៈ 
េ យែឡកសំ បម់្រន្តីពនធនគរ បញចូ លបទបញញត្តិមយួចំននួែចងចបស់អំពីវគគបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីពនធនគរទកទ់ង 
ដល់ករេ្រជើសេរ ើស ករែតង ងំ និងករតេម្លើង នន្តរស័ក្តិ។ មរយៈភពជៃដគូរជមយួវទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល 
VBNK ករយិល័យOHCHR បនចបេ់ផ្តើមអនុវត្តកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ លរយៈេពលមយួឆន  ំ សំ ប្់រកុម្រគូ 
បណ្តុ ះប ្ត លរមួគន មយួ មកពីអគគនយក ្ឋ នពនធនគរ និងមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈអនុរក ពនធនគរៃន 
ជបណ្ឌិ តយសភនគរបលកមពុជ។ សិកខ សំ បវ់គគបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូបេងគ លែដលមនរយៈេពលមយួសប្ត ហ៍ 

ចំននួបីសិកខ  ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង រ ងែខតុ  ឆន ២ំ០១១ និងែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ វគគបណ្តុ ះប ្ត លជ 
្រកុម ឬជបគុគល ឆ្ល ស់េវនគន  ែដលបនេរៀបចំេឡើងសំ បសិ់កខ កមទងំអស់ េដើមបបីេងកើនករយល់ដឹងពីសិកខ  
េនះ។ កមមវធីិេនះ បនេផ្ត តេលើជំនញ និងវធីិ ្រស្តបណ្តុ ះប ្ត ល បទ់ងំ រេបៀបេធ្វើែផនករបណ្ដុ ះប ្ដ ល ករ 
េរៀបចំឯក រេមេរៀន ករស្រមបស្រមួល និងករផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត ល។ មរយៈករ យតំៃលវគគ សិកខ កមមន 
ទស នៈវជិជមនខ្ល ងំ ចំេពះករ្របឹងែ្របងេរៀនសូ្រត េនទូទងំដំេណើ រករៃនវគគបណ្តុ ះប ្ត លេនះទងំមលូ។ 

 
១០. ្រសបគន េនះែដរ ករយិល័យOHCHR បនបន្តករងររបស់ខ្លួន គ្ំរទដល់ករេរៀបចំបេងកើតខ្លឹម រកមមវធីិ 

េមេរៀនសំ បវ់គគបណ្តុ ះប ្ត លចបំចដ់ល់ម្រន្តីពនធនគរមនុេពលចូលបេ្រមើករងរ។ ករយិល័យOHCHR ធន 
ផ្តល់ជំនញឯកេទសសំ បក់ររេរៀបចំម៉ឌូូលបេចចកេទសមយួចំននួ រមួបញចូ លទងំ “សុខភពកនុងពនធនគរ” (ជ ទិ៍ 
អំពីេមេ គហីុវ/េអដស៍ និងជមងរឺេបង) កនុងភពជៃដគូរជមយួករយិល័យអងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុកេ្រគ ង 
េញ ន និងឧ្រកិដ្ឋកមម(UNODC) េហើយែដលទកទ់ងនឹងសុខភពផ្លូវចិត្ត ករ្រគប្់រគងេ្រស្តស (ជមងថឺប់ រមមណ៍) និង 
ករេ ះ្រ យជេម្ល ះកនុងពនធនគរ។ េនកនុងែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ ករយិល័យOHCHR បនេរៀបចំផងែដរ នូវវគគ 
បណ្តុ ះប ្ត លរយៈេពលមយួសប្ត ហ៍បែនថមដល់្រកុម្រគូបេងគ ល េ យអនកជំនញករអន្តរជតិមយួរបូ ែដលមន 
ជំនញខងេរៀបចំវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លដល់ម្រន្តីពនធនគរ ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួករយិល័យOHCHR។ វគគ 
បណ្តុ ះប ្ត លេនះ មនេគលេ ជយួ ដល់្រកុម្រគូបេងគ ល កនុងករកំណតច់បស់អំពីេគលបំណងៃនវគគបណ្តុ ះ 
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ប ្ត ល េ យែផ្អកេលើេសចក្ដី្រតូវករ ែដលកំណតក់នុង្របពន័ធ្រគប្់រគងពនធនគរកមពុជ និងបេងកើតខ្លឹម របណ្តុ ះ 
ប ្ត លេ យខ្លួនឯងសំ បម់្រន្តីពនធនគរ ្រសប ម្រកបខណ័្ឌ ជតិ។ ជែផនកមយួៃនករេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត ល និង 
ឯក រេយង ករយិល័យOHCHR បនេធ្វើករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រជភ រែខមរ ចំេពះបញញត្តិជបទ ្ឋ ន 
អបបបរមរបស់អងគករសហ្របជជតិ សំ ប្់រគប្់រគងជនជបឃំុ់ េហើយបនពិនិតយចបស់ព្វ្រគបសំ់ បេ់ធ្វើករែចកជូន 
នូវសំេ បកែ្របជភ រែខមរៃនបញញត្តិរបស់អងគករសហ្របជជតិសំ ប្់រគប្់រគងជនជបឃំុ់ជ្រស្តី និងវធិនករមនិ 
ឃំុខ្លួន សំ បជ់នេលមើសជ្រស្តី។ 

 
១១. ករយិល័យOHCHR បនបន្តករ្រប្រស័យទកទ់ងល្អជមយួ ជញ ធរពនធនគរ ករចុះេទេមើលពនធន 

គរជេទៀងទត ់ និងមនលទធភពេធ្វើករសមភ សនជ៍សមង តជ់មយួជនជបឃំុ់។ ករយិល័យOHCHR េនែតជអងគ 
ករមយួកនុងចំេ មអងគករចំននួពីរេនកនុង្របេទស ែដលមនសិទធិចុះេទេធ្វើទស នកិចចេន មពនធនគរ េ យគម ន 
ករ ងំ េដើមបពិីនិតយេមើលលកខខណ្ឌ ទូេទ និង្រប្រពឹត្តកមម ឬេធ្វើករ ម នេលើសំណូមពរបគុគល ពកយបណ្តឹ ង ឬករ 
េចទ្របកនអំ់ពីកររេំ ភបំពន ឬ្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន។ ករចុះ្រតួតពិនិតយ និងឃ្ល េំមើលរបស់ករយិល័យ 
OHCHR នឲំយមនសកមមភព ម នមយួចំននួ េដើមបជីយួ េលើកបញ្ហ ែដលបនសំគល់េឃើញទងំេនះ មកពិភក  
រកដំេ ះ្រ យ ពកព់ន័ធេទនឹងករេ្របើ្របស់សិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ្រពមទងំសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច 
និងវបបធម ៌េនកនុងពនធនគរ។ 

 
១២. ករយិល័យOHCHR បនបន្តេធ្វើជេ្រម នជនជបឃំុ់ែដលជបប់ណ្តឹ ងឧទធរណ៍ េនទូទងំ្របេទស ែដល 

ករេនះបនជយួ ដល់ ជញ ធរពនធនគរឲយបន្តេធ្វើ ងំពីេដើមឆន ២ំ០១១មក។ ទិនននយ័ែដល្របមលូបន ្រតូវបន 
យកមកេធ្វើករវភិគ និងែចកជូនដល់ ជញ ធរពកព់ន័ធ។ ជពិេសស ង្រតូវបនេរៀបចំ ែបងែចកករណីបណ្តឹ ងេទ 
មលកខណៈវនិិចឆយ័មយួចំននួ មនជ ទិ៍៖ ជនជបឃំុ់ជបប់ណ្តឹ ងឧទធរណ៍រយៈេពលេលើសពី៥ ឆន  ំ៧ ឆន  ំនិងេលើស 

ពី១០ ឆន  ំជនីតិជន និង ជអនីតិជន ជនជបឃំុ់ែដលបនជបេ់លើសកលកំណតរ់បស់ឧទធរណ៍ គឺ្រកុមេនះបន្តជបឃំុ់ 
េលើសពីៃថងកំណតេ់ទសចុងេ្រកយរបស់ ដំបងូ ( បប់ញចូ លទងំ ជនជបឃំុ់ែដល ដំបងូបនសេ្រមចេលើក 
ែលងេចទ្របកនផ់ងែដរ)។ ដូេចនះ ជនជបឃំុ់ែបបេនះ ច្រតូវបនេគផ្តល់អទិភពសំ បជំ់នយួែផនកចបប ់ និង 
សវនករេន ឧទធរណ៍។ 

 
១៣. ែផនកមយួែដលេផ្ត តជពិេសសកនុងកំឡុងឆន េំនះែដរ គឺករេរៀបចំបងក រ និងជំនយួេ្រគះមហន្ត យេន 

កំរតិពនធនគរ។ ជធមម  ដូច្របេទសមយួចំននួេនកនុងតំបន ់ ្របេទសកមពុជបនទទលួឥទធិពលេ យទឹកជំននយ៉់ង 
ធងនធ់ងរកលពីចុងឆន ២ំ០១១ និងពនធនគរមនិ្រតូវបនេលើកែលងែដរ ជពិេសសជងេគេនះ គឺពនធនគរេខត្តេសៀម 
បែតម្តង។ ករយិល័យOHCHR បនេឆ្លើយតបយ៉ងឆបរ់ហ័ស និងផ្តល់ជំនយួដល់ពនធនគរែដលរងេ្រគះ េដើមប ី

ជយួ ដល់ពនធនគរទងំេនះ កនុងករធនករឃំុខ្លួនេ យសុវតថិភព ទនទមឹនឹងករករពរសិទធិជនជបឃំុ់ រមួទងំសិទធិ 
ទទលួបនទឹក ្អ ត និងអនមយ័ និងសិទធិ្រប្រពឹត្តកមមមនុស ធមជ៌ទូេទ (រមួបញចូ លទងំករេចញយកខយល់ កស 
ខងេ្រកផងែដរ)។ ករគ្ំរទករងរសេ្រងគ ះបនទ ន ់ ែដលករយិល័យOHCHR បនេធ្វើ រមួមនករផ្តល់ខ ច ់ និងបវ 
ខ ចសំ់ បេ់ធ្វើជរបងំទបទឹ់ក ម៉សីុនបមូទឹក និងេ្របងម៉សូ៊ត េដើមបបីមូទឹកេចញ ថន ទឹំកសុវតថិភពសំ បទឹ់ក ្អ ត 
និងសមភ រៈអនមយ័សំ បសំ់ តនិងថន េំពទយ េដើមបបីនថយផលបះ៉ពល់េលើែផនកសុខភពរបស់ម្រន្តីពនធនគរ ្រពម 
ទងំជនជបឃំុ់។ បែនថមេលើករផ្តល់ជំនយួសេ្រងគ ះបនទ ន ់ ករយិល័យOHCHR បនេធ្វើករជមយួ្របធនពនធនគរ 
និង ថ បន័ពកព់ន័ធនន េដើមបី យតំៃល និភយ័ និងកំណតដំ់េ ះ្រ យសំ បក់រពរ និងបនធូរបនថយទឹកជំនន។់ 
េ យ រែតជនជបឃំុ់មនិ ចប្តូរទីកែន្លង ឬជេម្ល សេ យងយ្រសួលបន កនុងកំឡុងេពលមនេ្រគះមហន្ត យ កិចច 
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ខិតខំ្របឹងែ្របងេ្រចើន គរួ្រតូវបនអនុវត្តជមនុ េដើមបកីរពរ ឬបនធូបនថយ និភយ័ពីដំបងូ។ ករយិល័យOHCHR 
្រកសួងម ៃផទ និងគណៈកមមករ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត យ បនេរៀបចំសិកខ ពិេ្រគះេយបល់ ស្តីពីករេរៀប 
ចំបងក រេ្រគះទឹកជំនន ់និងអគគភីយ័កនុងពនធនគរ កនុងែខកកក  ឆន ២ំ០១២។ 

 
១៤. ករយិល័យOHCHR បន្តេលើកកំពស់សិទធិសុខភពរបស់ជនជបឃំុ់។ េនះរមួបញចូ លទងំករតសូ៊មតិជ 

មយួ ជញ ធរពកព់ន័ធ េដើមបបីញចូ លបញញត្តិេលើកែលងេទសេ យមលូេហតុសុខភព េនកនុង្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករបនធូរ 
បនថយេទស និងករេលើកែលងេទស េនៃថងអនគត កនុងករណីែដលជនជបឃំុ់មនជមងែឺដល ចនឹងបតប់ងជី់វតិ ឬ 
ពំុេនះេទ សំ បជ់នជបឃំុ់ទងំ យ ែដលសុខភពគតម់នសភពធងនធ់ងរខ្ល ងំ ែដលមនិសម្រសបសំ បក់រ 
ឃំុខ្លួន េហើយែដលនឹងមនិបងកករគំ មកំែហងដល់សងគម េ្រកយេពលែដលគត្់រតូវបនេ ះែលងេចញពីពនធនគរ។ 
ករយិល័យOHCHR បនបន្តគ្ំរទ និងតសូ៊មតិ ឲយមនករជសួជុលែកលំអរបនទបេ់្រចើនេទៀត េនកនុងមនទីរេពទយ 
េដើមបឲីយេនេពលែដលជនជបឃំុ់្រតូវបនបញជូ នេទសំ កពយបលេនមនទីរេពទយ គត្់រតូវបនបញជូ ន មរេបៀប 
មយួែដលធនសុវតថិភពឃំុខ្លួន និងេ យេគរពេសចក្តីៃថ្លថនូររបស់គត។់ កនុងឆន ២ំ០១២ ករយិល័យOHCHR បន 
និងកំពុងផ្តល់ករគ្ំរទែផនកបេចចកេទស និងហិរញញ វតថុផងែដរ ដល់ ជញ ធរេខត្តបនទ យមនជយ័ សំ បប់នទបសំ់ ក   
ពយបលដូចគន េនះេនកនុងមនទីរេពទយបែង្អកេខត្ត។ 

 
១៥. កនុងវស័ិយអបរ់ ំ ករយិល័យOHCHR បនសហករ និងបនផ្តល់ករគ្ំរទែផនកហិរញញ វតថុដល់អងគករមនិ 

ែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក េឈម ះ Soutien à L’Initiative Privée pour l’Aide à LaReconstruction des Pays du Sud-

Est Asiatique (SIPAR) េដើមបបីេងកើតប ្ណ ល័យេនកនុងពនធនគរចំននួបនួ េនះជគេ្រមងមយួែដល SIPAR នឹងបន្ត 
ព្រងីកែថមេទៀត ដល់ពនធនគរទងំ ២៥ េនទូទងំ្របេទស កនុងរយៈេពល ៣ ឆន បំនទ ប ់។ 

 
១៦. ករយិល័យOHCHR បន្តយកចិត្តទុក កខ់្ល ងំេលើករជយួ ឧបតថមភដល់ ជរ ្ឋ ភបិល កនុងករអនុវត្ត 

កតព្វកិចចសិទធមិនុស កនុងវស័ិយទឹក ្អ ត និងអនមយ័។ េនកនុងបរបិទេនះ ករងរចមបងមយួ កនុងឆន ២ំ០១១-២០១២ 
គឺករគ្ំរទដល់ករបញចបក់រងរជសួជុលែកលំអរប ្ត ញែចកចយទឹក កនុងពនធនគរែដលមនចំននួជនជបឃំុ់េ្រចើន 
ជងេគ មណ្ឌ លអបរ់ែំកែ្របទីមយួ(CC1) ែដល ងំេនជយ ជធនីភនេំពញ។ ករ យតំៃលេលើកដំបងូ បនបង្ហ ញថ 
បរមិណទឹកមនមនិ្រគប្់រគន ់ សំ បផ់គតផ់គងឲ់យជនជបឃំុ់ េ យ រែតមនករលិចធ្ល យ មប ្ត ញែចកចយ 
ទឹក និងបញ្ហ ទឹកមនកករខ្ល ងំ ែដលមនិ ចឲយមនុស េ្របើ្របស់បនសមរមយ។ េ យមនករឧបតថមភគ្ំរទពី 
ករយិល័យOHCHR ជនជបឃំុ់ បព់នន់កក់នុងមណ្ឌ លអបរ់ែំកែ្របទីមយួ បចចុបបននេនះ មនទឹក ្អ តេ្របើ្របស់ទូទងំ 
ពនធនគរសំ បក់រេ្របើ្របស់ជទូេទ។ េនកនុងពនធនគរ្របេំផ ងេទៀត ករឧបតថមភគ្ំរទដល់ករផគតផ់គងទឹ់កបនេធ្វើ 
ជបន្តបនទ ប ់ ចបពី់ករចបតំ់េលើង្របពន័ធ្របមលូទឹកេភ្ល ង រហូតដល់ករផ្តល់ធុងទឹកសំ បផ់ទុកទឹកបែនថម ករ ង 
សង់ ងទឹកខពស់ និងករែចកចយធុងចេ្រមះទឹក ្អ ត េដើមបធីនភព ្អ តៃនទឹកផឹក (កនុងពនធនគរេខត្តកំពងធំ់ 
ឧត្តរមនជយ័ ្រកេចះ េសៀម ប និងមណ្ឌ លអបរ់ែំកែ្របទី៤)។  

 
១៧. ករយិល័យOHCHR បន្តេធ្វើករ យតំៃល និងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់ទិដ្ឋភពេផ ងេទៀតកនុងលកខខណ្ឌ  

ពនធនគរ រមួមន ករេធ្វើឲយមនខយល់ កសេចញចូល និងពន្លឺ្រគប្់រគន ់ ្រពមទងំករេ្របើ្របស់ឲយបនកន ់
ែត្របេសើរេឡើងែថមេទៀតនូវកែន្លងទំេនរកនុងបនទបឃំុ់ (មនេនមណ្ឌ លអបរ់ែំកែ្របទីមយួ ទីពីរ សទឹងែ្រតង និងពនធនគរ 
េខត្ត្រកេចះ) ករេចញយកខយល់ កសខងេ្រកអគរ និងចូលរមួសកមមភពេផ ងដូចជ កសិកមម ឬករ ដុំះ (មន 
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េនកំពងស់ពឺ និងសទឹងែ្រតង) និងកររក បននូវចំណងទកទ់ងមយួ ចញ់តិ្រគួ រ មរយៈករជសួជុលេឡើងវញិ 
នូវអគរជបួសួរសុខទុកខពី្រគួ រ េនកនុងពនធនគរេខត្ត្រកេចះ។ 

  
III. េសរភីពជមលូ ្ឋ ន និងសងគមសីុវលិ  

 
១៨. កមមវធីិេសរភីពជមលូ ្ឋ ន និងសងគមសីុវលិ មនេគលេ ជយួ ព្រងឹងសមតថភពបគុគល និងអងគករទងំ 

យ កនុងករអនុវត្តេសរភីពជមលួ ្ឋ នខងករបេញចញមតិេយបល់ សិទធិសមគម និងសិទធិជបួ្របជំុរបស់ពកួេគ។ 
កមមវធីិេនះ េធ្វើករជមយួរ ្ឋ ភបិល សងគមសីុវលិ ប ្ត ភន កង់រអងគករសហ្របជជត ិ ថ នទូត និងតអួងគអភវិឌ ន ៍
េផ ងៗ េដើមបបីេងកើត និងឃ្ល េំមើលករអនុវត្តចបប ់ និងេគលនេយបយែដលទកទ់ងផទ ល់េទនឹងករអនុវត្តេសរភីព 
ទងំេនះ បទ់ងំករ មឃ្ល េំមើលករណីមយួៗេពលែដលេកើតមន។ កមមវធីិេនះ េផ្ត តេទេលើករក ងសមតថភព 
ផងែដរ ដល់រ ្ឋ ភបិល និងសងគមសីុវលិ។ សងគមសីុវលិដស៏កមមរបស់កមពុជ េនែតជេករ ្តតំ៍ែណលវជិជមន ែដលេកើត 
េចញពីដំេណើ រករសន្តិភពៃន្របេទសកមពុជ។ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល(NGOs) បន្តេដើរតនួទីដសំ៏ខន ់កនុងករតសូ៊ 
មតិ និងជយួ ជំរញុឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរេនកនុងសងគម ជយួ ផ្តល់េស សងគមេផ ងៗេនទូទងំ្របេទស ្រពមទងំជយួ ឃ្ល  ំ
េមើលសកមមភពរបស់ ថ បន័នីតិ្របតិបត្តិ និងវស័ិយឯកជន។ 

 
១៩. វគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់អនកករពរសិទធិមនុស  បនបន្តបេងកើតបនជែផនកមយួដសំ៏ខនៃ់នករងររបស់ 

ករយិល័យOHCHR េនកនុងអំឡុងេពលេធ្វើរបយករណ៍េនះ។ កមមវធីិេនះ ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត ល េដើមបបីេងកើន 
សមតថភពដល់អនកករពរសិទធមិនុស េនទូទងំ្របេទស កនុងករ មឃ្ល េំមើល ករេរៀបចំចង្រកងឯក រ និងករេធ្វើ 
របយករណ៍អំពីកររេំ ភសិទធិមនុស ។ េនកនុងែខកកក  សី  តុ  ឆន ២ំ០១១ និងេនកនុងែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ 
ករយិល័យOHCHR បនេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លជបន្តបនទ ប ់ស្តីពីករឃ្ល េំមើល និងករេរៀបចំចង្រកងឯក រពក ់
ពន័ធនឹងកររេំ ភសិទធិមនុស សំ បស់កមមជនសិទិធមនុស េនថន កម់លូ ្ឋ ន។ វគគបណ្តុ ះប ្ត លេនះ បនេរៀបចំេធ្វើេន 
េខត្តកំពត បតដំ់បង កំពងច់ម និងេខត្ត្រពះសីហនុ េហើយមនករចូលរមួពីសកមមជនមកពី្រគបប់ ្ត េខត្តទងំអស់។ 
េនកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១១ វគគបណ្តុ ះប ្ត លមយួេទៀត បនេរៀបចំេធ្វើផងែដរ េនេខត្តកំពងច់មសំ បស់កមមជន 
សហគមន ៍ និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល(NGOs) េ យេផ្ត តេលើយន្តករសិទធិមនុស អន្តរជតិ។ េនកនុងែខមនី ឆន  ំ
២០១២ ករយិល័យOHCHR បនេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លមយួ ស្តីពីករឃ្ល េំមើល និងករេរៀបចំចង្រកងឯក រពក ់
ពន័ធនឹងកររេំ ភសិទធិមនុស  េន ជធនីភនេំពញ សំ បស់កមមជនែដលេធ្វើករេលើវស័ិយករពរសិទិធជនពិករ។ េនទី 
បំផុត េនកនុងែខមថុិន ឆន  ំ២០១២ ករយិល័យOHCHR សហករជមយួគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ(CHRC) 
សមគមសិទធិមនុស  និងអភវិឌ នក៍មពុជ(ADHOC) និង្រកុមេមធវសំីរទិធ បនេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លមយួសំ ប ់
សមជិកមកពីគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ(CHRC)   ្រពឹទធសភ និងរដ្ឋសភ ្រពមទងំម្រន្តី ជករមកពីអងគភព 
្របឆងំអំេពើពុករលួយ និងអងគភព្របឆងំេភរវកមមរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ សរបុទងំអស់ មនសកមមជនសិទិធមនុស  
ចំននួជង ១៧០ នក ់និង ម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលចំននួ ១៨ នក ់បនទទលួ្របេយជនពី៍វគគបណ្តុ ះប ្ត លទងំេនះ។ 

 
២០. ករេលើកកំពស់ករយល់ដឹងពីសិទធិ្របជពលរដ្ឋ កនុងករជបួ្របជំុ និងករបេញចញមតិេ យសន្តិវធីិ កជ៏ 

ែផនកមយួដសំ៏ខនៃ់នកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លរបស់ករយិល័យOHCHR ផងែដរ។ េ យសហករជមយួវទិយ ថ ន្រគប ់
្រគងបព៌ូ-បសចឹម(EWMI) ករយិល័យOHCHR បនេបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ 
និងេគលករណ៍ែណនអំនុវត្តចបបេ់នះ ដល់អនកករពរសិទិធមនុស  មកពីប ្ត សហគមន ៍អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល 
(NGOs) និងសហជីពនន។ វគគបណ្តុ ះប ្ត លេនះ បនេធ្វើេន ជធនីភនេំពញ កនុងែខវចិឆិក និងែខធនូ ឆន ២ំ០១១ េន 
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េខត្ត្រពះសីហនុ កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១១ េនេខត្តេសៀម ប កនុងែខេម  ឆន ២ំ០១២  និងេនេខត្ត្រកេចះ កនុងែខមថុិន ឆន  ំ
២០១២។ េលើសពីេនះេទៀត េ យសហករជមយួសភពករងរកមពុជ(CLC) ករយិល័យOHCHR បនេរៀបចំ 
សិកខ មយួ រយៈេពលមយួៃថង េនេខត្ត្រពះសីហនុ កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១១ េ យមនសកមមជនសិទធិមនុស  និង 
សកមមជនសហជីពជង ៤០០ នក ់ចូលរមួ។ 

 
២១. ករយិល័យOHCHR បនបន្តសហករជមយួ្រកសួងម ៃផទ េដើមបេីលើកកំពស់ករយល់ដឹងដល់ម្រន្តី 

ជករសីុវលិ អំពីរេបៀបអនុវត្តចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ កនុងលកខណៈមយួ្រសប មកតព្វកិចចសិទធិ 
មនុស អន្តរជតិរបស់កមពុជ។ កិចចសហ្របតិបត្តិករេនះ បទ់ងំករេធ្វើបញចបេ់សៀវេភេមេរៀនរមួគន មយួ សំ ប ់
“បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ ល” ែដលនឹង្រតូវេ្របើ្របស់សំ បប់ណ្តុ ះប ្ត លដល់ម្រន្តី ជករេនថន កេ់្រកមជតិ េនកនុង 
អំឡុងេពលេធ្វើរបយករណ៍េលើកេ្រកយ។ ករយិល័យOHCHR បនសំគល់េឃើញកំរតិយល់ដឹង្រសពិច្រសពិល កនុង 
ចំេ មម្រន្តី ជករសីុវលិ ែដលបំេរ ើករេនថន កេ់ខត្ត និងថន ក្់រសុក ពកព់ន័ធនឹងករអនុវត្តចបបេ់នះ។ ភព្រសពិច 
្រសពិលេនះ បនប ្ត លឲយសកមមភពមយួចំននួ ែដលសហគមនប៍នេ្រគងេរៀបចំ្របរពធទិ សិទធិមនុស កនុងឆន  ំ
២០១១ (េហើយែដលករយិល័យOHCHR បន មឃ្ល េំមើល) ្រតូវបនបង្អ ក ់ ឬ្រតូវបនលុបេចល។ អ្វីែដលជ 
កង្វល់បែនថមេទៀតេនះគឺថ កនុងករណីមយួចំននួ ជញ ធរបន្តយកេសចក្តីែណន ំ ែដល្រកសួងម ៃផទបនេចញមុន 
ចបបេ់នះចូលជធរមន មកេ្របើ្របស់ កនុងករ ងំ្របជពលរដ្ឋមនិឲយជបួ្របជំុគន េ យសន្តិវធីិ េដើមបពិីភក បញ្ហ  
នេយបយដច៏្រមូងច្រមះ។ ករយិល័យOHCHR សងឃមឹថ ករផ ព្វផ យបែនថមអំពីចបប ់ និងេគលករណ៍ែណន ំ
អនុវត្តចបបេ់នះ ជមយួ ្រកសួងម ៃផទ និងវទិយ ថ ន្រគប្់រគងបព៌ូ-បសចឹម(EWMI) ្រពមទងំ ករតសូ៊មតិេ យ 
ករយិល័យOHCHR  នឹងជយួ ជ្រមះេចញនូវភព្រសពិច្រសពិលជំុវញិករអនុវត្តចបបេ់នះ។ 

 
២២. ករករពរ និងករេលើកសទួយសិទិធទទលួបនពត័ម៌ន និងករធនដល់េសរភីពខង រពត័ម៌ន េន 

ែតបន្តជកង្វល់េនកមពុជ។ េទះជមនវឌ នភពពីដំបងូ កនុងករជយួ ដល់រ ្ឋ ភបិល េដើមបបីេងកើតចបបស់្តីពីសិទិធទទលួ 
បនពត័ម៌ន្រសប មបទ ្ឋ នសិទិធមនុស អន្តរជតិក្តី កក៏រយិល័យOHCHR បនចូលរមួមនិបនេ្រចើន ស់  
េទ េនកនុងដំេណើ រករេរៀបចំ កែ់តងចបបេ់នះ ងំពីឆន ២ំ០០៧ មក។ េនេពលេធ្វើរបយករណ៍េនះ សមជិកមយួ 
របូៃនគណៈបក ្របឆងំបនេរៀបចំេសចក្តី្រពងចបបម់យួ ែដលចបបេ់នះរដ្ឋសភកំពុងពិនិតយ។ កនុងេពលជមយួគន េនះ 
ែដរ មនអនកពកព់ន័ធសំខន់ៗ មយួចំននួ មកពីកនុង និងេ្រករ ្ឋ ភបិល បន្តទទលួ គ ល់ថ រពត័ម៌នមយួឯក ជយគឺ 
ជសរសរ្រទូងមយួដសំ៏ខនៃ់នលិទធិ្របជធិបេតយយេនកមពុជ។ ករយិល័យOHCHR បនេធ្វើករជមយួអនកពកព់ន័ធ 
ទងំេនះមយួចំននួ ( បទ់ងំអនក រពត័ម៌ន និងសមគមអនក រពត័ម៌ន ទីភន កង់រអងគករសហ្របជជតិ អងគករ 
មនិែមនរ ្ឋ ភបិល(NGOs) និងអនកផ្តល់ជំនយួ) កនុងកររះិរកវធីិ ្រស្តេផ ងៗ េដើមបពី្រងឹង្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈអនក 

រពត័ម៌ន និងករពរវជិជ ជីវៈរបស់ពកួេគ។ ករងរេនះ បទ់ងំ ករចូលរមួកនុងគំនិតផ្តួចេផ្តើមបណ្តុ ះប ្ត លវទិយុ 
សហគមន ៍ែដលេរៀបចំេឡើងេ យអងគករអបរ់ ំវទិយ ្រស្ត និងវបបធមរ៌បស់អងគករសហ្របជជតិ(អងគករUNESCO)  
និងមជឈមណ្ឌ លកមពុជ េដើមប្ីរបពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ(CCIM) េនេខត្តមណ្ឌ លគិរ ីកលពីែខតុ  ឆន ២ំ០១១។ មយួ 
វញិេទៀត កនុងភពជៃដគូរជមយួអងគករUNESCO និងេ យសហករជមយួ សមគម្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន និង 

រពត័ម៌នជតិ ចំននួ ៧ ករយិល័យOHCHR បនេរៀបចំ្របរពធទិ េសរភីព រពត័ម៌នពិភពេ ក េនៃថងទី៣ 
ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ េ យេផ្ត តសំខនេ់លើករេលើកកំពស់វជិជ ជីវៈ រពត័ែ៌ដលមនករទទលួខុស្រតូវេនកមពុជ។ 
ចលួរមួកនុងពិធីេនះ មនតំ ងមកពីរ ្ឋ ភបិល និងភន កង់រអងគករសហ្របជជតិ និងអនក រពត័ម៌ន បគុគលិកៃន 
្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន ្រពមទងំ និសិ ត កលវទិយល័យេផ ងៗជង ១៣០ នក។់ 
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២៣. េទះជមនករខិតខំ្របឹងែ្របងរមួខងេលើ េដើមបចូីលរមួេលើកកំពស់ករយល់ដឹង និងករបណ្តុ ះប ្ត ល 
ជំនញក្តី កល៏ទធភពរបស់បគុគលនិង្រកុម្របជពលរដ្ឋ កនុងករអនុវត្តេសរភីពជមលូ ្ឋ នេ យសន្តិវធីិ េនែតជបញ្ហ  
្របឈម។ អ្វីែដលជកង្វល់ខ្ល ងំេនះគឺ និនន ករទូេទឈនេទករេ្របើ្របស់កម្ល ងំមនករេកើនេឡើង និងមនិសម 
ម្រត បទ់ងំ ករេ្របើ្របស់្រគបក់េំភ្លើងពិត្របឆងំនឹងអនកត ៉  េ យ ជញ ធររដ្ឋ និងសន្តិសុខឯកជន ជមេធយបយ 
ប្រងក បអនកត ៉ ។ ករណីអំេពើហឹង ទងំេនះ ភគេ្រចើនបំផុតបនេ្របើេ យគម នមលូេហតុ្រតឹម្រតូវ េហើយជពិេសសទក ់
ទងនឹងបញ្ហ ទំនស់ដីធ្លី។ េលើសពីេនះេទៀត ករយិល័យOHCHR បនសំគល់េឃើញ យ៉ងេ ច ស់កម៏យួ 
ករណីែដរ ែដលកនុងេនះ មនករត ៉ មយួទកទ់ងនឹងវ ិ ទករងរ បនឈនដល់ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំមនិសមម្រត 
បទ់ងំករបញ់្រប រេទេលើអនកត ៉ បីនក ់ផងែដរ1។ 

 
២៤. កំេណើ នៃនករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ តបតនឹងករអនុវត្តេសរភីពទងំេនះ បនអមេ យនិនន ករគរួឲយ្រពួយ 

បរមភកនុងករេ្របើ្របស់្រកម្រពហមទណ្ឌ ។ ្របជជនកមពុជ បន្ត្របឈមនឹង និភយ័ៃនករេចទ្របកនពី់បទញុះញង ់
ពកព់ន័ធនឹងករអនុវត្តសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិរបស់ខ្លួន។ ករេ្របើ្របស់ទូេទៃនករេចទ្របកនពី់បទផ យ 
ពត័ម៌នមនិពិត ែដលមនែចងកនុង្រកម្រពហមទណ្ឌ ចស់េនះ បចចុបបននេនះ ្រតូវបន កជំ់នសួេនកនុង្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី 
េ យករេចទ្របកនប់គុគលពីបទញុះញងឲ់យ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋវញិ។ មយ៉ងវញិេទៀត កនុងករណីជេ្រចើន តុ ករទំនង 
ជមនិបនអនុវត្ត មកតព្វកិចចែដលមនែចងកនុងម្រ ១៩ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិ 
នេយបយ(ICCPR)េឡើយ េ យសំ ងពីអញញ ្រតកមមចំេពះករអនុវត្តសិទធិេនះ េហើយករផ្តនទ េទសែដលតុ ករ 
បនេធ្វើេទៀតេ ត កទំ៏នងជមនិមនលកខណៈចបំច ់ និងមនិសមម្រតផងែដរ េនេពលេធ្វើករពិចរ េលើអងគ 
េហតុៃនករណីទងំេនះ។ 

 
២៥. ភពមនិ្រប្រកតីជេ្រចើនេទៀត ្រតូវបនសំគល់េឃើញមនផងែដរ ទកទ់ងនឹងបណ្តឹ ងដៃទេទៀត េនកនុង 

តុ ករពកព់ន័ធនឹងករអនុវត្តេសរភីពជមលូ ្ឋ ន ែដលកនុងេនះ មនករណីថមីៗបំផុតមយួចំននួ បនប ្ត លឲយមន 
ករកតេ់ទសសកមមជនដីធ្លី ១៥ នក ់ ឲយជបព់នធនគររយៈេពលពីរឆន ្ំរបមំយួែខ បនទ បពី់បនដំេណើ រករនីតិវធីិ 
រយៈេពលកន្លះៃថងមក េហើយែដលកនុងអំឡុងេពលេនះ មនិមន ក េី ះបនទុក មយួ ្រតូវបនតុ ករេកះេ  
មកផ្តល់សកខីកមមេឡើយ។ ឧទធរណ៍ េនៃថងទី២៧ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ បនតំកល់ ល្រកម ដំបងូ ប៉ែុន្ត 
បនសេ្រមចពយួរេទសេនះទងំអស់ េ យឲយពកួគតជ់បឃំុ់កនុងមន ក់ៗ រយៈេពល ១ ែខ ៣ ៃថង ជរយៈេពលែដលពកួ 
គតប់នជបព់នធនគររចួេហើយ។  

 
២៦. ករយិល័យOHCHR បនសំគល់េឃើញថ កមពុជបនទទលួយកអនុ សនម៍យួចំននួ ែដលបនេធ្វើ 

េនកនុងអំឡុងេពលៃនករពិនិតយរបយករណ៍សកល មកលកំណត(់UPR)របស់ខ្លួន ែដលអំពវនវឲយេធ្វើករពិនិតយ 
េឡើងវញិេលើ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  កនុងេគលេ ធនឲយករអនុវត្ត្រកមេនះ ្រសប មករកំរតិកំណតែ់ដលអនុញញ ត 
ចំេពះេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ ដូចមនែចងកនុងកតិកសញញ  ICCPR។ 

 
២៧. េ្រកពីករឃ្ល េំមើលបតុកមម និងតុ ករ ករយិល័យOHCHR បនបន្តឃ្ល េំមើលមជឈមណ្ឌ លសងគម 

កិចចៃ្រពសពឺ េនជយ ជធនីភនេំពញ។ កង្វល់ខ្ល ងំេនែតមន ពកព់ន័ធនឹងករឃំុខ្លួន និងលកខខណ្ឌ ៃនករឃំុខ្លួនបគុគល 
ទងំ យ បទ់ងំ កុមរ ជនវកិលចរតិ ជនគម នផទះសែមបង និងជនមនផទុកេមេ គហីុវ/ជំងឺេអដស៍ េនកនុងមជឈ 
                                                           

1 េនៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០១២ អំឡុងេពលមនករ ៉ មយួេ យកមមករចំនួន ១៨០០ នក ់េនេ ងច្រកេកេវ ៉េន្រកុងប៉វតិ 
េខត្ត ្វ យេរៀង មនកមមករនីី ចំនួន ៣ នក ់្រតូវបនេគបញ់។ អភបិល្រកុងបវតិ ្រតូវបនេចទ្របកនទ់កទ់ងនឹងករបញ់ទងំេនះ។ 
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មណ្ឌ លសងគមកិចចេផ ងៗ ដូចជ មជឈមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ េ យគម នករ្រតួតពិនិតយពីតុ ករ។ ករយិល័យOHCHR កត់
សមគ ល់េ យក្តីេពញចិត្តថ ចបពី់ែខមក  ឆន ២ំ០១២ មក មជឈមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ មនិ្រតូវបនេគេ្របើ្របស់ជកែន្លង ក ់
ឃំុមនុស ែដលបនចប្់របមលូ មទំេនើងចិត្ត ពីផ្លូវននេន ជធនីភនេំពញេទៀតេឡើយ។ ប៉ែុន្តេទះជដូេចនះក្តី កក៏រ 
ចប្់របមលូមនុស ែដលរស់េន មផ្លូវនន បទ់ងំកុមរផងែដរ េនែតជកង្វល់ ជពិេសស េនអំឡុងេពលមនុមន 
កិចច្របជំុអន្តរជតិធំៗេន ជធនីភនេំពញ មនជ ទិ៍ ្រពឹត្តិករណ៍េផ ងៗអំពី ៊ ន។ 

 
២៨. េនែខធនូ ឆន ២ំ០១១ រ ្ឋ ភបិល បនេចញេសចក្តី្រពងេលើកទីបនួរបស់ខ្លួន ៃនចបបស់្តីពីសមគម និង 

អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល(ចបបN់GO)។ ករយិល័យOHCHR  បនផ្តល់េយបល់ជូនរ ្ឋ ភបិល អំពីភព្រសបគន ៃន 
េសចក្តី្រពងចបបេ់នះជមយួកតព្វកិចចសិទធមិនុស របស់រដ្ឋ និងបនបន្តគូសបញជ កអំ់ពី រៈសំខនក់នុងករធនឲយ 
មនករពិេ្រគះេយបល់ទូលំទូ យ និង្របកបេ យអតថនយ័ ជមយួតអួងគសងគមសីុវលិេផ ងៗ មនុករអនុមត័ចបប ់
េនះ។ បនទ បម់ក រ ្ឋ ភបិលបនេកះ្របជំុពិេ្រគះេយបល់មយួ រយៈេពលកន្លះៃថង ជមយួតអួងគសងគមសីុវលិ េនៃថងទី 
១៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១ ។ ចបបេ់នះ េនមនិទនប់នអនុមត័េនេឡើយេទ ខណៈែដលកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់បែនថម 
េទៀត ជមយួតំ ងសងគមសីុវលិនន ្រតូវបនេ្រគងេធ្វើ ែដលេនះជសញញ ្វ គមនៃ៍នឆនទះរបស់រ ្ឋ ភបិល កនុងករ 
គិតគូពីកង្វល់របស់សងគមសីុវលិ។ 

 
IV. សិទធដីិធ្ល ីនិងលំេន ្ឋ ន 
 

២៩. កមមវធីិសិទធិដីធ្លី និងលំេន ្ឋ ន េធ្វើករជមយួៃដគូពកព់ន័ធទងំអស់េនកនុងករឃ្ល េំមើល ករេលើកកំពស់ 
និងករអនុវត្តសិទធិមនលំេន ្ឋ នសមរមយ និងបទ ្ឋ នសមរមយសំ បក់ររស់េន ទប់ ក តក់របេ ្ត ញេចញេ យ 
បំពន ្រពមទងំករទទលួបនសុវតថិភពកនុងករកនក់បដី់ធ្លី។ កមមវធីិេនះ េធ្វើអន្ត គមនចំ៍េពះេហតុករណ៍ែដលមន 
គំ មកំែហង កររេំ ភបំពន និងករេចទ្របកនពី់បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ្របឆងំនឹងសហគមន ៍ និងបគុគល្រគបរ់បូ 
ែដលេធ្វើករទមទរ សិទធិដីធ្លី និងលំេន ្ឋ នរបស់ខ្លួន និងអនកករពរសិទធិមនុស េនកនុងវស័ិយដីធ្លី។ ករយិល័យ 
OHCHR េធ្វើករសហករជមយួ ជរ ្ឋ ភបិល អងគករសងគមសីុវលិនន សហគមន ៍ សហ្រគសពណិជជកមម និង 
សមគមនវ៍ជិជ ជីវៈេផ ងៗ ្រពមទងំវស័ិយអភវិឌ នព៍ហុភគី និងេទ្វរភគី េដើមបពី្រងឹង្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ ែដលករពរករ 
េ្របើ្របស់ដីធ្លី កមមសិទធិ និងសិទធលំិេន ្ឋ ន ្រពមទងំបេងកើនករអនុវត្តឲយកនែ់ត្របេសើរេឡើងែថមេទៀត ។  

 
៣០. ករយិល័យOHCHR េធ្វើសកមមភពរបស់ខ្លួន េនកនុងបរបិទែដលវ ិ ទដីធ្លីមនលកខណៈរកី ល ល ករ 

ចបទ់្រនទ នយកដីធ្លីដ៏ ៃំរេ៉ យបគុគល ឬ្រកុមអនកមនអំ ច (ជញឹកញបេ់ យមនករឃុបឃិតរបស់រដ្ឋ និងករ 
សមគំនិតរបស់សហ្រគសពណិជជកមមទងំកនុង្រសុក និងបរេទស) សមបទនដីេសដ្ឋកិចច េគលេ កសិ-ឧស ហកមម 
(ដូចជ ចំករេកសូ៊ ចំករអំេព ចំករដំឡូងម)ី សមបទនដីសំ បក់រេធ្វើ ជីវកមមធនធនធមមជតិ ( បទ់ងំតំបន ់
ករពរធមមជតិ) ដូចជ ករែស្វងរកុរកែរ ៉ និងនិស រណកមមេ្របង និងទកទ់ញេទសចរណ៍ ករអភវិឌ នេ៍ហ ្ឋ រចន 
សមពន័ធ និងករទញយកថមពលជលកខណៈឧស ហកមម (ឧទហរណ៍ ទំនប់ រអីគគីសនី) ករអភវិឌ ន ៍ និងករបេងកើត 
ជថមីនូវតំបនទី់្របជំុជន ែដលមនចរកិលកខណៈជករបេណ្ត ញេចញេ យបំពន និងមនិមនែផនករសម្រសបសំ ប ់
ករ ងំទីលំេនថមី ។   

 
៣១.  កនុងអំឡុងេពលេធ្វើរបយករណ៍េនះ, ករយិល័យOHCHR ្រតូវបនអំពវនវឲយផ្តល់ជំនយួកនុងករណី 

វ ិ ទដីធ្លីចំននួ ៦៣ ករណី ែដលជវ ិ ទរ ងសហគមនរ៍ងផលបះ៉ពល់ ជញ ធរ និង្រកុមហុ៊នពណិជជកមម ែដលកនុង 
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េនះមន ៣៧ ករណី គឺជេរឿងក្តីពកព់ន័ធនឹងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀត បទ់ងំ ១១ ករណី 
ពកព់ន័្ឋនឹងដីជនជតិេដើមភគតិច2។ ករណីវ ិ ទចំននួ ២៦ ករណី ពកព់ន័ធេទនឹងករលកដូ់រដីធ្លី ែដលកនុងេនះ ១ 
ករណីជដីជនជតិេដើមភគតិច3។ កិចចអន្ត គមនរ៍បស់ករយិល័យOHCHR សថិតេនកនុងទ្រមងៃ់នករស្រមបស្រមួល 
កិចចសនទន និងករផ្តល់េយបល់ែផនកចបប ់និងនីតិវធីិចបប ់។  

 
៣២. ែផ្អកេលើទស នវស័ិយសិទ្ឋិមនុស  ករយិល័យOHCHR ឃ្ល េំមើលយ៉ងជិតដិតេលើផលបះ៉ពល់ៃនករ 

ផ្តល់ និងចតែ់ចងដីេគលេ សមបទនេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀតេ យរ ្ឋ ភបិល។ ករណីែដលសថិតេ្រកម 
ករឃ្ល េំមើល រមួមន ដីសមបទន ែដល្រតូវបនផ្តល់េនកនុងតំបនក់រពរេទសភព ដូចជ តំបនឧ់ទយនជតិ តំបនែ់ដន 
ជ្រមកសត្វៃ្រព តំបនៃ់្រពករពរ និងតំបនែ់ដលមនជនជតិេដើមភគតិចរស់េន។ េនៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ 
សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីបនេចញបទបញជ ផ្អ កជបេ ្ត ះ សនននូវករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចថមី និង កឲ់យមនករ 
ពិនិតយពិចចយ័យ៉ងហមតច់តេ់លើសមបទនដីែដលមន្រ ប ់ កនុងេគលេ ករពរផល្របេយជនរ៍បស់សហគមន ៍ ែដល 

                                                           

2 េរឿងក្តីទងំេនះ មនដូចតេទ ប៉ុែន្តមនិែមនមនែតចំនួនេនះេទ ៖ េនេខត្តមណ្ឌ លគីរ ី ្រសកុេព្រជ  ឃុបំ៊ូ្រ  
វ ិ ទរ ងសហគមនជ៍នជតេិដើមភគតចិ(ពនង) ចនួំន ៨០០ ្រគួ រ និង្រកុមហុ៊នសុកហ្វនី េខសីុឌី (Socfin-KCD) និងៃដគូ, 
េនេខត្ត្រកេចះ ្រសុកសនួល ឃុំ ែ្រសចរ វ ិ ទរ ង្របជពលរដ្ឋចំនួន ២២៤ ្រគួ រ និង ្រកុមហុ៊នអភវិឌ នសីុ៍ យវ ី (CIV), 

េនេខត្តរតនៈគីរ ី ្រសុកលំផត ់ ឃុំេស  វ ិ ទរ ងសហគមនជ៍នជតេិដើមភគតចិ(ទំពួន) ្របមណជ ៥០០ ្រគួ រ និង 
្រកុមហុ៊ន ជីញ ហ ុងរ,ី េនេខត្ត្រកេចះ ្រសកុសនួល ឃុំ ២ធនូ វ ិ ទរ ង្របជពលរដ្ឋ្របមណជ ៦០០ ្រគួ រ និង ្រកមុហុ៊ន 
ធធីី ៉ យ (TTY) , េនេខត្តេកះកុង ្រសុកគិរ ី គរ និង្រសុកបុទុម គរ វ ិ ទរ ង្របជពលរដ្ឋ្របមណជ ១.០០០ ្រគួ រ 
និង្រកមុហុ៊ន Union Development Group, េនេខត្តកំពងស់ពឺ ្រសុក ថពង ឃុំអម ំង វ ិ ទរ ង្របជពលរដ្ឋ្របមណជង 
១.០០០ ្រគួ រ និង្រកមុហុ៊ន Phnom Penh Sugar និង ្រកមុហុ៊ន Kompong Speu Sugar, េនេខត្តេពធិ ត ់
្រសុក្រក ៉ ញ នងិ្រសុក្រកគរ វ ិ ទចំនួន ២ រ ង្របជពលរដ្ឋ្របមណជ ៥.០០០ ្រគួ រ និង្រកុមហុ៊នភពមីចិ, និង 
្រសុក លែវង ឃុថំម រនិង វ ិ ទរ ង្របជពលរដ្ឋ ៥៧ ្រគួ រ និង្រកុមហុ៊ន MDS, េន ជធនីភនេំពញ កនុងសហគមនប៍ឹងកក ់
វ ិ ទរ ង្របជពលរដ្ឋចំនួន ៣.០០០ - ៤.០០០ ្រគួ រ និង្រកុមហុ៊នសូ៊កគូអុនី, េនេខត្តបតដ់ំបង ្រសុកភន្ំរពកឹ ឃុំសំេព 
លូន វ ិ ទរ ង្របជពលរដ្ឋចំនួន ១.២០៣  ្រគួ រ និង្រកុមហុ៊នសួនមនសមបត្ត ិ។  

3 េរឿងក្តីទងំេនះ មនដូចតេទ ប៉ុែន្តមនិែមនមនែតចំនួនេនះេទ ៖ េនេខត្តរតនៈគីរ ី ្រសុកអយ៉ូ វ ឃុំប៉េត ភូមគិងយុ 
វ ិ ទរ ង្របជពលរដ្ឋជជនជតចិ ៉យៃនសហគមនជ៍នជតេិដើមភគតចិចនួំន ៤៦ ្រគួ រ និងភរយិរបស់ម្រន្តី ជរ ្ឋ  
ភបិលមយួរបូ, េនេខត្តក ្ត ល ្រសុកេកៀន ្វ យ ឃុំសំេ ង វ ិ ទរ ង្របជពលរដ្ឋចំនួន ១៤៩ ្រគួ រ និងអភបិលរងេខត្ត 
្រកេចះ, េនេខត្តកំពងឆ់ន ងំ ្រសុកកំពង្់រត ច ឃុំ េជស្ឋ ភមូឡិពង វ ិ ទរ ង្របជពលរដ្ឋចំនួន៦៤ ្រគួ រ និង្រកុមហុ៊ន 
KCD International, េនេខត្តកំពងស់ពឺ ្រសុកឧត្តុងគ ភមូដិំ ក់ ងំ និងភមូភិនតូំច (្រព្ំរបទល់េខត្តក ្ត ល) វ ិ ទរ ង្របជ 
ពលរដ្ឋចំនួន ៨៨ ្រគួ រ និង្រកុមហុ៊ន េមង៉ េកត, េនេខត្តបតដ់ំបង  ្រកុងបតដ់បំង វ ិ ទរ ង្របជពលរដ្ឋចំនួន ៥៥ ្រគួ រ 
និងគេ្រមង ្ត រផ្លូវែដករបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ(ADB), េនកនុងសងក តែ់្រពក្រពះេស្តច វ ិ ទរ ង្របជពលរដ្ឋចំនួន ៣៣៤ 
្រគួ រ និង ជញ ធរេខត្ត (គេ្រមងសួនចបរ), េន្រសុកសំឡូត ឃុំកពំងេ់ ព  វ ិ ទរ ង្របជពលរដ្ឋចនួំន ៧៨ ្រគួ រ និង 
្របតបិត្តកិរសឹកេយធភមូភិគ ៥, និង្រសកុគស់្រកឡ ឃុដូំនប និងឃុំ្រពះផុស (៣ ករណី) វ ិ ទរ ង្របជពលរដ្ឋចំនួន 
៥៥០ ្រគួ រ និងម្រន្តីេយធ, េនេខត្តបនទ យមនជយ័ ្រកងុេប៉យែបត៉ វ ិ ទរ ង្របជពលរដ្ឋចំនួន៩៤៣ ្រគួ រ និង 
គេ្រមង ្ត រផ្លូវែដករបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ(ADB), េន ជធនីភនេំពញ សហគមនប៍ុរកីី  វ ិ ទរ ង្របជពលរដ្ឋ 
ចំនួន១.៧៧៦ ្រគួ រ និង្រកុមហុ៊នផនមីុចិ និងសហគមន្៍រតពងំអញច ញ វ ិ ទរ ង្របជពលរដ្ឋចំនួន១៤៨ ្រគួ រ នងិ 
ជញ ធរមូល ្ឋ ន ពកព់ន័ធនងឹគេ្រមង ្ត រផ្លូវែដករបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ (ADB)។ 
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ករយិល័យOHCHR សូម ្វ គមន។៍ េទះជយ៉ង កេ៏ យ និតិវធីិសំ បអ់នុវត្តបទបញជ េនះ មនភព្រសពិច 
្រសពិល េហើយងយនឹងនមំកនូវភពមនិ្រប្រកតីចំេពះករណីខ្លះ។ 

 
៣៣. េ យ រែតករអនុវត្ត្រកបខណ្ឌ ចបប ់ែដល្រគបដណ្ត បេ់លើសិទ្ឋិដីធ្លី និងលំេន ្ឋ ន មនភពមនិ្រប្រកតី 

េនះ មនបតុកមម និងករត ៉ជេ្រចើនពីសហគមនែ៍ដលរងករបះ៉ពល់េនកនុងទី្រកុង និង មប ្ត េខត្តនន ែដល 
បនក្ល យជេរឿងកនែ់ត មញញ េទេហើយ េនអំឡុងេពលេធ្វើរបយករណ៍េនះ។ េទះជទ្រមងៃ់នករត ៉  និងករ 

មគគីគន មនលកខណៈសន្តិវធីិ បន្រប្រពឹត្តិេទជបន្ត កម៏នករេកើនេឡើងនូវករេ្របើ្របស់វធីិេផ ងៗ ដូចជ ករេ ះ 
សេម្ល កបំពកេ់នទី ធរណៈ េដើមបតី ៉  ករដុតរបូសំ ក ករបិទផ្លូវជតិ ករបំផ្លិចបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិរបស់្រកុម 
ហុ៊ន ករចបឃ់តទុ់កេឈើខុសចបប ់ករ្របឈមមខុែបបហិង កគ់ន ជមយួ ជញ ធរ និងជមយួតអួងគ ជីវកមម (រមួ 
មនទងំ ករណីៃនករចបជ់ចំ បខ់ម ងំ) និងករកន្់រ កៃ់ដគន ជជរួៃនអនកត ៉  ែដលទងំអស់េនះ បង្ហ ញជ 
សញញ ណៃនចំននួ្របជពលរដ្ឋគម នដីធ្លីែដលអស់សងឃមឹ និងខឹងសមប មនករេកើនេឡើង។ 

 
៣៤. ករយិល័យOHCHR បនអន្ត គមន ៍ឃ្ល េំមើល បតុកមម និងករត ៉  ម្តងេហើយម្តងេទៀត េដើមបទីប់ ក ត ់

អំេពើហិង  និងេដើមបេីធ្វើឲយមនករេ ះែលង្របជពលរដ្ឋែដលរងករេចទ្របកនខុ់ស ឬ្រតូវឃំុខ្លួនេ យបំពន។ កនុង 
ចំេ មករណីវ ិ ទដីធ្លីចំននួ ៦៣ ែដលករយិល័យOHCHR បនេធ្វើករ ករយិល័យOHCHR បនដឹងថ មន 
្របជពលរដ្ឋ ១៨២ នក ់ ្រតូវបនតុ ករេកះេ េទ កសួរ (ករណីមយួចំននួ ជករណីពកព់ន័្ឋនឹងទំនស់ដីធ្លី 
ុ ៃំរ) េ យមន ថ នទមងនេ់ទស ែដលភគេ្រចើនពីបទផ យពត័ម៌នមនិពិត ករ ងំម្រន្តី ធរណៈ ករចូលកន ់
កបម់និ្រតឹម្រតូវ មចបបេ់លើអចលន្រទពយ(ដី) ែដលជ្រទពយសមបត្តិរបស់ ថ បន័ ធរណៈ(រដ្ឋ) ករបំផ្លិចបំផ្ល ញ 
្រទពយសមបត្តិអនកដៃទ និងករចូលទ្រនទ នកនក់បដី់ៃ្រព។ កនុងករណីមយួចំននួ បទេចទ្របកនេ់នបន្តទុកពនយេចល 
េនតុ ករ និងមនចំ តក់រជបន្តេឡើងវញិ ចំេពះសំណំុេរឿងមយួចំននួ ខណៈែដលកនុងករណីខ្លះអនកភមូ្ិរតូវ 
បនឃំុខ្លួន។ ករយិល័យOHCHR បនជំរញុដល់ករធនករអនុវត្តនិតិវធីិចបប្់រតឹម្រតូវ ែដលជលទ្ឋផល កនុងករណី 
ជក់ កខ់្លះ មនបគុគលខ្លះ្រតូវបនេ ះែលង ។  

 
៣៥. ្រស្តី មនុស ចស់ និងកុមរ ជញឹកញប ់ សថិតេនជរួមខុេគ េនេពលេធ្វើករត ៉  ែដលសហគមនគិ៍តថ 

ជញ ធរនឹងមនិេធ្វើករប្រងក បធងនធ់ងរេទេលើ្រស្តី និងកុមរេឡើយ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ មនករេកើនេឡើងនូវ 
ករណីហិង េលើ្រស្តីកនុង ថ នភពៃនករមនបតុកមម និងមនករឃំុខ្លួនេ យបំពនេលើអនកត ៉ជ្រស្តី។ ្រស្តីបន្តរងទុកខ 
ធងនធ់ងរកនុងេពលដំេណើ រករៃនករបេណ្ត ញេចញ និងករផ្ល ស់ទីលំេនថម ីែដល កស់មព ធេលើជីវភពរស់េន និងេលើករ 
ែថទ្ំរកុម្រគួ រ។ អំេពើហិង កនុង្រគួ រេនកែន្លង ងំទីលំេនថម ី កដូ៏ចជករមនៃផទេពះេ យគម នករេ្រគងទុក 
្រតូវបនេគ យករណ៍ថ មនភពរកី ល ល ។ 

 
៣៦. ករយិល័យOHCHR េធ្វើករេដើមបជីយួ ដល់ករអភវិឌ នជ៍បន្ត នូវករករពរែផនកនិតិវធីិនិងចបប ់ កដូ៏ច 

ជករេលើកកំពស់ដល់ករអនុវត្ត។ េនេដើមឆន ២ំ០១០ រ ្ឋ ភបិលបនេចញព្រងងេគលនេយបយស្តីពីលំេន ្ឋ ន 
ែដលេគលនេយបយេនះេនកំពុងែតរងច់កំរអនុមត័ពីគណៈរដ្ឋម្រន្ត។ី ករយិល័យOHCHR េ្រត មខ្លួនជេ្រសច 
េដើមបជីយួ គ្ំរទដល់ករអនុវត្តេគលនេយបយេនះ ជមយួ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង។់ ករយិ- 
ល័យOHCHR បនផ្តល់េយបល់េ យមនបញចូ លទិដ្ឋភពសិទ្ឋិមនុស ផងែដរ េលើេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយស្តីពីនគរបូ 
នីយកមម ជធនី ្រកុង និងទី្របជំុជន ជូនេទ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ និងមនែផនករចូលរមួ 
កនុងកិចចពិេ្រគះេយបល់ជបន្តេទៀត។ 



14 
 

 
៣៧. ករយិល័យOHCHR បន្តបញចូ លកនុងកមមវធីិសិទ្ឋិដីធ្ល ីនិងលំេន ្ឋ នរបស់ខ្លួន នូវេគលករណ៍ែណនសំ្តីពី 

ធុរកិចច និងសិទ្ឋិមនុស  និងជំរញុដល់ករទទលួខុស្រតូវរបស់រដ្ឋ ចំេពះកររេំ ភសិទ្ឋិមនុស  ្រប្រពឹត្តេ យភគីទីបី។ 
ជបែនថមេទៀត ករយិល័យOHCHR េធ្វើករជមយួតអួងគពណិជជកមម និងសមគមវជិជ ជីវៈមយួចំននួ េដើមបេីលើកទឹកចិត្ត 
ពកួេគឲយអនុវត្តបទ ្ឋ នសិទ្ឋិមនុស េនកនុងសកមមភពរបស់ខ្លួន។ កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១១ ករយិល័យOHCHR បនេរៀប 
ចំពិធីផ ព្វផ យេសៀវេភេបះពុមភផ យជភ រអងេ់គ្លស និងែខមរ អំពីេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីធុរកិចច និងសិទ្ឋិ 
មនុស ៖ ករអនុវត្ត្រកបខណ័្ឌ អងគករសហ្របជជតិស្តីពី “ករករពរ ករេគរព និងដំេ ះ្រ យ”។4 កនុងអំឡុង 
េពលេធ្វើរបយករណ៍េនះ ករយិល័យOHCHR ចតែ់ចងេរៀបចំេឡើងនូវសិកខ ស្តីពីសិទ្ឋិមនុស  និងធុរកិចច 
សំ បអ់ងគករសងគមសីុវលិ ( បទ់ងំករពនយល់បង្ហ ញខ្លមីយួ េទកនអ់ងគករននមកពីកនុងតំបន ់ េនកនុងេវទិក 
្របជពលរដ្ឋ ៊ ន) បគុគលិកបេចចកេទសរបស់ទីភន កង់រអងគករសហ្របជជត ិ គណៈកមម ធិករសិទ្ឋិមនុស  
កមពុជ(CHRC) និងសមជិករ ្ឋ ភបិលមកពី្រកសួងនន (រមួមន ករពនយល់បង្ហ ញភពខុសគន ពីករទទលួខុស្រតូវ 
សងគមរបស់ ជីវកមម “CSR” របស់ធុរកិចច និងសិទ្ឋិមនុស ) និងករអនុវត្តេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីសិទ្ឋិមនុស និង 
ធុរកិចច កនុងបរបិទៃនកមពុជ។ 

 
៣៨. កនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ បនទ បពី់រ ្ឋ ភបិលអនុមត័ ចរស្តីពីករេ ះ្រ យសំណងប់េ ្ត ះ សនន 

េលើដីរបស់រដ្ឋ ែដល្រតូវបនទ្រនទ នកនក់បេ់ យខុសចបបេ់ន ម ជធនី ទី្រកុង និងទី្របជំុជន ( ចរ ០៣) ។ 
ករយិល័យOHCHR បនគ្ំរទដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង ផ្តល់ជំនយួបេចចកេទសសំ បស់ហគមន ៍ េដើមបេីធ្វើករកំណត ់
្រពំ្របទល់ទី ងំដីរបស់ខ្លួន និងកំណតអំ់ពីេស មលូ ្ឋ ន និងត្រមូវករេលើេហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋ កដូ៏ចជែស្វងយល់ពី 
សិទ្ឋិកនុងករកនក់បដី់ធ្លីរបស់ខ្លួន កនុង្រកបខណ្ឌ ចបបក់មពុជ។ េនកនុងអំឡុងេពលេធ្វើរបយករណ៍េនះ ករយិល័យ 
OHCHR បន្តេធ្វើករងរជមយួអជញ ធរ សហគមន ៍ និងៃដគូអភវិឌ នន៍ន េនទីរមួេខត្តបតដំ់បង េដើមបធីនដល់ករ 
អភវិឌ នេ៍ននឹងកែន្លង និងសុវតថិភពកនុងករកនក់បដី់ធ្លី។ 

 
៣៩. េដើមបជីយួ ករពរដល់ជីវភពរស់េន ម្របៃពណី និងវបបធមរ៌បស់ជនជតិេដើមភគតិច ករយិល័យ 

OHCHR គ្ំរទប ្ត ញរ ្ឋ ភបិល អងគករសហ្របជជតនិន សងគមសីុវលិ និងសហគមន ៍ េដើមបពី្រងឹងសមតថភព 
របស់ពកួេគ កនុងករេ្របើ្របស់្រកបខណ័្ឌ ចបបក់នុង្រសុកទកទ់ងនឹងបណ័្ណ កមមសិទ្ឋិសមហូភព។ ករយិល័យOHCHR 
បនផ្តល់ករគ្ំរទែផនកហិរញញ វតថុ និងែផនកេចចកេទសដល់ភមូចំិននួ ៧ េនកនុងឃំុប៊្ូរ  េខត្តមណ្ឌ លគីរ ី ែដលមនជន 
ជតិពនងរស់េន និងភមូចំិននួ ៥ េនកនុង្រសុកឱ ៉ ល់ េខត្តកំពងស់ពឺែដលមនជនជតិសួយរស់េន េដើមបដំីេណើ រករករ 
ចុះបញជ ីជនីតិបគុគលជមយួរ ្ឋ ភបិល ែដលជយួ ពកួេគេសនើសំុបណ័្ណ កមមសិទ្ឋិសមហូភព េនៃថងអនគត។ ករយិ 
ល័យOHCHR េ យសហករជមយួ្រកសួង អងគករពលកមមអន្តរជតិ(ILO) និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល កប៏នឃ្ល  ំ
េមើលគេ្រមង ែដលមនជនជតិពនង ៨០០ ្រគួ រ និងជនជតិសួយ ២៣៨ ្រគួ រ េធ្វើករករពរខ្លួន ពីករគំ ម 
កំែហងរបស់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដៃទេទៀត ។ 

 
៤០. េ្រកពីភពេជគជយ័ដគ៏រួកតសំ់គល់កនុងករចុះបញជ ីសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច េដើមបឈីនេទ 

ករេចញបណ័្ណ កមមសិទ្ឋិសមហូភព កររេំ ភេលើដីជនជតិេដើមភគតិច មនទងំករផ្តល់ដីសមបទនផង បនរកី ល 
លេលឿនជងករបេងកើតនូវសុវតថិភពខងករកនក់បដី់សំ បស់ហគមនជ៍េ្រចើនបំផុត។ ករយិល័យOHCHR 

សូម ្វ គមនចំ៍េពះករផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទ្ឋិសមហូភពជូនសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចចំននួ ៣ សហគមន ៍ កនុង 
                                                           
4  សូម ន A/HRC/17/31.   
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េខត្តរតនគិរ ី និងមណ្ឌ លគិរ ី កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១១។ ករវវិឌ នដ៍គ៏រួកតសំ់គល់េនះ គឺជករបង្ហ ញឲយេឃើញពីឆនទៈ 
ករពរសិទ្ឋិដីធ្លរីបស់ជនជតិេដើមភគតិច។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ករខ្វះករអនុវត្តវធិនករករពរជបេ ្ត ះ 
សននសំ បស់ហគមនទ៍ងំអស់េនះ ែដលកំពុងែតសថិតកនុងដំេណើ រករៃនករចុះបញជ ី េហើយែដលជដំេណើ រករមន 

េពលេវ យូរ និងសមុ្រគ ម ញ និងពឹងែផ្អកេលើធនធនរបស់មច ស់ជំនយួ បនទុកឲយសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច 
្របឈមនឹង និភយ័ៃនករដេណ្តើ មដីធ្លី និងករបតប់ងម់ខុរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់ពកួេគ េ យ រែតសមបទនដី និង 
គេ្រមងអភវិឌ នេ៍ផ ងៗ។ 

 
៤១. សំ បស់ហគមនែ៍ដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញេ យបំពន ករយិល័យOHCHR បន្តជំរញុដល់ករ ងំទី 

លំេនថមី ែដលមនករេរៀបចំែផនករជមនុ េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់ករអនុវត្តនេពលបចចុបបននៃនករផ្ល ស់ទីលំេន 
សហគមនេ៍ទកនទី់ ងំែដលខ្វះេហ ថ រចនសមពន័្ឋ និងសថិតេនឆង យពីឱកសករងរ េរៀន និងមនទីរពយបល 
ជំងឺ។ ករយិល័យOHCHR បន្តឃ្ល េំមើលទី ងំៃនករ ងំទីលំេនថមីជេ្រចើន ែដលរមួមនទងំទី ងំែដលមនេន 
កនុងករសិក របស់ករយិល័យOHCHR មនចំណងេជើងថ “ករបេណ្ត ញេចញ និងករ ងំទីលំេនថមេីនកនុង្របេទស 
កមពុជ៖ តៃម្លៃនផលបះ៉ពល់ និងឥទធិពលចំេពះមនុស  និងដំេ ះ្រ យ” ែដលពិនិតយេមើលឧទហរណ៍មយួចំននួៃន 
ករបេណ្ត ញេចញ និងករផ្ល ស់ទីលំេនថម ី ែដល មនទងំក ្ត វជិជមន និងអវជិជមន និងវភិគអំពីផលបះ៉ពល់របស់  
េលើលកខខណ្ឌ រស់េនរបស់្រគួ រែដលរងករបះ៉ពល់។ ករសិក េនះ ្រតូវបនែចកជូនរ ្ឋ ភបិលេដើមបឲីយផ្តល់ 
េយបល់ និងបនទទលួមតិេយបល់ពី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង។់ ករយិល័យOHCHR ឃ្ល  ំ
េមើលផងែដរ នូវគេ្រមង ្ត រផ្លូវែដកេឡើងវញិ េ យេធ្វើករសហករជមយួ ជញ ធរ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ(ADB) និង 
សហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់។   
 
V. នីតិរដ្ឋ  
 

៤២. វឌ ភពៃនកំែណទ្រមងច់បប ់ និង្របពន័ធយុត្តិធម ៌ េនមនករយឺតយ៉វេនេឡើយកនុងអំឡុងេពលេធ្វើរបយ 
ករណ៍េនះ។ ្រកសួងយុត្តិធម ៌ និងតុ ករ បន្តទទលួរងនូវកង្វះខតធនធនជេ្រចើន។ ករេគរពនីតិរដ្ឋ ្រតូវបន ងំ 
ផងែដរ េ យករអះ ងគរួឲយេជឿបនថ មនករេ្រជ តែ្រជកពីអំ ចនីតិ្របតិបត្តិេទកនុង្របពន័ធតុ ករ និងអំេពើ 
ពុករលួយែដលមនលកខណៈរកី ល ល។ ជលទធផល និទណ្ឌ ភពចំេពះកររេំ ភសិទធមិនុស ធងនធ់ងរ េនែតបន្តមន 
េហើយករេជឿទុកចិត្តពី ធរណជន េទេលើ្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  េនមនិទនម់នភព្របេសើរេនេឡើយ។ េទះជ 
មនករអះ ងផទុយពីេនះកនុងឆន ២ំ០១២ ក្តី កដំ៏េណើ រករៃនករអនុមត័ចបបគ់ន្លឹះ ដូចមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញឆន ១ំ៩៩៣ 
(ដូចជ ចបបស់្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់តុ ករ ចបបល់កខន្តិកៈេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  និងចបបស់្តីពី 
ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម) េនែតជបគ់ងំេនេឡើយ េ យមនេហតុផលមនិ 
ចបស់ ស់។ ករយិល័យOHCHR េនែតយល់េឃើញថ ករ្រគប្់រគង្របពន័ធយុត្តិធមរ៌បស់កមពុជនឹង្របេសើរេឡើង 
េទបនលុះ្រ ែតមនចបបគ់ន្លឹះទងំអស់េនះ។ 

 
 ៤៣. េទះជមនបញ្ហ ្របឈមទងំេនះកេ៏ យ អងគភពនីតិរដ្ឋៃនករយិល័យOHCHR បនបន្តជយួ ជញ ធរ 

េមធវ ី និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល កនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់ករករពរសិទធិ 
មនុស េនកមពុជ មរយៈ្របពន័ធយុត្តិធម។៌ 
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 ៤៤. ករយិល័យ OHCHR េដើរតនួទីយ៉ងសំខន ់ កនុងករព្រងឹងនីតិរដ្ឋ មរយៈករជំរញុេលើកទឹកចិត្តឲយ 
មនករផ្តល់សចច បន័េលើលិខិតុបករណ៍សិទធមិនុស អន្តរជតិេផ ងៗ។ េដើមបសំីេរចេគលេ េនះ អងគភពនីតិរដ្ឋបនបន្ត 
ផ្តល់េយបល់ជូនរ ្ឋ ភបិល ែដលបន្របកសពីបំណង្របថន របស់ខ្លួនថនឹងផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជន 
ពិករ។ េដើមបេីលើកកំពស់ករយល់ដឹងអំពីអនុសញញ េនះ ជពិេសសកនុងចំេ មជនពិករ ករយិល័យOHCHR បន 
េបះពុមពសំេ ៃនអនុសញញ េនះ ជស្រមយនិងជសំេលង។ ករយិល័យOHCHR បនេធ្វើបទបង្ហ ញជេ្រចើនផងែដរ 
អំពីអនុសញញ េនះដល់តអួងគនន កនុងសងគមសីុវលិ។ 

 
 ៤៥. េ យ របញ្ហ ៃនករករពរសិទធិពលករេទសន្តរ្របេវសនក៍មពុជែដលេធ្វើករេនបរេទស បនទកទ់ញ 

ករយកចិត្តទុក កខ់្ល ងំកនុងរយៈេពល ១ ឆន  ំ ចុងេ្រកយេនះ អងគភពនីតិរដ្ឋបនបកែ្របជភ រែខមរនូវអនុសញញ  
អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធពិលករេទសន្តរ្របេវសន្៍រគបរ់បូ និងសមជិក្រគួ ររបស់ពកួេគ។ អនុសញញ ជភ រ 
ែខមរេនះ ្រតូវបន កឲ់យេ្របើ្របស់កលពីែខមនី ឆន ២ំ០១២ េ យមនេធ្វើពិធីផ ព្វផ យមយួ ែដលបនេរៀបចំេឡើង 
េ យមនកិចចសហករជមយួអងគករសហ្របជជតិេដើមប្ីរស្តី(UN-WOMEN)។ ពិធីេនះ បន្រប្រពឹត្តិេទេ្រកម 
អធិបតីភពេ កជំទវរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកិចចករនរ ី និងមនករចូលរមួពីអនកពកព់ន័ធជេ្រចើន រមួមន ម្រន្តីរ ្ឋ ភបិល 
សងគមសីុវលិ តំ ងពីភន កង់រេ្រជើសេរ ើសពលករ តំ ងសហជីព និងអនក រពត័ម៌ន។ សមជិកមយួរបូ ៃនគណៈ 
កមម ធិករករពរសិទធិពលករេទសន្តរ្របេវសន្៍រគបរ់បូ និងសមជិក្រគួ ររបស់ពកួេគ កប៏នអេញជ ើញចូលរមួកនុងពិធីេនះ 
ផងែដរ។ បនទ បពី់ពិធីេនះ ជញ ធរបនបញជ កថ់ នឹងមនកិចចពិភក អន្តរ្រកសួងមយួ ពិភក អំពីលទធភពែដលកមពុជ 
នឹងផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ េនះ។ េនទីបញចប ់ អងគភពនីតិរដ្ឋ បនជំរញុេលើកទឹកចិត្តដល់រ ្ឋ ភបិលឲយពិចរ  
ពីករផ្តល់សចច បន័េលើពិធី របែនថមទី២ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ ពកព់ន័ធនឹងករ 
លបបំ់បតេ់ទស្រប រជីវតិ ្រសប មអនុ សន ៍UPR។ េ យមនសំេណើ ពីរ ្ឋ ភបិល ករយិល័យ OHCHR បន 
េរៀបចំកិចច្របជំុបេចចកេទសមយួ េដើមបពិីភក កនែ់តលំអិតែថមេទៀត អំពីបទបញញត្តិននៃនពិធី របែនថមេនះទី១ និង 
ពិធី របែនថមទី២ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្ដីពីសិទធិពលរដខ និងសិទធិនេយបយ ្រពមទងំពិធី របែនថមទី៣ ៃន 
អនុសញញ ស្ដីពីសិទធិកុមរ។  

 
 ៤៦. ករយិល័យ OHCHR បន្តជំរញុេលើកទឹកចិត្តដល់ករអនុវត្តចបបជ់តិែដលមន្រ ប ់្រសប មបទ ្ឋ ន 

សិទធិមនុស នន េ យេផ្ត តេលើ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ឆន ២ំ០០៧។ េដើមបសីេ្រមចេគលេ េនះ សមជិកកមមវធីិនីតិរដ្ឋ 
ជបួ្របជំុជេទៀងទត ់ជមយួ្របធនតុ ករ និង្រពះ ជ ជញ  េន ម ដំបងូេខត្ត- ជធនី េដើមបពិីភក ពីបញ្ហ  
្របឈមនន ែដលបនជបួ្របទះកនុងករអនុវត្ត្រកមេនះ និងកនុងករ្រគប្់រគង្របពន័ធយុត្តិធមជ៌ទូេទ។ កិចចពិភក តុមលូ 
ែផនកតុ ករមយួចំននួ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេន មប ្ត េខត្ត េដើមបពិីភក ពីបញ្ហ ្របឈមទងំេនះ េ យេ្របើ្របស់ 
ឧទហរណ៍ពីទំ បអ់នុវត្តេន អ.វ.ត.ក ជេដើម កនុងករណីែដលសម្រសប។ ្រសបគន េនះ ករយិល័យOHCHR បន 
ឧបតថមភករ្របជំុជេទៀងទត ់ រ ងម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម ៌ តុ ករ និងពនធនគរេនកនុងេខត្តនទិសពយព័យមយួចំនួន 
េដើមបពី្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តកិរកនុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  និងពិភក ពីបញ្ហ ននទកទ់ងនឹងករអនុវត្ត្រកមេនះ។ 
ករយិល័យOHCHR បនផ្តល់ជំនយួកនុងករឃ្ល េំមើលតុ ករកនុងេខត្តចំននួ ២ េធ្វើេឡើងេ យមជឈមណ្ឌ លសិទធិ 
មនុស កមពុជ (ម.ស.ម.ក) កនុងេគលបំណងបេងកើនករ្រតួតពិនិតយេមើលជ ធរណៈេលើសវនករេរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ ។ 
េនទីបំផុត ករយិល័យ OHCHR េ យសហករជមយួ្រកសួងយុត្តិធម ៌បនេរៀបចំសននសីិទថន កជ់តិដធំ៏មយួេនចុង
ែខមថុិនឆន ២ំ០១២ ស្តីពីករពិនិតយេមើលករអនុវត្ត្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  េ យមនករចូលរមួពីេច្រកម ្រពះ ជ ជញ  
ម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម ៌ េមធវ ីម្រន្តីរ ្ឋ ភបិល និងតំ ងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលននចំននួ ១៦៥ នកម់កពី្រគប ់
េខត្ត- ជធនី ។ 
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 ៤៧. េ្រកពីករឃ្ល េំមើលករអនុវត្តចបបែ់ដលមន្រ ប ់ ករយិល័យOHCHR បន្តជយួ រ ្ឋ ភបិល កនុងករ 

អនុមត័ចបបថ់មីៗ  ្រសប មកតព្វកិចចសិទធិមនុស ។ ជឧទហរណ៍មយួ មរយៈសកមមភពេនះ ករយិល័យOHCHR  
េ យមនករពិេ្រគះេយបល់ជមយួមលូនិធិអងគករសហ្របជជត ិ េដើមបកុីមរ(UNICEF) បនេធ្វើអនុ សនេ៍លើ 
េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពី្របពន័ធយុត្តិធមអ៌នីតិជន។  

 
 ៤៨. ករយិល័យ OHCHR េនែតមនកង្វល់អំពីសិទធទិទលួបននូវយុត្តិធម ៌ ជពិេសស សំ បជ់ន្រកី្រក 

និង្រកុមងយរងេ្រគះេផ ងៗដៃ៏ទេទៀត។ េស កមមជំនយួែផនកចបប ់ បន្តទទលួរងនូវករខ្វះខតមលូនិធិយ៉ងធងនធ់ងរ។ 
េបើេទះជ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ត្រមូវថ ជន្រគបរ់បូែដលេចទ្របកនពី់បទឧ្រកិដ្ឋ និងអនីតិជន ្រតូវែតមនេមធវកីរពរ 
ក្តី កតំ៏ ងផ្លូវចបប ់ ជេរឿយៗ មនិ ចទទលួបនេនះេឡើយ។ ករយិល័យOHCHR បនបេងកើតៃដគូជមយួ្រកុម 
េមធវគីម ន្រពំែដន (ASF) េ យមនេគលេ ផ្តល់ជំនយួែផនកចបបដ់ល់ជនជបេ់ចទ្រកី្រកេនទូទងំ្របេទសកមពុជ។ 
្រសបគន េនះែដរ ករយិល័យOHCHR បនបន្តេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លសំ បអ់ងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលនន ែដល 
េធ្វើករេលើបញ្ហ ្រស្តី អំពីករេ្របើ្របស់នីតិវធីិបណ្តឹ ងបគុគល មពិធី របែនថមៃនអនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់ន
ករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង្រសី្តេភទ(OP-CEDAW)។ វគគបណ្តុ ះប ្ត លទងំេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ្រកមកិចចសហករជ 
មយួអងគករសហ្របជជត ិ េដើមប្ីរស្តី(UN Women)។ ករយិល័យOHCHR កប៏នផលិតខិតបណ័្ណ ពនយល់អំពីវធីិេ្របើ 
្របស់នីតិវធីិបណ្ដឹ ងខងេលើេនះផងែដរ។ 

 
 ៤៩. េមធវជីតអួងគមយួ រមួចំែណកយ៉ងសំខន ់ េដើមបធីនសិទធិទទលួបនេស កមមយុត្តិធម។៌ កមមវធីិនីតិរដ្ឋ 

បនបន្តជយួ ដល់គណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវបទ ្ឋ នេផ ងៗកនុង 
វជិជ ជីវៈចបប។់ ករយិល័យOHCHR បនជលួទី្របឹក មយួរបូ េដើមបពិីនិតយេលើចបបល់កខន្តកិៈេមធវ ី ្រកមសីលធមវ៌ជិជ  
ជីវៈេមធវ ី និងបទបញជ ៃផទកនុងរបស់គណៈេមធវ ី មទស នៈវស័ិយៃនបទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្តរជតិ ្រពមទងំព្រងង 
េសៀវេភែណនថំមីស្តីពី្របតិបត្តិកររបស់គណៈេមធវផីងែដរ។ អតថបទទងំបនួេនះ ្រតូវបនបញជួ នេទសមជិកគណៈ 
េមធវទីងំអស់ និងបនបេង្ហ ះេលើេគហទំពរ័របស់គណៈេមធវរីចួេហើយ េដើមបេីសនើឲយមនករផ្តល់មតិេយបល់។ 
េលើសពីេនះេទៀត កមមវធីិេនះ បនេរៀបចំកិចច្របជំុជឈុតៗសំ ប្់រកុម្របឹក គណៈេមធវ ី េធ្វើករពិភក េលើសំេណើ  
ែកែ្រប្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈេមធវ ី េហើយនិងេធ្វើបញចបនូ់វអតថបទេនះ សំ បក់រអនុមត័។ មយ៉ងវញិេទៀត ករយិល័យ 
OHCHR  នេពលថមីៗេនះ បនេ្រជើសេរ ើសម្រន្តីតសូ៊មតិែផនកចបបម់យួរបូ ែដលមនតនួទីជយួ ដល់េមធវកីនុងករេរៀបចំ 
អំណះអំ ងែផ្អក មសិទធិមនុស េនចំេពះមខុតុ ករ និងកនុងករែស្វងរកយុត្តិ ្រស្តករពរក្តី។  

 
 ៥០. ករជយួ ជញ ធរជតិ កនុងករេសុើបអេងកតករណីៃន្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន េន មទីកែន្លងឃំុខ្លួន 

េនែតជបញ្ហ ទិភពមយួ។ ករយិល័យOHCHR បន្តេសុើបអេងកតករេចទ្របកនអំ់ពី្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន 
េន មទីកែន្លងឃំុខ្លួននន និងបន្តចូលរមួកនុងកិចចសនទនជមយួ ជញ ធរ។ មយ៉ងវញិេទៀត ករយិល័យOHCHR 
បនបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនបែនថមេទៀត េដើមបជីយួ បងក រអំេពើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន។ 
ទីមយួ េ យ រែត្របេទសកមពុជ ជរដ្ឋភគីៃនពិធី របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរណុកមម ែដលត្រមូវឲយបេងកើត 
យន្តករបងក រទរណុកមមថន កជ់តិមយួ ករយិល័យOHCHR បនបន្តផ្ដល់ជំនយួបេចចកេទសដល់រ ្ឋ ភបិលកនុងវស័ិយ 
េនះ។ សននិសីទមយួ ស្ដីពីករបេងកើតយន្តករបងក រទរណុកមមថន កជ់តិ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេនអំឡុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១១ 
ែដលមនសមជិកអនុគណៈកមម ធិករបងក រទរណុកមមចំននួពីររបូ បនមកចូលរមួ និងផ្ដល់េយបល់ដល់ ជញ ធរ។ 
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ចប់ ងំពីេពលេនះមក រ ្ឋ ភបិលបនេប្ដជញ ចិត្តថនឹងេធ្វើេសចក្តី្រពងចបបថ់មីមយួ េដើមបបីេងកើតយន្តករបងក រថន កជ់តិ 
េនះេឡើង។  

 
 ៥១. ទីពីរ ករយិល័យOHCHR បនបន្តផ្ដល់ករគ្ំរទដល់ ថ បន័អន្តរ្រកសួង ែដល្រតូវបនបេងកើតជ ថ បន័ 

នមំខុ ឈនេទរកករបេងកើតយន្តករបងក រទរណុកមមថន កជ់តិមយួ(NPM)។ ជពិេសស វគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រតូវបន 
េរៀបចំេឡើងសំ បស់មជិកគណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេនះ និងេលខធិករ ្ឋ នរបស់ខ្លួនស្ដីពីរេបៀប ចុះបំេពញទស ន 
កិចចបងក រទរណុកមមេទកនទី់កែន្លងឃំុខ្លួនទងំ យ។ ណត្តិករងររបស់ពកួេគ ្រតូវបនេលើកមកេធ្វើជបទបង្ហ ញ 
និងពនយល់ដល់សនងករនគរបល និងេមបញជ ករកង ជ វធុហតថ ្រពមទងំ ្របធនពនធនគរទងំអស់ មកពី្រគបេ់ខត្ត 
្រកុង- ជធនី កនុងសននិសីទថន កជ់តិមយួ ែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេន្រកសួងម ៃផទ េនអំឡុងែខធនូឆន ២ំ០១១។ 
េ្រកយមក គណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេនះ បនចបេ់ផ្ដើមកមមវធីិេធ្វើទស នកិចចេទកនព់នធនគរមយួចំននួ។ េលើសពី 
េនះេទេទៀត ករយិល័យOHCHR បនបន្តផ្ដល់ករគ្ំរទដល់ម អយយករអម ឧទធរណ៍ េដើមបចុីះេធ្វើទស នកិចច 
េទកនទី់កែន្លងឃំុខ្លួនទងំ យ ្រពមទងំបនចូលរមួជមយួអគគ្រពះ ជ ជញ កនុងដំេណើ រទស នកិចចែបបេនះ បនចំនួន 
មយួេលើក។ 

 
 ៥២. ទីបី េ យមនករសហករជមយួប ្ដ ្រពះ ជ ជញ  កមមវធីិនីតិរដ្ឋបនចបេ់ផ្ដើមេរៀបចំវគគបណ្ដុ ះ 

ប ្ដ លមយួចំននួេន មប ្ដ េខត្ត សំ បម់្រន្តីនគរបល និងម្រន្តីកង ជ វធុហតថស្ដីពីករបងក រ ករេសុើបអេងកត និង 
ករេចទ្របកនអំ់េពើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន។ េនទីបំផុត េ យ រែត្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  
ធនករពរនូវសិទធិទទលួបនេមធវេី្រកយថិរេវ  ២៤ េម៉ងបនកន្លងផុតេទ ងំពីេពលេផ្ដើមៃនករឃតខ់្លួនេ យ 
នគរបលយុត្តធិម ៌ េហើយនឹងយល់េឃើញថករណីចំននួេ្រចើនបំផុតៃនអំេពើេឃរេឃេ យម្រន្តីនគរបល េកើតេឡើងេន 
កនុងអំឡុងេពល ២៤ េម៉ងទងំេនះ េទើបករយិល័យ OHCHR េ យមនករសហករជមយួ្រកសួងម ៃផទ និង 
្រកសួងយុត្តិធម ៌ បនបេងកើតបណ័្ណ ផ ព្វផ យអំពីសិទធិេពលឃតខ់្លួនេ យម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម ៍ កនុងេគលបំណង្របប ់
បគុគលែដល្រតូវចប ់ ឬឃតខ់្លួនឲយបនដឹងនូវសិទធិទងំ យរបស់ពកួេគ។ បណ័្ណ េនះនឹង្រតូវេធ្វើករផ ព្វផ យេន ម 
អងគភពនគរបលទូទងំ្របេទស។ 

 
 ៥៣. បទ ្ឋ នននស្ដីពីករជំនំុជ្រមះក្ដីេ យយុត្តិធម ៌ ត្រមូវឲយមនករសេ្រមចេលើបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍កនុងរយៈ 

េពលសមេហតុសមផលមយួ។ ជនជបឃំុ់ភគេ្រចើនរងច់កំរជំនំុជ្រមះេលើបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ែដលេលើសនីតិវធីិ។ សូមបែីត 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ត្រមូវឲយបន្តឃំុខ្លួនជនជបឃំុ់បនទ បពី់ផុតកំណតេ់ទសរបស់ពកួេគ េនេពលបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ែដល 
េធ្វើេ យ្រពះ ជ ជញ មនិទនប់នសំេរចេនេឡើយ។ ករយិល័យOHCHR បចចុបបននកំពុងេធ្វើករងរយ៉ងជិតសនិទធជ 
មយួ ឧទធរណ៍ េដើមបកីតប់នថយករកកសទះៃនសំណំុេរឿងជបប់ណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ទងំេនះែដលមនិទនេ់ ះ្រ យ។ 
ជជំ នដំបងូ ទិនននយ័ស្ដីពីសំណំុេរឿងជបប់ណ្ដឹ ងឧទធរណ៍មនិទនស់េ្រមច ែដល្រតូវបន្របមលូពីប ្ដ ពនធនគរេន 
អំឡុងឆន  ំ ២០១១ គឺកំពុង្រតូវបនពិនិតយេផទ ងផទ តេ់ទនឹងពត័ម៌នែដលមនេន ឧទធរណ៍ និងេន ម  
ដំបងូមយួចំននួ។ ្រសបគន េនះែដរករយិល័យOHCHR និង្របធន ឧទធរណ៍នឹងេរៀបចំសិកខ រមួគន មយួ 
េនែខសី  ឆន ២ំ០១២ េដើមបពិីភក អំពីករបេងកើនកិចចសហកររ ង ជញ ធរតុ ករ និង ជញ ធរពនធនគរកនុងនយ័ 
េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង និងពេន្ល នដំេណើ រករបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍។ អគរថមីេន ឧទធរណ៍ែដល្រតូវបន ងសងប់នទ ប ់
ពីមនសំេណើ របស់ករយិល័យOHCHR (េហើយនិងមនករឧបតថមភគ្ំរទែផនកហិរញញ វតថុពីរ ្ឋ ភបិលអ្ូរ ្ត លី និង 
ករយិល័យOHCHR) ្រតូវបន ងសងប់ញចបរ់ចួ ល់េនអំឡុងេពលកំពុងេធ្វើរបយករណ៍េនះ។ 
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 ៥៤. អ.វ.ត.ក បនបន្តេធ្វើឲយមនភពេជឿនេលឿនគរួឲយកតសំ់គល់ េឆព ះេទរកករបញចបសំ់ណំុេរឿងចំននួ ២ 
ករណីរបស់ខ្លួនេលើកដំបងូ។ អងគជំនំុជ្រមះតុ ករកំពូលបនេចញ លដីកកនុងសំណំុេរឿងរបស់កងំ េហគច ៊ វ េ  
”ឌុច”  (សំណំុេរឿង ០០១) កលពីែខមនីឆន  ំ២០១២ េ យផ្តនទ េទស ឌុច កព់នធនគរអស់មយួជីវតិ។ អងគជំនំុជ្រមះ

ដំបងូកប៏នេធ្វើឲយមនភពេជឿនេលឿនកនុងសំណំុេរឿង ០០២ ផងែដរ ែដលេនកនុងេនះអតីតេមដឹកនទំងំ ៣ 
នករ់បស់គណបក កុមមុយនិស្តកមពុជកំពុង្រតូវបនកតេ់ទស។ 
 

 ៥៥. េទះបីជទទលួបនករេកតសរេសើរជទូេទចំេពះ លដីក ថ ពរកនុងសំណំុេរឿង ០០១ ក្តី កក៏រយិ 
ល័យ OHCHR មនកង្វល់េ យកត់សំគល់េឃើញថ េច្រកមភគេ្រចើនបនទតេ់ចលនូវទិដ្ឋភពែផនកសិទធិមនុស  
ដម៏ន រសំខនម់យួកនុងេសចក្តីសេ្រមចរបស់អងគជំនំុជ្រមះ ដំបងូ៖ េពលគឺអងគជំនំុជ្រមះ ដំបងូបន
សេ្រមចកតេ់ចញនូវរយៈេពល ៥ ឆន  ំ ពីេទសរបស់ ឌុច ជសំណងទូទតសំ់ បរ់យៈេពលអសូបន្ល យ ែដលគតប់ន
ចំ យកនុងករឃំុខ្លួនមនុដំ កក់លជំនំុជ្រមះក្តី។ ករសេ្រមចចិត្តរបស់អងគជំនំុជ្រមះ ដំបងូស្តីពីបញ្ហ េនះ ច 
េដើរតជួគំរដូម៏ន រសំខនម់យួ សំ បវ់ស័ិយថន កជ់តិរបស់តុ ករកមពុជ េ យធនបននូវករករពរសិទធិ 
ទទលួបនករជំនំុជ្រមះក្តីមយួេ យមនិពនយរេពល េ យមនិគិតពីបទឧ្រកិដ្ឋែដល្រតូវេចទ្របកន ់ ឬជនជបេ់ចទ 
ែដល្រតូវផ្តនទ េទសេឡើយ។ 
 

 ៥៦. េលើសពីេនះេទៀត ករេចទ្របកនទ់ងំ យអំពីករេ្រជ តែ្រជកែផនកនេយបយ និងកិរយិមនិ្រតឹម្រតូវ 
របស់តុ ករទកទ់ងនឹងសំណំុេរឿងបែនថម ២ េទៀត បនបន្តេធ្វើឲយេ ហមងដល់កិត្តិយសរបស់ ថ បន័តុ ករ និងេធ្វើ 
ឲយអន្ត យដល់ភពគរួឲយេជឿជកប់នកនុងដំេណើ រករេសុើបអេងកតែដលខ្លួនកំពុងបន្តេធ្វើ។ ថ នភពធ្ល កចុ់ះៃនកិត្តិយស 
របស់ ថ បន័ អ.វ.ត.ក កនែ់តមនភពធងនធ់ងរែថមេទៀត េ យ រកង្វះករគ្ំរទពីរដ្ឋជសមជិកកនុងករបន្តផ្តល់ 
មលូនិធិដល់តុ ករ ែដលជករ កស់មព ធគួរឲយកត់សំគល់េទេលើបុគគលិកជតិ និងអន្តរជតិរបស់ ថ ប័នេនះ 
កនុងករបំេពញ ណត្តិករងររបស់តុ ករ េ យេ្របើ្របស់ធនធនដម៏នកំរតិ េហើយនឹងប ្ត លឲយមនករបញឈប ់
សកមមភពននៃនេករ ្តិ៍ដំែណលរបស់តុ ករ ែដលបនេ្រគងទុកកនុងគេ្រមងថវកិឆន  ំ២០១២-២០១៣។ 

 
 ៥៧. ករវវិឌ នខ៍ងេលើេនះបនេធ្វើឲយមនបញ្ហ ្របឈមែថមេទៀតសំ បក់រយិល័យOHCHR េដើមបដំីេណើ រ

ករកមមវធីិរបស់ខ្លួនកនុងករេលើកកមពស់េករ ្តិ៍ដំែណលរបស់ អ.វ.ត.ក។ េទះបីយ៉ង កេ៏ យែផនកសំខន់ៗ ៃនកមមវធីិេនះ 
បនបន្តដំេណើ រករេជឿនេលឿនេទមខុ។ ជពិេសសកិចចសហករែដលកនែ់តេកើនេឡើងរ ងករយិល័យOHCHR និង 
្រកសួងយុត្តធិម ៌ នឲំយមនករេរៀបចំរមួគន នូវកិចចពិភក តុមលូែផនកតុ ករមយួឈុតជមយួ ដំបងូេខត្តចំននួ ៥ 
េ យមនេច្រកម ្រពះ ជ ជញ  និងេមធវមីកពីេខត្តចំននួ ១៤ កនុងចំេ មេខត្តទងំ ២៤ របស់្របេទសកមពុជបន 
មកចូលរមួកិចច្របជំុទងំេនះ។ េគលបំណងបឋមៃនកិចចពិភក ទងំេនះ គឺេដើមបេីធ្វើករពិនិតយេមើលេមេរៀនននែដល 
បនេរៀនសូ្រត និងទទលួបនពីបទពិេ ធនរ៍បស់ អ.វ.ត.ក កនុងបរបិទយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ កនុង្រសុក កដូ៏ចជបញ្ហ  
ទងំ យៃនក្តកីង្វល់ដទូ៏លំទូ យ។ កិចច្របជំុទងំេនះគឺជ្រចកមយួដម៏ន រសំខន ់ សំ បកិ់ចចពិភក េលើបញ្ហ  
ចបបម់យួចំននួ ែផ្អកេលើបរបិទេនះវធិនៃផទកនុង និងេសចក្តីសេ្រមចននរបស់ អ.វ.ត.ក ផ្ដល់នូវគំរនូនកនុងករអនុវត្ត 
សិទធិទទលួបនករជំនំុជ្រមះក្តីេ យយុត្តិធម ៌ ជពិេសសបទបញញត្តិទំង យ ែដលទក់ទងនឹងករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ 
សនន វធិនៃនភស្តុ ង្រពមទងំនីតិវធីិ។ េលើសពីេនះេទៀតករងរកំពុងបន្តេធ្វើទកទ់ងនឹង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ែដល 

អមេ យេសចក្តីពនយល់អំពីករណីយុត្តិ ្រស្តរបស់ អ.វ.ត.ក នឹងធនថ្រតូវែតេរៀនសូ្រត និងទទលួយកបទពិេ ធន/៍ 
េមេរៀនទងំេនះទុកសំ បេ់ច្រកម ្រពះ ជ ជញ  និងេមធវជំីននេ់្រកយៗ។ 
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៥៨. កនុងករ្របកន់ខជ ប់នូវករេប្តជញ ចិត្តរបស់ករយិល័យOHCHR េដើមបគី្ំរទនូវករេលើកកំពស់ករយល់ 
ដឹងអំពីហិង ផ្លូវេភទជសកល ករយិល័យOHCHR ្របច្ំរបេទសកមពុជគឺជសមជិកៃនគណៈកមម ធិករ្របឹក េយ 
បល់សំ ប់ ្ដ បស់េម្លង្រស្តីស្តីពីហិង ផ្លូវេភទេនអំឡុងេពលរបបែខមរ្រកហម ែដលជកិចចផ្តួចេផ្តើមគំនិតមយួៃនគំេ ង 
របស់អងគករ្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជ(CDP)។ ករ ្ដ បស់េម្លង្រស្តី្រតូវបនេធ្វើេឡើងជេលើកដំបងូកលពីែខធនូ ឆន  ំ
២០១១ ែដលផ្តល់នូវមេធយបយមយួសំ បក់រចង្រកងជឯក រដទូ៏លំទូ យនូវកិចចពិភក  និងសំ បកិ់ចចពិភក  
អំពីហិង ផ្លូវេភទ ែដលបន្រប្រពឹត្តេឡើងេនអំឡុងេពលៃនរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ េ យចងចទុំកថអំពីហិង  
ផ្លូវេភទេនះបនបេងកើត េហើយនឹងបេងកើតជែផនកមយួៃនភស្តុ ងកនុងវ ិ លភពដម៏នកំរតិ ែដល្រតូវបន ្ដ បយ់កចេម្លើយ 
េនចំេពះមខុ អ.វ.ត.ក។ ករយិល័យOHCHR កំពុងេធ្វើករងរេលើកិចចផ្ដួចេផ្ដើមគំនិតេនះជមយួអងគករសហ្របជជត ិ
សំ ប្់រស្តី ករយិល័យតំ ងពិេសសរបស់អគគេលខធិករស្តីពីហិង ផ្លូវេភទកនុងជំេ ះ និងជមយួសងគមសីុវលិ។ 
 
VI. ពត័ម៌ន ធរណៈ និងករអបរ់សិំទធមិនុស  
 

៥៩. កមមវធីិផ ព្វផ យពត័ម៌នរបស់ករយិល័យ OHCHR េលើកកំពស់ករអបរ់ ំនិងករយល់ដឹងអំពីសិទធិមនុស  
កនុងចំេ ម្រកុមច្រមុះមយួ ៃនអនកពកព់ន័ធទងំ យេនទូទងំ្របេទសកមពុជ។ កមមវធីិេនះ េ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ត និង 
ឧបករណ៍េផ ងៗកនុងករបញជូ នដំណឹង េដើមបពី្រងីកករយល់ដឹងដល់ ធរណៈជនអំពីសិទធិមនុស  និងេធ្វើករកនុងភព 
ជៃដគូជមយួអងគករសងគមសីុវលិ ទីភន កង់រននរបស់អងគករសហ្របជជតិ ្រកសួង-មនទីរកនុងរ ្ឋ ភបិល និង្រគឹះ ថ ន 
សិក េផ ងៗ ។  
  
 ៦០. ករយិល័យOHCHR មនករងរមយួ ែដលេផ្ត តសំខនេ់លើករផ ព្វផ យក្រមងឯក រេបះពុមព 
ផ យ េដើមបេីលើកកំពស់ករយល់ដឹងអំពីសិទធិមនុស ។ ករយិល័យOHCHR បន្របគល់េសៀវេភជង ១០.០០០ 
កបល និងឯក រពត័ម៌នជេ្រចើនេទៀតដល់ ៤៥ កលវទិយល័យរដ្ឋ និង កលវទិយល័យឯកជន េនកនុង ១២ េខត្ត 
បទ់ងំ មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត ល និងវ្ិរកឹតករ បណ្ឌិ តសភនគរបល និងេយធ វទិយ ថ នពុទធ សនបណ្ឌិ ត 

មយួ និង េរៀននន ែដលផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លចបប ់ ពណិជជកមម និងមនុស ្រស្ត។ ឯក រសិទធិមនុស ក ៏
មន ក់ ងំផងែដរ េន ម្រកសួង-មនទីរកនុងរ ្ឋ ភបិល។ េលើសពីេនះេទៀត េសៀវេភេបះពុមពផ យអំពីសិទធិមនុស  
េ្រចើនជង ៣០.០០០ កបល ្រតូវបនេធ្វើករែចកចយេទ ម្រកសួង-មនទីរនន េនទូទងំ្របេទសកមពុជ មរយៈវគគ 
បណ្តុ ះប ្ត លទូលំទូ យ និងសកមមភពេលើកកំពស់ករយល់ដឹងរបស់ករយិល័យOHCHR បណ័្ណ សទិចឃឺ្របមណជ 
១៦.០០០ សន្លឹក និងបណ័្ណ ប៉សុទឺចំននួ ៤០ សន្លកឹ ្រតូវបនែចកចយេនកនុងពិធីអបអរ ទរទិ សិទធិមនុស  កនុងែខធនូ ឆន  ំ
២០១១។   
 
 ៦១. ករយិល័យOHCHR កប៏នចូលរមួផងែដរ ជមយួ្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន េដើមបេីលើកសទួយសិទធិ 
មនុស ។ កនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបេីលើកកំពស់ករយល់ដឹងអំពីសិទធិជនជតិេដើមភគតិច ករយិល័យ 
OHCHR បនស្រមបស្រមួលែផនកមយួៃនកមមវធីិទូរទស ន ៍ “កមមវធីិសមធម្៌របចសំប្ដ ហ៍” របស់កមមវធីិអភវិឌ នអ៍ងគករ 
សហ្របជជតិ(UNDP) ែដលផ យ មប ្ត ញទូរទស នជ៍តិ ពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ ជនជតិេដើមភគតិច និងេនកនុងពិធី 
អបអរ ទរទិ អន្ដរជតិជនជតិេដើមភគតិចពិភពេ ក។ ករចកផ់ យ មវទិយុកជ៏មេធយបយមយួសំខនផ់ងែដរ 
កនុងករបញជូ ន រសិទធិមនុស េនកនុងទិ សិទធិមនុស អន្តរជតិ។ េ យសហករជមយួមលូនិធិសហ្របជជតិសំ ប់
្របជជន(UNFPA) ករយិល័យOHCHR បនចកប់ញច ងំែខ ភពយន្តខ្លីៗេន មប ្ត េខត្តនន អំពីសិទធិមនុស  
និងសិទធិបន្តពូជ។ េនទីបំផុត េ យសហករជមយួទីភន កង់រេផ ងៗរបស់អងគករសហ្របជជតិ អងគករសងគមសីុវលិ 
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ករយិល័យOHCHR បនេរៀបចំ្រពឹត្តិករណ៍អន្តរជតិសំខន់ៗ  បទ់ងំយុទធនករ ១៦ ៃថង ្របឆងំនឹងអំេពើហិង េលើ 
េយនឌរ័ ទិ លំេន នពិភពេ ក  ទិ សិទធិនរអីន្តរជតិ ទិ ជនជតិេដើមភគតិចពិភពេ ក ទិ េសរភីព រពត័ ៌
មនពិភពេ ក និងទិ អន្តរជតិគ្ំរទជនរងេ្រគះៃនអំេពើទរណុកមម មរយៈករសហករេរៀបចំេវទិក ធរណៈ 
ករចកប់ញច ងំែខ ភពយន្ត សននិសិទកែសត និងករេបះពុមពផ យពត័ម៌ន និងឯក រតសូ៊មតិ បទ់ងំអតថបទ 
បេញចញមតិ េនេលើទំពរ័កែសតធំៗមយួចំននួផងែដរ។  
 
 ៦២. េធ្វើទំនកទំ់នងជមយួ្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន និងេលើកកំពស់ករចូលរមួពីអនក រពត័ម៌ន កនុងវស័ិយ 
សិទធិមនុស  គឺជែផនកសនូលមយួេទៀត ៃនករងររបស់ករយិល័យOHCHR។ េ្រកពីករេរៀបចំឲយមនកិចចពិភក េពល 
ទទលួទនកេហ្វសំ បអ់នក រពត័ម៌ន និងករឧបតថមភគ្ំរទដល់អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស េន 
កមពុជ ករយិល័យOHCHR បន កលបងអនុវត្តកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លដល់អនកវជិជ ជីវៈ រពត័ម៌នកនុង្រសុកចំននួ 
២៤ នក ់ ស្តីពីបទ ្ឋ នសិទធិមនុស កនុងវជិជ ជីវៈ រពត័ម៌ន កនុងែខតុ  ឆន ២ំ០១១។ កនុងឆន ២ំ០១១/២០១២ ជំនយួ 
ហិរញញបបទនរបស់កមមវធីិ បនេផ្ត តេលើសិទធកុិមរ។ ហិរញញបបទនមយួ ្រតូវបនផ្តល់ឲយអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង 
្រសុកមយួ េឈម ះ អងគករមតិ្តសំ ញ់ (“Friends”) េដើមបជីយួ ដល់មនុស វយ័េកមង និងកុមរអនថរស់េន មចិេញច ើម 
ថនល់ចំននួ១៨០ នក ់ឲយមនករយល់ដឹងែថមេទៀត អំពីសិទធិជមលូ ្ឋ នរបស់ខ្លួន មរយៈករពិភក គន េនកនុងថន ក ់
េរៀន អំពីខ្លឹម រសំខនក់នុង ន ៃដសិលបៈ និងករសំែដងជ ធរណៈ។ ករយិល័យOHCHR បនផ្តល់ករគ្ំរទ 
ែផនកហិរញញ វតថុផងែដរ ដល់អងគករ Pour un Sourire d’Enfant (PSE) េដើមបផីលិតជែខ វេីដអ ូកនុងេគលេ េលើកកំពស់ 
ករយល់ដឹងអំពីកររេំ ភផ្លូវេភទ អំេពើហឹង កនុង្រគួ រ និងទសភព ែដលកន្លងមក បនចកប់ញច ងំឲយសិស  
និស តិជង ៣.២០០ នក ់ ទស ន ែដលពកួេគមកពី្រគឹះ ថ នអបរ់ ំ និង េរៀនរដ្ឋនន ែដលសមគមេនះបន 
ឧបតថមភគ្ំរទ។  
 

VII. ករេធ្វើរបយករណ៍ និង មេមើលករអនុវត្ត  
 
 ៦៣. ្របេទសកមពុជបនបន្តបង្ហ ញពី្របវត្តិករណ៍ដរ៏ងឹមរំបស់ខ្លួន អំពីករផ្តល់សចច បន័េលើសនធិសញញ នន។ 
រ ្ឋ ភបិលបនសនយផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ ស្តីពីសិទធជិនពិករ េន្រតឹមបំ ច ់ ឆន ២ំ០១២។ ករយិល័យ 
OHCHR បនបន្តជយួ ឧបតថមភដល់កមពុជ េដើមបបំីេពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន កនុងករេធ្វើរបយករណ៍ មកលកំណត ់
េ្រកមសនធិសញញ ទងំ យ ែដលកមពុជគឺជភគី។ របយករណ៍ែដលេនសល់ចុងេ្រកយេគ របស់កមពុជ េ្រកមកតិក 
សញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ(ICCPR) ្រតូវបនរពឹំងថនឹងបញជូ នេនេពលដខ៏្លីខងមខុេនះ កនុង 
ឆន ២ំ០១២។ េទះបីជរ ្ឋ ភបិល បនចតវ់ធិនករអនុវត្តរបយករណ៍របស់អនុគណៈកមម ធិករ្របឆងំទរណុកមម 
ែដលបនេធ្វើេនកនុងេពលៃនដំេណើ រទស នកិចចរបស់ខ្លួនមកកនក់មពុជកនុងឆន ២ំ០០៩ េហើយក្តី ករ៏បយករណ៍េនះ េន 
ែតរក ករសំងតដ់ែដល។ ករយិល័យOHCHR សូមេសនើដល់រ ្ឋ ភបិលឲយេធ្វើករផ ព្វផ យរបយករណ៍េនះជ 

ធរណៈ។  
   

 ៦៤. កនុងអំឡុងេពលេធ្វើរបយករណ៍េនះ បនេឃើញករវវិត្តជដំុកំភនួៃនករអនុវត្តរបស់រ ្ឋ ភបិលនូវអនុ - 
សន ៍ ៃនករពិនិតយរបយករណ៍សកល មកលកំណត ់ (អនុ សន ៍ UPR) ទងំ ៩១ ែដលកមពុជបនទទលួយកកនុង 
ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩។ កនុងែខកកក  ឆន ២ំ០១១ ករយិល័យOHCHR េ យសហករជមយួច្រកភពអងេ់គ្លស និងេអៀ៊ឡង ់
ខងេជើង សុ៊យែអត និងសហភពអឺរ ៉បុ បនគ្ំរទដល់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ(CHRC) កនុងករេកះ្របជំុ 
មយួរ ងសងគមសីុវលិ និង្រកសួងនន េដើមបេីរៀបចំបេងកើត្រកបខណ័្ឌ ជមលូ ្ឋ ន និងែផនករសកមមភព េដើមបអីនុវត្ត 
អនុ សនខ៍ងេលើ។ េនះជកិចច្របជំុេលើកដំបងូមយួ ែដលមនករចូលរមួពីពហុវស័ិយ រ ងសងគមសីុវលិ និងរ ្ឋ ភបិល 
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ពិភក េលើវស័ិយសិទធិមនុស សំ បរ់យៈេពលប៉នុម នឆន េំទមខុ។ អនកចូលរមួកនុងកិចច្របជំុេនះ បន ្ត បស់នទរកថរបស់ 
តំ ងមយួរបូៃនគណៈកមមករជតិសិទធិមនុស ម៉េឡសីុ(Suhakam) អំពីបទពិេ ធរបស់្របេទសេនះ កនុងករអនុវត្ត 
អនុ សនៃ៍នករពិនិតយរបយករណ៍សកល មកលកណំត។់ ករយិល័យOHCHR បនេធ្វើករយ៉ងជិតសនិទធជ 
មយួគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ(CHRC)  កនុងករេរៀបចំែផនករសកមមភពសំ ប្់រកសួងនីមយួៗ េ យេធ្វើករ 
បរយិយអំពីវធីិ ្រស្តេផ ងៗែដលរ ្ឋ ភបិល ចអនុវត្តអនុ សនទ៍ងំេនះ េនមនុេពលែដលកមពុជនឹង្រតូវបន 
ពិចរ សំ បក់រពិនិតយរបយករណ៍េនជំុទីពីរេទៀត។ េនកនុងអំឡុងេពលេធ្វើរបយករណ៍េនះ ករយិល័យOHCHR 
បនឧបតថមភគ្ំរទដល់អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ េនកនុងេពលៃនដំេណើ រេបសកកមម 
ចំននួពីរេលើករបស់េ ក មកកន្់របេទសកមពុជ។5   
 
VIII. ករងរបគុគលិក  
 
 ៦៥. ករយិល័យOHCHR មនទី ន កក់រក ្ត ល េន ជធនីភនេំពញ និងមនករយិល័យថន កតំ់បនម់យួ 
េនេខត្តបតដំ់បង េ យមនតំែណងបគុគលិកអន្តរជតិចំននួ ៨ និងអនកសម័្រគចិត្តអន្តរជតិអងគករសហ្របជជតិចំនួន 
មយួ បគុគលិកជតិចំននួ ៣២ និងបគុគលិកេស កិចចសនយចំននួបី។ បគុគលិកបនេកើនេឡើងបនួមខុតំែណង េនកនុងអំឡុង 
េពលេធ្វើរបយករណ៍េនះ។  
 

 
-------------------------- 

 
 
 
 

                                                           
5 សូម ន A/HRC/21/63 and Add.1. 


