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I.េសចក្តេីផ្តើម 
  

១. របយករណ៍េនះ ្រតូវបន កេ់សនើ្រសប មេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេលខ១៨/២៥ របស់្រកុម្របឹក សិទធមិនុស  ែដល
េរៀប បអំ់ពីសកមមភពករងររបស់ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលលបនទុកសិទធមិនុស ្របច ំ
្របេទសកមពុជ (ករយិល័យ OHCHR) កនុងអំឡុងេពលចបពី់ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ ដល់ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣។ 
ករេរៀបចំរបយករណ៍េនះ្រតូវបនបញចបេ់នៃថងទី២៣ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៣។  
 

២. វត្តមនរបស់ករយិល័យ OHCHR ែដលគណៈកមមករសិទធិមនុស បនផ្តល់ ណត្តិឲយ មេសចក្តសីេ្រមចចិត្តេលខ 
១៩៩៣/៦ របស់ខ្លួន បនបន្តផ្តល់ជំនយួឧបតថមភដល់រ ្ឋ ភបិល និង្របជជនកមពុជ កនុងករេលើកសទួយ និងករ 
េគរពសិទធិមនុស េនកនុងវស័ិយគន្លឹះចំនួន ៥ ជ ទិ៍ កំែណទ្រមងព់នធនគរ េសរភីពជមូល ្ឋ ន សិទធិដីធ្លី និងសិទធិ
លំេន ន នីតិរដ្ឋ និងេលើកករកមពស់េករ ្តិ៍ដំែណលរបស់អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ (អវតក)។ ករងរ
របស់ករយិល័យេនះកព៏្រងីកផងែដរេទេលើវស័យធុរកិចច និងសិទធិមនុស ។  
 

៣. េនកនុងអំឡុងេពលពិនិតយរបយករណ៍ សហ្របតិបត្តកិរបនព្រងឹង និងព្រងីកជមយួៃដគូរ ្ឋ ភបិលសំខន់ៗ មយួ 

ចំនួន ជពិេសបំផុត ជមយួគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ ្រកសួងយុត្តិធម ៌្រកសួងម ៃផទ (រមួទងំ អគគនយក ្ឋ ន 

ពនធនគរ) និងរដ្ឋបលថន កេ់ខត្តមយួចំននួ។ េ្រកពីេនះ ទំនកទំ់នងសហ្របតិបត្តិករ្រតូវបនបេងកើតេឡើង (ឬ ្រតូវ 
បនបន្ត) ជមយួ ថ បន័ដៃទេទៀតរបស់រ ្ឋ ភបិល រមួទងំ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ អងគភព 

្របឆងំអំេពើពុករលួយ និង្រកសួងបរ ិ ថ ន។ តំ ងរ ្ឋ ភបិលេនលំ បថ់ន កេ់ផ ងៗគន  បនសំែដងករេពញចិត្ត និង 

យតៃម្លខពស់ ដល់ករយិល័យ OHCHR ែដលមនទលធភពផ្តល់ជំនួយែផនកបេចចកេទស។ សហ្របតិបត្តិករជមយួ
ថ បន័តុ ករ ្រតូវបនព្រងីកគរួឲយកតស់មគ ល់ (រមួទងំជមយួ អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ) េហើយបន

ព្រងឹងទំនកទំ់នង ជមយួរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភ។ េនឆន  ំ ២០១២ ករយិល័យបនខិតខំព្រងីកវ ិ លភពករងរ
របស់ខ្លួនេ យករងរកនុងភពជៃដគូកនែ់តជិតសនិទធែថមេទៀតជមយួសមជិកដៃទេទៀតៃន្រកុមអងគករសហ្របជជតិ
្របច្ំរបេទសកមពុជ។  
 

៤. អគគេលខធិករមនជំេនឿថ ឧត្តមសនងករទទួលលបនទុកសិទធមិនុស នឹងបន្តផ្តល់ករជួយឧបតថមភ និងគ្ំរទដល់
រ ្ឋ ភបិល និង្របជជនកមពុជ កនុងករព្រងឹងករករពរ និងករេលើកសទួយសិទធិមនុស េនកនុង្របេទស េហើយសងឃមឹថ 
អនុស រណៈៃនករេយគយល់ ែដលមនរយៈេពល ២ ឆន  ំ ស្តីពីជំនួយបេចចកេទសរ ងករយិល័យ OHCHR នងិ 
ជរ ្ឋ ភបិល នឹង្រតួវបនបន្តហួសពីៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣។  

 

៥. ករយិល័យ OHCHR កប៏នបន្តគ្ំរទផងែដរដល់ករងររបស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុក ថ នភព
សិទធិមនុស  ្របច្ំរបេទសកមពុជ េ ក សូរយិ សូ៊ែបឌី៊ ែដលបនបំេពញទស នកិចចេន្របេទសកមពុជេនែខធនូ 
ឆន ២ំ០១២ និង េនែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣ េនកនុងអំឡុងេពលៃនវដ្តេធ្វើរបយករណ៍។ អគគេលខធិករមនកង្វល់
េ យ រមនករ យ្រប រមយួចំនួនជលកខណៈបុគគលេទេលើសុចរតិភពរបស់អនក យករណ៍ពិេសស កនុងេនះ
រមួមន ករ យ្រប រពីតំ ងរ ្ឋ ភបិល ផងែដរ េហើយេ កជំរញុឲយរ ្ឋ ភបិល និង ភគីពកព់ន័ធទងំអស់ 
េធ្វើករសហករេធ្វើករជមយួអនក យករណ៍ពិេសសយ៉ងេពញេលញ ដូចបនគូសបញជ កក់នុងរបយករណ៍េលខ 
(A/HRC/២៤/៣៦) របស់អនក យករណ៍ពិេសស។   
 

៦. ្របវត្តិករណ៍ដល៏្អរបស់្របេទសកមពុជកនុងករផ្តល់សចច បន័េលើសនធិសញញ ននស្តីពីសិទធមិនុស ្រតូវបនព្រងឹង
េនៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ េនេពលែដលកមពុជបនផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ។ ករយិល័យ 
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OHCHR មនេសចក្តីរកី យកនុងករជយួ ឧបតថមភគ្ំរទដល់ដំេណើ រករេនះេនថន កជ់តិ។ ករយិល័យ OHCHR 

ក៏ ចគ្ំរទផងែដរដល់រ ្ឋ ភបិលកនុងករជ្រមះភពកកសទះៃនរបយករណ៍ហួសេពលកំណតស់្រមប់ កជូ់ន ថ បន័
សនធិសញញ នន េហើយបន្តគ្ំរទដល់ករេរៀបចំេសចក្តី្រពងរបយករណ៍បនទ បែ់ដលនឹងដល់កលកណំត់ មកតិក
សញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកចិច និងវបបធម។៌ ករយិល័យេនះបនផ្តល់ករគ្ំរទផងែដរកនុងករ ម
ឃ្ល េំមើលករអនុវត្តអនុ សនចំ៍នួន ៩១ ែដល្របេទសកមពុជបនទទួលយកេនកនុងអំឡុងេពលៃនករពិនិតយរបយករណ៍
ជសកល មកលកំណតេ់លើកដំបូងរបស់ខ្លួន កដូ៏ចជករេ្រត មេរៀបចំស្រមបក់រពិនិតយេលើកទី ២ េនេដើមឆន  ំ
២០១៤។ ករគ្ំរទេនះកប៏នព្រងីកផងែដរ ដល់្រកុមសងគមសីុវលិននែដលមនបណំងផ្តល់របយករណ៍ នងិ 
ដល់ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងជ ធរណៈអំពីដំេណើ រករពិនិតយរបយករណ៍េនះ។ ករយិល័យមនករចូលរមួពី
មច ស់ជំនួយមយួចំននួេនកនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេនះ។  
 

៧. េ្រកពីករគ្ំរទែផនកបេចចកេទសរបស់ខ្លួនដល់រ ្ឋ ភបិល និង សងគមសីុវលិ ករយិល័យបនឃ្ល េំមើលេរឿង
ក្តីជលកខណៈបុគគលមយួចនំួនែដលទកទ់ងនឹងសិទធិមនុស ។ ចំននួ និង្របេភទេរឿងក្តីែដលករយិល័យ OHCHR បន
េធ្វើអន្ត គមន ៍មនលកខណៈ្រសេដៀងគន េទនឹងេរឿងក្តីទងំ យែដលមនេនកនុងអំឡុងេពលៃនករពិនតិយរបយករណ៍
កន្លងមក1។ ករយិល័យ OHCHR មនបំណងេធ្វើករជមយួ ជញ ធរ សងគមសីុវលិ សហគមន ៍ និង បុគគលនន 
េដើមបបីេញច សអំេពើហិង  បងក ទប់ ក តក់ររេំ ភសិទធិមនុស  ឬ បញចបអំ់េពើហិង ែដលកំពុងបន្តេកើតមន។ េនកនុង
េរឿងក្តីមយួចំននួ ករយិល័យ OHCHR គឺជតអួងគមយួកនុងចេំ ម តអួងគមយួចំនួនែដលមនវត្តមន និង ចេដើរតនួទី
សំខនក់នុងករករពរសិទធិមនុស ។  
 

៨. ករងរេរឿងក្តជីលកខណៈបគុគលរបស់ករយិល័យបន្តេផ្ត តេទេលើទំនស់ពកព់ន័ធេទនឹងដីធ្លី ករក្រមតិកំណត់
េទេលើសរភីពកនុងករសែម្តងមតិ  សិទធិទទលួបនករជ្រមះក្តី្របកបេ យភព្រតឹម្រតូវយុត្តិធម ៌ និងករឃំុខ្លួនេ យ
បំពន េហើយនិងល័កខខណ័្ឌ កនុងករឃំុខ្លួន រមួទងំករេធ្វើបប។ ទំនស់ពកព់ន័ធេទនឹងដីធ្លីេនែតបន្តជបញ្ហ ្របឈមដ៏
ធំមយួដល់្របេទសេនះ។ េបើេទះជមនគំនិតផ្តួចេផ្តើមដធំ៏មយួរបស់រ ្ឋ ភបិល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងឆន ២ំ០១២ 
ែដលបននឲំយមនករែចកបណ័្ណ កមមសិទធដីិធ្លីដល់្រគួ រ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើនេនតំបនជ់នបទក្ត ី កទំ៏នស់ដីធ្លីដ៏ ុ ៃំរ ៉
មយួចំនួនេនែតបន្តមន។ ករយិល័យបនឃ្ល េំមើល និង េធ្វើអន្ត គមនេ៍នកនុងេរឿងបតុកមម ករត ៉  ករបំភតិបំភយ័ 
ករណីៃនករឃំុខ្លួន និងដំេណើ រករក្តីេនតុ ករ ែដលេកើតេឡើងេចញពីទំនស់ទងំេនះ។ ករយិល័យបនតសូ៊មតិ
ផងែដរ អំពីសិទធិេសរភីពកនុងករសែម្តងមតិរបស់្របជជនកមពុជទងំអស់ រមួទងំអនក រពត័ម៌ន អនកករពរសិទធិ
មនុស  និងអនកដឹកនសំហជីពកមមករ។ ករអះ ងអំពីកររតិតបតិែដលមនិគរួេកើតមនេទេលើេសរភីពកនុងករ
បេញចញមតិេនកនុងអំឡុងេពលកិចច្របជំុកំពូល ពកព់ន័ធនឹងសមគម្របជជតិ សីុ េគនយ ៍ ( ៊ ន) ្រតូវបន
េលើកេឡើងជមយួ ជញ ធរ។ េនកនុងែផនកសិទធិទទួលបនករជ្រមះក្តីេ យ្រតឹម្រតូវយុត្តិធម ៌ ករយិល័យបន ម
ឃ្ល េំមើលដំេណើ ករក្តីមយួចំនួនេនតុ ករ បទ់ងំេរឿងក្តីរបស់ឥស រជនធំៗ ផងែដរ។ េនកនុងករណីខ្លះ ករយិល័យ
បនទកទ់ងផ្តល់តំ ង្រសបចបបដ់ល់ចុងេចទ។ េ យក ងបែនថមេលើករគ្ំរទរបស់ខ្លួនដល់រ ្ឋ ភបិលកនុងករ
េ ះ្រ យភពឆកែល្វងៃនករករពរសិទធិមនុស កនុងករណីឃំុខ្លួនបុគគល ករយិល័យ OHCHR បនេលើកេឡើងជ្របពន័ធ
ផងែដរ ឲយ ជញ ធរននយកចិត្ត កេ់លើករណីៃនករឃំុខ្លួនេ យបំពន និងករេធ្វើបប ែដលករណ៍េនះបននមំកនូវ
លទធផលគរួជទីគបចិ់ត្តយ៉ងធំេធង បទ់ងំករេ ះែលងផងែដរ។  
 

II.សិទធដិធី្ល ីនងិ សិទធលំិេន ន  

                                                            
1 (A/HRC/២១/៣៥) 



A/HRC/24/32

 

 
 

 
៩. កមមវធិីសិទធិដីធ្លី និង សិទធលំិេន នរបស់ករយិល័យ OHCHR េធ្វើករជមយួរ ្ឋ ភបិល អងគករសងគមសីុវលិ 
សហគមន ៍ បុគគល សហ្រគស ជីវកមម សមគមវជិជ ជីវៈ ្រពមទងំជមយួតួអងគអភវិឌ នព៍ហុភគី និង េទ្វភគី េដើមបី
ព្រងឹង្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តែដលករពរករេ្របើ្របស់ និងកមមសិទធិេលើដីធ្លី និង សិទធិលំេន ន និងេដើមបពី្រងឹងករអនុវត្ត។ 
កមមវធីិេនះកេ៏ធ្វើករជមយួបុគគល សហគមន ៍ និង ជញ ធរ ពកព់ន័ធនឹងករណីជក់ ក ់ ដូចជ គ្រមមកំែហង រខំន 
និងករេធ្វើទុកខបុក េមនញែផនក្រពហមទណ្ឌ េទេលើបុគគល និងសហគមនែ៍ដលេធ្វើសកមមភពករពរសិទធិដីធ្លី និងសិទធិ
លំេន នរបស់េគ ្រពមទងំជមយួអនកករពរសិទធិមនុស ែដលេធ្វើករេលើបញ្ហ ដីធ្លី។  
 

១០. ករយិល័យ OHCHR បនេធ្វើ្របតិបត្តិករេនកនុងបរបិទទំនស់ដីធ្លកំីពុងេកើតេឡើងទងំេនកនុងតំបនជ់នបទ និង
ទី្រកុង។ ទនទឹមនឹងមនករផ្ល ស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចកនុងករេ ះ្រ យទំនស់ ឬ ករបេងកើនករធនសិទធិកនក់បដ់ីធ្លី
កនុងតំបនទ់ី្រកុងភគេ្រចើន េនកនុងអំឡុងេពលពិនិតយរបយករណ៍ ករ៏ ្ឋ ភបិលបនចបេ់ផ្តើមេធ្វើយុទធនករសំខនផ់្តល់
បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លីដល់បុគគលឯកជនទងំកនុង និងជំុវញិសមបទនដីេសដ្ឋកិចច សមបទនកបេ់ឈើ និងតំបនែ់ដល្រគប្់រគង
េ យ ្រកសួងបរ ិ ថ ន ្រពមទងំដីរដ្ឋែដល្រតូវបនរបឹអសូ ែដលសថិតេនេ្រកមករជយួ គ្ំរទពី្រកសួងេរៀបចំែដនដី 
នគរូបនីយកមម និងសំណង។់ យុទធនករេនះបនេធ្វើេឡើង បនទ បពី់មនករផ្អ កជបេ ្ត ះ សនន េនែខឧសភ 
ឆន ២ំ០១២ នូវករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចថមី និងករពិនតិយេឡើងវញិនូវសមបទនែដលបនផ្តល់រចួ (បទបញជ េលខ០០១) 
ែដលលទធផលេពញេលញរបស់បទបញជ េនះមនិទនផ់ ព្វផ យជ ធរណៈេនេឡើយេទ។ ករអនុវត្តកមមវធិីជតិផ្តល់
បណ័្ណ កមមសិទធិដធី្លី មន ទិភពជងកមមវធីិ ទិភពេផ ងៗេទៀត េ យ រម្រន្តីសុរេិយដី និង្រកុមយុវជន ្រតូវបន ក់
ព្រងយេនទូទងំ្របេទស េដើមបី ស់ែវងដី មជនបទ និងេចញបណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លីដល់បុគគលឯកជន។ យុទធនករេនះ
ទទួលបនេជគជយ័កនុងព្រងឹងករធនសិទធកិនក់បដ់ល់្របជជនកមពុជជេ្រចើន។ េយង មទូរេលខរបស់រ ្ឋ ភបិល 
ចបពី់ៃថងទី៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣ មនបណ័្ណ កមមសិទធិចំននួ ២២៦.២៥២ បណ័្ណ  បនែចកជូនពលរដ្ឋរចួេហើយ។ 
េគលបំណងមយួកនុងចំេ មេគលបំណងននៃនយុទធនករេនះគឺេដើមបកីតប់នថយទំនស់ដីធ្លីេនកនុងតំបនជ់នបទ។ 
ប៉ុែន្ត េ យ រជគំនិតផ្តួចេផ្តើមរយៈេពលខ្លី យុទធនករេនះពំុបនេ ះ្រ យដីមនទំនស់ទងំមូលេនកនុងតំបន់
ជនបទទូទងំ្របេទសេនេឡើយ េហើយទនំស់ែដលកំពុងេកើតមនមយួចំននួេនះ េនែតមនិទនប់នេ ះ្រ យ 
ទនទឹមនឹងេនះ ទំនស់េផ ងៗេទៀតែដលកំពុងសងបេ់សង ម បនេកើតេឡើងម្តងេទៀត។ មនភពមនិ្រប្រកតីមយួចំនួន
េនកនុងដំេណើ រករេនះ ្រតូវបន យករណ៍មកករយិល័យ OHCHR ដូចជកង្វះខតនូវភពចបស់ ស់ ថេតើេហតុអ្វី
បនដីមយួចំននួ្រតូវបន ស់ែវង េហើយដីេនតំបនេ់ផ ងៗេទៀត្រតូវបនដកេចញមនិ ស់ែវងេទវញិ។  
 

១១. េនកនុងអំឡុងពិនិតយរបយករណ៍  ករយិល័យ OHCHR បនឃ្ល េំមើលទំនស់ដីធ្លីចនំួន ៧៤ ករណី 
ែដលកំពុងែតេកើតមនេឡើង េហើយមនិទនេ់ ះ្រ យ រ ងសហគមនរ៍ងេ្រគះ ជញ ធរ និង ្រកុមហុ៊ន ទងំេនកនុង 

តំបនជ់នបទ និងទី្រកុង ែដលជករេកើនេឡើងបន្តិចបន្តួចចប់ ងំពីឆន មុំន។ កនុងចំេ មទំនស់ទងំេនះ មន ៣២ 
ករណី (កនុងេនះមន ៤ ករណីជករណីថមី) ទកទ់ងនឹងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និង សមបទនដីេផ ងេទៀត (កនុងេនះមន 
១២ ករណី ទកទ់ងនឹងដីកនក់បជ់យូរអែង្វងមកេហើយេ យជនជតិភគតិច និង ២០ ករណី រងបះ៉ពល់េ យ

រករអនុវត្តបទបញជ  េលខ ០០១ )។ មនទំនស់សរុប ៤២ ករណី (កនុងេនះមន ៦ ករណី ជករណីថមី) ពកព់ន័ធនឹង
្របតិបត្តិករដីធ្លីេផ ងេទៀត (កនុងេនះមន ០២ ករណី ទកទ់ងនឹងដីកនក់បយូ់រអែង្វងេ យជនជតិភគតិច និង ០៣ 
ករណី រងបះ៉ពល់េ យ រករអនុវត្តបទបញជ េលខ ០០១)។ សកមមភពរបស់ករយិល័យ OHCHR េនកនុង
វស័ិយេនះ មនទ្រមងជ់ករស្រមបស្រមួល មរយៈករពិភក  ករ្រតួតពិនិតយេ យតុ ករ ្រពមទងំករផ្តល់
េយបល់ែផនកចបប ់និងនីតិវធីិ។  
 



A/HRC/24/32

 

 
 

១២. ជថមីម្តងេទៀត កនុងអំឡុងេពលពិនិតយរបយករណ៍េនះ េឃើញមនករ្របឈមមុខ កគ់ន  (ជួនកល មនអំេពើ
ហិង ) រ ងបុគគល សហគមន ៍ សកមមជនសិទធិមនុស  និង ជញ ធរ នគរបល និងេយធ។ ករយិល័យ OHCHR  
បនឃ្ល មំេលើ និងអន្ត គមនជ៍េ្រចើនេលើកេ្រចើន រេនកនុងករេធ្វើបតុកមម និងករត ៉  េដើមបបីងក រទប់ ក តអំ់េពើហិង  
ែស្វងរកលទធផល មករចរច និង ធនឲយមនករេ ះែលងជនែដល្រតូវបនឃំុខ្លួនេ យបំពន។ ករយិល័យ 

OHCHR បនេមើលេឃើញនូវឧបបត្តិេហតុមយួចំនួនែដលមនករេ្របើ្របស់កម្ល ងំហួសេហតុរបស់ ជញ ធរ។ េនកនុង
អំឡុងេពលពនិិតយរបយករណ៍េនះ េឃើញមនករេផ្តើមេ្របើ្របស់ែខល្របឆងំនឹងកុបកមមរបស់ ជញ ធរ។ ករយិល័យ 

OHCHR បនបន្តឃ្ល េំមើលេរឿងក្តីរបស់បុគគលែដលកលេពលកន្លងេទេនះ ្រតូវបនេគសួរយកចេម្លើយ េចទ្របកន ់ ឬ 
កឲ់យសថិតេ្រកមករពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ េ យ រពកួេគមនករពកព់ន័ធកនុងេរឿងទំនស់ដីធ្លី ប៉ុែន្តតុ ករ

មនិែដលបនបិទេរឿងក្តីរបស់េគម្តង េឡើយ េហើយពួកេគេនែតសថិតកនុង ថ នភពករគ្រមមកំែហងពីករយយ ី និង 
បំភតិបំភយ័  (ករយិល័យរក បញជ ីេរឿងក្តីរបស់បុគគលចំននួ ១៧៧ េរឿងក្តី ែដលមនិទនប់នេ ះ្រ យ ែដលកនុងេនះ 
មនេរឿង ក្តីចំននួ៦ ជេរឿងក្តីថមី ចប់ ងំពីែខមថុិន ឆន  ំ២០១២)។  
 

១៣. ចំេពះករងរករណីបណ្តឹ ង ករយិល័យ OHCHR េផ្ត តករយកចិត្តទុក កជ់ពិេសសេលើករេលើសទួយ
ករធនដល់សិទធិកនក់ប ់ និងបងក រទប់ ក តក់របេណ្ត ញេចញ និង ករ ងំលំេនថមី រមួទងំករេលើកសទួយឲយមន
ដំេណើ រករផ្តល់្របឹក ្របកបេ យសមធម ៌ ធនឲយមនករផ្តល់សំណងសម្រសប េហើយករណីចបំច ់ េធ្វើឲយ្របេសើរ
េឡើងនូវែផនករេរ ើទីលំេនេទកែន្លងេផ ង។ េ្រកពីកឃ្ល េំមើល និង ម នេរឿងក្តីលំេន នកនុងទី្រកុងជេ្រចើន 
ករយិល័យ OHCHR បនផ្តល់ករគ្ំរទែផនកហិញញ វតថុ និងបេចចកេទស ដល់ករយិល័យ្រកុមេមធវកីមពុជករពរ
្របេយជន៍ ធរណៈ ែដលបនផ្តល់ជំនួយែផនកចបប ់ ដល់សហគមនបី៍េន្រកុងបតដំ់បងេដើមបី កព់កយសំុឲយមន
ករធនដល់សិទធិកនក់ប ់ េ្រកមគេ្រមង កលបង (ទកទ់ងនឹង ចរេលខ ០៣ ស្តីពីករេ ះ្រ យសំណង់
បេ ្ត ះ សននេលើដីរបស់រដ្ឋែដល្រតូវបនទ្រនទ នកនក់ប ់េ យខុសចបប ់ ម ជធនី ទី្រកុង និងទី្របជំុជន)។ 

 

១៤. េទះបីមនករែកលំអមយួចំននួេនកែន្លងខ្លះេ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន មច ស់ជំនយួ និង អងគករមនុស
ធមក៌េ៏ យ ជរមួមក ថ នភពេនែតមនិល្អដែដលស្រមបស់ហគមនែ៍ដល្រតូវបនរុះេរ ើទីលំេន េទះបីករ ងំលំេន
នថមី របស់េគទកទ់ងនឹងករបេណ្ត ញេចញថមីៗ ឬ កែន្លង ងំលំេន នថមីែដលបនបេងកើតយូរមកេហើយកេ៏ យ។ 

ករយិល័យ OHCHR បនឃ្ល េំមើលសិទធិទទួលបនទឹកសុវតថិភព និងអនមយ័េនទីកែន្លងចំនួន ៩ េហើយតសូ៊មតិ
្រគ្ំរទេធ្វើឲយមនករ្របេសើរេឡើងនូវទម្ល បអ់នមយ័ េដើមបរីមួចំែណកពិនិតយអំពីករ ល លៃនជំងឺ និង េធ្វើឲយមន
ករ្របេសើរេឡើងនូវសុខភព។ េ យមនកចិចសហករជមយួអងគករសងគមសីុវលិកនុង្រសុក ករយិល័យ OHCHR 
បនផ្តល់នូវធុងចេ្រមះ ទឹកដល់ ៤៥៩ ្រគួ រេនកនុង្របមំយួតំបន ់ និង កំពុងគ្ំរទករ ងសងប់ងគនអ់នមយ័ដល់ 
១១០ ្រគួ រ េនកែន្លង ងំលំេនថមីេនភនបំត។  
 

១៥. ករយិល័យ OHCHR បនរមួចំែណកយ៉ងេ្រចើនដល់ករ្រ វ្រជវ និង ករតសូ៊មតិចំេពះករផ្តល់ និង ករ 
្រគប្់រគងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និង សមបទនដីេផ ងេទៀត (រមួទងំសមបទនទកទ់ងនឹងកសិឧស ហកមម ករជីកយកែរ ៉
ទំនប់ រអីគគិសនី និង គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធធំៗេផ ងេទៀត) និង ផលបះ៉ពល់ដល់សិទធមិនុស េ យ រសមបទន 
ជពិេសសេនកនុងតំបនក់រពរែដលមនករទទួល គ ល់។ េ យ រពុំមនទិនននយ័ផ្លូវ ករេពញេលញពី្រកសួង
កសិកមម រកុខ ្របមញ់ និង េន ទ និង ថ បន័រ ្ឋ ភបិលេផ ងេទៀតេនះ ករយិល័យ OHCHR បនេរៀបចំឲយមន
ករ្របឹក េយបល់ជេទៀងទតជ់មយួអងគករសងគមសីុវលិ និង អនក្រ វ្រជវ េហើយបនចូលរមួចំែណកកនុងកិចច្របជំុ
ជមូយៃដគូអភវិឌឃន ៍ េលើកទឹកចិត្តចំេពះករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវសិទធិទទលួបនពត័ម៌ន និង ករ្របមូលទិនននយ័ 
េហើយករយិល័យ OHCHR បនេលើកទឹកចិត្តឲយមនកិចចសហ្របតិបត្តិករេលើបញ្ហ តសូ៊មតិជំុវញិយុទធនករជតិ
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ផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិេលើដីធ្លី (ករអនុវត្តបទ បញជ េលខ ០០១) នងិ េលើសមបទនដីជទូេទ។ ករយិល័យ OHCHR 
បនគ្ំរទែផនកហិរញញ វតថុដល់្របភពទិនននយ័ចំហរបស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល ែដលមនេនកែន្លងពត័ម៌នស្តីពីសមបទន
ដី មេខត្ត និង ្រកុមហុ៊ន រមួទងំពត័ម៌នសេងខបស្តីពីបញ្ហ មវស័ិយ។ េ យអនុេ ម ម ណត្តិរបស់ខ្លួន 
ករយិល័យ OHCHR បនគ្ំរទដល់ករងររបស់អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស កនុង្របេទសកមពុជ
ស្តីពីសមបទនដី និង កំពុង ម នករអនុវត្តនូវអនុ សនរ៍បស់េ កចំេពះបញ្ហ ។  
 

១៦. មករអេញជ ើញរបស់្រកសួងបរ ិ ថ ន ករយិល័យ OHCHR បនគ្ំរទដល់ដំេណើ រករ្របឹក េយបល់ស្រមប់
េរៀបចំេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករ យតៃម្លផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ែដលដឹកនេំ យ្រកសួង និងបនផ្តល់មតិេយបល់
យ៉ងេ្រចើន ស្តីពីករេធ្វើសុខដុមរមមនីយកមមនូវេសចក្តី្រពងបចចុបបននជមយួបទ ្ឋ នអន្តរជតិអំពីតម្ល ភព ករចូលរមួពី 

ធរណជន និងសិទធិទទួលបនពត័ម៌ន េយនឌរ័ ទំនួលខុស្រតូវរបស់សហ្រគសធុរកិចច ករយល់្រពមជមុន 
េ យេសរ ី និងបនទ បពី់្រជបពត័ម៌ន្រគប្់រជុងេ្រជយ ករ ងំទីលំេនថមី ្រពមទងំយន្តករត ៉ េ យ រេកើតទុកខ
មនិសុខចិត្ត និង ដំេណើ រករេ ះ្រ យទំនស់។ 

 
១៧. ទកទ់ងនឹងករេលើកសទួយសិទធិេលើដីធ្លីរបស់ជនជតិេដើមភគតិច ករយិល័យ OHCHR បនេធ្វើករយ៉ងជិតសនិទធ 
ជមយួ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ និង ្រកសួងម ៃផទ។ េ យមនកិចចសហករជមយួអងគករពលកមមអន្តរជតិ និង
ៃដគូអភវិឌ នេ៍ផ ងៗេទៀត ករយិល័យ  OHCHR បនឃ្ល េំមើលកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងននេនទូទងំ្របេទស េដើមបឲីយ
ជនជតិេដើមភគតិច ចេរៀបចំ និងមនករទទលួ គ ល់ជនីតិបុគគល និង កព់កយសំុបណ័្ណ កមមសិទធិដីសមូហភព
សហគមន៍ ដូចែដលបនទទួល គ ល់េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ជតិ។ កនុងអំឡុងេពលពិនិតយរបយករណ៍េនះ 
េគលនេយបយែដលបនេកើតេចញពី ករអនុវត្តបទបញជ េលខ ០០១ ស្តីពីសមបទនដី និង កមមវធីិផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិ
ដីឯកជនែដលបនចតទុ់កជ ទិភព ស្រមបដី់ៃ្រព និង កមមវធីិផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីរបស់ជនជតិភគតិចែដលពំុបន
ចតទុ់កជ ទភិព ែដលបែង្វរ ធនធនពី្រកសួងេរៀបចំែដនដី  នគរូបនីយកមម និង សំណង ់ េហើយជឧបសគគ ងំ
កររកីចេ្រមើនៃនកមមវធីិផ្តល់បណ័្ណ កមម សិទធិដីរបស់ជនជតិភគតិចែដលកំពុងដំេណើ រករ។ េនកនុងេរឿងក្តីមយួចំនួន 
យុទធនករជតិផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីឯកជន បនប ្ត លឲយ ជញ ធរថន កេ់ខត្តេធ្វើជឧបសគគ ងំដម៏ន្របសិទធភពដល់
សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច េនកនុងករេសើនសំុបណ័្ណ កមមសិទធិដីសមូហភពរបស់ពកួេគ។  
 

១៨. េទះបីមនឧបសគគទងំេនះកេ៏ យ ករយិល័យ OHCHR បនបន្តករគ្ំរទរបស់ខ្លួនដល់្របពីំរភូមរិបស់
្របជជនជនជតិភនង េនកនុងឃំុប៊ូ្រ  េខត្តមណ្ឌ លគីរ ី ផ្តល់ជំនួយែថមេទៀតដល់សហគមនសូ៊៍យេនកនុង្របភូំមេិន
្រសុកឱ ៉ ល់ េខត្តកំពងស់ពឺ េហើយបនព្រងីកកមមវធិីេដើមបបីញចូ លករគ្ំរទដល់សហគមនព៍រ័ េន្រសុកសំឡូត េខត្តបត់
ដំបង។ ករយិល័យ OHCHR កប៏នរមួចំែណកដល់ករតសូ៊មតិកនែ់តទូលំទូ យែថមេទៀតេដើមបសិីទធិដីធ្លី សិទធិភ  
និងសិទធិវបបធម ៌ របស់ជនជតិេដើមភគតិច មរយៈករេ្របើ្របស់្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន (មនជ ទិ៍ េសចក្តីែថ្លង
ករណ៍ពត័ម៌ន ករេបះពុមពផ យ និងែខ វេីដអូ)។  
 

១៩. េដើមបេីលើកសទួយឲយមនករទទលួខុស្រតូវែថមេទៀតេលើករ្របកបវជិជ ជីវៈធុរកិចចេនកនុងវស័ិយដធី្លី  និង េដើមបេីឆ្លើយ
តបនឹងបទបបញញត្តិមនិទន្់រគប្់រគន ់ នងិ ករ្រតួតពិនិតយេលើធុរកិចចទងំ យែដលកំពុង្របតិបត្តិករេនកនុង្របេទស
កមពុជ (ែដលពកព់ន័ធេទនឹងសិទធិពលកមមផងែដរ) ករយិល័យ OHCHR បនរមួចំែណកដល់គំនិតផ្តួចេផ្តើមកនុង
ករកមពស់ករយល់ដឹង និង ករក ងសមតថភព េនកនុងវស័ិយធុរកិចច និង សិទធិមនុស ។ ករយិល័យ OHCHR 

បនយកអងគករសងគមសីុវលិ រ ្ឋ ភបិល តំ ងសហគមន ៍ និង តួអងគែផនកធុរកិចចជេគលេ  េដើមបបីេងកើន
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ករយល់ដងឹអំពីេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីធុរកិចច និង សិទធិមនុស 2 ្រពមទងំករអនុវត្តេគលករណ៍ែណនទំងំេនះ
េនកនុងបរបិទកមពុជ។ ករយិល័យ OHCHR បនេធ្វើបទបង្ហ ញេនកនុងសិកខ  និង កិចចពិេ្រគះេយបល់ចំនួន ៨ 
ដង ដល់សងគមសីុវលិ ែដលមនអនកតំ ងរបស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល និង សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច ជង 
២០០ នក ់ េនទូទងំ្របេទស េហើយបនគ្ំរទឲយមនសមតថភព្របេសើរជងេនះដល់សងគមសីុវលិស្តីពីសិទធិទទួលបន
យន្តករេ្រក្របពន័ធ តុ ករអំពីផលបះ៉ពល់ដល់សិទធិមនុស ែដលពកព់ន័ធនឹងធុរកិចច េនក្រមតិ្របតិបត្តិ  ថន កជ់តិ 
និងអន្តរជតិ។  
 

២០. ករយិល័យ OHCHR កប៏នែចករែំលកផងែដរនូវពត័ម៌នជមយួបុគគលិករបស់អងគភព្របឆងំអំេពើពុករលួយ
របស់រ ្ឋ ភបិល និង មច ស់ជំនយួ សមគមធុរកិចច និងវជិជ ជីវៈ អំពីធុរកិចច និងសិទធិមនុស  បនគ្ំរទដល់កមមវធីិវទិយុ
ជ្របចែំខ ្រពមទងំបនជយួ រ ្ឋ ភបិលកនុងករបេងកើតេសៀវេភរូបភពស្តីពីបញ្ហ សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច។ 
លទធផលបនែស្តងេចញឲយេឃើញថករយល់ដឹងមនករេកើនេឡើងកនុងចំេ មសងគមសីុវលិអំពីករទទលួខុស្រតូវ
របស់រដ្ឋ និងតអួងគធុរកិចច េនកនុងវស័ិយដីធ្លី និងករងរ ្រពមទងំមនចំ ប់ រមមណ៍ និងសមតថភពកនែ់តខ្ល ងំ 
កនុងករេលើកសទួយករ្របកបធុរកិចចេ យទំនលួខុស្រតូវ ដូចែដលបនបញជ កេ់ យជេ្រមើសរបស់សងគមសីុវលិកនុង្រសុក
អំពីធុរកិចច និង សិទធិមនុស  េធ្វើជែផនករស្រមបទិ់ សិទធិមនុស  ឆន ២ំ០១២។  
 

III- នីតរិដ្ឋ 
 

២១. កមមវធីិនីតិរដ្ឋរបស់ករយិល័យ OHCHR  ្របចកំមពុជ មនេគលេ គ្ំរទដំេណើ រករកំែណទ្រមងច់បប ់ និង    
្របពន័ធយុត្តិធមេ៌នកនុង្របេទសេនះ េ យេផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់លើករព្រងឹងនីតិរដ្ឋ។ កមមវធីិេនះ េធ្វើករជមយួតួអងគ
ទងំ យែដលពកព់ន័ធកនុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  ភគេ្រចើនជមយួ្រកសួងយុត្តិធម ៌ េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ េន
្រគបលំ់ បថ់ន កៃ់ន្របពន័ធតុ ករ េមធវ ីនិងនគរបលយុត្តិធម។៌ កិចចសហ្របតិបត្តិកររ ងករយិល័យ OHCHR និង
ជរ ្ឋ ភបិលមនលកខណៈរងឹម។ំ ជពិេសស ក្រមតិៃនកិចចសហ្របតិបត្តិករជមយួ្រកសួងយុត្តិធម ៌ េ្រកយមកជ

មយួេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  មនករេកើនេឡើងគរួឲយកតស់មគ ល់ េនកនុងអំឡុងេពលពនិិតយរបយករណ៍េនះ ែដល
នឲំយមនករេកើនេឡើងនូវសកមមភពទងំ យែដលបនសហករេរៀបចំេធ្វើជមយួ្រកសួងេនះ។ 

  

២២. កមពុជបនផ្ដល់សចច បន័រចួេហើយេលើសនធិសញញ សិទធិមនុស អន្តរជតិមយួចំននួ។ េនកនុងអំឡុងេពលពិនិតយរបយ 
ករណ៍េនះ កមពុជកប៏នក្ល យជរដ្ឋភគីៃនអនុសញញ ស្ដីពីសិទធិជនពិករ េនៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២។  ករយិល័យ 

OHCHR បនផ្ដល់ករគ្ំរទេនកនុងដំេណើ រករផ្ដល់សចច បន័េនះ ជ ទិ៍ មរយៈករផ្ដល់្របឹក េយបល់យ៉ងេ្រចើន 
េលើករ កែ់តងេសចក្ដីែថ្លងេហតុស្រមប់ កជូ់នសភសំុករផ្តល់សចច បន័។ ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និង
យុវនីតិសមបទ បនេសនើសំុឲយករយិល័យជយួ េធ្វើករបណ្ដុ ះប ្ដ លដល់ម្រន្តី ជរ ្ឋ ភបិលអំពីអនុសញញ េនះ។ 

 

២៣. េនកនុងអំឡុងេពលពិនិតយរបយករណ៍េនះ ករយិល័យ OHCHR បនបន្តជយួ ដល់ភគីពកព់ន័ធកនុងករ
អនុវត្ត្រកម្រពហមទណ្ឌ  និង្រកមនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  អនុេ ម មទម្ល បអ់នុវត្ត និងបទ ្ឋ នសិទធិមនុស ។ េនកនុងែខវចិឆិក 
ឆន ២ំ០១២ ករយិល័យ OHCHR បនសហករេរៀបចំសននិសីទថន កជ់តិមយួជមយួ្រកសួងយុត្តិធម ៌ ស្ដីពីករអនុវត្ត
្រកម្រពហមទណ្ឌ  ែដលមនករចូលរមួពីេច្រកម ្រពះ ជ ជញ  ម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម ៌និងេមធវ ីមកពី្រគបប់ ្ត េខត្ត។ 

កិចចពិភក េនះ បនេផ្ដ តេលើបទបបញញត្តិៃន្រកមេនះ អំពីផលបះ៉ពល់ែដល ចមនេលើសិទធិកនុងករសែម្តងមតិ (ឧទ. 

                                                            
2 A/HRC/17/31 ឧបសមព័នធ 
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បទញុះញង ់   បទបរ ិ រេករ ្តិ៍ ។ល។) និងបទបបញញត្តិទកទ់ងនឹងេទសជំនសួ។ សននិសីទេនះ គឺជឱកសដសំ៏ខនម់យួ 

េដើមបេីលើក កមពស់ករយល់ដឹងដល់សិកខ កមពីបទ ្ឋ នសិទធមិនុស អន្តរជតិ ស្ដីពីសិទធិកនុងករសែម្តងមត។ិ េដើមបសីេ្រមច
េគលេ េនះ ករយិល័យ OHCHR បនបកែ្របជភ ែខមរនូវេសចក្ដីពនយល់ទូេទេលខ ៣៤ របស់គណៈកមម ធិករ
សិទធិមនុស  េលើម្រ  ១៩ ៃនកត្តិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ស្ដីពីេសរភីពៃនគំនិត និង
ករសែម្តងមតិ3 េហើយបនេបះពុមពជេសៀវេភតូចៗ។ េនកនុងសននិសីទេនះ េយើង បនអេញជ ើញសមជិក ១ រូប 
ៃនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  ចូលរមួេដើមបពិីភក ជមយួសិកខ កមអំពីេសចក្ដីពនយល់ទូេទេនះ។ 

 

២៤. េនេពលជមយួគន េនះែដរ ករយិល័យ OHCHR បនបន្តេធ្វើករងរេលើករអនុវត្ត្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  និងជបួ 
្របជំុជេទៀងទតជ់មយួ្របធនតុ ករ និង្រពះ ជ ជញ េន មប ្ដ េខត្ត េដើមបពិីភក អំពីបញ្ហ ្របឈម ែដលពួក
េគជបួ្របទះកនុងករអនុវត្ត្រកមេនះ និងករ្រគប្់រគង្របពន័ធយុត្តិធម។៌ េដើមបអីនុវត្តបន្តពីសននិសីទស្ដីពីករអនុវត្ត្រកមេនះ 

ែដលបនសហករេរៀបចំកនុងែខមថុិន ឆន ២ំ០១២  ករយិល័យ OHCHR បននិងកពុំងេធ្វើករយ៉ងជិតសនិទធ ជមយួ
្រកសួងយុត្តិធម ៌ េដើមបែីកស្រមួលទ្រមងដ់ីកសេ្រមចឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សននែដលពកព់ន័ធ េដើមបធីនថ េច្រកមេចញ
េសចក្ដីសេ្រមចែដលមនសំ ងេហតុ េនេពលបងគ បឲ់យឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន។ កិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ជមយួ
្រកុមេច្រកម ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង កនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣ េដើមបពិីនិតយេឡើងវញិនូវទ្រមងដី់កទងំេនះ មុនេពល
កជូ់នេទ្រកសួងយុត្តិធមជ៌ចុងេ្រកយ។ 

 

២៥. េ យ រមនករសហករេរៀបចំ្របកបេ យេជគជយ័ នូវកិចច្របជំុតុមូលែផនកតុ ករចំននួ ៥ េលើក កនុងឆន  ំ
២០១២ កន្លងមក េទើប្រកសួងយុត្តិធមប៌នយល់្រពមបន្តកមមវធិីេនះស្រមបឆ់ន ២ំ០១៣។ េនះជកមមវធីិរមួគន មយួ ែដល 
បនេរៀបចំេឡើងេន មប ្ដ េខត្ត េដើមបពិីភក ជមយួេច្រកម ្រពះ ជ ជញ  ្រក បញជ ី និងេមធវេីនថន កមូ់ល ្ឋ ន 

អំពីបញ្ហ ្របឈមននកនុងករអនុវត្ត្រកមេនះ េ យេយងជពិេសសេទេលើទម្ល បអ់នុវត្តរបស់អងគជំនុំជ្រមះវ ិ មញញកនុង 
តុ ករកមពុជ (អ.វ.ត.ក)។ េនអំឡុងេពលពិនិតយរបយករណ៍េនះ ប ្ដ កិចច្របជំុតុមូលែផនកតុ ករបន
បងកលកខណៈ ដល់អនកអនុវត្តចបបេ់ន អ.វ.ត.ក ែចករែំលកបទពិេ ធនរ៍បស់ពកួេគជមយួសហករមីកពី មប ្ដ
េខត្តចំនួន១៧ កនុងចំេ មេខត្តចំននួ ២៤។ កិចចពិភក បនេផ្ដ តេលើករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន និងបេចចកេទ
សេសុើបសួរ។ ករយិល័យ OHCHR បនបន្តគ្ំរទផងែដរដល់កិចច្របជុនំនជេទៀងទតរ់ ងនគរបល តុ ករ 
និងពនធនគរេន ម ប ្ដ េខត្តនន ជពិេសស េខត្តេនភគពយពយ មរយៈករយិល័យ OHCHR ថន កភូ់មភិគ 

ែដលមនករយិល័យ េនេខត្តបតដ់ំបង េដើមបពី្រងឹងកចិចសហ្របតិបត្តិករកនុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  នងិពិភក េលើ
បញ្ហ ទងំ យែដល ទកទ់ងនឹងករអនុវត្ត្រកមេនះ។ េនអំឡុងេពលពិនិតយរបយករណ៍េនះ ករយិល័យ OHCHR 

បនគ្ំរទដល់កិចច្របជំុ រ ង ជញ រធរនគរបល តុ ករ និងពនធនគរ ចំនួន១២ េលើក េនទូទងំ្របេទស បទ់ងំ
កិចច្របជំុកនុងេខត្តចំននួបនួ ែដលយន្តករស្រមបស្រមួលែបបេនះមនិធ្ល បម់នពីមុនមកេទ។ 

 

២៦. ្រពះ ជ ជញ េដើរតនួទីសនូលកនុងករអនុវត្ត្រកមនីតិវធិ្ីរពហមទណ្ឌ េនះ េ យ រ្រពះ ជ ជញ ទងំេនះ ចូលរមួេន
្រគបដំ់ ក ់កលៃននីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ េដើមបផី្ដល់ឱកសឲយ្រពះ ជ ជញ  ពិភក អំពីរេបៀបែដលពកួេគបំេពញតនួទី
របស់ខ្លួន ្រសប ម្រកមេនះ េហើយជពិេសសជងេនះេទៀត អំពីរេបៀបែដលពកួេគ ចេលើកសទួយករេគរពសិទធិមនុស
ឲយកន ់ ែត្របេសើរេឡើងេនកនុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ េនះ ករយិល័យOHCHR បនេធ្វើករចបៃ់ដគូេលើកដំបូង 
ជមយួអគគ្រពះ ជ ជញ អមតុ ករកំពូល េដើមបសីហករេរៀបចំកិចច្របជំុ្រពះ ជ ជញ ថន កជ់តិមយួជេលើកដំបូង 
កនុងែខមនី ឆន  ំ២០១៣ កន្លងមក ែដលមន្រពះ ជ ជញ ទូទងំ្របេទសកមពុជបនចូលរមួ។ កិចចពិភក បនេផ្ដ តេលើ
តនួទីរបស់ ្រពះ ជ ជញ កនុងដំ កក់លមុនជំនំុជ្រមះ និងកនុងដំ កក់លជំនំុជ្រមះ ករ្រតួតពិនិតយេមើលសកមមភព
                                                            
3 CCPR/C/GC/34. 
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ករងររបស់ នគរបលយុត្តិធម ៌និងករឃ្ល េំមើលករឃុំខ្លួនេលើសេពលកំណត។់ សិកខ កមបនឯកភពឲយមនករេបះ
ពុមពផ យអនុ សនជ៍េ្រចើនបន្តបនទ បែ់ដលបន កប់ញចូ លកនុងរបយករណ៍ៃនកិចច្របជំុេនះ។ 

 

២៧. បនទ បពី់ករយិល័យ OHCHR បនជយួ គណៈេមធវ ី កនុងករបញចបអ់តថបទស្រមបេ់សចក្ដីែកស្រមួល្រកមសីល
ធមវ៌ជិជ ជីវៈេមធវ ី ្រកមសីលធមេ៌នះ្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក គណៈេមធវ ី េនែខកញញ  ឆន  ំ ២០១២ េហើយ
្រតូវបនែចកជូនដល់េមធវ្ីរគបរ់ូប។ គរួឲយកតសំ់គល់ថ េសចក្ដីែកស្រមួល្រកមសីលធមេ៌នះែចងថ េមធវ្ីរគបរ់ូប
មនេបសកកមមករពរសិទធិមនុស ។ ម្រកមសីលធមថ៌មីេនះ េមធវមីនិចបំចជូ់នដំណឹង ឬពិេ្រគះេយបល់ជមយួ
្របធនគណៈេមធវេីឡើយ មុនេពលពួកេគនិយយេទកន្់របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន ែដលករណីេនះត្រមូវឲយមនករ
ជូនដំណឹង និងពីេ្រគះេយបល់ ម្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈេមធវចីស់។  ករយិល័យ OHCHR និងគណៈេមធវបីន
សហករេរៀបចំពីធីសេមភ ធ កឲ់យេ្របើ្របស់ជ ធរណៈនូវ្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈេមធវថីមីេនះ េនអំឡុងែខ េម  ឆន ំ
២០១៣។  

 

២៨. េនកនុងឆន  ំ ២០១២ ករយិល័យ OHCHR បនបេងកើតមុខតំែណងម្រន្តីតសូ៊មតិែផនកចបប ់ ែដលមនេគល 
បំណងព្រងឹងមុខជំនញេមធវ ី កនុងករេ្របើ្របស់បទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្តរជតិេន មតុ ករ និងេដើមបបីន្ត
សកមមភពបណ្តឹ ងជយុទធ ្រស្ត។ េនកនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០១២ ករយិល័យ OHCHR បនេរៀបចំវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល
េលើកដំបូងជ មយួ្រកុមេមធវ ី ស្ដីពីរេបៀបេ្របើ្របស់ចបបសិ់ទធិមនុស អន្តរជតិ និងយុត្តិ ្រស្តចំេពះមុខតុ ករ។ 

ម្រន្តីតសូ៊មតិែផនកចបប ់ បនេធ្វើករេ យផទ ល់ជមយួេមធវកីនុងេរឿងក្តីចំននួ្របពីំរ កនុងេគលបំណងជួយ ពកួេគកនុង
ករករពរក្ដីែដលទកទ់ងនឹងបញ្ហ សិទធិមនុស  និង កនុងករេលើកអណំះអំ ងែផ្អកេលើសិទធិមនុស េនចំេពះមុខ
តុ ករ។ មរយៈករងរេនះ េយើងទទលួបនេជគជយ័មយួចំនួន មនជ ទិ៍  បញ្ហ ជេ្រចើនទកទ់ងនឹងសិទធិ
មនុស  ្រតូវបនេលើកេឡើងេដើមបទីញចំ ប់ រមមពីេច្រកម។ ជឧទហរណ៍ ម្រន្តីតសូ៊មតិែផនកចបបប់នេធ្វើករ
ជមយួេមធវមីយួរូប េលើករណីមយួទកទ់ងនឹងសិទធិរបស់មនុស ្រសី្រស ញ់មនុស ្រសី  មនុស ្របុស្រស ញ់
មនុស ្របុស មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និង មនុស ប្តូរេភទ (LGBT)។ បុគគល មកីនុងករណីេនះ ្រតូវបនសេ្រមច
ឲយរចួខ្លួនេន ឧទធរណ៍ េហើយក្៏រតូវបនេ ះែលងពីពនធនគរឲយមនេសរភីពវញិ។ កនុងករណីមយួេផ ងេទៀត
ទកទ់ងនឹងអនីតិជនមន កែ់ដល្រតូវបនឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សននកនុងពនធនគរមយួែដលស្រមប់ កែ់តនីតិជន ម្រន្តី
តសូ៊មតិែផនកចបបប់នេធ្វើករយ៉ងជិតសនិទធជមយួេមធវ ី េដើមបេីលើកអំណះអំ ងែផ្អកេលើចបបសិ់ទធិមនុស អន្តរជតិ 

េហើយេដើមបធីនឲយមនករេ ះែលងអនីតិជនេនះ។ កនុងករណីមយួទកទ់ងនឹង្រស្តីមនៃផទេពះមន ក ់ ករយិល័យ 

OHCHR បនជយួ េមធវ ីរហូតទទលួបនករេ ះែលងកូនក្ដីរបស់គតឲ់យេនេ្រកឃុំ។  

 

២៩. ករយិល័យ OHCHR បនឃ្ល េំមើលេរឿងក្តីចំនួន ២៣ ទកទ់ងនឹងកររេំ ភសិទធិមនុស  េនអំឡុងេពល 
ពិនិតយរបយករណ៍េនះ។ េនកនុងេរឿងក្តីទងំអស់េនះ ករយិល័យ OHCHR បនេធ្វើករទំនកទ់ំនងជមយួេច្រកម  
្រពះ ជ ជញ  និងេមធវ ីស្ដីពីវឌ នភពៃនេរឿងក្តីទងំេនះ។ កនុងេរឿងក្តីមយួចំននួ ករយិល័យ OHCHR បនជយួ ជនរង
េ្រគះ កនុងកររកេមធវ ី និង/ឬ បនផ្ដល់ជំនយួថវកិដល់េមធវ ី េដើមបេីធ្វើករេសុើបអេងកត និង្របមូលភស្តុ ងបែនថម
េដើមបជី្របេយជនដ៍ល់កូនក្ដីរបស់ពកួេគ។ មករឃ្ល េំមើលករជំនុំជ្រមះេរឿងក្តីចំនួន្របបំនួជបន្តបនទ ប ់ កនុងេនះករ
ជំនុំជ្រមះចំនួន្របមំយួេរឿងក្ត ី បនទទួលលទធផលជវជិជមនស្រមបចុ់ងេចទ (ករសេ្រមចឲយរចួខ្លួន ឬបនធូរបនថយ
េទស)។ 

 

៣០. វឌ នភពកនុងករបេងកើតយន្តករថន កជ់តិបងក រទរណុកមម (NPM) បនជបគ់ងំេនអំឡុងេពលពិនិតយរបយ 
ករណ៍េនះ។ ថ្វីេបើមនករ្របកសពី ជរ ្ឋ ភបិលថនឹងេធ្វើេសចក្តី្រពងចបបម់យួ េដើមបបីេងកើតយន្តករថន កជ់តិបងក រ
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ទរុណកមមកេ៏ យ កម៏និវឌ នភព ្រតូវបនេធ្វើេឡើងែដរ។ េទះបីយ៉ង កេ៏ យ ករយិល័យ OHCHR បនបន្ត
េធ្វើករជមយួសមជិករបស់គណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួង (ែដលបចចុបបនន គណៈកមម ធិករេនះ េដើរតួជយន្តករថន កជ់តិ
បងក រទរណុកមម) និងេធ្វើករជមយួេលខធិករ ្ឋ នរបស់ខ្លួន េដើមបពី្រងឹង សមតថភពរបស់ពួកេគកនុងករចុះេធ្វើ
ករឃ្ល េំមើល។ ជឧទហរណ៍ សមជិករបស់េលខធិករ ្ឋ នេនះបនរមួដំេណើ រជមយួបុគគលិកករយិល័យ OHCHR 

េនេពលចុះេធ្វើទស នកិចចេនមណ្ឌ លសងគមកិចចមយួ និងពនធនគរេខត្តមយួ េដើមបែីស្វងយល់អំពីរេបៀបចុះេធ្វើទស នកចិច
ែបបេនះ។ េដើមបកីតប់នថយករេធ្វើបបេលើជនជបឃំុ់េន មប៉ុស្តិ៍នគរបល ករយិល័យ OHCHR េ យមន
កិចចសហករជមយួ្របធន្រពះ ជ ជញ  បនេបើកវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លបែនថមេទៀត មប ្ដ េខត្ត ដល់ម្រន្តីនគរបល 

និងម្រន្តីកង ជ វធុហតថ ស្ដីពីករបងក រ ករេសុើបអេងកត និងករេចទ្របកនេ់ទេលើអំេពើទរុណកមម នងិករេធ្វើបប។ 

បចចុបបននេនះ វធិនករពិនិតយ ម ន កំពុង្រតូវបនេធ្វើេឡើង មរយៈករចុះេធ្វើទស នកិចចេទកនប់៉សុ្តិ៍នគរបល
ថន ក្់រសុក េដើមបី យតៃម្លេទេលើ្របសិទធភពៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេនះ។ 

 

៣១. ករយិល័យ OHCHR េធ្វើករជមយួ ឧទធរណ៍ េដើមបកីតប់នថយភពកកសទះៃនបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ជេ្រចើន 
ែដលមនិទនប់នសេ្រមច ដូចែដលបនពិពណ៌នខងេ្រកម (សូមេមើលចបពី់កថខណ្ឌ  ៣៥ ដល់កថខណ្ឌ ៤៤)។ 

េដើមបគី្ំរទដល់កិចចដំេណើ រករេនះ ករយិល័យ OHCHR បនេធ្វើករជមយួអងគករជំនយួែផនកចបបច់នំនួពីរ គឺអងគករ
ជំនួយែផនកចបបៃ់នកមពុជ (LAC) និងអងគករ ព នយុត្ដិធមអ៌ន្ដរជតិ (IBJ) េដើមបផី្ដល់ជំនយួែផនកចបបក់នុងេរឿងក្តីជ
ទិភពចនំួនជង ៣០០ េរឿងក្តីែដលេនមនិចតក់រេន ឧទធរណ៍។ មរយៈកិចចសហករេនះ េរឿងក្តីជេ្រចើន

្រតូវបនជំនំជ្រមះ េហើយភពកកសទះៃនសំណំុេរឿងឧទធរណ៍មយួែផនក្រតូវបនេ ះ្រ យ្រជះ្រសឡះ។ គំនិតផ្ដួចេផ្ដើមេនះ 
បនក ងបែនថមេលើសមតថភពរបូវន្តែដលមន្រ បរ់បស់តុ ករ ែដលជលទធផលេកើតេចញពីគំនិតផ្ដួចេផ្ដើមខង
េដើមរបស់ករយិល័យ OHCHR កនុងករ ងសងប់នទបស់វនករថមី។  

 

៣២. េ្រកពីករេ ះ្រ យភពកកសទះៃនសំណំុេរឿងបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ ករយិល័យ OHCHR និង្របធន ឧទធរណ៍ 

បនេធ្វើករសហករគន ផងែដរ េដើមបែីកលំអកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង ថ បន័តុ ករ និង ជញ ធរពនធនគរ។ សិកខ
មយួ្រតូវបនសហករេរៀបចំេឡើងកនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០១២ េ យមនករចូលរមួពី្របធនតុ ករ ្របធន្រពះ ជ ជញ  

និង ្របធនពនធនគរទងំអស់។ សិកខ កមបនេផ្ដ តកិចចពិភក របស់ខ្លួនេលើមេធយបយជកែ់ស្ដងននកនុងករែកលំអ
កិចចសហ្របតិបត្តិករកនុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ។ េយបល់្រតឡបពី់សិកខ កម មនភពវជិជមនៃ្រកែលង ជពិេសស
េលើឱកសបនជបួជុំសហករ ី និងពិភក អំពីបញ្ហ ្របឈមជទូេទ។ េនេពលបញចបកិ់ចច្របជំុេនះ សិកខ កមបន
ឯកភពគន េលើអនុ សនម៍យួចំននួ ែដលែផនកខ្លះៃនអនុ សនទ៍ងំេនះ្រតូវបនអនុវត្តរចួេហើយ។ ជឧទហរណ៍ 

េយង មពត័ម៌នែដលទទលួបន ថ បន័តុ ករបនែចករែំលក ល្រកម ឬ លដីកកនែ់តេ្រចើនេឡើងជ្របពន័ធ
ដល់ពនធនគរ មេខត្តជេ្រចើន ែដល នឹងកតប់នថយ និភយ័ៃនករឃុខំ្លួនេលើសេពលកំណត។់ េដើមបទីទលួបន
រូបភពពិ ្ដ រែថមេទៀតអពីំករអនុវត្តសិទធិទទលួបនសវនករ្របកបេ យ្រតឹម្រតូវយុត្តធិមេ៌នតុ ករជនខ់ពស់ 

ករយិល័យOHCHR កំពុងគ្ំរទដល់ករឃ្ល េំមើលរបស់មជឈមណ្ឌ លសិទធមិនុស កមពុជេទេលើសវនករេន ឧទធរណ៍។ 

 

៣៣. វឌ នភពេឆព ះេទរកករបញចបសំ់ណំុេរឿង ០០២ េនអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ (អ.វ.ត.ក) 

បន្តជួបបញ្ហ ្របឈមនន។  តុ ករេនះ្រតវូបន ងំេ យករលំបកខងហិរញញ វតថុធងនធ់ងរ ែដលប ្ដ លឲយបុគគលិក 
មនិទនទ់ទលួបន្របកេ់បៀវត ្របចែំខ ជេ្រចើនែខ េហើយមនករេធ្វើកូដកមម។ េនកនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០១២ ចុងេចទ
មន ក ់ (េអៀង ធីរទិធ) ្រតូវបនេ ះែលងពីករឃំុខ្លួន បនទ បពី់េធ្វើេ គវនិិចឆយ័រកេឃើញជំងឺេភ្លចភ្ល ងំ េហើយ្របកសថ មនិ
មនសមបទ្រគប្់រគន ់ េដើមបចូីលរមួសវនករ។ េនកនុងែខមនី ឆន ២ំ០១៣ សហចុងេចទ េអៀង រ ី ្រតូវជប្ដីរបស់ 
េអៀង ធីរទិធ បនទទួលមរណភព។ េនេពលជមយួគន េនះ “ករជំនុំជ្រមះជែផនកតូច” េលើកដំបូងកនុងសំណំុេរឿង ០០២ 



A/HRC/24/32

 

 
 

េ យេផ្ដ តេលើករជេម្ល ស្របជពលរដ្ឋេ យបងខំ កំពុងែត្រប្រពឹត្តេទ េហើយសវនករទងំេនះរពឹំងថនឹង្រតូវ 
បញចបេ់នបំ ច ់ ឆន ២ំ០១៣ ខងមុខេនះ។ េនបំ ចរ់យៈេពល្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ ថ នភពទកទ់ងនឹង
សំណំុេរឿង០០៣ និងសំណំុេរឿង០០៤ េនែតមនភពមនិចបស់ ស់។ 

 

៣៤. សថិតកនុងបរបិទដលំ៏បកេនះ ករយិល័យ OHCHR បនបន្តករងររបស់ខ្លួន កនុងករេលើកសទួយេករដំែណលអងគ 
ជំនុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ (អ.វ.ត.ក)។ េនអំឡុងេពលពិនិតយរបយករណ៍េនះ ករយិល័យ OHCHR 

បនខិតខំ្របឹងែ្របងេលើកយកករអនុវត្តរបស់ អ.វ.ត.ក ស្រមបស់កមមភពនីតិរដ្ឋទងំអស់របស់ខ្លួន។ ដូចែដលបន
េលើកេឡើងខងេលើ ករយិល័យ OHCHR និង្រកសួងយុត្តិធម ៌បនសហករេរៀបចំកិចច្របជំុតុមូលែផនកតុ ករ ចំនួន ៦ 

េលើកែថមេទៀត ែដលបនផ្ដល់នូវេវទិកដសំ៏ខនេ់ដើមបែីចករែំលកករអនុវត្តល្អៗេន អ.វ.ត.ក ជមយួអនកអនុវត្តចបបក់នុង
្របេទស។ ករយិល័យ OHCHR បនបន្តអនុវត្តផងែដរនូវសកមមភពេផ្ដ តេទេលើេករដំែណលជក់ ក។់ ជពិេសស 
ករយិល័យ OHCHR បនស្រមបស្រមួលករងរេរៀបចំេសចក្តី្រពងដំបូងៃននីតិមគគុេទទសកស៍្តីពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ
េ យ កប់ញចូ លយុត្តិ ្រស្តរបស់ អ.វ.ត.ក។ េសចក្ដី្រពងេនះ្រតូវបនបកែ្របពីភ អងេ់គ្លសេទជភ ែខមរ 
េហើយកិចចពិេ្រគះេយបល់នឹង្រតូវេរៀបចំេឡើងជមយួេច្រកម ្រពះ ជ ជញ  និងេមធវមីុនេពលបញចបអ់តថបទេនះ។ 

ករយិល័យ OHCHR បនេរៀបចំក្លឹបស្តីពីសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្ដីេ យយុត្តិធម ៌ វគគទី ២ ជវគគសិក រយៈេពល 

៨ សប្ដ ហ៍ស្រមបនិ់ស តិចបប ់ ១ ្រកុម ែដលមនគន ចំនួន ២៥ នក ់ ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស។ េនអំឡុងេពល
វគគសិក  និស តិទងំេនះបនេរៀនសូ្រតអំពីសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្ដីេ យយុត្តិធម ៌ រេបៀបអនុវត្តសិទធទិងំេនះេន 

អ.វ.ត.ក េហើយបន ្ដ បប់ទបង្ហ ញអំពីសិទធិទងំេនះពី គមិនេផ ងៗ បទ់ងំបទបង្ហ ញពី អ.វ.ត.ក ជកែន្លងែដល 

និស តិទងំេនះបនចុះេធ្វើទស នកិចចសិក ផងែដរ។ េនអំឡុងេពលពិនិតយរបយករណ៍េនះ េ យមនកិចច
សហករពគីណៈេមធវ ីករយិល័យ OHCHR បនេរៀបចំកិចចពិភក ែផនកចបបជ់េលើកដំបូងផងែដរ រ ងេមធវេីធ្វើករ
េន អ.វ.ត.ក (េមធវកីរពរក្ដី និងេមធវេីដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី) និងេមធវេីធ្វើករកនុង្របពន័ធយុត្តិធមក៌នុង្របេទស។ 

េនទីបញចប ់ករយិល័យ OHCHR បនបកែ្របេទជភ ែខមរនូវលិខិតុបករណ៍នីតិរដ្ឋរបស់ខ្លួន ស្ដីពីករបេងកើនឲយបន
ជអតិបរមនូវេករដំែណលរបស់ ក្ដីកូនកតទ់ងំ យ េហើយលិខិតុបករណ៍េនះ ្រតូវបនេបះពុមពផ ព្វផ យ។   

 

IV. គ្ំរទកែំណទ្រមងព់នធនគរ 
 

៣៥. កមមវធីិគ្ំរទកំែណទ្រមងព់នធនគរេនះ មនេគលេ គ្ំរទឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរករ្រគប្់រគងពនធនគរ និងករ
្រប្រពឹត្តេលើអនកេទសេនកមពុជ យរយៈកមមវធីិេនះ េយើង ចជយួ េលើកកមពស់ករេគរពសិទធិមនុស របស់ជនជបឃំុ់
ែដលមនទំនស់នឹងចបប។់ េដើមបសីេ្រមចេគលេ េនះ កមមវធីិេនះេធ្វើករយ៉ងជិតសនិទធជមយួអគគនយក ្ឋ នពនធនគរ 
(GDP) ៃន្រកសួងម ៃផទ ្រពមទងំពនធនគរ និងមណ្ឌ លអបរ់ែំកែ្របទងំអស់ េ្រកមសមតថកិចចរបស់ខ្លួន កដូ៏ចជ តួអងគ
ពកព់ន័ធជេ្រចើនេទៀត មកពី្រកសួងេផ ងេទៀត (្រកសួងយុត្តិធម ៌ ្រកសួងសុខភបិល ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន 
និង យុវនីតិសមបទ) កដូ៏ចជ សងគមសីុវលិ និងៃដគូអភវិឌ នន៍ន។ េនកនុងអំឡុងេពលពិនិតយរបយករណ៍េនះ 
ករយិល័យ OHCHR បនបន្តកិចចសហករជមយួៃដគូទងំអស់ នងិគ្ំរទដល់កិចចសហ្របតិបត្តិកររ ងអគគនយក
្ឋ នពនធនគរ (GDP) និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលនន។ មនកររកីចេ្រមើនដសំ៏ខន់ៗ មយួចំនួនកនុងករទទលួបន

សិទធិរបស់ជនជបឃំុ់។ 

 

៣៦. ករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកពនធនគរគឺជសកមមភពដសំ៏ខនម់យួ េដើមបពី្រងឹងករេគរពសិទធរិបស់អនកេទស។ 

ករយិល័យ OHCHR បនបន្តករគ្ំរទរបស់ខ្លួនដល់ករបេងកើតកមមវធីិសិក  កដូ៏ចជ ករក ងសមតថភពរបស់្រគូ
បេងគ លមកពអីគគនយក ្ឋ នពនធនគរ (GDP) និងមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈម្រន្តីអនុរក ពនធនគរៃនបណ្ឌិ ត
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សភនគរបលកមពុជ(PAC)។ កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ លេផ្ត តេលើជំនញ និងវធីិ ្រស្ត ែដលបនេរៀបចំេធ្វើជ
មយួអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលជៃដគូ គឺអងគករ VBNK ចប់ ងំពីែខមថុិន ឆន ២ំ០១១ បនបញចបចុ់ងេ្រកយៃន
វគគបណ្តុ ះប ្ត ល េនកនុងែខកកក  ឆន ២ំ០១២ និង កិចច្របជំុបូកសរបុលទធផលជចុងេ្រកយជមយួ ជញ ធរពនធនគរ
េនកនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០១២។ ករ យតៃម្លចុងេ្រកយេ យសិកខ កមអំពកីរបណ្តុ ះប ្ត ជំនញ ែដលបនទទួល 
ឬបនព្រងឹង គមឺនលកខណៈវជិជមន។ េមេរៀនជេ្រចើន ែដលកនុងចំេ មេនះ មនសុខភពផ្លូវចិត្តកនុងពនធនគរ ករ
ទំនកទំ់នងជមយួជនជបឃំុ់ និងករបងក រជេម្ល ះកនុងពនធនគរ ក្៏រតូវបនបេងកើតផងែដរ កនុងអំឡុងេពលេធ្វើរបយ
យករណ៍េនះ ជមយួនឹងអងគករចិត្តសងគម អន្តរវបបធមេ៌នកមពុជ (NGO TPO-Cambodia) និង្រសបគន េនះែដរ សិកខ

ចំននួបីស្រមបប់ណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ ល និង បណ្តុ ះប ្ត លបំបន៉បែនថម ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនចេន្ល ះែខកកក  
ឆន ២ំ០១២ និងែខមនី ឆន ២ំ០១៣ េហើយបនទ បម់ក មនករបណ្តុ ះប ្ត ល កលបងស្រមបបុ់គគលិកពីមណ្ឌ លអបរ់ ំ
ែកែ្របទី១ និងទី២ េនជិត ជធនីភនេំពញ។ សហ្របតិបត្ដិករ បនបន្តជមយួករយិល័យអងគករសហ្របជជតិ
ទទួលបនទុកេ្រគ ងេញ ន និងឧ្រកិដ្ឋកមម  (UNODC) េនកមពុជ បននឲំយមនករបេងកើតឲយមនករ្រពងកមមវធិីសិក
ស្តីពីសុខភពទូេទស្រមបបុ់គគលិកពនធនគរែដលមនិែមនជ្រគូេពទយ ែដលបចចុបបននេនះ ្រតូវបន កជូ់ន្រកសួងសុខ
ភបិល េដើមបពិីនិតយេឡើងវញិ។ ករយិល័យ OHCHR បនជយួ ស្រមួលដល់ករេរៀបចំផងែដរ នូវកិចច្របជំុ្របចឆំន ំ
េលើកទីមយួៃន្រកុមបណ្តុ ះប ្ត លរមួគន មកពីអគគនយក ្ឋ នពនធនគរ(GDP)  និងមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ
ម្រន្តីអនុរក ពនធនគរៃនបណ្ឌិ តសភនគរបលកមពុជ(PAC) ែដលបនេផ្ត តេលើករព្រងឹងកមមវធីិសិក កនុងពនធនគរ 
បន្តក ងសមតថភពរបស់្រគូបេងគ ល និងករេរៀបចំែផនករសកមមភព។  កូនេសៀវេភអន្ដរជតិជភ ែខមរស្តីពី
អភ្ិរកមែផ្អកេលើសិទធិមនុស ស្រមបក់រ្រគប្់រគងពនធនគរ ែដលកន្លងមក្រតូវបនបកែ្របេ យករយិល័យOHCHR 

្រតូវបនេបះពុមពស្រមបែ់ចកចយដល់បុគគលិកពនធនគរនិងសិកខ កមបុគគលិកពនធនគរ។ 

 

៣៧. ករយិល័យ OHCHR បន្តទទួលបនករអនុញញ តឲយចូលពនធនគរេ យេសរ ី េនទូទងំ្របេទសកមពុជ 
និងេធ្វើកិចចសមភ សនេ៍ យសមង តជ់មយួអនកេទស េដើមបឃី្ល េំមើល ថ នភព និងករពយបលជងឺំទូេទ។ េ្រកពី
ករ ម នេរឿងក្តី ពក សំុ ឬបណ្តឹ ងនីមយួៗស្រមបេ់គលបំណងករពរ (ដូចជ ករភជ បទំ់នកទំ់នងរ ងបុគគល
ជមយួអនកផ្តល់េស ចបប ់និងេវជជ ្រស្ត) វធីិ ្រស្ត មឃ្ល េំមើលេនះ បនបន្តេផ្ត តេលើទស នកិចចបងក រ ដូចែដលបន
ពិនិតយេឃើញេនេ្រកមពិធី របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម និងករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន និងទណ្ឌ កមម
ឯេទៀតែដលេឃេឃ អមនុស ធ ៌ ឬបេនថ កបនទ ប (OPCAT)។ ដូេចនះ ទស នកិចច មឃ្ល េំមើលបន្តមនឥទធិពលេ យ
ផទ ល់េលើករងរជ្របពន័ធ ែដលអនុវត្តេ យករយិល័យ OHCHR េដើមបពី្រងឹងករងរ្រគប្់រគងនិងករពយបល។ 

 

៣៨. ករេគរពសិទធិខងនីតិវធីិរបស់ជនជបឃំុ់ េនែតជករេផ្ត តមយួដសំ៏ខន ់េនកនុងអំឡុងេពលពិនិតយរបយករណ៍េនះ 
ជពិេសស សិទធិរបស់អនកេទសរងច់សំវនករបណ្តឹ ងឧទធរណ៍។ េបើគម ន ល្រកម ឬ លដីក ថ ពរពីតុ ករេទ 
ជនជបឃំុ់មនិ ច កព់កយសំុបនធូរបនថយេទស និងេលើកែលងេទសបនេឡើយ េហើយកររងច់សំវនករបណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍មនរយៈេពលែវងេនះ បនដកហូតនូវសិទធិេនះពីអនកេទស បរ់យនក។់ កង្វះករយល់ដឹងរបស់ ជញ ធរ
ពនធនគរអំពី្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ ែដល្រគប្់រគងជនជបឃំុ់រងច់សំវនករបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ បននឲំយមនផងែដរនូវករ
ឃំុខ្លួនេលើសេពលកំណត ់ ដូចជ េនកមពុជ ចបបែ់ចងថ ជនជបឃំុ់រងច់សំវនករបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ េនែតសថិតកនុងករ
ឃំុខ្លួនរហូតដល់ ឧទធរណ៍បនសេ្រមចេលើេរឿងក្តីរបស់ពកួេគ ែដលករឃំុខ្លួន ចមនរយៈែវងជងេទសជប់
ពនធនគរែដល ដំបូងបនសេ្រមច។ េ យ រែតខ្វះករយល់ដងឹ ពនធនគរបនអនុវត្ត្របពន័ធដូចគន  េទនឹង
ជនជបឃំុ់ែដលរងច់សំវនករបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់ខ្លួនផទ ល់។ 
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៣៩. េដើមបជីយួ ស្រមួលដល់ករជ្រមះេចញនូវបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ចស់ៗ ករយិល័យ OHCHR បនេរៀបចំបញជ ីេរឿងក្តី
ជ ទិភពែដលបនកំណតយ់កពីករេធ្វើជំេរឿនឆន ២ំ០១១ ស្តីពីជនជបឃំុ់រងច់សំវនករេន ឧទធរណ៍។ បញជ ី
ទងំេនះ្រតូវបនែចករែំលក និងបនទទលួយកេ យ ជញ ធរ ឧទធរណ៍ ែដលចុងេ្រកយបននឲំយបណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍របស់អនកេទសជេ្រចើន្រតូវបនជំនំុជ្រមះ និងេចញ លដីក ថ ពរ។ គរួឱយកតស់មគ ល់ថ ជញ ធរ
ពនធនគរបនបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករដឹកជញជូ នអនកេទសបែនថមេទៀត េដើមបចូីលរមួកនុងសវនករេលើ
បណ្តឹ ងឧរទធណ៍របស់ខ្លួន។ មនិមនអនកេទសរងច់សំវនកបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់ខ្លួនស្រមបដ់បឆ់ន  ំឬេ្រចើនជងេនះេទៀតេទ។ 
អនកេទសជេ្រចើនែដល្រតូវបនសេ្រមចឲយរចួខ្លួនេន ដំបូងេនះ ចុងេ្រកយ ក្៏រតូវបនេ ះែលងផងែដរបនទ បពី់
្រតូវបនសេ្រមចឲយរចួខ្លួនម្តងេទៀតេន ឧទធរណ៍។ 

 

៤០. ពត័ម៌ន្រតូវបនបញចូ លផងែដរេទកនុងសិកខ ថន កជ់តិេលើកដំបូង ែដលបនអេញជ ើញ្របធនពនធនគរទងំ
អស់មកជួបគន ជមយួ ជញ ធរតុ ករ និង ជញ ធរអយយករ (សូមេមើលកថខណ្ឌ  ២១ ដល់ កថខណ្ឌ  ៣៤)។ ករេនះ
បនជយួ បេងកើនករយល់ដឹងដល់ ជញ ធរពនធនគរអំពីល័កខខណ័្ឌ ស្រមបេ់សនើសំុឲយេ ះែលងអនកេទសែដលបន
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ េនេពលែដលពកួេគបនទទលួេទសេពញេលញរបស់ ដំបូង។ ជលទធផល ជនជបឃំុ់ជេ្រចើន
្រតូវបនេ ះែលង មកលកំណត ់ ែដលេនះជកររមួចំែណកកតប់នថយករណីឃំុខ្លួនហួសេពលកណំត ់ ែដលរងច់ំ
សវនករេន ឧទធរណ៍។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគន កំពុងបន្តចបំច្់រតូវមនតេទេទៀត រហូតដល់បណ្តឹ ងកកសទះ
េន ឧទធរណ៍្រតូវបនជ្រមះអស់។ 

 

៤១. បនទ បព់ីករផ្តល់ជំនួយសេ្រងគ ះបនទ នរ់យៈេពលពីរឆន ជំប់ៗ គន ដល់ពនធនគរមយួចំនួន េនអំឡុងេពលមនទឹក
ជំននក់នុងឆន ២ំ០១០ និងឆន ២ំ០១១ េន្របេទសកមពុជ ករយិល័យ OHCHR បនសហករជមយួ្រកសួងម ៃផទ 
េរៀបចំសិកខ ថន កជ់តមិយួស្តីពីករេ្រត មបងក រេ្រគះមហន្ត យកនុងពនធនគរកនុងែខកកក ឆន ២ំ០១២។ 

សិកខ កមចូលរមួ មន្របធនពនធនគរ និងមណ្ឌ លអបរ់ែំកែ្របទងំអស់ កដូ៏ចជ អភបិល ឬអភបិលរងេខត្ត តំ ង
គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត យជតិ និងេខត្ត អងគភពពន្លតអ់គគិភយ័ និងអងគករសងគមសីុវលិនន ពកព់ន័ធ
នឹងករេឆ្លើយតបនឹងេ្រគះមហន្ត យេនកនុងសហគមន។៍ កិចច្របជំុេនះបនពិភក អំពីបទពិេ ធនជ៍ក់ ក ់ អំពីបញ្ហ
្របឈម នងិត្រមូវកររបស់ពនធនគរកមពុជ េហើយបនឯកភពេលើជំ នមយួចំនួន កនុងករេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងដល់ករ
េ្រត មបងក រ ដូចជ ករេរៀបចំែផនករេ្រត មបងក រ  និងករេរៀបចំបេងកើត្រកុមករេ្រត មបងក រ ឬបញចូ ល ជញ ធរពនធនគរ
កនុងគណៈកមម ធិករពកព់ន័ធនន ស្រមបក់រ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត យ។ េនខងចុងៃនរយៈេពលពិនិតយរបយករណ៍េនះ 
អនុ សនម៍យួចំនួន្រតូវបន កឲ់យអនុវត្តេនកនុងពនធនគរទងំ យែដល្របឈមខ្ល ងំបំផុតនឹង និភយ័ េហើយ 
ករយិល័យ OHCHR បនផ្ដល់ជំនួយសមភ រដល់ពនធនគរជេ្រចើន េដើមបជីយួ ឲយពនធនគរទងំេនះអនុវត្តែផនករ
េ្រត មបងក ររបស់ខ្លួន។ 

 

៤២. ករយិល័យ  OHCHR បនបន្តចង្រកង នងិវភិគសថិតិ និងពត័ម៌នស្តីពី្រស្តីកនុងពនធនគរ និង្រស្តីែដលមនកូនេន 
កនុងពនធនគរស្រមបក់រតសូ៊មតិជមយួពនធនគរ តុ ករ ្រពះ ជ ជញ  និងេមធវ ីកដូ៏ចជ អងគភពពកព់ន័ធកនុង្រកុម
អងគករសហ្របជជតិ្របច្ំរបេទសកមពុជ។ ្រសបគន េនះែដរ កមមវធីិេនះកំពុងេធ្វើករជមយួអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល
ជៃដគូពីរ គឺអងគករលីកដូ និងអងគករ Il Nodo េដើមបជីយួ ផ្តល់េស ដល់្រស្តីមនៃផទេពះ និង្រស្តីែដលមនកូនេនកនុង
ពនធនគរ និងេលើកយកបញ្ហ េគលនេយបយេទពិភក គន ជមយួ ជញ ធរ និងៃដគូនន។ បញ្ហ មយួកនុងចំេ ម
បញ្ហ ទងំេនះគឺជអ្រ ខពស់ៃន្រស្តីេនកនុងពនធនគរកនុង្របេទសកមពុជ គឺជង ៨% ៃនចនំនួជនជបឃំុ់គឺ្រសី្ត  ែដល
្របេទសកមពុជសថិតកនុងចំេ ម្របេទស ៣០ េលើេគ េនទូទងំពិភពេ ក អំពីចំននួភគរយៃនជនជបឃំុ់ជ្រស្តី។ 

ទនទឹមនឹងកំេណើ នៃនចំនួនជនជបឃំុ់ជ្រស្តី មនសថិរភពេនកនុងអំឡុងេពលពិនិតយរបយករណ៍េនះ ករេកើនេឡើងយ៉ង
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ឆបរ់ហ័សេនះ បន កស់មព ធបែនថមេទៀតេទេលើ្របពន័ធពនធនគរ កនុងករផ្តល់កែន្លង ន កេ់ន និង្រគប្់រគងជនជបឃំុ់
ជ្រស្តី ្រសប មបទ ្ឋ នែដលបនត្រមូវ។ បញ្ហ បែនថមមយួេទៀតគឺករខ្វះេគលករណ៍ែណន ំ និង្របពន័ធេ ះ្រ យ
ជមយួកុមរែដលបនឃំុខ្លួនជមយួម្ត យរបស់ពកួេគ (ជនួកលជមយួឪពុករបស់ពកួេគ) ជពិេសស េនេពលែដលពួក
េគ ដល់ យុអតិបរម ែដល យុេលើសពីេនះ មនិ ចអនុញញ តឱយ ន កេ់នជមយួឪពុកម្ត យរបស់ពកួេគ េនកនុង
ពនធនគរេឡើយេនះេបើ មចបបស់្តីពីពនធនគរឆន ២ំ០១១។ 

 

៤៣. ករយិល័យ OHCHR បនបន្តផ្តល់ជនំយួែផនកបេចចកេទស និងសមភ រ ដល់ពនធនគរ និង ជញ ធរេខត្ដនន េដើមបី
េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវសមភ របរកិខ រពនធនគរ ្រសប មអនុ សនស៍្តីពីករឃ្ល េំមើល និង្របកសែដលនឹង្រតូវបន
អនុមត័ស្តីពីបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ ងសងព់នធនគរ (ចបបប់នទ បប់ន ែំដលត្រមូវេ យចបបស់្តីពីពនធនគរ 
ឆន ២ំ០១១)។ ភរកិចចដសំ៏ខនម់យួេនកនុងអំឡុងេពលពិនិតយរបយករណ៍េនះ គឺករេធ្វើបង្អួចេនកនុងអគរឃំុខ្លួនជ
បេ ្ត ះ សននៃនមណ្ឌ លអបរ់ែំកែ្របេលខ១ ែដលជមណ្ឌ លធំជងេគបផុំតេនកមពុជ  ែដលនឱំយមនភព្របេសើរ
េឡើងគរួឱយកតស់មគ ល់អំពីខយល់េចញចូល និងកំេ េនកនុងបនទបឃំុ់ឃងំនន េហើយែដលេពលបចចុបបននេនះ ចឲយ
អនកេទសេមើលេឃើញខងេ្រក។ បនទ បពី់មនករតសូ៊មតិជបន្តស្រមបប់នទបសុ់វតថិភពស្រមបអ់នកេទស េនមនទីរេពទយ
បែង្អក និងេ យមនករឯកភពពី ជញ ធរពកព់ន័ធ (ពនធនគរ មនទីរសុខភបិលេខត្ត ្រពះ ជ ជញ េខត្ត) មនទីរេពទយ
ធំមយួ្រតូវបនបំពកេ់្រគ ងឧបករណ៍េផ ងៗ (បនទ យមនជយ័) និងេខត្តពីរេផ ងេទៀត បនចបេ់ផ្តើមបំពក ់ (េខត្ដ
កំពងឆ់ន ងំ និងេកះកុង)។ ករយិល័យ OHCHR បនជយួ េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងផងែដរនូវល័កខខណ័្ឌ កនុងពនធនគរបេ ្ត ះ
សននេ្រកមស្តង់ ចំននួពីរ (េខត្តៃបលិ៉ន និងេខត្តឧត្តរមនជយ័ មរយៈករេចះជញជ ំងដំេឡើងបង្អួច និងករេធ្វើ

ឱយ្របេសើរេឡើងនូវែផនកអនមយ័កនុងេខត្តេរៀងៗខ្លួន) ទនទឹមនឹងបន្តជ្រមុញឱយ ជញ ធរេរៀបចំបេងកើតឲយមនដំេ ះ្រ យ
រយៈេពលែវង។ 

 

៤៤. សមទិធលដៃទេទៀតែដលសេ្រមចបន េនកនុងអំឡុងេពលពិនិតយរបយករណ៍េនះ រមួមន ករេធ្វើឲយ្របេសើរ
េឡើងដល់ ខយល់េចញចូល និងអនមយ័ េនកនុងពនធនគរេខត្ត្រពះសីហនុ ករេធ្វើរបងហុ៊មពទ័ធបរេិវណខងកនុង េដើមបផី្តល់
លទធភពែថមេទៀត ដល់ករទទលួបនខយល់បរសុិទធ សកមមភពកសិកមម និងករជីក្រប យទឹក េដើមបផីគតផ់គងទឹកេ្រចើន
ែថមេទៀតដល់ពនធនគរេខត្តបនទ យមនជយ័ និងជសួជុលែកលម្អបង្អួចកនុងពនធនគរេខត្ត្រកេចះ។ នយក ្ឋ នពកព់ន័ធ
ៃនអគគនយកពនធនគរ បនចូលរមួេនកនុងដំេណើ រេនះទងំមូល កដូ៏ចជ ជញ ធរពនធនគរមូល ្ឋ ន េដើមបធីនភពជ
មច ស់ និងករក ងសមតថភព។  
 

V. េសរភីពជមូល ្ឋ ន នងិសងគមសីុវលិ  
 

៤៥. កមមវធីិសងគមសីុវលិ និងេសរភីពជមូល ្ឋ ន មនេគលេ ព្រងឹងសមតថភពបុគគល និងអងគករនន កនុងករអនុវត្ត
េសរភីពជមលូ ្ឋ នរបស់ខ្លួន កនុងករសែម្តងមតិ េយបល់ បេងកើតសមគម និងករជបួ្របជុំ។ កមមវធីិេនះេធ្វើករជមយួ
រ ្ឋ ភបិល សងគមសីុវលិ ទីភន កង់ររបស់អងគករសហ្របជជតិ ថ នទូត និងតអួងគអភវិឌ នេ៍ផ ងៗ េដើមបបីេងកើត និង
ឃ្ល េំមើលករអនុវត្ដចបប ់ និងេគលនេយបយទងំ យែដលពកព់ន័ធេ យផទ ល់េទនឹងករេ្របើ្របស់េសរភីពទងំ
េនះ។ ករងរេនះ បទ់ងំករផ្តល់ករករពរដល់អនកករពរសិទធិមនុស  ជនរងេ្រគះ ឬជនែដល ចរងេ្រគះ ម
រយៈករឃ្ល េំមើលករណីនីមយួៗ េនេពលេកើតមនេឡើង និងេធ្វើករតសូ៊មតិជមយួ ជញ ធរជតិ និង ជញ ធរេខត្តនន 
ែដលពកព់ន័ធ េដើមបជីយួ គ្ំរទដល់ករេគរពសិទធិរបស់ពកួេគ។ ករងរេនះេផ្ត តផងែដរ េលើករក ងសមតថភពដល់
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រ ្ឋ ភបិល និងសងគមសីុវលិ។ កនុងអំឡុងេពលពិនិតយរបយករណ៍េនះ ករយិល័យបនសេងកតេឃើញថ សហជីព
កមមករ និងសហគមនជ៍េ្រចើន កនែ់តសកមមកនុងករតសូ៊មតិ េដើមបឲីយមនករេគរពសិទធិករងរ មរយៈករេធ្វើកូដកមម 
និងករេដើរែហរកបួនបតុកមម។ 

 

៤៦. េដើមបគី្ំរទកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់អងគករសងគមសីុវលិ កនុងករេលើកសទួយករេគរពសិទធិរបស់ពកួេគ វគគបណ្តុ ះ    
ប ្ត ស្រមបអ់នកករពរសិទធិមនុស  បនបន្តជែផនកដសំ៏ខនម់យួៃនករងររបស់ករយិល័យ OHCHR េនកនុងអំឡុង
េពលពិនិតយរបយករណ៍េនះ។ ជសរបុ មនសកមមជនសិទធិមនុស េ្រចើនជង ៥២៩ រូប បនទទួលអតថ្របេយជនពី៍
សកមមភពក ងសមតថភពេនះ ែដលអនុវត្តេ យកមមវធីិេនះ ទកទ់ងនឹងករេលើកកមពស់េសរភីពជមូល ្ឋ ន។ 

ករយិល័យបនផ្ដល់ ទិភពដល់ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីសិទធិជបួ្របជុំេ យសន្តិវធីិ នងិករបេញចញទស នៈ
របស់ពកួេគេ យេសរ ី េនេពលែដលករយិល័យ OHCHR បនកតស់មគ ល់ថ ទងំតំ ងសហគមន ៍ទងំ ជញ ធរ 
មនករយល់្រចឡំអំពីបទបបញញត្តិជតិែដលពកព់ន័ធ ជពេិសស បទបបញញ តិចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ។ 
ឧទហរណ៍ ករយិល័យ OHCHR បនសេងកតេឃើញថ មនករណីជេ្រចើន អងគករសងគមសីុវលិ និងសហគមនន៍ន 

បនយល់េឃើញថ ពកួេគមនកតព្វកិចច្រតូវជូនដំណឹងេទ ជញ ធរអំពីករ្របមូលផ្តុ ំែដលបនេ្រគងេធ្វើ ែដលកនុងករណី 
ទងំេនះ ចបបម់និត្រមូវឲយមនករជូនដណឹំងេឡើយ។ សហគមន ៍បនបង្ហ ញថ ពកួេគេពញចិត្តកនុងករជូនដំណឹងេទ
ជញ ធរ េទះបីជចបបម់និបនត្រមូវក្តី ជជងមនករបង្អ ករ់ខំនេទេលើករ្របមូលផ្តុរំបស់ខ្លួន។ េដើមបេីធ្វើឲយ ថ នភព 

ល្អ្របេសើរេឡើង ករយិល័យ OHCHR េ យសហករជមយួវទិយ ថ ន្រគប្់រគងបសចឹម-បូព៌(EWMI) បនេធ្វើករ  
បណ្តុ ះប ្ត លេ យមនករចូលរមួពីអនកករពរសិទធិមនុស  រមួទងំសហគមនែ៍ដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ សមគម
ៃ្រពេឈើ និងេន ទ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងសហជីពកមមករនន ស្តីពីបទបបញញត្តិៃនចបបស់្តីពីករេធ្វើករបតុកមម
េ យសន្តិវធីិ និងមគគេទសកជ៍ផ្លូវករស្រមបអ់នុវត្តចបបេ់នះ។ េ យសហករជមយួវទិយ ថ ន្រគប្់រគងបសចឹម-
បូព៌(EWMI) ករយិល័យ OHCHR បនផ ព្វផ យផងែដរនូវទ្រមងស់្រមបេ់ធ្វើរបយករណ៍ែដលនឹងេ្របើ្របស់េ យ
អងគករសងគមសីុវលិ េដើមបឃី្ល េំមើលជលកខណៈ្របពន័ធ និងេធ្វើរបយករណ៍ឲយបនេពញេលញ និងតសូ៊មតិអំពីករ
រេំ ភបំពនែដលទកទ់ងនឹងសិទធិកនុងករជបួ្របជំុេ យសន្តិវធីិរបស់ពកួេគ ជពិេសស ទកទ់ងនឹងករអនុវត្ដចបបស់្តី
ពីករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ។ ករយិល័យ OHCHR បនបន្តផ្តល់ផងែដរនូវកចិចសហ្របតិបត្តកិរជមយួ្រកសួង
ម ៃផទ េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងកនុងចំេ មម្រន្តី ជករសីុវលិ អំពរីេបៀបអនុវត្តចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ យ
សន្តិវធីិកនុងលកខណៈមយួែដល្រសបេទនឹងកតព្វកិចចែផនកសិទធិមនុស អន្ដរជតិរបស់្របេទសកមពុជ។ 

 

៤៧. េលើសពីេនះេទៀត កមមវធិីសងគមសីុវលិ និងេសរភីពជមូល ្ឋ នរបស់ករយិល័យ OHCHR  បនព្រងឹងសមតថភព 

អនកករពរសិទធមិនុស  រមួទងំសកមមជនសហជីពកមមករ េដើមបឃី្ល េំមើល និង យករណ៍ជលកខណៈ្របពន័ធ និង្រគប្់រគន ់
អំពីកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស  និងេធ្វើករតសូ៊មតិជមយួ ជញ ធរ ឬតអួងគពកព់ន័ធដៃទេទៀត អំពី ថ នភពទងំេនះ។ 

វគគបណ្តុ ះប ្ត លេនះមនសកមមជន ១១៤ នក ់ មកពីប ្ត េខត្តចំនួនដប ់ បនចូលរមួ។ កនុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១២ 
ករយិល័យ OHCHR បនេរៀបចំសិកខ មយួស្តីពីកររតឹតបតិែដលចបបអ់នុញញ តទកទ់ងនឹងេសរភីពកនុង
ករសែម្តងមតិ េ្រកមចបបសិ់ទធិមនុស អន្ដរជតិ េ យមនករគ្ំរទពីជំនញករៃនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ។ 

កមមវធីិេនះបនេផ្ត តេលើករពិភក គន ជមយួសងគមសីុវលិអំពីអញញ ្រតកមមែដលចបបអ់នុញញ តេទេលើករេគរពេសរភីព
កនុងករសែម្តងមតិេនកមពុជ។ 

 

៤៨. ករយិល័យ OHCHR បនស្រមបស្រមួលជេទៀងទត ់រ ង ជញ ធរ និងសហគមន ៍ឬអងគករសងគមសីុវលិ េដើមបី
ធនថ ករជបួ្របជំុេ យសន្តិវធីិ ច្រប្រពឹត្តេទបន េ យ្រសប មបញញត្តិចបបសិ់ទធមិនុស ជតិ និងអន្ដរជតិ។ 

េដើមបបីេងកើតវធីិ ្រស្តមយួ្របកបេ យនិរន្តរភព ចំេពះករ្របមូលផ្តុ ំេ យសន្តិវធីិ ករយិល័យ OHCHR បនេរៀបចំ
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ឲយមនកិចច្របជុតុំមូលជបន្តបនទ បេ់ន មប ្ត េខត្ដ ែដលមនម្រន្តីេខត្ត និងតំ ងសងគមសីុវលិ ចជបួពិភក
គន អំពីកង្វល់របស់ខ្លួនេទេលើេសរភីពកនុងករជួប្របជំុ និង្រពមេ្រព ងគន េលើតនួទីកនុងករ្រគប្់រគងកមមវធីិេនៃថងខងមុខ
ឲយ្រសប មចបប។់ ករេនះមន្របសិទធភពយ៉ងពិេសស េនកនុងអំឡុងេពលៃនទិ សិទធមិនុស  ឆន ២ំ០១២ េនេពល
ែដលករយិល័យបនេធ្វើអន្ត គមន ៍ េដើមបធីនឲយកមមវធិីេផ ងៗែដលសហគមនប៍នេរៀបចំេធ្វើ បន្រប្រពឹត្តេទេ យ
េ សន្តិវធីិ។ 

 

៤៩.  ្របសិនជករ្រសមុះ្រសមលួមុនមនិ ចេធ្វើេទបន ករយិល័យ OHCHR បនឃ្ល េំមើលបតុកមម ករេដើរែហកបួន 
និង ្របេភទៃនករ្របមូលផ្តុ ំេផ ងេទៀត ែដល ចមន និភយ័ៃនអំេពើហិង រ ងអនកត ៉  និង ជញ ធរ។ េនកនុងអំឡុង
េពលៃនករពិនិតយរបយករណ៍េនះ ករយិល័យ OHCHR បនឃ្ល េំមើល្រពឹត្តិករណ៍ែបបេនះចំននួ ២២ ែដលេកើតមន
ែតេន ជធនីភនេំពញ។ េគលបំណងៃនករេធ្វើអន្ត គមនរ៍បស់ករយិល័យ OHCHR គឺេដើមបកីតប់នថយ និភយ័ៃន
អំេពើហិង  ទនទមឹនឹងេនះ ពយយមធនថ សិទធិេសរភីពៃនករ្របជំុ និងករសែម្តងមតិ ្រតូវបនេគេគរព។ ករយិល័យ 

OHCHR េធ្វើករជមយួ ជញ ធរ និងអនកដឹកនកំរត ៉  េដើមបឲីយមនករ្រពមេ្រព ងគន  (្របសិនជ ចេធ្វើបន) េដើមបឱីយ
ករត ៉ េនះ្រប្រពឹត្តេទបនេ យសន្តិវធីិ។ ឧទហរណ៍ េនកនុងេពលៃនករពិនិតយរបយករណ៍េនះ មនទងំករត ៉ េន
ខងេ្រក ដំបូង ជធនីភនេំពញអំឡុងេពលសវនករករណីរបស់េ ក មម៉ សូណងដូ់ កលពីែខកញញ  
ឆន ២ំ០១២ និងករប៉ុនបង៉េ យសភ្របជជនមូល ្ឋ នរបស់ ៊ ន េដើមបី កញ់ត្តិមយួេទរដ្ឋសភជតិកមពុជ  
មុនេពលកិចច្របជំុកំពូល សីុបូព៌េលើកទី៧កនុងែខវចិឆិកឆន ២ំ០១២។ 

 

៥០. ករណីែដលករត ៉ក្ល យេទជអំេពើហិង  ករយិល័យ OHCHR បនពយយមេធ្វើឲយ ថ នភពេនះសងប់ ង ត។់ 

េទះបីជកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេនះបនទទលួេជគជយ័តិចតចួ េនេពលៃនករពិនិតយរបយករណ៍េនះកេ៏ យ ែតករបង្ហ ញ
វត្តមន របស់ករយិល័យ OHCHR កប់ីដូចជបនជួយ ទប់ ក តម់និឲយមនករេកើនេឡើងែថមេទៀត។ េនេពល
ៃនករពិនិតយរបយករណ៍េនះ េឃើញមនករបន្តេ្របើ្របស់កម្ល ងំសន្តិសុខឯកជន េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងករត ៉  ែដលកនុង
េនះមនករណីេ្របើ្របស់កម្ល ងំហួសេហតុមយួចំនួន។ ករវវិឌ នថ៍មី និងគួរឲយ្រពួយបរមមមយួ ែដលេយើងបនេឃើញ
គឺករែណនឲំយេ្របើ និងករេ្របើ្របស់ែខលឆក្់របឆងំកុបបកមម េ យនគរបលេទេលើហ្វូងបតុករ។ ករយិល័យ 

OHCHR បនេធ្វើអន្ត គមនផ៍ងែដរ កនុងករណីែដលមនករឃំុខ្លួនអនកត ៉  ជពិេសស ទកទ់ងនឹងទំនស់ដីធ្លី ករ
ត ៉ របស់កមមករេ ងច្រកកតេ់ដរ និងសកមមជនសហជីពកមមករ។ ករយិល័យ OHCHR បនពយយមែស្វងរកករ
េ ះែលងអនកជបឃំុ់ ្របសិនជមនករឃំុខ្លួនេធ្វើេឡើងេ យបំពន េហើយេដើមបធីនសិទធិមនេមធវ ី និងករែថទ ំ
េវជជ ្រស្ត ្របសិនជចបំច។់ 

 

៥១. េនកនុងអំឡុងេពលៃនករពិនិតយរបយករណ៍េនះ មន្រពឹត្តករណ៍ ធរណៈធំៗមយួចំនួនេនកមពុជ ្រពឹត្តករណ៍
ែដលគរួឲយកតសំ់គល់បំផុតេនះគកិឺចច្របជំុកំពូល ៊ នេលើកទី២១ និងកិចច្របជំុកំពូលពកព់ន័ធដៃទេទៀត កនុងែខវចិឆិក 
ឆន  ំ២០១២ និង្រពះ ជពិធីបុណយ្រពះបរមសព្រពះករុ  ្រពះបទសេម្ដច្រពះនេ ត្តម សីហនុ េនកនុងែខកុមភៈ ឆន  ំ២០១៣។ 
ករយិល័យ OHCHR បនេសនើសំុេធ្វើករជមយួ ជញ ធរ េដើមបែីស្វងរកដំេ ះ្រ យេទេលើ ថ នភពរបស់្រកុមបុគគល
ច្រមុះដធំ៏មយួ ែដល្រតូវបនចប្់របមូលមកឃំុខ្លួន (េ យគម នករ្រតួតពិនិតយពីតុ ករ) ពី មដងផ្លូវនន កនុង ជធនី
ភនេំពញេនមុនេពលកិចច្របជុកំំពូលេនះ។ ្រកុមេនះ រមួមន ជនគម នផទះសែមបង ជនវកិលចរកិ អនករកសីុផ្លូវេភទ 
កមមករេ ងច្រក និងកមមករសំណង ់ ្រពមទងំកុមរ។ េនកនុងអំឡុងេពលកិចច្របជុំកំពូលកន្លងមក កិចចសហ្របតិបត្តិករ
្រសេដៀងគន េនះ បននឲំយមនករេ ះែលងបុគគលទងំេនះ មករសម្រសប ឲយសថិតេនកនុងករែថទរំបស់អងគករមនិ
ែមនរ ្ឋ ភបិលវញិ។ ករយិល័យ OHCHR បនេសនើផ្តល់ជជនំយួែផនកបេចចកេទសដល់ ជធនីភនេំពញ 
កនុងករេរៀបចបំេងកើតឲយមនដំេណើ រករមយួ េដើមបបីេញច សករណីចបឃំុ់ខ្លួនេ យបំពន្រសេដៀងគន េនះេនៃថងខងមុខ
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េទៀត។ 

 

៥២. េ យក ងបែនថមេលើករងរកន្លងមក ករយិល័យ OHCHR និងមូលនិធិសហ្របជជតិេដើមបកុីមរ (UNICEF) 
បនេធ្វើករជមយួរ ្ឋ ភបិល េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ សិទធមិនុស េន មមជឈមណ្ឌ លសងគមកិចច មជឈមណ្ឌ លយុវនីតិ
សមបទ និងមណ្ឌ ល ្ត រនីតិសមបទអនកេញ នេ្រគ ងេញ ន ែដល្រគប្់រគងេ យរ ្ឋ ភបិល។ អនុេ ម មករ
សេ្រមចមយួរបស់រ ្ឋ ភបិលេនេដើមឆន ២ំ០១២ ករយិល័យ OHCHR ្វ គមនក៍រពិតែដលថ មជឈមណ្ឌ លសងគម
កិចចេនៃ្រពសពឺកនុង ជធនីភនេំពញ មនិ្រតូវបនេ្របើ្របស់េទៀតេទស្រមបក់រឃំុខ្លួនេ យបំពន ដូចបន យករណ៍
កន្លងមក។ ករយិល័យ OHCHR និងUNICEF កំពុងេធ្វើករជមយួ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ 
(MOSAVY) េដើមបអីនុវត្តអនុ សនេ៍ចញពីករសិក រមួគន េ យឯក ជយ ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងឆន ២ំ០១១ ស្តីពី 
េគលនេយបយ នីតិវធិី និងករអនុវត្ត កនុងករបញជូ ន ករទុក ក ់ ករ្រគប្់រគង ករ ្ត រនីតិសមបទរ នងិ
ករេធ្វើសមហរណកមមកុមរ ្រស្តី និងជនែដលងយរងេ្រគះេន មមជឈមណ្ឌ លសងគមកិចច មជឈមណ្ឌ លយុវនីតិសមបទ 
និងមជឈមណ្ឌ ល ្ត រនីតិសមបទអនកេញ នេ្រគ ងេញ ន េ្រកមសមតថកិចចរបស់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជននិងយុវ
នីតិសមបទ (MOSAVY)”។ 

 

VI. ទំនកទ់នំង ធរណៈ នងិករងរតសូ៊មត ិ
 

៥៣. ករយិល័យ OHCHR បនបន្តព្រងីកទំនកទ់ំនង ធរណៈ និងករងរតសូ៊មតិរបស់ខ្លួន េនទូទងំ្របេទស 
េដើមបេីលើកសទួយសិទធិមនុស ឱយកនែ់ត្របេសើរេឡើងែថមេទៀត និងេ ះ្រ យបញ្ហ មវស័ិយនីមយួៗ និងេសចក្តី្រតូវ
កររបស់ រធរណជន។ េ យេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ពត័ម៌នមយួចំនួន ករយិល័យ OHCHR បនេធ្វើករផ ព្វផ យ
េទដល់វស័ិយេផ ងៗៃនសងគម រមួទងំ ថ បន័សិក  ្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន ម្រន្តីរ ្ឋ ភបិល និងសហគមនេ៍ន ម
ប ្ត េខត្តឆង យៗ។ 

 

៥៤. េនកនុងបរបិទៃនករអបរ់ ំនិងករបណ្តុ ះប ្ត លេលើេសចក្តី្របកសស្តីពីសិទធិមនុស របស់អងគករសហ្របជជតិ4  
ករយិល័យ OHCHR បន្របកសេបើកជផ្លូវករនូវកមមវធីិសិក អំពីសិទធិមនុស ស្រមប់ កលវទិយល័យននេន
ជធនីភនេំពញ ែដលផ្ដល់បឋកថខ្លីៗេលើ្របធនបទសិទធិមនុស ជក់ កម់យួចំនួន។ េនដំ ចអំ់ឡុងេពលៃន

ករពិនិតយរបយករណ៍េនះ ករយិល័យ OHCHR បនេធ្វើបទបង្ហ ញចំនួនបីដល់និស តិ ជង ៥០០ នក ់េន កល
វទិយល័យចំនួនបី។ តប មករេសនើសំុរបស់ កលវទិយល័យេមគងគកមពុជ ែដលជ កលវទិយល័យែតមយួគតេ់ន
កមពុជ ែដលផ្តល់កមមវធីិសិក ថន កអ់នុបណ្ឌិ តែផនកសិទធិមនុស  បុគគលិកករយិល័យ OHCHR បនផ្តល់វគគបណ្តុ ះ
ប ្ត លរយៈេពលខ្លីៗចំនួនពីរេលើក ស្តីពី្របពន័ធសិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ និងចបបសិ់ទធិមនុស អន្ដរជតិ។ 

 

៥៥. តប មករអេញជ ើញ និងកនុងភពជៃដគូជមយួ្រកសួងពត័ម៌ន ករយិល័យ OHCHR បនបណ្តុ ះប ្ត ល អនក 
វជិជ ជីវៈ រពត័ម៌នចំនួន ៥០ នក ់និងបុគគលិក្រកសួងេនះ ស្តីពីវធីិ ្រស្តេផ្ត តេលើសិទធិមនុស ជសំខនេ់នកនុងវជិជ ជីវៈ

រពត័ម៌នេនកនុងែខសី  ឆន ២ំ០១២។ ករបណ្ដុ ះប ្ត លរយៈេពលពីរៃថងេនះ បន កប់ញចូ លករេផ្ត ត
ករយកចិត្តទុក កេ់លើេគលករណ៍សនមតជមុនថគម នេទស េនកនុងេរឿង្រពហមទណ្ឌ  និងសិទធិឯកជន។ 

 

៥៦. ករផ ព្វផ យឯក រេបះពុមភផ យ និងឯក រពត័ម៌នដៃទេទៀត េ យករយិល័យ OHCHR បនេកើនេឡើង
ជេរៀង ល់ឆន  ំ ស្រមបឯ់ក រេបះពុមភផ យថមីៗ ែដលបនបេងកើតេឡើង និង បនែចកចយមយួចំននួេនទូទងំ
                                                            
4 េសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ម សននិបត េលខ ៦៦/១៣៧ ឧបសមពន័ធ 
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្របេទស។ ឯក របកែ្របជភ ែខមរថមីៗ េនកនុងអំឡុងេពលៃនករពិនិតយរបយករណ៍េនះ រមួមនេសចក្តីពនយល់
ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្តីពីេសរភីពៃនគំនិត និងករសែម្តងមតិ ចំែណកឯឯក រេបះពុមពផ យថមី 
មនអតថបទបក្រ យជរូបភពៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីធុរកិចច និងសិទធិមនុស  ែដល
េផ្ដ តសំខនេ់លើសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច ែដលបនផលិតេឡើង េ យមនកចិចសហករជមយួអងគករគ្ំរទ
សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច (ICSO)។ ជសរបុ ឯក រេបះពុមភផ យចំននួជង ៧៥.០០០ ចបប ់និង ឯក រពត័ម៌ន 
កនុងទ្រមងដ់ៃទេទៀត្រតូវបនផ ព្វផ យេនកនុងេពលៃនករពិនិតយរបយករណ៍េនះ។ ករផ ព្វផ យេនះ បប់ញចូ លទងំ
ករផ្តល់ក្រមងឯក រពត័ម៌នចំនួន ៤២៤ ឈុត េទដល់វទិយល័យរដ្ឋទងំអស់េនទូទងំ្របេទស េដើមបគី្ំរទដល់ករ
្របកតួ្របែជងេលើ្របធនបទសិទធិមនុស ែដលបនេរៀបចំេឡើងេ យរ ្ឋ ភបិល។ 

 

៥៧. ករយិល័យ OHCHR បនបន្តផ្តល់ប ្ណ ល័យតូចៗអំពីសិទធិមនុស ដល់ កលវទិយល័យនន និងមជឈ 
មណ្ឌ លគរុេកសលយ និងវ្ិរកឹតយកររបស់រដ្ឋេនទូទងំ្របេទស កដូ៏ចជ ថ បន័សំខន់ៗ របស់រ ្ឋ ភបិល។ គិត្រតឹមចុង
ែខមថុិនឆន ២ំ០១៣ ករយិល័យ OHCHR នឹងបនផ្តល់ក្រមងឯក រស្តីពីសិទធិមនុស ចំននួ ៧០ ឈុត ដល់ ថ បន័ 
ែដល្រតូវទទលួចំននួ ៦០។  
 

៥៨. កនុងចំេ មហិរញញបបទនែដលករយិល័យ OHCHR បនផ្ដល់េនកនុងអំឡុងេពលៃនករពិនិតយរបយករណ៍េនះ 
ហិរញញបបទនចំននួពីរ បនេផ្ត តេលើ្របពន័ធផ ព្វផ យ។ ហិរញញបបទនមយួ ្រតូវបនផ្តល់ឲយមជឈមណ្ឌ លកមពុជ េដើមបី
្របពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ (CCIM) បនគ្ំរទដល់ករបណ្តុ ះប ្ត លតំ ងសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចស្តីពីករ
េ្របើ្របស់្របកបេ យ្របសិទធភពនូវ្របពន័ធផ ព្វផ យស្រមបក់រតសូ៊មតិអំពីសិទធិជនជតិេដើមភគតិច។ ហិរញញបបទន
កលពីមុន ្រតូវបនផ្តល់ឲយអងគករេដើមបភីពញញឹមៃនកុមរ (PSE) ែដលបនផលិតែខ ភពយន្តចំនួនបី ពកព់ន័ធនឹងករ
រេំ ភបំពនផ្លូវេភទ អំេពើហិង កនុង្រគួ រ និងទសភពកុមរពីទស នវស័ិយែផ្អកេលើសិទធិមនុស ។ បចចុបបនន 
ែខ ភពយន្តេនះ្រតូវបន កប់ញច ំងេនទូទងំ្របេទសកមពុជ។ 

 

៥៩. េនកនុងទិ សិទធិមនុស  ឆន ២ំ០១២ បុគគលិកករយិល័យ OHCHR  បនចូលរមួ និងឃ្ល េំមើល្រពឹត្តកិរណ៍ែដលដឹក
នេំ យសហគមន ៍េន មប ្ត ជធនី េខត្តចំននួ្របបីំ។ មុនេពលទិ េនះ ករយិល័យ OHCHR បនេធ្វើករែចក
ចយកញចបស់មភ រេផ ងៗចំនួន ២០០ កញចប ់ ែដលនឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់ េដើមប្ីរបរព្វទិ េនះេនទូទងំ្របេទស។  
ែខ ភពយន្តគំនូរជីវចលែខមរមនរយៈេពល ២ នទី ស្តីពីេសរភីពៃនគំនិត និងករសែម្តងមតិ និងករជបួ្របជំុេនកនុងឆុត 
ឆកៃនទំនស់ដីធ្លី ្រតូវបនបេង្ហ ះេនេលើេគហទំពរ័ េហើយបនទ បម់កេទៀត បនបញច ំងេនកនុងេវទិកជ ធរណៈ និង
ករបណ្តុ ះប ្ត លេផ ងៗ។ ករយិល័យ OHCHR បនចូលរមួផងែដរ ជមយួភន កង់រេផ ងៗរបស់អងគករសហ
្របជជតិ េដើមប្ីរបរពធទិ អន្ដរជតិដៃទេផ ងេទៀត មនដូចជ ទិ េសរភីព រពត័ម៌នពិភពេ ក (ជមយួ UNESCO) 
និងយុទធនកររយៈេពល ១៦ ៃថង េដើមបបីញចបអំ់េពើហិង េលើ្រស្តីេភទែដលដកឹនេំ យអងគករ UN WOMEN ។ ករយិល័យ 

OHCHR បនគ្ំរទផងែដរ ដល់ករេបះពុមពខិតបណ័្ណ យុទធនករេលើកកមពស់ករយល់ដងឹជ ធរណៈស្តីពីករេបះ
េឆន តថន កជ់តិ ែដលបនបេងកើតេឡើងេ យគណៈកមម ធិករ ពយ្រកឹតយ និងមនិលំេអៀង  េដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ី
និងយុត្តិធមេ៌នកមពុជ (NICFEC) សិទធិ្រស្តីេធ្វើករងរេ យសហភពករងរកមពុជ(CLC) និងកមមវធីិវទិយុរយៈេពលមយួ
ែខស្តីពីសិទធិជនពិករ េ យអងគករសំេឡងជនពិករែភនកែដលមនមូល ្ឋ នេនេខត្តបតដ់បំង។ 

 
VII. ថ បន័សនធសិញញ  នតីវិធីិពេិសស នងិករពនិតិយរបយករណ៍ជសកល មកលកណំត ់
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៦០. កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១២ ្របេទសកមពុជបន ករ់បយករណ៍ មកលកំណតេ់លើកទីពីររបស់ខ្លួន េ្រកមកតិកសញញ
អន្តរជតិស្តីពសិីទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ែដលហួសកលកំណតច់ប់ ងំពីឆន ២ំ០០២។ ករយិល័យ OHCHR 

បនផ្តល់ករគ្ំរទយ៉ងទូលំទូ យដល់ ជរ ្ឋ ភបិលកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍េនះនិងរបយករណ៍ដៃទេផ ងេទៀត 
ែដលហួសកលកំណត។់ មរយៈរបយករណ៍ែដលបន កេ់សនើេនះ កមពុជបនជ្រមះេចញនូវរបយករណ៍េសស 
សល់ែដលកកសទះេ យមនករជយួ ឧបតថមភពីករយិល័យOHCHR។ 

 

៦១. ករយិល័យ OHCHR បនបន្តគ្ំរទករងររបស់អនក យករណ៍ពិេសស ស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជេន 

កនុងអំឡុងេពលបំេពញេបសកកមមរបស់េ កមកកន្់របេទសកមពុជ កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១២ និងែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣ ។ 

សំេណើ េផ ងេទៀតស្រមបប់ំេពញេបសកកមមជផ្លូវករេ យអនក យករណ៍ពិេសសឯេទៀត មនិ្រតូវបន ជរ ្ឋ ភបិល 
ទទួលយកេនកនុងអំឡុងេពលពិនិតយរបយករណ៍េនះេទ។ អគគេលខធិករ អ.ស.ប ជំរញុេលើកទឹកចិត្តដល់ ជរ ្ឋ
ភបិលកមពុជឲយបន្តកិចចសហ្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួនជមយួអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ 
និងពិចរ ផងែដរអំពីករអេញជ ើញអនកទទលួបន ណត្តិនីតិវធិពិីេសស មវស័ិយដៃទេទៀត េដើមបទីទលួបន
អតថ្របេយជនពី៍ជំនញជក់ ករ់បស់ពកួេគ។ 

 

៦២. ករយិល័យ OHCHR បនជយួ ជរ ្ឋ ភបិល និងសងគមសីុវលិ កនុងករ ម នករអនុវត្តដំេណើ រករពិនិតយ
របយករណ៍ជសកល មកលកំណត ់ (UPR) ជុំទីមយួ និងករេ្រត មលកខណៈស្រមបក់រពិនិតយរបយករណ៍បនទ ប ់
របស់កមពុជេនេដើមឆន ២ំ០១៤។ កិចច្របជុំមយួរបស់សងគមសីុវលិែដលបនឧបតថមភគ្ំរទេ យករយិល័យ OHCHR 
េនៃថងទី៣០ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣ បននឲំយមនករបេងកើត្រកុមករងរ េដើមបេីរៀបចំរបយករណ៍ មវស័ិយស្រមប់
ករ កេ់សនើេទ្រកុមករងរពិនិតយរបយករណ៍ជសកល មកលកំណត ់ (UPR)។ មករេសនើសំុរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល 

ករយិល័យ OHCHR បនសហករេរៀបចំសិកខ អន្តរ្រកសួងមយួ េនៃថងទី១០ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣ ែដលបន
េផ្ត តេលើេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់ ជ រ ្ឋ ភបិលស្រមបក់រពនិិតយេលើកេ្រកយេទៀត។ 
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