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នាមរត្តត ណែលក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្ និងការបង្ហា ញស្ម្ភា រៈឯរសារបៅរនស ងអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយបនោះ 
មិនណលែងបងកបអ់ាំពីការស្ណមតងប ោះជាមតិ្ណាមយួរប៏ោយ ណែលក្ត្ូវបានបើឡើប ើងបោយបលធិើិការោា នអងគការ 
ស្ហក្បជាជាតិ្ ពារព់ន័ធនឹងសាថ នភាពផ្សែូ វច្បាបរ់បស់្ក្បបទស្ ទឹរែី ទីក្រងុ ឬ ត្ាំបនណ់ាមយួ ឬ របស់្ 
អាជាា ើរននក្បបទស្ ទឹរែី ទីក្រុង ឬ ត្ាំបនប់នាោះ ឬ ពារព់ន័ធនឹងការរាំែត្រ់ក្មិត្ក្ពាំណែន ឬ ក្ពាំណែនរបស់្ 
ក្បបទស្ ទឹរែី ទីក្រុង ឬ ត្ាំបនប់នាោះបទ ។ 
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រុព្វកថា 
 

ការស្របស្របសពឡរថាស្ក្ម្ភបប់ស្ៀវបៅបនោះ គ៊ឺជាស្រមមភាពែាំបូងមយួរនសងច្បាំបណាមស្រមមភាពែាំបងូជា 
បក្ច្បើនបទៀត្របស់្ខាស ាំជាឧត្តមស្នងការលមីទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ ។ ខាស ាំគិត្ថាបនោះជាការង្ហរស្មក្ស្ប ។ វាផ្សតល់ឲ្យ 
ខាស ាំនូវឱកាស្ែាំបងូ បែើមបគូីស្បញ្ជា រប់ៅរនសងឋានៈលមីរបស់្ខាស ាំ នូវអឡីជាជាំបនឿណែលក្ត្ូវបានកានធ់ិា បយ់ា៉ា ងមស៊ឺងម្ភ៉ា ត្ ់
បៅរនសងអាជីពរបស់្ខាស ាំ ណែលបនាោះគ៊ឺជាទាំនសរច្បិត្តរបស់្ខាស ាំបលើស្មត្ថភាពផ្លែ ស់្បតូររបស់្ស្ងគមស្សីវលិ ។ ត្តមការពតិ្ 
បគមនិអាច្បមនិឲ្យត្នមែខពស់្បៅបលើការរមួច្បាំណែរ ណែលស្ងគមស្សីវលិម្ភន បៅរនសងការបរៀបច្បាំបបងកើត្ឲ្យម្ភន 
ស្តងោ់សិ្ទធិមនសស្្អនតរជាត្ ិ ការត្ស្ ូមត្ិរបស់្ស្ងគមស្សីវលិ និងែាំបែើ រការននយនតការសិ្ទធិមនសស្្ ណែលក្ត្ូវ 
បានពិភារាបៅរនសងបស្ៀវបៅបនោះ ។ បៅបពលបច្បចសបបននបនោះ ទស្្នៈ ច្បាំបែោះែងឹជារណ់ស្តង និងច្បាំបែោះវជិាា  
របស់្ស្ងគមស្សីវលិ បៅណត្ម្ភនសារៈស្ាំធិនច់្បាំបពាោះច្បលនាសិ្ទធិមនសស្្ជាែណែល បៅរនសងការណស្ឡងររយសត្តិើម ៌
និងស្មភាពស្ក្ម្ភបម់នសស្្ ាំងអស់្គ្នន  ។ 

 
ត្តមការពិត្ ការស្ហការរបស់្ការយិាល័យខាស ាំ ជាមយួស្ងគមស្សីវលិ បៅណត្ជាអាទិភាពជាយសទធសាស្តស្ត 

មយួ ពីបក្ពាោះវាគ្នាំក្ទែល់ទសិ្បៅរមួរបស់្បយើង ជួយ បោោះក្សាយរងឡល់របស់្បយើងបៅវញិបៅមរ និងគ្នាំក្ទ 
បបស្ររមម និងគាំនិត្ផ្សតួច្បបផ្សតើមរបស់្ការយិាល័យខាស ាំ  ាំងបៅទីសាន រក់ាររណាត ល  ាំងបៅការយិាល័យក្បចាំ 
ក្បបទស្នានា ។ 

 
ការរមួច្បាំណែររបស់្ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ រប៏ានបើឡើឲ្យម្ភនខែឹមសារណលមបទៀត្ ែល់ការង្ហររបស់្អនរ 

ជាំនាញឯររាជយណែលជារបស់្យនតការសិ្ទធិមនសស្្បផ្ស្ងបទៀត្ណែលម្ភនក្បវត្តិែយូ៏រលង ់  ែូច្បជា សាថ បន័ស្នធ ិ
ស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ និងនីត្ិវើិពីិបស្ស្ ។ មយ៉ាងវញិបទៀត្ ទមងន ់ នងិច្បាំបែោះែឹងរបស់្ពរួបគ រក៏្ត្ូវបាននាាំយរ 
បៅអនសវត្តបៅរនសងក្បត្ិបត្តិការ របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ សាថ បន័អនតររោា ភបិាលលមី ណែលបៅរនសងណខមលិសនា 
ឆ្ន ាំ២០០៦ បានជាំនួស្គែៈរមមការសិ្ទធិមនសស្្ ។ 

 
អនរការពារសិ្ទធិមនសស្្ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងអនរពារព់ន័ធស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ ាំងអស់្ 

បាំបពញការង្ហរសិ្ទធិមនសស្្របស់្ខែួនត្តមរបបៀបមយួច្បាំនួនខសស្ៗគ្នន  ៖ ពួរបគណច្បររ ាំណលរពត័្ម៌្ភន ត្ស្ ូមត្ិ និង 
ពិនិត្យពិច្បយ័បលើការអនសវត្តសិ្ទធិមនសស្្ រាយការែ៍អាំពកីាររ ាំបោភបាំពាន ជួយ ជនរងបក្គ្នោះបោយអាំបពើបាំពារ 
បាំពាន និងបើឡើយសទធនាការបរៀបច្បាំបបងកើត្ស្តងោ់សិ្ទធិមនសស្្លមី ។ ពួរបគបើឡើែូបច្បនោះ ត្តមរយៈការពិនិត្យអារមមែ៍ 
របស់្ស្ហគមន ៍ នងិក្បជាជន ។ ពួរបគផ្សតល់ស្បមែងែល់អនរគ្នម នអាំណាច្បបៅក្គបទ់សិ្ទី ណែលបបើពសាំបនាោះបទ 
អាច្បស្ថិត្បៅឆ្ង យផ្សសត្ពីការបៅែល់របស់្ជនរងបក្គ្នោះ រនសងបនាោះរមួម្ភន បវទិកា និងយនតការសិ្ទធិមនសស្្អនតរ 
ជាត្ិ ។ បោយច្បាស់្ ម្ភនបស្ច្បរតីក្ត្ូវការរនសងច្បាំណែរផ្លទ ល់ខែួនរបស់្ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ បែើមបណីស្ឡងយល់ឲ្យ 
បានស្សីជបក្ៅ និងម្ភច ស់្ការបលើវើិីសាស្តស្តបើឡើការង្ហររបស់្សាថ បន័សិ្ទធិមនសស្្ជាត្ិ ត្ាំបន ់ និងអនតរជាត្ិ ។ 
បស្ៀវបៅបនោះ ម្ភនបគ្នលបាំែងស្ក្មបស្ក្មួលែល់រិច្បចខិត្ខាំក្បឹងណក្បងែធ៏ិែ ាំងកាែ មយួណបបបនោះ ។ 

 



4 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

បៅទីបញ្ចប ់ អនសញ្ជញ ត្ឲ្យខាស ាំគូស្បញ្ជា រថ់ា ការបច្បញផ្សាយបស្ៀវបៅបនោះ គ៊ឺគ្នបជ់នួនឹងទិវារ ាំឭរខួប 
បលើរទ៦ី០ ននបស្ច្បរតីក្បកាស្ជាស្រលស្តីពីសិ្ទធិមនសស្្ ។ ការស្នយណផ្សនរយសត្តើិម ៌ បស្ច្បរតីនលែលនូរ និងសិ្ទធិ 
មនសស្្ស្ក្ម្ភបម់នសស្្ ាំងអស់្ ណែលម្ភនណច្បងបៅរនសងបស្ច្បរតីក្បកាស្បនោះ បៅមនិ នប់ាំបពញបានបពញ 
បលញបៅប ើយបទ ។ 

 
បយើងក្ត្ូវណត្ខិត្ខាំពយយាម រនសងរិច្បចខិត្ខាំក្បងឹណក្បងរបស់្បយើង រនសងការបើឡើឲ្យបគ្នលការែ៍ននបស្ច្បរត ី

ក្បកាស្ជាស្រល ស្បក្មច្បបាំែងក្បាថាន របស់្ស្ហគមនខ៍សស្ៗគ្នន ណែលបយើងបានបបក្មើ ។ វាជារតីស្ងឃមឹ 
របស់្ខាស ាំថា បស្ៀវបៅបនោះ នងឹក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្បែើមបសី្ក្មបស្ក្មួលការណស្ឡងយល់ និងលទធភាពរបស់្ត្ួអងគ 
ស្ងគមស្សីវលិ រនសងការបក្បើក្បាស់្ក្បពន័ធសិ្ទធិមនសស្្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ វាជាើនធានមនិសូ្វបក្ច្បើនបទ ប៉ាសណនត 
ម្ភនសារៈស្ាំធិនរ់នសងការខាំក្បងឹណក្បងរមួរបស់្បយើង បែើមបណីក្បកាែ យសិ្ទធិមនសស្្ បស្ច្បរតីណលែលនូរ និងស្មភាពបៅ 
ត្លភាពិត្ជាស្រល ។  

 
 

ហត្ថបលធិ 
 

ណាវា៉ាែិលមិ ភនី  
ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ 

 
 
  
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

ាតិកា 
 

ទាំពរ័ 
បសពឡរថា …………………………………………………………………………………………………………… iii 
ពារយស្របស្រកាត្ ់និងពារយបាំក្ពួញ …………………………………………………………………………… vi 
បស្ច្បរតីបផ្សតើម…………………………………………………………………………………………………………  viii 
 
I  បស្ច្បរតីបផ្សតើមអាំពីការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ 

សិ្ទធិមនសស្្ (UNOHCHR)…………………………………………………………………………… 11 
 

II រមមវើិីអាហារបូររែ៍ នងិបែតស ោះបណាត លរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការ  
ស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR)………………………………………………… 29 
 

III អត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ នងិើនធានស្ម្ភា រៈរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ………………………………………………  42 

 
IV សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ………………………………………………………………………… 50 
 
V ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ ………………………………………………………………………………… 103
     
VI យនតការពិបស្ស្ ………………………………………………………………………………………… 145 
 
VII យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យបមើលរបាយការែ៍ប ើងវញិត្តមបពលរាំែត្ជ់ាស្រល ……………………  185 
 
VIII ការោរព់ារយបែតឹ ងស្តីពីការរ ាំបោភសិ្ទធិមនសស្្……………………………………………… 210 

 
IX មូលនិើ ិនិងជាំនួយ……………………………………………………………………………………… 237 



6 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
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ACT  គបក្ម្ភង “ ាំងអស់្គ្នន  រមួគ្នន ជយួ ស្ហគមន”៍ 
CAT  អនសស្ញ្ជញ ក្បឆ្ាំង រសែរមម និងការក្បក្ពឹត្តមរបលើខែួន ឬទែឌ រមមឯបទៀត្   
  ណែលបោរបៅ អមនសស្្ើម ៌ឬបបនាថ របនាទ ប     
CEDAW អនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្ិស្តីពីការបាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងក្បឆ្ាំងនឹងស្តស្តីបភទ 
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  របស់្ក្គួសារពួរបគ 
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NGO  អងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
NHRI  សាថ បន័ជាត្ិសិ្ទធិមនសស្្ 
OHCHR ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
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UPR  យនតការពិនិត្យរបាយការែ៍ជាស្រលត្តមកាលរាំែត្ ់ 
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ធសចកតីធ្តើម 
 
អំព្ីធសៀវធៅធនេះ 

ការបើឡើការង្ហរជាមយួរមមវើីិសិ្ទធិមនសស្្ននអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ ៖ បស្ៀវបៅស្ក្ម្ភបស់្ងគមស្សី វលិ 
ក្ត្ូវបានបផ្លត ត្បលើត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិណែលរមួច្បាំណែរែល់ការបលើររមពស់្ រចិ្បចការពារ និងការបើឡើឲ្យច្បបក្មើន 
បជឿនបលឿនបៅមសខនូវ សិ្ទធិមនសស្្ បរៀងរាល់នលង បៅក្គបណ់ផ្សនរ ាំងអស់្ននពិភពបោរ ។ 

 
 ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំបបងកើត្ប ើង បនាទ បព់មី្ភនការស្ទងម់ត្ិ រនសងច្បាំបណាមអនរបក្បើក្បាស់្បស្ៀវបៅបបាោះ
ពសមពផ្សាយបលើរទីមយួ - ការបើឡើការង្ហរជាមយួ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ទទួលបនទស រ 
សិ្ទធិមនសស្្ ៖ បស្ៀវបៅស្ក្ម្ភបអ់ងគការមិនណមនរោា ភិបាល(២០០៦) - បស្ៀវបៅននការ បបាោះពសមពផ្សាយបលើរទី 
ពីរបនោះ ក្ត្ូវបានបើឡើបច្បចសបបននភាព និងពិនតិ្យប ើងវញិក្គបក់្ជុងបក្ជាយ បោយបានោរស់ាថ បន័ នងិយនតការសិ្ទធ ិ
មនសស្្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិឲ្យស្ថិត្បៅជាច្បាំែស ច្បបផ្លត ត្ការយរច្បិត្តទសរោរ ់ ។ នយិាយច្បាំបពាោះត្អួងគស្ងគម 
ស្សីវលិ ាំងអស់្ រនសងបនាោះម្ភនបញ្ចូល មនិច្បាំបពាោះណត្អងគការមនិណមនរោា ភបិាល (NGO) ប៉ាសបណាណ ោះបទ បស្ៀវបៅ 
បនោះ ពនយល់អាំពីរបបៀបណែលស្ងគមស្សីវលិអាច្បចូ្បលរមួបើឡើការជាមយួសាថ បន័ នងិយនតការសិ្ទធិមនសស្្អងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិ ។ វាជារតីស្ងឃមឹរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធ ិ
មនសស្្ (OHCHR) ថា បស្ៀវបៅបនោះ នឹងជួយ ែល់មនសស្្កានណ់ត្បក្ច្បើនប ើងណលមបទៀត្ឲ្យទទួលបានសិ្ទធ ិនិង 
បើឡើការ ម រសិ្ទធិមនសស្្របស់្ខែួន ត្តមរយៈសាថ បន័ និងយនតការ ាំងបនោះ ។ 
 
ធតើនរណាខ្លេះ ជាតួអង្គសង្គមសុវីិល ? 
 
 ស្ក្ម្ភបប់គ្នលបាំែងននបស្ៀវបៅបនោះ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ គ៊ឺជាបសគគល ាំងឡាយណែលចូ្បលរមួបើឡើការ 
បោយស្ម័ក្គច្បិត្ត រនសងរបូភាពជាស្រមមភាព និងការចូ្បលរមួជាសាធារែៈ ជសាំវញិផ្សលក្បបយាជន ៍ បគ្នលបាំែង 
ឬត្នមែរមួ ក្ស្បត្តមបគ្នលបៅរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ បស្ៀវបៅបនោះ បោោះក្សាយរងឡល់របស់្ត្ួអងគ 
ស្ងគមស្សីវលិពារព់ន័ធនឹងការបលើររមពស់្ នងិ រចិ្បចការពារសិ្ទធិមនសស្្ជាស្រល ឧ ហរែៈ  

 អនរការពារសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 អងគការសិ្ទធិមនសស្្ (អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ស្ម្ភគម  ក្រុមជនរងបក្គ្នោះ) ។ 
 អងគការណែលបើឡើការបលើបញ្ជា ពារព់ន័ធ ។ 
 ស្មពន័ធភាព នងិបណាត ញ (សិ្ទធិនារ ីសិ្ទធិរសម្ភរ សិ្ទធិបរសិាថ ន) ។ 
 ជនពិការ និងអងគការត្ាំណាងរបស់្ពួរបគ ។ 
 ក្រុមណែលម្ភនមូលោា នបៅស្ហគមន ៍(ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប ក្រុមជនភាគត្ិច្ប) ។ 
 ក្រុមណែលម្ភនមូលោា នបលើជាំបនឿសាស្នា (វហិារសាស្នាក្គឹោះ ក្រុមសាស្នា) ។ 
 ស្ហជីព (ស្ហជីពរមមររ ក្ពម ាំង ស្ម្ភគមអនរវជិាា ជីវៈ ែូច្បជា ស្ម្ភគមអនរសារពត័្ម៌្ភន 

គែៈបមធាវ ីស្ម្ភគមអងគបៅក្រម ស្ហជីពនិស្្តិ្) ។ 
 ច្បលនាស្ងគម (ច្បលនាស្នតភិាព ច្បលនានិស្្តិ្ ច្បលនាគ្នាំក្ទក្បជាើិបបត្យយ) ។ 
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 អនរវជិាា ជីវៈ ណែលរមួច្បាំណែរបោយផ្លទ ល់រនសងការទទួលបានសិ្ទធិមនសស្្ (បសគគលិរមនសស្្ើម ៌អនរច្បាប ់
បវជាបែឌិ ត្ នងិបសគគលិរស្សធិភបិាល) ។ 

 សាច្បញ់ាត្ិរបស់្ជនរងបក្គ្នោះ និង 
 សាថ បន័សាធារែៈណែលអនសវត្តស្រមមភាព ាំងឡាយ  ណែលម្ភនបគ្នលបាំែងបលើររមពស់្សិ្ទធិ    

មនសស្្ (សាោបរៀន ស្រលវទិយល័យ សាថ បន័ក្សាវក្ជាវនានា) ។ 
 
 ស្ងគមស្សីវលិមយួណែលធិែ ាំងនងិស្ឡយត័្ ណែលអាច្បែាំបែើ រការបានបោយបស្រ ី និងណែលម្ភនច្បាំបែោះ 
ែឹង និងជាំនាញសិ្ទធមិនសស្្ គ៊ឺជារត្តត គនែោឹះរនសងការធានាឲ្យម្ភនរិច្បចការពារសិ្ទធិមនសស្្ក្បរបបោយនិរនតរភាព 
បៅថាន រជ់ាត្ិ ។ បហត្សែូបច្បនោះ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ គ៊ឺជានែគូែស៏្ាំធិនជ់ាសារវនតបៅរនសងក្បពន័ធសិ្ទធិមនសស្្អងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិ ។ 
 ប ោះជាអនររមួច្បាំណែរស្ាំធិន់ៗ  រនសងការបលើររមពស់្ នងិការការពារសិ្ទធិមនសស្្ សាថ បន័ជាត្ិសិ្ទធ ិ
មនសស្្ (NHRI) មនិក្ត្ូវបានបលើរនិយាយរនសងបស្ៀវបៅបនោះរតី ។ រព៏ត័្ម៌្ភន នងិើនធានស្តីពីសាថ បន័ជាត្ិសិ្ទធ ិ
មនសស្្ (NHRI) ក្ត្ូវបានោរប់ៅរនសងវបិសាយ របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ
ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ មតិ្តអនរអាន រក៏្ត្ូវបានអបញ្ា ើញឲ្យ រទ់ងមរអងគភាពសាថ បន័ជាត្ ិ
របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ត្តមរយៈ 
niu@ohchr.org ។ 
 
ាតិកាននធសៀវធៅ     
 
 បស្ៀវបៅបនោះ បផ្សតើមបោយបស្ច្បរតីបផ្សតើមអាំពីការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (ជាំពូរទ ី I) រមមវើិីអាហារបូររែ៍ និងបែតស ោះបណាត លរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (ជាំពូរទី II) និងអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ និងស្ម្ភា រៈើនធាន 
របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (ជាំពូរទី III) ។ បនាទ បម់រ វា 
បផ្លត ត្បលើសាថ បន័ នងិយនតការសិ្ទធិមនសស្្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ និងរបបៀបណែលបគអាច្បក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្ ។ 
 ាំងបនោះម្ភនៈ 
 

 សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ (ជាំពូរទី IV) ។ 
 ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ និងយនតការ ាំងឡាយរបស់្ក្រុមក្បឹរាបនោះ រនសងបនាោះរមួម្ភន គែៈរម្ភម ើិការ 

ក្បឹរាបយាបល់ បវទិកាស្ងគម បវទិកាស្តីពីបញ្ជា ក្រុមជនភាគត្ិច្ប យនតការមស្តនតជីាំនាញសិ្ទធិជនជាត្ិបែើម 
ភាគត្ិច្ប ក្រុមការង្ហរមនិរាំែត្ស់្តីពីសិ្ទធិអភវិឌ្ឍ និងយនតការមយួច្បាំនួន រទ់ងនងឹបស្ច្បរតីក្បកាស្ 
ទីក្រុងឌ្៊ឺណប ន និងរមមវើិីស្រមមភាព (ជាំពូរទី V) ។ 

 នីត្ិវើិីពិបស្ស្ (ជាំពូរទី VI) ។ 
 យនតការពិនិត្យរបាយការែ៍ជាស្រលត្តមកាលរាំែត្ ់(ជាំពូរទី VII) និង 
 ការបញ្ាូ នបែតឹ ងបចទក្បកានព់ីការរ ាំបោភបាំពានសិ្ទធិមនសស្្ (ជាំពូរទី VIII) ។ 
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 ជាំពូរច្បសងបក្កាយ ផ្សតល់នូវពត័្ម៌្ភនស្តីពីមូលនើិិ និងជាំនួយ (ជាំពូរទី IX) ណែលមូលនិើ ិ និងជាំនួយខែោះ 
ក្ត្ូវបានក្គបក់្គងបោយការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្(OHCHR)។ 
 
 បែើមបឲី្យមតិ្តអនរអានកានណ់ត្ង្ហយក្សួ្លណលមបទៀត្ រនសងការទទួលបានពត័្ម៌្ភន ជាំពូរនីមយួៗក្ត្ូវបាន 
ស្របស្រត្តមរបបៀបមយួ ណែលោរវ់ាឲ្យបៅោច្បប់ច្បញពីជាំពូរែនទបទៀត្ននបស្ៀវបៅបនោះ ។ ជាំពូរនីមយួៗ 
អាច្បក្ត្ូវ បានបផ្សទរបច្បញពវីបិសាយរបស់្ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធ ិ
មនសស្្ (OHCHR) ជាមយួនងឹអត្ថបទ ាំងក្សុ្ងននបស្ៀវបៅបនោះ ។ 
 
 ស្ាំធិនក់្ត្ូវរត្ស់្ាំគ្នល់ថា បស្ៀវបៅបនោះ មនិណមនជាការណែនាាំមយួោច្បប់ោយណ រណត្ឯង ឬឋតិ្ិវនត 
បនាោះបទ ។ រនសងររែីចាំបាច្ប ់ បស្ច្បរតីបយាងបៅវបិសាយ របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ ិ (OHCHR) និងើនធានបផ្ស្ងបទៀត្ ក្ត្ូវបានផ្សតល់ជូន បែើមបធីានាថាមតិ្តអនរអាន ាំងឡាយម្ភនលទធ 
ភាពទទួលបានពត័្ម៌្ភនលមីៗ  ។ មតិ្តអនរអាន ក្ត្ូវបានជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តឲ្យបក្បើក្បាស់្ ើនធានបាំបពញបណនថម 
 ាំងបនោះ ។ 
 
រចនាសមព័នធ 
 
 ជាំពូរ ាំងបនោះ ជាទូបៅក្ត្ូវបានណច្បរបច្បញជាបីណផ្សនរ ៖ 

 អឡីបៅជាសាថ បន័ ឬយនតការ ។ 
 របបៀបណែលសាថ បន័ ឬយនតការបនោះបើឡើការ និង 
 របបៀបណែលត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បបក្បើក្បាស់្និងស្ហការជាមយួសាថ បន័ ឬយនតការបនោះ ។  

 
 ជាំពូរនមីយួៗ រប៏រៀបរាបអ់ាំពីអាស័្យោា នទាំនារទ់ាំនងស្ាំធិន់ៗ  បៅឯការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្(OHCHR) និងម្ភនបញ្ចូលបគហទាំពរ័ភាា បលិ់ញបៅបគហទាំពរ័ 
ើនធានពត័្ម៌្ភនបផ្ស្ងបទៀត្ ។ 
 
ព្័ត៌ានប្តឡររ់រសអ់នក 
 
 បស្ៀវបៅបនោះ គ៊ឺជាឧបររែ៍មយួម្ភនក្បសិ្ទធភាព ។ អងគភាពស្ងគមស្សីវលិននការយិាល័យឧត្តមស្នង 
ការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្(OHCHR) សាឡ គមនព៍ត័្ម៌្ភនក្ត្ បរ់បស់្មតិ្តអនរអាន ។ 
សូ្មបផ្សាើបស្ច្បរតីស្បងកត្ នងិគាំនិត្បយាបល់របស់្អនរបៅកានៈ់ 
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អង្គភាព្សង្គមសុវីិល 
  
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) 
វមិ្ភនជាត្(ិPalais des Nations) 
CH-1211 Geneva 10 ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ត្តមរយៈអសីបម៉ាល ៖ CivilSocietyUnit@ohchr.org 
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I. ធសចកតីធ្តើមអំព្ីការយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការ 
សហប្រជាជាតិទ្ទ្ួលរនទុកសទិ្ធិមនុសស (UNOHCHR) 

 
ក. កមមវិ្ ីសទិ្ធិមនសុសននអង្កការសហប្រជាជាតិ 
 

 រមមវើិីសិ្ទធិមនសស្្ននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ បើឡើការបលើររមពស់្ នងិការពារសិ្ទធិមនសស្្របស់្មនសស្្ 
ក្គបរ់បូបៅក្គបទ់ីរណនែង ។ រមមវើិីបនោះ ក្ត្ូវបានអនសវត្តត្តមរយៈសាថ បន័ និងទីភាន រង់្ហរសិ្ទធិមនសស្្អងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិខសស្ៗគ្នន  នងិរមួបញ្ចូ ល ាំងសាថ បន័ នងិយនតការសិ្ទធិមនសស្្បផ្ស្ងៗ ណែលបានបរយិាយ 
បៅរនសងបស្ៀវបៅបនោះ ណែលសាថ បន័ និងយនតការ ាំងអស់្បនោះ ម្ភនបគ្នលបាំែងរមួរនសងការបលើររមពស់្ 
និងការពារសិ្ទធិមនសស្្ណែលក្ត្ូវបានទទួលសាគ ល់ជាអនតរជាត្ិ បពាលគ៊ឺ សិ្ទធិពលរែា នងិសិ្ទធិនបយាបាយ 
សិ្ទធិបស្ែារិច្បច ស្ងគមរិច្បច នងិ វបបើម ៌ណែលក្ត្ូវបានក្បកាស្បៅរនសងបស្ច្បរតីក្បកាស្ជាស្រលស្តីពីសិ្ទធិមនសស្្ 
អស់្រយៈបពលជាង ៦០ ឆ្ន ាំរនែងមរបនោះ ។ 
 

 រនសងនាមជាអាជាា ើរពភិពបោរណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ
ទទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ទទួលខសស្ក្ត្ូវច្បាំបពាោះការែឹរនាាំរមមវើិីសិ្ទធមិនសស្្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ
និងច្បាំបពាោះការបលើររមពស់្ និងការការពារសិ្ទធិមនសស្្ ាំងអស់្ ណែលក្ត្ូវបានរាំែត្ប់ៅរនសងើមមនសញ្ញអងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ ិនិងច្បាបសិ់្ទធមិនសស្្អនតរជាត្ ិ។ 
 

 ច្បរខសវស័ិ្យរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ គ៊ឺពិភពបោរមយួណែលរនសងបនាោះ 
សិ្ទធិមនសស្្របស់្មនសស្្ ាំងអស់្ ក្ត្ូវបានបគ្នរព និងទទលួបានបោយបពញបលញ ។ ការយិាល័យឧត្តមស្នង 
ការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) បើឡើការខិត្ខាំក្បឹងណក្បងធិែ ាំងបែើមបសី្បក្មច្បឲ្យ 
បាននូវរិច្បចការពារសិ្ទធិមនសស្្ ាំងអស់្ ស្ក្ម្ភបម់នសស្្ក្គបរ់បូ បែើមបផី្សតល់សិ្ទធិអាំណាច្បែល់មនសស្្ឲ្យស្បក្មច្ប 
បានសិ្ទធិរបស់្ខែួន និងបែើមបជីួយ អនរណែលទទួលខសស្ក្ត្ូវច្បាំបពាោះការបគ្នរពសិ្ទធិណបបបនោះ រនសងការធានាថាសិ្ទធ ិ
 ាំងបនោះក្ត្ូវបានអនសវត្ត ។ 
 

ខ្. ការយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្លួរនទកុ 
 សទិ្ធិមនុសស  
  

 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) គ៊ឺជាណផ្សនរមយួ 
ននបលធិើិការោា នអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ និងក្ត្ូវបានែរឹនាាំបោយ ឧត្តមស្នងការទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
បពាលគ៊ឺ ជាមសខត្ាំណែងមយួណែលក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងបៅរនសងឆ្ន ាំ១៩៩៣ ។1 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ ស្ហការជាមយួនឹងត្ួអងគកានណ់ត្បក្ច្បើន រនសងបនាោះរមួម្ភន   
                                                 
1
 សូ្មបមើលបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 48/141 ច្បសោះនលងទី២០ ណខើនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៣ ននមហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ ការង្ហររបស់្ការយិាល័យ 
ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធិមនសស្្(OHCHR) រក៏្ត្វូបានណែនាាំផ្សងណែរ ត្តមរយៈើមមនសញ្ញស្ហក្បជាជាត្ិ បស្ច្បរត ី
ក្បកាស្ជាស្រលស្តីពសិី្ទធមិនសស្្ នងិលិខិត្សបររែ៍សិ្ទធមិនសស្្ជាបនត រនសងបនាោះរមួម្ភន បស្ច្បរតីក្បកាស្ក្រុងវណីយ៉ានឆ្ន ាំ១៩៩៣ នងិរមមវើិសី្រមមភាព 
និងឯរសារលទធផ្សលននរិច្បចក្បជសាំរាំពូលពភិពបោរឆ្ន ាំ២០០៥ (បស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 60/1 ច្បសោះនលងទី១៦ ណខរញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០០៥) ។ 
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រោា ភបិាល សាថ បន័ជាត្ិសិ្ទធមិនសស្្ (NHRI) អងគការមនិណមនរោា ភបិាល (NGO) និងត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ង 
បទៀត្ផ្សងណែរ  បែើមបបីែតស ោះការបបតជាា ច្បិត្តច្បាំបពាោះសិ្ទធិមនសស្្ឲ្យបានទូលាំទូោយត្តមណែលអាច្បបើឡើបាន ។ 
 រនសងនាមជាមស្តនតីសិ្ទធិមនសស្្ែស៏្ាំធិនប់ាំផ្សសត្មយួរបូននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ឧត្តមស្នងការបាំបពញត្ ួ
នាទីជាអាជាា ើរណផ្សនរសី្លើម ៌និងជាស្បមែងមយួស្ក្ម្ភបជ់នរងបក្គ្នោះ ។  ឧត្តមស្នងការណែនាាំអាំពីបបស្ររមម 
និងត្នមែរបស់្ការយិាល័យ រាំែត្អ់ាំពីអាទិភាពរបស់្ការយិាល័យ នងិជាំរសញស្រមមភាពរបស់្ការយិាល័យ ។ 
ឧត្តមស្នងការបច្បញបស្ច្បរតីណលែងការែ៍ នងិបស្ច្បរតីអាំពាវនាវជាសាធារែៈស្តីពសីាថ នភាព និងវបិត្តិសិ្ទធិមនសស្្ 
ចូ្បលរមួរនសងរចិ្បចស្នទនាជាមយួោា ភបិាលនានា បែើមបពីក្ងឹងការការពារសិ្ទធិមនសស្្ថាន រជ់ាត្ិ និងបាំបពញទស្្ន 
រិច្បចយា៉ា ងទូលាំទូោយ បែើមបធីានាថា សារស្តីពីសិ្ទធមិនសស្្ ក្ត្ូវបានបគសាត បឭ់បៅក្គបណ់ផ្សនរ ាំងអស់្ននពិភព 
បោរ បែើមបសីាត បអ់នរណែលសិ្ទធិរបស់្បគក្ត្ូវបានបែិបស្ើ និងចូ្បលរមួពារព់ន័ធជាមយួអនរកានភ់ាររិច្បច ។ 
 

 ឧត្តមស្នងការ ខតិ្ខាំពសោះពារបស្តញ្ជា បស្តងោ់សិ្ទធិមនសស្្បៅរនសងក្គបរ់មមវើិី ាំងអស់្របស់្អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ ិ បែើមបធីានាថា ស្នតិភាព និងស្នតិស្សខ ការអភវិឌ្ឍ និងសិ្ទធិមនសស្្ បពាលគ៊ឺ ស្របស្រស្តមា ាំងប ី
របស់្ក្បពន័ធស្ហក្បជាជាត្ ិ ក្ត្ូវបានផ្សាភាា បគ់្នន  នងិ ពក្ងងឹគ្នន បៅវញិបៅមរ បហើយថា សិ្ទធិមនសស្្បបងកើត្ជា 
មូលោា នក្គឹោះ ននស្រមមភាព ាំងអស់្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ 
 

 បោយបហត្សថាឧត្តមស្នងការ ម្ភនក្បសាស្នជ៍ាច្បាំហ នងិជាសាធារែៈ អាំពីសាថ នភាពសិ្ទធិមនសស្្ 
ពិភពបោរ និងការក្បយសទធក្បឆ្ាំងនឹងនិទែឌ ភាព ត្តមរយៈការត្ក្មូវឲ្យរែា ាំងឡាយទទួលខសស្ក្ត្ូវច្បាំបពាោះ 
ស្រមមភាព នងិភាពអស្រមមភាពរបស់្ខែួន ណែលបគរ ាំពឹងថា ឧត្តមស្នងការ និងការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
ជាបរឿយៗ ណត្ងណត្ទទួលរងការរោិះគនព់ីមជឍោា នបផ្ស្ងៗ ។ រតិ្ណត្ស្ាំធិនជ់ាងបនោះបទៀត្បនាោះគ៊ឺ បៅបពល 
បញ្ចូលទស្្ន ន នងិវើិសីាស្តស្តសិ្ទធិមនសស្្បៅរនសងការជណជរបែញបោល  ណែលជាញឹរញាបក់្ត្ូវបានបគ 
ភាា បវ់ាបៅបរឿងនបយាបាយបនាោះ បនាោះភាពមនិលាំបអៀង ភាពក្ត្ឹមក្ត្ូវ និងស្រលភាពននសិ្ទធិមនសស្្ 
គ៊ឺជាបគ្នលការែ៍ក្គឹោះ ណែលការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ ក្ត្ូវណត្ 
ក្បកានធ់ិា នស់្ក្ម្ភបក់ារង្ហររបស់្ខែួន ។ 
 

 ឧត្តមស្នងការបច្បចសបបនន អនរក្សី្ ណាវា៉ា ែិលមិ ភនី  ចូ្បលកានត់្ាំណែងរនសងណខរញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០០៨ ។ 
អនរក្សី្ ភនី  កានត់្ាំណែងបនតពីបសពាឡ ើិការ ី និងបសពាឡ ើិការនីី របស់្អនរក្សី្គ៊ឺ អនរក្សី្ លូអសីស្អាប ៊ឺរ (២០០៤-

២០០៨) បោរ ស្៊ឺជអីូវបីអរា៉ា ែ៊ឺបម៉ា ូ (២០០២-២០០៣)2 អនរក្សី្ ម្ភ៉ា ររី ៉ាបូ នីស្សន (១៩៩៧-២០០២) 
និងបោរ ចូ្បបស្អាយា៉ា ឡាឡាសូ្ (១៩៩៤-១៩៩៧) បោរ ប ៊ឺណក្ទនជី.ណរមចណរន គ៊ឺជាឧត្តមស្នងការរងពីឆ្ន ាំ 
២០០៣ ែល់ឆ្ន ាំ ២០០៤ ។ 
 

  ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្(OHCHR) ម្ភនទីសាន រក់ារ 
រណាត លបៅឯវមិ្ភនរែាវលីស្សន រនសងទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ ក្បបទស្ស្ឡីស្ និងម្ភនការយិាល័យបៅឯទីសាន រក់ារ 
ើាំរនសងទីក្រងុញូវយ៉ារ ។ បោយម្ភនបសគគលិរជាង ៩០០នារ ់ ណែលជាងពាររ់ណាត លននបសគគលិរ ាំងបនាោះ 

                                                 
2
 បៅនលងទ ី ១៩ ណខ សី្ហា ឆ្ន ាំ ២០០៣ បោរ ស្៊ឺជីអូវបីអរា៉ា ែ៊ឺបម៉ា ូ ក្ត្វូសាែ បប់ាត្ប់ងជ់ីវតិ្ រមួជាមយួនឹងបសគគលិរអងកការស្ហក្បជាជាត្ិច្បាំនួន ២១ 
រូបបផ្ស្ងបទៀត្ បៅរនសងទីក្រងុបារោ់ត្ ជាទីរណនែងណែលគ្នត្ប់បក្មើអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិរនសងនាមជាត្ាំណាងពិបស្ស្របស់្បោរអគគបលធិើកិារអងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិក្បចាំក្បបទស្អសរីា៉ា រ ់។ 
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បើឡើការង្ហរបៅមូលោា ន បសគគលិរបច្បចសបបននរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ 
សិ្ទធិមនសស្្ រមួម្ភនក្រុម និងមស្តនតីការយិាល័យក្បចាំក្បបទស្ មស្តនតីការយិាល័យក្បចាំត្ាំបន ់ទីក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ 
និងបសគគលិរណផ្សនរសិ្ទធមិនសស្្ននបបស្ររមមស្នតិភាពអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ 
  
  អាណតតិររសឧ់តតមសនង្ការទ្ទ្លួរនទកុសទិ្ធមិនុសស 
 

ឧត្តមស្នងការ ក្ត្ូវបាន 
ក្បគល់អាែត្តិបោយបស្ច្បរត ី
ស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ ៤៨/១៤១ 
ននមហាស្ននិបាត្អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្បិែើម៖ 
 បលើររមពស់្ និងការពារសិ្ទធ ិ

មនសស្្ ាំងអស់្ ស្ក្ម្ភប ់
មនសស្្ក្គបរ់បូ ។ 

  ផ្សតល់អនសសាស្នែ៍ល់សាថ បន័ 
ម្ភនស្មត្ថភាពរបស់្ 
ក្បពន័ធស្ហក្បជាជាត្ិ 
បែើមបពីក្ងឹងការបលើររមពស់្ 
និងរិច្បចការពារសិ្ទធ ិ
មនសស្្ ាំងអស់្ ។ 

 បលើររមពស់្ និងការពារសិ្ទធ ិ
ទទួលបានការអភវិឌ្ឍ ។ 

 

 ផ្សតល់ជាំនួយបបច្បចរបទស្ស្ក្ម្ភប ់
ស្រមមភាពសិ្ទធមិនសស្្ ។ 

  ស្ក្មបស្ក្មួលរមមវើិីអបរ់ ាំ 
សិ្ទធិមនសស្្ និងពត័្ម៌្ភន 
សាធារែៈរបស់្អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ិ ។ 

 បាំបពញត្ួនាទីបោយស្រមមរនសង 
ការពសោះពារឧបស្គគណែលរារាាំង 
ែល់ការស្បក្មច្បបានសិ្ទធ ិ  
មនសស្្ ។ 

 បាំបពញត្ួនាទីបោយស្រមមរនសង 
ការទបស់ាក ត្ក់ារបនតការរ ាំបោភ 
បាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ ។ 

 ចូ្បលរមួពារព់ន័ធបៅរនសងរិច្បច    
ពិភារាជាមយួនឹងរោា ភបិាល  

 បោយម្ភនបគ្នលបាំែងធានា 
ឲ្យម្ភនការបគ្នរពសិ្ទធិមនសស្្ 
 ាំងអស់្ ។ 

  ពក្ងឹងរិច្បចស្ហក្បត្ិបត្ិតការ 
អនតរជាត្ ិ បលើររមពស់្រិច្បចស្ហក្បត្ិបត្ត-ិ ការអនតរជាត្ិ ។ 

  ស្ក្មបស្ក្មួលស្រមមភាព   
    បលើររមពស់្ និងការពារសិ្ទធិ   
    មនសស្្បៅទូ ាំងក្បពន័ធស្ហ 
    ក្បជាជាត្ិ និង 
 បើឡើស្និ នរមម ណរស្ក្មួលត្តម 

ពក្ងឹង និងបបងកើនក្បសិ្ទធភាព 
រាលម្ភ៉ា ស្សីនែរឹនាាំណផ្សនរសិ្ទធ ិ
មនសស្្ននអងគការស្ហក្បជា 

ជាត្ិ ។ 
  

 
គ. ការងារ នងិ្សកមមភាព្ររសក់ារយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការ 

សហប្រជាជាតទិ្ទ្ួលរនទុកសទិ្ធិមនសុស (OHCHR)  
 

 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ណស្ឡងររការ 
អនសវត្តស្តងោ់សិ្ទធមិនសស្្បៅរនសងជីវតិ្ក្បចាំនលងរបស់្មនសស្្ ាំងអស់្បៅស្ពឡទីរណនែង ។ បោយបើឡើការង្ហរបឆ្ព ោះ 
បៅររបគ្នលបៅបនោះ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ ស្ហការជា
មយួនឹងរោា ភបិាល ស្ភា អាជាា ើរត្សោការ នគរបាល និងមស្តនតីពនធនាគ្នរ សាថ បន័ជាត្ិសិ្ទធិមនសស្្ (NHRI) 
អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងត្អួងគស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ែប៏ក្ច្បើនស្នធឹរស្នាធ ប ់ ជាបណនថមបៅបលើនែគូ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ បែើមបបីលើររមពស់្ការយល់ែឹង នងិការបគ្នរពសិ្ទធិមនសស្្ ។ ការយិាល័យឧត្តមស្នង 

i 
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ការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ផ្សតល់សិ្ទធិអាំណាច្បែល់បសគគល បែើមប ីម រ 
សិ្ទធិរបស់្ខែួន នងិជួយ ែល់រែា ាំងឡាយ រនសងការបគ្នរពត្តមកាត្ពឡរចិ្បចណផ្សនរសិ្ទធមិនសស្្របស់្ខែួន ។ 
 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាលបៅថាន រម់ូលោា នជាត្ិ និងអនតរជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ គ៊ឺជាណផ្សនរ 
ស្ាំធិនជ់ាសារវនតមយួននច្បលនាសិ្ទធិមនសស្្អនតរជាត្ិ និងជានែគូស្ាំធិនជ់ាសារវនតរបស់្ការយិាល័យឧត្តម 
ស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ បគក្បាបែ់ល់ពិភពបោរឲ្យបានែឹង 
អាំពីការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធមិនសស្្ ។ បគការពារជនរងបក្គ្នោះ បលើររមពស់្សិ្ទធិមនសស្្ត្តមរយៈការអបរ់ ាំ 
និងបើឡើយសទធនាការបែើមបកីារណរលមអ និងបើឡើឲ្យច្បបក្មើនបជឿនបលឿនបៅមសខ ។ ទាំនារទ់ាំនងមតិ្តភាព រវាងការយិា 
ល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) និងស្ងគមស្សីវលិ គ៊ឺជាទាំនារ ់
ទាំនងមតិ្តភាពក្បរបបោយថាមវនត និងម្ភនលរខែៈស្ហការ ណែលបញ្ចូលក្គបណ់ផ្សនរ ាំងអស់្របស់្ការយិា 
ល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ 
 
 វស័ិ្យការង្ហរ របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) ពក្ងីរវសិាលភាពបពញបលញណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ ។ ស្រមមភាពនមីយួៗ ម្ភនទាំនារទ់ាំនងគ្នន បៅវញិ 
បៅមរ និងបាំបពញគ្នន បៅវញិបៅមរ និងបបងកើត្ជាណផ្សនរស្ាំធិនជ់ាសារវនតមយួននបបស្ររមមរបស់្ខែួន ។ 
 
 ការង្ហរក្បធានបទ របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
រាំែត្អ់ត្តស្ញ្ជញ ែ និងរាំែត្ជ់ាបគ្នលបៅនូវគាំោត្បៅរនសងក្បពន័ធសិ្ទធិមនសស្្ណែលម្ភនក្សាប ់ បោយែរឹ 
នាាំរិច្បចការពារ និងការក្សាវក្ជាវ និងបោយបោោះក្សាយបញ្ជា ស្ហកាល ែូច្បជា ការណក្បក្បួលអាកាស្ធាត្ស និង 
អាំបពើហិងាណែលម្ភនមូលោា នបៅបលើបយនឌ្រ័ បផ្សតើមបច្បញពីរនសងក្របខែ័ឌ សិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 
 បៅរនសងការង្ហររាំែត្ស់្តងោ់ររបស់្ខែួន ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ 
សិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) រមួច្បាំណែរែល់ការបបងកើត្ប ើងនូវបទោា នអនតរជាត្ិលម ី បែើមបបីបងកើនការការពារសិ្ទធិ 
មនសស្្ នងិសិ្ទធិទទួលបានសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 
 ការង្ហរពនិតិ្យត្តមោនរបស់្ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទួលបនទសរសិ្ទធ ិ
មនសស្្ ម្ភនបគ្នលបាំែងធានាថា ស្តងោ់ ាំងបនោះ ក្ត្ូវបានអនសវត្តជារណ់ស្តង និងែូបច្បនោះរមួច្បាំណែរែល់ការ 
ណក្បកាែ យសិ្ទធិមនសស្្បៅជាត្លភាពពិត្ ។ 
 
 ត្តមរយៈការង្ហររបស់្ខែួនបលើការអនសវត្តនប៍ៅមូលោា ន ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ណស្ឡងររស្ញ្ជញ ក្ពម្ភនែាំបូងននវបិត្តិសិ្ទធមិនសស្្ និងសាថ នភាព 
កានណ់ត្ើងនើ់ងរ បោយផ្សតល់ជាំនយួបបច្បចរបទស្ែល់រោា ភបិាល និងបក្ត្ៀមខែួនជាបក្ស្ច្បបែើមបោីរព់ក្ង្ហយបសគគលិរ 
និងផ្សតល់ើនធាន បៅបពលណាណែលវបិត្តិបរើត្ម្ភន ។ 
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) រខ៏ិត្ខាំពសោះពារ 
បបងកើនការអបរ់ ាំ និងការយល់ែឹងអាំពសិី្ទធមិនសស្្ ។ ការយិាល័យបនោះ ផ្សតល់សិ្ទធអិាំណាច្បែល់មនសស្្បែើមប ី



15 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

ទទួលបានសិ្ទធិរបស់្ខែួន បោយបក្បើក្បាស់្សាថ បន័ នងិយនតការសិ្ទធិមនសស្្ននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិក្បរប 
បោយក្បសិ្ទធភាព បែើមបកីាែ យជាភាន រង់្ហរផ្លែ ស់្បតូរ ណែលម្ភនបគ្នលបាំែងញាស ាំងឲ្យម្ភនការបបងកើត្ប ើងនូវ 
បស្ៀវបៅបនោះ ។ 
 ស្រមមភាពរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្(OHCHR) 
បានទទួលមូលនិើិពលីវកិាបទៀង ត្រ់បស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ និងពីវភិាគ នស្ម័ក្គច្បិត្តពីរែាជាស្ម្ភជរិ 
អងគការអនតររោា ភបិាល មូលនិើិ និងបសគគលបផ្ស្ងៗ។ 
  
 ការងារតាមវិសយ័នីមួយៗ  
 
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ទទួលបនទស រសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ក្សាវក្ជាវររ 
វស័ិ្យលមីៗននរិច្បចការពារ និងការរាំែត្ស់្តងោ់សិ្ទធិមនសស្្បៅទូ ាំងក្បធានបទ និងបញ្ជា មយួច្បាំននួើាំ ។ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ទទួលបនទស រសិ្ទធិមនសស្្ ផ្សតល់ការណែនាាំណផ្សនរច្បាប ់ និង 
បគ្នលនបយាបាយ ទទួលរា៉ា បរ់ងអនសវត្តការក្សាវក្ជាវែស៏្ាំធិន ់ ស្ក្មបស្ក្មួលរិច្បចពិភារា និងរិច្បចពិបក្គ្នោះ 
បយាបល់បលើបញ្ជា  និងនិនាន ការណែលរាំពសងបលច្បបច្បញប ើង និងររឲ្យប ើញភាពជានែគូណែលម្ភនមូលោា ន 
បៅបលើបញ្ជា ជាមយួនឹងអនរពារព់ន័ធណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ជាបក្ច្បើន បោយបលើររមពស់្វើីិអនសវត្តណែលក្បបស្ើរបាំផ្សសត្។ 
 
 ការង្ហរត្តមវស័ិ្យនីមយួៗ របស់្ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ទទួលបនទស រសិ្ទធិ 
មនសស្្ រមួម្ភន៖  
 

 ការក្បឆ្ាំងនឹងការបរ ើស្បអើង  
 រសម្ភរ  
 ការណក្បក្បួលអាកាស្ធាត្ស និងបរសិាថ ន  
 សិ្ទធិបស្ែារិច្បច ស្ងគមរិច្បច នងិវបបើម ៌ រនសងបនាោះរមួម្ភន សិ្ទធិស្សខភាព សិ្ទធិម្ភនលាំបៅឋាន សិ្ទធិម្ភន 

បស្បៀងអាហារ  និងសិ្ទធិទទលួបានទឹរបក្បើក្បាស់្ក្គបក់្គ្នន ់។ 
 បមបរាគបអែស៍្/ជាំង៊ឺបអែស៍្ ។ 
 ការបើឡើណផ្សនការ និងការវាយត្នមែអាំពីសាថ នភាពសិ្ទធមិនសស្្បៅរនសងក្បបទស្ ។ 
 ើសររិច្បច និងសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 សិ្ទធិមនសស្្ និងការក្បឆ្ាំងនងឹបភរវរមម ។ 
 សិ្ទធិមនសស្្ និងពិការភាព ។ 
 ការអបរ់ ាំ និងបែតស ោះបណាត លសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 ការបស្តញ្ជា បសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 ការពិនិត្យត្តមោន នងិការបស្សើបអបងកត្បញ្ជា សិ្ទធមិនសស្្ ។ 
 សិ្ទធិមនសស្្រនសងក្បត្ិបត្តិការស្នតិភាព ។ 
 ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប និងក្រមុជនភាគត្ិច្ប ។ 
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 បគ្នលបៅអភវិឌ្ឍនស៍្ហស្្វត្្រ ៍និងសិ្ទធអិភវិឌ្ឍ រាប ់ាំង ការកាត្ ់បនថយភាពក្រីក្រផ្សងណែរ ។ 
 ការបរ ើស្បអើងពូជសាស្ន ៍។ 
 នីត្ិរែា នងិលិទធិក្បជាើបិបត្យយ រាប ់ាំងការក្គបក់្គងក្បពន័ធយសត្តិើម ៌អភបិាលរិច្បចលអ គែបនយយភាព 

និទែឌ ភាព និងគាំនិត្ផ្សតួច្បបផ្សតើមក្បឆ្ាំងនឹងអាំបពើពសររលួយ ។ 
 បគ្នលនបយាបាយស្នតិស្សខ ។ 
 ពាែិជារមម និងស្រលភាវបូនីយរមម ។ 
 ការជួញែូរមនសស្្ ។ 
 យសត្តិើមអ៌នតរកាល ។ 
 សិ្ទធិមនសស្្របស់្ស្តស្តី នងិណយនឌ្រ័ ។   

 
 រមមវើិី ាំងបនោះ ពយយាមបញ្ចូលជាំនាញ និងគាំនិត្លមីៗ  បៅរនសងក្បធានបទណែលក្ប រក់្រឡាគ្នន  ណែល 
បានបក្ជើស្ស្ក្ម្ភាំងថា ម្ភនសារៈស្ាំធិនជ់ាពិបស្ស្ច្បាំបពាោះរមមវើិីសិ្ទធមិនសស្្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ម្ភនជា 
អាទិ៍ ស្មភាព នងិភាពមនិបរ ើស្បអើង ។ វាបោោះក្សាយបញ្ជា ក្រុម និងបញ្ជា  ណែលត្ក្មវូឲ្យម្ភនការយរច្បិត្តទសរ 
ោរព់ិបស្ស្ ែូច្បជា ជនរងបក្គ្នោះបោយការបរ ើស្បអើងពូជសាស្ន ៍ ក្រុមជនភាគត្ិច្ប នងិជនជាត្ិបែើមភាគត្ចិ្ប 
សិ្ទធិនារ ី និងណយនឌ្រ័ ពិការភាព ការជួញែូរមនសស្្ និងអនរណែលទទួលរងផ្សលប៉ាោះពាល់បោយបមបរាគបអែស៍្/ 
ជាំង៊ឺបអែស៍្ ។  
  



17 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 
     ការធ្វើការរមួគ្នន ធលើផ្្នកនទិ្ណឌ ភាព្ និង្នីតិរដ្ឋ 
 

 ស្ាំែសាំ បគ្នលការែ៍មយួណែល
ក្ត្វូបានបើឡើបច្បចសបបននភាព បែើមប ីក្បយសទធ 
ក្បឆ្ាំងនងឹនទិែឌ ភាព នងិ បគ្នល 
ការែ៍ នងិបគ្នលការែ៍ 
ណែនាាំជាមលូោា ន ស្តីពសិី្ទធទិទលួ 
បានការបោោះក្សាយ នងិ ស្ាំែង 
ក្ត្មឹក្ត្វូ ក្ត្ូវបានស្របស្រ បញ្ចបរ់នសងឆ្ន ាំ 
២០០៥ ។ 
 
 បៅបពលណែលបស្ច្បរតីក្ពាង 
ែាំបូង ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំរចួ្បជាបក្ស្ច្ប 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) បានបរៀបច្បាំរិច្បចក្បជសាំ 
ពិបក្គ្នោះបយាបល់ បែើមបកីារពិភារា 
និងពត័្ម៌្ភនក្ត្ ប ់។ អងគការមនិ 
ណមនរោា ភបិាលអនតរជាត្ិមយួច្បាំនួន 
បានចូ្បលរមួរនសងរិច្បចក្បជសាំពិបក្គ្នោះ 
បយាបល់ ាំងបនោះ រនសងបនាោះរមួម្ភន 
គែៈរមមការអនរច្បាបអ់នតរជាត្ ិ
អងគការបលើរណលងប ស្អនតរជាត្ ិ
នងិអងគការោែ ាំបមើលសិ្ទធមិនសស្្ និងមជឈ 
មែឌ លអនតរជាត្បិែើមបយីសត្តើិមអ៌នតរ 
កាល ។ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
បានផ្សតល់ទស្្នវស័ិ្យរបស់្ទីភាន រ ់
ង្ហរនែគូអនតរជាត្ិ និងជាត្ិ បោយ 
ត្ក្មូវឲ្យម្ភនការបញ្ចូ លបស្ច្បរតីក្ត្ូវការ 
និងបទពិបសាើនព៍ីមូលោា នបៅ 
រនសងបស្ច្បរតីក្ពាង ។ 
 
 មហាស្ននិបាត្អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ិ បានអនសមត័្បគ្នលការែ៍ 
និងបគ្នលការណែនាាំជាមូលោា នស្តីពី 
សិ្ទធិទទួលបានឧបាក្ស័្យ និង 

ស្ាំែងបៅរនសងឆ្ន ាំ២០០៥ ។ បៅរនសងឆ្ន ាំ 
២០០៥ បនោះផ្សងណែរ អត្ីត្គែៈរមមការ
សិ្ទធិមនសស្្ បានរត្ស់្ម្ភគ ល់បលើ 
បគ្នលការែ៍មយួស្ាំែសាំ  ណែលក្ត្ូវបាន 
បើឡើបច្បចសបបននភាព បែើមបកី្បយសទធនឹង 
និទែឌ ភាព ។ 
 
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការ
ស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិ មនសស្្ 
(OHCHR) បានបរៀបច្បាំសិ្កាខ សាោជាបនត 
បនាទ បគ់្នន បែើមបផី្ស្ពឡផ្សាយ ពត័្ម៌្ភន ស្តីពី 
បគ្នលការែ៍ ាំងពីរស្ាំែសាំ  រែូ៏ច្បជា 
បែើមបពីិភារាបលើយសទធសាស្តស្ត 
ស្ក្ម្ភបអ់នសវត្តនវ៍ាបៅថាន រ់ជាត្ិ ។ បោយរមួ 
 ាំងបសគគលិរមរពីការយិាល័យបៅ 
មូលោា នននការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិ 
មនសស្្ (OHCHR) និងបបស្ររមមស្នតិភាព 
របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិផ្សង 
អងគការមនិណមនរោា ភបិាលមយួច្បាំនួនមរពី 
ក្បបទស្ណែលបទើបណត្ច្បបជ់បម្ភែ ោះ បាន 
ចូ្បលរមួយា៉ា ងស្រមមបៅរនសងសិ្កាខ សាោ 
 ាំងបនោះ ។ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
រនសងមូលោា ន ាំងបនោះ ម្ភនលរខែៈស្ាំធិន់ 
រនសងការជួយ ផ្ស្ពឡផ្សាយបគ្នលការែ៍ 
និងធានាថា វា ម្ភនែាំបែើ រការបៅ 
នឹងរណនែង ។ ការបើឡើការង្ហរជាមយួនឹង 
រោា ភបិាល បែើមបធីានាឲ្យម្ភនការអនសវត្ត   
និងការជាំរសញឲ្យអនសវត្តស្តង់ោ ាំងបនោះ 
គ៊ឺជាត្ួនាទីស្ាំធិនណ់ែលអងគការមនិណមន 
រោា ភបិាល បនតបាំបពញ បែើមបធីានាថា 
សិ្ទធិណែលក្ត្ូវបានណច្បងបៅរនសងឯរសារ 

 ាំងបនោះ ក្ត្ូវបានស្បក្មច្បបាន ។ 
 
 ស្ក្ម្ភបព់ត័្៌ម្ភនបណនថម 
ចូ្បរបមើលៈ 
 បគ្នលការែ៍មយួស្ាំែសាំ  
ណែលក្ត្ូវបានបើឡើបច្បចសបបននភាព 
ស្ក្ម្ភបរ់ិច្បចការពារ 
និងការបលើររមពស់្សិ្ទធិមនសស្្ 
ត្តមរយៈស្រមមភាពក្បយសទធ 
នឹងនិទែឌ ភាព 

 (E/CN.4/2005/102/ Add.1) 
និង 

 បគ្នលការែ៍ និងបគ្នល 
ការែ៍ណែនាាំជាមូលោា ន 
ស្តីពីសិ្ទធិទទួលបាន 
ឧបាក្ស័្យ និងស្ាំែង 
ស្ក្ម្ភប់ ជនរងបក្គ្នោះបោយ 
ការរ ាំបោភបាំពានែើ៏ងនើ់ងរបលើ 
ច្បាបសិ់្ទធិមនសស្្អនតរជាត្ិ 
និងការរ ាំបោភបាំពានែើ៏ងនើ់ងរ
បលើច្បាបម់នសស្្ើមអ៌នតរជាត្ិ 
(បស្ច្បរតីស្បក្មច្ប ច្បិត្តបលខ 
60/147 របស់្ 
មហាស្ននិបាត្អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ិ) ។ 
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ការកំណតស់តង្់ដា និង្ការព្និិតយតាមដាន 
  
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ទទួលបនទស រសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ពយយាមផ្សតល់ 
ការក្សាវក្ជាវណែលម្ភនគសែភាពខពស់្បាំផ្សសត្ ជាំនាញ ការណែនាាំ និងបស្វារែាបាល ែល់សាថ បន័ និងយនតការ
សិ្ទធិមនសស្្ែស៏្ាំធិនរ់បស់្អងគការស្ហក្បជាជាតិ្ បោយបហត្សថា សាថ បន័ ាំងបនោះ អនសវត្តររែីយរិច្បចរនស ងការ
រាំែត្ស់្តងោ់ និងពិនិត្យត្តមោនរបស់្ខែួ ន បោយរមួច្បាំណែររនស ងការបបងកើត្ច្បាបសិ់្ទធិមនសស្្អនតរជាតិ្ និង 
យសត្តិសាស្តស្ត និងបោយខិត្ខាំពសោះពារធានាឲ្យម្ភនការអនសវត្តស្តងោ់សិ្ទធិមនសស្្ណែលក្ត្វូបានក្ពមបក្ពៀង ។ 
សាថ បន័ និងយនតការ ាំងបនោះ រមួម្ភន៖ 
 

 ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ និងយនតការរបស់្វា ែូច្បជាឧ ហរែ៍ៈ យនតការពិបស្ស្ យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យ 
របាយការែ៍ជាស្រលត្តមកាលរាំែត្ ់ យនតការបែតឹ ង គែៈរម្ភម ើិការក្បឹរាបយាបល់ បវទិកា 
ស្ងគម បវទិកាស្តីពីបញ្ជា ក្រុមជនភាគត្ចិ្ប និងយនតការអនរជាំនាញធិងសិ្ទធិជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប និង 

 សាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ ។ 
 
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) បបតជាា ច្បិត្តពក្ងងឹ 
ស្មត្ថភាពរបស់្ស្ងគមស្សីវលិរនសងការបក្បើក្បាស់្រមមវើិីសិ្ទធមិនសស្្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ក្បរបបោយ 
ក្បសិ្ទធភាព ។ ជាំពូរណែលមរបនាទ បប់នោះ ក្សាវក្ជាវរររបបៀបបផ្ស្ងៗណែលស្ងគមស្សីវលិអាច្បចូ្បលរមួពារព់ន័ធ 
និងរមួច្បាំណែរបៅរនសងសាថ បន័ និងយនតការសិ្ទធិមនសស្្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ ត្តមរយៈការយិាល័យ 
ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR)៖ 
 

 ជាំពូរ IV បផ្លត ត្ការយរច្បិត្តទសរោរប់ៅបលើសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 ជាំពូរ V បផ្លត ត្ការយរច្បតិ្តទសរោរប់ៅបលើក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ និងយនតការរបស់្វា រនសងបនាោះរមួម្ភន 

គែៈរម្ភម ើិការទីក្បឹរា បវទកិាស្ងគម បវទិកាបញ្ជា ក្រមុជនភាគត្ិច្ប យនតការមស្តនតីជាំនាញទទួលបនទសរ 
សិ្ទធិជនជាត្ិបែើមភាគត្ចិ្ប ក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរសិ្ទធទិទួលបានការអភវិឌ្ឍែទូ៏លាំទូោយ និងយនត 
ការមយួច្បាំនួនណែល រទ់ងនងឹបស្ច្បរតីក្បកាស្ក្រុងឌ្៊ឺណប ន និងរមមវើិីស្រមមភាព ។ 

 ជាំពូរ VI បផ្លត ត្ការយរច្បតិ្តទសរោរប់ៅបលើយនតការពិបស្ស្ ។ 
 ជាំពូរ VII បផ្លត ត្ការយរច្បិត្តទសរោរប់ៅបលើយនតការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាល ជា 

ស្រល ។ 
 ជាំពូរ VIII ពនយល់អាំពីរបបៀបោរជូ់នពនិិត្យពារយបែតឹ ង ស្តីពីការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ ណែល 

ម្ភនទ ាីររែ៍ ។  
 

 
 

 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពកីារង្ហររាំែត្ស់្តងោ់ នងិពនិតិ្យត្តមោនរបស់្ការយិាល័យឧត្តម 

ស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) សូ្មចូ្បលបមើលវសបិសាយ 
របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ 

i 



19 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

ការអនុវតតសទិ្ធមិនុសស   
 
 ស្តងោ់សិ្ទធិមនសស្្ ម្ភនគសែត្នមែតិ្ច្បត្ួច្ប ក្បសិ្នបក្បើវា មិនក្ត្ូវបានអនសវត្តបទបនាោះ ។ រែា ាំងឡាយ 
ណែលរាំពសងណត្បងើបប ើងវញិពីជបម្ភែ ោះ ឬ ខឡោះធិត្ើនធាន ឬ ជាំនាញ ក្ត្ូវការជាំនួយបែើមបីបាំបពញកាត្ពឡរិច្បចសិ្ទធិ 
មនសស្្របស់្ខែួ ន ។ បហត្សែូបច្បនោះ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ទទួលបនទស រសិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) លោះបងើ់នធានែប៏ក្ច្បើនស្ក្ម្ភបគ់្នាំក្ទែល់រិច្បចខិត្ខាំក្បឹងណក្បងថាន រជ់ាតិ្រនស ងរិច្បចការពារសិ្ទធិមនសស្្។ 
បោយចូ្បលរមួពារព់ន័ធជាមយួនឹងក្បបទស្នានា ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ទទួលបនទស រ 
សិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) បើឡើការខិត្ខាំក្បឹងណក្បងធិែ ាំង បែើមបីបាំបពញគម្ភែ ត្អនសវត្តនែ៍ើ៏ាំ រនស ងបនាោះរមួម្ភន គម្ភែ ត្ 
ណែល រទ់ងនឹងច្បាំបែោះែឹង ស្មត្ថភាព ការបបតជាា ចិ្បត្ត និងស្នតិស្សខ ។ 
  
 ត្តមរយៈការង្ហរអនសវត្តនរ៍បស់្ខែួ នបៅមូលោា ន ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ 
ទទួលបនទស រសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ម្ភនបគ្នលបាំែងធានាថាៈ 
 

 អាជាា ើរជាត្ិ ក្ត្ូវបានផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនអាំពីស្តងោ់សិ្ទធិមនសស្្អនតរជាត្ិ និងរបបៀបណក្បកាែ យស្តងោ់ ាំង 
បនោះបៅជាច្បាប ់និយត័្រមម នងិបគ្នលនបយាបាយ ។ 

 មស្តនតីរោា ភបិាល និងស្ងគមស្សីវលិ ម្ភនឋានៈកានណ់ត្ើាំបើងរនសងការបោោះក្សាយបញ្ជា រងឡល់ណផ្សនរសិ្ទធ ិ
មនសស្្ ។ 

 អាជាា ើររោា ភបិាល ម្ភនការយល់ែឹងអាំពីកាត្ពឡរចិ្បចណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្របស់្ខែួន និងអនសវត្តឧបាក្ស័្យ 

ក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាព បែើមបពីសោះពារជាំនោះឧបស្គគរារាាំងែល់ការស្បក្មច្បបានសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 អនរកានសិ់្ទធិ ក្ត្ូវបានការពារយា៉ា ងលអក្បបស្ើរ ពីបគ្នលនបយាបាយណែលគាំរាមរាំណហងែល់ស្នតិស្សខ 

ផ្លទ ល់ខែួនរបស់្ពួរបគ ។ 
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ម្ភនលទធភាព 

កានណ់ត្លអក្បបស្ើររនសងការប្ែើយត្បបៅនឹងត្ក្មូវការបៅនងឹរណនែង ។ 
 
 ការយិាល័យបៅត្តមក្បបទស្បផ្ស្ងៗ នងិវត្តម្ភនរបស់្ OHCHR  បបងកើត្ការប្ែើយត្បស្មក្ស្ប 
និងម្ភនក្បសិ្ទធភាពបៅនឹងបញ្ជា ក្បឈមណផ្សនរសិ្ទធមិនសស្្ បោយស្ហការយា៉ា ងជិត្ស្និទធជាមយួនឹងរោា ភបិាល 
ក្បពន័ធស្ហក្បជាជាត្ិ និងអងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងស្ម្ភជិរែនទបទៀត្របស់្ស្ងគមស្សីវលិ។ ឧ ហរែ៍ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ជួយ ែល់រិច្បចខិត្ខាំក្បងឹ 
ណក្បងរនសងការោរប់ញ្ចូ លស្តងោ់សិ្ទធិមនសស្្អនតរជាត្ិបៅរនសងច្បាបជ់ាត្ិ និងណែនាាំបលើការបរៀបច្បាំ និងការ 
ក្បក្ពឹត្តបៅននសាថ បន័ជាត្ ិ ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ឯររាជយ (NHRI) ។ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ រប៏ើឡើការង្ហរ នងិផ្សតល់ការបែតស ោះបណាត លណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ផ្សងណែរែល់ 
ត្សោការ មស្តនតីរងរាជអាវសើហត្ថ នងិស្ភា បលើស្តងោ់អនតរជាត្ិណែល រទ់ងបៅនងឹការង្ហររបស់្បគ ផ្សតល់ 
ការណែនាាំអាំពកីារបរៀបច្បាំរបាយការែ៍ែល់សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  និងយនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារ ់
កាលជាស្រល និងបបងកើត្រមមវើិីស្ក្ម្ភបក់ារអបរ់ ាំសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
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ស្ងគមស្សីវលិ គ៊ឺជានែគូស្ាំធិនជ់ាសារវនតបៅរនសងក្គបស់្រមមភាព ាំងអស់្របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នង 

ការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) បៅមូលោា ន ។ បនោះគ៊ឺជាឧ ហរែ៍ខែោះ ស្តីពី 
ការចូ្បលរមួពារព់ន័ធ នងិរិច្បចស្ហការរបស់្ស្ងគមស្សីវលិជាមយួនឹងការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) បៅមូលោា នៈ 

 
 ការជក្ម្ភបជូនការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) 

អាំពីសាថ នភាពសិ្ទធមិនសស្្ណែលកានណ់ត្ើងនើ់ងរ នងិនិនាន ការណែលបលច្បប ើង ។ 
 ការផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនែល់ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ សិ្ទធិមនសស្្ 

(OHCHR) អាំពីសាថ នភាពសិ្ទធិមនសស្្ បហត្សការែ៍វវិត្តនល៍មីៗ និងការបាំពានណែលម្ភនទ ាីររែ៍ 
បៅថាន រម់ូលោា ន និងជាត្ិ ។ 

 ការបើឡើការង្ហររនសងភាពជានែគូជាមយួនឹងការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ
សិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) អាំពីសិ្កាខ សាោ និងសិ្កាខ សាោពិភារាណផ្សនរសិ្ទធមិនសស្្ រមមវើិបីែតស ោះ 
បណាត លសិ្ទធិមនសស្្ និងអាំពីគបក្ម្ភងថាន រជ់ាត្ ិ និងត្ាំបន ់ បែើមបបីលើររមពស់្ការយល់ែឹងអាំពីសិ្ទធ ិ
មនសស្្ នងិ 

 ការបើឡើការង្ហរជាមយួនឹងការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ សិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) បែើមបបីលើររមពស់្ការផ្សតល់ស្ចច បន័បលើស្នធិស្ញ្ញ សិ្ទធិមនសស្្ និងការអនសវត្តវា ។  

 
 ការយិាល័យបច្បចសបបននបៅមូលោា នរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ
សិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) រមួម្ភន ការយិាល័យក្បចាំក្បបទស្ ការយិាល័យត្ាំបន ់ណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ននបបស្ររមម 
ស្នតិភាពអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ណផ្សនរទីក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្បៅរនសងក្រុមទីភាន រង់្ហរក្បចាំក្បបទស្ននអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ ិនិងណផ្សនរប្ែើយត្បរហ័ស្បៅនឹងវបិត្តិសិ្ទធិមនសស្្ណែលរាំពសងបលច្បប ើង ។ 
 
១. ការយិាលយ័ប្រចបំ្រធទ្ស 

 
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) បានបបងកើត្ 
ការយិាល័យក្បចាំក្បបទស្ណែលម្ភនច្បាំនួនកានណ់ត្បរើនបក្ច្បើនប ើង ។ ស្រមមភាពរបស់្ការយិាល័យក្បចាំ 
ក្បបទស្ រមួម្ភន ការពិនិត្យត្តមោនសិ្ទធិមនសស្្ ការបរៀបច្បាំរបាយការែ៍សាធារែៈ ការផ្សតល់ជាំនួយបបច្បចរបទស្ 
និងការជួយ ែល់រោា ភបិាលរនសងការបរៀបច្បាំបបងកើត្បគ្នលនបយាបាយ នងិច្បាំែស ច្បបៅណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្រយៈបពល 
ណវង និងក្បរបបោយនិរនតរភាព ។  
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ការធ្វើការងារជាមួយនឹង្ការយិាលយ័ប្រចបំ្រធទ្សររសក់ារយិាលយ័ឧតតម 
សនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្ួលរនទុកសទិ្ធិមនុសស (OHCHR) ធៅ 
ប្រធទ្សអ ៊ូហ្គគ ន់ដា ធដ្ើមបកីារពារ និង្ធលើកកមពសធ់ដាយកាន់ផ្តលអប្រធសើរ 
ន៊ូវសទិ្ធិររសជ់នព្ិការ  

 
 ការយិាល័យក្បចាំក្បបទស្ 
របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគ 
ការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិ 
មនសស្្ (OHCHR) បៅក្បបទស្ 
អ ូហាគ នោ់ បើឡើការង្ហរជាមយួនឹង 
ស្ម្ភគមជនពិការបែើមបបីលើររមពស់្ 
ការណស្ឡងយល់អាំពីពិការភាពជាបញ្ជា  
សិ្ទធិមនសស្្មយួ បបងកើនការយល់ែឹង 
អាំពីស្តងោ់សិ្ទធិមនសស្្ពារព់ន័ធ និង 
បលើររមពស់្ការក្បត្ិបត្តិត្តមស្តងោ់ 
 ាំងបនោះបៅរនសងច្បាបរ់នសងក្សុ្រ 
បគ្នលនបយាបាយ និងណផ្សនការនានា ។ 
ការយិាល័យបៅក្បបទស្អ ូហាគ ន់ោ 
បានចូ្បលរមួពារព់ន័ធជាមយួនឹងអងគការ
មនិណមនរោា ភបិាល ត្តមរបបៀប 
ែូច្បត្បៅៈ 
 
 ការយិាល័យក្បចាំក្បបទស្ បាន 

បបើររិច្បចក្បជសាំពិបក្គ្នោះបយាបល់ 
បែើមបផី្សតល់ការណែនាាំណផ្សនរបបច្បចរ 
បទស្ស្តីពីការក្បត្ិបត្តិត្តមច្បាប ់
រនសងក្សុ្រ និងបគ្នលនបយាបាយ 
ស្តីពីពិការភាពជាមយួនឹងស្តង ់
សិ្ទធិមនសស្្ ។ 

 ការយិាល័យក្បចាំក្បបទស្ 
បានអនសវត្តស្រមមភាពពិនិត្យ 
ត្តមោន និងបផ្លត ត្ការពិភារា 
ក្រុមបៅបលើសាថ នភាព 
របស់្ជនពិការបោយជាំរសញ 
យា៉ា ងស្រមមបៅត្តមក្ស្ុរ បផ្ស្ងៗ 
ឲ្យម្ភនការចូ្បលរមួពី 
អងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
របស់្ជនពិការបៅរនសងយនតការ 
ស្ក្មបស្ក្មួលសិ្ទធិមនសស្្ ។ 

 ការយិាល័យក្បចាំក្បបទស្ បាន
គ្នាំក្ទែល់ស្ហភាពជាត្ិ 
ជនពិការរនសងការក្បមូលហត្ថបលធិ 
ស្ក្ម្ភបប់ែានាលិខិត្ 
ណែលជាំរសញរោា ភបិាលឲ្យផ្សតល់ 
ស្ចច បន័បលើអនសស្ញ្ជញ ស្តីពី 
សិ្ទធិជនពិការ ។ ហត្ថបលធិ 
ច្បាំនួនជាង ១.០០០ ក្ត្ូវបាន 
ក្បមូលបៅរនសងឱកាស្ទិវាសិ្ទធិ 
មនសស្្អនតរជាត្ិឆ្ន ាំ២០០៧។ 

 ការយិាល័យក្បចាំក្បបទស្ 
បានជួយ ឧបត្ថមាែល់ការសាង 
ស្ងក់្ច្បរចូ្បលបៅកានណ់ផ្សនររែាបាល
ស្ាំធិនន់នទីក្រុងបៅរនសង 

 ក្សុ្រសូ្រ ៉ាសើី បែើមបធីានាឲ្យម្ភន 
ការបច្បញចូ្បលណផ្សនររូបវនតននអគ្នរ
សាធារែៈ ។ ការត្ស្ ូ  មត្ិ 
ណែលក្ត្ូវបានបនតបោយ 
អងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
បាននាាំបៅែល់ការសាងស្ង ់
ក្ច្បរចូ្បលបណនថមបៅរនសងទីក្រុង 
និង 

 ការយិាល័យក្បចាំក្បបទស្ 
បានផ្សតល់ការបែតស ោះបណាត ល 
ែល់ជនពិការស្តីពីស្តង់ោសិ្ទធិ 
មនសស្្អនតរជាត្ិ និងច្បាបរ់នសង 
ក្សុ្រ និងបគ្នលនបយាបាយ 
ពារព់ន័ធ បោយបរៀបច្បាំឲ្យម្ភន 
ស្ម្ភា រៈឯរសារពារព់ន័ធនឹងអរ្
រស្ក្ម្ភបម់នសស្្ពិការណភនរ 
ឬអរ្រសាទ ប (Braille) ។ 
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២. ការយិាលយ័តំរន់   

  
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ពយយាម 
រាំែត្អ់ាំពីបញ្ជា រងឡល់ណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ ណែលម្ភនសារៈស្ាំធិនច់្បាំបពាោះក្បបទស្បៅរនសងត្ាំបន ់ ។ បនាទ បម់រ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ អាច្បផ្សតល់ជាំនួយ ាំងច្បាំបពាោះត្ាំបន ់
និងក្បបទស្ ត្តមរយៈការបលើររមពស់្ការណច្បររ ាំណលរ និងការផ្ស្ពឡផ្សាយបទពិបសាើន ៍ នងិវើិីអនសវត្តនក៍្ត្ឹម   
ក្ត្ូវ ។ ការយិាល័យត្ាំបនរ់បស់្ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ សិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) រជ៏ាក្បភពននជាំនាញក្បធានបទ និងបើឡើការង្ហរយា៉ា ងជិត្ស្និទធជាមយួនងឹសាថ បន័ត្ាំបន ់ និងរោា ភ ិ
បាល ក្រុមទីភាន រង់្ហរក្បចាំក្បបទស្ននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ អងគការអនតរជាត្ិ និងត្ាំបន ់ សាថ បន័ជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (NHRI) នងិស្ងគមស្សីវលិ ។  
  
៣. ផ្្នកសទិ្ធិមនុសសននធរសកកមមសនតិភាព្អង្គការសហប្រជាជាតិ 

 
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ចូ្បលរមួពារព់ន័ធ 
រនសងការររាស្នតិភាព និងការរសាងស្នតិភាពរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ និងបាំបពញត្ួនាទីែស៏្ាំធិនប់ៅរនសង 
ណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ននក្បត្ិបត្តកិារែស៏្មសគសាម ញបៅមូលោា ន ណែលក្ត្ូវបានក្គបក់្គងបោយណផ្សនរក្បត្ិបត្តិការររា 
ស្នតិភាព និងរិច្បចការនបយាបាយននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។  ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិ ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ររ៏មួច្បាំណែររនសងការង្ហររបស់្ក្រុមក្បឹរាស្នតិស្សខអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ិ ណែលទទួលខសស្ក្ត្ូវច្បាំបពាោះស្នតិភាព និងស្នតសិ្សខអនតរជាត្ិ ។ ត្ួនាទី ាំងបនោះ បង្ហា ញអាំពទីីត្តាំង 
រណាត ល ណែលសិ្ទធិមនសស្្ម្ភនបៅរនសងក្គបទ់ែិាភាព ាំងអស់្ននការង្ហររបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ 
 
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) បានរាំែត្ ់
អាទិភាពច្បាំននួបនួ ណែលខែួនពយយាមបើឡើស្ម្ភហរែ័រមមចូ្បលបៅរនសងបបស្ររមមស្នតភិាពៈ 

 ការធានាឲ្យម្ភនយសត្តិើម ៌នងិគែបនយយភាពបៅរនសងែាំបែើ រការស្នតិភាព ។ 
 ការទបស់ាក ត្ ់និងការជួស្ជសលស្ងការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 ការរសាងស្មត្ថភាព នងិការពក្ងឹងសាថ បន័ជាត្ិ នងិ 
 ការបស្តញ្ជា បបញ្ជា សិ្ទធិមនសស្្បៅរនសងរមមវើិី ាំងអស់្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។  
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ការធ្វើការងារជាមួយនឹង្ធរសកកមមអង្គការសហប្រជាជាតិធៅស ៊ូដ្ង្់ធលើ
ផ្្នកសទិ្ធិស្តសត ី   

   
 ចបត់្តាំងពីណខ មនីា ឆ្ន ាំ 
២០០៨ មរ ការយិាល័យសិ្ទធ ិ
មនសស្្ ននបបស្ររមមអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ ិក្បចាំក្បបទស្ស្ ូែង់ 
(UNMI- S) បានផ្សលិត្រមមវើិីវទិយស 
បោយបើឡើស្ហក្បត្ិបត្តិការជាមយួ 
នឹងក្រុមត្ស្ ូមត្ិបែើមបសី្តស្តីក្រុង 

ម្ភ៉ា ឡាកាល់ និងបរ ៉ាឌ្ីអូម្ភ៉ា ឡាកាល់ 
បែើមបបីលើររមពស់្ការយល់ែឹងអាំពី 
សិ្ទធិស្តស្តី ជាពិបស្ស្ សិ្ទធិរបស់្ពួរ 
បគរនសងការរស់្រានម្ភនជីវតិ្រចួ្បផ្សសត្ 
ពីអាំបពើហិងាណែលម្ភនមូលោា ន 
បៅបលើបយនឌ្រ័ ។ ស្ម្ភជិរស្ភា 
នីត្ិរមមននរែាអាប់បភើនីល និង 

ស្រមមជនស្ងគមស្សីវលិ បផ្លត ត្បៅបលើ 
រមមវើិីបនោះ ។ រិច្បចផ្សតួច្បបផ្សតើម ក្ត្ូវបាន 
បញ្ចូ លបៅរនសងសិ្កាខ សាោរបស់្ 
ស្ហគមនម៍ូលោន ន ។ 

 
៤. ផ្្នកទ្ីប្រឹកាសទិ្ធិមនសុសធៅកនងុ្ប្កទមទ្ីភាន ក់ងារប្រចបំ្រធទ្សននអង្គការ 
សហប្រជាជាតិ 

 
 ទីក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ ជាមស្តនតីជាំនាញណែលក្ត្ូវបានចត្ត់្តាំងបោយការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) បែើមបគី្នាំក្ទក្រុមទីភាន រង់្ហរក្បចាំក្បបទស្ននអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ិ ត្តមការបស្នើស្សាំរបស់្មស្តនតីស្ក្មបស្ក្មួលក្បចាំក្បបទស្ននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ ពួរបគណែនាាំ 
អាំពីយសទធសាស្តស្តបែើមបរីសាង ឬពក្ងឹងស្មត្ថភាពរបស់្ក្បបទស្ នងិសាថ បន័ រនសងការបលើររមពស់្ និងការពារសិ្ទធ ិ
មនសស្្ ។ ទីក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ រចូ៏្បលរមួពារព់ន័ធផ្សងណែរជាមយួនឹងត្អួងគជាត្ិ (រោា ភបិាល និងស្ងគមស្សីវលិ) 
បលើវើិីបលើររមពស់្ និងអនសវត្តស្តងោ់សិ្ទធិមនសស្្ក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាព ។    

  
៥. ផ្្នកធ្លើយតររហស័ធៅនឹង្វិរតតិសទិ្ធិមនសុសផ្ដ្លធលចធឡើង្ 

 
 បោយរមួ ាំងការចូ្បលរមួពារព់ន័ធជាមយួនងឹក្បបទស្នានា ត្តមរយៈ ការយិាល័យបច្បចសបបននបៅមូល 
ោា ន អងគភាពប្ែើយត្បរហ័ស្របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) ោរព់ក្ង្ហយបសគគលិរណែលក្ត្ូវបានបែតស ោះបណាត ល បែើមបជីួយ រនសងការទបស់ាក ត្ ់ឬ ប្ែើយត្បបៅនឹង 
សាថ នភាពសិ្ទធិមនសស្្ណែលកានណ់ត្ើងនើ់ងរបៅទូ ាំងស្រលបោរ ។ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ទិទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) អាច្បបរៀបច្បាំ ឬ គ្នាំក្ទបបស្ររមមណស្ឡងររការពិត្ និងគែៈរមមការ 
បស្សើបសួ្រ បែើមបបីស្សើបអបងកត្ទ ាីររែ៍ើងនើ់ងរននការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 
 អងគភាព រប៏ាំបពញមសខង្ហរជាអនរណែលបបក្មើជាមែឌ លស្រមមភាពផ្សងណែរ ស្ក្ម្ភបក់ារចូ្បលរមួពារព់ន័ធ 
របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ជាមយួនឹងណផ្សនរ 
សិ្ទធិមនសស្្ននបបស្ររមមស្នតិភាព ណែលការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធ ិ
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មនសស្្ (OHCHR) បានគ្នាំក្ទ ត្តមរយៈការផ្សតល់ជាំនួយ រទ់ងនងឹការបក្ជើស្បរ ើស្បសគគលិរ ការក្បគល់ត្ាំណែង 
និងការបែតស ោះបណាត ល រែូ៏ច្បជា ការណែនាាំបលើបគ្នលនបយាបាយ និងរមមវើិីស្ាំធិន់ៗ  ។  
 
កមមវិ្ីអាហ្គរ ៊ូរករណ៍ និង្រណតុ េះរណាត លររសក់ារយិាលយ័ឧតតមសនង្ការ 
អង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្ួលរនទុកសទិ្ធិមនសុស (OHCHR) 

 
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) បានបរៀបច្បាំ 
បបងកើត្ប ើងនូវរមមវើិីអាហារបូររែ៍ នងិបែតស ោះបណាត ល បែើមបជីួយ បបងកើនត្ួនាទី និងការចូ្បលរមួរបស់្ស្ងគម 
ស្សីវលិបៅរនសងយនតការសិ្ទធិមនសស្្ ។ រមមវើិី ាំងបនោះ គ៊ឺៈ 
 

 រមមវើិអីាហារបូររែ៍ស្ក្ម្ភបជ់នជាត្បិែើមភាគត្ចិ្ប 
 រមមវើិអីាហារបូររែ៍ស្ក្ម្ភបក់្រមុជនភាគត្ចិ្ប 
 រមមវើិអីាហារបូររែ៍ណផ្សនរសិ្ទធមិនសស្្ស្ក្ម្ភបក់្បបទស្ក្រកី្រ នងិទនប់ខាយបាំផ្សសត្  និង 
 រមមវើិអីាហារបូររែ៍ស្ក្ម្ភបប់សគគលិរសាថ បន័ជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្   

  
  
 
 
  
អតថរទ្ធ េះព្ុមព្ាយ និង្្នធានសាា រៈររសក់ារយិាលយ័ឧតតមសនង្ការ 
អង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្ួលរនទុកសទិ្ធិមនសុស (OHCHR) 

 
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) បានបបាោះពសមព 
ផ្សាយអត្ថបទែប៏ក្ច្បើនស្នធឹរស្នាធ ប ់រទ់ងនឹងសិ្ទធមិនសស្្ ណែលផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនណែលម្ភនផ្សលក្បបយាជនែ៍ល់ 
រោា ភបិាល សាថ បន័ជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (NHRI) ស្ងគមស្សីវលិ សាធារែជនទូបៅ និងក្បពន័ធផ្ស្ពឡ 
ផ្សាយ ។ អត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ និងើនធានជាបក្ច្បើន ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនស្ក្ម្ភបប់ផ្សទរបច្បញយរមរបក្បើ 
ក្បាស់្ពីវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) 
ឬ អាច្បក្ត្ូវបានបស្នើស្សាំពកីារយិាល័យណផ្សនរអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ នងិពត័្ម៌្ភនននការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ 
 
 
  
 
  

ស្ក្ម្ភបព់ត័្៌ម្ភនបណនថមស្តីពីរមមវើិអីាហារូបររែ៍ នងិបែតស ោះបណាត លរបស់្ការយិាល័យឧត្តម-  
ស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) សូ្មបមើលជាំពូរ II នន បស្ៀវបៅបនោះ ។ i 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្៌ម្ភនបណនថមស្តីពីអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ និងើនធានស្ម្ភា រៈរបស់្ការយិាល័យឧត្តម-  
ស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ទទលួបនទស រសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) សូ្មបមើលជាំពូរ IIIនន បស្ៀវបៅបនោះ 
និង រទ់ងត្តមរយៈ publications@ohchr.org ឬ library@ohchr.org  i 
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ម៊ូលនិ្ិ និង្ជំនួយ 

 

 មូលនិើិ និងជាំនួយរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ណែលខែោះក្ត្ូវបានក្គបក់្គងបោយការយិាល័យឧត្តម 
ស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) បនាោះ ផ្សតល់ក្បបយាជនប៍ោយផ្លទ ល់ែល់ 
អងគការមនិណមនរោា ភបិាល អងគការមហាជន ស្ម្ភគមអនរវជិាា ជីវៈ និងត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិែនទបទៀត្ ។ 
 

 មូលនិើិ និងជាំនួយ ណែលក្ត្ូវបានក្គបក់្គងបោយការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) គ៊ឺៈ 
 

 មលូនើិសិ្ម័ក្គច្បតិ្តននអងគការស្ហក្បជាជាត្សិ្ក្ម្ភបជ់នរងបក្គ្នោះបោយការបើឡើ រសែរមម 
 មលូនើិសិ្ម័ក្គច្បតិ្តស្ក្ម្ភបជ់នជាត្បិែើមភាគត្ចិ្ប 
 មលូនើិទិាំនសរច្បតិ្តស្ម័ក្គច្បតិ្តននអងគការស្ហក្បជាជាត្កិ្បឆ្ាំងនងឹទក្មងទ់ាំបនើបនន ស្ភាព 
 គបក្ម្ភង “ជយួ ស្ហគមនរ៍មួ” (ACT) 

 
 
 
 
 

ឃ. រចនាសមព័នធររសក់ារយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជា 
 ជាតិទ្ទ្៊ូលរនទុកសទិ្ធិមនុសស  
  

 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ក្ត្ូវបានែឹរនាាំ 
បោយឧត្តមស្នងការ នងិឧត្តមស្នងការរង ។  ាំងពីរ ក្ត្ូវបានគ្នាំក្ទ ត្តមរយៈការង្ហររបស់្ពួរគ្នត្ ់ បោយ 
ការយិាល័យក្បត្បិត្ត ិ ណែលជាណផ្សនរមយួននសាធិែរឹនាាំក្បត្បិត្ត ិ នងិក្គបក់្គងរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ 
 

 សាធិែឹរនាាំក្បត្ិបត្តិ និងក្គបក់្គង ររ៏មួបញ្ចូ លផ្សងណែរនូវៈ 
 ការយិាល័យក្រងុញូវយ៉ារ ណែលខិត្ខាំពសោះពារ បែើមប ី ធានាថា សិ្ទធិមនសស្្ ក្ត្ូវបានបើឡើស្ម្ភហរែ័ 

រមមបោយបពញបលញបៅរនសងរបបៀបវារៈរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិស្ក្ម្ភបក់ារអភវិឌ្ឍ និងស្នតិស្សខ 
និងផ្សតល់ជាំនួយគ្នាំក្ទែស៏្ាំធិនណ់ផ្សនរបញ្ជា សិ្ទធិមនសស្្ែល់មហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ក្រមុ 
ក្បរឹាបស្ែារចិ្បច នងិស្ងគមរចិ្បច ក្រមុក្បរឹាស្នតសិ្សខ នងិសាថ បន័ អនតររោា ភបិាលែនទបទៀត្ ។ 

 ណផ្សនរបគ្នលនបយាបាយ ណផ្សនការ ពនិតិ្យត្តមោន នងិវាយត្នមែ ណែលបើឡើការង្ហរជាមយួនឹងបសគគលិរ 
របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) បែើមប ី
ធានាថា ច្បរខសវស័ិ្យជាយសទធសាស្តស្តរបស់្ការយិាល័យ ក្ត្ូវបានណក្បកាែ យបៅជាអាទិភាពពិត្ជារណ់ស្តង 

 
ស្ក្ម្ភបព់ត័្៌ម្ភនបណនថមស្តីពីមលូនើិ ិនងិជាំនយួ សូ្មបមើលជាំពូរ IX ននបស្ៀវបៅបនោះ ។  i 



26 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

និងណផ្សនការក្បត្ិបត្តិ នងិថាផ្សលប៉ាោះពាល់ក្ត្ូវបានពនិិត្យត្តមោន នងិវាយត្នមែ ក្បរបបោយក្បសិ្ទធ 
ភាព ។ 

 ណផ្សនរទាំនារទ់ាំនង ណែលបបងកើត្ និងអនសវត្តយសទធសាស្តស្ត បែើមបបីើឡើឲ្យក្បបស្ើរប ើងនូវច្បាំបែោះែឹងទូបៅណផ្សនរ 
សិ្ទធិមនសស្្ និងជក្ម្ភបែល់ស្ហគមនអ៍នតរជាត្ិអាំពីបហត្សការែ៍វវិត្តនល៍មីៗណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ និង 
ការង្ហររបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ 

 ណផ្សនរជាំនយួ នងិទាំនារទ់ាំនងការបរបទស្ ណែលខិត្ខាំពសោះពារ បែើមបធីានាថា រែាស្ម្ភជិរ ក្ត្ូវបានបនតផ្សតល់ 
ពត័្ម៌្ភនបោយបពញបលញអាំពីណផ្សនការ អាទិភាព និងត្ក្មូវការមូលនិើិជាំនួយរបស់្ការយិាល័យឧត្តម 
ស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) នងិបរៀងគរើនធាន បែើមបគី្នាំក្ទ 
ែល់ការអនសវត្តរមមវើិ ី របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) ។ 

 ណផ្សនរស្សវត្ថភិាព នងិស្នតសិ្សខបៅមលូោា ន ណែលទទួលខសស្ក្ត្ូវច្បាំបពាោះការធានាឲ្យម្ភនស្នតិស្សខ 
ស្ក្ម្ភបប់សគគលិរ និងការយិាល័យរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ 
សិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។  

 

 អងគភាពស្ងគមស្សីវលិណែលក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងលមីៗ បនោះ រជ៏ាណផ្សនរមយួផ្សងណែរននសាធិែឹរនាាំក្បត្ិបត្តិ 
និងក្គបក់្គង ។ វា គ៊ឺជាច្បាំែស ច្បក្ច្បរចូ្បលែស៏្ាំធិនស់្ក្ម្ភបត់្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ណែលម្ភនបាំែងក្បាថាន ច្បង ់រ ់
ទងនឹងការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ អងគភាព 
ស្ងគមស្សីវលិ ផ្សតល់ពត័្ម៌្ភន និងការណែនាាំអាំពបីញ្ជា ែប៏ក្ច្បើនស្នធឹរស្នាធ ប ់ ណែនាាំអាំពីបគ្នលនបយាបាយ នងិ 
យសទធសាស្តស្ត បែើមបបីបងកើនរចិ្បចស្ហក្បត្ិបត្តិការ និងបបងកើត្មបើយបាយ បែើមបជីួយ ស្ងគមស្សីវលិរនសងការចូ្បលរមួ 
ពារព់ន័ធជាមយួនឹងសាថ បន័ និងយនតការសិ្ទធិមនសស្្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ណែលបស្ៀវបៅបនោះ គ៊ឺជា 
ឧ ហរែ៍បឋម ។ 
 

 បស្វាគ្នាំក្ទ នងិក្គបក់្គងរមមវើិីរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ 
សិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ផ្សតល់ការគ្នាំក្ទរនសងការបើឡើណផ្សនការលវកិា និងការក្គបក់្គងណផ្សនរហិរញ្ញ វត្ថស ការបក្ជើស្បរ ើស្ 
បសគគលិរ និងើនធានមនសស្្ លទធរមម ការក្គបក់្គងក្ទពយស្មបត្តិ នងិការគ្នាំក្ទណផ្សនរភស្តសភារទូបៅស្ក្ម្ភបស់្រមម 
ភាពបៅមូលោា ន បបច្បចរវជិាា ពត័្ម៌្ភន នងិ ការអភវិឌ្ឍ នងិការបែតស ោះបណាត លបសគគលិរ ។ 
 

 បោយរមួ ាំងសាធិែឹរនាាំក្បត្ិបត្តិ នងិក្គបក់្គង នងិបស្វាគ្នាំក្ទ និងក្គបក់្គងរមមវើិ ី ការយិាល័យ 
ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ម្ភនណផ្សនរស្ាំធិន់ៗ បនួៈ 

 ណផ្សនរក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ នងិស្នធសិ្ញ្ជញ  ណែលធានាឲ្យម្ភនការក្បក្ពឹត្តបៅបោយរលូនននក្រុមក្បឹរា 
សិ្ទធិមនសស្្ យនតការមយួច្បាំនួនរបស់្វា នងិសាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ។ វារគ៏្នាំក្ទស្រមមភាព 
ណែលក្ត្ូវបានអនសវត្ត ត្តមរយៈមូលនិើិស្ម័ក្គច្បតិ្តស្ក្ម្ភបជ់នរងបក្គ្នោះបោយការបើឡើ រសែរមម នងិ 
ស្ក្មបស្ក្មួលឲ្យម្ភនរក្មងឯរសារផ្សែូវការ ាំងអស់្ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំស្ក្ម្ភបស់ាថ បន័អនតររោា ភ ិ
បាលបក្បើក្បាស់្ ។ 

 ណផ្សនរយនតការពបិស្ស្ ណែលគ្នាំក្ទែល់ការង្ហររបស់្យនតការពិបស្ស្ ត្តមរយៈ ការផ្សតល់ជាំនាញ ការ 
ក្សាវក្ជាវ និងការវភិាគក្បធានបទ ការណស្ឡងររការពិត្ និងច្បាប ់ និងជាំនួយណផ្សនររែាបាល និង 



27 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

ភស្តសភារ ។ ណផ្សនរបនោះ រស៏្ក្មបស្ក្មួលរិច្បចស្ហក្បត្បិត្តិការ និងរិច្បចក្បជសាំ រវាងអនរកានអ់ាែត្ត ិ
និងអនរពារព់ន័ធ រនសងបនាោះរមួម្ភន ស្ងគមស្សីវលិផ្សងណែរ ។ 

 ណផ្សនរក្បត្បិត្តកិារ នងិស្ហក្បត្បិត្តកិារបបច្បចរបទស្បៅមលូោា ន ណែលស្ក្មបស្ក្មលួែល់ការបបងកើត្ 
និងការអនសវត្តយសទធសាស្តស្តចូ្បលរមួរបស់្ក្បបទស្របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ក្គបក់្គងរមមវើិីស្ហក្បត្ិបត្តិការបបច្បចរបទស្របស់្ខែួន និង 
បាំបពញមសខង្ហរជាច្បាំែស ច្បក្ច្បរចូ្បល ស្ក្ម្ភបក់ារយិាល័យបៅមូលោា ន របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) និង 

 ណផ្សនរក្សាវក្ជាវ នងិសិ្ទធទិទលួបានការអភវិឌ្ឍ ណែលអនសវត្តការក្សាវក្ជាវក្បធានបទស្តីពីសិ្ទធិមនសស្្ 
របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) រនសងបនាោះ 
រមួម្ភនត្តមរយៈការផ្សតល់ជាំនយួគ្នាំក្ទណផ្សនរបបច្បចរបទស្ែល់មូលោា នផ្សងណែរ ។ ណផ្សនរបនោះ រក៏្គបក់្គង 
ផ្សងណែរនូវរមមវើិីមជឈមែឌ លឯរសារ នងិអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) បោយផ្សលិត្ឧបររែ៍វើិីសាស្តស្ត និង 
រញ្ចបសិ់្រាជាបក្ច្បើនស្ក្ម្ភបប់ក្បើក្បាស់្បៅត្តមបណាត ក្បបទស្ និងទីសាន រក់ារើាំ បែើមបរីសាងស្មត្ថ 
ភាពរបស់្សាថ បន័ជាត្ិ ស្ងគមស្សីវលិ និងនែគូែនទបទៀត្ ។ 

       

ង្. ្នធានររសក់ារយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិ 
 ទ្ទ្ួលរនទកុសទិ្ធមិនុសស (OHCHR) 
 វុិរសាយររសក់ារយិាលយ័ឧតតមសនង្ការ អង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្ួល 
 រនទុកសទិ្ធិមនុសស (OHCHR) 
 

 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ក្ត្ូវបានជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្ត ឲ្យចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) បែើមបរីរពត័្ម៌្ភនបច្បចសបបននភាព និងពត័្ម៌្ភនស្តីព ី

ការង្ហរ និងស្រមមភាពរបស់្ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ សិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) រនសងបនាោះរមួម្ភន ពត័្ម៌្ភនស្តីពីយនតការសិ្ទធិមនសស្្បផ្ស្ងៗ ។ របាយការែ៍ក្បចាំឆ្ន ាំស្តីពសី្រមមភាព 
នងិ លទធផ្សលរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) និង 
ណផ្សនការក្គបក់្គងជាយសទធសាស្តស្តរបស់្ឧត្តមស្នងការ រម៏្ភនបៅរនសងវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ផ្សងណែរ ។  
  

 
 
 

 
     
 បស្ៀវបៅបនោះ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនជាទក្មងប់អ ិច្បក្ត្ូវនរិបៅរនសងវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR): http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ ។ 

 បៅទីបនាោះ អនរ នងឹររប ើញជាំពូរនានារបស់្បស្ៀវបៅបនោះ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនស្ក្ម្ភបប់ផ្សទរបច្បញយរមរបក្បើក្បាស់្ រែូ៏ច្បជា ការ 
ភាា បទ់ាំពរ័អសិនបើើែិត្មយួបៅទាំពរ័អសនិបើើែិត្មយួបផ្ស្ងបទៀត្ណែលម្ភនឯរសារបយាង ាំងអស់្ណែលក្ត្វូបានបញ្ចូ លបៅរនសងអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ ។ 

ចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ 

សិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR): http://www.ohchr.org ។  i 
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ច. វិ្ីទាកទ់្ង្នឹង្ការយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជា 
 ជាតិទ្ទ្លួរនទុកសទិ្ធិមនុសស (OHCHR)     
 
អាសយដាឋ នសប្ារច់៊ូលជួរ 
 
វមិ្ភនរែាវលីស្សន   
52 rue des Pâquis 

CH- 1201 ទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
 
អគ្នរម៉ាតូ្ត 
48 avenue Giuseppe Motta 

CH- 1202 ទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
 
អាស្យោា នទាំនារទ់ាំនងត្តមនក្បស្ែីយ ៍
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ ិ
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 

ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ០០ 
អសីណម៉ាលៈ InforDesk@ohchr.org (ការសារសួ្រទូបៅ) 
វសបិសាយៈ http://www.ohchr.org    
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II. កមមវិ្ីអាហ្គរ ៊ូរករណ៍ និង្រណតុ េះរណាត លររសក់ារយិា 
 លយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិ (OHCHR) 

 
 រមមវើិីអាហារបូររែ៍ នងិបែតស ោះបណាត លណែលក្ត្ូវបានពិភារាបៅរនសងជាំពូរបនោះ ក្ត្ូវបានបបងកើត្ 
ប ើងបោយការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) បែើមបបីបងកើន 
ត្ួនាទី និងការចូ្បលរមួរបស់្ស្ងគមស្សីវលិបៅរនសងយនតការសិ្ទធិមនសស្្ ។ ការរមួច្បាំណែរ នងិការចូ្បលរមួពារព់ន័ធ 
ែស៏្រមមរបស់្ស្ងគមស្សីវលិ រមួច្បាំណែររនសងការស្បក្មច្បបានកានណ់ត្ធិែ ាំងកាែ នូវសិ្ទធមិនសស្្ ។ ជាំពូរបនោះ ម្ភន 
បញ្ចូ លពត័្ម៌្ភនស្ាំធិន ់ ណែលត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ក្ត្ូវការចាំបាច្ប ់ បែើមបចូី្បលរមួរនសងរមមវើិីអាហារបូររែ៍ នងិ 
សិ្កាខ សាោពិភារា ស្ក្ម្ភបក់ារបែតស ោះបណាត លរបស់្ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ
ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 
 
 ឋានៈពបិក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនងឹក្រមុក្បរឹាបស្ែារចិ្បច នងិស្ងគមរចិ្បចននអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ
(ECOSOC) មនិណមនជាត្ក្មវូការស្ក្ម្ភបអ់ងគការមនិណមនរោា ភបិាល នងិត្អួងគស្ងគមស្សីវលិែនទបទៀត្ 
បែើមបចូី្បលរមួ ឬ បក្បើក្បាស់្រមមវើិ ីនងិសិ្កាខ សាោ ណែលក្ត្វូបានពភិារាបៅរនសងជាំពូរបនោះបទ ។     
 
ក. កមមវិ្ ីអាហ្គរ ៊ូរករណ៍ 
 
 រមមវើិអីាហារបូររែ៍ ផ្សតល់ែល់បសគគល ាំងឡាយណែលក្ត្ូវបានបក្ជើស្បរ ើស្នូវឱកាស្សិ្រាបោយបងខាំ 
រយៈបពលខែអីាំពីយនតការសិ្ទធមិនសស្្ នងិសាថ បន័អនតរជាត្ិ ។ 
 
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ក្គបក់្គងរមមវើិី 
អាហារបូររែ៍ច្បាំនួនបនួ ។ រមមវើិី ាំងបនោះ ម្ភនបគ្នលបាំែងពក្ងងឹស្មត្ថភាពរបស់្ក្រុម ឬ បសគគលពិបស្ស្ 
បលើណផ្សនរការង្ហរសិ្ទធិមនសស្្ៈ 
   

 រមមវើិអីាហារបូររែ៍ស្ក្ម្ភបជ់នជាត្បិែើមភាគត្ចិ្ប គ្នាំក្ទស្ម្ភជិរក្រុមជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្បឲ្យចូ្បលរមួ 
រនសងរមមវើិបីែតស ោះបណាត លសិ្ទធិមនសស្្ ។ 

 រមមវើិអីាហារបូររែ៍ស្ក្ម្ភបក់្រមុជនភាគត្ចិ្ប គ្នាំក្ទែល់បសគគលណែលជារបស់្ក្រុមជនភាគត្ិច្បជាត្ិ 
ជនជាត្ិ សាស្នា ឬ ភាសា បែើមបចូី្បលរមួរនសងរមមវើិីបែតស ោះបណាត លសិ្ទធិមនសស្្ ។ 

 រមមវើិអីាហារបូររែ៍ណផ្សនរសិ្ទធមិនសស្្ស្ក្ម្ភបក់្បបទស្ក្រកី្រ នងិទនប់ខាយបាំផ្សសត្  គ្នាំក្ទែល់ 
និស្្តិ្ណផ្សនរជានខ់ពស់្ននមហាវទិយល័យមរពីក្បបទស្ក្រីក្រ និងទនប់ខាយបាំផ្សសត្ (LDC) បែើមបចូី្បលរមួ 
រនសងការបែតស ោះបណាត លស្តីពីអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ និងសិ្ទធិមនសស្្ និង 
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 រមមវើិអីាហារបូររែ៍ស្ក្ម្ភបប់សគគលិរសាថ បន័ជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ គ្នាំក្ទែល់បសគគលិរមរព ី
សាថ បន័ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (NHRI) បៅរនសងរមមវើិីបែតស ោះបណាត លស្តីពីសិ្ទធិមនសស្្អនតរជាត្ ិ
និងការង្ហររបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCH- 
R) ជាមយួនងឹសាថ បន័ជាត្ទិទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (NHRI) ។   

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 បស្ៀវបៅបនោះ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនជាទក្មងប់អ ិច្បក្ត្ូវនរិបៅរនសងវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR): http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ ។ 

 បៅទីបនាោះ អនរ នងឹររប ើញជាំពូរនានារបស់្បស្ៀវបៅបនោះ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនស្ក្ម្ភបប់ផ្សទរបច្បញយរមរបក្បើក្បាស់្ រែូ៏ច្បជា ការ 
ភាា បទ់ាំពរ័អសិនបើើែិត្មយួបៅទាំពរ័អសនិបើើែិត្មយួបផ្ស្ងបទៀត្ណែលម្ភនឯរសារបយាង ាំងអស់្ណែលក្ត្វូបានបញ្ចូ លបៅរនសងអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ ។ 
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             ព្័ត៌ានទ្ំនាក់ទ្ំនង្ផ្្នកអាហ្គរ ៊ូរករណ៍ 
 

កមមវិ្ីអាហ្គរ ៊ូរករណ៍សប្ារ់ជនជាតិធដ្ើមភាគតិច   

អង្គភាព្ជនជាតិធដ្ើមភាគតិច និង្ប្កទមជនភាគតិច   
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ 
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ០៨ ឬ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩០ ៦៦ 
អសីណម៉ាលៈ fellowship@ohchr.org   

 
កមមវិ្ីអាហ្គរ ៊ូរករណ៍សប្ារ់ប្កទមជនភាគតិច 
អង្គភាព្ជនជាតិធដ្ើមភាគតិច និង្ប្កទមជនភាគតិច 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ 
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩៨ ៤៥ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩០ ១០ 
អសីណម៉ាលៈ minorities@ohchr.org 
 
កមមវិ្ីអាហ្គរ ៊ូរករណ៍សប្ារ់និសសតិប្រធទ្សប្កីប្ក និង្ទ្ន់ធខ្ាយរំ្ុត 
វិទ្ាសាថ នរណតុ េះរណាត ល និង្ប្សាវប្ជាវននអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNITAR) 
 វមិ្ភនជាត្ិ 
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៨៦ ៤០ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៨០ ៤៧  
វសបិសាយៈ http://www.ohchr.org ឬ http://www.unitar.org/diplomacy  
 
កមមវិ្ីអាហ្គរ ៊ូរករណ៍សប្ារ់រុគគលកិសាថ រ័នជាតិទ្ទ្ួលរនទុកសទិ្ធិមនុសស (NHRI) 
អង្គភាព្សាថ រ័នជាតិ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ 
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10- ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩២ ៨៣ ឬ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩៦ ៦៣ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩០ ១៨ 
អសីណម៉ាលៈ niu@ohchr.org 

i 
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១. កមមវិ្ីអាហ្គរ ៊ូរករណ៍សប្ារ់ជនជាតិធដ្ើមភាគតិច 
 

 រមមវើិអីាហារបូររែ៍ស្ក្ម្ភបជ់នជាត្បិែើមភាគត្ចិ្ប បានចបប់ផ្សតើមបៅរនសងឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ជារិច្បចផ្សតួច្បបផ្សតើម 
របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) បែើមបអីនសវត្តបគ្នល 

បៅននទស្្វត្្រអ៍នតរជាត្រិបស់្ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្បពិភពបោរ (ពីឆ្ន ាំ១៩៩៥-២០០៤) រមួជាមយួនឹងទសិ្ 
បៅែាំបូងននការផ្សតល់សិ្ទធិអាំណាច្បែល់ត្ាំណាងជនជាត្ិបែើមភាគត្ចិ្ប និងស្ហគមនរ៍បស់្ពួរបគ ត្តមរយៈ ការ 
ពក្ងឹងច្បាំបែោះែឹង និងស្មត្ថភាពរបស់្ពួរបគ រនសងការបក្បើក្បាស់្ក្បពន័ធសិ្ទធិមនសស្្ននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ 
 
 រមមវើិីបនោះ ម្ភនបគ្នលបាំែងផ្សតល់ែល់ស្តស្តី និងបសរស្ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្បនូវឱកាស្ទទួលបាន 
ច្បាំបែោះែងឹអាំពីសិ្ទធិមនសស្្អនតរជាត្ិជារមួ និងសិ្ទធិរបស់្ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប បោយណ រ បែើមបជីួយ អងគការ 
និងស្ហគមនរ៍បស់្ពួរបគ ឲ្យការពារ និងបលើររមពស់្កានណ់ត្លអក្បបស្ើរនូវសិ្ទធិរបស់្ពួរបគ ។ បៅច្បសងបញ្ចប ់
ននរមមវើិីបនោះ និស្្តិ្ គួរណត្អាច្បផ្សតល់បាននូវការបែតស ោះបណាត លបៅរនសងស្ហគមន ៍នងិអងគការរបស់្ពួរបគអាំព ី
សិ្ទធិមនសស្្អនតរជាត្ិជារមួ និងសិ្ទធិរបស់្ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប បោយណ រ និងអាច្បផ្ស្ពឡផ្សាយពត័្ម៌្ភន និង 
ច្បាំបែោះែងឹណែលក្ត្ូវបានទទលួបៅរនសងអាំ សងរមមវើិីអាហារបូររែ៍របស់្ពួរបគ ។ រមមវើិីបនោះ ម្ភនបគ្នល 
បាំែងផ្សតល់ក្បបយាជនែ៍ល់បសគគលខែួនឯង អងគការរបស់្ពរួបគ ប៉ាសណនតស្ាំធិនប់ាំផ្សសត្បនាោះគ៊ឺ ស្ហគមនរ៍បស់្ 
ពួរបគ។ 
 
 រមមវើិីអាហារបូររែ៍ស្ក្ម្ភបជ់នជាត្ិបែើមភាគត្ចិ្ប អនសវត្តជាបនួភាសាៈ ភាសាអងប់គែស្ បារាាំង រសស្ ស្ ី
នងិបអស្ា៉ាញ ។ រនសងឆ្ន ាំនីមយួៗ និស្្តិ្ក្បណហលក្បាាំនារ ់ក្ត្ូវបានបក្ជើស្បរ ើស្ស្ក្ម្ភបទ់ក្មងភ់ាសានីមយួៗនន 
រមមវើិីបនោះ ។ 

 រមមវើិីណែលម្ភនមូលោា នបៅរនសងទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ (ជាភាសាអងប់គែស្) ។ 

 រមមវើិីណែលម្ភនមូលោា នបៅរនសងទីក្រុងែ៊ឺស្តូ (ជាភាសាបអស្ា៉ាញ) ។ 

 រមមវើិីណែលម្ភនមូលោា នបៅរនសងទីក្រុងឌ្ីច្បសង (ជាភាសាបារាាំង) ។ 

 រមមវើិីណែលម្ភនមូលោា នបៅរនសងទីក្រុងម៉ាូស្គូ (ជាភាសារសស្ ស្)ី ។  

 
 រមមវើិណីែលម្ភនមលូោា នបៅរនសងទកី្រងុហ ស្ ៊ឺណែវ ក្ត្ូវបានអនសវត្តបោយការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ក្បចាំបៅទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ ។ បោយចបប់ផ្សតើមបៅ 
រនសងណខឧស្ភា រនសងមយួឆ្ន ាៗំ  និងជាទូបៅ ម្ភនរយៈបពលបនួណខ វាជាវគគសិ្រាបោយបងខាំរយៈបពលខែីបលើណផ្សនរ 
យនតការ និងសាថ បន័សិ្ទធិមនសស្្ ។ រមមវើិីបនោះ ត្ក្មូវឲ្យម្ភនស្រមមភាពទាំនារទ់ាំនងគ្នន បៅវញិបៅមរ និងម្ភន 
ការពនយល់ក្បាបប់ោយស្បងខបអាំពីក្បធានបទបផ្ស្ងៗ នងិរិច្បចការជាបសគគល នងិក្រុម ។ 
 
 រមមវើិណីែលម្ភនមលូោា នបៅរនសងទកី្រងុែ៊ឺស្តូ គ៊ឺជារិច្បចផ្សតួច្បបផ្សតើមរមួរបស់្ស្រលវទិយល័យែ៊ឺស្តូ បៅរនសង 
ទីក្រុងបាល់បាវ ក្បបទស្បអស្ា៉ាញ នងិការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធ ិ
មនសស្្ (OHCHR) ។ ជាទូបៅ វា ម្ភនរយៈបពលបនួណខ និងម្ភនពីរវគគៈ វគគទីមយួ ក្ត្ូវបានអនសវត្តបៅឯស្រល 



33 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

វទិយល័យែ៊ឺស្តូ នងិវគគទីពីរ បៅឯការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) បៅរនសងទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ ។ វាម្ភនរច្បនាស្មពន័ធក្ស្បែៀងគ្នន នឹងរមមវើិីណែលម្ភនមូលោា នបៅរនសង 
ទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវណែរ ទនទឹមនងឹបនោះ រព៏យយាមផ្សងណែររនសងការជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តឲ្យម្ភនការផ្លែ ស់្បតូរគ្នន បៅវញិ 
បៅមរ រវាងនិស្្តិ្ នងិអងគការពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ ែូច្បជា អងគការមនិណមនរោា ភបិាលបាស្គ និងរោា ភបិាល 
បាស្គ ។  
   
 រមមវើិណីែលម្ភនមលូោា នបៅរនសងទកី្រងុឌ្ចី្បសង គ៊ឺជារិច្បចផ្សតួច្បបផ្សតើមរមួរបស់្ស្រលវទិយល័យប៊ឺហកញ បៅ 
រនសងទីក្រុងឌ្ីច្បសង ក្បបទស្បារាាំង នងិការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ 
(OHCHR) បហើយក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំប ើងស្ក្ម្ភបជ់នជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប ណែលម្ភនភាសាបារាាំង ជាភាសាទីមយួ ឬ 
ទីពីររបស់្ពួរបគ ។ រមមវើិីបនោះ ម្ភនរយៈបពល ១០ ស្បាត ហ៍ (៤ ស្បាត ហ៍បៅឯស្រលវទិយល័យឌ្ីច្បសង ៤ 
ស្បាត ហ៍បៅឯការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) បៅរនសង 
ទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ នងិ ២ស្បាត ហ៍បៅឯអងគការអបរ់ ាំវទិយសាស្តស្ត នងិវបបើមន៌នអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
(UNESCO) រនសងទីក្រងុបា៉ា រសី្) ។ 
 
 រមមវើិណីែលម្ភនមលូោា នបៅរនសងទកី្រងុម៉ាសូ្គូ គ៊ឺជារិច្បចផ្សតួច្បបផ្សតើមរបស់្ស្ម្ភគមរសស្ ស្នីនជនជាត្ិបែើមភាគ 
ត្ិច្បភាគធិងបជើង (RAIPON) បៅរនសងទីក្រុងម៉ាូស្គូ និងការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ វគគសិ្រាបៅរនសងទីក្រុងម៉ាសូ្គូ ម្ភនការបែតស ោះបណាត លរយៈបពលបនួស្បាត ហ៍ជា
មយួនឹងស្ម្ភគមរសស្ ស្នីនជនជាត្ិបែើមភាគត្ចិ្បភាគធិងបជើង (RAIPON) ការយិាល័យក្រុងម៉ាូស្គូននការយិាល័យ 
ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) និងការយិាល័យបផ្ស្ងបទៀត្របស់្ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិក្បចាំបៅទីក្រុងម៉ាូស្គូ បនាទ បម់រម្ភនបនួស្បាត ហ៍បទៀត្បៅឯការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) បៅរនសងទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ ។  
 
 រមមវើិអីាហារបូររែ៍ ាំងអស់្ ផ្សតល់ជាំនយួក្ទក្ទងជ់វីភាពក្បចាំណខស្ក្ម្ភបក់ារសាន រប់ៅស្មរមយ ការបើឡើ 
ែាំបែើ រ ការធានារា៉ា បរ់ងស្សខភាព នងិច្បាំណាយក្ទក្ទងជ់វីភាពបផ្ស្ងបទៀត្ ។ 
 
លកខណវិនិចឆ័យននការធប្ជើសធរ ើស  
 បបរខជន ក្ត្ូវណត្ជាស្ម្ភជិរននក្រុមជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប និងគួរណត្ក្ត្ូវបានគ្នាំក្ទបោយស្ហគមន ៍ ឬ 

អងគការជនជាត្ិបែើមភាគត្ចិ្បរបស់្ពួរបគ ។ 
 ប ោះបីជាអាយស មនិណមនជាការរក្មតិ្លរខខែឌ រប៏ោយ រអ៏ាទិភាព ក្ត្ូវបានផ្សតល់ជូនបៅបបរខជនណែល 

ម្ភនអាយសច្បបនាែ ោះ ២៥ ឆ្ន ាំ និង ៣៥ ឆ្ន ាំ ។ 
 រងឡោះការអបរ់ ាំរនសងក្បពន័ធ មនិណមនជាការរក្មតិ្លរខខែឌ  ស្ក្ម្ភបក់ារចូ្បលរមួបៅរនសងរមមវើិីអាហារបូ 

ររែ៍បទ បោយពិចរណាបៅបលើឧបស្គគណផ្សនរបស្ែារចិ្បច ស្ងគមរិច្បច ច្បាំបពាោះការអបរ់ ាំណបបបនោះ ណែលជន 
ជាត្ិបែើមភាគត្ចិ្បជាបក្ច្បើនក្បឈមមសខ ។ 



34 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 បបរខជន គួរណត្ម្ភនស្មត្ថភាព និងការស្ម័ក្គច្បិត្តបែតស ោះបណាត លជនជាត្ិបែើមភាគត្ចិ្បបផ្ស្ងបទៀត្ បៅ 
បពលណែលពួរបគ ក្ត្ បម់រររស្ហគមន/៍អងគការរបស់្ពរួបគវញិ ។ 

 វាជាបាំែងក្បាថាន ថា អងគការណែលជួយ ឧបត្ថមា ម្ភនក្រមុគ្នាំក្ទណផ្សនរនបយាបាយែរ៏ងឹម្ភាំ ឬ ស្ម្ភជិរ 
ភាព ។ 

 ការបក្ជើស្បរ ើស្និស្្តិ្ គួរណត្្ែសោះបញ្ជច ាំងអាំពីត្សលយភាពបយនឌ្រ័ និងត្ាំបន ់នងិ 
 បបរខជន ក្ត្ូវណត្ម្ភនការយល់ែឹងច្បាស់្ោស់្បលើណផ្សនរភាសា ណែលក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្បៅរនសងរមមវើិ ី

អាហារបូររែ៍ ។ 
 

 ទក្មងភ់ាសាបនួននរមមវើិ ី ក្ត្វូបានបក្បើក្បាស់្បរៀងរាល់ឆ្ន ាំ នងិបពលរាំែត្ឈ់បទ់ទលួស្ាំែសាំ ឯរសារ 
ស្សាំអាហារបូររែ៍ ម្ភនការផ្លែ ស់្បតូរ ។ ម្ភនណត្ស្ាំែសាំ ឯរសារស្សាំអាហារបូររែ៍ណែលក្ត្វូបានបាំបពញបោយ 
បពញបលញប៉ាសបណាណ ោះ ណែលនងឹក្ត្វូបានពចិរណា ។ ស្ាំែសាំ ឯរសារស្សាំអាហារបូររែ៍ ក្ត្វូណត្ក្ត្វូបានបញ្ាូ នត្តម 
ទូរសារ ឬ ប៉ាសស្តនក្បស្ែីយើ៍មមត្ត ។ ស្ាំែសាំ ឯរសារស្សាំអាហារបូររែ៍ ណែលក្ត្វូបានបញ្ាូ នត្តមអសណីម៉ាល នងឹ
មនិក្ត្វូបានពចិរណាប ើយ លសោះក្ត្តណត្ភាគ I នងិ II ននស្ាំែសាំ ឯរសារស្សាំអាហារបូររែ៍ ក្ត្វូបានច្បសោះហត្ថ 
បលធិ នងិក្ត្វូបានណស្គន ។ 

 
                ទ្ីកផ្នលង្ផ្ដ្លប្តូវដាក់ជ៊ូនព្ិនិតយសណំុំឯកសារសុអំាហ្គរ ៊ូរករណ៍ 
 
កមមវិ្ីអាហ្គរ ៊ូរករណ៍សប្ារ់ជនជាតិធដ្ើមភាគតិច   

អង្គភាព្ជនជាតិធដ្ើមភាគតិច និង្ប្កទមជនភាគតិច   
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ 
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ០៨ ឬ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩០ ៦៦ 
អសីណម៉ាលៈ fellowship@ohchr.org  
 
 ក្បសិ្នបបើច្បងែ់ងឹពត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពរីមមវើិអីាហារបូររែ៍ និងច្បងប់ានទក្មងឯ់រសារស្សាំអាហារបូ 
ររែ៍ ាំងអស់្បនួភាសា ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ 
 

២. កមមវិ្ីអាហ្គរ ៊ូរករណ៍សប្ារ់ប្កទមជនភាគតិច  
 

 ត្តមរយៈរមមវើិអីាហារបូររែ៍ស្ក្ម្ភបក់្រមុជនភាគត្ចិ្ប ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ម្ភនបគ្នលបាំែងផ្សតល់ែល់បសគគល ាំងឡាយណែលជារបស់្ក្រុម 
ជនភាគត្ចិ្បជាត្ ិ ឬ ជាត្ិពនធស សាស្នា និងភាសា ជាពិបស្ស្ ស្តស្តីវយ័បរមង និងបសរស្ នូវឱកាស្ទទួលបាន 
ច្បាំបែោះែងឹអាំពីសិ្ទធិមនសស្្អនតរជាត្ិជារមួ និងសិ្ទធិរបស់្ជនភាគត្ចិ្បបោយណ រ ។ វាក្ត្ូបានបគរ ាំពឹងថា បៅ 
បពលច្បបរ់មមវើិីបនោះ និស្្តិ្ជនភាគត្ិច្ប នឹងទទួលបានច្បាំបែោះែឹងទូបៅអាំពីយនតការសិ្ទធិមនសស្្ននអងគការ 

i 
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ស្ហក្បជាជាត្ិ ពីបក្ពាោះវា រទ់ងបៅនឹងបញ្ជា ពារព់ន័ធនងឹក្រុមជនភាគត្ិច្ប និងម្ភនស្មត្ថភាពផ្សតល់ការបែតស ោះ 

បណាត លបៅរនសងស្ហគមន ៍ និងអងគការរបស់្ពរួបគបលើពត័្ម៌្ភន នងិច្បាំបែោះែឹងណែលក្ត្ូវបានទទួលបានរនសង 
អាំ សងបពលវគគសិ្រាអាហារបូររែ៍របស់្ពរួបគ ។ 
  

ការរណតុ េះរណាត លផ្ដ្លប្តូវ នដ្ឹកនាធំដាយសហគមន៍ធៅកនងុ្ប្រធទ្ស 
រ ុលហ្គគ រ ីធដាយអតីតនិសសតិជនភាគតិច 

  
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) បាន 
គ្នាំក្ទគបក្ម្ភង ណែលក្ត្ូវបានោរ់ជូន 
ពិនិត្យបោយអត្ីត្និស្្តិ្ជនភាគត្ិច្បមរពី
ស្ហគមនរ៍ ៉ាូម្ភ៉ា  បៅរនសងក្បបទស្ប សលហាគ រ ី 
បែើមបបីរៀបច្បាំ 
វគគបែតស ោះបណាត លបៅរនសងក្រុង 
ប៉ាសលស្គីក្ត្តាំបិស្្ បៅរនសងណខ ើនូ ឆ្ន ាំ ២០០៦ 
។ គបក្ម្ភងបនោះ បានជួយ  អងគការរបស់្បគ 
ណែលជាអងគការ រមួរ ៉ាូម្ភ៉ា ឲ្យអាច្ប 
បរៀបច្បាំបាននូវសិ្កាខ សាោបែតស ោះបណាត ល 
បែើមបជីាំរសញឲ្យម្ភនការចូ្បលរមួ 

និងផ្សគត្ផ់្សគង ់ស្ហគមន៍រ ៉ាូម្ភ៉ា បៅរនសង 
មូលោា នរនសងការោរ់ឲ្យអនសវត្តនូវ 
“ទស្្វត្្រប៍រយិាបន័នរ ៉ាូម្ភ៉ា ពីឆ្ន ាំ 
២០០៥-២០១៥” 
ែូច្បណែលក្ត្ូវបានរាំែត្់ 
បោយក្បបទស្ច្បាំនួនក្បាាំបនួ បៅ 
អ៊ឺរ ៉ាសបរណាត ល និងអាបគនយ ៍។ អនរ 
ចូ្បលរមួ បានបរៀបច្បាំយសទធសាស្តស្ត 
បែើមបបីបងកើនការចូ្បលរមួរបស់្រ ៉ាូម្ភ៉ា  
បៅរនសងការបើឡើបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
ជាផ្សែូវការ ជាពិបស្ស្ បៅរនសងត្ាំបន ់
ណែលសិ្ទធិ និងជីវភាពក្បចាំនលងរបស់្ 
បគ ក្ត្ូវបានទទួលរងផ្សលប៉ាោះពាល់ 

ើងនើ់ងរបាំផ្សសត្ ។ ពួរបគ បានបស្នើ 
ប ើងថា ក្រុមក្បឹរាក្រុង គួរណត្ 
បបងកើត្សាថ បន័អច្បិនស្តនតយន៍ន 
ត្ាំណាងជនភាគត្ិច្បបៅរនសងមូល
ោា ន បែើមបផី្សតល់ទិននន័យបញ្ចូ ល 
ស្ក្ម្ភប់ បគ្នលនបយាបាយ 
ពារព់ន័ធនឹងបញ្ជា របស់្ក្រុមជន 
ភាគត្ិច្ប និងបនោះ ក្ត្ូវបានទទួល 
យរបោយបៅហាឡ យក្រុង 
និងក្បធានក្រុមក្បឹរាក្រុង ។ 

 
 បច្បចសបបននបនោះ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) 
ក្គបក់្គងរមមវើិីអាហារបូររែ៍ស្ក្ម្ភបក់្រុមជនភាគត្ចិ្បច្បាំនួនពីរ ណែលមយួជាភាសាអងប់គែស្ នងិមយួបទៀត្ 
ជាភាសាអារា៉ា ប ់។ រមមវើិីជាភាសាអងប់គែស្ ក្ត្ូវបានអនសវត្តបរៀងរាល់ណខ បមសា ស្ក្ម្ភបរ់យៈបពលបីណខ បោយ 
ម្ភននិស្្តិ្ចូ្បលរមួក្បណហលក្បាាំរបូ ។ រមមវើិីសារលបងជាភាសាអារា៉ា ប ់ ក្ត្ូវបានអនសវត្តជាបលើរែាំបូងរនសងឆ្ន ាំ 
២០០៧ បោយម្ភននិស្្តិ្ចូ្បលរមួច្បាំនួនបនួរបូ ណែលចូ្បលរមួរនសងការបែតស ោះបណាត លបៅឯការយិាល័យឧត្តម 
ស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) បៅរនសងទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ ស្ក្ម្ភបរ់យៈបពល 
មយួណខ ។ រមមវើិីអាហារបូររែ៍បនោះ ផ្សតល់ជាំនួយក្ទក្ទងជ់ីវភាពក្បចាំណខ បែើមបឲី្យម្ភនក្គបក់្គ្ននល់មមស្ក្ម្ភប ់
ការសាន រប់ៅស្មរមយ និងច្បាំណាយក្ទក្ទងជ់ីវភាពបផ្ស្ងបទៀត្ ការបើឡើែាំបែើ របៅ និងមរពីទីក្រងុហ ស្ ៊ឺណែវ នងិ 
ការធានារា៉ា បរ់ងស្សខភាព ។ 
 
លកខណវិនិចឆ័យននការធប្ជើសធរ ើស 
 បបរខជន ក្ត្ូវណត្ជារបស់្ក្រុមជនភាគត្ចិ្បជាត្ិ ជាត្ពិនធស សាស្នា ឬ ភាសា ។ 
 ប ោះបីជាអាយស មនិណមនជាការរក្មតិ្លរខខែឌ រប៏ោយ រអ៏ាទិភាព ក្ត្ូវបានផ្សតល់ជូនបៅបបរខជន 

ណែលម្ភនអាយសច្បបនាែ ោះ ២៥ ឆ្ន ាំ និង ៣៥ ឆ្ន ាំ ។ 
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 រងឡោះការអបរ់ ាំរនសងក្បពន័ធ មនិណមនជាការរក្មតិ្លរខខែឌ ស្ក្ម្ភបក់ារចូ្បលរមួរនសងរមមវើិអីាហារបូររែ៍ 
ស្ក្ម្ភបក់្រុមជនភាគត្ិច្បបទ ក្បសិ្នបបើបទពិបសាើនព៍ារព់ន័ធ អាច្បក្ត្ូវបានបង្ហា ញបនាោះ ។ 

 វាជាបាំែងក្បាថាន ថា អងគការណែលជួយ ឧបត្ថមា ឬ ស្ម្ភគម ទទួលរា៉ា បរ់ងបើឡើការង្ហរណផ្សនរបញ្ជា ក្រុម 
ជនភាគត្ចិ្ប និងម្ភនបសគគលណែលជារបស់្ក្រុមជនភាគត្ិច្ប ។ 

 បបរខជន គួរណត្ម្ភនស្មត្ថភាព និងការស្ម័ក្គច្បិត្តបែតស ោះបណាត លបសគគលបផ្ស្ងបទៀត្ណែលជារបស់្ក្រុម 
ជនភាគត្ចិ្ប បៅបពលណែលពរួបគ ក្ត្ បម់រររស្ហគមន/៍អងគការរបស់្ពួរបគវញិ ។ 

 បបរខជន គួរណត្ម្ភនស្ាំបសក្ត្អនសញ្ជញ ត្ជាោយលរខែ៍អរ្រពីស្ហគមន ៍ឬ អងគការរបស់្ពួរបគ ។ 
 បបរខជន ក្ត្ូវណត្ម្ភនការយល់ែឹងច្បាស់្ោស់្បលើណផ្សនរភាសា ណែលក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្បៅរនសងរមមវើិ ី

បនោះ (ជាភាសាអារា៉ា ប ់ឬ អងប់គែស្) ។ 
 
 ម្ភនណត្ស្ាំែសាំ ឯរសារស្សាំអាហារបូររែ៍ណែលក្ត្វូបានបាំបពញបោយបពញបលញប៉ាសបណាណ ោះ ណែលនងឹក្ត្វូ 
បានពចិរណា ។ ស្ាំែសាំ ឯរសារស្សាំអាហារបូររែ៍ ក្ត្វូណត្ក្ត្វូបានបញ្ាូ នត្តមទូរសារ ឬ ប៉ាសស្តនក្បស្ែីយ ៍
ើមមត្ត ។ ស្ាំែសាំ ឯរសារស្សាំអាហារបូររែ៍ ណែលក្ត្វូបានបញ្ាូ នត្តមអសណីម៉ាល នងឹមនិក្ត្វូបាពចិរណាប ើយ 
លសោះក្ត្តណត្ស្ាំែសាំ ឯរសារស្សាំអាហារបូររែ៍ ាំងបនាោះ ក្ត្វូបានច្បសោះហត្ថបលធិ នងិក្ត្វូបានណស្គន ។ 
 

 
             ទ្ីកផ្នលង្ផ្ដ្លប្តូវដាក់ជ៊ូនព្ិនិតយសណំុំឯកសារសុអំាហ្គរ ៊ូរករណ៍ 
 
កមមវិ្ីអាហ្គរ ៊ូរករណ៍សប្ារ់ប្កទមជនភាគតិច 
អង្គភាព្ជនជាតិធដ្ើមភាគតិច និង្ប្កទមជនភាគតិច 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ 
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩៨ ៤៥ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩០ ១០ 
អសីណម៉ាលៈ minorities@ohchr.org 
 
 បែើមបែីឹងពត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពរីមមវើិអីាហារបូររែ៍ និងច្បងប់ានទក្មងឯ់រសារស្សាំអាហារបូររែ៍ 
ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយ របស់្ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ សិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) ។ 

 
 
 
 

i 



37 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

៣.  កមមវិ្ីអាហ្គរ ៊ូរករណ៍ផ្្នកសទិ្ធិមនុសសសប្ារ់ប្រធទ្សប្កបី្ក និង្ទ្ន់ 
ធខ្ាយរំ្ុត 

 
 រមមវើិអីាហារបូររែ៍ណផ្សនរសិ្ទធមិនសស្្ស្ក្ម្ភបន់សិ្្តិ្មរពកី្បបទស្ក្រកី្រ នងិទនប់ខាយបាំផ្សសត្ (LDC) 
ណែលក្ត្ូវបានអនសវត្តជាបលើរែាំបូង បៅរនសងឆ្ន ាំ២០០៧ ក្ត្ូវបានក្គបក់្គងរមួបោយការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) និងវទិយសាថ នបែតស ោះបណាត ល និងក្សាវក្ជាវនន 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ (UNITAR) ។ បគ្នលបាំែង គ៊ឺបែើមបបីបងកើនការណស្ឡងយល់របស់្និស្្តិ្ននក្បបទស្ 
ក្រីក្រ និងទនប់ខាយបាំផ្សសត្ (LDC) បលើបញ្ជា សិ្ទធិមនសស្្បច្បចសបបននបៅថាន រអ់នតរជាត្ិ នងិផ្សតល់ែល់ពរួបគនូវការ 
យល់ែឹងបក្ៅក្ជោះអាំពីការង្ហររបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ និងការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) រែូ៏ច្បជា បែើមបផី្សតល់ែល់ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) និងយនតការសិ្ទធិមនសស្្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិនូវជាំនួយ 
និងការរមួច្បាំណែររបស់្និស្្តិ្ ឬ និស្្តិ្ណផ្សនរជានខ់ពស់្ែប៏្នើមននមហាវទិយល័យមរពីក្បបទស្ក្រីក្រ នងិទន ់
បខាយបាំផ្សសត្ (LDC) ។ 
 
 រមមវើិីបនោះ ែាំបែើ រការបៅបៅឯការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទួលបនទសរសិ្ទធ ិ
មនសស្្ (OHCHR) បៅរនសងទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ និងក្ត្ូវបានអនសវត្តជាភាសាអងប់គែស្ ។ វា ម្ភន ាំងការបែតស ោះ 
បណាត ល និងណផ្សនរអនសវត្តនប៍លើការង្ហររបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធ ិ
មនសស្្ (OHCHR) ជាទក្មងសិ់្កាខ សាោ និងការបក្បើក្បាស់្ជាំនាញជារណ់ស្តង បនាទ បម់រគ៊ឺ រិច្បចការជាមយួនឹង 
សាធិរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ ការបនត 
រមមវើិីអាហារបូររែ៍បនោះបៅឆ្ន ាំធិងមសខ នងឹអាក្ស័្យបៅបលើមូលនិើិជាំនួយណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភន ។ 
 
 រមមវើិីអាហារបូររែ៍ណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ បបើរច្បាំហជូនបបរខជនមរពីក្បបទស្ក្រីក្រ និងទនប់ខាយបាំផ្សសត្ 
(LDC) ។3 បបរខជន ក្ត្ូវណត្ជានិស្្តិ្ណផ្សនរជានខ់ពស់្ននមហាវទិយល័យ ឬ អនរម្ភនស្ញ្ជញ ជានខ់ពស់្ននមហាវទិយ 

ល័យបលើវស័ិ្យ រទ់ងនឹងការង្ហររបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ (ែូច្បជាឧ ហរែ៍ៈ ច្បាបអ់នតរជាត្ិ វទិយ 
សាស្តស្តនបយាបាយ វទិយសាស្តស្តស្ងគម ឬ ក្បវត្តិសាស្តស្ត) ។ បបរខជន ក្ត្ូវណត្ម្ភនអាយសបក្កាម ៣០ ឆ្ន ាំ បៅបពល 
ណែលពួរបគ ោរជូ់នពិនតិ្យស្ាំែសាំ ឯរសារស្សាំអាហារបូររែ៍ ។ 
 នលែបើឡើែាំបែើ រ ក្ត្ូវបានទូ ត្ជូ់នបោយរមមវើិីបនោះ និងនសិ្្តិ្ទទួលបានអាហារបូររែ៍ បែើមបទូី ត្ ់
ច្បាំណាយក្ទក្ទងជ់ីវភាពរបស់្ពួរបគបៅរនសងទីក្រងុហ ស្ ៊ឺណែវ ។ ការបរៀបច្បាំទិោា ការ ការសាន រប់ៅ ស្សខភាព នងិ 
ការធានារា៉ា បរ់ងបៅបពលម្ភនបក្គ្នោះថាន រ ់រក៏្ត្ូវបានផ្សតល់ជូនផ្សងណែរ ។ 
 
 ពីបក្ពាោះការបនតរមមវើិីបនោះ អាក្ស័្យបៅបលើការទទួលបានមូលនិើជិាំនួយក្គបក់្គ្ននប់នាោះ បសគគលណែល 
ម្ភនការចបអ់ារមមែ៍ ក្ត្ូវបានជាំរសញបលើរទឹរច្បតិ្តឲ្យចូ្បលពនិិត្យបមើលវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 

                                                 
3 ក្បសិ្នបបើច្បងែ់ឹងពត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពលីរខែវនិិច្បឆយ័ណែលក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្បោយអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ បែើមបបីក្ជើស្បរ ើស្ក្បបទស្ក្រីក្រ និងទន ់
បខាយបាំផ្សសត្ ចូ្បរចូ្បលបមើល http://www.unohrlls.org/ ។  



38 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) និងវទិយសាថ នបែតស ោះបណាត ល និងក្សាវក្ជាវនន 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ(UNITAR) ជាបទៀង ត្ ់បែើមបរីរបមើលពត័្ម៌្ភន ។   

 
               វិ្ីទាក់ទ្ង្នឹង្កមមវិ្ីអាហ្គរ ៊ូរករណ៍ផ្្នកសទិ្ធិមនុសសសប្ារប់្រធទ្ស    
              ប្កីប្ក និង្ទ្ន់ធខ្ាយរំ្ុត 
វិទ្ាសាថ នរណតុ េះរណាត ល និង្ប្សាវប្ជាវននអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNITAR)  
វមិ្ភនជាត្ ិ
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៨៦ ៤០ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៨០ ៤៧  
 
៤. កមមវិ្ីអាហ្គរ ៊ូរករណ៍ សប្ារ់រុគគលកិសាថ រ័នជាតិទ្ទ្លួរនទុកសទិ្ធិ 

មនុសស 
 
 រមមវើិអីាហារបូររែ៍ស្ក្ម្ភបប់សគគលិរសាថ បន័ជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ ណែលក្ត្ូវបានអនសវត្តជា 
បលើរែាំបូងបៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៨ ក្ត្ូវបានក្គបក់្គងបោយអងគភាពសាថ បន័ជាត្ិរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ រមមវើិី ម្ភនបគ្នលបាំែងផ្សតល់ែល់និស្្តិ្ចូ្បល 
រមួនូវឱកាស្ទទួលបានច្បាំបែោះែងឹ នងិបទពិបសាើនអ៍នសវត្តនជ៍ារណ់ស្តងបលើក្បពន័ធសិ្ទធិមនសស្្របស់្អងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិ ការង្ហររបស់្ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ សិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) ជាមយួនិងសាថ បន័ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (NHRI) និង បញ្ជា បបច្បចរបទស្ និងស្ាំធិន ់រទ់ង 
នឹងសាថ បន័ជាត្ទិទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (NHRI) ។ វាក្ត្ូវបានបគរ ាំពឹងថា និស្្តិ្ នងឹក្ត្ បប់ៅកានស់ាថ បន័ 
ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (NHRI) របស់្ពួរបគវញិ នងិបោយបហត្សបនាោះ ពក្ងឹងស្មត្ថភាពននអងគការរបស់្ 
ពួរបគបលើណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្អនតរជាត្ិ ។ 
 
 រមមវើិីបនោះ ែាំបែើ រការបៅបៅឯការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទួលបនទសរសិ្ទធ ិ
មនសស្្ (OHCHR) បៅរនសងទកី្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ ។ និស្្តិ្ពីររបូ ក្ត្ូវបានបក្ជើស្បរ ើស្រនសងមយួឆ្ន ាំ ស្ក្ម្ភបរ់យៈបពល 
ក្បាាំមយួណខ បោយនិស្្តិ្ម្ភន រច់បប់ផ្សតើមបៅរនសងណខ មររា និងម្ភន រប់ទៀត្ បៅរនសងណខ ររកោ ។ និស្្តិ្ទទួល 
បានការពនយល់ក្បាបប់ោយស្បងខបបៅត្តមែាំណារក់ាលបលើក្បពន័ធសិ្ទធិមនសស្្ នងិបញ្ជា ក្បធានបទពារព់ន័ធ 
និងទទួលរា៉ា បរ់ងអនសវត្តរិច្បចការ និងក្ត្ូវបានជាំរសញឲ្យចូ្បលរមួពារព់ន័ធរនសងគបក្ម្ភង ។ 
 

 បបរខជន ក្ត្ូវណត្ម្ភនបទពិបសាើនផ៍្លទ ល់យា៉ា ងត្ិច្បណាស់្បីឆ្ន ាំរនសងការបើឡើការង្ហរជាមយួនឹងសាថ បន័ជាត្ ិ
ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (NHRI) ណែលបាំបពញស្តងោ់ណែលក្ត្ូវបានអនសមត័្ជាអនតរជាត្ិ បពាលគ៊ឺ បគ្នលការែ៍ 
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39 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

ក្រុងបា៉ា រសី្4 និងបទពិបសាើនែ៍ទូ៏លាំទូោយរនសងការបើឡើការង្ហរបលើបញ្ជា ពារព់ន័ធនងឹសាថ បន័ជាត្ិទទួលបនទសរ 
សិ្ទធិមនសស្្ (NHRI) ជាលរខែៈជាត្ិ ត្ាំបន ់និងជាបគ្នលការែ៍អនតរជាត្ិ ។ 
 

 បបរខជន គួរណត្ម្ភនលិខិត្បណនថមពសីាថ បន័ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (NHRI) របស់្ខែួន និងបបតជាា ច្បតិ្ត 
ផ្សតល់ច្បាំបែោះែឹង នងិបទពិបសាើនណ៍ែលទទួលបានរនសងអាំ សងបពលរមមវើិីអាហារបូររែ៍របស់្ពួរបគ ែល់ 
ស្ហបស្វរិបៅរនសងសាថ បន័ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (NHRI) របស់្ពរួបគ បៅបពលណែលពួរបគក្ត្ បម់រ 
វញិ ។ ជាងបនោះបទៀត្ ពួរបគ គួរណត្ម្ភនភាពសាទ ត្ជ់ាំនាញធិងភាសាអងប់គែស្ និង/ឬ បារាាំង ។ ការយិាល័យ 
ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ផ្សតល់ជាំនយួណផ្សនរហិរញ្ញ វត្ថសជាទក្មង ់
អាហារបូររែ៍ក្បចាំណខ រនសងអាំ សងបពលរមមវើិីអាហារបូររែ៍ ។      
  

 បបរខជន គួរណត្ោរជូ់នពនិិត្យស្ាំែសាំ ឯរសារស្សាំអាហារបូររែ៍របស់្ពរួបគ (លិខិត្អមក្បវត្តិរបូ 
លិខិត្បណនថមពសីាថ បន័ជាត្ទិទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (NHRI)) បោយផ្លទ ល់បៅការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ អងគភាពសាថ បន័ជាត្ិ បក្ជើស្បរ ើស្បបរខជនបោយ 
ពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនងឹការយិាល័យគែៈរម្ភម ើិការស្ក្មបស្ក្មួលអនតរជាត្ ិ ននសាថ បន័ជាត្ិទទួលបនទសរ 
បលើររមពស់្ និងការពារសិ្ទធមិនសស្្ (ICC) ។  
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ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពរីមមវើិអីាហារបូររែ៍ស្ក្ម្ភបស់ាថ បន័ជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ 

ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHC- 
HR) ។ 
 
ខ្. សកិាខ សាលារណតុ េះរណាត ល 
 

សិ្កាខ សាោបែតស ោះបណាត ល ផ្សតល់ែល់ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិនូវឱកាស្សិ្រាអាំពីយនតការសិ្ទធិមនសស្្ជារ ់
ោរ ់នងិវើិីពក្ងឹងការចូ្បលរមួពារព់ន័ធរបស់្បគជាមយួនឹងយនតការ ាំងបនាោះ ។ 
                                                 
4 ចូ្បរបមើលឧបស្មពន័ធននបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 48/134 របស់្មហាស្ននបិាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ។ 
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40 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 សិ្កាខ សាោបែតស ោះបណាត លស្តីពកីារអនសវត្តបនតនូវអនសសាស្នរ៍បស់្សាថ បន័ ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធ ិមនសស្្ 
 
 សិ្កាខ សាោបែតស ោះបណាត លស្តីពកីារអនសវត្តបនតនូវអនសសាស្នរ៍បស់្សាថ បន័ ស្នធសិ្ញ្ជញ  គ៊ឺស្ក្ម្ភប ់
ត្ួអងគជាត្ិ និងស្ងគមស្សីវលិ និងម្ភនបគ្នលបាំែងរសាងស្មត្ថភាពរបស់្បគ បែើមបចូី្បលរមួពារព់ន័ធជាមយួនឹង 
សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  ។ 
 
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) បរៀបច្បាំសិ្កាខ  
សាោពិភារា និងសិ្កាខ សាោើមមត្តស្ក្ម្ភបត់្អួងគជាត្ិបៅរនសងក្បបទស្របស់្បគផ្លទ ល់ បែើមបពីក្ងឹងស្មត្ថ 
ភាពរបស់្បគរនសងការរមួច្បាំណែរបៅរនសងែាំបែើ រការបើឡើរបាយការែ៍ស្នធិស្ញ្ជញ  នងិអនសវត្តបនតអនសសាស្នរ៍បស់្ 
សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  ។ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) 
ចូ្បលរមួពារព់ន័ធជាមយួនឹងសាថ បន័ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (NHRI) អងគការមនិណមនរោា ភបិាល នងិ 
ត្ាំណាងរបស់្ក្បពន័ធផ្ស្ពឡផ្សាយបៅថាន រជ់ាត្ិ បៅរនសងសិ្កាខ សាោពិភារា ាំងបនោះ បែើមបរីសាងស្មត្ថភាព 
និងជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តឲ្យម្ភនការបបងកើត្បណាត ញត្អួងគជាត្ ិ បែើមបគី្នាំក្ទែល់ការអនសវត្តអនសសាស្នរ៍បស់្សាថ បន័
ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្នមីយួៗ ។ 
 
 ចបត់្តាំងណត្ពីឆ្ន ាំ ២០០៣ មរ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិ 
មនសស្្ (OHCHR) បានបរៀបច្បាំសិ្កាខ សាោបែតស ោះបណាត លស្តីពីការអនសវត្តបនតបៅក្គបត់្ាំបន ់ាំងអស់្បៅរនសង 
ពិភពបោរ ។ រមមវើិីបែតស ោះបណាត ល ម្ភនមសខង្ហរជាក្របខែ័ឌ ស្ក្ម្ភបក់ារបបងកើត្ប ើងនូវក្រុមបណាត ញស្ងកម 
ស្សីវលិថាន រជ់ាត្ិ បែើមបអីនសវត្តបនតែាំបែើ រការបើឡើរបាយការែ៍ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ នងិក្ទក្ទងរ់ិច្បចពិភារារនសង 
នយ័សាថ បនាថាន រជ់ាត្ិស្តីពបីញ្ជា  រទ់ងនឹងការង្ហររបស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ។ ការយិាល័យឧត្តម
ស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) រផ៏្សតល់ការបែតស ោះបណាត លបោយផ្លទ ល់ 
ែល់រោា ភបិាល ាំងឡាយណែលម្ភនការចបអ់ារមមែ៍ ត្តមរយៈសិ្កាខ សាោពិភារា និងសិ្កាខ សាោើមមត្ត 
និងជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តស្ងគមស្សីវលិឲ្យចូ្បលរមួរនសងស្រមមភាព ាំងបនោះ ។    
 

 

              សប្ារ់ព្័តា៌នរផ្នថមសតពី្ីសកិាខ សាលារណតុ េះរណាត លរនត ច៊ូរទាក់ទ្ង្ៈ 
                 សាខាសនធិសញ្ញា សទិ្ធិមនុសសអង្គភាព្សនធិសញ្ញា  និង្អនុវតតរនត  
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ 
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10- ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ២២  
 
 បោយរមួ ាំងរមមវើិីបែតស ោះបណាត ល ណែលក្ត្ូវបានបលើរប ើងធិងបលើ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ត្តមរយៈ ការយិាល័យបច្បចសបបននជាបក្ច្បើនបៅមូល 

i 



41 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

ោា នរបស់្ខែួន បរៀបច្បាំជាបទៀង ត្នូ់វការបែតស ោះបណាត លថាន រជ់ាត្ិ និងសិ្កាខ សាោពភិារា និងសិ្កាខ សាោ 
ើមមត្តស្ក្ម្ភបក់ាររសាងស្មត្ថភាព ស្ក្ម្ភបស់្ងគមស្សីវលិបលើបញ្ជា  និងយនតការសិ្ទធមិនសស្្អនតរជាត្ ិ។  
 
                      ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនពិសាត រស្តីពសីាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ សូ្មបមើលជាំពូរ IV                                    

                          (សាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្) ននបស្ៀវបៅបនោះ ។                                                                           
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42 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

III. អតថរទ្ធ េះព្ុមព្ាយ និង្្នធានសាា រៈររស ់
ការយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្ួល 

 រនទុកសទិ្ធិមនុសស (OHCHR)  
 
ក. អតថរទ្ធ េះព្ុមព្ ាយការយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហ 
 ប្រជាជាតិទ្ទ្លួរនទុកសទិ្ធិមនុសស (OHCHR)  
  
 រមមវើិីបបាោះពសមពផ្សាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) ម្ភនបគ្នលបាំែងបលើររមពស់្ការយល់ែងឹអាំពីសិ្ទធមិនសស្្ និងបស្រភីាពជាមូលោា ន និងផ្ស្ពឡ 
ផ្សាយបលើរបបៀបបលើររមពស់្ និងការពារវាបៅទូ ាំងពិភពបោរ ។ រមមវើិីបនោះ រជ៏ាំរសញបលើរទឹរច្បតិ្តឲ្យម្ភនការ 
ពិភារាណវរណញរអាំពបីញ្ជា សិ្ទធិមនសស្្ ណែលក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ បៅរនសងសាថ បន័របស់្អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ិ ។ ម្ភនអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយក្បាាំក្បបភទស្ាំធិន់ៗ : 

១. ឯរសារស្បងខបពត័្ម៌្ភន ផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនស្តីពីក្បធានបទសិ្ទធមិនសស្្បក្ច្បើនស្នធឹរស្នាធ ប ់។ 
២. ឯរសារបញ្ជា ពបិស្ស្ ក្សាវក្ជាវររបញ្ជា ណែលក្ត្ូវបានបក្ជើស្បរ ើស្កានណ់ត្ស្សីជបក្ៅ ។ 
៣. ឯរសារបែតស ោះបណាត ល នងិអបរ់ ាំរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួ 

បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ម្ភនការណែនាាំ ឯរសារណែនាាំ នងិបស្ៀវបៅស្ក្ម្ភបជ់នជាត្ិបែើម 
ភាគត្ិច្ប ក្រុមជនភាគត្ិច្ប ក្រមុអនរវជិាា ជីវៈ និងក្គោឹះសាថ នអបរ់ ាំ ។ 

៤. ឯរសារបយាង ផ្សតល់ែល់មស្តនតីណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្នូវលិខិត្សបររែ៍ និងយសត្តសិាស្តស្តសិ្ទធិមនសស្្ 
ស្ាំធិន់ៗ  នងិ 

៥. ស្ម្ភា រៈឯរសារសិ្ទធមិនសស្្ជាមលូោា ន ផ្សតល់ែល់សាធារែជនទូបៅនូវពត័្ម៌្ភនស្តីពីការង្ហរ 
សិ្ទធិមនសស្្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ 

 
១. ឯកសារសធង្ខរព្័ត៌ាន 

 ឯរសារស្បងខបពត័្ម៌្ភន របស់្ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិ 
មនសស្្ (OHCHR) ផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនស្តីពីសិ្ទធិមនសស្្ជាមូលោា ន ។ ឯរសារស្បងខបពត័្ម៌្ភនខែោះ បោោះក្សាយបញ្ជា  
ឬ ក្រុមជារោ់រខ់ែោះបទៀត្ ពនយល់អាំពសីាថ បន័សិ្ទធិមនសស្្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ និងនីត្ិវើិីរបស់្វា ។ 
ឯរសារស្ងខបពត័្ម៌្ភន រផ៏្សតល់ផ្សងណែរនូវការណែនាាំជារណ់ស្តងអាំពីវើិីបើឡើការង្ហរជាមយួនឹងរមមវើិីសិ្ទធិមនសស្្ 
របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។  
 
២. ឯកសាររញ្ញា ព្ិធសស 

 ឯរសារបញ្ជា ពបិស្ស្ ក្សាវក្ជាវររបញ្ជា ណែលក្ត្ូវបានបក្ជើស្បរ ើស្កានណ់ត្ស្សីជបក្ៅ ។ ក្បធានបទ ក្ត្ូវ 
បានបក្ជើស្បរ ើស្ បោយពិចរណាបៅបលើក្បធានបទភាព ភាពបនាទ ន ់ និងបហត្សការែ៍វវិត្តនល៍មីៗរបស់្វា ។ 
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ឯរសារបញ្ជា ពិបស្ស្លមីៗ ខែោះ គ៊ឺៈ ការអនសវត្តអភិបាលរិច្បចស្ក្ម្ភបរិ់ច្បចការពារសិ្ទធិមនសស្្ ការអោះអាងអាំពីបគ្នល 
បៅអភិវឌ្ឍនស៍្ហស្្វត្្រៈ៍ យសទធវើីិសិ្ទធិមនសស្្ ឧបររែ៍នីតិ្រែាស្ក្ម្ភបរ់ែាណែលបងើបពីជបម្ភែ ោះ ការវាយត្នមែ 
ក្បសិ្ទធភាពរបស់្សាថ បន័ជាតិ្ទទួលបនទស រសិ្ទធិមនសស្្ (ណែលក្ត្ូវបានបបាោះពសមពផ្សាយរមួជាមយួនឹងត្សោការ 
សិ្ទធិមនសស្្អនតរជាត្ិ) និងសិ្ទធិរបស់្ជនមិនណមនក្បជាពលរែារនស ងក្បបទស្មយួ ។ 
 
៣. ឯកសាររណតុ េះរណាត ល និង្អរ់រ ំ

  
 ឯរសារបែតស ោះបណាត ល នងិអបរ់ ាំរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ
សិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ផ្សតល់នូវទិែាភាពទូបៅែទូ៏លាំទូោយអាំពីក្បពន័ធសិ្ទធមិនសស្្របស់្អងគការស្ហក្បជា
ជាត្ិ រែូ៏ច្បជា ឧបររែ៍អនសវត្តនជ៍ារណ់ស្តងស្ក្ម្ភបរ់មមវើិបីែតស ោះបណាត ល និងអបរ់ ាំស្ក្ម្ភបអ់នរទទួលផ្សល ែូច្បជា 
នគរបាល មស្តនតីពនធនាគ្នរ បៅក្រម ស្ម្ភជិរស្ភា អនរពិនិត្យត្តមោនណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ អនរពិនតិ្យត្តមោន 
ែាំបែើ រការបបាោះបឆ្ន ត្ និងបសគគលិរស្ងគមរចិ្បច ឬ ក្រមុ ឬ បសគគលជារោ់រ ់។ 

 
 ឯរសារបស្ រសី្ក្ម្ភបប់ែតស ោះបណាត លអនរវជិាា ជវីៈ ម្ភនបស្ៀវបៅ និងឯរសារណែនាាំ បែើមបបីបងកើនការ 
យល់ែឹងអាំពីស្តងោ់អនតរជាត្ ិ និងក្ត្ូវបានបផ្លត ត្បៅបលើអនរទទួលផ្សល ណែលអាច្បម្ភនឥទធិពលបលើសាថ នភាព 
សិ្ទធិមនសស្្ថាន រជ់ាត្ិ ។ ប ោះបីក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំជាបលើរែាំបូង បែើមបគី្នាំក្ទស្រមមភាពបែតស ោះបណាត លរបស់្ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) រប៏ោយ រអ៏ត្ថបទបបាោះ 
ពសមពផ្សាយ ាំងបនោះ ម្ភនមសខង្ហរជាឧបររែ៍អនសវត្តនជ៍ារណ់ស្តងផ្សងណែរស្ក្ម្ភបអ់ងគការ បោយផ្សតល់ការអបរ់ ាំសិ្ទធ ិ
មនសស្្ែល់ក្រុមអនរវជិាា ជីវៈ ។ ឯរសារណែនាាំ អាច្បណរស្ក្មួលបានត្តមត្ក្មូវការ នងិបទពិបសាើន ៍ រទ់ង 
នឹងវបបើម ៌ការអបរ់ ាំ នងិក្បវត្តិសាស្តស្តរបស់្អនរទទួលផ្សលជាបក្ច្បើនបៅរនសងក្រុមបគ្នលបៅ ។ រនសងររែីចាំបាច្ប ់
ពត័្ម៌្ភនស្តីពបីបច្បចរបទស្គរសបកាស្លយ ក្ត្ូវបានបញ្ចូល បែើមបជីួយ ែល់អនរបែតស ោះបណាត លរនសងការបក្បើក្បាស់្ 
ឯរសារណែនាាំ ។ 
 
 ឯរសារបស្ រអីបរ់ ាំសិ្ទធមិនសស្្ ម្ភនឯរសារស្ក្ម្ភបគ់្នាំក្ទែល់រិច្បចខតិ្ខាំក្បឹងណក្បងអបរ់ ាំសិ្ទធិមនសស្្ 
ទូបៅរបស់្នែគូ ាំងអស់្ ។ វា រមួបញ្ចូ លពត័្ម៌្ភនស្តីពរីមមវើិីពិភពបោរស្ក្ម្ភបក់ារអបរ់ ាំសិ្ទធិមនសស្្ ការ 
សិ្រាអាំពីការអបរ់ ាំសិ្ទធិមនសស្្ និងស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ រក្មងឯរសារបទបបញ្ញត្តនិនលិខិត្សបររែ៍អនតរ 
ជាត្ិ និងត្ាំបនណ់ែលពិភារាបលើការអបរ់ ាំសិ្ទធិមនសស្្ នងិបស្ៀវបៅណែលផ្សតល់ការណែនាាំជារណ់ស្តងែល់អនរអបរ់ ាំ 
និងក្គូបបក្ងៀន ។ 
 
 បៅទីបាំផ្សសត្ ឯរសារបស្ រណីែនាាំ ម្ភនស្ាំែសាំ ពត័្ម៌្ភនស្ក្ម្ភបក់្រុម ឬ បសគគលជារោ់រ ់ ណែលស្តីពីវើិី 
ណស្ឡងរររិច្បចការពារសិ្ទធិមនសស្្ ត្តមរយៈនីត្ិវើិីអនតរជាត្ ិនិងត្ាំបនខ់សស្ៗគ្នន  ។ ឯរសារបស្ រ ីាំងបនោះ រមួម្ភន 
ការណែនាាំននអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ស្ក្ម្ភបជ់នជាតិ្បែើមភាគតិ្ច្ប នងិការណែនាាំននអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ 
ស្ក្ម្ភបក់្រុមជនភាគតិ្ច្ប ណែលម្ភនរូនបស្ៀវបៅផ្ស្ពឡផ្សាយច្បាំនួន ១៤ ស្តីអាំពីរបបៀបណែលក្រុមជនភាគត្ិច្ប 
អាច្បបក្បើក្បាស់្នីត្ិវើិ ីនិងយនតការត្ាំបនណ់ផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ 

 



44 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 
 

៤. ឯកសារធយាង្ 
 

 ឯរសារបយាង ផ្សតល់ែល់អនរក្សាវក្ជាវ និងអនរច្បាបណ់ផ្សនរសិ្ទធមិនសស្្នូវលទធភាពទទួលបាន 
លិខិត្សបររែ៍សិ្ទធិមនសស្្ស្ាំធិន់ៗ  និងពត័្ម៌្ភនស្ាំធិនជ់ាសារវនតបផ្ស្ងបទៀត្ ។ ឧ ហរែ៍ រមួបញ្ចូ លរក្មង 
ឯរសារ លិខតិ្សបររែ៍សិ្ទធមិនសស្្ ែូច្បជា ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្អនតរជាតិ្លមីែស៏្ាំធិន ់ និងយសត្តសិាស្តស្តណែល 
បានមរពសីាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ែូច្បជា បស្ច្បរតីស្បក្មច្បចិ្បត្តណែលក្ត្ូវបានបក្ជើស្បរ ើស្របស់្គែៈ 
រម្ភម ើិការសិ្ទធិមនសស្្ ែូច្បម្ភនណច្បងបៅរនស ងពិើីសារបណនថម ឬ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បចិ្បត្តណែលក្ត្ូវបានបក្ជើស្បរ ើស្របស់្ 
គែៈរម្ភម ើិការក្បឆ្ាំងនឹងការបើឡើ រសែរមម ។ 
 

៥. សាា រៈឯកសារសទិ្ធិមនុសសជាម៊ូលដាឋ ន 
 បគ្នលបាំែងននស្ម្ភា រៈឯរសារបនោះ រនសងបនាោះរមួម្ភន ផ្លទ ាំងអបរ់ ាំបលើក្បធានបទសិ្ទធមិនសស្្ផ្សងណែរ គ៊ឺ 
បែើមបផី្សតល់ែល់សាធារែជនទូបៅនូវពត័្ម៌្ភនស្តីពីការង្ហរសិ្ទធិមនសស្្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ និងផ្សតល់ 
ច្បបមែើយស្ក្ម្ភបស់្ាំែួរណែលក្ត្ូវបានសួ្រជាទូបៅបាំផ្សសត្អាំពរីមមវើិីសិ្ទធិមនសស្្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ 
 

វិ្ីធសនើសុអំតថរទ្ធ េះព្ុមព្ាយររសក់ារយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហ
ប្រជាជាតិទ្ទ្ួលរនទុកសទិ្ធិមនុសស (OHCHR) 

 

 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) បើឡើបច្បចសបបននភាព 
ជាបទៀង ត្នូ់វបញ្ា ីអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយរបស់្ខែួន ។ អត្ថបទបបបាោះពសមពផ្សាយភាគបក្ច្បើនរបស់្ការយិាល័យ 
ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ក្ត្ូវបានបបាោះពសមពផ្សាយជាភាសាផ្សែូវ 
ការ ាំងអស់្ច្បាំនួនក្បាាំមយួរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិៈ ភាសាអារា៉ា ប ់(A) ច្បិន (C) អងប់គែស្ (E) បារាាំង (F) 
រសស្ ស្ ី(R) និងបអស្ា៉ាញ (S) ។   
 

 អត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ ណែលក្ត្ូវបានោរស់្ម្ភគ ល់ (w) ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនស្ក្ម្ភបប់ផ្សទរបច្បញយរ 
មរបក្បើក្បាស់្បោយឥត្គិត្នលែពវីសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរ
សិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ អត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ ណែលក្ត្ូវបានោរស់្ម្ភគ ល់ស្ញ្ជញ ផ្លក យ (*) គ៊ឺជាអត្ថបទ 
បបាោះពសមពផ្សាយស្ក្ម្ភបល់ររ់បស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិនងិអាច្បក្ត្ូវររទិញបានពរីណនែងលរប់ស្ៀវបៅ និងអនរ 
ណច្បរចយបៅទូ ាំងពិភពបោរ ។ 
 

 ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថម ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយបណាណ គ្នររបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិបៅរនសងទីក្រុង 

ញូវយ៉ារ (ក្រុមបគ្នលបៅបៅអាស្សី និងបា៉ា ស្សីភចិ្ប អាបមររិឡាទនី និងអាបមររិធិងបជើង) ឬ បៅរនសងទីក្រុង 
ហ ស្ ៊ឺណែវ (ក្រុមបគ្នលបៅបៅអាក្ពិច្ប អ៊ឺរ ៉ាសប នងិមជឈមិបូព៌ា) ។ 
 

 

     
 បស្ៀវបៅបនោះ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនជាទក្មងប់អ ិច្បក្ត្ូវនរិបៅរនសងវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR): http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ ។ 

 បៅទីបនាោះ អនរ នងឹររប ើញជាំពូរនានារបស់្បស្ៀវបៅបនោះ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនស្ក្ម្ភបប់ផ្សទរបច្បញយរមរបក្បើក្បាស់្ រែូ៏ច្បជា ការ 
ភាា បទ់ាំពរ័អសិនបើើែិត្មយួបៅទាំពរ័អសនិបើើែិត្មយួបផ្ស្ងបទៀត្ណែលម្ភនឯរសារបយាង ាំងអស់្ណែលក្ត្វូបានបញ្ចូ លបៅរនសងអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ ។ 



45 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 
                  ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពីអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហ-    
                   ក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) សូ្មចូ្បលបមើល OHCHR publication web page ។ 
   ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ណែលម្ភនបាំែងក្បាថាន ច្បងទ់ទួលបានអសីណម៉ាល បៅបពលណែលអត្ថបទបបាោះពសមព ផ្សាយលមី 
ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភន គួរណត្បផ្សាើត្តម publications@ohchr.org ។ 
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 អនរបបាោះពសមពផ្សាយបែើមបពីាែិជារមម ណែលម្ភនបាំែងក្បាថាន ច្បង់បបាោះពសមពបណនថម ឬ ផ្សលិត្ប ើងវញិនូវឯរសារ 
របស់្ការយិាល័យណផ្សនរអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ គួរណត្បញ្ាូ នស្ាំបែើ ស្សាំរបស់្ខែួនបៅណផ្សនរលរ់នន ការយិាល័យអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ិបៅវមិ្ភនជាត្ិ8-14, avenue de la Paix, CH- 1211 Geneva 10- ក្បបទស្ស្ឡីស្ អសីណម៉ាលៈ unpubli@unog.ch។  

អតថរទ្ធ េះព្ុមព្ ាយភាគធប្ចើនររសក់ារយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហ
ប្រជាជាតិទ្ទ្លួរនទុកសទិ្ធមិនសុស (OHCHR) ប្តូវ នធរៀរចំឲ្យ 
ានតាមរណាត ញធអឡចិប្តូនចិ ។ ធលើសព្ីធនេះធទ្ៀត ររាិណតចិតចួនន 
ឯកសារចារ់រងឹ្សប្ារ់ព្័តា៌ន និង្សកមមភាព្រណតុ េះរណាត លជាកល់ាក់ 
អាចប្តវូ នរញ្ញា ទ្ញិព្ីៈ  

 
ការយិាល័យណផ្សនរអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ និងពត័្ម៌្ភន 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ 
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10- ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩២ ២៤ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩០ ១០  
អសីណម៉ាលៈ publications@ohchr.org 
 
 ធៅធព្លរញ្ញា ទ្ិញអតថរទ្ធ េះព្ុមព្ាយររស ់ការយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហ 
ប្រជាជាតិទ្ទ្ួលរនទុកសទិ្ធិមនុសស (OHCHR) អនកគួរផ្តរងាា ញឲ្យ នចាសល់ាសន់៊ូវៈ 

 បគ្នលបាំែងច្បាំបពាោះអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយណែលក្ត្ូវបក្បើក្បាស់្ ។ សូ្មផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនស្តីពីវគគបែតស ោះបណាត ល 
បគ្នលបាំែង កាលបរបិច្បឆទ ច្បាំនួនអនរចូ្បលរមួ ជាបែើម ។ អនររក៏្ត្ូវបានស្សាំឲ្យផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនក្ត្ ប់ បនាទ បព់ ី
ច្បបក់ារបែតស ោះបណាត ល ឬ ក្ពឹត្តិការែ៍ពត័្ម៌្ភន ត្តមប៉ាសស្តនក្បស្ែីយ ៍ឬ អសីណម៉ាល ។ 

 ច្បាំនួនឯរសារណែលក្ត្ូវបានបស្នើស្សាំ ច្បាំបពាោះអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយនីមួៗ  ។ 
 ប ម្ ោះរបស់្អនរទាំនារទ់ាំនង 
 ប ម្ ោះរបស់្អងគការ (រនសងររែីណែលអាច្បបើឡើបាន) 
 អាស្យោា នទាំនារទ់ាំនងត្តមនក្បស្ែីយ ៍
 បលខទូរស័្ពទ 
 បលខទូរសារ 
 អសីណម៉ាល 

 
 ធដ្ើមបធី្ទរធចញទ្ប្មង្់រញ្ញា ទ្ិញអតថរទ្ធ េះព្ុមព្ាយយកមកធប្រើប្ ស ់ ស៊ូម ច៊ូលធមើល 
OHCHR publications web page ។ ប្រសនិធរើ ានអតថរទ្ធ េះព្ុមព្ាយធៅកនងុ្ឃ្ល ងំ្ អតថរទ្ 
ធ េះព្ុមព្ាយ នឹង្ប្តូវ នធរៀរចំឲ្យានសប្ារ់រញ្ញា ទ្ិញ ធៅការយិាលយ័ររសអ់ង្គការសហ 
ប្រជាជាតិផ្ដ្លធៅជិត កនងុ្ករណីណាក៏ធដាយផ្ដ្លអាចធ្វើ ន ។ ស៊ូមកត់សាគ លថ់ា ររាិណ 
ប្តូវ នកប្មិត និង្ចធនាល េះផ្ដ្លានគំន៊ូសព្ណ៌ធមម ធៅកនងុ្រញ្ា  ី ានន័យថា អតថរទ្ធ េះព្ុមព 
្ាយមិនានធៅកនងុ្ឃ្ល ងំ្ធទ្ ។ 
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ខ្. រណាា លយ័ររសក់ារយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជា 
 ជាតិទ្ទ្លួរនទុកសទិ្ធិមនុសស (OHCHR) 
 
 បណាណ ល័យរបស់្ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ សិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) បៅរនសងទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ ផ្សតល់ពត័្ម៌្ភន នងិបស្វាបយាងក្គបក់្ជងុបក្ជាយែល់នែគូរបស់្ការយិាល័យ 
ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) យនតការ និងមស្តនតីជាំនាញណផ្សនរសិ្ទធ ិ
មនសស្្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ និងបសគគលិររបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCH-R) ។ វាម្ភនឯរសារស្តីពីសិ្ទធិមនសស្្ អត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ និងស្ម្ភា រៈឯរសារ 
បផ្ស្ងបទៀត្មយួច្បាំននួើាំជាទក្មងរ់ងឹ និងបអ ិច្បក្ត្នូិរ ។ បណាណ ល័យណែលរប៏ើឡើស្ម្ភហរែរមមក្រុមើនធាន 
ឯរសារស្តីពីការអបរ់ ាំ និងបែតស ោះបណាត លសិ្ទធិមនសស្្ផ្សងណែរបនាោះ បនតររាទាំនារទ់ាំនងជាមយួនឹងអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ិ និងបណាត ល័យ នងិវទិយសាថ នក្សាវក្ជាវស្ាំធិន់ៗ បផ្ស្ងបទៀត្ បៅជសាំវញិពិភពបោរ បោយផ្សតល់ែល់
ក្រុមបគ្នលបៅនូវការក្សាវក្ជាវ និងបស្វាបយាងត្តមបណាត ញបអ ិច្បក្ត្ូនិរ ។ 
 
 បណាណ ល័យរបស់្ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ សិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) មនិក្ត្ឹមណត្បបក្មើស្ហគមនអ៍នតរជាត្ិប៉ាសបណាណ ោះបនាោះបទ ប៉ាសណនតណលម ាំងបបើរបបក្មើជូនអនរវជិាា ជីវៈបៅ 
បក្ៅអងគការផ្សងណែរ ។ អងគការមនិណមនរោា ភបិាលណែលម្ភនមូលោា នបៅរនសងទីក្រងុហ ស្ ៊ឺណែវនិងក្ត្ូវបាន 
ទទួលសាគ ល់ជាផ្សែូវការរចួ្បបហើយពីការយិាល័យអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ បៅរនសងទីក្រងុហ ស្ ៊ឺណែវបនាោះ បហើយក្ត្ូវ
បានផ្សតល់ឲ្យនូវលទធភាពង្ហយក្សួ្លរនសងការបក្បើក្បាស់្បណាណ ល័យបនោះ ។ ស្ម្ភជិរអងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
និងត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិែនទបទៀត្ អាច្បទទួលបានសាែ រស្ម្ភគ ល់បក្បើក្បាស់្បណាណ ល័យបបណាត ោះអាស្នន ។ 
 
 បណាណ ល័យបនោះ បបើរបបក្មើជូនចបព់ីនលង ច្បន័ទ រហូត្ែល់នលង ស្សក្រ បៅបពលក្ពឹរចបព់ីបម្ភ៉ា ង ៩ នងិ 
៣០ នាទី ែល់បម្ភ៉ា ង ១២ នងិ ៣០ នាទី នងិបពលោង ច្បចបព់ីបម្ភ៉ា ង ២ ែល់បម្ភ៉ា ង ៥ ។ ក្រុមបគ្នលបៅ ក្ត្ូវណត្ 
ម្ភនអត្តស្ញ្ជញ ែបែ័ណ ណែលម្ភនបិទរបូលត្ និងបៅម្ភនស្សពលភាព (សាែ រស្ម្ភគ ល់របស់្អងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិ លិខិត្្ែងណែន អត្តស្ញ្ជញ ែបែ័ណ  ឬ បែ័ណ បបើរបរ) ។ បស្ៀវបៅបយាង មនិក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនស្ក្ម្ភប ់
ក្រុមបគ្នលបៅខចីបនាោះបទ នងិក្ត្ូវណត្ក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្បៅរនសងបណាណ ល័យណត្ប៉ាសបណាណ ោះ ។ ការបក្បើក្បាស់្ 
បណាណ ល័យ ក្ត្ូវបានោរឲ់្យស្ថិត្បៅបក្កាមវធិាន នងិបទបញ្ជា ននបណាណ ល័យរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ម្ភនការបសារសាត យបោយថា បណាណ ល័យបនោះ មនិអនសញ្ជញ ត្ឲ្យ 
អនីត្ិជនណែលមនិក្ត្ូវបានអមែាំបែើ រចូ្បលបនាោះបទ ។ 
 
វិ្ីទាក់ទ្ង្នឹង្រណាា លយ័ររសក់ារយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជា
ជាតិទ្ទ្ួលរនទុកសទិ្ធមិនុសស (OHCHR) 
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គ. ្នធានសាា រៈធ្សង្ធទ្ៀតររសក់ារយិាលយ័ឧតតមសនង្ការ 
 អង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្លួរនទុកសទិ្ធិមនុសស (OHCHR) 
 
 វសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) 
គ៊ឺជាក្បភពែម៏្ភនសារៈស្ាំធិនស់្ក្ម្ភបរ់រអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ ឯរសារបយាង នងិរក្មងឯរសារបផ្ស្ងបទៀត្ 
 រទ់ងនងឹយនតការសិ្ទធិមនសស្្អនតរជាត្ិ និងស្រមមភាពរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ ទាំពរ័ែស៏្ាំធិនន់នវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ម្ភនក្បអបស់្ក្ម្ភបណ់ស្ឡងររណែលនាាំផ្សែូវបៅររពត័្ម៌្ភនសិ្ទធ ិ
មនសស្្ រនសងបនាោះរមួម្ភន ឯរសារផ្សែូវការ ត្តមក្បបទស្ ត្តមបញ្ជា  ឬ ត្តមផ្សលក្បបយាជនរ៍បស់្អនរវជិាា ជីវៈផ្សង 
ណែរ ។ 
 
 រក្មងឯរសារផ្សែូវការ ាំងអស់្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ រអ៏ាច្បក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្ផ្សងណែរត្តម 
បណាត ញបអ ិច្បក្ត្ូនរិ ត្តមរយៈក្បពន័ធឯរសារផ្សែូវការរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ 
 
មជឈមណឌ លព្័ត៌ាន 
 បស្ច្បរតីណលែងការែ៍ និងបស្ច្បរតីក្បកាស្ពត័្ម៌្ភន  រទ់ងនឹងស្រមមភាពរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នង 
ការអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ទទួលបនទស រសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) និងយនតការសិ្ទធិមនសស្្របស់្អងគការស្ហ
ក្បជាជាតិ្ អាច្បក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្ត្តមបណាត ញបអ ិច្បក្ត្និូរ ត្តមរយៈមជឈមែឌ លពត័្ម៌្ភន ។ ពត័្ម៌្ភនលមីៗ 
ក្បតិ្ទិនននរិច្បចក្បជស ាំ និងក្ពឹត្តិការែ៍នានា បស្ច្បរតីណលែងការែ៍របស់្ឧត្តមស្នងការទទួលបនទស រសិ្ទធិមនសស្្ និង 

            រណាា លយ័ររសក់ារយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្ួលរនទុក     
            សទិ្ធិមនុសស (OHCHR) សថតិធៅជាន់ផ្ទទ លដ់្ីននអគ្នរហ្គគ យសភិី ម ៊ូតា  
             (48, Avenue Guiseppe Motta, Geneva)  
 

បណាណ ល័យបនោះ បបើរបបក្មើជូនចបព់ីនលង ច្បន័ទ រហូត្ែល់នលង ស្សក្រ បៅបពលក្ពឹរចបព់ីបម្ភ៉ា ង ៩ និង ៣០ នាទី 
ែល់បម្ភ៉ា ង ១២ និង ៣០ នាទី និងបពលោង ច្បចបព់ីបម្ភ៉ា ង ២ ែល់បម្ភ៉ា ង ៥ ។ ក្រុមបគ្នលបៅ ក្ត្ូវណត្ 
ម្ភនអត្តស្ញ្ជញ ែប័ែណ ណែលម្ភនបិទរូបលត្ និងបៅម្ភនស្សពលភាព (សាែ រស្ម្ភគ ល់របស់្អងគការស្ហក្បជា ជាត្ិ 
លិខិត្្ែងណែន អត្តស្ញ្ជញ ែប័ែណ  ឬ ប័ែណ បបើរបរ) ។ 

 
ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩៧ ៩០ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩០ ៦៥  
អសីណម៉ាលៈ library@ohchr.org 
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បស្ច្បរតីក្បកាស្ពត័្ម៌្ភនណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំររាទសរ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនស ងវសបិសាយការយិាល័យ 
ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ទទួលបនទស រសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 
 
 ស្ម្ភជិរននក្បពន័ធផ្ស្ពឡផ្សាយណែលណស្ឡងររពត័្ម៌្ភន បទស្ម្ភា ស្ន ៍ ឬ បស្ច្បរតីស្បងកត្ គួរណត្ រទ់ង 
នឹងណផ្សនរទាំនារទ់ាំនងពត័្ម៌្ភន ត្តមរយៈ 
  
អសីណម៉ាលៈ press-info@ohchr.org 
ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩៧ ៦៧ 
 +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩៣ ៨៣  

 
 
  

  
 ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនស្តីពើីនធានរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិ 
មនសស្្ (OHCHR) ណែលម្ភនលរខែៈជារោ់រច់្បាំបពាោះសាថ បន័ និងយនតការសិ្ទធិមនសស្្ែព៏ិបស្ស្ របស់្ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ សូ្មបមើលជាំពូរមយួ (បក្ច្បើន) ណែលពារព់ន័ធរបស់្បស្ៀវបៅបនោះ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 បស្ៀវបៅបនោះ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនជាទក្មងប់អ ិច្បក្ត្ូវនរិបៅរនសងវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR): http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ ។ 

 បៅទីបនាោះ អនរ នងឹររប ើញជាំពូរនានារបស់្បស្ៀវបៅបនោះ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនស្ក្ម្ភបប់ផ្សទរបច្បញយរមរបក្បើក្បាស់្ រែូ៏ច្បជា ការ 
ភាា បទ់ាំពរ័អសិនបើើែិត្មយួបៅទាំពរ័អសនិបើើែិត្មយួបផ្ស្ងបទៀត្ណែលម្ភនឯរសារបយាង ាំងអស់្ណែលក្ត្វូបានបញ្ចូ លបៅរនសងអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ ។ 

                

                 បែើមបទីទួលបានពត័្ម៌្ភនក្បាបព់បីហត្សការែ៍ជាមសន ត្តមរយៈអសីណម៉ាល ចូ្បរបញ្ាូ នស្ាំបែើ ស្សាំបៅកាន់  
                    press-info@ohchr.org i 



50 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 

IV. សាថ រ័នសនធិសញ្ញា សទិ្ធិមនុសស 
 
 

ទ្ិដ្ឋភាព្រមួននសាថ រ័នសនធិសញ្ញា សទិ្ធិមនុសស  
  
ែូច្បណែលបៅថាសាថ បន័ ស្នធ ិ
ស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ ? 
 
 សាថ បន័ ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធ ិ
មនសស្្ គ៊ឺជាគែៈរម្ភម ើិការនន 
មស្តនតីជាំនាញឯររាជយ ណែលពិនិត្យ 
ត្តមោនការអនសវត្តស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិ 
មនសស្្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
របស់្ភាគីរែា ។ បគ បើឡើរិច្បចការបនោះ 
បោយក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិបលើ 
របាយការែ៍ ណែលក្ត្ូវបានោរ់ជូន 
ពិនិត្យត្តមែាំណារ់កាលបោយភាគី 
រែាស្តីពីវធិានការ ណែលក្ត្វូបាន 
ក្បកានយ់រ បែើមបអីនសវត្តបទបបញ្ញត្តិនន 
ស្នធិស្ញ្ជញ  ។ សាថ បន័ 
ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ភាគបក្ច្បើន 
ម្ភនស្មត្ថភាពរនសងការទទួល 
និងពិចរណាបលើពារ្បែតឹ ង 
នីមយួៗ ច្បាំណែរឯ មយួច្បាំនួនតូ្ច្ប 
អាច្បអនសវត្តការបស្សើប សួ្រ ។ 
សាថ បន័មយួ គ៊ឺអនសគែៈ រមមការទប ់
សាក ត្ក់ារបើឡើ រសែរមម 
ក្ត្ូវបានក្បគល់អាែត្ត ិបែើមប ី
អនសវត្តែាំបែើ រទស្្នរិច្បចបៅកាន ់
ទីរណនែងណែលមនសស្្ អាច្បក្ត្ូវបាន 

ែរហូត្បស្រភីាពជាមូលោា ន  
បែើមបទីប់សាក ត្ក់ារបើឡើ រសែរមម ។ 
 
បត្ើបគបើឡើការង្ហរត្តមវើីិណា ? 
 
 បោយរមួ ាំងកាត្ពឡរិច្បចរបស់្ 
ខែួនរនសងការអនសវត្តបទបបញ្ញត្តិ 
ស្ាំធិន់ៗ ននស្នធិស្ញ្ជញ  ណែលខែួនជា 
ភាគីននស្ញ្ជញ បនោះណែរបនាោះ ភាគីរែា 
នីមយួៗ ក្ត្ូវបានត្ក្មូវឲ្យោរជូ់ន 
ពិនិត្យរបាយការែ៍បទៀង ត្់ស្តីពី 
របបៀបណែលរែាបនោះ បានអនសវត្ត 
បទបបញ្ញត្តិស្នធិស្ញ្ជញ  ។ សាថ បន័ 
ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ពារព់ន័ធ 
ពិចរណាបលើរបាយការែ៍ ាំង បនោះ 
បៅច្បាំបពាោះមសខគែៈក្បត្ិភូនន រែាភាគី 
និងបោយពិចរណាបលើ 
ពត័្ម៌្ភន ាំងអស់្ រនសងបនាោះរមួម្ភន 
ពត័្ម៌្ភនជាោយលរខែ៍អរ្រ 
បណនថមណែលក្ត្ូវបានផ្សតល់ជូនបោយ 
ភាគីរែា រែូ៏ច្បជា ពត័្ម៌្ភន ណែល 
ក្ត្ូវបានផ្សតល់បោយផ្លទ ល់ម្ភត្ ់បៅ 
រនសងអាំ សងបពលពិចរណាបលើ 
របាយការែ៍ ។ គែៈរម្ភម ើិការ រ៏ 

ក្ត្ូវទទួលផ្សងណែរនូវពត័្ម៌្ភនពី 
ទីភាន រង់្ហរអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
សាថ បន័ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
(NHRI) និងត្ួអងគស្ងគម ស្សីវលិ 
ជាពិបស្ស្ អងគការមនិណមន 
រោា ភបិាល (NGO) ស្ម្ភគមអនរ 
វជិាា ជីវៈ និងក្គឹោះសាថ នសិ្រាអបរ់ ាំ ។ 
 
 បោយណផ្សអរបលើែាំបែើ រការ 
បនោះ សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ 
អនសមត័្បលើអឡីណែលក្ត្ូវ បានបគែឹងជា 
ទូបៅថាជា “បស្ច្បរតីស្បងកត្ 
ស្ននិោា ន” ណែលបយាងបៅ 
ត្តមទិែាភាពវជិាម្ភនននការអនសវត្ត 
ស្នធិស្ញ្ជញ របស់្រែា និងត្ាំបន ់
ណែលសាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ  ផ្សតល់ 
អនសសាស្នែ៍ល់រែាឲ្យអនសវត្ត 
វធិានការបនត ។  

 
     
 បស្ៀវបៅបនោះ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនជាទក្មងប់អ ិច្បក្ត្ូវនរិបៅរនសងវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR): http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ ។ 

 បៅទីបនាោះ អនរ នងឹររប ើញជាំពូរនានារបស់្បស្ៀវបៅបនោះ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនស្ក្ម្ភបប់ផ្សទរបច្បញយរមរបក្បើក្បាស់្ រែូ៏ច្បជា ការ 
ភាា បទ់ាំពរ័អសិនបើើែិត្មយួបៅទាំពរ័អសនិបើើែិត្មយួបផ្ស្ងបទៀត្ណែលម្ភនឯរសារបយាង ាំងអស់្ណែលក្ត្វូបានបញ្ចូ លបៅរនសងអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ ។ 
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 បោយរមួ ាំងការពិចរណា 
បៅបលើរបាយការែ៍របស់្ភាគីរែា 
សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  បក្បើក្បាស់្ 
មសខង្ហរបផ្ស្ងបទៀត្ បែើមបពីក្ងឹងការ 
អនសវត្តស្នធិស្ញ្ជញ ៈ 
 គែៈរម្ភម ើកិារសិ្ទធមិនសស្្ 

គែៈរម្ភម ើកិារ 
បាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់នការ 
បរ ើស្បអើងពូជសាស្ន ៍គែៈ 
រម្ភម ើកិារក្បឆ្ាំង រសែរមម 
គែៈរម្ភម ើកិារ 
បាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើង 
ក្បឆ្ាំងនងឹស្តស្តីបភទ 
គែៈរម្ភម ើកិារការពារសិ្ទធ ិ
ពលររបទស្នតរក្បបវស្ន ៍
នងិស្ម្ភជរិ ាំងអស់្នន 
ក្គសួារពរួបគ គែៈរម្ភម ើកិារ 
ការពារសិ្ទធរិបស់្ជនពកិារ និង
គែៈរម្ភម ើិការក្បឆ្ាំងនឹង 
ការបាត្់ខែួនបោយបងខាំ (បៅក្ត្ឹម ណខ 
រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ មនិ ន ់
ក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងបទ) អាច្ប 
ពិចរណាបៅបលើពារយបែតឹ ង ឬ 
ឯរសារបែតឹ ងពីបសគគល (ឬ ក្រុម 
របស់្បសគគល រនសងររែី 
គែៈរម្ភម ើិការ 
បាំបាត្រ់ាល់ទក្មង់ននការបរ ើស្ 
បអើងជាត្ិសាស្ន៍ គែៈរម្ភម ើិការ 
បាំបាត្រ់ាល់ទក្មង់ននការបរ ើស្បអើងក្ប
ឆ្ាំងស្តស្តីបភទ និងគែៈរម្ភម ើិការ 
ការពារសិ្ទធិជនពិការ) 
ណែល ម រស្សាំសិ្ទធិរបស់្ខែួន 
ក្ត្ូវបានរ ាំបោភបាំពានបោយ 
ភាគីរែា ។ បៅបពលណែលវាចូ្បល 
ជាើរម្ភន ពិើីសារបណនថមនន 
រត្កិាស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពសិី្ទធ ិ

 បស្ែារចិ្បច ស្ងគមរចិ្បច នងិវបបើម ៌
រន៏ឹងអនសញ្ជញ ត្ 
ឲ្យម្ភនផ្សងណែរនូវបែតឹ ងជា 
លរខែៈបសគគល ។ បៅរនសង 
យនតការទទួលពារយបែតឹ ង 
 ាំងបនោះ សាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ  
អាច្បអនសមត័្វធិានការបបណាត ោះ 
អាស្នន រនសងររែីបនាទ ន ់បែើមប ី
ររាសាថ នភាពរហូត្ែល់បគ 
អាច្បបើឡើបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តជា 
សាថ ពរបលើបញ្ជា  ។ 

 គែៈរម្ភម ើិការក្បឆ្ាំង 
 រសែរមម គែៈរម្ភម ើិការ 
បាំបាត្រ់ាល់ទក្មង់នន 
ការបរ ើស្បអើងក្បឆ្ាំង ស្តស្តីបភទ 
គែៈរម្ភម ើិការការ 
ពារសិ្ទធិជនពិការ និង 
គែៈរម្ភម ើិការក្បឆ្ាំងនឹងការបា
ត្ខ់ែួនបោយបងខាំ អាច្បផ្សតួច្ប 
បផ្សតើមការសារសួ្រ ក្បសិ្នបបើបគ 
បានទទួលបានពត័្៌ម្ភន ណែល 
អាច្បបជឿទសរច្បិត្តបានណែលម្ភន 
ស្នទស្្នស៍្មបហត្សស្មផ្សល 
ននការរ ាំបោភបាំពានែើ៏ងនើ់ងរ 
ើងនើ់ងរធិែ ាំង ឬ ជាក្បពន័ធបលើ 
ស្នធិស្ញ្ជញ របស់្ភាគីរែា ។ 

 គែៈរម្ភម ើិការបាំបាត្រ់ាល់ 
ទក្មងក់ារបរ ើស្បអើងពូជសាស្ន ៍
គែៈរម្ភម ើិការសិ្ទធិមនសស្្ 
គែៈរម្ភម ើិការក្បឆ្ាំង 
 រសែរមម គែៈរម្ភម ើិការ 
បាំបាត្រ់ាល់ទក្មង់នន 
ការបរ ើស្បអើងក្បឆ្ាំងនឹងស្តស្តីបភទ 
គែៈរម្ភម ើិការទទួល 
បនទសរពលររបទស្នតរក្បបវស្ន ៍ 

 ម្ភននីត្ិវើិី បែើមបបីោោះក្សាយ 
បែតឹ ងអនតររែា ឬ ទាំនាស់្ និង 

 គែៈរម្ភម ើិការលសបបាំបាត្ ់
ការបរ ើស្បអើងជាត្ិសាស្ន ៍
បានបបងកើត្នីត្ិវើិី រទ់ងនឹង 
វធិានការក្ពម្ភនជាមសន និង 
វធិានការបនាទ ន់ ។ 

  
 សាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិ 
រអ៏នសមត័្ផ្សងណែរនូវបស្ច្បរតី 
ស្បងកត្ទូបៅ និងបរៀបច្បាំរិច្បច 
ពិភារាក្បធានបទទូបៅស្តីពីរមមវត្ថស 
ពិបស្ស្ បែើមបផី្សតល់ការណែនាាំ 
ស្ាំធិនប់លើការអនសវត្ត ។ 
 
វើីិ រទ់ង និងបើឡើការជាមយួនឹង 
សាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ 
  
 ការបើឡើការង្ហរជាមយួនឹង 
សាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ 
បញ្ជា រថ់ាជាមបើយបាយ 
ក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាពស្ក្ម្ភប ់
ស្ងគមស្សីវលិ រមួច្បាំណែររនសងការ 
អនសវត្តសិ្ទធិមនសស្្ និងការបបងកើត្ 
វធិានការសិ្ទធិមនសស្្ ។  
 
 ម្ភនមបើយបាយមយួ ច្បាំនួន 
ណែលត្តមរយៈបនោះស្ងគមស្សីវលិ 
អាច្បចូ្បលរមួពារព់ន័ធជា 
មយួនឹងក្បពន័ធសាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ  
សិ្ទធិមនសស្្ ទនទឹមនឹងបនោះ 
ពិចរណាបៅបលើការបរៀបច្បាំជារ ់ 

 ោររ់បស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ     
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            ការទាក់ទ្ង្នឹង្សាថ រ័ន សនធិសញ្ញា សទិ្ធិមនុសស  
 
 គែៈរម្ភម ើិការ ាំងអស់្ អាច្បក្ត្ូវបាន រទ់ង ត្តមរយៈការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ បៅទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ ត្តមរយៈ: 
 

[ប ម្ ោះរបស់្គែៈរម្ភម ើកិារ] 
ស្ថិត្បៅជាមយួនឹងការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ 
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10- ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ២៩ 

 

នីមយួៗ ឧ ហរែ៍ៈ 
 ការបលើររមពស់្ការផ្សតល់ស្ចច ប័ន 

បលើស្នធិស្ញ្ជញ  ។ 
 ការពិនិត្យត្តមោនបលើការអនសវត្ត 

ត្តមរបស់្ភាគីរែាបៅនឹងកាត្ពឡ 
រិច្បចបើឡើរបាយការែ៍របស់្ខែួន ។ 

 ការោរជូ់នពិនិត្យពត័្ម៌្ភនជា 
ោយលរខែ៍អរ្រ និងឯរសារ 
បៅសាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ 
រនសងបនាោះរមួម្ភន ត្តមរយៈ 
របាយការែ៍ជាោយលរខែ៍ 
អរ្រ ។ 

 ការពឹងពារ់បៅនឹងច្បាប់របស់្អងគ/ 
គែៈស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ 
នីមយួៗ បោយចូ្បលរមួរនសងវគគ 
សិ្រារបស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  
សិ្ទធិមនសស្្រនសងនាមជាអនរស្បងកត្ 
ការែ៍ ឬ ត្តមរយៈឯរសារបស្នើ 
ស្សាំពិនិត្យ ណែលក្ត្ូវបានបង្ហា ញ 

ជូនបោយផ្លទ ល់ម្ភត្ ់។ 
 ការអនសវត្តបនតបស្ច្បរតីស្បងកត្ 

ស្ននិោា នរបស់្សាថ បន័ 
ស្នធិស្ញ្ញ សិ្ទធិមនសស្្ ។ 

 ការោរជូ់នពិនិត្យនូវពារយ 
បែតឹ ងនីមយួៗបៅសាថ បន័ 
ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ 
(គែៈរម្ភម ើិការសិ្ទធិមនសស្្ 
គែៈរម្ភម ើិការ 
បាំបាត្រ់ាល់ទក្មង់ននការបរ ើស្ 
បអើងក្បឆ្ាំងនឹងស្តស្តីបភទ 
គែៈរម្ភម ើិការ 
បាំបាត្រ់ាល់ទក្មង់ននការបរ ើស្ 
បអើងពូជសាស្ន ៍និងគែៈ 
រម្ភម ើិការទទួលបនទសរពលររ 
បទស្នតរក្បបវស្ន)៍ ។ 

 ការផ្សតល់ពត័្ម្ភន បែើមបជីាំរសញឲ្យ 
ម្ភនការសារសួ្រជាការស្ម្ភង ត្ ់
(គែៈរម្ភម ើិការក្បឆ្ាំង 
 រសែរមម 
និងគែៈរម្ភម ើិការបាំបាត្់ 
រាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្ 
ការផ្សតល់ពត័្៌ម្ភនស្ក្ម្ភបន់ីត្ិវើិី 

បអើងក្បឆ្ាំងស្តស្តីបភទ) ។ 
 ការផ្សតល់ពត័្៌ម្ភនស្ក្ម្ភប់ 

នីត្ិវើិីក្ពម្ភនជាមសន និងបនាទ ន់ 
(គែៈរម្ភម ើិការ 
បាំបាត្រ់ាល់ទក្មង់ 
ននការបរ ើស្បអើងពូជសាស្ន)៍ និង 

 ការោរឯ់រសារបស្នើស្សាំពិនិត្យ 
ជូនបៅអនតរគែៈរម្ភម ើិការ 
ក្បចាំឆ្ន ាំរបស់្សាថ បន័ 
ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ។ 

i 
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ក. ដ្៊ូចធមតចផ្ដ្លធៅថា សាថ រ័នសនធិសញ្ញា សទិ្ធមិនុសស ? 
 
 ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្អនតរជាត្ិច្បាំនួនក្បាាំបនួ ណែលក្ត្ូវបានពិនិត្យត្តមោនបោយសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  
សិ្ទធិមនសស្្ បបងកើត្ឲ្យម្ភនកាត្ពឡរិច្បចស្ក្ម្ភបរ់ែារនសងការបលើររមពស់្ និងការពារសិ្ទធិមនសស្្ ។ បៅបពលណែល 
រែាស្សខច្បិត្តលាំឱនត្តមស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ត្តមរយៈការផ្សតល់ស្ចច បន័5 ឬការចូ្បលជាភាគី6 រែាបនាោះកាែ យជា 
ភាគីរែាននស្នធិស្ញ្ជញ បនាោះ នងិទទួលយរកាត្ពឡរចិ្បចផ្សែូវច្បាប ់ បែើមបអីនសវត្តសិ្ទធិណែលក្ត្ូវបានណច្បងបៅរនសងវា ។7 
ស្នធិស្ញ្ជញ អនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនការបបងកើត្គែៈរម្ភម ើកិារមស្តនតជីាំនាញឯររាជ្អនតរជាត្ ិ (គែៈស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធ ិ
មនសស្្) បែើមបពីិនតិ្យត្តមោនការអនសវត្តបទបបញ្ញត្តិននស្នធិស្ញ្ជញ បៅរនសងបណាត ក្បបទស្ ាំងបនោះ ណែលបាន 
ផ្សតល់ស្ចច បន័ ឬ ចូ្បលជាភាគនីនស្នធិស្ញ្ជញ  ាំងបនោះ ។8 
 
 ក្បពន័ធសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ម្ភនត្ួនាទីស្ាំធិនន់ក្រណលងរនសងការពក្ងឹងរិច្បច 
ការពារសិ្ទធិមនសស្្បៅថាន រជ់ាត្ិ ។ អាែត្តបឋម ណែលម្ភនលរខែៈទូបៅច្បាំបពាោះសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធ ិ
មនសស្្ ាំងអស់្ គ៊ឺក្ត្ូវពនិតិ្យត្តមោនការអនសវត្តស្នធិស្ញ្ជញ ពារព់ន័ធ បោយក្ត្ួត្ពនិិត្យប ើងវញិបលើរបាយ 
ការែ៍ ណែលក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យបៅត្តមែាំណារក់ាលបោយភាគីរែា ។ 
 
 បៅក្ត្ឹមណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ ម្ភនសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ច្បាំននួក្បាាំបនួៈ 
 

                                                 
5
 ការផ្សតល់ស្ចច បន័ ការស្សខច្បតិ្តលាំឱនត្តម និងការអនសមត័្ត្តម ណែល ាំងអស់្ ស្ាំបៅបៅបលើអាំបពើណែលត្តមរយៈបនោះ រែា រាំែត្អ់ាំពីការយល់ក្ពមរបស់្ 
ខែួន បែើមបឲី្យភាា បក់ាត្ពឡរចិ្បចបោយស្នធសិ្ញ្ជញ  ។ ជាែាំណារក់ាលមសនការផ្សតល់ស្ចច បន័ ការច្បសោះហត្ថបលធិបលើស្នធសិ្ញ្ជញ  រប៏បងកើត្ឲ្យម្ភនកាត្ពឡរិច្បច 
ស្ក្ម្ភបរ់ែា បៅរនសងច្បបនាែ ោះបពលរវាងការច្បសោះហត្ថបលធិ នងិការផ្សតល់ស្ចច បន័ ការស្សខច្បិត្តលាំឱនត្តម ឬ ការអនសមត័្ត្តម បែើមបបីញ្ឈប ់ បោយច្បិត្តបទៀង 
ក្ត្ង ់ នូវអាំបពើណែលបើឡើឲ្យខូច្បធិត្ែល់ទសិ្បៅ និងបគ្នលបាំែងរបស់្ស្នធិស្ញ្ជញ ណាមយួ (ចូ្បរបមើលម្ភក្ត្ត ១៨ ននអនសស្ញ្ជញ ក្រងុវណីយនននច្បាបស់្នធ ិ
ស្ញ្ជញ ) ។ 
6
 ការចូ្បលជាភាគី គ៊ឺជាអាំបពើណែលត្តមរយៈបនោះ  រែាណែលមនិ នប់ានច្បសោះហត្ថបលធិបលើស្នធសិ្ញ្ជញ  ស្ណមតងបច្បញនូវការយល់ក្ពមរបស់្ខែួន បែើមបកីាែ យ 
ជាភាគីននស្នធសិ្ញ្ជញ បនាោះ បោយបនតររា “មបើយបាយចូ្បលជាភាគី” ជាមយួនឹងបោរអគគបលធិើកិារអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ។ ការចូ្បលជាភាគ ីម្ភន 
អានសភាពែូច្បគ្នន នឹងការផ្សតល់ស្ចច បន័ ការស្សខច្បតិ្តលាំឱនត្តម ឬ ការអនសមត័្ត្តម ។ 
7
 បលើរណលងណត្បទបបញ្ញត្តិននស្នធិស្ញ្ជញ ណែលផ្សទសយនឹងបស្ច្បរតីណលែងការែ៍ណែលរែាបានចូ្បលជាភាគ ី ។ វាជាបស្ច្បរតីណលែងការែ៍ណែលក្ត្ូវបានបើឡើប ើង 
បោយរែា ណែលត្តមរយៈបនោះ វា អោះអាងែរបច្បញ ឬ បតូរអានសភាពត្តមផ្សែូវច្បាបន់នបទបបញ្ញត្តិខែោះននស្នធសិ្ញ្ជញ  បៅរនសងការបក្បើក្បាស់្វាច្បាំបពាោះរែាបនាោះ ។ 
បស្ច្បរតីណលែងការែ៍ អាច្បជួយ រែាឲ្យអាច្បចូ្បលរមួបានបៅរនសងស្នធិស្ញ្ជញ ពហសភាគ ី ណែលរែា បបើមនិែូបចន ោះបទ នឹងមនិអាច្ប ឬ មនិស្សខច្បិត្តចូ្បលរមួបទ ។ រែា 
 ាំងឡាយ អាច្បបើឡើបស្ច្បរតីណលែងការែ៍ច្បាំបពាោះស្នធសិ្ញ្ជញ  បៅបពលណែលរែា ាំងបនាោះ ច្បសោះហត្ថបលធិ ផ្សតល់ស្ចច បន័ ស្សខច្បិត្តលាំឱនត្តម អនសមត័្ត្តម ឬ 
ចូ្បលជាភាគីននស្នធសិ្ញ្ជញ បនាោះ ។ បស្ច្បរតីណលែងការែ៍ មនិអាច្បផ្សទសយបៅនឹងទិស្បៅ និងបគ្នលបាំែងននស្នធិស្ញ្ជញ បទ ។ 
8
 រត្កិាស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពីសិ្ទធិបស្ែារចិ្បច សិ្ទធិណផ្សនរស្ងគម និងសិ្ទធណិផ្សនរវបបើម ៌ មនិអនសញ្ជញ ត្ជារោ់រឲ់្យម្ភនការបបងកើត្សាថ បន័ ស្នធសិ្ញ្ជញ បទ ប៉ាសណនត 
ផ្សតល់ែល់ក្រុមក្បឹរាបស្ែារចិ្បច និងស្ងគមរិច្បច (ECOSOC) អាែត្តិទូបៅ បែើមបពីនិិត្យត្តមោនការអនសវត្តរត្កិាស្ញ្ជញ បនោះ ។ បៅរនសងឆ្ន ាំ ១៩៨៥ ក្រុម 
ការង្ហរស្មយ័ក្បជសាំ ណែលក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងបោយក្រមុក្បរឹាបស្ែារិច្បច នងិស្ងគមរចិ្បច (ECOSOC) បែើមបជីយួ រនសងការពិចរណាបៅបលើរបាយការែ៍ 
របស់្ភាគរីែា ក្ត្ូវបានបតូរស្ម្ភស្ភាព ត្តមគាំរូននសាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ  និងបតូរប ម្ ោះ “គែៈរម្ភម ើកិារសិ្ទធិបស្ែារិច្បច សិ្ទធណិផ្សនរស្ងគម និងសិ្ទធិណផ្សនរវបប-ើម ៌
(បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 1985/17 របស់្ក្រមុក្បរឹាបស្ែារិច្បច និងស្ងគមរចិ្បច (ECOSOC)) ។ គែៈរម្ភម ើកិារ ណែលបានជបួក្បជសាំជាបលើរទីមយួ 
បៅរនសងឆ្ន ាំ ១៩៨៧ ក្ត្ូវបានចត្ទ់សរជាគែៈស្នធិស្ញ្ជញ  ។ 



54 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 គែៈរម្ភម ើកិារសិ្ទធមិនសស្្ ណែលពិនិត្យត្តមោនការអនសវត្តរត្កិាស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពសិី្ទធពិលរែា 
នងិសិ្ទធនិបយាបាយ (ឆ្ន ាំ ១៩៦៦) នងិពិើសីារបណនថមរបស់្វា ។ 

 គែៈរម្ភម ើកិារសិ្ទធបិស្ែារចិ្បច ស្ងគមរចិ្បច នងិវបបើម ៌ ណែលពិនិត្យត្តមោនការអនសវត្ត រត្កិា 
ស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពសិី្ទធបិស្ែារចិ្បច ស្ងគមរចិ្បច នងិ វបបើម ៌(ឆ្ន ាំ ១៩៦៦) ។ 

 គែៈរម្ភម ើកិារបាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងពូជសាស្ន ៍ ណែលពិនិត្យត្តមោនការអនសវត្ត 
អនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពកីារបាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងពូជសាស្ន ៍(១៩៦៥) ។ 

 គែៈរម្ភម ើកិារបាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងក្បឆ្ាំងនងឹស្តស្តីបភទ ណែលពនិិត្យត្តមោនការ 
អនសវត្តអនសស្ញ្ជញ ស្តីពកីារបាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងក្បឆ្ាំងនងឹស្តស្តីបភទ (១៩៧៩) ។ 

 គែៈរម្ភម ើកិារក្បឆ្ាំង រសែរមម ណែលពនិិត្យត្តមោនការអនសវត្ត អនសស្ញ្ជញ ក្បឆ្ាំង រសែរមម 
នងិការក្បក្ពតឹ្តមរបលើខែួន ឬទែឌ រមមឯបទៀត្  ណែលបោរបៅ អមនសស្្ើម ៌  ឬ បបនាថ របនាទ ប 
(១៩៨៤) ។ 

 អនសគែៈរមមការបង្ហក រ រសែរមម ណែលក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើង ត្តមរយៈ ពើិសីារបណនថមបលើអនសស្ញ្ជញ  
ក្បឆ្ាំង រសែរមម នងិការក្បក្ពតឹ្តមរបលើខែួន ឬទែឌ រមមឯបទៀត្  ណែលបោរបៅ អមនសស្្ើម ៌
ឬបបនាថ របនាទ ប (២០០២) ។ 

 គែៈរម្ភម ើកិារទទលួបនទសរសិ្ទធរិសម្ភរ ណែលពនិិត្យត្តមោនការអនសវត្តអនសស្ញ្ជញ ស្តីពសិី្ទធរិសម្ភរ 
(១៩៨៩) និងពិើសីារបណនថមរបស់្វា ។ 

 គែៈរម្ភម ើកិារទទលួបនទសរពលររបទស្នតរក្បបវស្ន ៍ ណែលពិនិត្យត្តមោនការអនសវត្តអនសស្ញ្ជញ អនតរ 
ជាត្សិ្តីពកីារការពារសិ្ទធពិលររបទស្នតរក្បបវស្ន ៍ នងិស្ម្ភជរិ ាំងអស់្នន ក្គសួារពរួបគ (១៩៩០) 
និង 

 គែៈរម្ភម ើកិារការពារសិ្ទធជិនពកិារ ណែលពិនតិ្យត្តមោនការអនសវត្តអនសស្ញ្ជញ ស្តីពសិី្ទធ ិ ជនពកិារ 
(២០០៦) ។9 

 
 សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ទីែប ់ គែៈរម្ភម ើកិារក្បឆ្ាំងនងឹការបាត្ខ់ែួនបោយបងខាំ នឹងក្ត្ូវបាន 
បបងកើត្ប ើង កាលណាអនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្កិារពារបសគគល ាំងឡាយ ពកីារបាត្ខ់ែួនបោយបងខាំ (២០០៦) 
ចូ្បលជាើរម្ភនភាែ ម ។10 
  

                                                 
9
 ការផ្សតល់ស្ចច បន័ នងិការចូ្បលជាភាគីននស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្របស់្បណាត រែានានា បានបរើនប ើងយា៉ា ងបក្ច្បើន រនសងរយៈបពលជាបក្ច្បើនឆ្ន ាំរនែងបៅលមីៗ 
បនោះ ។ បៅក្ត្ឹមនលងទ ី៣០ ណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ ម្ភនៈ ភាគីរែាច្បាំននួ ១៦២ ជាភាគីននរត្ិកាស្ញ្ជញ អនតរជាត្ិស្តីពីសិ្ទធិពលរែា នងិសិ្ទធិនបយាបាយ ១៥៩ 
ជាភាគីននរត្កិាស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពសិី្ទធិបស្ែារចិ្បច សិ្ទធិណផ្សនរស្ងគម និងសិ្ទធិណផ្សនរវបបើម ៌ ១៧៣ ជាភាគីននអនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្ិស្តីពីការលសបបាំបាត្រ់ាល់ 
ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងជាត្សិាស្ន ៍១៨៥ ជាភាគីននអនសស្ញ្ជញ ស្តីពកីារលសបបាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ ១៤៥ ជាភាគីននអនសស្ញ្ជញ  
ក្បឆ្ាំង រសែរមម នងិការក្បក្ពឹត្តមរបលើខែួន ឬទែឌ រមមឯបទៀត្ ណែលបោរបៅ អមនសស្្ើម ៌ ឬបបនាថ របនាទ ប ១៩៣ ជាភាគីននអនសស្ញ្ជញ ស្តីព ី
សិ្ទធិរសម្ភរ ៣៩ ជាភាគីននអនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពរីិច្បចការពារសិ្ទធិរបស់្ពលររបទស្នតរក្បបវស្ន ៍និងស្ម្ភជរិ ាំងអស់្របស់្ក្គសួារពរួបគ នងិ ៤០ ជា 
ភាគីននអនសស្ញ្ជញ ស្តីពសិី្ទធិរបស់្ជនពិការ ។    
10 បៅក្ត្មឹនលងទី ៣០ ណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ ម្ភនភាគរីែាច្បាំនួនក្បាាំ ជាភាគីននអនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្ិបែើមបកីារការពារមនសស្្ ាំងអស់្ពីការបាត្ខ់ែួនបោយ 
បងខាំ ។ ស្នធសិ្ញ្ជញ  នឹងចូ្បលជាើរម្ភន កាលណាវា ក្ត្ូវបានផ្សតល់ស្ចច បន័ ឬ ចូ្បលជាភាគី បោយរែាច្បាំននួ ២០ ។  



55 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 ែូច្បណែលបានបង្ហា ញជូនធិងបលើ ស្នធិស្ញ្ជញ ខែោះ ក្ត្ូវបានបាំបពញបោយពើីសីារបណនថម ណែលភាគីរែានន 
ស្នធិស្ញ្ជញ  អាច្បផ្សតល់ស្ចច បន័ ។11 ពិើីសារបណនថម ម្ភនណច្បងពីសិ្ទធិស្ាំធិន់ៗ បណនថមបទៀត្ ឬ ណច្បងពីនីត្ិវើិីពនិិត្យ 
ត្តមោនបណនថមបទៀត្ ។ ម្ភនពិើីសារបណនថមច្បាំននួក្បាាំពីរននស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្អនតរជាត្ិៈ 

 ពើិសីារបណនថម ននរត្កិាស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពសិី្ទធពិលរែា នងិសិ្ទធនិបយាបាយ ។ 
 ពើិសីារបណនថមទពីរី ននរត្កិាស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពសិី្ទធពិលរែា នងិសិ្ទធនិបយាបាយ ណែលម្ភន 

បគ្នលបាំែងលសបបចលប ស្ក្បហារជវីតិ្ ។ 
 ពើិសីារបណនថមននអនសស្ញ្ជញ ស្តីពកីារបាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងក្បឆ្ាំងនងឹស្តស្តីបភទ ។ 
 ពើិសីារបណនថម ននអនសស្ញ្ជញ ស្តីពសិី្ទធរិសម្ភរពារព់ន័ធនងឹរសម្ភរបៅរនសងជបម្ភែ ោះក្បោបអ់ាវសើ ។ 
 ពើិសីារបណនថមននអនសស្ញ្ជញ ស្តីពសិី្ទធរិសម្ភរពារព់ន័ធនងឹការលរែូ់ររសម្ភរ បពស្យចររសម្ភរ 

នងិកាមសាស្តស្តរសម្ភរ ។ 
 ពើិសីារបណនថមបលើអនសស្ញ្ជញ ក្បឆ្ាំង រសែរមម នងិការក្បក្ពតឹ្តមរបលើខែួន ឬទែឌ រមមឯបទៀត្ 

ណែលបោរបៅ អមនសស្្ើម ៌ឬបបនាថ របនាទ ប។  
 ពើិសីារបណនថមននអនសស្ញ្ជញ ស្តីពសិី្ទធជិនពកិារ ។12 

 
 ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ បានអនសមត័្ពិើសីារបណនថម ននរត្កិាស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពសិី្ទធបិស្ែារចិ្បច 
ស្ងគមរចិ្បច នងិវបបើម ៌បៅនលងទី ១៨ ណខ មលិសនា ឆ្ន ាំ ២០០៨ ។13  
 
 គែៈរម្ភម ើិការ ម្ភនស្ម្ភស្ភាពមស្តនតីជាំនាញឯររាជយព ី១០ បៅ ២៣ របូ ណែលម្ភនស្មត្ថភាពរនសង 
វស័ិ្យសិ្ទធិមនសស្្ណែលក្ត្ូវបានទទួលសាគ ល់ ។ ពរួបគក្ត្ូវបានបក្ជើស្ត្តាំង និងបបាោះបឆ្ន ត្បក្ជើស្បរ ើស្បោយ 
ភាគីរែា ស្ក្ម្ភបអ់ាែត្តិបលររយៈបពលបនួឆ្ន ាំ ណែលអាច្បបនតបទៀត្បាន ។ ស្នធិស្ញ្ជញ លមីៗបនោះ រក្មតិ្ច្បាំនួន 
អាែត្តិណែលស្ម្ភជរិននសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ អាច្បទទួលបានបៅពីរឆ្ន ាំវញិ ។ 
 
 សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ាំងអស់្ ក្ត្ូវបានបបក្មើបោយអងគភាពស្នធិស្ញ្ជញ  នងិត្តមោនបនត 
ននសាធិស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ 
(OHCHR) ណែលទទួលឯរសារបស្នើស្សាំពិនិត្យរបាយការែ៍ និងឯរសារ រទ់ងគ្នន ស្ក្ម្ភបស់ាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  
បរៀបច្បាំរបាយការែ៍ អនសវត្តការក្សាវក្ជាវ ផ្សតល់រិច្បចស្ហក្បត្ិបត្តិការបបច្បចរបទស្ ការណែនាាំ និងបស្ច្បរត ី
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 រែា អាច្បផ្សតល់ស្ចច បន័បលើពិើសីារបណនថមននអនសស្ញ្ជញ ស្តីពសិី្ទធិរសម្ភរ ក្បសិ្នបបើរែាបនាោះ ជាហត្ថបលខីននអនសស្ញ្ជញ  ប៉ាសណនតមនិ នប់ានផ្សតល់ស្ចច បន័ ឬ 
ចូ្បលជាភាគីននអនសស្ញ្ជញ បនាោះបទ ។ 
12 បៅក្ត្មឹនលងទី ៣០ ណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ ម្ភនៈ ភាគីរែាច្បាំននួ ១១១ ជាភាគនីនពិើសីារបណនថមននរត្ិកាស្ញ្ជញ អនតរជាត្ិស្តីពសិី្ទធិពលរែា និងសិ្ទធ ិ
នបយាបាយ ៦៨ ជាភាគីននពិើសីារបណនថមទីពីរននរត្កិាស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពសិី្ទធពិលរែា និងសិ្ទធនិបយាបាយ ណែលម្ភនបគ្នលបាំែងលសបបាំបាត្ប់ចល 
ប ស្ក្បហារជីវតិ្ ៩២ ជាភាគនីនពើិសីារបណនថមននអនសស្ញ្ជញ ស្តីពីការបាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងក្បឆ្ាំងនឹងស្តស្តីបភទ ១២៣ ជាភាគីននពើិីសារ 
បណនថមននអនសស្ញ្ជញ ស្តីពីសិ្ទធិរសម្ភរពារព់ន័ធនឹងរសម្ភរបៅរនសងជបម្ភែ ោះក្បោបអ់ាវសើ ១២៩ ជាភាគីននពិើសីារបណនថមននអនសស្ញ្ជញ ស្តីពីសិ្ទធិរសម្ភរពារព់ន័ធនងឹ 
ការលរែូ់ររសម្ភរបពស្យចររសម្ភរ និងកាមសាស្តស្តរសម្ភរ ៣៥ ជាភាគនីនពើិសីារបណនថមននអនសស្ញ្ជញ ក្បឆ្ាំង រសែរមម នងិការក្បក្ពឹត្តមរបលើខែួន ឬ 
ទែឌ រមមឯបទៀត្ណែលបោរបៅ អមនសស្្ើម ៌ឬបបនាថ របនាទ ប  និង ២៤ ជាភាគីននពិើសីារបណនថមននអនសស្ញ្ជញ ស្តីពីសិ្ទធិជនពិការ ។ 
13 មហាស្ននបិាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ រក៏្ត្ូវបានបគរ ាំពឹងថា នងឹអនសមត័្ពិើសីារបណនថមននរត្កិាស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពសិី្ទធិបស្ែារិច្បច ស្ងគមរចិ្បច នងិ 
វបបើម ៌បៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៨ ។ 



56 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

ណែនាាំែល់ភាគីរែា ាំងឡាយ បរៀបច្បាំចត្ណ់ច្បងរិច្បចក្បជសាំ និងទទួលរា៉ា បរ់ងបើឡើការង្ហរភស្តសភារបផ្ស្ងបទៀត្ ណែល 
ក្ត្ូវបានត្ក្មូវបោយសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  ។ 
 
 វគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  ាំងអស់្ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំប ើងបៅរនសងទីក្រុង ហ ស្៊ឺណែវ ឬ 
ទីក្រុងញូវយ៉ារ14 (បៅរនសងទីក្រងុហ ស្ ៊ឺណែវ ត្តមើមមត្ត បៅអគ្នរើាំរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR)) វមិ្ភនរែាវលីស្សន ប៉ាសណនតយូរៗមតងបៅវមិ្ភនជាត្ិផ្សងណែរ) ។ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) រាំពសងណត្ខតិ្ខាំពសោះពារ 
ធានាឲ្យម្ភនការបក្បើក្បាស់្បនទបក់្បជសាំ ឯរសារ និងបបច្បចរវជិាា របស់្ខែួន បែើមបឲី្យមស្តនតីជាំនាញ ក្បត្ិភូ និងត្ាំណាង 
ជនពិការននស្ងគមស្សីវលិ អាច្បចូ្បលរមួរនសងការង្ហររបស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ បាន ។  
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 វគគក្បជសាំបពញអងគណខ មនីា (“ន ិ រែូវ”) របស់្គែៈរម្ភម ើកិារសិ្ទធមិនសស្្ ក្បក្ពឹត្តបៅបៅទីក្រុងញូវយ៉ារ ។ វគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ 
បាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងក្បឆ្ាំងនឹងស្តស្តីបភទ ក្បក្ពតឹ្តបៅបៅទីក្រុងញូវយ៉ារ នងិហ ស្ ៊ឺណែវ ។ 



57 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 
 
 ប្រព្ន័ធននសាថ រ័ន សនធិសញ្ញា សទិ្ធមិនសុស  

សាថ បន័ ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ស្នធសិ្ញ្ជញ  
ណែលក្តូ្វបានបរៀបច្បាំបបងកើត្ប ើង 

ពិើីសារននស្នធសិ្ញ្ជញ  ណែលក្តូ្វបាន 
បរៀបច្បាំបបងកើត្ប ើង 

គែៈរម្ភម ើិការសិ្ទធមិនសស្្ ណែលក្តូ្វ 
បានបបងកើត្ប ើងបៅរនសងឆ្ន ាំ ១៩៧៧ ។ 

រតិ្កាស្ញ្ញអនតរជាតិ្ស្តីពីសិ្ទធិពលរែា 
និងសិ្ទធិនបយាបាយ (ICCPR) ណែលក្តូ្វ 
បានអនសមត័្បៅរនសងឆ្ន ាំ ១៩៦៦ ។ 

ពិើីសារបណនថមននរតិ្កាស្ញ្ជញ អនតរជាតិ្ 
ស្តីពីសិ្ទធិពលរែា និងសិ្ទធនិបយាបាយ 
(ណែលអនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនការបតឹងជាលរខែៈ 
បសគគល) ណែលក្តូ្វបានអនសមត័្បៅរនសងឆ្ន ាំ 
១៩៦៦ ។ 
 
ពិើីសារបណនថមទីពីរននរតិ្កាស្ញ្ជញ អនតរ 
ជាតិ្ស្តីពីសិ្ទធិពលរែា និងសិ្ទធនិបយាបាយ 
ណែលម្ភនបគ្នលបាំែងលសបបាំបាត្ប់ចល 
ប ស្ក្បហារជីវតិ្ ណែលក្តូ្វបានអនសមត័្ 
បៅរនសងឆ្ន ាំ ១៩៨៩ ។   

គែៈរម្ភម ើិការសិ្ទធិបស្ែារិច្បច សិ្ទធិណផ្សនរ 
ស្ងគម និងសិ្ទធិណផ្សនរវបបើម ៌ ណែលក្តូ្វបាន 
បបងកើត្ប ើងបៅរនសងឆ្ន ាំ ១៩៨៥ ។ 

រតិ្កាស្ញ្ជញ អនតរជាតិ្ស្តីពីសិ្ទធិបស្ែារិច្បច 
សិ្ទធិណផ្សនរស្ងគម និងសិ្ទធិណផ្សនរវបបើម ៌
(ICESCR) ណែលក្តូ្វបានអនសមត័្បៅរនសង 
ឆ្ន ាំ ១៩៦៦ ។ 

ពិើីសារបណនថមននរតិ្កាស្ញ្ជញ អនតរជាតិ្ 
ស្តីពីសិ្ទធិបស្ែារិច្បច សិ្ទធិណផ្សនរស្ងគម និង 
សិ្ទធិណផ្សនរវបបើម ៌ ក្តូ្វបានអនសមត័្បោយ 
ក្រុមក្បឹរា បៅរនសងណខ មលិសនា ឆ្ន ាំ ២០០៨។ 
បោយក្តូ្វបានរ ាំពឹងថា នឹងក្តូ្វបានអនសមត័្ 
បោយមហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជា 
ជាតិ្ បៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៨ ពិើីសារបណនថម 
នឹងអនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនការបតឹងជាលរខែៈ 
បសគគល កាលណាវា បានចូ្បលជាើរម្ភន 
ភាែ ម ។ 

គែៈរម្ភម ើិការលសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើង 
ជាតិ្សាស្ន ៍ ណែលក្តូ្វបានបបងកើត្ប ើង 
បៅរនសងឆ្ន ាំ ១៩៧០ ។ 

អនសស្ញ្ជញ អនតរជាតិ្ស្តីពីការលសបបាំបាត្ ់
រាល់ទក្មងប់រ ើស្បអើងជាតិ្សាស្ន ៍
(ICERD) ណែលក្តូ្វបានអនសមត័្បៅរនសង 
ឆ្ន ាំ ១៩៦៥ ។ 

មនិម្ភនពិើីសារបទ ។ 

គែៈរម្ភម ើិការលសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើង 
ច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ ណែលក្តូ្វបានបបងកើត្ប ើង 
បៅរនសងឆ្ន ាំ ១៩៨២ ។ 

អនសស្ញ្ជញ ស្តីពីការលសបបាំបាត្រ់ាល់ទក្មង ់
បរ ើស្បអើងក្បឆ្ាំងនឹងស្តស្តីបភទ (CEDAW) 
ណែលក្តូ្វបានអនសមត័្បៅរនសងឆ្ន ាំ ១៩៧៩។ 

ពិើីសារបណនថមននអនសស្ញ្ជញ ស្តីពីការ 
លសបបាំបាត្រ់ាល់ទក្មងប់រ ើស្បអើងក្បឆ្ាំង 
នឹងស្តស្តីបភទ (ណែលអនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនការ 
បតឹងជាលរខែៈបសគគល) ណែលក្តូ្វបាន 
អនសមត័្បៅរនសងឆ្ន ាំ ១៩៩៩ ។ 

គែៈរម្ភម ើិការក្បឆ្ាំងនឹងការបើឡើ 
 រសែរមម ណែលក្តូ្វបានបបងកើត្ប ើង 
បៅរនសងឆ្ន ាំ ១៩៨៧ ។ 

អនសស្ញ្ជញ ក្បឆ្ាំង រសែរមម និងការ 
ក្បក្ពឹត្តមរបលើខែួន ឬទែឌ រមមឯបទៀត្ 
ណែលបោរបៅ អមនសស្្ើម ៌ ឬបបនាថ រ 
បនាទ ប (CAT) ណែលក្តូ្វបានអនសមត័្បៅ 
រនសងឆ្ន ាំ ១៩៨៤ ។ 

សូ្មបមើលក្បអបប់នាទ ប ់។ 
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សាថ បន័ ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ស្នធសិ្ញ្ជញ  
ណែលក្តូ្វបានបរៀបច្បាំបបងកើត្ប ើង 

ពិើីសារននស្នធសិ្ញ្ជញ  ណែលក្តូ្វបាន 
បរៀបច្បាំបបងកើត្ប ើង 

អនសគែៈរមមការបង្ហក រទបស់ាក ត្ក់ារបើឡើ 
 រសែរមម ណែលក្តូ្វបានបបងកើត្ប ើងបៅ 
រនសងឆ្ន ាំ ២០០៦ ។ 

ពិើីសារបណនថមបលើអនសស្ញ្ជញ ក្បឆ្ាំង រសែរមម 
និងការក្បក្ពឹត្តមរបលើខែួន ឬទែឌ រមមឯបទៀត្ 
ណែលបោរបៅ អមនសស្្ើម ៌ឬបបនាថ របនាទ ប 
 (OPCAT) (ណែល បបងកើត្យនតការពិនិត្យត្តម 
ោនថាន រជ់ាតិ្ និងអនតរជាតិ្) ណែលក្តូ្វបាន 
អនសមត័្បៅ រនសងឆ្ន ាំ ២០០២ ។ 

 

គែៈរម្ភម ើិការទទលួបនទសរសិ្ទធរិសម្ភរ 
ណែលក្តូ្វបានបបងកើត្ប ើងបៅរនសងឆ្ន ាំ 
១៩៩១ ។ 

អនសស្ញ្ជញ ស្តីពីសិ្ទធរិសម្ភរ (CRC) ណែល 
ក្តូ្វបានអនសមត័្បៅរនសងឆ្ន ាំ ១៩៨៩ ។ 

ពិើីសារបណនថមននអនសស្ញ្ជញ ស្តីពីសិ្ទធ ិ
រសម្ភរ ពារព់ន័ធនឹងរសម្ភរបៅរនសងជបម្ភែ ោះ 
ក្បោបអ់ាវសើ ណែលក្តូ្វបានអនសមត័្បៅ 
រនសងឆ្ន ាំ ២០០០ ។ 
 
ពិើីសារបណនថមននអនសស្ញ្ជញ ស្តីពីសិ្ទធ ិ
រសម្ភរពារព់ន័ធនឹងការលរែូ់ររសម្ភរ 
បពស្យចររសម្ភរ និងរបូអាស្អាភាស្ 
រសម្ភរ ណែលក្តូ្វបានអនសមត័្បៅរនសងឆ្ន ាំ 
២០០០ ។ 

គែៈរម្ភម រើិការការពារសិ្ទធិរបស់្ 
ពលររបទស្នតរក្បបវស្ន ៍ និងស្ម្ភជិរ 
 ាំងអស់្របស់្ក្គសួារពរួបគ ណែលក្តូ្វ 
បានបបងកើត្ប ើងបៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៤ ។ 

អនសស្ញ្ជញ អនតរជាតិ្ស្តីពីរិច្បចការពារសិ្ទធ ិ
របស់្ពលររបទស្នតរក្បបវស្ន ៍ និង ស្ម្ភជិរ 
 ាំងអស់្របស់្ក្គសួារពរួបគ (ICRMW) 
ណែលក្តូ្វបានអនសមត័្បៅរនសង ឆ្ន ាំ ១៩៩០ ។ 

មនិម្ភនពិើីសារបណនថមបទ ។ 

គែៈរម្ភម ើិការការពារសិ្ទធិរបស់្ជន 
ពិការ ណែលក្តូ្វបានបបងកើត្ប ើងបៅរនសង 
ឆ្ន ាំ ២០០៨ ។ 

អនសស្ញ្ជញ ស្តីពីសិ្ទធិរបស់្ជនពិការ ណែល 
ក្តូ្វបានអនសមត័្បៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៦ ។ 

ពិើីសារបណនថមននអនសស្ញ្ជញ ស្តីពីសិ្ទធ ិ
របស់្ជនពិការ (ណែលអនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភន 
ការបតឹងជាលរខែៈបសគគល) ណែលក្តូ្វ 
បានអនសមត័្បៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៦ ។ 

គែៈរម្ភម ើិការក្បឆ្ាំងនឹងការបាត្ខ់ែួន 
បោយបងខាំ (បៅក្តឹ្មណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ 
មនិ នក់្តូ្វបានបបងកើត្ប ើងបទ) ។ 

អនសស្ញ្ជញ អនតរជាតិ្បែើមបកីារការពារ 
មនសស្្ ាំងអស់្ពីការបាត្ខ់ែួនបោយបងខាំ 
ណែលក្តូ្វបានអនសមត័្បៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៦ (បៅ 
ក្តឹ្មណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ មនិ នចូ់្បលជា 
ើរម្ភនបៅប ើយ) ។ 

មនិម្ភនពិើីសារបទ ។ 
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                     ព្័ត៌ានសតពី្ីសាថ រ័ន សនធិសញ្ញា សទិ្ធិមនុសសររសក់ារយិាលយ័ឧតតម    
                   សនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្ួលរនទុកសទិ្ធិមនសុស (OHCHR) 
 
 ពត័្ម៌្ភនបណនថមអាំពីស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្អនតរជាត្ិ និងសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំ 
ឲ្យម្ភនបៅរនសងវសបិសាយ របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរ សិ្ទធមិនសស្្ 
(OHCHR) និងបៅរនសងឯរសារស្បងខបពត័្ម៌្ភនរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ែូច្បត្បៅបនោះ: 

 No. 10 (Rev.1): សិ្ទធរិសម្ភរ 
 No. 12: គែៈរម្ភម ើកិារលសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើងជាត្សិាស្ន ៍
 No. 15 (Rev.1): សិ្ទធពិលរែា នងិសិ្ទធនិបយាបាយៈ គែៈរម្ភម ើកិារសិ្ទធមិនសស្្ 
 No. 16 (Rev.1): គែៈរម្ភម ើកិារសិ្ទធបិស្ែារចិ្បច ស្ងគមរចិ្បច នងិវបបើម ៌
 No. 17: គែៈរម្ភម ើកិារក្បឆ្ាំង រសែរមម 
 No. 22: ការបរ ើស្បអើងក្បឆ្ាំងនងឹស្តស្តីបភទៈ អនសស្ញ្ជញ  នងិគែៈរម្ភម ើកិារ 
 No. 24 (Rev.1): អនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពពីលររបទស្នតរក្បបវស្ន ៍នងិគែៈរម្ភម ើកិាររបស់្វា 
 No. 30: ក្បពន័ធស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ៈិ បស្ច្បរតបីផ្សតើមននស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធ ិ

មនសស្្ែស៏្ាំធិន ់នងិសាថ បន័ ស្នធសិ្ញ្ជញ បផ្ស្ងៗ នងិ 
 No. 7 (Rev.1): នតី្វិើិបីែតឹ ង   
  
 សូ្មចូ្បលបមើលវសបិសាយ របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធ ិ
មនសស្្ (OHCHR) បែើមបរីរបមើលបញ្ា ីលមីននឯរសារស្បងខបពត័្ម៌្ភនរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 
 
 ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមអាំពីការបើឡើរបាយការែ៍របស់្ភាគីរែា ចូ្បរបមើលរបាយការែ៍ស្តី ពីវើីិសាស្តស្តបើឡើ 
ការង្ហររបស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ រទ់ងនឹងែាំបែើ រការបើឡើរបាយការែ៍របស់្ភាគីរែា (HRI/MC 

/2008/4) ។ 
 
ខ្. ធតើសាថ រ័នសនធិសញ្ញា សទិ្ធមិនុសស ធ្វើការងារធដាយវិ្ណីា? 
 
 សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ អនសវត្តមសខង្ហរមយួច្បាំននួ រនសងការពិនតិ្យត្តមោនរបបៀបណែលភាគីរែា 
អនសវត្តស្នធិស្ញ្ជញ  ។    ណាជាបគ ស្ក្មបស្ក្មួលស្រមមភាពរបស់្រែា ាំងបនាោះរប៏ោយ រន៏ីត្ិវើិ ី នងិការ 
អនសវត្តរបស់្រែា ាំងបនាោះខសស្ៗគ្នន ណែរ ។ ច្បាំែស ច្បខសស្គ្នន ស្ាំធិន់ៗ ខែោះ ពារព់ន័ធនឹងការង្ហររបស់្ស្ងគមស្សីវលិ 
ក្ត្ូវបានណច្បងបៅរនសងឧបស្មពន័ធណែលស្ថិត្បៅធិងច្បសងននជាំពូរបនោះ ។ 
 

i 



60 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 
១. កាតព្វកិចចធ្វើរ យការណ៍ររសភ់ាគីរដ្ឋ 

  
 កាលណារែាបានផ្សតល់ស្ចច បន័ ឬ ចូ្បលជាភាគីននស្នធិស្ញ្ជញ ភាែ ម បោយរមួ ាំងកាត្ពឡរិច្បចរបស់្ខែួន 
រនសងការអនសវត្តបទបបញ្ញត្តិស្ាំធិន់ៗ ននស្នធិស្ញ្ជញ  រែាបនាោះក្ត្ូវទទួលយរកាត្ពឡរិច្បចរនសងការោរជូ់នពិនតិ្យរបាយ 
កាែ៍ត្តមែាំណារក់ាល បៅគែៈរម្ភម ើិការពារព់ន័ធណែលស្តីពីវធិានការ ណែលក្ត្ូវបានក្បកានយ់របលើការ 
អនសវត្ត ។ របាយការែ៍ក្ត្ូវណត្បង្ហា ញអាំពីវធិានការច្បាប ់ រែាបាល ត្តមផ្សែូវត្សោការ និងបផ្ស្ងបទៀត្ ណែលរែា 
បានអនសមត័្ បែើមបអីនសវត្តបទបបញ្ញត្តិននស្នធិស្ញ្ជញ  និងផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនស្តីពីការលាំបារណែលរែាបនាោះជួបក្បទោះ ។ 
របាយការែ៍ ាំងបនោះ ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនតិ្យច្បសងបក្កាយបោយគែៈរម្ភម ើិការពារព់ន័ធ បៅច្បាំបពាោះមសខគែៈ 
ក្បត្ិភូណែលបើឡើជាត្ាំណាងឲ្យរែាបនាោះ ។ 
 
 ត្តមើមមត្ត របាយការែ៍ែាំបងូ ក្ត្ូវបានត្ក្មូវឲ្យម្ភនរនសងរយៈបពលពីមយួបៅពីរឆ្ន ាំ បនាទ បព់ីការចូ្បល 
ជាើរម្ភនននស្នធិស្ញ្ជញ បៅរនសងរែាពារព់ន័ធ ។ ែាំណារក់ាលននរបាយការែ៍ជាបនតបនាទ ប ់ផ្លែ ស់្បតូរពីពីរបៅក្បាាំ 
ឆ្ន ាំ បោយអាក្ស័្យបៅបលើបទបបញ្ញត្តិរបស់្ស្នធិស្ញ្ជញ  និងបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បតិ្តណែលក្ត្ូវបានបើឡើប ើងបោយ 
គែៈរម្ភម ើិការ ។ គែៈរម្ភម ើិការមយួច្បាំននួតូ្ច្ប ទទលួយររបាយការែ៍ផ្សគួប បោយម្ភននយ័ថា ភាគីរែា 
អាច្បោរជូ់នពិនិត្យរបាយការែ៍ត្តមែាំណារក់ាលរបស់្វាពីរ ឬ បក្ច្បើន បោយសារណត្គែៈរម្ភម ើិការរាំែត្ ់
មយួបៅរនសងរបាយការែ៍ផ្សគួបមយួ ។ សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ ភាគបក្ច្បើន រាំែត្ថ់ាបៅបពលណារបាយការែ៍ 
បនាទ ប ់ែល់បពលរាំែត្ោ់រជូ់នពិនតិ្យបៅរនសងបស្ច្បរតីស្បងកត្ស្ននិោា នរបស់្ខែួន ។ 
  
 ភាគីរែា ក្ត្ូវបានជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តឲ្យបមើលការបរៀបច្បាំរបាយការែ៍របស់្ខែួន ស្ក្ម្ភបស់ាថ បន័ស្នធ ិ
ស្ញ្ជញ  បោយមនិក្ត្ឹមណត្ជាការបាំបពញកាត្ពឡរិច្បចអនតរជាត្ិប៉ាសបណាណ ោះបនាោះបទ ប៉ាសណនតណលម ាំងជាឱកាស្ បែើមបវីាយ 
ត្នមែបលើសាថ នភាពននរិច្បចការពារសិ្ទធិមនសស្្បៅរនសងក្បបទស្របស់្ខែួន បែើមបបីគ្នលបាំែងននការបើឡើណផ្សនការ 
បគ្នលនបយាបាយផ្សងណែរ ។   
 
២. ការព្ិចរណាធលើរ យការណ៍ររសភ់ាគីរដ្ឋ ធដាយសាថ រ័នសនធិសញ្ញា  

  
រញ្ារីញ្ញា  

 
 មសនវគគក្បជសាំបពញអងគណែលរនសងបនាោះ គែៈរម្ភម ើិការ នឹងពិចរណាបលើរបាយការែ៍របស់្ភាគីរែា 
គែៈរម្ភម ើិការ បរៀបច្បាំបញ្ា ីបញ្ជា  និងស្ាំែួរ ណែលក្ត្ូវបានបញ្ាូ នបៅភាគីរែា ។ ត្តមើមមត្ត ភាគីរែា នងឹោរ ់
ជូនពិនតិ្យរបាយការែ៍ប្ែើយត្បរបស់្ខែួនបៅនងឹបញ្ា ីបនោះជាោយលរខែ៍អរ្រ ។ ច្បបមែើយ ាំងបនោះ  ក្ត្ូវបាន 
ោរផ់្សាយបៅរនសងវសបិសាយ របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ 
(OHCHR) ។ 
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 របាយការែ៍ប្ែើយត្បជាោយលរខែ៍អរ្របៅនឹងបញ្ា ីបញ្ជា  បាំបពញបណនថមរបាយការែ៍របស់្ភាគ ី
រែា និងម្ភនសារៈស្ាំធិនយ់ា៉ា ងពិបស្ស្ បៅបពលណែលម្ភនការពនយរបពលយូរ បៅច្បបនាែ ោះរវាងការោរជូ់ន 
ពិនិត្យរបាយការែ៍ត្តមែាំណារក់ាល និងការក្ត្ួត្ពិនតិ្យវា ។ 
 
 គែៈរម្ភម ើិការលសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើងច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ គែៈរម្ភម ើិការសិ្ទធិបស្ែារិច្បច សិ្ទធិណផ្សនរ 
ស្ងគម នងិសិ្ទធិណផ្សនរវបបើម ៌ និងគែៈរម្ភម ើិការទទួលបនទសរសិ្ទធរិសម្ភរ ណែលនីមយួៗ បរៀបច្បាំរិច្បចក្បជសាំក្រមុ 
ការង្ហរមសនវគគក្បជសាំបពញអងគណែលម្ភនរយៈបពលមយួស្បាត ហ៍ បែើមបបីរៀបច្បាំបញ្ា ីបញ្ជា  និងស្ាំែួរ រទ់ងនងឹ 
របាយការែ៍របស់្ភាគីរែា ណែលបគនឹងពិចរណា បៅបពលអនាគត្ែខ៏ែីធិងមសខ ។ គែៈរម្ភម ើិការសិ្ទធ ិ
មនសស្្ក្បគល់រចិ្បចការបនោះ ឲ្យបៅក្រមុការង្ហរពបិស្ស្ទទលួបនទសររបាយការែ៍ក្បចាំក្បបទស្របស់្ខែួន15 
ណែលជួបក្បជសាំគ្នន រនសងអាំ សងបពលវគគក្បជសាំបពញអងគ មសនវគគក្បជសាំបពញអងគណែលរបាយការែ៍របស់្រែាណាមយួ 
នឹងក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពនិិត្យ ។ 
 
 គែៈរម្ភម ើិការភាគបក្ច្បើន ណត្ងត្តាំងស្ម្ភជរិរបស់្បគម្ភន រជ់ាអនររាយការែ៍ក្បចាំក្បបទស្ បែើមបែីឹរ 
នាាំរនសងការបរៀបច្បាំបញ្ា ីបញ្ជា ស្ក្ម្ភបក់្បបទស្ជារោ់រ ់។ 
 
ប្រភព្ធ្សង្ធទ្ៀតននព្ត័ា៌ន 

  
 បោយរមួ ាំងរបាយការែ៍របស់្ភាគីរែា សាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ អាច្បទទួលពត័្ម៌្ភនស្តីព ី
ការអនសវត្តបទបបញ្ញត្តិននស្នធសិ្ញ្ជញ ពីទីភាន រង់្ហរ មូលនិើ ិ និងរមមវើិីរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ និងអងគការ 
អនតររោា ភបិាលបផ្ស្ងបទៀត្ សាថ បន័ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (NHRI) រែូ៏ច្បជា ពសី្ងគមស្សីវលិ ជាពិបស្ស្ 
អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ( ាំងជាត្ិ និងអនតរជាត្)ិ ស្ម្ភគមអនរវជិាា ជីវៈ នងិក្គឹោះសាថ នសិ្រាអបរ់ ាំ ។   
 
ការព្ចិរណាធៅធលើរ យការណ៍ររសភ់ាគរីដ្ឋ 

 
 ភាគីរែា ក្ត្ូវបានអបញ្ា ើញឲ្យចូ្បលរមួរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ បែើមបបីង្ហា ញរបាយ 
ការែ៍របស់្ខែួន ប្ែើយត្បបៅនឹងស្ាំែួររបស់្ស្ម្ភជរិគែៈរម្ភម ើិការ និងផ្សតល់ែល់គែៈរម្ភម ើិការនូវ 
ពត័្ម៌្ភនបណនថម ។ បោយពចិរណាបលើពត័្ម៌្ភន ាំងអស់្ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនគែៈរម្ភម ើិការក្ត្ួត្ 
ពិនិត្យរបាយការែ៍រមួគ្នន ជាមយួនឹងត្ាំណាងរោា ភបិាល ។ បគ្នលបាំែង គ៊ឺបែើមបចូី្បលរមួពារព់ន័ធរនសងរចិ្បច 
ពិភារារនសងនយ័សាថ បនា បែើមបជីួយ ែល់រែារនសងរិច្បចខតិ្ខាំក្បឹងណក្បងរបស់្រែាបនាោះ រនសងការអនសវត្តស្នធិស្ញ្ជញ ឲ្យ 
បានបពញបលញ និងក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាពត្តមណែលអាច្បបើឡើបាន។ សាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ មនិណមនជាត្សោការ 
បទ បហើយបគពិនិត្យត្តមោនការអនសវត្តស្នធិស្ញ្ជញ  នងិផ្សតល់ជាំរសញបលើរទឹរច្បតិ្ត នងិការណែនាាំែល់រែា ាំង 
ឡាយ ។ 

                                                 
15

 ក្រុមការង្ហរពិបស្ស្ទទលួបនទសររបាយការែ៍ក្បចាំក្បបទស្ ម្ភនអនររាយការែ៍ក្បចាំក្បបទស្ និងស្ម្ភជិរែនទបទៀត្ច្បាំននួពីបនួ 
បៅក្បាាំមយួរូបរបស់្គែៈរម្ភម ើិការណែលក្តូ្វបានបក្ជើស្ត្តាំងប ើងបោយក្បធានគែៈរម្ភម ើិការ ។  
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ធសចកតសីធង្កតសននដិាឋ ន នងិ្អនសុាសន ៍

 
 បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើរិច្បចពិភារារបស់្ខែួនជាមយួនងឹរែា និងពត័្ម៌្ភនបផ្ស្ងបទៀត្រប៏ោយណែល 
បគបានទទួលបាន សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ អនសមត័្បលើអឡីណែលក្ត្ូវបានបគែងឹជាទូបៅថាជាបស្ច្បរត ី
ស្បងកត្ស្ននោិា ន16 ណែលស្ាំបៅបៅបលើ ាំងទិែាភាពវជិាម្ភនននការអនសវត្តស្នធិស្ញ្ជញ របស់្រែា និងណផ្សនរណែលអងគ/ 
គែៈស្នធិស្ញ្ជញ  ផ្សតល់អនសសាស្នែ៍ល់រែាឲ្យអនសវត្តវធិានការបនតបទៀត្ ។ វាម្ភនសារៈស្ាំធិនច់្បាំបពាោះភាគីរែា 
រនសងការបើឡើការរាយការែ៍ក្ត្ បប់ៅគែៈរម្ភម ើិការវញិ បៅរនសងរបាយការែ៍ត្តមែាំណារក់ាលជាបនតបនាទ ប ់
ស្តីពីវធិានការណែលក្ត្ូវក្បកានយ់រ បែើមបអីនសវត្តអនសសាស្ន ៍ាំងបនោះ រែូ៏ច្បជា បទបបញ្ញត្តិននស្នធិស្ញ្ជញ  ។ 
 
ការអនវុតតរនតន៊ូវអនសុាសន ៍

 
 បែើមបជីួយ ែល់រែា ាំងឡាយរនសងការអនសវត្តអនសសាស្នរ៍បស់្ខែួន សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ បាន 
ចបប់ផ្សតើមណែនាាំឲ្យបក្បើក្បាស់្នូវនីត្ិវើិី បែើមបធីានាឲ្យម្ភនការអនសវត្តបនតក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាពនូវបស្ច្បរត ី
ស្បងកត្ស្ននិោា នរបស់្ខែួន ។ គែៈរម្ភម ើិការខែោះ បស្នើស្សាំបៅរនសងបស្ច្បរតីស្បងកត្ស្ននិោា នរបស់្ខែួនថា រែា ាំង 
ឡាយក្ត្ូវបើឡើការរាយការែ៍ក្ត្ បប់ៅអនររាយការែ៍ក្បចាំក្បបទស្វញិ ឬ ត្តមោនបនតបៅរនសងរយៈបពល 
រាំែត្ណ់ែលក្ត្ូវបានក្ពមបក្ពៀង ស្តីពីវធិានការណែលក្ត្ូវបានអនសវត្តរនសងការប្ែើយត្បបៅនឹងអនសសាស្នជ៍ារ ់
ោរ ់ឬ “រងឡល់ជាអាទិភាព” ។ បនាទ បម់រ អនររាយការែ៍ រាយការែ៍ក្ត្ បប់ៅគែៈរម្ភម ើិការវញិ ។ 
 
 ស្ម្ភជិរខែោះននសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  បានទទួលរា៉ា បរ់ងបាំបពញបបស្ររមមបៅកានក់្បបទស្នានា ត្តមការ 
អបញ្ា ើញរបស់្ភាគីរែា បែើមបតី្តមោនបនតនូវរបាយការែ៍ និងការអនសវត្តបស្ច្បរតីស្បងកត្ស្ននិោា ន ។ 
 
៣. ការព្ិចរណាធៅធលើពាកយរណតឹ ង្ព្ីរុគគល ផ្ដ្លទាមទារថា សទិ្ធិររស ់

ព្ួកធគ ប្តូវ នរធំលាភរំពានធដាយភាគីរដ្ឋ 
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 រក៏្ត្ូវបានបៅថាជា “បស្ច្បរតីស្ងកត្ស្ននោិា ន” របស់្គែៈរម្ភម ើិការខែោះ បោយអនសបោមបៅត្តមពារយបពច្បនរ៍បស់្ស្នធសិ្ញ្ញ របស់្ខែួន ។ 

ពត័្ម៌្ភនណែលក្ត្ូវបានបើឡើបច្បចសបបននភាពជាបទៀង ត្ ់ ស្តីពីវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្សាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ 
បៅបពលធិងមសខ នងិរែា ាំងឡាយណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំគបក្ម្ភងបពលបវោ បែើមបបីង្ហា ញខែួនបៅរនសងវគគក្បជសាំ 
បពញអងគ ាំងបនាោះ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសងណផ្សនរស្តីពីអងគ/គែៈស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ននវសបិសាយ 
របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 
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 សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ច្បាំនួនក្បាាំពីរ អាច្បក្បសិ្នបបើល័រខខែ័ឌ ខែោះក្ត្ូវបានបាំបពញ ពិចរណា 
បលើពារយបែតឹ ង ឬ ឯរសារបែតឹ ងពបីសគគល ណែល ម រថា សិ្ទធិរបស់្ពួរបគ ក្ត្ូវបានរ ាំបោភបាំពានបោយ 
ភាគីរែា ។ គែៈរម្ភម ើិការ ាំងបនោះ គ៊ឺ គែៈរម្ភម ើិការលសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើងជាត្សិាស្ន ៍គែៈរម្ភម ើិការ 
សិ្ទធិមនសស្្ គែៈរម្ភម ើិការក្បឆ្ាំងនឹងការបើឡើ រសែរមម គែៈរម្ភម ើិការលសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើងច្បាំបពាោះស្តស្តី 
បភទ គែៈរម្ភម ើិការទទួលបនទសរពលររបទស្នតរក្បបវស្ន ៍ គែៈរម្ភម ើិការការពារសិ្ទធិរបស់្ជនពិការ និង 
គែៈរម្ភម ើិការក្បឆ្ាំងនឹងការបាត្ខ់ែួនបោយបងខាំ ។ បៅក្ត្មឹណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ យនតការទទលួពារយ 
បែតឹ ងរបស់្គែៈរម្ភម ើកិារទទលួបនទសរពលររបទស្នតរក្បបវស្ន ៍ មនិ នចូ់្បលជាើរម្ភនបៅប ើយបទ នងិ 
យនតការទទលួពារយបែតឹ ងរបស់្គែៈរម្ភម ើកិារក្បឆ្ាំងនងឹការបាត្ខ់ែួនបោយបងខាំ មនិ នក់្ត្វូបានបបងកើត្ 
ប ើងបទ ។ បៅបពលណែលវាចូ្បលជាើរម្ភន ពើិីសារបណនថមននរត្ិកាស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពីសិ្ទធិបស្ែារិច្បច សិ្ទធិ 
ណផ្សនរស្ងគម នងិសិ្ទធិណផ្សនរវបបើម ៌រន៏ងឹអនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនការបតឹងជាលរខែៈបសគកល ។ 
 
 សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  មនិអាច្បពិចរណាបលើពារយបែតឹ ង រទ់ងនងឹភាគីរែាបទ លសោះក្ត្តណត្ភាគីរែាបនាោះ 
បានទទួលសាគ ល់បោយជារោ់រនូ់វស្មត្ថភាពរបស់្សាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ បនាោះរនសងការបើឡើែូបច្បនោះ បោយបើឡើ 
បស្ច្បរតកី្បកាស្ែូច្បម្ភនណច្បងបៅរនសងម្ភក្ត្តននស្នធិស្ញ្ជញ ពារព់ន័ធ ឬ បោយទទួលយរពិើសីារបណនថមណែល 
ពារព់ន័ធ ។ 
 
 
 
 
  
 

 
 
៤. រណតឹ ង្ និង្ទ្ំនាសអ់នតររដ្ឋ  

 

 ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្មយួច្បាំនួនតូ្ច្ប ម្ភនបទបបញ្ញត្តិអនសញ្ជញ ត្ឲ្យភាគីរែា បតឹងបៅសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  
ពារព់ន័ធ អាំពីការរ ាំបោភបាំពានបលើស្នធិស្ញ្ជញ របស់្ភាគីរែាមយួបទៀត្ ។ បៅក្ត្មឹណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ នតី្វិើិ ី
 ាំងបនោះ មនិណែលក្ត្វូបានបក្បើក្បាស់្បទ ។ 
 

៥. ការធសុើរសរួ 
  

 សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ ច្បាំនួនបនួ បពាលគ៊ឺ គែៈរម្ភម ើិការក្បឆ្ាំង រសែរមម គែៈរម្ភម ើកិារបាំបាត្រ់ាល់ 
ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងក្បឆ្ាំងនឹងស្តស្តីបភទ គែៈរម្ភម ើិការការពារសិ្ទធិជនពិការ និងគែៈរម្ភម ើិការក្បឆ្ាំង 
នឹងការបាត្ខ់ែួនបោយបងខាំ (កាលណាក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងភាែ ម) អាច្បផ្សតួច្បបផ្សតើមការបស្សើបសួ្រជាលរខែៈស្ម្ភង ត្ ់
ក្បសិ្នបបើបគទទួលបានពត័្ម៌្ភនណែលអាច្បបជឿទសរច្បតិ្តបាន និងម្ភនស្នទស្្នស៍្មបហត្សស្មផ្សល ស្តីពីការ 

             ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពីការបតឹងជាលរខែៈបសគគល សូ្មបមើលជាំពូរ VIII (ការោរជូ់នពនិតិ្យ     
             ពារយបែតឹ ងស្តីពកីាររ ាំបោភបាំពានសិ្ទធមិនសស្្ណែលម្ភនទ ារីរែ៍) ននបស្ៀវបៅបនោះ ។ 
 
ពត័្ម៌្ភនពសិាត រអាំពីការបតងឹជាលរខែៈបសគគលបៅសាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ  (រក៏្ត្ូវបានបៅផ្សងណែរថា បែានា 
លិខិត្) រនសងបនាោះរមួម្ភន ការណែនាាំ និងអនសបទទស្ស្តីពីវើិីោរជូ់នពិនិត្យពារយបែតឹ ងផ្សងណែរ រក៏្ត្ូវបាន 
បរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសងណផ្សនរសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ននវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគ 
ការស្ហក្បជាជាត្ទិទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 
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រ ាំបោភបាំពានែើ៏ងនើ់ងរ ើងនើ់ងរធិែ ាំង ឬ ជាលរខែៈក្បពន័ធបលើអនសស្ញ្ជញ បរៀងៗខែួនរបស់្បគបៅរនសងភាគីរែា ។ 
ការបស្សើបសួ្រ មនិអាច្បក្ត្ូវបានរា៉ា បរ់ងអនសវត្តច្បាំបពាោះភាគីរែា ណែលបានស្បក្មច្បច្បតិ្តមនិចូ្បលរមួរនសងយនតការបនោះ 
និងបោយបហត្សបនោះ បែិបស្ើបោយច្បាស់្ោស់្នូវស្មត្ថភាពរបស់្គែៈរម្ភម ើិការពារព់ន័ធ រនសងការអនសវត្ត 
ការបស្សើបសួ្រ ។17  
 

 រនសងររែីណែលក្ត្ូវបានធានា និងបោយម្ភនការយល់ក្ពមពីភាគីរែា ការបស្សើបសួ្រ រអ៏ាច្បរមួបញ្ចូ ល 
ែាំបែើ រទស្្នរចិ្បចបៅកានរ់ែា ។ បនាទ បព់ីក្ត្ួត្ពិនិត្យបលើលទធផ្សលររប ើញននការបស្សើបសួ្រណបបបនោះ គែៈ 
រម្ភម រើិការ បញ្ាូ នវាបៅភាគីរែាពារព់ន័ធ រមួជាមយួនឹងបស្ច្បរតីស្បងកត្ នងិអនសសាស្ន ៍។ 
 

 នីត្ិវើិីការបស្សើបសួ្រ ម្ភនលរខការែ៍ស្ម្ភង ត្ ់ នងិរិច្បចស្ហក្បត្ិបត្តិការរបស់្ភាគីរែា ក្ត្ូវណត្បានណស្ឡង 
ររបៅរនសងអាំ សងបពលននែាំបែើ រការនីត្ិវើិី ាំងមូល ។ 
 
 
 
 
 
៦. នីតិវិ្ីប្ព្ានជាមុន និង្វិធានការរនាទ ន់ 

 

 ចបត់្តាំងពីឆ្ន ាំ ១៩៩៣ មរ គែៈរម្ភម ើិការលសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើងជាត្ិសាស្ន ៍បានបបងកើត្នតី្ិវើិី 
ណែល រទ់ងនងឹការក្ពម្ភនជាមសន នងិវធិានការបនាទ ន ់ ។18 នីត្ិវើិីក្ពម្ភនជាមសន ម្ភនបគ្នលបាំែងទបស់ាក ត្ ់
បញ្ជា ណែលម្ភនក្សាបរ់បស់្ភាគីរែាមនិឲ្យកាែ យបៅជបម្ភែ ោះលមី ឬ ទបស់ាក ត្ក់ារបនតជបម្ភែ ោះ ។ នីត្ិវើិីវធិានការ 
បនាទ ន ់ ម្ភនបគ្នលបាំែងប្ែើយត្បបៅនឹងបញ្ជា ណែលត្ក្មវូឲ្យម្ភនការយរច្បិត្តទសរោរភ់ាែ មៗរនសងការទបស់ាក ត្ ់
ឬ រក្មតិ្លរខខែឌ បលើរក្មតិ្ ឬ ច្បាំនួនននការរ ាំបោភបាំពានើងនើ់ងរបលើអនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្ិស្តីពីការលសបបាំបាត្ ់
រាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងជាត្ិសាស្ន ៍ ។ ត្តមការអនសវត្តជារណ់ស្តង នីត្ិវើិី ាំងបនោះក្ត្វូបានបក្បើក្បាស់្បោយ 
ក្ពមៗគ្នន  ។ វាអាច្បក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្ បោយគែៈរម្ភម ើិការខែួនឯង ឬ បោយភាគីណែលចបអ់ារមមែ៍ រនសង 
បនាោះរមួម្ភន ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ែូច្បជា ក្រុមរបស់្ជនជាត្បិែើមភាគត្ិច្ប ។ 
  

៧. ធសចកតីសធង្កតទ្៊ូធៅ 
 

 សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ផ្ស្ពឡផ្សាយអាំពីការបរក្សាយរបស់្ខែួនបលើបទបបញ្ញត្តិននស្នធិស្ញ្ជញ  
សិ្ទធិមនសស្្ណែលសាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ បនោះ ពនិិត្យត្តមោន រនសងទក្មងជ់ាបស្ច្បរតសី្បងកត្ទូបៅ (គែៈរម្ភម ើិការ 

                                                 
17 បៅបពលផ្សតល់ស្ចច បន័ ឬ ចូ្បលជាភាគី រែាភាគីននអនសស្ញ្ជញ ក្បឆ្ាំង រសែរមម អាច្បស្បក្មច្បច្បតិ្តមនិចូ្បលរមួ បោយបើឡើបស្ច្បរតីក្បកាស្ែូច្បម្ភនណច្បង 
បៅរនសងម្ភក្ត្ត ២៨ ។ ក្ស្បែៀងគ្នន បនោះ ភាគីរែាជាភាគនីនពើិសីារបណនថមននអនសស្ញ្ជញ ស្តីពីបាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់នបរ ើស្បអើងក្បឆ្ាំងនងឹស្តស្តីបភទ អាច្បបែិបស្ើ 
ស្មត្ថភាពរបស់្គែៈរម្ភម ើកិារ បោយបើឡើបស្ច្បរតីក្បកាស្ែូច្បម្ភនណច្បងរនសងម្ភក្ត្ត ១០ ។ រែាណាមយួណែលស្បក្មច្បច្បិត្តមនិចូ្បលរមួ រនសងយនតការអាច្ប 
ស្បក្មច្បច្បតិ្តទទួលយរវាបៅែាំណារក់ាលបនាទ ប ់។ 
18

 ចូ្បរបមើលឧបស្មពន័ធ III នន A/48/18 ។ 

                 ពត័្ម៌្ភនលមីស្តីពកីារបស្សើបសួ្រ អាច្បក្ត្ូវបានររប ើញបៅរនសងឯរសារឯរសារស្បងខបពត័្ម៌្ភនបលខ 
                ៣០ ស្តីពីក្បពន័ធស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ននអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ ។ 
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65 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

លសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើងជាត្សិាស្ន ៍ និងគែៈរម្ភម ើកិារលសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើងច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ បក្បើក្បាស់្ 
វារយស្ពទ “អនសសាស្នទូ៍បៅ”) ។ 
 បស្ច្បរតីស្បងកត្ ផ្សតល់នូវការណែនាាំស្តីពីការអនសវត្តអនសស្ញ្ជញ  ។ វារមួបញ្ចូ លរមមវត្ថសបក្ច្បើនក្បបភទ ចបព់ ី
ការបរក្សាយក្គបក់្ជុងបក្ជាយនូវបទបបញ្ញត្តិស្ក្ម្ភបក់ារណែនាាំទូបៅ បលើពត័្ម៌្ភនស្តីពីម្ភក្ត្តជារោ់រន់ន 
ស្នធិស្ញ្ជញ ណែលរែា ាំងឡាយ ោរជូ់នពនិិត្យត្តមរយៈរបាយការែ៍របស់្ខែួន ។ 
 
 
 
 
 
 
៨. កិចចព្ិភាកាទ្៊ូធៅ/កិចចព្ិភាកាផ្វកផ្ញកប្រធានរទ្ទ្៊ូធៅជាធប្ចើននងៃ 

 សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្មយួច្បាំនួន បរៀបច្បាំរិច្បចពិភារាទូបៅបលើក្បធានបទពិបស្ស្ណាមយួ ឬ 
បញ្ជា រងឡល់ ។ ត្តមើមមត្ត រិច្បចពិភារាក្បធានបទ ាំងបនោះ បបើរច្បាំហឲ្យម្ភនការចូ្បលរមួពីអនរចូ្បលរមួធិងបក្ៅ 
ែូច្បជា នែគូរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ គែៈក្បត្ភិមូរពីភាគីរែា និងត្អួងគស្ងគមស្សីវលិ ជាពិបស្ស្ 
អងគការមនិណមនរោា ភបិាល សាថ បន័សិ្រាអបរ់ ាំ ស្ម្ភគមអនរវជិាា ជីវៈ និងមស្តនតជីាំនាញម្ភន រ់ៗ  ។ លទធផ្សលរបស់្វា 
អាច្បជួយ ែល់សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្រនសងការបើឡើពក្ង្ហងបស្ច្បរតីស្បងកត្ទូបៅលម ី។ វារជ៏ួយ ផ្សងណែរែល់រែា 
និងអនរពារព់ន័ធែនទបទៀត្ ឲ្យណស្ឡងយល់ពីលរខខែឌ ននស្នធិស្ញ្ជញ  ។ 
 
៩. កិចចប្រជុំប្រចឆំ្ន រំរសប់្រធានសាថ រ័នសនធសិញ្ញា សទិ្ធិមនុសស និង្កិចចប្រជុ ំ

អនតរគណៈកាម ្ិការ 
  
 រចិ្បចក្បជសាំក្បចាំឆ្ន ាំរបស់្ក្បធានសាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ ក្បក្ពឹត្តបៅបៅរនសងទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ និង 
ផ្សតល់នូវបវទិកាែល់ស្ម្ភជិរននសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ បែើមបពីិភារាបលើការង្ហររបស់្បគ និងពិចរណា 
បលើរបបៀបបើឡើឲ្យក្បពន័ធសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ កានណ់ត្ម្ភនក្បសិ្ទធភាព ាំងមូល ។ បញ្ជា ណែលក្ត្ូវបានបោោះក្សាយ 
បៅរនសងរិច្បចក្បជសាំ ាំងបនោះ បានរមួបញ្ចូ លការបបងកើនក្បសិ្ទធភាព និងការណរលមអទូបៅបលើនីត្ិវើិីបើឡើបស្ច្បរតីរាយ 
ការែ៍អាំពីសិ្ទធមិនសស្្ ការបើឡើស្សខែសមនីយរមមបលើវើិសីាស្តស្តការង្ហររបស់្គែៈរម្ភម ើកិារ ការអនសវត្តបនតបៅ 
នឹងស្ននិសី្ទពិភពបោរ និងបញ្ជា ហិរញ្ញ វត្ថស ។ ការពិបក្គ្នោះបយាបល់មនិផ្សែូវការជាមយួនងឹភាគីរែា រែូ៏ច្បជានែគូ 
របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ និងអងគការមនិណមនរោា ភបិាល រប៏ានជាទិែាភាពមយួននរិច្បចក្បជសាំរបស់្ក្បធាន 
ផ្សងណែរ ។ 
 
 រចិ្បចក្បជសាំអនតរគែៈរម្ភម ើកិារ រមួបញ្ចូ លក្បធានននសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្នមីយួៗ និង 
ស្ម្ភជិរបណនថមពីររបូបទៀត្មរពីគែៈរម្ភម ើិការនមីយួៗ ។ ការបើឡើជាត្ាំណាងែើ៏ាំននគែៈរម្ភម ើិការបៅរនសង 
រិច្បចក្បជសាំអនតរគែៈរម្ភម ើិការ អនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនការពិភារាកានណ់ត្លមអតិ្បលើអនសសាស្នស៍្តីពីបញ្ជា ណែល រ ់

បស្ច្បរតសី្បងកត្ទូបៅ នងិអនសសាស្នទូ៍បៅ ណែលក្ត្ូវបានអនសមត័្បោយសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធ ិ
មនសស្្ ក្ត្ូវបានច្បងក្រងជាបរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ។ បែើមបបីក្បើក្បាស់្វា និងពត័្ម៌្ភនស្តីពរីចិ្បចពភិារាបៅនលង 
ធិងមសខ ចូ្បរចូ្បលបមើលណផ្សនរសាថ បន័ ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ននវបិសាយរបស់្ការយិាល័យ ឧត្តម 
ស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ 
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ទងនឹងវើិសីាស្តស្តការង្ហរ និងបញ្ជា បផ្ស្ងបទៀត្ ជាងការពភិារាណែលអាច្បបើឡើបានបៅរនសងរិច្បចក្បជសាំក្បចាំឆ្ន ាំរបស់្ 
ក្បធាន ។ 
 
 
 
 
 
១០. កំផ្ណទ្ប្មង្់សាថ រ័នសនធិសញ្ញា  

 នីត្ិវើិី និងវើិសីាស្តស្តការង្ហររបស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  បាននិងរាំពសងណត្ក្ត្ូវបានពិភារាជាណផ្សនរមយួនន 
រាំណែទក្មងទូ់ ាំងក្បពន័ធណែលអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ បានទទួលរា៉ា បរ់ងអនសវត្តរនសងឆ្ន ាំរនែងមរលមីៗបនោះ ។19 
រាំណែទក្មងស់ាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ រហូត្មរែល់បពលបនោះ បានបផ្លត ត្ការយរច្បិត្តទសរោរប់ៅបលើការ 
ស្ក្មបស្ក្មួល និងការបើឡើស្សខែសមនីយរមមបលើវើិីសាស្តស្តការង្ហរ រនសងបនាោះរមួម្ភន ការអនសមត័្ “វើិីអនសវត្តក្ត្ឹម 
ក្ត្ូវ” និងការបបងកើនក្បសិ្ទធភាពត្ក្មូវការបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍របស់្ភាគីរែា ត្តមរយៈការបក្បើក្បាស់្ឯរសារ 
ស្ាំធិនទូ់បៅ និងរបាយការែ៍ពារព់ន័ធណត្នឹងស្នធិស្ញ្ជញ ណែលក្ត្ូវបានរាំែត្ប់គ្នលបៅ ។20  
 
 ជាបណនថម សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ រាំពសងណត្ខតិ្ខាំពសោះពារបែើមបបីបងកើត្រិច្បចស្ហក្បត្ិបត្តិការក្បរប 
បោយក្បសិ្ទធភាព រវាងខែួនឯង និងក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ ជាពិបស្ស្ រទ់ងនឹងយនតការក្ត្តួ្ពនិតិ្យ 
ប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រលលម ី នងិបបងកើត្ទក្មងណ់បបបទស្ក្ម្ភបទ់ាំនារទ់ាំនងបៅវញិបៅមរណែលបាន 
បលើររមពស់្ជាមយួនងឹអនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពបិស្ស្ ។21 បោយពិចរណាបៅបលើការបរើនប ើងយា៉ា ង 
រហ័ស្ននសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ នងិនីត្ិវើិរីាំណែទក្មងណ់ែលម្ភនរច្បនាស្មពន័ធកានណ់ត្បក្ច្បើនប ើង រក៏្ត្ូវ 
បានពិភារាផ្សងណែរ រនសងបនាោះរមួម្ភន ែូច្បណែលបានបស្នើប ើងបៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៥ បោយឧត្តមស្នងការទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្បៅបពលបនាោះ គ៊ឺ អនរក្សី្ លូអសីស៍្អាបប ើ នូវការបបងកើត្ឲ្យម្ភនប ើងនូវសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  
អច្បិនស្តនតយ ៍ណែលក្ត្ូវបានបើឡើឯរភាវបូនីយរមម ។ 
  
 
                                                 
19 បៅរនសងរបាយការែ៍ឆ្ន ាំ ២០០២ ស្តីព ី“ការពក្ងឹងអងគការស្ហក្បជាជាត្ៈិ របបៀបវារៈស្ក្ម្ភបក់ារផ្លែ ស់្បតូរបណនថមបទៀត្” របស់្បោរ (A/57/387 និង 

Corr.1) បោរ រូហឡ ីអាណាន ់ អគគបលធិើិការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិបៅបពលបនាោះ បានអាំពាវនាវែល់សាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ឲ្យបរៀបច្បាំ 
បបងកើត្ឲ្យម្ភនយសទធវើិីណែលម្ភនការស្ក្មបស្ក្មួលកានណ់ត្បក្ច្បើនប ើងច្បាំបពាោះស្រមមភាពរបស់្ខែួន ។ បៅរនសងណខ មនីា ឆ្ន ាំ ២០០៥ បៅរនសងរបាយការែ៍ 
ស្តីពី “បោយម្ភនបស្រភីាពកានណ់ត្បក្ច្បើនប ើងៈ បឆ្ព ោះបៅររការអភវិឌ្ឍ ស្នតសិ្សខ និងសិ្ទធិមនសស្្ស្ក្ម្ភប ់ាំងអស់្គ្នន ” របស់្បោរ បោរអគគបលធិើិការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ បានបស្នើប ើងថា “បគ្នលការែ៍ណែនាាំណែលម្ភនស្សខែសមនីយរមមស្តីពកីារបើឡើបស្ច្បរតរីាយការែ៍ជូនសាថ បន័ ស្នធសិ្ញ្ជញ  ាំង 
អស់្ គួរណត្ក្ត្ូវបានបបងាើយ និងអនសត្ត បែើមបសីាថ បន័  ាំងបនោះអាច្បែាំបែើ រការបៅបាន ជាក្បពន័ធណែលក្ត្វូបានបើឡើឯរភាវូបនយីរមម” (A/59/2005 រថា 
ខែ័ឌ ទី ១៤៧) ។  
20

 ចូ្បរបមើល “បគ្នលការែ៍ណែនាាំណែលក្ត្ូវបានបើឡើស្សខែសមនីយរមមស្តីពកីារបើឡើបស្ច្បរតរីាយការែ៍ ែូច្បម្ភនណច្បងបៅរនសងស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្អនតរជាត្ិ 
រនសងបនាោះរមួម្ភន បគ្នលការែ៍ណែនាាំស្តីពីឯរសារស្ាំធិនទូ់បៅ និងឯរសារពារព់ន័ធណត្នឹងស្នធសិ្ញ្ជញ ណែលក្ត្ូវបានរាំែត្ប់គ្នលបៅ” (HRI/MC/ 

2005/3) ។ 
21

 ចូ្បរបមើល “ការអនសវត្តក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាពនូវលិខិត្សបររែ៍អនតរជាត្សិ្តីពសិី្ទធិមនសស្្ រនសងបនាោះរមួម្ភនកាត្ពឡរិច្បចបើឡើបស្ច្បរតរីាយការែ៍ែូច្បម្ភន 
ណច្បងរនសងលិខិត្សបររែ៍ស្តីពសិី្ទធមិនសស្្” (A/62/224) ។ 

             ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថម ស្តីពី រចិ្បចក្បជសាំក្បចាំឆ្ន ាំរបស់្ក្បធានសាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ នងិ    
             រចិ្បចក្បជសាំអនតរគែៈរម្ភម ើកិារ ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហ  
             ក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 

i 
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គ. វិ្ីធប្រើប្ ស ់ និង្ធ្វើការងារជាមយួនងឹ្ សាថ រ័នសនធិសញ្ញា សទិ្ធ ិ

មនុសស 
  
 ការបើឡើការង្ហរជាមយួនឹងសាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ បានបញ្ជា រថ់ាជារបបៀបមយួណែលម្ភន 
ក្បសិ្ទធភាពណាស់្ ស្ក្ម្ភបស់្ងគមស្សីវលិ បែើមបរីមួច្បាំណែររនសងការអនសវត្តសិ្ទធមិនសស្្ និងការបរៀបច្បាំបបងកើត្ 
បគ្នលការែ៍សិ្ទធិមនសស្្ែច៏្បាស់្ោស់្ ។ បៅថាន រជ់ាត្ ិ ស្ងគមស្សីវលិ ម្ភនត្ួនាទីស្ាំធិនណ់ាស់្ ត្តមរយៈ 
ស្រមមភាពពនិិត្យត្តមោន បលើររមពស់្ និងអនសវត្តបនតណែលពារព់ន័ធបៅនឹងការង្ហររបស់្សាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ ។ 
ការង្ហររបស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ទទួលបានផ្សលក្បបយាជនព៍ីការចូ្បលរមួែស៏្រមមរបស់្ត្អួងគស្ងគម 
ស្សីវលិបៅរនសងែាំណារក់ាលបផ្ស្ងៗ ននខួបបើឡើបស្ច្បរតរីាយការែ៍ និងបៅរនសងែាំបែើ រការ ែូច្បជា បែានាលិខិត្ 
ការបស្សើបសួ្រ និងការក្ពម្ភនជាមសន ។ 
 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ជាក្បនពែី បានជាត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិែស៏្ាំធិន ់ បោយចូ្បលរមួជាមយួនឹង 
សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ជាពិបស្ស្ បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្សាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ  ។ ត្ួអងគស្ងគម 
ស្សីវលិែនទបទៀត្ ែូច្បជា មស្តនតជីាំនាញម្ភន រ់ៗ  នងិអនរការពារសិ្ទធិមនសស្្ ត្ាំណាងក្គឹោះសាថ នសិ្រាអបរ់ ាំ និងក្សាវ 
ក្ជាវ និងស្ម្ភជិរក្រមុអនរវជិាា ជីវៈ រជ៏ាញឹរញាប ់ រមួច្បាំណែរផ្សងណែរែល់ែាំបែើ រការបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ 
ស្ពីពសី្នធិស្ញ្ជញ  ។ ការចូ្បលរមួពារព់ន័ធរបស់្បគ ជាពិបស្ស្  រទ់ងនឹងការោរជូ់នពនិិត្យពត័្ម៌្ភនបៅគែៈ 
រម្ភម ើិការ ឬ ការចូ្បលរមួរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគ ជាបរឿយៗ ក្ត្ូវបានស្ក្មបស្ក្មលួបោយអងគការមនិណមន 
រោា ភបិាលណែលែឹង និងស្រមមបៅរនសងក្បពន័ធបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍របស់្សាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 
 អនសស្ញ្ជញ ស្តីពីសិ្ទធិរបស់្រសម្ភរ អនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្ិស្តីពីរចិ្បចការពារសិ្ទធិរបស់្ពលររបទស្នតរក្បបវស្ន ៍
និងស្ម្ភជិរ ាំងអស់្របស់្ក្គួសារពួរបគ និងអនសស្ញ្ជញ ស្តីពីសិ្ទធិរបស់្ជនពិការ ម្ភនការក្បបមើលបមើលបលើ 
ត្ួនាទីស្ក្ម្ភប ់ “សាថ បន័ណែលម្ភនស្មត្ថភាពែនទបទៀត្” បៅរនសងការង្ហររបស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ នមីយួៗរបស់្ 
វាណែលបៅរនសងររែីននពីរែាំបូង ក្ត្ូវបានបរក្សាយបែើមបឲី្យម្ភនអងគការមនិណមនរោា ភបិាល ។ ជាងបនោះបទៀត្ 
គែៈរម្ភម ើកិារសិ្ទធិបស្ែារចិ្បច សិ្ទធណផ្សនរស្ងគម និងសិ្ទធិណផ្សនរវបបើម ៌ និងគែៈរម្ភម ើិការទទួលបនទសរសិ្ទធ ិ
រសម្ភរ បានអនសមត័្បគ្នលការែ៍ណែនាាំអាំពីការចូ្បលរមួរបស់្ស្ងគមស្សីវលិ បៅរនសងការង្ហររបស់្បគ (បៅរនសង 
ររែី ាំងបនោះ បានបផ្លត ត្ការយរច្បិត្តទសរោរ ់ជាពិបស្ស្បៅបលើអងគការមនិណមនរោា ភបិាល) ។22 
 
 ទក្មងណ់បបបទស្ក្ម្ភបទ់ាំនារទ់ាំនងបៅវញិបៅមររបស់្ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ណក្បក្បួលពីសាថ បន័ស្នធ ិ
ស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្មយួ បៅសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្មយួបផ្ស្ងបទៀត្ ។ វាក្ត្វូបានណច្បងបៅរនសងឧបស្មពន័ធ 
ននជាំពូរបនោះ ។ 
                                                 
22

 ចូ្បរបមើល “ការចូ្បលរមួរបស់្អងគការមនិណមនរោា ភបិាល បៅរនសងស្រមមភាពរបស់្គែៈរម្ភម ើិការសិ្ទធិបស្ែារចិ្បច សិ្ទធិណផ្សនរស្ងគម នងិសិ្ទធិណផ្សនរវបបើម”៌ ( 
E/C.12/2000/6) នងិបគ្នលការែ៍ណែនាាំស្ក្ម្ភបក់ារចូ្បលរមួរបស់្នែគូ (អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងមស្តនតជីាំនាញម្ភន រ់ៗ ) បៅរនសងក្រុមការង្ហរមសនវគគ 
ក្បជសាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើិការទទលួបនទសរសិ្ទធិរសម្ភរ (ឧបស្មពន័ធ VIII នន CRC/C/90) ។  
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១. ការជំរញុឲ្យានការអនុម័តធលើលខិ្ិតុរករណ៍អនតរជាតិងមី និង្ការ្តល ់

សចច រ័ន ឬ ការច៊ូលជាភាគីននសនធិសញ្ញា ផ្ដ្លកំព្ុង្ផ្តធៅជា្រាន 
 
 ស្ងគមស្សីវលិ អាច្បបែើរត្ួរយា៉ា ងស្រមមបៅរនសងការបរៀបច្បាំបបងកើត្ និងការអនសមត័្បលើលិខតិ្សបររែ៍អនតរ 
ជាត្ិលមី ។ បោយការត្ស្ ូមត្ិបែើមបកីារបរៀបច្បាំបបងកើត្ស្នធសិ្ញ្ជញ លមី និងការជាំរសញឲ្យម្ភនការអនសមត័្វាបោយរែា 
 ាំងឡាយ ត្អួងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បជួយ គ្នាំក្ទបទោា នអនតរជាត្ិ និងរចិ្បចការពារសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 

តួនាទ្ីររសស់ង្គមសុវីិលកនងុ្ការធរៀរចំរធង្កើតសតង្់ដារសទិ្ធិមនសុស 
អនតរជាតិងមី 

  
 អនសស្ញ្ជញ ស្តីពសិី្ទធរិបស់្ជន 
ពកិារ នងិពើិសីារបណនថមរបស់្វា 
 
 បៅរនសងណខ ើនូ ឆ្ន ាំ ២០០៦ 
មហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
បានអនសមត័្អនសស្ញ្ជញ ស្តីពី សិ្ទធិរបស់្ 
ជនពិការ និងពិើីសារបណនថមរបស់្វា ។ 
ស្ងគមស្សីវលិ ជាពិបស្ស្ ជនពិការ និង 
អងគការ ត្ាំណាងរបស់្ពួរបគ ម្ភន 
ត្ួនាទី ស្ាំធិនជ់ាសារវនតបៅរាល់ 
ែាំណារក់ាលបៅរនសងែាំបែើ រការបក្ត្ៀម 
ពារព់ន័ធបឆ្ព ោះបៅររការអនសមត័្ 
លិខិត្សបររែ៍ ាំងបនោះ ។ ត្ាំណាង 
របស់្ស្ងគមស្សីវលិណែលបានចូ្បលរមួ 
បៅរនសងការច្បរចបលើខែឹមសារ និងឥ ូវ 
បនោះ រាំពសងណត្ស្រមមរនសងការជាំរសញឲ្យ 
ម្ភនការផ្សតល់ស្ចច បន័បលើវាបោយ 
រែា ាំងឡាយ ។ 

 អនសស្ញ្ជញ ស្តីពីសិ្ទធិរបស់្ ជន 
ពិការ ក្ត្ូវបានច្បរចពីឆ្ន ាំ ២០០២ 
ែល់ឆ្ន ាំ ២០០៦ បោយបើឡើឲ្យវាកាែ យ 
ជាស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ណែលបាន 
ច្បរច្បបលឿនបាំផ្សសត្ ។ បៅរនសងឱកាស្ 
អនសមត័្វា ឧត្តមស្នងការ អនរក្សី្ 
លូអសីស៍្អាបប ើ បានរត្ស់្ម្ភគ ល់បលើការ 
ស្ហការ ណែលមនិធាែ បម់្ភនពីមសនមរ 
រវាងរែា អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ស្ងគម 
ស្សីវលិ និងសាថ បន័ជាត្ិទទួលបនទសរ 
សិ្ទធិមនសស្្ (NHRI) បៅរនសងការបើឡើ 
បស្ច្បរតីក្ពាងស្នធិស្ញ្ជញ លមី បោយណលែង 
ថាៈ  
 ខាស ាំច្បង.់.. ស្ណមតងការបគ្នរព 
ច្បាំបពាោះស្ហគមនពិ៍ការភាពណែល 
បានផ្សតល់ស្ាំទសោះែធ៏ិែ ាំងស្ក្ម្ភប ់
ឱកាស្ែស៏្ាំធិនជ់ាធិែ ាំងបនោះ ។ ត្ួនាទី 
របស់្បគជាត្ួនាទីផ្លែ ស់្បតូ រ ។  

បោយម្ភនទាំហាំកានណ់ត្ើាំបើងជាង 
ត្តមរយៈបស្ច្បរតីក្បកាស្ ឬ បស្ច្បរតី 
ណលែងការែ៍ណាមយួ ច្បលនាពិការ 
ភាព បញ្ជា រថ់ាអាច្បច្បាំបពាោះរាល់វើីិ 
ណែលអាច្បបើឡើបានក្បយសទធនឹងនិច្បល 
ភាព អនាទរភាព និងជាបរឿយៗ 
ការទបទ់ល់ជាច្បាំហ បែើមបីស្បក្មច្បឲ្យ 
បានត្តមរយៈអានសភាពននច្បាប់ នូវ 
បាំែងក្បាថាន បោយក្ស្បច្បាប់ឲ្យ 
ម្ភនស្មភាព និងយសត្តិើម ៌។ 
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អនុសញ្ញា អនតរជាតិ សប្ារ់កិចចការពារមនុសសទាងំ្អស ់ ព្ីការ ត់ខ្លួន 

ធដាយរង្ខំ 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិជាពិបស្ស្ 
ស្ម្ភគមក្គួសារជនរងបក្គ្នោះបោយ 
ការបាត្ខ់ែួនបោយបងខាំ គ៊ឺជាអនរចូ្បលរមួ 
ែស៏្រមមបៅរនសងវគគ ក្បជសាំបពញអងគរបស់្ 
ក្រុមការង្ហរនន អត្ីត្គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ ណែលបានបើឡើបស្ច្បរតីក្ពាង 
អនសស្ញ្ជញ  ។ អនរក្សី្ ម្ភ៉ា ត្តអូណ ម 
ប៉ាូែ៊ឺវា៉ា ស្បខឡ ណែលរូនក្សី្របស់្គ្នត្ជ់ា 
ជនរងបក្គ្នោះបោយការបាត្ខ់ែួនបោយ 
បងខាំ បៅក្បបទស្អាស្ងទ់ីន បាននិង 
រាំពសងណត្ត្ស្ ូមត្គិ្នាំក្ទការបញ្ចប់ការ 
អនសវត្តការបើឡើឲ្យបាត្ខ់ែួនបោយបងខាំ និង 
បែើមបកីារអនសមត័្ លិខិត្សបររែ៍អនតរ 
ជាត្ិណែលបោោះ ក្សាយបញ្ជា បនោះអស់្ 
រយៈបពល ៣០ ឆ្ន ាំមរបហើយ បោយ 
បើឡើជាត្ាំណាងឲ្យស្ហពន័ធអាបមររិនន 
ស្ម្ភគមសាច្ប់ញាត្ិរបស់្គែបរ្ 
ក្បឆ្ាំងណែលក្ត្ូវ សាំខែួនត្តមការចប ់
ពក្ងត្ ់ (FEDEFAM) បៅរនសងវគគក្បជសាំ 
បពញអងគរបស់្ក្រុមការង្ហរ ។ បៅរនសង 
វគគក្បជសាំបពញអងគជាលរខែៈស្បម្ភព ើន ៍
បៅនលងទី ២២ ណខ មលិសនា ឆ្ន ាំ ២០០៦ 
មសននឹងអនសមត័្  

អនសស្ញ្ជញ  អនរក្សី្ ែ៊ឺវា៉ា ស្បខឡ បាន 
ម្ភនក្បសាស្ន៍ថាៈ 
 បៅរនស ងណខ ឧស្ភា ឆ្ន ាំ 
១៩៧៧ ខាស ាំបានចូ្បលរមួរនស ងច្បលនា 
បពញបលញរបស់្ស្ម្ភគមម្ភត យ 
អាស្ងទី់នណែលម្ភនរូន ក្ត្ូវបានបាត្់ 
ខែួ នបោយបងខាំ... ។ រមួជាមយួនឹងស្តស្តី  
វយ័បរមង ាំងបនាោះ ខាស ាំបានចបប់ផ្សតើម 
ែាំបែើ រការបរៀនសូ្ក្ត្ ។ ខាស ាំបានចប់ 
បផ្សតើមយល់ថា ខាស ាំមិនក្គ្ននណ់ត្ក្សាវក្ជាវ 
ររររូនក្សី្ និង រូនក្បសាររបស់្ខាស ាំ 
ប៉ាសបណាណ ោះបនាោះបទ ប៉ាសណនតណលម ាំងរររូន 
ក្បុស្ និងរូនក្សី្ណែលក្ត្ូវបានបាត្់ 
ខែួ នរបស់្ អាស្ងទី់ន និងអាបមររិ 
ឡាទីន និងបច្បចស បបននបនោះ ររ 
“អនរណែលក្ត្ូវបានបាត្ខ់ែួ នបោយបងខាំ” 
បៅជសាំវញិពិភពបោរផ្សងណែរ ។ 
 
 ខាស ាំច្បងឲ់្យអនរែឹងថា បនាទ បពី់ 
ការបរើត្ម្ភនប ើងនូវការ សាំោាំង និង 
ការបាត្ខ់ែួ នរបស់្អនរជាទីក្ស្ឡាញ់ 
បយើងបាន្នែល់ ការស្ននិោា ន 
ែឈ៏៊ឺចប់ថា មិនម្ភនច្បបមែើយបទ ។ 
មិនម្ភនែាំបែើ រការបទ និងមិនម្ភន 

ែីកាបកាោះបែើមបីពិនិត្យនីត្យនសរូល 

ភាពននការ សាំខែួ នណែរ ឬ បស្ច្បរតី 
បង្ហគ បគ់្នាំពារណផ្សនរត្សោការ ណែលម្ភន 
ស្សពលភាពផ្សងណែរ ។ បនាទ បម់រ វា 
ស្ថិត្បៅរនស ងរតីអស់្ស្ងឃឹមរបស់្បយើង 
ណែលបយើង ក្ត្ូវណត្ជួយ ស្ហគមន ៍
អនតរជាតិ្ ប៉ាសណនតក្គ្នន់ណត្ ររប ើញថា 
មិនម្ភនលិខិត្សបររែ៍ស្មក្ស្ប 
បៅទីបនាោះបទ ។ បនាោះ គ៊ឺជាមូល 
បហត្សណែលនាាំបយើងមរទីបនោះជាលមី 
មតងបទៀត្ បោរក្បធានបោយបស្នើ  
ស្សាំអនរ និងក្បតិ្ភូរិត្តិយស្របស់្ក្រុម 
ក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ បែើមបីអនសមត័្ 
ជាសាថ ពរនូវអនសស្ញ្ជញ បនោះ ។ បយើង 
បានបើឡើែាំបែើ របលើផ្សែូ វែ៏ណវងឆ្ង យ 
បោយទទួលបាន ាំងសាន នែ និង 
បស្ច្បរតីក្ស្ង្ហរចិ្បត្តយា៉ា ងធិែ ាំង ប៉ាសណនត 
បច្បចស បបននបនោះ បយើងណបរបៅររអនរ ាំង 
អស់្គ្នន  បែើមបីឲ្យពិភពបោររបស់្ 
បយើងគ្នម ន ជនរងបក្គ្នោះបោយឧក្រិែា 
រមមក្បឆ្ាំងនឹងមនសស្្ជាតិ្ ត្តមរយៈ 
ការបាត្ខ់ែួ នបោយបងខាំ ។ 

 
 ក្បសិ្នបបើរែា មនិ នប់ានផ្សតល់ស្ចច បន័ ឬ ចូ្បលជាភាគីននស្នធិស្ញ្ជញ  ឬ ពើិីសារបណនថម ត្ួអងគស្ងគម 
ស្សីវលិជាត្ិ អាច្បជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តែល់រោា ភបិាលឲ្យបើឡើែូបច្បនោះ បោយស្ក្មបស្ក្មួលរចិ្បចខិត្ខាំក្បងឹណក្បងរបស់្ 
ខែួនជាមយួនងឹសាថ បន័ជាត្ទិទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (NHRI) និងក្បពន័ធផ្ស្ពឡផ្សាយជាត្ិ និង/ឬ បោយបលើរ 
រមពស់្ការយល់ែឹងជាសាធារែៈបលើបញ្ជា បនោះ ។ 
 
 
 

    
  

 

                    បែើមបបីមើលសាថ នភាពននការផ្សតល់ស្ចច បន័បលើស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ នងិពិើសីារបណនថម ចូ្បរចូ្បល   
                    បមើលវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្  
                    (OHCHR) ។  

i 
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២. ការព្ិនិតយតាមដានកាតព្វកិចចធ្វើធសចកតរីាយការណ៍ររសភ់ាគីរដ្ឋ 
 
 ភាគីរែា ជានិច្បចកាល មនិអាច្ប បោយម្ភនមូលបហត្សខសស្ៗគ្នន  បែើមបបីាំបពញកាត្ពឡរចិ្បចបើឡើបស្ច្បរតីរាយ 
ការែ៍របស់្ខែួន ។ ស្ងគមស្សីវលិ អាច្បខិត្ខាំពសោះពារជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តរោា ភបិាល បែើមបបី្ែើយត្បបៅនឹងកាល 
បរបិច្បឆទផ្សសត្រាំែត្ប់ើឡើបស្ច្បរតរីាយការែ៍ និងអាច្បបលើររមពស់្ការយល់ែឹងជាសាធារែៈអាំពីកាត្ពឡរចិ្បចរបស់្ 
រែា រនសងការោរជូ់នពនិិត្យរបាយការែ៍បៅត្តមបពលរាំែត្ ់។ ត្អួងគស្ងគមស្សីវលិ រអ៏ាច្បផ្សតល់ផ្សងណែរែល់រែា 
នូវពត័្ម៌្ភនបាំបពញបណនថម ស្តីពីការអនសវត្តស្នធិស្ញ្ជញ  ណែលក្ត្ូវបានក្បមូលផ្សតស ាំបៅរនសងអាំ សងបពលអនសវត្តស្រមម 
ភាពរបស់្បគ និងបើឡើការង្ហររនសងភាពជានែគូជាមយួនឹងរែា ាំងឡាយបឆ្ព ោះបៅររការអនសវត្តស្នធិស្ញ្ជញ  ។ 
 
 ក្បសិ្នបបើភាគីរែា មនិបានោរជូ់នពនិិត្យរបាយការែ៍អស់្រយៈបពលែយូ៏រ និងមនិបានប្ែើយត្បបៅ 
នឹងស្ាំបែើ ស្សាំរបាយការែ៍របស់្គែៈរម្ភម ើិការសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ អាច្បពិចរណាបលើសាថ នភាព 
បៅរនសងក្បបទស្បនាោះ បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគមយួរនសងច្បាំបណាមវគគក្បជសាំបពញជាបក្ច្បើនរបស់្ខែួន បោយគ្នម ន 
របាយការែ៍ពីភាគីរែាបនាោះ ។ នីត្ិវើិីបនោះ ក្ត្ូវបានបគែងឹថាជានតី្វិើិកី្ត្តួ្ពនិតិ្យប ើងវញិ ។ 
 
 ត្អួងគស្ងគមស្សីវលិ រមួជាមយួនងឹអងគការនែគូរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ អាច្បរមួច្បាំណែរជាពត័្ម៌្ភន 
ែល់ែាំបែើ រការនតី្វិើិបីនោះ ។ បោយម្ភនមលូោា នបៅបលើពត័្ម៌្ភនបនោះ នងិរចិ្បចពភិារាជាមយួនងឹភាគរីែា 
គែៈរម្ភម ើកិារ នងឹបច្បញបស្ច្បរតសី្បងកត្ស្ននោិា នរបស់្ខែួន រនសងបនាោះរមួម្ភនអនសសាស្នផ៍្សងណែរ ។ 
 
៣. ការដាក់ជ៊ូនព្ិនិតយព្័ត៌ានជាលាយលកខណ៍អកសរ 

 
 បៅទូ ាំងខួបននការបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ គែៈរម្ភម ើកិារ សូ្មសាឡ គមនព៍ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពីណផ្សនរ 
 ាំងអស់្ ណែលក្ត្ូវបានណច្បងបោយស្នធិស្ញ្ជញ បរៀងៗខែួនរបស់្បគ បែើមបពីិនិត្យត្តមោនក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាព 
នូវការអនសវត្តបៅរនសងរែា ាំងឡាយ ។ របបៀបែម៏្ភនក្បសិ្ទធភាពបាំផ្សសត្មយួស្ក្ម្ភបត់្អួងគស្ងគមស្សីវលិោរជូ់ន 
ពិនិត្យពត័្ម៌្ភនបណនថម គ៊ឺត្តមរយៈរបាយការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្រ ។ របាយការែ៍ែម៏្ភនក្បបយាជនប៍ាំផ្សសត្ 
ជាបរឿយៗ គ៊ឺរបាយការែ៍ណែលក្ត្ូវបានផ្សលិត្ប ើង ត្តមរយៈរិច្បចស្ហក្បត្ិបត្តិការ និងការស្ក្មបស្ក្មួល 
របស់្ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិជាបក្ច្បើន ។ បហត្សែូបច្បនោះ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ក្ត្ូវបានជាំរសញបលើរទឹរច្បតិ្តឲ្យោរជូ់ន 
ពិនិត្យជារមួនូវពត័្ម៌្ភនជាោយលរខែ៍អរ្រស្តីពីក្បបទស្ណាមយួ ។ 
 
 សាថ នណបបបទស្ក្ម្ភបក់ារោរជូ់នពនិិត្យពត័្ម៌្ភន ណក្បក្បួលពីសាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្មយួ 
បៅសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្មយួបទៀត្ ។ ជាទូបៅ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ គួរណត្ោរជូ់នពនិិត្យនូវពត័្ម៌្ភន 
និងឯរសារ បនាទ បព់ីការោរជូ់នពនិិត្យនូវរបាយការែ៍របស់្ភាគីរែាបៅសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  និងមសនបពល 
ម្ភនការពិចរណាបលើវា ។ 
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 គែៈរម្ភម ើិការសិ្ទធិបស្ែារចិ្បច សិ្ទធិណផ្សនរស្ងគម នងិសិ្ទធិណផ្សនរវបបើម ៌ គែៈរម្ភម ើិការលសបបាំបាត្ក់ារ 
បរ ើស្បអើងច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ និងគែៈរម្ភម ើិការទទួលបនទសរសិ្ទធិរសម្ភរ សូ្មសាឡ គមនព៍ត័្ម៌្ភនជាោយលរខែ៍ 
អរ្រពីអងគការមនិណមនរោា ភបិាលជាត្ិ និងអនតរជាត្ ិ រែូ៏ច្បជា ពតី្ួអងគស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ (ជាពិបស្ស្ 
មស្តនតីជាំនាញម្ភន រ់ៗ  ក្គឹោះសាថ នសិ្រាអបរ់ ាំ ស្ម្ភគមអនរវជិាា ជីវៈ និងស្ម្ភជិរស្ភា) បៅរនសងរិច្បចក្បជសាំក្រុមការង្ហរ 
មសនវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ខែួន បែើមបបីរៀបច្បាំបញ្ា ីបញ្ជា  ។ គែៈរម្ភម ើិការទទួលបនទសរសិ្ទធិរសម្ភរ ក្ត្ូវការ 
ពត័្ម៌្ភនជាោយលរខែ៍អរ្រណែលក្ត្ូវបានជារជូ់នពិនតិ្យ រនសងរយៈបពលពីរណខ មសនរចិ្បចក្បជសាំក្រុមការង្ហរមសន 
វគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ខែួន ។ ត្អួងគស្ងគមស្សីវលិ រនសងបនាោះរមួម្ភន ក្គោឹះសាថ នសិ្រាអបរ់ ាំ និងស្ម្ភគមអនរ 
វជិាា ជីវៈជាបែើម រអ៏ាច្បោរជូ់នពិនតិ្យផ្សងណែរនូវពត័្ម៌្ភនជាោយលរខែ៍អរ្រ ជូនបៅក្រុមការង្ហរពិបស្ស្ 
ណផ្សនររបាយការែ៍ក្បចាំក្បបទស្របស់្គែៈរម្ភម ើិការក្បឆ្ាំងនឹងការបើឡើ រសែរមម និងគែៈរម្ភម ើិការសិ្ទធ ិ
មនសស្្ ។ 
 
 ជាទូបៅ ពត័្ម៌្ភនជាោយលរខែ៍អរ្រណែលក្ត្ូវបានោរជូ់នពនិិត្យបៅសាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធ ិ
មនសស្្ ក្ត្ូវបានចត្ទ់សរជាពត័្ម៌្ភនជាសាធារែៈ ។ ប ោះជាយា៉ា ងណារប៏ោយ គែៈរម្ភម ើិការ នឹងររាទសរ 
ពត័្ម៌្ភនជាការស្ម្ភង ត្ ់ក្បសិ្នបបើក្ត្ូវបានបស្នើស្សាំបោយជារោ់រឲ់្យបើឡើែូបច្បនោះ ។ 
 
 របាយការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្រ ណែលក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនតិ្យបោយត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ មនិកាែ យ 
ជារក្មងឯរសារផ្សែូវការរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិបទ នងិវា រម៏និក្ត្ូវបានពនិិត្យបផ្សទៀងផ្លទ ត្ណ់រស្ក្មួល ឬ 
បរណក្បភាសាផ្សងណែរ ។ បហត្សែូបច្បនោះ វាម្ភនលរខែៈស្ាំធិនស់្ក្ម្ភបត់្ួអងគស្ងគមស្សីវលិពិចរណាថាបត្ើភាសា 
ណា (ឬ ណាខែោះ) ណែលក្ត្ូវោរជូ់នពនិិត្យពត័្ម៌្ភនរបស់្ខែួន នងិធានាថា ឯរសារបស្នើស្សាំពិនិត្យ ក្ត្ូវបានបក្បើ 
ក្បាស់្ភាសាមយួរនសងច្បាំបណាមភាសាការង្ហរជាបក្ច្បើនរបស់្គែៈរម្ភម ើិការពារព់ន័ធមយួ (ឬ បក្ច្បើន) ។ 
 
 មសននងឹោរជូ់នពនិតិ្យនូវពត័្ម៌្ភនជាោយលរខែ៍អរ្រ វាម្ភនលរខែៈស្ាំធិនក់្ត្វូពនិតិ្យបមើលៈ 

 ថាបត្ើរែា បានផ្សតល់ស្ចច បន័ ឬ ចូ្បលជាភាគនីនលិខិត្សបររែ៍ពារព់ន័ធឬអត្ ់ និងក្បសិ្នបបើែូបច្បនោះណមន 
ទាំហាំននបស្ច្បរតីណលែងការែ៍ណាមយួណែលរែាបនាោះបានបរៀបច្បាំប ើងច្បាំបពាោះបទបញ្ញត្តិរបស់្វា ។ (ជា 
ទូបៅ បស្ច្បរតីណលែងការែ៍ មនិរារាាំងត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិពកីារបោោះក្សាយបញ្ជា ជារោ់រ ់ នងិពីការ 
ជក្ម្ភបជូនឲ្យបានក្ជាបអាំពីវាែល់គែៈរម្ភម ើិការបនាោះប ើយ) ។ 

 បៅបពលណែលរបាយការែ៍បនាទ បរ់បស់្រែា បានមរែល់បពលរាំែត្ោ់រជូ់នពនិតិ្យ នងិបៅបពលណែល 
វគគក្បជសាំបពញអងគបនាទ បរ់បស់្គែៈរម្ភម ើិការពារព់ន័ធ ក្ត្ូវបានរាំែត្ប់ពលបវោ ។ កាលបរបិច្បឆទ ាំង 
បនោះ ស្ថិត្បៅបក្កាមការផ្លែ ស់្បតូរ បោយផ្សតល់ែាំែឹងជាមសនរនសងរយៈបពលខែ ី ែូបច្បនោះ វាម្ភនលរខែៈ 
ស្ាំធិនក់្ត្ូវម្ភនទាំនារទ់ាំនងជាបទៀង ត្ ់ ជាមយួនឹងបលធិើិការោា នរបស់្គែៈរម្ភម ើិការពារព់ន័ធ 
បៅរនសងែាំបែើ រការបក្ត្ៀមពារព់ន័ធបឆ្ព ោះបៅវគគក្បជសាំបពញអងគនីមយួៗ ។ 

 បញ្ជា ច្បមបងណែលរាំពសង ឬ បាននិងរាំពសងពិចរណា ។ វាម្ភនលរខែៈស្ាំធិនស់្ក្ម្ភបត់្ួអងគស្ងគម 
ស្សីវលិ បើឡើឲ្យខែួនឯងយល់អាំពខីែមឹសារននរបាយការែ៍របស់្ភាគរីែាមសនៗ រែូ៏ច្បជា បស្ច្បរតសី្បងកត្ 
ស្ននោិា នមសនៗ នងិបញ្ា ីបញ្ជា មសនៗផ្សងណែរ ។ និង 
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 បគ្នលការែ៍ណែនាាំរបើឡើបស្ច្បរតរីាយការែ៍របស់្សាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្នមីយួៗ (បែើមប ី
ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បជួយ ពិនិត្យត្តមោនបលើរក្មតិ្ណែលរបាយការែ៍របស់្ភាគីរែា អនសបោមបៅ 
បគ្នលការែ៍ណែនាាំ) ។ 
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ការដាក់ជ៊ូនព្ិនិតយរ យការណ៍ជាលាយលកខណ៍អកសរ 

 
 របបៀបែ៏ម្ភនក្បបយាជនប៍ាំផ្សសត្ស្ក្ម្ភបត់្ួអងគស្ងគមស្សីវលិោរជូ់នពិនិត្យនូវពត័្ម៌្ភនបៅសាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិ 
មនសស្្ គ៊ឺបោយផ្សលិត្របាយការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្ររមួជាមយួនឹងរបាយការែ៍របស់្រែា ។ 
 
 មសននឹងត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ចបប់ផ្សតើមក្ពាងរបាយការែ៍របស់្ខែួន បគក្ត្ូវបានណែនាាំឲ្យបើឡើឲ្យខែួនឯងយល់ជាមសន 
នូវបគ្នលការែ៍ណែនាាំបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ជារ់ោររ់បស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ណាមយួ ។ របាយការែ៍ 
ជាោយលរខែ៍អរ្រ គួរណត្ម្ភនបាំែងបើឡើឲ្យែូច្បរច្បនាស្មព័នធរបស់្របាយការែ៍រែា ។ បគ្នលបាំែងននរបាយការែ៍ 
គរួណត្បែើមបវីភិាគជាលរខែៈក្បពន័ធបលើរក្មតិ្ណែលច្បាប់ បគ្នលនបយាបាយ និងការអនសវត្តបៅរនសងភាគីរែា អនសបោមត្តម 
បគ្នលការែ៍ និងស្តង់ោរននស្នធិស្ញ្ជញ  ។ 
 
 របាយការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្រ គួរណត្ៈ 

 ច្បាស់្ោស់្ និងជារ់ោរ ់ក្ត្ឹមក្ត្ូវ និងមនិលបមអៀង ។ 
 រ ាំបលច្បនូវអឡិណែលអនរបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ ចត្ទ់សរថាជាបញ្ជា រនសងការអនសវត្ត និងគួរណត្ផ្សតល់អនសសាស្នព៍ិត្ 

ជារណ់ស្តង បែើមបបីើឡើឲ្យក្បបស្ើរប ើងនូវសាថ នភាពសិ្ទធិមនសស្្បៅរនសងក្បបទស្ណាមយួ ។ និង 
 ក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យឲ្យបានឆ្បត់្តមណែលអាច្បបើឡើបាន មសនបពលពិនិត្យណែលបានរាំែត្់បពលបវោននរបាយ 

ការែ៍របស់្រែា    បនោះអនសញ្ជញ ត្ឲ្យសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ពិចរណាបៅបលើរបាយការែ៍ជាោយ 
លរខែ៍អរ្រ បៅបពលបរៀបច្បាំបញ្ា ីបញ្ជា  បោយបរៀបច្បាំបក្ត្ៀមស្ក្ម្ភបវ់គគក្បជសាំបពញអងគ និងការបើឡើពក្ង្ហងបស្ច្បរតី 
ស្បងកត្ស្ននិោា ន ។ 

 
បគ្នលការែ៍ណែនាាំៈ 

 ពត័្ម៌្ភនណែលត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិផ្សតល់ជូន ក្ត្ូវណត្ពារព់ន័ធណត្នឹងក្បបទស្ និងពារព់ន័ធនឹងអាែត្តិរបស់្សាថ បន័ 
ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ណែលវាក្ត្ូវបានបផ្លត ត្ការយរច្បិត្តទសរោរប់ៅបលើ ។ ក្បសិ្នបបើ អាច្បបើឡើបាន វាគួរណត្ 
បរៀបច្បាំបយាងផ្លទ ល់បៅនឹងម្ភក្ត្តរបស់្ស្នធិស្ញ្ជញ  បោយផ្សតល់នូវសិ្ទធិជារ់ោរ ់ ណែលក្ត្ូវបានរ ាំបោភបាំពាន 
បោយម្ភនទ ាីររែ៍ ។ 

 ទ ាីររែ៍ននការរ ាំបោភបាំពានសិ្ទធិមនសស្្ ជានិច្បចកាល គួរណត្ក្ត្ូវបានអមបោយភស័្តសត្តង និងរក្មងឯរសារ 
ពារព់ន័ធ ។ 

 ពត័្ម៌្ភន ាំងអស់្ គួរណត្ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំបស្ច្បរតីបយាងបោយក្ត្ឹមក្ត្ូវ ។ បៅបពលបរៀបច្បាំបស្ច្បរតីបយាងឯរសារ 
របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ បលខរថាខ័ែឌ  គួរណត្ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំបយាង បោយបហត្សថា បលខទាំពរ័ណក្បក្បួល 
ពីភាសាមយួបៅភាសាមយួបទៀត្ ។ បនោះរគ៏ួរណត្អាច្បយរជាការបានផ្សងណែរ ច្បាំបពាោះបស្ច្បរតីែរក្ស្ងន់នរបាយ 
ការែ៍របស់្រែា ណែលក្ត្ូវណត្បានបរៀបច្បាំបយាងជាទក្មងផ់្សែូវការននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិរបស់្វា ។ 

 ទក្មងប់អ ិច្បក្ត្ូនិច្ប និងទក្មងរ់ងឹជាបក្ច្បើន គួរណត្ក្ត្ូវបានផ្សតល់ជូនបៅបលធិើិការោា នននសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិ 
មនសស្្ពារព់ន័ធ បោយបហត្សថា បលធិើិការោា នមនិម្ភនស្មត្ថភាពផ្សលិត្បនតប ើងវញិនូវឯរសារពីស្ងគម 
ស្សីវលិបទ ។ 

 ឯរសារណែលម្ភនភាសាណែលក្ត្ូវបានចត្ទ់សរថាជាការរ ាំបោភបាំពាន នឹងមនិក្ត្ូវបានទទួលយរប ើយ ។  
 

i 
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សកិាខ សាលារណតុ េះរណាត ល ធលើការសរធសររ យការណ៍សតពី្ីការអនុវតត 
កតិកាសញ្ញា អនតរជាតិសតពី្ីសទិ្ធិធសដ្ឋកិចច សទិ្ធិផ្្នកសង្គម និង្សទិ្ធិផ្្នក 
វរប្ម ៌

  
 បៅរនសងណខ មលិសនា ឆ្ន ាំ 
២០០៧ ការយិាល័យបច្បចសបបននបៅ 
មូលោា នរបស់្ការយិាល័យឧត្តម 
ស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ
ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្(OHCHR) 
បៅច្បរបជៀ បានបរៀបច្បាំសិ្កាខ សាោ 
មយួបៅរនសងរែាធានី ទឹប លីិស្សិ ស្ក្ម្ភប់ 
ត្ាំណាងអងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
ច្បាំនួន ២០ រូប ស្តីពីការោរជូ់នពិនិត្យ 
នូវរបាយការែ៍បៅគែៈរម្ភម ើិការ 
សិ្ទធិបស្ែារិច្បច សិ្ទធិណផ្សនរស្ងគម និង 
សិ្ទធិណផ្សនរវបបើម ៌ ។ សិ្កាខ សាោបនោះ 
ក្ត្ូវបានស្ក្មបស្ក្មួលបោយ 
ស្ម្ភជិរពីររូបរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ 

បនោះ និងពយយាមៈ 
 បលើររមពស់្ការយល់ែឹងអាំពី 

លិខិត្សបររែ៍អនតរជាត្ិស្តីពី 
សិ្ទធិមនសស្្ យនតការពិនិត្យត្តម 
ោនរបស់្វា និងត្ួនាទីជារ់ោរ ់
របស់្អងគការមនិណមន 
រោា ភបិាល។ 

 បបងកើនការណស្ឡងយល់អាំពីបគ្នល 
ការែ៍ស្មភាព ភាពមនិបរ ើស្ 
បអើង និងការចូ្បលរមួបៅរនសងការ 
អនសវត្តរត្ិកាស្ញ្ជញ អនតរជាត្ិ 
ស្តីពីសិ្ទធិបស្ែារិច្បច សិ្ទធិណផ្សនរ 
ស្ងគម និងសិ្ទធិណផ្សនរវបបើម ៌ ។ 
និង 

 បបងកើនច្បាំបែោះែឹងអាំពីត្ួនាទី 
របស់្ស្ងគមស្សីវលិរនសងការពិនិត្យ 
ត្តមោនវឌ្ឍនភាពបលើការ 
អនសវត្តរត្ិកាស្ញ្ជញ បនោះ ។ 

 ជាការអនសវត្តបនតបៅនឹង 
វគគបែតស ោះបណាត លរសាងស្មត្ថភាព 
បនោះ រិច្បចក្បជសាំត្សមូលមយួច្បាំនួន ក្ត្ូវ 
បានបរៀបច្បាំប ើង ជាមយួនឹងអងគការ 
មនិណមនរោា ភបិាលបៅមូលោា ន 
រនសងអាំ សងឆ្ន ាំ ២០០៧ ។ 

 
៤. ការច៊ូលរមួ និង្ការរមួចំផ្ណកកនងុ្វគគប្រជុំធព្ញអង្គ ររសស់ាថ រ័នសនធ ិ

សញ្ញា សទិ្ធិមនុសស 
  
ការច៊ូលរមួវគគប្រជុំធព្ញអង្គ 

 របាយការែ៍របស់្ភាគីរែា ក្ត្ូវបានពិចរណាបៅរនសងរិច្បចក្បជសាំសាធារែៈ ណែលត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ 
អាច្បចូ្បលរមួបានរនសងឋានៈជាអនរស្បងកត្ការែ៍ ។ ការចូ្បលរមួរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  
សិ្ទធិមនសស្្ ជួយ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិឲ្យអាច្បៈ 

ឯរសារបស្នើស្សាំពិនិត្យជាោយលរខែ៍អរ្រ របស់្ស្ងគមស្សីវលិស្ក្ម្ភបវ់គគក្បជសាំបពញអងគរបស់្អងគ/គែៈស្នធិស្ញ្ជញ  
ជារោ់រ់ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសងណផ្សនរសាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ ននវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តម 
ស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ឬ បៅរនសងររែី គែៈរម្ភម ើកិារសិ្ទធរិសម្ភរ 
វសបិសាយរបស់្បណាត ញពត័្ម៌្ភនសិ្ទធរិសម្ភរ (ក្រមុអងគការមនិណមនរោា ភបិាលទទលួបនទសរអនសស្ញ្ជញ សិ្ទធរិសម្ភរ) ។ 
 
 សូ្មបមើលក្បអបប់ៅធិងច្បសងននជាំពូរបនោះ ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនស្តីពកីារោរជូ់នពនិតិ្យនូវពត័្ម៌្ភនជាោយលរខែ៍អរ្រ 
ណែលម្ភនលរខែៈជារោ់រច់្បាំបពាោះសាថ បន័ ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្នមីយួៗ ។ 
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 ពនយល់បោយស្បងខបែល់គែៈរម្ភម ើិការ ាំងមូល ឬ ស្ម្ភជិរម្ភន រ់ៗ របស់្គែៈរម្ភម ើិការ ។ 
 ស្បងកត្ការែ៍រិច្បចពិភារារវាងគែៈរម្ភម ើិការ និងរែា ។ និង 
 ែឹងពីក្បភពបែើមអាំពីបញ្ជា ណែលក្ត្ូវបានបលើរប ើង និងអនសសាស្នណ៍ែលក្ត្ូវបានបើឡើប ើងបោយ 

គែៈរម្ភម ើិការ ។ 
 
 ច្បាប ់ នងិការអនសវត្ត ណែលបើឡើអភបិាលរចិ្បចការចូ្បលរមួរបស់្ស្ងគមស្សីវលិបៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ 
គែៈរម្ភម ើិការ រែូ៏ច្បជា បៅរនសងអាំ សងបពលមសនវគគក្បជសាំបពញអងគ ផ្លែ ស់្បតូររវាងគែៈរម្ភម ើិការ ។ 
 ការអនសញ្ជញ ត្ឲ្យចូ្បលរមួរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្សាថ បន័ ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ គរួណត្ក្ត្វូបានបស្នើស្សាំ 
ពបីលធិើកិារោា នពារព់ន័ធជាមសន ។ 
 
ការរមួចំផ្ណកកនងុ្វគគប្រជុំធព្ញអង្គ 

 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ រនសងបនាោះរមួម្ភន មស្តនតីជាំនាញម្ភន រ់ៗ  អនរសិ្រាជានខ់ពស់្ និងត្ាំណាងរបស់្ក្រុមអនរ 
វជិាា ជីវៈ អាច្បម្ភនត្ួនាទីស្រមមបៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ ។ ប ោះបីជា បគមនិចូ្បលរមួរនសង 
រិច្បចពិភារារវាងភាគរីែា នងិគែៈរម្ភម ើិការរប៏ោយ រប៏គអាច្បបើឡើបទបង្ហា ញជូនស្ម្ភជិរគែៈរម្ភម ើិការ 
បលើបញ្ជា ណែលក្ត្ូវបានបញ្ចូលបៅរនសងឯរសារបស្នើស្សាំពិនតិ្យជាោយលរខែ៍អរ្ររបស់្បគណែរ ។  
 
 គែៈរម្ភម ើិការភាគបក្ច្បើន បរៀបច្បាំទសរបោយណ រនូវបពលបវោស្ក្ម្ភបឯ់រសារបស្នើស្សាំពិនិត្យ ណែល 
ក្ត្ូវបានបង្ហា ញបោយផ្លទ ល់ម្ភត្ប់ោយត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ។ ចូ្បរបមើលឧបស្មពន័ធននជាំពូរបនោះ ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភន 
បណនថមស្តីពីឯរសារបស្នើស្សាំពិនតិ្យ ណែលក្ត្ូវបានបង្ហា ញបោយផ្លទ ល់ម្ភត្ ់ បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្គែៈ 
រម្ភម ើិការ និងក្រុមការង្ហរមសនវគគក្បជសាំបពញអងគ ។ 
 
វគគប្រជុំធព្ញអង្គររសគ់ណៈកាម ្ិការ 

 គែៈរម្ភម ើិការសិ្ទធិមនសស្្ គែៈរម្ភម ើិការសិ្ទធិបស្ែារិច្បច សិ្ទធិណផ្សនរស្ងគម នងិសិ្ទធិណផ្សនរវបបើម ៌
គែៈរម្ភម ើិការក្បឆ្ាំងនឹងការបើឡើ រសែរមម គែៈរម្ភម ើិការលសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើងច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ នងិ 
គែៈរម្ភម ើិការទទួលបនទសរពលររបទស្នតរក្បបវស្ន ៍ បាននលទសរនូវបពលបវោស្ក្ម្ភបក់ារោរជូ់នពនិិត្យ 
បោយផ្លទ ល់ម្ភត្រ់នសងអាំ សងបពលវគគក្បជសាំបពញអងគបើឡើបស្ច្បរតរីាយការែ៍របស់្បគ ។ បនោះផ្សតល់ែល់ត្អួងគស្ងគម 
ស្សីវលិនូវឱកាស្បើឡើបទបង្ហា ញជូនគែៈរម្ភម ើិការ ាំងឡាយនូវបញ្ជា  ណែលក្ត្ូវបានបលើរប ើងបៅរនសងរបាយ 
ការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្ររបស់្បគ ។ 

 
 សូ្មរត្ស់្ម្ភគ ល់ថា បោយម្ភនការបលើរណលងច្បាំបពាោះ គែៈរម្ភម ើិការសិ្ទធិបស្ែារិច្បច សិ្ទធិណផ្សនរស្ងគម
និងសិ្ទធិណផ្សនរវបបើម ៌ នងិគែៈរម្ភម ើិការលសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើងច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទណែលរិច្បចក្បជសាំរបស់្បគ ជា 
រិច្បចក្បជសាំបបើរច្បាំហបនាោះ ការពនយល់បោយស្បងខបផ្លទ ល់ម្ភត្រ់បស់្ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិក្បក្ពឹត្តបៅបៅរនសងរិច្បចក្បជសាំ 
ជាស្ម្ភង ត្ ់។ 
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ប្កទមការងារមុនវគគប្រជុំធព្ញអង្គ 
 គែៈរម្ភម ើិការសិ្ទធិបស្ែារចិ្បច សិ្ទធិណផ្សនរស្ងគម នងិសិ្ទធិណផ្សនរវបបើម ៌ គែៈរម្ភម ើិការលសបបាំបាត្ក់ារ 
បរ ើស្បអើងច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ និងគែៈរម្ភម ើិការទទួលបនទសរសិ្ទធិរសម្ភរ បាននលទសរបពលបវោជារោ់រស់្ក្ម្ភប់
ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ រមួច្បាំណែររនសងក្រុមការង្ហរមសនវគគក្បជសាំបពញអងគ ។ ប ោះបីជាគែៈរម្ភម ើិការបផ្ស្ងបទៀត្ 
មនិអាច្បផ្សតល់នូវបណាត ញផ្សែូវការស្ក្ម្ភបក់ាររមួច្បាំណែរបនោះរប៏ោយ រវ៏ាបៅណត្អាច្បបើឡើបាន បោយបរៀបច្បាំ 
រិច្បចក្បជសាំមនិផ្សែូវការជាមយួនឹងស្ម្ភជិរគែៈរម្ភម ើិការ បោយ រទ់ងនងឹបលធិើិការោា នរបស់្គែៈរម្ភម ើ ិ
ការពារព់ន័ធផ្សងណែរ ។ 
 អឡីណែលជាការរមួច្បាំណែររបស់្ស្ងគមស្សីវលិបៅរនសងក្រុមការង្ហរមសនវគគក្បជសាំបពញអងគ អាច្បក្ត្ូវបានោរ ់
បញ្ចូ លបៅរនសងបញ្ា ីបញ្ជា ណែលក្ត្ូវបានបផ្សាើជូនបៅរែាភាគី ។ ក្រុមការង្ហរមសនវគគក្បជសាំបពញអងគ រផ៏្សតល់ផ្សងណែរនូវ 
ឱកាស្ស្ក្ម្ភបត់្ួអងគស្ងគមស្សីវលិោរជូ់នពិនតិ្យនូវពត័្ម៌្ភន ឬ របាយការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្រ ។ គែៈ 
រម្ភម ើិការភាគបក្ច្បើន មនិអនសញ្ជញ ត្ឲ្យគែៈក្បត្ភិូរបស់្រោា ភបិាល ម្ភនវត្តម្ភនបៅរនសងរិច្បចក្បជសាំមសនវគគក្បជសាំ 
បពញអងគបទ ។ 
 
 
 
 

ធគ្នលការណ៍ផ្ណនាសំប្ារ់ការដាក់ជ៊ូនព្ិនិតយផ្ទទ លា់ត់ធៅកនងុ្វគគ ប្រជុំធព្ញអង្គ 
ររសស់ាថ រ័នសនធិសញ្ញា សទិ្ធិមនុសស និង្ប្កទមការងារមុន វគគប្រជុំធព្ញអង្គ 

 
 ឯរសារបស្នើស្សាំពិនិត្យ ណែលក្ត្ូវបានបង្ហា ញជូនបោយផ្លទ ល់ម្ភត្ ់ក្ត្ូវណត្ រទ់ងនឹងស្នធិស្ញ្ជញ ជារោ់រ ់។ 
 ឯរសារបស្នើស្សាំពិនិត្យ ណែលក្ត្ូវបានបង្ហា ញជូនបោយផ្លទ ល់ម្ភត្់ ក្ត្ូវណត្បគ្នរពរក្មតិ្បពលបវោ ណែលក្ត្ូវបាន 

រាំែត្ប់ោយគែៈរម្ភម ើិការ ។ 
 ត្តមើមមត្ត មូលោា នស្ម្ភា រៈស្ក្ម្ភប់ការបរណក្បផ្លទ ល់ម្ភត្ ់ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគ 

 ាំងបនោះ និងត្ាំណាងរបស់្ស្ងគមស្សីវលិ គួរណត្បើឡើឲ្យក្បារែថា ពួរបគម្ភនរបាយការែ៍ជាោយលរខែ៍ 
អរ្រស្ក្ម្ភបក់ារោរជូ់នពិនិត្យបោយផ្លទ ល់ម្ភត្រ់បស់្ពួរបគ ណែលក្ត្ូវបានផ្សតល់ជូនបៅអនរបរណក្បផ្លទ ល់   
ម្ភត្ ់។ 

 ត្តមើមមត្ត គែៈក្បត្ិភូរនសងក្រុមតូ្ច្បៗណែលបានស្ក្មបស្ក្មួលែល៏អក្បបស្ើរ ម្ភនក្បសិ្ទធភាពជាងគែៈ 
ក្បត្ិភូណែលបផ្លត ត្បលើណត្រិច្បចការមយួរនសងក្រុមើាំៗ ។ និង 

 ភាសាណែលក្ត្ូវបានចត្ទ់សរថា រ ាំបោភបាំពាន ឬ ម្ភនលរខែៈខឹងស្មានឹងមនិក្ត្ូវបានទទួលយរបទ 
និងនរណាម្ភន រ់ណែលបក្បើក្បាស់្ភាសាណបបបនោះ អាច្បនឹងក្ត្ូវបានបបែត ញបច្បញពីវគគក្បជសាំបពញអងគ ។   

 
 អង្គការមិនផ្មនរដាឋ ភិ ល និង្តួអង្គសង្គមសុវីិលធ្សង្ធទ្ៀត ប្តូវ នរលំកឹឲ្យ ទាក់ទ្ង្ 
នឹង្ធលខា្ិការដាឋ នររសគ់ណៈកាម ្ិការពាក់ព្័នធ ឲ្យ នធលឿនរំ្ុតជាមុន ធដ្ើមប ី្ តលព់្័ត៌ាន 
ដ្លធ់លខា្ិការដាឋ នជា្ល៊ូវការអំព្ីការច៊ូលរមួផ្ដ្ល នធប្គ្នង្ទ្ុកររសធ់គ ។ 
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កិចចប្រជុំព្នយលប់្ រធ់ដាយសធង្ខរ 
 

 ត្តមើមមត្ត វគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ ផ្សតល់នូវឱកាស្ស្ក្ម្ភបត់្ួអងគស្ងកមស្សីវលិជួបក្បជសាំ 
មនិផ្សែូវការជាមយួនឹងស្ម្ភជរិគែៈរម្ភម ើិការ ។ ជាទូបៅ រចិ្បចក្បជសាំពនយល់ក្បាបប់ោយស្បងខប ណែលក្ត្ូវបាន 
បរៀបច្បាំបោយអងគការមនិណមនរោា ភបិាលបនាោះ អាច្បក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំជាក្ពឹត្តិការែ៍បនាទ បប់ន្ាំបក្ៅរិច្បចក្បជសាំផ្សែូវការ 
បោយជាញឹរញាបប់ាំផ្សសត្ បៅរនសងអាំ សងបពលស្ក្ម្ភរនលងក្ត្ងច់បព់ីបម្ភ៉ា ង ១ ែល់បម្ភ៉ា ង ៣ របស្ៀល ។ សូ្ម 
រត្ស់្ម្ភគ ល់ថា មូលោា នស្ម្ភា រៈបរណក្បផ្លទ ល់ម្ភត្ ់ មនិក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនស្ក្ម្ភបរ់ិច្បចក្បជសាំពនយល់ក្បាប ់
បោយផ្លទ ល់ម្ភត្ ់“បពលនលងក្ត្ង”់ បនោះបទ ។ 
 
 ការបផ្លត ត្ការយរច្បិត្តទសរោររ់បស់្រិច្បចក្បជសាំមនិផ្សែូវការ គួរណត្បើឡើប ើងបៅបលើបញ្ជា  និងរែាណែលគែៈ 
រម្ភម ើិការណាមយួរាំពសងណត្បផ្លត ត្បៅបលើ ។ ត្តមើមមត្ត រិច្បចក្បជសាំពនយល់ក្បាបប់ោយស្បងខបមនិផ្សែូវការ ក្បក្ពតឹ្ត 
បៅបៅនលងមសន ឬ ច្បាំនលងណែលម្ភនការពិចរណាបលើរបាយការែ៍រែារបស់្ក្បបទស្ពារព់ន័ធ ។ រចិ្បចក្បជសាំពនយល់ 
ក្បាបប់ោយស្បងខបណែលបានបរៀបច្បាំ និងបានស្ក្មបស្ក្មួលយា៉ា ងលអក្បបស្ើរ ម្ភនទាំបនារបៅររការចូ្បលរមួែ ៏
បក្ច្បើនរបស់្ស្ម្ភជិរគែៈរម្ភម ើិការ និងម្ភនក្បសិ្ទធភាពជាងរិច្បចក្បជសាំពនយល់ក្បាបប់ោយស្បងខបជាបក្ច្បើនបលើ 
បញ្ជា ខសស្ៗគ្នន ជាបក្ច្បើន ។ បហត្សែូបច្បនោះ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ក្ត្ូវបានជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តឲ្យស្ក្មបស្ក្មួល 
ស្រមមភាពរបស់្បគ ។ 
 
 រនសងររែីខែោះ បលធិើិការោា នរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ អាច្បស្ក្មបស្ក្មួលរិច្បចក្បជសាំពនយល់ក្បាបប់ោយ 
ស្បងខប បោយផ្សតល់នូវបនទប ់ និងបក្គឿងបរកិាខ រ និងបោយផ្សតល់ែាំែឹងែល់គែៈរម្ភម ើកិារអាំពីរិច្បចក្បជសាំពនយល់ 
ក្បាបប់ោយស្បងខបបនោះ ។ 
 
៥. ការអនុវតតរនតន៊ូវធសចកតីសធង្កតសននិដាឋ នររសស់ាថ រ័ន សនធិសញ្ញា សទិ្ធិ 
មនុសស 

 កាលណាវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ បានក្បក្ពឹត្តបហើយបៅភាែ ម និងបស្ច្បរតីស្បងកត្ 
ស្ននិោា ន ក្ត្ូវបានអនសមត័្បហើយ ស្ងគមស្សីវលិ អាច្បធានារា៉ា បរ់ងអនសវត្តស្រមមភាពអនសវត្តនប៍នតបៅថាន រជ់ាត្ិបែើមប ី
បលើររមពស់្ការយល់ែឹងអាំពអីនសសាស្ន ៍និងជាំរសញបលើរទរឹច្បិត្តែល់ភាគីរែាឲ្យអនសវត្តបស្ច្បរតីស្បងកត្ស្ននិោា ន។ 
 
 បហត្សែូបច្បនោះ វាម្ភនលរខែៈស្ាំធិនថ់ា ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិបើឡើឲ្យខែួនឯងយល់អាំពីបស្ច្បរតសី្បងកត្ស្ននិោា ន 
ណែលក្ត្ូវបានអនសមត័្បោយគែៈរម្ភម ើិការ ។ 
 

 
 
 
 

ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធ ិ
មនសស្្ (OHCHR) បែើមបជីាវជាក្បចាំបៅការណរស្ក្មលួអសណីម៉ាលស្ក្ម្ភបអ់នសសាស្នន៍នសាថ បន័ 
ស្នធសិ្ញ្ជញ  ។ 
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 ស្ងគមស្សីវលិ អាច្បបើឡើការង្ហរណផ្សនរអនសវត្តបនតនូវបស្ច្បរតីស្បងកត្ស្ននិោា នរបស់្សាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធ ិ
មនសស្្ បោយៈ 

 ការបើឡើការង្ហររមួជាមយួនឹងរោា ភបិាល បែើមបជីួយ ែល់រោា ភបិាលបនាោះឲ្យបាំបពញកាត្ពឡរិច្បចរបស់្ខែួន។ 
ស្ងគមស្សីវលិ ជាបរឿយៗ បាំបពញមសខង្ហរជាកាត្តលីររ បែើមបបីលើររមពស់្រាំណែទក្មងច់្បាបជ់ាត្ិ នងិ 
បែើមបបីបងកើត្ប ើងនូវបគ្នលនបយាបាយជាត្ ិ។ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិរអ៏ាច្បបក្បើក្បាស់្បស្ច្បរតីស្បងកត្ស្នន ិ
ោា នរបស់្គែៈរម្ភម ើិការជាមូលោា នផ្សងណែរ ស្ក្ម្ភបក់ារពិភារារបស់្បគជាមយួនឹងរោា ភបិាល និង 
រមមវើិីស្រមមភាពផ្លទ ល់របស់្បគ ។ 

 ការពនិតិ្យត្តមោនសាថ នភាពសិ្ទធិមនសស្្បៅរនសងក្បបទស្ជារោ់រ ់ នងិវធិានការណែលក្ត្ូវបានអនសវត្ត 
បៅរនសងមូលោា ន បែើមបអីនសវត្តបស្ច្បរតីស្បងកត្ស្ននិោា នរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ ។ 

 ការបលើររមពស់្ការយល់ែងឹអាំពីែាំបែើ រការនីត្ិវើិីរបស់្អងគក្បជសាំគែៈរម្ភម ើិការ អនសសាស្នណ៍ែល 
ភាគីរែា ក្ត្ូវបានត្ក្មូវឲ្យម្ភនបែើមបអីនសវត្ត និងថាបត្ើបស្ច្បរតីស្បងកត្ស្ននិោា ន អាច្បក្ត្វូបានបក្បើក្បាស់្ 
បោយរបបៀបណា បែើមបពីក្ងឹងការទទួលបានសិ្ទធមិនសស្្បៅទូ ាំងក្បបទស្ ។ បនោះអាច្បក្ត្ូវបានបើឡើ 
ប ើង បោយការបរៀបច្បាំរិច្បចពភិារាក្បធានបទ រិច្បចក្បជសាំត្សមូល សិ្កាខ សាោើមមត្ត នងិសិ្រាសាោ 
ពិភារា បោយការបរណក្បភាសា និងបបាោះពសមពផ្សាយបស្ច្បរតីស្បងកត្ស្ននិោា ន ឬ បោយការស្ហការជា 
មយួនឹងសាថ បន័ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (NHRI) និងក្បពន័ធផ្ស្ពឡផ្សាយជាត្ ិ។ 

 ការរមួច្បាំណែរបៅរនសងការង្ហររបស់្សាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ បោយការផ្សតល់ែល់គែៈរម្ភម  
ើិការនូវពត័្ម៌្ភនស្តីពីវឌ្ឍនភាពរបស់្រោា ភបិាលរនសងការអនសវត្តបស្ច្បរតីស្បងកត្ស្ននិោា ន នងិអនសសាស្ន ៍
និងការផ្សតល់ែល់គែៈរម្ភម ើកិារ ាំងបនាោះនូវពត័្ម៌្ភនណែលបានបផ្លត ត្ការយរច្បិត្តទសរោរ ់ និងបាន 
រាំែត្ជ់ាបគ្នលបៅ ។ 

 
៦. វិ្ីដាក់ជ៊ូនព្ិនិតយរណតឹ ង្រុគគលធៅសាថ រ័នសនធិសញ្ញា សទិ្ធិមនសុស 

 
 បសគគលណាម្ភន ររ់ប៏ោយណែលម្ភនទ ា៊ឺររែ៍ថា សិ្ទធិរបស់្បគែូច្បម្ភនណច្បងបៅរនសងស្នធសិ្ញ្ជញ  ក្ត្ូវបាន 
រ ាំបោភបាំពានបោយភាគរីែាណែលជាភាគីននស្នធិស្ញ្ជញ បនាោះ អាច្បបញ្ាូ នបែតឹ ងបៅគែៈរម្ភម ើិការពារព់ន័ធ 
ឲ្យណត្រែាបនាោះ បានទទលួសាគ ល់ច្បាំបពាោះស្មត្ថភាពរបស់្គែៈរម្ភម ើកិាររនសងការទទលួបែតឹ ងបនោះ ។ បែតឹ ងរ ៏
អាច្បក្ត្ូវបានបើឡើប ើងបោយភាគទីបី ី រនសងបនាោះរមួម្ភនត្អួងគស្ងគមស្សីវលិផ្សងណែរ ជាំនសួ្មសខឲ្យបសគគល ប ោះជា 
បសគគលបនាោះ បានផ្សតល់ការយល់ក្ពមជាោយលរខែ៍អរ្រែល់បគ្នលបៅបនោះ (“លិខិត្ក្បគល់អាំណាច្ប” លិខិត្ 
បផ្សទរសិ្ទធិអាំណាច្បរនសងការអនសវត្ត) ឬ មនិអាច្បផ្សតល់ការយល់ក្ពមបនោះរប៏ោយ ។ 
 
 បែតឹ ងបសគគល អាច្បក្ត្វូបានោរជូ់នពនិតិ្យបានណត្បៅបពលណែលឧបាក្ស័្យរនសងក្សុ្រ ក្ត្វូបានបក្បើក្បាស់្ 
អស់្ នងិលរខែវនិចិ្បឆយ័ននការចូ្បលរមួបផ្ស្ងបទៀត្ ាំងអស់្ ក្ត្វូបានបាំបពញ ។ 
 
 
 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពបីែតឹ ងបសគគល សូ្មបមើលឧបស្មពន័ធននជាំពូរបនោះ នងិជាំពូរ VIII (ការ 
ោរជូ់នពនិតិ្យបែតឹ ងបលើការរ ាំបោភបាំពានសិ្ទធមិនសស្្ណែលម្ភនទ ារីរែ៍) ននបស្ៀវបៅបនោះ។ 

 

i 
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៧. ការ្តលព់្័ត៌ានសប្ារ់ការធសុើរសរួជាសាៃ ត់ 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ បោយផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនែល់គែៈរម្ភម ើកិារ អាច្បបក្បើក្បាស់្ឥទធិពលបលើការស្បក្មច្ប 
ច្បិត្តរបស់្គែៈរម្ភម ើិការរនសងការទទួលរា៉ា បរ់ងអនសវត្តការបស្សើបសួ្រជាស្ម្ភង ត្ ់ ។ ការបស្សើបសួ្រជាស្ម្ភង ត្ ់ ជា 
យនតការស្ាំធិន ់ ណែលអនសញ្ជញ ត្ឲ្យត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិជក្ម្ភបជូនែល់គែៈរម្ភម ើិការឲ្យបានែឹងអាំពីការរ ាំបោភ 
បាំពាន និងសាថ នភាពរងឡល់ ។ 
  
 ការបស្សើបសួ្រជាស្ម្ភង ត្ភ់ាគបក្ច្បើន ក្ត្ូវបានជាំរសញបោយពត័្ម៌្ភនណែលក្ត្ូវបានោរជូ់នពនិិត្យបោយអងគ 
ការមនិណមនរោា ភបិាល ។ ឧ ហរែ៍ៈ ការបស្សើបសួ្រជាស្ម្ភង ត្ច់្បាំនួនក្បាាំពីរ ណែលក្ត្ូវបានទទួលរា៉ា បរ់ងអនសវត្ត 
បោយគែៈរម្ភម ើិការក្បឆ្ាំងនឹងការបើឡើ រសែរមម (បលើក្បបទស្បក្បស្សីល បអស្សីប មសចិ្បស្សីរូ បប៉ារ ូ ណស្ ប និង 
ម៉ាសងបត្បែស្តហគូ ក្សី្លង្ហក រ និងត្ួគ)ី ណែល ាំងអស់្បនោះ ក្ត្ូវបានផ្សតួច្បបផ្សតើមបោយម្ភនមលូោា នបៅបលើពត័្ម៌្ភន 
ណែលក្ត្ូវបានទទួលពីអងគការមនិណមនរោា ភបិាល ។ គែៈរម្ភម ើិការលសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើងច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ 
បានបញ្ចបក់ារបស្សើបសួ្រមយួ (បលើក្បបទស្មសចិ្បស្សីរូ) ។ 
 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ រអ៏ាច្បរមួច្បាំណែរជាពត័្ម៌្ភនបណនថមផ្សងណែរ កាលណាការបស្សើបសួ្រជាស្ម្ភង ត្ ់រាំពសង 
ណត្ែាំបែើ រការ ។ 
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ការច៊ូលរមួររសអ់ង្គការមិនផ្មនរដាឋ ភិ លធៅកនងុ្ការ្តួចធ្តើមការ 
ធសុើរសរួជាសាៃ ត ់

 
 ការបស្សើបសួ្របលើរទីមយួែូច្ប 
ណែលបានណច្បងបៅរនសងម្ភក្ត្ត ៨ ននពិើី 
សារបណនថម ននអនសស្ញ្ជញ ស្តីពីការលសប 
បាំបាត្រ់ាល់ទក្មង់ននការបរ ើស្បអើង 
ច្បាំបពាោះនារបីភទ ក្ត្ូវបានផ្សតួច្បបផ្សតើមប ើង 
បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើពត័្៌ម្ភន 
ណែលក្ត្ូវបានផ្សតល់ឲ្យបៅគែៈ 
រម្ភម ើិការលសបបាំបាត្់ការបរ ើស្បអើង 
ច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ បោយអងគការមនិណមន 
រោា ភបិាលច្បាំនួនបី បពាលគ៊ឺ អងគការ 
បញ្ចបអ់ាំបពើហិងា នងិការបរ ើស្បអើង 
ច្បាំបពាោះស្តស្តី នងិ បរមងក្សី្បៅជសាំវញិ 
ពភិពបោរ បអខឡ លីើណីាវ មជឈ 
មែឌ លកាសាអាមហីាគ ក្បឆ្ាំងនងឹ 
ការរ ាំបោភបស្ពស្នថវៈបលើរែាំបងូ 
នងិការរ ាំបោភផ្សែូវបភទបៅក្រងុ 
អសរិ្វា៉ា បរ ៉ាស៍្ និង គែៈរម្ភម ើកិារ 
ទទលួបនទសររចិ្បចការពារ នងិបលើរ 
រមពស់្សិ្ទធមិនសស្្របស់្មសចិ្បស្សីរូ 
 រទ់ងនឹងការស្ម្ភែ ប់ និងការបាត្ ់
ខែួនរបស់្ស្តស្តី ច្បាំនួនជាង ២០០នារ ់
បៅរនសងក្រុង ស្សីយូឌ្ឹត្អសិរ្វា៉ា បរ ៉ាស៍្ 
ក្បបទស្ មសចិ្បស្សីរូ ។ អងគការមនិណមន 
រោា ភបិាល បានោរជូ់នពិនិត្យនូវ 
ពត័្ម៌្ភនពិសាត រណែលម្ភនទ ាីររែ៍ 

ននការចបព់ក្ងត្់ ការរ ាំបោភបស្ព 
ស្នថវៈ និងោត្រមមបលើស្តស្តី ចប់ត្តាំង 
ពីឆ្ន ាំ ១៩៩៣ មរ។ គែៈរម្ភម ើិការ 
បានររប ើញថា ពត័្៌ម្ភនបនោះ គួរឲ្យ 
បជឿទសរច្បិត្តបាន និងថាវាបានបញ្ចូ ល 
ស្នទស្្នណ៍ែលបានបង្ហា ញនូវភ័ស្តសត្តង 
ននការរ ាំបោភ បាំពានែើ៏ងនើ់ងរ ឬ ជា 
ក្បពន័ធបលើ សិ្ទធិណែលក្ត្ូវបានណច្បងបៅ 
រនសងអនសស្ញ្ជញ បនោះ ។ 
 
 បៅរនសងអាំ សងបពល ននការ 
បស្សើបសួ្រ ណែលក្ត្ូវបានទទួលរា៉ា បរ់ង 
អនសវត្តបៅរនសងណខ ត្សោ ឆ្ន ាំ ២០០៣ 
អងគការមនិណមនរោា ភបិាល បានោរ ់
ជូនពិនិត្យនូវពត័្ម៌្ភនបណនថម និងបាន 
ចូ្បលរមួយា៉ា ងស្រមមបៅរនសងែាំបែើ រ 
ទស្្នរិច្បច បៅកាន់ក្បបទស្មសចិ្បស្សីរូ 
របស់្ស្ម្ភជិរច្បាំនួនពីររូបននគែៈ 
រម្ភម ើិការបនោះ ។ ការចូ្បលរមួយា៉ា ង 
ស្រមមរបស់្អងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
និងរែាភាគី បានបច្បញជារបាយការែ៍ 
ក្គបក់្ជុងបក្ជាយមយួ 

ណែលបផ្លត ត្ការយរច្បិត្តទសរោរ ់
បៅបលើ ាំងការរ ាំបោភបាំពាន 
និងសាវត្តរណផ្សនរវបបើម៌-ស្ងគម 
ក្បឆ្ាំងនឹងក្ពឹត្តិការែ៍ណែល 
បានបរើត្ប ើង បោយបផ្លត ត្ការយរ 
ច្បិត្តទសរោរប់ៅបលើបសពឡបហត្ស 
ជាឫស្គល់ននអាំបពើហិងាច្បាំបពាោះ 
ស្តស្តីបភទ និងការផ្សតល់អនសសាស្ន៍ 
យា៉ា ងមស៊ឺងម្ភ៉ា ត្់ បែើមបធីានាថាសិ្ទធិ 
ណែលក្ត្ូវបានណច្បងបៅរនសងអនសស្ញ្ជញ  
ស្តីពីការលសបបាំបាត្រ់ាល់ទក្មង់ននការ 
បរ ើស្បអើងច្បាំបពាោះនារបីភទ ក្ត្ូវបាន 
ស្បក្មច្បបាន ។ 
 
 របាយការែ៍ និងច្បបមែើយ 
ត្បពីរោា ភបិាលមសចិ្បស្សីរូ ក្ត្ូវបាន 
ោរផ់្សាយបៅរនសងណផ្សនរស្ក្ម្ភប ់
ការច្បបក្មើនបជឿនបលឿនបៅមសខនន 
វសបិសាយរបស់្ស្តស្តី (Division for 

Advancement of Women’s 

website) ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិណែលម្ភនបាំែងក្បាថាន ច្បង់ោរជូ់នពិនិត្យនូវពត័្៌ម្ភនស្ក្ម្ភបក់ារបស្សើបសួ្រជា ស្ម្ភង ត្ ់ 
                   គួរណត្បផ្សាើវាបៅៈ 
 

[ប ម្ ោះរបស់្គែៈរម្ភម ើកិារ] 
ម្ភនការយិាល័យស្ថិត្បៅរនសងៈ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ 
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 ក្បបទស្ស្ឡីស្ 

ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ២៩ 
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៨. ការ្តលព់្័ត៌ានសប្ារ់នីតិវិ្ីននការប្ព្ានជាមុន និង្វិធានការរនាទ ន់ 
 ពត័្ម៌្ភនណែលក្ត្ូវបានោរជូ់នបោយត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បជួយ បើឡើឲ្យម្ភននីត្ិវើិីននការក្ពម្ភនជាមសន 
និងវធិានការបនាទ នស់្ក្ម្ភបគ់ែៈរម្ភម ើិការលសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើងជាត្ិសាស្ន ៍ ។ បៅរនសងរយៈបពលរនែង 
មរ នតី្ិវើិី ាំងបនោះ ក្ត្ូវបានផ្សតួច្បបផ្សតើមជាលទធផ្សលននពត័្ម៌្ភន ណែលក្ត្ូវបានទទលួបានពីអងគការមនិណមន 
រោា ភបិាល និងក្រុមជនជាត្ិបែើមភាគត្ចិ្ប ។ 
 

 
 

 
៩. ការច៊ូលរមួ និង្ការរមួចំផ្ណកកនងុ្កិចចប្រជុំប្រចឆំ្ន រំរសប់្រធាន និង្ 

កិចចប្រជុំអនតរគណៈកាម ្ិការ 
 
 រិច្បចក្បជសាំ ាំងបនោះ បបើរច្បាំហឲ្យម្ភនការចូ្បលរមួរបស់្ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិរនសងឋានៈជាអនរស្បងកត្ការែ៍។  
 
 រិច្បចក្បជសាំអនតរគែៈរម្ភម ើិការ ម្ភនច្បាំែស ច្បរបបៀបវារៈ ណែលអនសញ្ជញ ត្ឲ្យអងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
 រទ់ងគ្នន បៅវញិបៅមរជាមយួនឹងស្ម្ភជរិគែៈរម្ភម ើិការបលើក្បធានបទទូបៅ រទ់ងនងឹមសខង្ហរ នីត្ិវើិី 
និងវើិីសាស្តស្តបើឡើការង្ហររបស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  ។ 
 
ឃ. ្នធានររសក់ារយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិ 
 ទ្ទ្ួលសទិ្ធិមនុសស (OHCHR) 
 
វុិរសាយររសស់ាថ រន័ សនធិសញ្ញា សទិ្ធិមនុសសររសក់ារយិាលយ័ឧតតមសនង្ 
ការអង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្ួលសទិ្ធិមនុសស (OHCHR)  

 
 ពត័្ម៌្ភន និងរក្មងឯរសារ រទ់ងនឹងសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនជា 
សាធារែៈបៅរនសងវសបិសាយរបស់្ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួ សិ្ទធមិនសស្្ 
(OHCHR) ។ សាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ នីមយួៗ ម្ភនវសបិសាយមយួណែលបានបូជាវភិាជនឲ៍្យបោយម្ភនពត័្ម៌្ភនស្តីព ី
ស្នធិស្ញ្ជញ បនាោះឯង ការផ្សតល់ស្ចច បន័នាបពលរនែងបៅលមីៗ  វគគក្បជសាំបពញអងគនាបពលរនែងមរ នងិបពលធិង 
មសខរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ វើិសីាស្តស្តបើឡើការង្ហរ និងណផ្សនរជាបក្ច្បើនបទៀត្ ។ 
 
 ជាងបនោះបទៀត្ មលូោា នទនិននយ័របស់្សាថ បន័ ស្នធសិ្ញ្ជញ ស្តីពីវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តម 
ស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ផ្សតល់នូវលទធភាពទទលួបានឯរសារជាបក្ច្បើន 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពបីែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល សូ្មបមើលឧបស្មពន័ធននជាំពូរបនោះ នងិជាំពូរ 
VIII (ការោរជូ់នពនិតិ្យនូវបែតឹ ងបលើការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធមិនសស្្ណែលម្ភនទ ារីរែ៍) 
ននបស្ៀវបៅបនោះ ។ 
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 រទ់ងនងឹសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  រនសងបនាោះរមួម្ភន របាយការែ៍របស់្ភាគីរែា បស្ច្បរតសី្បងកត្ស្ននិោា ន បស្ច្បរត ី
ស្បងកត្ទូបៅ និងបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលើទាំនារទ់ាំនងនីមយួៗ ។ 
 
ឯកសារសធង្ខរព្័ត៌ានររសក់ារយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិ
ទ្ទ្ួលសទិ្ធិមនុសស (OHCHR) 

 
 ឯរសារស្បងខបពត័្ម៌្ភនរបស់្ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល សិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) រផ៏្សតល់នូវពត័្ម៌្ភនស្តីពីស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្អនតរជាត្ិ និងសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ ។ 
បញ្ា ីលមី និងណែលបានបើឡើបច្បចសបបននភាពជាបទៀង ត្ ់ ននឯរសារស្បងខបពត័្ម៌្ភនរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសងណផ្សនរអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ 
ននវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ 
 
ថាសវីធដ្អ៊ូ សតពី្ី “ការនាយំកសទិ្ធិមនុសសមកាតុភ៊ូមិ” ននសាថ រ័ន សនធិសញ្ញា  
ររសក់ារយិាលយ័ ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្ួល សទិ្ធិមនុសស 
(OHCHR) 

 
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) បានផ្សលិត្ឧបររែ៍ 
បែតស ោះបណាត លបលើការង្ហររបស់្សាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ ជាទក្មងថ់ាស្វបីែអូបអ ិច្បក្ត្ូនិច្ប ណែលម្ភនច្បាំែង 
បជើងថា “សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ ៈ ការនាាំយរសិ្ទធិមនសស្្មរម្ភត្សភូម”ិ ។ វាក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅឯការយិា 
ល័យណផ្សនរអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ នងិពត័្ម៌្ភនននឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ 
(OHCHR) បៅបពលម្ភនការបស្នើស្សាំ ។ ចូ្បរ រទ់ងនឹង publications@ohchr.org ។ 
 
ប្រព្័នធកុំព្យ ៊ូទ្័រ (អិកសប្តាណិត) 

  
 សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ច្បាំនួនបី ម្ភនវសបិសាយណែលបានបូជាវភិាជន ៍ បៅរនសងក្បពន័ធរសាំពយូទរ័ 
អិរ្ក្ត្តែិត្របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR): គែៈ 
រម្ភម ើិការក្បឆ្ាំងនឹងការបើឡើ រសែរមម គែៈរម្ភម ើិការលសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើងច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ និងគែៈរម្ភម  
ើិការទទួលបនទសរពលររបទស្នតរក្បបវស្ន ៍ ។ បគហទាំពរ័ននក្បពន័ធរសាំពយូទរ័អិរ្ក្ត្តែិត្ស្តីពសីាថ បន័ស្នធ ិ
ស្ញ្ជញ នីមយួៗ រត្ក់្ត្តខែមឹសារពិសាត រននរបាយការែ៍របស់្រែា របាយការែ៍របស់្ស្ងគមស្សីវលិ ពត័្ម៌្ភន រ ់
ទងនឹងរិច្បចក្បជសាំរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ និងពត័្ម៌្ភនពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ ។ 
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សនទសសន៍សទិ្ធមិនុសសជាសកល 

 
 ស្នទស្្នសិ៍្ទធមិនសស្្ជាស្រល (ស្នទស្្ន)៍ គ៊ឺជាឧបររែ៍ផ្សតល់ពត័្ជ៌ាបអ ិច្បក្ត្ូនចិ្ប ណែលក្ត្ូវបាន 
បរៀបច្បាំជាបឋម បែើមបសី្ក្មបស្ក្មួលែល់លទធភាពទទួលបានឯរសារសិ្ទធិមនសស្្ ណែលក្ត្ូវបានបច្បញផ្សាយ 
បោយសាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ និងយនតការពបិស្ស្របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធ ិ
មនសស្្ ។ វសបិសាយលមីបនោះ (ណែលអាច្បក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្ ត្តមរយៈវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR)) ម្ភនបស្ច្បរតីស្បងកត្ស្ននិោា ន ាំងអស់្ណែលក្ត្ូវបាន 
បច្បញផ្សាយបោយសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  ចបត់្តាំងពីឆ្ន ាំ ២០០០ មរ រែូ៏ច្បជា បស្ច្បរតសី្ននិោា ន នងិអនសសាស្ន ៍
ននយនតការពិបស្ស្របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ពារព់ន័ធនងឹក្បបទស្ជារោ់រ ់ ណែលក្ត្ូវបានអនសមត័្ត្តាំងណត្ព ី
ឆ្ន ាំ ២០០៦ មរបមែោះ ។ ស្នទស្្នប៍នោះ នឹងផ្សតល់រនសងបពលឆ្ប់ៗ បនោះនូវលទធភាពទទលួបានអនសសាស្នណ៍ែល 
ក្ត្ូវបានផ្សតល់ជូនបៅរនសងក្របខែ័ឌ ននយនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រលរបស់្ក្រុមក្បឹរា 
សិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            បែើមបចូី្បលបមើលបគហទាំពរ័ននក្បពន័ធរសាំពយូទរ័ (អរិ្ក្ត្តែិត្) ណែលក្ត្ូវបានការពារបោយអរ្រស្ម្ភង ត្ប់នាោះ   
ចូ្បរបាំបពញទក្មងជ់ាបអ ិច្បក្ត្នូិច្បណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភន បៅរនសងបគហទាំពរ័ក្រុមក្បរឹាសិ្ទធិមនសស្្   
ននវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ 
បៅបពលណែលអនរបានបើឡើរិច្បចការបនោះច្បប ់អនរនឹងទទួលបានប ម្ ោះអនរបក្បើក្បាស់្ នងិអរ្រស្ម្ភង ត្ ់
ត្តមរយៈអសីណម៉ាល ។ 

i 
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ឧរសមព័នធៈ ទ្ប្មង្ជ់ីវប្រវតតិររសស់ាថ រ័ន សនធសិញ្ញា សទិ្ធិមនសុស 
 

 ប ោះបីជាគែៈរម្ភម ើិការ ម្ភនស្រមមភាព នីត្ិវើិី និងការអនសវត្តរមួរប៏ោយ រគ៏ែៈរម្ភម ើិការនីមយួៗ 
ម្ភនត្ក្មូវការផ្លទ ល់របស់្ខែួនផ្សងណែរ ។ ពត័្ម៌្ភនធិងបក្កាមបនោះ ផ្សតល់នូវបស្ច្បរតីស្បងខបរបស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  
សិ្ទធិមនសស្្នមីយួៗ ។ 
 

គណៈកាម ្ិការសទិ្ធិមនសុស 
 

ឧបររែ៍ក្ត្តួ្ពិនិត្យ 
 រត្ិកាស្ញ្ជញ អនតរជាត្ិស្តីពីសិ្ទធិពលរែា និង សិ្ទធិ 
នបយាបាយ (ICCPR) និងពិើីសារបណនថមរបស់្វា ។ 
 
ស្ម្ភជិរភាព 
 មស្តនតីជាំនាញឯររាជយច្បាំនួនែបក់្បាាំបីរូប ណែលក្ត្ូវ 
បានបបាោះបឆ្ន ត្បក្ជើស្ត្តាំងស្ក្ម្ភបអ់ាែត្តិបនួឆ្ន ាំ ណែលអាច្ប 
បនតបទៀត្បាន ។ 
 
វគគក្បជស ាំបពញអងគ 
 គែៈរម្ភម ើិការ ជួបក្បជសាំគ្នន បីែងរនសងមយួឆ្ន ាំបៅ 
រនសងវគគក្បជសាំបពញអងគ ណែលម្ភនរយៈបពលបីស្បាត ហ៍ ត្តម 
ើមមត្តបៅរនសងណខ មនីា បៅឯទីសាន រក់ារើាំរបស់្អងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិរនសងទីក្រុងញូវយ៉ារ និង បៅរនសងណខ ររកោ 
និងណខ ត្សោ/វចិ្បឆិកា បៅឯអងគការស្ហក្បជាជាត្ិរនសងទីក្រុង 
ហ ស្៊ឺណែវ ។ 
 
ត្ក្មវូការបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ 
 ភាគីរែា ក្ត្ូវណត្បើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ជាបលើរ 
ែាំបូងរនសងរយៈបពលមយួឆ្ន ាំ បនាទ បព់ីបានកាែ យជាភាគីនន 
អនសស្ញ្ជញ បនោះ និងបនាទ បម់រ បៅបពលណាណែលគែៈ 
រម្ភម ើិការ បស្នើស្សាំ (ច្បបនាែ ោះពីបីបៅក្បាាំឆ្ន ាំ) ។ បស្ច្បរតីស្បងកត្ 
ស្ននិោា នននរបាយការែ៍មសន ត្តមើមមត្ត បញ្ជា រប់ណនថម 
អាំពីបពលបវោ ណែលរបាយការែ៍បនាទ បែ់ល់បពលរាំែត្។់
  
 

ការោរជូ់នពិនិត្យនូវពត័្ម៌្ភនជាោយលរខែ៍អរ្រ 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងត្ួអងគស្ងគម 
ស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ ែូច្បជា វទិយសាថ នសិ្រាអប់រ ាំ ឬ ក្សាវ 
ក្ជាវ និងស្ម្ភគមអនរវជិាា ជីវៈ អាច្បោរជូ់នពិនិត្យនូវ 
ពត័្ម៌្ភន ឬ របាយការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្របៅ 
បលធិើិការោា នគែៈរម្ភម ើិការ ។ បនោះអាច្បក្ត្ូវបានបើឡើ 
ប ើងបៅបពលណាមយួរប៏ាន រ៏ប៉ាសណនត បោយគួរឲ្យចូ្បល 
ច្បិត្តជាងបនាោះគ៊ឺ រយៈបពលពីរស្បាត ហ៍មសនវគគក្បជសាំបពញ 
អងគ ណែលបៅរនសងបនាោះ របាយការែ៍របស់្ក្បបទស្មយួ 
គ៊ឺក្ត្ូវ បានពិនិត្យ និងរយៈបពលក្បាាំមយួស្បាត ហ៍មសន 
រិច្បចក្បជសាំរបស់្ក្រុមការង្ហរពិបស្ស្ទទួលបនទសរ 
របាយការែ៍ក្បចាំក្បបទស្ ណែលរាំែត្អ់ាំពីបញ្ា ីបញ្ជា  
ណែលក្ត្ូវបានបោោះក្សាយបៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគបលើរ 
បក្កាយរបស់្គែៈ រម្ភម ើិការ ។ ពត័្ម៌្ភន ាំងអស់្ 
ក្ត្ូវណត្បានោរជូ់នពិនិត្យជាទក្មងប់អ ិច្បក្ត្ូនិច្ប 
និងទក្មងរ់ងឹ (យា៉ា ងត្ិច្ប ២៥ ច្បាប)់ បៅបលធិើិការោា ន 
របស់្គែៈរម្ភម ើិការបៅត្តម អាស្យោា នែូច្បធិង 
បក្កាម ។ 
 
ការចូ្បលរមួរនស ងវគគក្បជស ាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងត្ួអងគស្ងគម 
ស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ អាច្បចូ្បលរមួរនសងរិច្បចក្បជសាំរបស់្គែៈ 
រម្ភម ើិការ រនសងឋានៈជាអនរស្បងកត្ការែ៍ ។ បែើមបបីើឡើ 
ែូបច្បនោះ ែាំបូងបគចាំបាច្ប់ ក្ត្ូវស្របស្របៅកាន់បលធិើិការ 
ោា នបៅត្តម អាស្យោា នែូច្បធិងបក្កាម បែើមបបីស្នើស្សាំ 
ការអនសញ្ជញ ត្ ។ បៅនលងែាំបូងននវគគក្បជសាំបពញអងគ ណែលរនសង 
បនាោះរបាយការែ៍របស់្ភាគីរែា នឹងក្ត្ូវបានពិចរណា 
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គែៈរម្ភម ើិការ នលទសរបោយណ រនូវបពលបវោស្ក្ម្ភប់ 
ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ជាពិបស្ស្ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
បែើមបពីនយល់បោយស្បងខបនូវរបាយការែ៍បោយផ្លទ ល់ម្ភត្់ 
បៅរនសងរិច្បចក្បជសាំស្ម្ភង ត្់ ។ រិច្បចក្បជសាំបពលអាហារបពលក្ពឹរ 
និងអាហារនលងក្ត្ងប់ណនថម ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំប ើងជាបទៀង ត្ ់
បែើមបអីនសញ្ជញ ត្ឲ្យអងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងត្ួអងគស្ងគម 
ស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ ផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនលមីបាំផ្សសត្ពារព់ន័ធណត្នឹង 
ក្បបទស្ ។ 
 
 ក្រុមការង្ហរពិបស្ស្ទទួលបនទសររបាយការែ៍ក្បចាំ 
ក្បបទស្ ជួបក្បជសាំជាស្ម្ភង ត្ប់ៅរនសងអាំ សងវគគក្បជសាំបពញអងគ 
របស់្គែៈរម្ភម ើិការ បែើមបបីរៀបច្បាំបញ្ា ីបញ្ជា ពារព់ន័ធនឹង 
របាយការែ៍របស់្រែា ណែលនឹងក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យបៅរនសង 
វគគក្បជសាំបពញអងគបលើបក្កាយរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ ។ បែើមប ី
ស្បក្មច្បបគ្នលបៅបនោះ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បបក្គ្នងទសរជា 
មសន បែើមបបីរៀបច្បាំរិច្បចក្បជសាំពនយល់បោយស្បងខបមនិផ្សែូវការ 
ជាមយួនឹង ស្ម្ភជិរគែៈរម្ភម ើិការ ។ 
 
បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល 
 បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល ែូច្បណែលម្ភនណច្បងបៅ 
រនសងពិើីសារបណនថមទីមយួននរត្ិកាស្ញ្ជញ បនោះ អាច្បក្ត្ូវបានបផ្សាើ 
ជូនបៅៈ 
  
ក្រមុបោោះក្សាយបែានាលិខតិ្ 
ការយិាល័យអងគការស្ហក្បជាជាត្ិឧត្តមស្នងការអងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ  
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ២២ 
អសីណម៉ាលៈ tb-petitions@ohchr.org 

ពត័្ម៌្ភនទាំនារទ់ាំនងរបស់្បលធិើិការោា ន 
គែៈរម្ភម ើិការសិ្ទធិមនសស្្ 
បៅរនសងការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ  
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ២៩ 
ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩៣ ៣២ ឬ 
+៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩៣ ៩៥ 
 
 បែើមបកី្ជាបពត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពីគែៈរម្ភម ើកិារ 
សិ្ទធមិនសស្្ ចូ្បរបមើលឯរសារស្បងខបពត័្ម៌្ភន បលខ ១៥ 
(ណរស្ក្មលួបលើរទ ី ១) ។ បែើមបកី្ជាបពត័្៌ម្ភនបណនថម 
ស្តីពីពិើីសារបណនថមទីមយួននរត្ិកាស្ញ្ជញ បនោះ សូ្មចូ្បល 
បមើលណផ្សនរសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  ននវសបិសាយរបស់្ការយិា 
ល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ 
សិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 
 
 ទក្មងព់ារយបែតឹ ងគាំរូ ក្ត្ូវបានបញ្ចូ លបៅ 
រនសងឧបស្មពន័ធននជាំពូរ VIII (ការោរជូ់នពនិតិ្យនូវ 
បែតឹ ងបលើការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធមិនសស្្ណែល 
ម្ភនទ ារីរែ៍) ននបស្ៀវបៅបនោះ ។ 
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គណៈកាម ្ិការសទិ្ធិធសដ្ឋកចិច សទិ្ធិផ្្នកសង្គម និង្សទិ្ធិផ្្នកវរប្ម ៌
  

ឧបររែ៍ក្ត្តួ្ពិនិត្យ 
 រត្ិកាស្ញ្ជញ អនតរជាត្ិ ស្តីពី សិ្ទធិបស្ែារិច្បច សិ្ទធិ 
ណផ្សនរស្ងគម និងសិ្ទធិណផ្សនរវបបើម ៌ (ICESCR) ។ សូ្មរត្ ់
ស្ម្ភគ ល់ថា ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ អនសមត័្ពិើីសារបណនថម 
ននរត្ិកាស្ញ្ជញ បនោះ បៅរនសងណខ មលិសនា ឆ្ន ាំ ២០០៨ ។ 
មហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ រក៏្ត្ូវបានបគរ ាំពឹងថា 
នឹងអនសមត័្វាបៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៨ ។ 
 
ស្ម្ភជិរភាព 
 មស្តនតីជាំនាញឯររាជយច្បាំនួនែបក់្បាាំបីរូប ណែលក្ត្ូវ 
បានបបាោះបឆ្ន ត្បក្ជើស្ត្តាំងស្ក្ម្ភបអ់ាែត្តិបនួឆ្ន ាំណែលអាច្ប 
បនតបទៀត្បាន ។ 
 
វគគក្បជស ាំបពញអងគ 
 គែៈរម្ភម ើិការបនោះ ជួបក្បជសាំគ្នន ពីរែងរនសងមយួឆ្ន ាំ 
ស្ក្ម្ភប់វគគក្បជសាំបពញអងគ ណែលម្ភនរយៈបពលបីស្បាត ហ៍ 
គួបផ្ស្ាំជាមយួនឹងក្រុមការង្ហរមសនវគគក្បជសាំបពញអងគណែលម្ភន 
រយៈបពលមយួស្បាត ហ៍ ណែលត្តមើមមត្តបៅរនសងណខ ឧស្ភា 
និងណខ វចិ្បឆិកា បៅឯអងគការ ស្ហក្បជាជាត្ិបៅរនសងទីក្រុង 
ហ ស្៊ឺណែវ ។ 
 
ត្ក្មវូការបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ 

ទសរណាជារត្ិកាស្ញ្ជញ បនោះ មនិណច្បងអាំពីែាំណារ ់
កាលននការបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍រប៏ោយ រវ៏ាជាទម្ភែ ប ់
ស្ក្ម្ភប់ភាគីរែា ាំងឡាយបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ជាែាំបូងបៅ 
រនសងរយៈបពលពីរឆ្ន ាំបនាទ បព់ីកាែ យជាភាគីននរត្ិកាស្ញ្ជញ  និង 
បក្កាយមរ បរៀងរាល់ក្បាាំឆ្ន ាំមតង ឬ បបើមនិែូបចន ោះបទ ត្តមការ 
បស្នើស្សាំរបស់្គែៈរម្ភម ើិការបនោះ ។ 
  
ការោរជូ់នពិនិត្យនូវពត័្ម៌្ភនជាោយលរខែ៍អរ្រ 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ 
បផ្ស្ងបទៀត្ ែូច្បជា មូលនិើិក្សាវក្ជាវ ស្ម្ភគម 

អនរវជិាា ជីវៈ និងក្រុមជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប អាច្បោរជូ់ន 
ពិនិត្យនូវពត័្ម៌្ភន ឬ របាយការែ៍ជាោយលរខែ៍ បៅ 
បលធិើិការោា ន ស្ក្ម្ភប់ ាំងវគគក្បជសាំបពញអងគបើឡើបស្ច្បរតី 
រាយការែ៍ និងវគគមសនវគគក្បជសាំបពញអងគ ។ ពត័្ម៌្ភន 
អាច្បក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យ បៅបពលណាមយួរ៏បាន រ៏ 
ប៉ាសណនតបោយគួរឲ្យចូ្បលច្បិត្តជាងបនាោះ គ៊ឺ យា៉ា ងបហាច្បណាស់្ 
រម៏យួស្បាត ហ៍មសន  ាំងទក្មងប់អ ិច្បក្ត្ូនិច្ប និងទក្មង់រងឹ 
បៅកាន់អាស្យោា នែូច្បធិងបក្កាម ។ ច្បាំបពាោះវគគក្បជសាំ 
បពញអងគបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ យា៉ា ងបហាច្បណាស់្រ៏ 
២៥ ច្បាប់ណែរ ក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យ និងស្ក្ម្ភបក់្រុម 
ការង្ហរមសនវគគក្បជសាំបពញ    យា៉ា ងបហាច្បណាស់្រ ៏ ១០ 
ច្បាបណ់ែរ ។ 
 
 សូ្មរត្ស់្ម្ភគ ល់ថា បលធិើិការោា ន នឹងបរៀប 
ច្បាំឲ្យម្ភនពត័្ម៌្ភនជាោយលរខែ៍អរ្រណារប៏ោយ 
ណែលក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យជាផ្សែូវការ បោយត្ួអងគស្ងគម 
ស្សីវលិ រទ់ងនឹងការពិចរណា បលើរបាយការែ៍របស់្ 
ភាគីរែាជារ់ោរ់ ស្ក្ម្ភបត់្ាំណាងរបស់្រែាបនាោះ ឲ្យបាន 
ឆ្បត់្តមណែលអាច្បបើឡើបាន លសោះក្ត្តណត្ ក្ត្ូវបានគូស្ 
ស្ម្ភគ ល់ជារ់ោរថ់ា “ម្ភនលរខែៈស្ម្ភង ត្់” ។  
   
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពបិក្គ្នោះ 
បយាបល់ជាមយួនងឹក្រមុក្បរឹាបស្ែារចិ្បច នងិស្ងគមរចិ្បច 
ននអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ (ECOSOC) (ឬ ណែលស្ថិត្ 
បៅរនសងភាពជានែគូជាមយួនងឹអងគការមនិណមនរោា ភ ិ  
បាលណែលម្ភនឋានៈណបបបនោះ) អាច្បោរជូ់នពនិតិ្យនូវ 
បស្ច្បរតណីលែងការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្របៅបលធិ 
ើកិារោា ន បែើមបបីបាោះពសមពផ្សាយជាភាសាផ្សែូវការរបស់្ 
គែៈរម្ភម ើកិារបៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគបើឡើបស្ច្បរត ី  
រាយការែ៍របស់្គែៈរម្ភម ើកិារបនោះ ។ បស្ច្បរតី   
ណលែងការែ៍របស់្អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ក្ត្ូវណត្ 
ម្ភនលរខែៈជារ់ោរច់្បាំបពាោះម្ភក្ត្តននរត្ិកាស្ញ្ជញ  
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បោយបផ្លត ត្បៅបលើបញ្ជា បនាទ ន់បាំផ្សសត្ បផ្សតើមបច្បញពីទស្្ន 
វស័ិ្យរបស់្ស្ងគមស្សីវលិ និងក្ត្ូវណត្បៅែល់បលធិើិការោា ន 
មនិឲ្យហួស្ពីរយៈបពលបីណខ មសនវគគក្បជសាំបពញអងគ ណែលវា 
ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំស្ក្ម្ភប់បនាោះ ។  
 
ការចូ្បលរមួរនស ងវគគក្បជស ាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បចូ្បលរមួរនសងរិច្បចក្បជសាំរបស់្ 
គែៈរម្ភម ើិការ រនសងឋានៈជាអនរស្បងកត្ការែ៍ ។ បែើមប ី
បើឡើែូបច្បនោះ បគនឹងចាំបាច្ប់ក្ត្ូវស្របស្របៅកាន់បលធិើិការោា ន 
ត្តមអាស្យោា នែូច្បធិងបក្កាម បែើមបបីស្នើស្សាំការអនសញ្ជញ ត្ ។ 
អងគការមនិណមនរោា ភបិាល សាថ បន័ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិ 
មនសស្្ (NHRI) និងមស្តនតីជាំនាញនីមយួៗ អាច្បអានបស្ច្បរតី 
ណលែងការែ៍បោយផ្លទ ល់ម្ភត្ ់ បៅរនសងអាំ សងក្ពឹរទីមយួននរិច្បច 
ក្បជសាំក្រុមការង្ហរមសនវគគក្បជសាំបពញអងគ ណែលត្តមើមមត្ត ក្ត្ូវ 
បានបរៀបច្បាំប ើងបៅនលង ច្បន័ទ ចបព់ីបម្ភ៉ា ង ១០ និង ៣០ 
នាទីក្ពឹរ ែល់បម្ភ៉ា ង ១ របស្ៀល រែូ៏ច្បជា បៅរនសងអាំ សង 
បពលស្វនាការរបស់្អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ណែលក្បក្ពឹត្ត 
បៅបៅនលងទីមយួ ននវគគក្បជសាំបពញអងគបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ 
ចបប់ផ្សតើមពីបម្ភ៉ា ង ៣ ែល់បម្ភ៉ា ង ៤ របស្ៀល។ រក្មតិ្បពល 
បវោស្ក្ម្ភប់បស្ច្បរតីណលែងការែ៍ គ៊ឺ ១៥ នាទី ។ 
  
 បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគនីមយួៗ គែៈរម្ភម ើិការ 
លោះបងរ់យៈបពលមយួនលង ត្តមើមមត្ត នលង ច្បន័ទ ននស្បាត ហ៍ទីបី 
ស្ក្ម្ភប់ការពិភារាក្បធានបទទូបៅ បលើសិ្ទធិណាមយួ ឬ 
ទិែាភាពណាមយួននរត្ិកាស្ញ្ជញ   

បនោះ ។ អងគការមនិណមនរោា ភបិាលជាំនាញ និងអនរចូ្បល 
រមួបផ្ស្ងបទៀត្របស់្ស្ងគមស្សីវលិ រនសងបនាោះរមួម្ភន អនរ 
សិ្រាជានខ់ពស់្ អនរក្សាវក្ជាវ និងស្ម្ភជិរក្រុម អនរវជិាា  
ជីវៈ អាច្បោរជូ់នពិនិត្យនូវឯរសារគ្នាំក្ទ ឬ ចូ្បលរមួរនសង 
រិច្បចពិភារាទូបៅក្បចាំនលងបាន ។ 
 
ពត័្ម៌្ភនទាំនារទ់ាំនងរបស់្បលធិើិការោា ន 
គែៈរម្ភម ើកិារសិ្ទធបិស្ែារចិ្បច សិ្ទធណិផ្សនរស្ងគម នងិ 
សិ្ទធណិផ្សនរវបបើម ៌
បៅរនសងការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ  
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ២៩ 
 
 បែើមបកី្ជាបពត័្ម៌្ភនបណនថម ស្តីពីគែៈរម្ភម ើកិារ 
សិ្ទធបិស្ែារចិ្បច សិ្ទធណិផ្សនរស្ងគម នងិសិ្ទធណិផ្សនរ វបបើម ៌
សូ្មបមើលឯរសារស្បងខបពត័្ម៌្ភនបលខ ១៦ 
(ណរស្ក្មលួបលើរទ ី១) ។ 
 
 បែើមបកី្ជាបពត័្ម៌្ភនបណនថម ស្តីពីការចូ្បលរមួរបស់្ 
ស្ងគមស្សីវលិជាមយួនឹងគែៈរម្ភម ើិការ សូ្មចូ្បលបមើល 
ណផ្សនរសាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ ននវសបិសាយ របស់្ឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) ។ 
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គណៈកាម ្ិការលរុរំ ត់ការធរ ើសធអើង្ជាតិសាសន ៍
  

ឧបររែ៍ក្ត្តួ្ពិនិត្យ 
 អនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្ិ ស្តីពី ការលសបបាំបាត្រ់ាល់ 
ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងជាត្ិសាស្ន ៍(ICERD) ។ 
 
ស្ម្ភជិរភាព  
 មស្តនតីជាំនាញឯររាជយច្បាំនួនែបក់្បាាំបីរូប ណែលក្ត្ូវ 
បានបបាោះបឆ្ន ត្បក្ជើស្ត្តាំងស្ក្ម្ភបអ់ាែត្តិបនួឆ្ន ាំ ណែល 
អាច្បបនតបទៀត្បាន ។ 
 
វគគក្បជស ាំបពញអងគ 
 គែៈរម្ភម ើិការ ជួបក្បជសាំគ្នន បៅឯអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ិបៅរនសងទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ និងបរៀបច្បាំវគគក្បជសាំបពញ 
អងគរយៈបពលបីស្បាត ហ៍ច្បាំនួនពីរបលើរបៅរនសងណខ រសមាៈនិង 
ណខ សី្ហា បរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ។ 
 
ត្ក្មវូការបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ 
 ភាគីរែា ក្ត្ូវណត្បើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ជាបលើរ 
ែាំបូងរនសងរយៈបពលមយួឆ្ន ាំ បនាទ បព់ីកាែ យជាភាគីននអនស 
ស្ញ្ជញ បនោះ និងបនាទ បម់រត្តមើមមត្តបរៀងរាល់ពីរឆ្ន ាំមតង ។ 
ប ោះជាយា៉ា ងណារ៏បោយរថាខ័ែឌ ច្បសងបក្កាយននបស្ច្បរតី 
ស្បងកត្ស្ននិោា ន ត្តមើមមត្តបញ្ជា រអ់ាំពីបពលបវោណែល 
របាយការែ៍បនាទ ប ់ែល់បពលរាំែត្ ់។ 
 
ការោរជូ់នពិនិត្យពត័្ម៌្ភនជាោយលរខែ៍អរ្រ 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងត្ួអងគស្ងគម 
ស្សីវលិ ែូច្បជា ស្ម្ភគមអនរវជិាា ជីវៈ ក្គឹោះសាថ នសិ្រា អបរ់ ាំ 
ក្រុមជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប និងសាថ បន័ជាំនាញ ណែលបោោះ 
ក្សាយបញ្ជា ពារព់ន័ធនឹងណផ្សនរទទួលខសស្ក្ត្ូវរបស់្គែៈ 
រម្ភម ើិការ អាច្បោរជូ់នពិនិត្យនូវពត័្ម៌្ភន ឬ របាយ 
ការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្របៅបលធិើិការោា ន ។ 
បនោះអាច្បក្ត្ូវ បានបើឡើប ើងបៅបពលណាមយួរ៏បាន រ៏ 
ប៉ាសណនតបោយចូ្បលច្បិត្តជាងបនាោះ គ៊ឺរនសងរយៈបពលពីរណខមសនវគគ 
ក្បជសាំបពញអងគ របស់្គែៈរម្ភម ើិការ ។ 

 ពត័្ម៌្ភនជាោយលរខែ៍អរ្រជាទក្មងប់អ ិច្ប 
ក្ត្ូនិច្ប រែូ៏ច្បជា ទក្មង់រងឹច្បាំនួន ៣៧ ច្បាប់ គួរណត្ក្ត្ូវ 
បានោរជូ់នពិនិត្យបៅបលធិើិការោា នបៅត្តមអាស្យោា ន 
ែូច្បធិងបក្កាម ។ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិជាត្ិ ណែលម្ភនើនធាន 
ត្ិច្បត្ួច្ប ណែលម្ភនការលាំបាររនសងការក្បក្ពឹត្តត្តមត្ក្មូវការ 
 ាំងបនោះ អាច្បណស្ឡងររជាំនួយ ពីណផ្សនរបស្វាពត័្ម៌្ភនក្បឆ្ាំងនងឹ 
ការក្បកានពូ់ជសាស្ន ៍ (ARIS) ណែលជាអងគការមនិណមន 
រោា ភបិាលអនតរជាត្ិមយួបៅរនសងទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ ណែលជួយ  
បញ្ាូ នពត័្ម៌្ភនបៅនិងមរពីគែៈរម្ភម ើិការ ។ ណផ្សនរបស្វា 
ពត័្ម៌្ភនក្បឆ្ាំងនឹងការក្បកានពូ់ជសាស្ន៍ (ARIS) ផ្សតល់ 
បស្វាបនោះែល់អងគការមនិណមនរោា ភបិាលត្ាំបន ់ និងជាត្ិក្រុម 
សិ្ទធិមនសស្្បផ្ស្ងបទៀត្ និងបសគគល ាំងឡាយ ។ 
 
 គែៈរម្ភម ើិការបនោះ រក៏្ពមទទួលយរឯរសារ 
បស្នើស្សាំពិនិត្យជាោយលរខែ៍អរ្រពីស្ងគមស្សីវលិ  រទ់ង 
នឹងការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ បោយគ្នម នរបាយការែ៍បលើការ 
អនសវត្តអនសស្ញ្ជញ បោយភាគីរែា ណែលរបាយការែ៍បគម្ភន 
កាលរាំែត្ហួ់ស្ រាំែត្់រយៈបពលយា៉ា ងត្ិច្បណាស់្រ៏ក្បាាំ 
ឆ្ន ាំណែរ និង រទ់ងបៅនឹងនតី្វិើិកី្ពម្ភនជាមសន នងិវធិានការ 
បនាទ ន ់ ។ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ជាពិបស្ស្ អងគការមនិ 
ណមនរោា ភបិាល អាច្បបផ្សាើពត័្៌ម្ភនបៅគែៈរម្ភម ើិការ បោយ 
បស្នើស្សាំឲ្យគែៈរម្ភម ើិការបនោះ បោោះក្សាយសាថ នភាពណែល 
បគចត្ទ់សរថាបនាទ ន ់ ែូច្បណែលក្ត្ូវបានណច្បងបៅរនសងបៅនីត្ិ 
វើិី ាំងបនោះ ។ 
 
ការចូ្បលរមួរនស ងវគគក្បជស ាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បចូ្បលរមួរនសងរិច្បចក្បជសាំរបស់្ 
គែៈរម្ភម ើិការណត្រនសងឋានៈជាអនរស្បងកត្ការការែ៍ 
ប៉ាសបណាណ ោះ ។ បែើមបបីើឡើែូបច្បនោះ បគនឹងចាំបាច្បក់្ត្ូវស្របស្របៅកាន ់
បលធិើិការោា ន បៅត្តមអាស្យោា នែូច្បធិងបក្កាម បែើមប ី
បស្នើស្សាំការអនសញ្ជញ ត្ ។ គែៈរម្ភម ើិការ មនិបរៀបច្បាំរិច្បច 
ក្បជសាំជាមយួនឹងអងគការមនិណមនរោា ភបិាល ឬ ត្ួអងគស្ងគម 
ស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ បៅរនសងបម្ភ៉ា ងក្បជសាំផ្សែូវការរបស់្ខែួនប ើយ 
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ប៉ាសណនតត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បបរៀបច្បាំរិច្បចក្បជសាំពនយល់បោយ 
ស្បងខបមនិផ្សែូវការបៅនលងទីមយួ ននការពិចរណាបលើរបាយ 
ការែ៍នីមយួៗ បៅច្បបនាែ ោះបម្ភ៉ា ង ១ និង ៤៥ នាទី និង 
បម្ភ៉ា ង ២ និង ៤៥ នាទីរបស្ៀល និងអបញ្ា ើញស្ម្ភជិរ 
របស់្គែៈរម្ភម ើិការឲ្យចូ្បលរមួ ។ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ 
គួរណត្បស្នើស្សាំឲ្យបលធិើិការោា ន ររទ់សរនូវបនទប់ស្ក្ម្ភប់ 
រិច្បចក្បជសាំពនយល់បោយស្បងខប ាំងបនោះ ។ បគរអ៏ាច្បណស្ឡង 
ររផ្សងណែរ នូវជាំនួយពីណផ្សនរបស្វាពត័្ម៌្ភនក្បឆ្ាំងនឹងការ 
បរ ើស្បអើងពូជសាស្ន ៍ (ARIS) ណែលបរៀបច្បាំរិច្បចក្បជសាំពនយល់ 
បោយស្បងខប ាំងបនោះ ។  
 
 គែៈរម្ភម ើិការ រប៏រៀបច្បាំផ្សងណែរនូវរិច្បចពិភារា 
ក្បធានបទជាបទៀង ត្់ ស្តីពីបញ្ជា ណែលពារព់ន័ធនឹងការ 
បរ ើស្បអើងជាត្ិសាស្ន ៍ និងអនសស្ញ្ជញ  និង អបញ្ា ើញត្ួអងគ 
ស្ងគមស្សីវលិ ែូច្បជា អនរសិ្រាជានខ់ពស់្មស្តនតីជាំនាញ 
ម្ភន រ់ៗ  អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងសាថ បន័ជាំនាញ 
បែើមបចូី្បលរមួ និងស្ណមតងនូវមត្ិបយាបល់របស់្បគបលើរមម 
វត្ថសណាមយួ ។  
  
 គែៈរម្ភម ើិការ រប៏រៀបច្បាំផ្សងណែរនូវរិច្បចពិភារា 
ក្បធានបទជាបទៀង ត្់ ស្តីពីបញ្ជា ណែលពារព់ន័ធនឹងការ 
បរ ើស្បអើងជាត្ិសាស្ន ៍ និងអនសស្ញ្ជញ  និង អបញ្ា ើញត្ួអងគ 
ស្ងគមស្សីវលិ ែូច្បជា អនរសិ្រាជានខ់ពស់្មស្តនតីជាំនាញ 
ម្ភន រ់ៗ  អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងសាថ បន័ជាំនាញ 
បែើមបចូី្បលរមួ និងស្ណមតងនូវមត្ិបយាបល់របស់្បគបលើរមមវត្ថស 
ណាមយួ ។ 
 
បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល 
 បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល ែូច្បណែលក្ត្ូវបានណច្បង 
បៅរនសងម្ភក្ត្ត ១៤ ននអនសស្ញ្ជញ បនោះ អាច្បក្ត្ូវបានបផ្សាើជូន 
បៅៈ 

ក្រមុបែានាលិខតិ្ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ  
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ២២ 
(ជាពិបស្ស្ស្ក្ម្ភបប់ែតឹ ងបនាទ ន)់ 
អសីណម៉ាលៈ tb-petitions@ohchr.org 
 
ពត័្ម៌្ភនទាំនារទ់ាំនាររ់បស់្បលធិើិការោា ន 
គែៈរម្ភម ើកិារលសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើងជាត្សិាស្ន ៍
បៅរនសងការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ  
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ២៩ 
   
 ពត័្ម៌្ភនបណនថម ស្តីពីណផ្សនរបស្វាព័ត្ម៌្ភនក្បឆ្ាំងនឹង 
ការក្បកានពូ់ជសាស្ន ៍ (ARIS) ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅ 
រនសងៈ 
វសបិសាយៈ http://www.antiracism-info.org

23  
អសីណម៉ាលៈ centre-docs@antiracism,info.org 
 
 បែើមបកី្ជាបពត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពីគែៈរម្ភម ើកិារ 
លសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើងជាត្សិាស្ន ៍ចូ្បរបមើល 
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 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) មនិទទលួខសស្ក្ត្ូវច្បាំបពាោះខែឹមសារននវសបិសាយធិងបក្ៅ នងិការ 
ផ្សតល់ទាំនារទ់ាំនងទាំពរ័អសនិបើើែិត្មយួបៅទាំពរ័អសនិបើើែិត្មយួបផ្ស្ងបទៀត្បៅរនសងទាំពរ័បនោះ មនិណលែងបងកបថ់ា ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ភាា បខ់ែួនឯងជាមយួនងឹខែឹមសារបនោះបទ ។ 
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ឯរសារស្បងខបពត័្ម៌្ភនបលខ ១២ ។ 
 
 ទក្មងព់ារយបែតឹ ងគាំរ ូ ក្ត្ូវបានបញ្ចូលបៅ 
រនសងឧបស្មពន័ធននជាំពូរ VIII (ការោរជូ់នពនិតិ្យនូវ 
ពារយបែតឹ ងបលើការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធមិនសស្្ 
ណែលម្ភនទ ារីរែ៍) ននបស្ៀវបៅបនោះ ។ 
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គណៈកាម ្ិការលរុរំ ត់ការធរ ើសធអើង្ចំធពាេះស្តសតធីភទ្ 
  

ឧបររែ៍ក្ត្តួ្ពិនិត្យ 
 អនសស្ញ្ជញ ស្តីពីការលសបបាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់ន 
ការបរ ើស្បអើងច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ (CEDAW) និងពើិីសារ 
បណនថមរបស់្វា ។ 
 

ស្ម្ភជិរភាព 
 មស្តនតីជាំនាញឯររាជយច្បាំននួនមាបីរបូ ណែលក្ត្ូវ 
បានបបាោះបឆ្ន ត្បក្ជើស្ត្តាំងស្ក្ម្ភបអ់ាែត្តបិនួឆ្ន ាំ 
ណែលអាច្បបនតបទៀត្បាន ។ 
 

វគគក្បជស ាំបពញអងគ  
 គែៈរម្ភម ើិការ ជួបក្បជសាំគ្នន ពីពីរបៅបីែង 
រនសងមយួឆ្ន ាំ  ាំងបៅរនសងទីក្រងុហ ស្ ៊ឺណែវ និងញូវយ៉ារ 
ស្ក្ម្ភបវ់គគក្បជសាំបពញអងគរយៈបពលពីរស្បាត ហ៍ ណែល 
ត្តមើមមត្ត ក្ត្ូវបានបាំបពញបណនថមបោយក្រុមការង្ហរ 
មសនវគគក្បជសាំបពញអងគ ណែលម្ភនរយៈបពលមយួស្បាត ហ៍ ។ 
 

ត្ក្មវូការបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ 
 ភាគីរែា ក្ត្ូវណត្បើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ជាបលើរ 
ែាំបូង បៅរនសងរយៈបពលមយួឆ្ន ាំ បនាទ បព់ីកាែ យជាភាគ ី
ននអនសស្ញ្ជញ បនោះ នងិបនាទ បម់រ យា៉ា ងបហាច្បណាស់្រ ៏
បរៀងរាល់បនួឆ្ន ាំមតង នងិបៅបពលណា ណែលគែៈ 
រម្ភម ើិការបស្នើស្សាំែូបច្បនោះ ។ 
  

ការោរជូ់នពិនិត្យនូវពត័្ម៌្ភនជាោយលរខែ៍អរ្រ 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងត្ួអងគស្ងគម 
ស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ ែូច្បជា ក្រមុស្តស្តី អងគការណែលម្ភន 
មូលោា នបៅបលើសាស្នា មស្តនតីជាំនាញឯររាជយ នងិ 
ស្ម្ភជិរស្ភា អាច្បោរជូ់នពិនិត្យនូវពត័្ម៌្ភន ឬ 
របាយការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្រ បៅបលធិើិការ 

ោា ន ។ បនោះអាច្បក្ត្ូវបានបើឡើប ើងបៅបពលណាមយួ 
រប៏ាន រប៏៉ាសណនតបោយចូ្បលច្បិត្តជាងបនាោះគ៊ឺរនសងរយៈបពល 
ពីរស្បាត ហ៍មសនរិច្បចក្បជសាំមសនវគគក្បជសាំបពញអងគ ឬ ពីរណខ 
មសនវគគក្បជសាំបពញអងគ របស់្គែៈរម្ភម ើិការបនោះ ។ 
ឯរសារជាទក្មងប់អ ិច្បក្ត្ូនចិ្ប នងិជាទក្មងរ់ងឹយា៉ា ង 
បហាច្បណាស់្ ៣៥ ច្បាប ់ គួរណត្ក្ត្ូវបានោរជូ់ន 
ពិនិត្យបៅបលធិើិការោា ន បៅត្តមអាស្យោា នែូច្ប 
ធិងបក្កាម ។ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងត្ួអងគ 
ស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ ែូច្បជា ក្គឹោះសាថ នសិ្រាអបរ់ ាំ 
ជាបែើម រអ៏ាច្បស្បក្មច្បច្បិត្តផ្សងណែររនសងការបផ្សាើឯរសារ 
បស្នើស្សាំពិនិត្យជាច្បាបច់្បមែងរបស់្ខែួនបៅអងគការោែ ាំ 
បមើលស្រមមភាពសិ្ទធសិ្តស្តីអនតរជាត្បិៅត្ាំបនអ់ាស្សីបា៉ា  
ស្សីភចិ្ប (IWRAW-AP) ណែលជាអងគការមនិណមនរោា  
ភបិាលជាំនាញ ណែលជួយ បញ្ាូ នពត័្ម៌្ភនបៅ និងមរព ី
គែៈរម្ភម ើិការ ។24 
  

ការចូ្បលរមួរនស ងវគគក្បជស ាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បចូ្បលរមួរនសងរិច្បចក្បជសាំ 
របស់្គែៈរម្ភម ើិការរនសងឋានៈជាអនរស្បងកត្ការែ៍។ 
បែើមបបីើឡើែូបច្បនោះ បគនងឹចាំបាច្បក់្ត្ូវស្របស្របៅកាន ់
បលធិើិការោា ន បៅត្តមអាស្យោា នែូច្បធិងបក្កាម 
បែើមបបីស្នើស្សាំការអនសញ្ជញ ត្ ។ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ 
ជាពិបស្ស្ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល អាច្បអានបទ 
បង្ហា ញបោយផ្លទ ល់ម្ភត្ ់ ជូនក្រុមការង្ហរមសនវគគក្បជសាំ 
បពញអងគ (ត្តមើមមត្តបៅក្ពរឹទីមយួ) ។ ក្រុមការង្ហរ 
មសនវគគក្បជសាំបពញអងគ ជបួក្បជសាំគ្នន បៅច្បសងវគគក្បជសាំបពញ 
អងគ មសនរចិ្បចក្បជសាំណែលរនសងបនាោះ របាយការែ៍របស់្ 
រោា ភបិាលណាមយួនឹងក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិ។ 
អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រអ៏ាច្បអានផ្សងណែរនូវ  

 
 

                                                 
24 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) មនិទទលួខសស្ក្ត្វូច្បាំបពាោះខែមឹសារននវសបិសាយធិងបក្ៅ និង 
ការផ្សតល់ទាំនារទ់ាំនងទាំពរ័អសនិបើើែិត្មយួបៅទាំពរ័អសិនបើើែិត្មយួបផ្ស្ងបទៀត្បៅរនសងទាំពរ័បនោះ មនិណលែងបងកបថ់ា ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ភាា បខ់ែួនឯងជាមយួនងឹខែឹមសារបនោះបទ ។ 
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បទបង្ហា ញបោយផ្លទ ល់ម្ភត្ជូ់នគែៈរម្ភម ើិការបៅ 
នលងទីមយួននស្បាត ហ៍នីមយួៗននវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ 
គែៈរម្ភម ើិការបនោះ ។ រចិ្បចក្បជសាំមនិផ្សែូវការជាមយួ 
នឹងស្ម្ភជិររបស់្គែៈរម្ភម ើិការ ជួនកាល អាច្ប 
ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំប ើង ត្តមរយៈការ រទ់ងនឹងបលធិ 
ើិការោា ន ត្តមអាស្យោា នែូច្បធិងបក្កាម ។ 
 
បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល  
 បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល ែូច្បណែលក្ត្ូវបាន 
ណច្បងបៅរនសងពិើសីារបណនថមននអនសស្ញ្ជញ  អាច្បក្ត្ូវបាន 
បផ្សាើជូនបៅៈ 
ក្រមុបែានាលិខតិ្  
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ ិ  
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ២២ 
(ជាពិបស្ស្ស្ក្ម្ភបប់ែតឹ ងបនាទ ន)់ 
អសីណម៉ាលៈ tb-petitions@ohchr.org 
 

 បគ្នលការែ៍ណែនាាំស្តីពកីារបតងឹែូច្បណែល 
ក្ត្ូវបានណច្បងបៅរនសងពិើសីារបណនថមននអនសស្ញ្ជញ បនោះ 
ក្ត្ូវបានបញ្ចូលបៅរនសងឧបស្មពន័ធននជាំពូរ VIII (ការ 
ោរជូ់នពនិតិ្យនូវពារយបែតឹ ងបលើការរ ាំបោភបាំពាន 
បលើសិ្ទធមិនសស្្ណែលម្ភនទ ារីរែ៍) ននបស្ៀវបៅ 
បនោះ ។ ទក្មងឯ់រសារបែតឹ ងគាំរ ូ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យ 
ម្ភនត្តមបណាត ញបអ ិច្បក្ត្នូិច្បជាភាសាផ្សែូវការ ាំង 
អស់្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិបៅរនសងវសបិសាយនន 
ណផ្សនរបលើររមពស់្ស្តស្តី ។ 
 

ការបស្សើបសួ្រជាលរខែៈស្ម្ភង ត្ ់
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ជាពិបស្ស្ អងគការមនិ 
ណមនរោា ភបិាល អាច្បោរជូ់នពិនតិ្យនូវពត័្ម៌្ភនជា 
ោយលរខែ៍អរ្រស្តីពីការរ ាំបោភបាំពានើងនើ់ងរ ើងន ់

ើងរបាំផ្សសត្ ឬ ជាក្បពន័ធបលើអនសស្ញ្ជញ បនោះ បៅបលធិើ ិ
ការោា ន ។ ពត័្ម៌្ភនបនោះ ក្ត្វូណត្គួរឲ្យបជឿទសរច្បិត្តបាន 
និងបង្ហា ញថា ភាគីរែា រាំពសងណត្រ ាំបោភបាំពានជា 
លរខែៈក្បពន័ធបលើសិ្ទធិ ណែលក្ត្ូវបានណច្បងបៅរនសង 
អនសស្ញ្ជញ បនោះ ។ 
 
ពត័្ម៌្ភនទាំនារទ់ាំនងរបស់្បលធិើិការោា ន 
គែៈរម្ភម ើកិារលសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើងច្បាំបពាោះស្តស្តី 
បភទ 
បៅរនសងការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ  
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ២៩ 
អសីណម៉ាលៈ cedaw@ohchr.org 
 
 បែើមបកី្ជាបពត័្ម៌្ភនបណនថម ស្តីពីគែៈរម្ភម ើ ិ 
ការ ចូ្បរបមើលឯរសារស្បងខបពត័្ម៌្ភនបលខ ២២ នងិ 
ឯរសារស្បងខបពត័្ម៌្ភនបលខ ៧ ។ ស្ក្ម្ភបក់ារ 
ណែនាាំណផ្សនរនតី្វិើិ ីស្តីពីការផ្សលិត្របាយការែ៍ជា 
ោយលរខែ៍អរ្រស្ក្ម្ភបគ់ែៈរម្ភម ើិការបនោះ ចូ្បរ 
បមើលវសបិសាយរបស់្ អងគការោែ ាំបមើលស្រមមភាពសិ្ទធ ិ
ស្តស្តីអនតរជាត្បិៅត្ាំបនអ់ាស្សីបា៉ា ស្សីភចិ្ប  
(IWRAWAP) ។ 
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គណៈកាម ្ិការប្រឆ្ងំ្នងឹ្ការធ្វើទារណុកមម 
  

ឧបររែ៍ក្ត្តួ្ពិនិត្យ  
 អនសស្ញ្ជញ ក្បឆ្ាំង រសែរមម និងការក្បក្ពឹត្ត 
មរបលើខែួន ឬទែឌ រមមឯបទៀត្ ណែលបោរបៅ 
អមនសស្្ើម ៌ឬបបនាថ របនាទ ប (CAT) ។ 
 

ស្ម្ភជិរភាព 
 មស្តនតីជាំនាញឯររាជយច្បាំននួែបរ់បូ ណែលក្ត្ូវ 
បានបបាោះបឆ្ន ត្បក្ជើស្ត្តាំងស្ក្ម្ភបអ់ាែត្តបិនួឆ្ន ាំ 
ណែលអាច្បបនតបទៀត្បាន ។ 
 

វគគក្បជស ាំបពញអងគ 
 គែៈរម្ភម ើិការ ជួបក្បជសាំគ្នន បៅរនសងទីក្រុង 
ហ ស្ ៊ឺណែវ និងត្តមើមមត្តបរៀបច្បាំវគគក្បជសាំបពញអងគ 
ច្បាំនួនពីររនសងមយួឆ្ន ាំ ណែលម្ភនស្មយ័ក្បជសាំបពញអងគ 
មយួ (រនសងបនាោះម្ភនរយៈបពលបីស្បាត ហ៍បៅរនសងណខ 
ឧស្ភា និងពីរស្បាត ហ៍បៅរនសងណខ វចិ្បឆិកា) នងិក្រុម 
ការង្ហរមសន វគគក្បជសាំបពញអងគណែលម្ភនរយៈបពលមយួ 
ស្បាត ហ៍ ។ 
 

ត្ក្មវូការបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល នងិត្ួអងគស្ងគម 
ស្សីវលិ ែូច្បជា ក្រុមជនរងបក្គ្នោះ អងគការណែលម្ភន 
មូលោា នបៅបលើសាស្នា ត្ាំណាងស្ហជីព និង 
ស្ម្ភគមអនរវជិាា ជីវៈ អាច្បោរជូ់នពនិិត្យនូវពត័្ម៌្ភន 
ឬ របាយការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្រ បៅបលធិ 
ើិការ ។ បនោះ អាច្បក្ត្ូវបានបើឡើប ើងបៅបពលណាមយួ 
រប៏ាន រប៏៉ាសណនតបោយចូ្បលច្បិត្តជាងបនាោះគ៊ឺរនសងរយៈបពល 
ក្បាាំមយួស្បាត ហ៍ មសនវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្គែៈ 
រម្ភម ើិការ ។ ទិនននយ័បញ្ចូ លស្ក្ម្ភបប់ញ្ា ីបញ្ជា  គួរ 
ណត្ក្ត្ូវបានោរជូ់នពនិិត្យ រនសងរយៈបពលបីណខមសន 
បពលបញ្ា ីណាមយួ ែល់បពលរាំែត្ ់ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំ 
បបងាើយ ។ ពត័្ម៌្ភន ាំងអស់្ ក្ត្ូវណត្បានោរជូ់ន 
ពិនិត្យជាទក្មងប់អ ិច្បក្ត្ូនិច្ប និងយា៉ា ងបហាច្បណារ៏
ឯរសារជាទក្មងរ់ងឹច្បាំននួ ១៥ ច្បាបណ់ែរ គួរណត្ក្ត្ូវបាន 

បផ្សាើជូនបលធិើិកាោា ន បៅត្តមអាស្យោា នែូច្បធិង 
បក្កាម ។ 
 

 សូ្មរត្ស់្ម្ភគ ល់ថា បលធិើកិារោា ន នឹង 
បរៀបច្បាំឲ្យម្ភនពត័្ម៌្ភនជាោយលរខែ៍អរ្រណាមយួ 
រប៏ោយ ណែលក្ត្ូវបានផ្សតល់ជូនជាផ្សែូវការបោយត្ួអងគ 
ស្ងគមស្សីវលិ  រទ់ងនឹងការពិចរណាបលើរបាយ 
ការែ៍របស់្ភាគីរែាជារោ់រ ់ស្ក្ម្ភបត់្ាំណាងរបស់្ 
រែាបនាោះឲ្យបានឆ្បត់្តមណែលអាច្បបើឡើបាន លសោះក្ត្តណត្ 
ក្ត្ូវបានគូស្ស្ម្ភគ ល់ជារោ់រថ់ា “ម្ភនលរខែៈ 
ស្ម្ភង ត្”់ ។ 
 

ការចូ្បលរមួរនស ងវគគក្បជស ាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បចូ្បលរមួរនសងរចិ្បចក្បជសាំ 
របស់្គែៈរម្ភម ើិការរនសងឋានៈជាអនរស្បងកត្ការែ៍។ 

បែើមបបីើឡើែូបច្បនោះ បគនងឹចាំបាច្បក់្ត្ូវស្របស្របៅកាន ់
បលធិើិការោា ន បៅត្តមអាស្យោា នែូច្បធិងបក្កាម 
បែើមបបីស្នើស្សាំការអនសញ្ជញ ត្ ។ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ 
ជាពិបស្ស្ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល អាច្បពនយល់ 
បោយស្បងខបជូន គែៈរម្ភម ើិការបោយផ្លទ ល់ម្ភត្ ់
រនសងអាំ សងបពលវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ 
បនោះ ។ វត្តម្ភនរបស់្ជនរងបក្គ្នោះម្ភន រ់ៗ បៅរនសងរិច្បច 
ក្បជសាំពនយល់បោយស្បងខប ត្តមើមមត្ត ក្ត្ូវបានស្ក្មប 
ស្ក្មួលបោយអងគការមនិណមនរោា ភបិាល ។ រិច្បចក្បជសាំ 
ពនយល់បោយស្បងខប បផ្លត ត្បៅបលើក្បបទស្មយួរនសង 
មយួបលើរ និងត្តមើមមត្ត ក្បក្ពឹត្តបៅចបព់ីបម្ភ៉ា ង ៥ 
បៅ ៦ ោង ច្ប បៅនលងមសនការស្នទនារបស់្ភាគីរែាជា 
មយួនឹងគែៈរម្ភម ើិការ ។ 
 

បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល 
 បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគលែូច្បណែលក្ត្ូវបាន 
ណច្បងបៅរនសងម្ភក្ត្ត ២២ ននអនសស្ញ្ជញ បនោះ អាច្បក្ត្ូវបាន 
បផ្សាើជូនបៅៈ 
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ក្រមុបែានាលិខតិ្ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ ិ  
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ២២ 
(ជាពិបស្ស្ស្ក្ម្ភបប់ែតឹ ងបនាទ ន)់ 
អសីណម៉ាលៈ tb-petitions@ohchr.org  
 

 ទក្មងព់ារយបែតឹ ងគាំរ ូក្ត្ូវបានបញ្ចូលបៅ 
រនសងឧបស្មពន័ធននជាំពូរ VIII (ការោរជូ់នពនិតិ្យនូវ 
ពារយបែតឹ ងបលើការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធមិនសស្្ 
ណែលទ ារីរែ៍) ននបស្ៀវបៅបនោះ ។ 
 

ការបស្សើបសួ្រជាលរខែៈស្ម្ភង ត្ ់ 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បោរជូ់នពិនតិ្យនូវ  

ពត័្ម៌្ភនស្តីពីការរ ាំបោភបាំពានើងនើ់ងរ ើងនើ់ងរបាំផ្សសត្ ឬ 
ជាក្បពន័ធបលើអនសស្ញ្ជញ បនោះ បៅបលធិើិការោា ន ។ 
ពត័្ម៌្ភន ក្ត្ូវណត្គួរឲ្យបជឿជារប់ាន និងម្ភនការបង្ហា ញ 
ស្មបហត្សស្មផ្សលថា ការបើឡើ រសែរមម ក្ត្ូវបាន 
អនសវត្តជាក្បពន័ធ បៅរនសងទឹរែរីបស់្ភាគីរែាបនាោះ ។ 
 

ពត័្ម៌្ភនទាំនារទ់ាំនងរបស់្បលធិើិការោា ន 
គែៈរម្ភម ើកិារក្បឆ្ាំងនងឹការបើឡើ រសែរមម 
បៅរនសងការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ  
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ២៩ 
 

 បែើមបកី្ជាបពត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពគីែៈរម្ភម ើ ិ
ការ ចូ្បរបមើលឯរសារស្បងខបពត័្ម៌្ភនបលខ ១៧ ។ 
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អនុគណៈកមមការរងាក រ ទ្រ់សាក តក់ារធ្វើទារណុកមម 
  

ឧបររែ៍ក្ត្តួ្ពិនិត្យ  
 ពិើីសារបណនថមបលើអនសស្ញ្ជញ ក្បឆ្ាំង រសែរមម និង 
ការក្បក្ពឹត្តមរបលើខែួន ឬទែឌ រមមឯបទៀត្ ណែលបោរបៅ 
អមនសស្្ើម ៌ឬបបនាថ របនាទ ប (OP- CAT) ។ 
 
ស្ម្ភជិរភាព 
 មស្តនតីជាំនាញឯររាជយច្បាំនួនែបរូ់ប ណែលក្ត្ូវបានបបាោះ 
បឆ្ន ត្បក្ជើស្ត្តាំងស្ក្ម្ភប់អាែត្តិបនួឆ្ន ាំ ណែលអាច្បបនតបទៀត្ 
បានមតងគត្ ់។ ស្ម្ភជិរភាព នឹងបរើនប ើង រហូត្ែល់ ២៥ 
រូប បនាទ បព់ីការផ្សតល់ស្ចច បន័ ឬ ការចូ្បលជាភាគីបលើរទី 
ហាសិ្បននពិើីសារបណនថម (ចូ្បរបមើល ម្ភក្ត្ត ៥) ។ 
 
វគគក្បជស ាំបពញអងគ 
 អនសគែៈរមមការបនោះ ជួបក្បជសាំគ្នន បីែងរនសង មយួឆ្ន ាំ 
ស្ក្ម្ភប់វគគក្បជសាំបពញអងគណែលម្ភនរយៈបពលមយួស្បាត ហ៍ 
បៅឯអងគការស្ហក្បជាជាត្ិបៅរនសងទីក្រុង ហ ស្ ៊ឺណែវ ។ 
អនសគែៈរមមការបនោះ ររ៏ា៉ា បរ់ងបើឡើទស្្នរិច្បចសួ្រស្សខទសរខ 
ជាបទៀង ត្ប់ៅកានទ់ីរណនែងណែលម្ភនមនសស្្ក្ត្ូវបានបគ 
ែរហូត្បស្រភីាពជាមូលោា នរបស់្ពួរបគ បែើមបបីង្ហក រ រសែ 
រមម និងការក្បក្ពឹត្តមរបលើ ខែួន ឬទែឌ រមមឯបទៀត្ ណែល 
បោរបៅ អមនសស្្ើម ៌ឬបបនាថ របនាទ ប ។ 
   
 

ត្ក្មវូការរបស់្រែា 
 ភាគីរែា ក្ត្ូវណត្បបងកើត្ បក្ជើស្បរ ើស្ ឬ ររាបៅ 
ថាន រជ់ាត្ិនូវសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ ទស្្នរិច្បចសួ្រស្សខទសរខមយួ ឬ 
បក្ច្បើន (ណែលអាច្បរមួបញ្ចូ លសាថ ប័នសិ្ទធិមនសស្្ជាត្ិ (NHRI) 
មស្តនតីបស្សើបអបងកត្ និងទទួលពារយ បែតឹ ងរបស់្ពលរែា 
គែៈរមមការស្ភា ឬ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល) ស្ក្ម្ភប់ 
ការបង្ហក រ រសែរមម និងការក្បក្ពឹត្តមរបលើខែួន ឬទែឌ រមមឯ 
បទៀត្ ណែលបោរបៅ អមនសស្្ើម ៌ឬ បបនាថ របនាទ ប ។ 
ភាគីរែា រ៏ក្ត្ូវណត្អនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនផ្សងណែរ នូវទស្្នរិច្បចសួ្រ 
ស្សខទសរខរបស់្អនសគែៈរមមការ និងសាថ បន័ ទស្្នរិច្បចសួ្រ 
ស្សខទសរខរនសងក្សុ្រផ្លទ ល់របស់្ខែួនបៅកានទ់ីរណនែងណាមយួ 
ស្ថិត្បៅបក្កាមណែនស្មត្ថរិច្បច និងការក្ត្ួត្ក្ត្តរបស់្ខែួនណែល 
បសគគល ាំងឡាយក្ត្ូវបាន ឬ អាច្បក្ត្ូវបានបគែរហូត្បស្រ ី
ភាពជាមូលោា នរបស់្ពួរបគ ។ ទស្្នរិច្បចសួ្រស្សខទសរខ ាំង 
បនោះ ក្ត្ូវបានរា៉ា បរ់ងបើឡើរនសងបាំែងពក្ងឹង ក្បសិ្នបបើចាំបាច្ប ់
រិច្បចការពារបសគគល ាំងបនោះច្បាំបពាោះ រសែរមម និងការក្បក្ពឹត្ត 
មរបលើខែួន ឬទែឌ រមមឯបទៀត្ណែលបោរបៅ អមនសស្្ើម ៌
ឬបបនាថ របនាទ ប ។ 
 
បែើមបកី្ជាបពត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពអីនសគែៈរមម ការបង្ហក រ 
ទបស់ាក ត្ក់ារបើឡើ រសែរមម ចូ្បរចូ្បលបមើល វសបិសាយរបស់្ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 
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គណៈកាម ្ិការទ្ទ្ួលរនទុកសទិ្ធិកាុរ 
  

ឧបររែ៍ក្ត្តួ្ពិនិត្យ 
 អនសស្ញ្ជញ ស្តីពីសិ្ទធិរបស់្រសម្ភរ (CRC) និងពិើី 
សារបណនថម ាំងឡាយរបស់្វា ។ 
 
ស្ម្ភជិរភាព 
 មស្តនតីជាំនាញឯររាជយច្បាំនួនែបក់្បាាំបីរូប ណែល 
ក្ត្ូវបានបបាោះបឆ្ន ត្បក្ជើស្ត្តាំងស្ក្ម្ភបអ់ាែត្តិបនួឆ្ន ាំ 
ណែលអាច្បបនតបទៀត្បាន ។ 
 
វគគក្បជស ាំបពញអងគ 
 គែៈរម្ភម ើិការ ជួបក្បជសាំគ្នន បីែងរនសងមយួឆ្ន ាំ 
ស្ក្ម្ភប់វគគក្បជសាំបពញអងគណែលម្ភនរយៈបពលបីស្បាត ហ៍ 
និងក្រុមការង្ហរមសនវគគក្បជសាំបពញអងគណែលម្ភនរយៈបពល 
មយួស្បាត ហ៍ច្បាំនួនបី បៅរនសងណខ មររា ណខ ឧស្ភា និង ណខ 
រញ្ជញ  បៅឯអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ រនសងទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ ។ 
 
ត្ក្មវូការបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ 
 ភាគីរែា ក្ត្ូវណត្បើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ជាបលើរ 
ែាំបូងរនសងរយៈបពលពីរឆ្ន ាំ បនាទ ប់ពីការចូ្បលជាើរម្ភននន 
អនសស្ញ្ជញ បនោះ និងបនាទ បម់រ គ៊ឺបរៀងរាល់ក្បាាំឆ្ន ាំមតង ។ 
ភាគីរែាននពិើីសារបណនថម ាំងឡាយននអនសស្ញ្ជញ បនោះ រ ៏
ក្ត្ូវណត្ោរជូ់នពនិិត្យផ្សងណែរនូវរបាយការែ៍ែូច្បណែល 
ក្ត្ូវបានណច្បងបៅរនសងលិខិត្សបររែ៍ ាំងបនោះ បោយជា 
បលើរែាំបូង រនសងរយៈបពលពីរឆ្ន ាំ បនាទ បព់ីការចូ្បលជា 
ើរម្ភនននលិខិត្សបររែ៍ ាំងបនោះ និងបនាទ បម់រ បោយ 
រមួគ្នន ជាមយួនឹងរបាយការែ៍ជាបទៀង ត្រ់បស់្ខែួនបៅ 
គែៈរម្ភម ើិការបនោះ (ឬ បរៀងរាល់ក្បាាំឆ្ន ាំមតង ក្បសិ្នបបើ 
រែាបនាោះ ជាភាគីននពិើីសារបណនថមមយួ ឬ  ាំងពីរ ប៉ាសណនត 
មនិណមនអនសស្ញ្ជញ បនោះបទ) ។ 
 
ការោរជូ់នពិនិត្យនូវពត័្ម៌្ភនជាោយលរខែ៍អរ្រ 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ 
ែូច្បជា អងគការរសម្ភរ អងគការណែលម្ភនមូលោា ន 

បៅបលើសាស្នា ស្ម្ភគមអនរវជិាា ជីវៈ និងអងគការបស្វា 
ស្ងគមរិច្បច អាច្បោរជូ់នពិនិត្យនូវពត័្ម៌្ភន ឬ របាយការែ៍ 
ជាោយលរខែ៍អរ្របៅកាន់បលធិើិការការោា ន ។ បនោះ 
អាច្បក្ត្ូវបានបើឡើប ើង បៅបពលណាមយួរប៏ាន រ ៏
ប៉ាសណនតបោយចូ្បលច្បិត្តជាងបនាោះគ៊ឺ យា៉ា ងបហាច្បណាស់្រ៏ រនសង 
រយៈបពលពីរណខមសនក្រុមការង្ហរ មសនវគគក្បជសាំបពញអងគពារ់ 
ពន័ធណែរ ។ ឯរសារជាទក្មង ់រងឹយា៉ា ងបហាច្បណាស់្រ៏ ២០ 
ច្បាបណ់ែរ គួរណត្ក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យបៅកាន ់
បលធិើិការោា នបៅត្តមអាស្យោា នែូច្បធិងបក្កាម ជា 
បណនថមបៅបលើឯរសារទក្មង់បអ ិច្បក្ត្ូនិច្ប ។ ត្ួអងគស្ងគម 
ស្សីវលិ អាច្បបស្នើស្សាំឲ្យររាការស្ម្ភង ត្ប់លើឯរសារបស្នើស្សាំ 
ពិនិត្យរបស់្ខែួន ។ 
 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ណែលោរជូ់នពិនិត្យ 
នូវពត័្ម៌្ភនបៅកានគ់ែៈរម្ភម ើិការបនោះ រ៏អាច្បម្ភន 
បាំែងក្បាថាន ផ្សងណែររនសងការ រទ់ងនឹងក្រមុអងគការមនិ
ណមនរោា ភបិាលទទលួបនទសរអនសស្ញ្ជញ ស្តីពសិី្ទធរិបស់្ រសម្ភរ 
ណែលជាស្មពន័ធភាពច្បក្មុោះននអងគការមនិណមនរោា ភបិាល អនតរ
ជាត្ិណែលខិត្ខាំពសោះពារស្ក្មបស្ក្មួលែល់ការអនសវត្ត 
អនសស្ញ្ជញ បនោះ ។ ក្រុមអងគការមនិណមនរោា ភបិាល ម្ភន 
អងគភាពទាំនារទ់ាំនងមយួណែលគ្នាំក្ទឲ្យម្ភនការចូ្បលរមួ 
របស់្អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ជាពិបស្ស្ ស្មពន័ធភាព 
ច្បក្មុោះជាត្ិបៅរនសងែាំបែើ រការបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍របស់្
គែៈរម្ភម ើិការបនោះ ។ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ បក្ៅពី 
អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ក្ត្ូវបានជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្ត 
ឲ្យរមួច្បាំណែរជាពត័្ម៌្ភន បោយស្ក្មបស្ក្មួលជាមយួ 
នឹងស្មពន័ធភាពច្បក្មុោះជាត្ិទទួលបនទសរអនសស្ញ្ជញ ស្តីពីសិ្ទធិ 
របស់្រសម្ភររបស់្ខែួន ក្បសិ្នបបើស្មពន័ធភាពច្បក្មុោះបនោះ ម្ភន 
បៅរនសងក្បបទស្របស់្ខែួនណមន ។ 
 
 ក្រុមអងគការមនិណមនរោា ភបិាល អាច្បក្ត្ូវបាន  រទ់ង 
ត្តមរយៈ: 
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ការចូ្បលរមួរនស ងវគគក្បជស ាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បចូ្បលរមួរនសងវគគក្បជសាំ 
បពញអងគបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍របស់្គែៈរម្ភម ើិការណត្ 
រនសងឋានៈជាអនរស្បងកត្ការែ៍ប៉ាសបណាណ ោះ ។ បែើមបបីើឡើែូបច្បនោះ បគ 
នឹងចាំបាច្បក់្ត្ូវស្របស្របៅកានប់លធិើិការោា នបៅ 
ត្តមអាស្យោា នែូច្បធិងបក្កាម បែើមបបីស្នើស្សាំការអនសញ្ជញ ត្ ។ 
 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ រ៏ក្ត្ូវបានអបញ្ា ើញឲ្យចូ្បលរមួផ្សង 
ណែរបៅរនសងក្រុមការង្ហរមសនវគគក្បជសាំបពញអងគ ស្ក្ម្ភបរ់ិច្បចក្បជសាំ 
រយៈបពលបីបម្ភ៉ា ង ណែលរនសងបនាោះនែគូ អាច្បផ្សតល់ពត័្ម៌្ភន 
បណនថមបាន ។ មស្តនតីជាំនាញ និងស្ម្ភជិរម្ភន រ់ៗរបស់្អងគការ 
យសវជន គ៊ឺជាអនររមួច្បាំណែរែស៏្ាំធិន ់បៅរនសងក្រុមការង្ហរ 
មសនវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ ។ បស្ច្បរតីបស្នើ 
ស្សាំចូ្បលរមួ គួរណត្ក្ត្ូវបានបញ្ាូ នបៅបលធិើិការោា នឲ្យបាន 
យា៉ា ងបហាច្បណាស់្រ៏រយៈបពល ពីរណខមសនបពលចប់បផ្សតើម 
ក្រុមការង្ហរមសនវគគក្បជសាំបពញអងគណែលពារព់ន័ធណែរ ។ 
បោយណផ្សអរបលើពត័្ម៌្ភនជាោយលរខែ៍អរ្រណែលក្ត្ូវបាន 
ោរជូ់នពិនិត្យ គែៈរម្ភម ើិការ នឹងបផ្សាើជូននូវបស្ច្បរតីអបញ្ា ើញ 
ជាោយលរខែ៍អរ្រ បែើមបបីក្ជើស្បរ ើស្ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ 
ត្តមើមមត្តគ៊ឺ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល (ណែលពត័្ម៌្ភន 
របស់្បគ ម្ភនភាពពារព់ន័ធជាពិបស្ស្បៅនឹងការពិចរណា 
បលើរបាយការែ៍របស់្ភាគីរែា) បែើមបឲី្យចូ្បលរមួបៅរនសង 
ក្រុមការង្ហរមសនវគគក្បជសាំបពញអងគ ។ 

ស្សនទររថាចបប់ផ្សតើមរបស់្អនរចូ្បលរមួ ក្ត្ូវបានរក្មតិ្ 
ជាអត្ិបរម្ភក្ត្ឹមណត្ ១៥ នាទី ស្ក្ម្ភបត់្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ 
មរពីក្បបទស្ពារព់ន័ធ និង ៥ នាទីស្ក្ម្ភបអ់នរបផ្ស្ងបទៀត្ 
បោយអនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនបពលបវោក្គប់ក្គ្នន់ស្ក្ម្ភប់ 
រិច្បចស្នទនារនសងនយ័សាថ បនា ។ រនសងឆ្ន ាំនីមយួៗ គែៈរម្ភម ើិការ 
រប៏រៀបច្បាំផ្សងណែរនូវ រិច្បចពិភារាទូបៅក្បចាំនលងណែលបៅរនសងបនាោះ 
ត្ួអងគស្ងគម ស្សីវលិ រនសងបនាោះរមួម្ភន រសម្ភរ និងមស្តនតីជាំនាញ 
ផ្សងណែរ ក្ត្ូវបានទទួលសាឡ គមន៍ឲ្យចូ្បលរមួ ។ 
 
ពត័្ម៌្ភនទាំនារទ់ាំនងរបស់្បលធិើិការោា ន 
គែៈរម្ភម ើកិារទទលួបនទសរសិ្ទធរិសម្ភរ 
បៅរនសងការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ  
8-14, avenue de la Paix 
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 សូ្មចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ក្រមុអងគការមនិណមន 
រោា ភបិាល បែើមបទីទួលបានបគ្នលការែ៍ណែនាាំស្តីពវីើិ ី
បើឡើបស្ច្បរតរីាយការែ៍ជូនបៅគែៈរម្ភម ើកិារទទលួបនទសរ 
សិ្ទធរិសម្ភរ ។ 
 

 បែើមបទីទួលបានបគ្នលការែ៍ណែនាាំរបស់្ 
គែៈរម្ភម ើកិារស្ក្ម្ភបក់ារចូ្បលរមួរបស់្អងគការមនិណមន-  
រោា ភបិាល នងិមស្តនតជីាំនាញម្ភន រ់ៗ បៅរនសងក្រុមការង្ហរមសន 
វគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើិការបនោះ ចូ្បរចូ្បលបមើល 
វសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 
 
បែើមបកី្ជាបពត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពគីែៈរម្ភម ើកិារ 
ទទលួបនទសរសិ្ទធរិសម្ភរ ចូ្បរបមើលឯរសារស្បងខបពត័្ម៌្ភន បលខ 
១០ (ការណរស្ក្មលួបលើរទ ី១) ។ 
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 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) មនិទទលួខសស្ក្ត្ូវច្បាំបពាោះខែឹមសារននវសបិសាយធិងបក្ៅ និង 
ការផ្សតល់ទាំនារទ់ាំនងទាំពរ័អសនិបើើែិត្មយួបៅទាំពរ័អសិនបើើែិត្មយួបផ្ស្ងបទៀត្បៅរនសងទាំពរ័បនោះ មនិណលែងបងកបថ់ា ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ភាា បខ់ែួនឯងជាមយួនងឹខែឹមសារបនោះបទ ។ 



98 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 
 
គណៈកាម ្ិការទ្ទ្ួលរនទុកកិចចការពារសទិ្ធិររសព់្លករធទ្សនតរប្រធវសន៍
និង្សាជិកទាងំ្អសរ់រសប់្គួសារព្កួធគ 
  

ឧបររែ៍ក្ត្តួ្ពិនិត្យ 
 អនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្ិស្តីពីរិច្បចការពារសិ្ទធិរបស់្ពលររបទស្នតរ 
ក្បបវស្ន ៍និងស្ម្ភជិរ ាំងអស់្របស់្ក្គួសារ ពួរបគ (ICRMW) ។ 
 
ស្ម្ភជិរភាព 
 នាបពលបច្បចសបបននបនោះ មស្តនតីជាំនាញឯររាជយច្បាំនួន ១០ រូប 
ណែលក្ត្ូវបានបបាោះបឆ្ន ត្បក្ជើស្ត្តាំង ស្ក្ម្ភប់អាែត្តិបនួឆ្ន ាំ ណែលអាច្ប 
បនតបទៀត្បាន ។ ច្បាំនួនបនោះ នឹង បរើនែល់ ១៤ រូប បៅបពលម្ភនការ 
ផ្សតល់ស្ចច បន័បលើ អនសស្ញ្ជញ បនោះ របស់្ភាគីរែាទីណស្បសិ្បមយួនន 
អនសស្ញ្ជញ បនោះ។ ស្ក្ម្ភបព់ត័្៌ម្ភនពិសាត របណនថម ចូ្បរបមើលម្ភក្ត្ត ៧២ ។ 
 
វគគក្បជស ាំបពញអងគ 
 គែៈរម្ភម ើិការ ជួបក្បជសាំគ្នន បៅរនសងទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ 
និងត្តមើមមត្ត បរៀបច្បាំវគគក្បជសាំបពញអងគច្បាំនួនពីរបលើររនសង មយួឆ្ន ាំ 
ត្តមើមមត្ត បៅរនសងណខ បមសា និងវចិ្បឆិកា ។ 
 
ត្ក្មវូការបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ 
 ភាគីរែា ក្ត្ូវណត្បើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ជាបលើរែាំបូង 
រនសងរយៈបពលមយួឆ្ន ាំ បនាទ បព់ីបានចូ្បលជាភាគីននអនស ស្ញ្ជញ បនោះ 
និងបនាទ បម់រ បរៀងរាល់ក្បាាំឆ្ន ាំមតង ។ 
 
ការោរជូ់នពិនិត្យនូវពត័្ម៌្ភនជាោយលរខែ៍អរ្រ 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ែូច្បជា 
អងគការបស្វាស្ងគមរិច្បច មស្តនតីជាំនាញម្ភន រ់ៗ  និង ស្ហជីព 
អាច្បោរជូ់នពិនិត្យនូវពត័្ម៌្ភន ឬ របាយការែ៍ 
ជាោយលរខែ៍អរ្រ បៅកាន់បលធិើិការោា ន បៅបពល 
ណាមយួរប៏ាន ។ 

 ឯរសារពត័្៌ម្ភន ាំងអស់្ គួរណត្ក្ត្ូវបានោរ់ 
ជូនពិនិត្យជាទក្មង់បអ ិច្បក្ត្ូនិច្ប និងឯរសារជាទក្មង ់
រងឹច្បាំនួនយា៉ា ងបហាច្បណាស់្រ ៏១៥ ច្បាបណ់ែរ គួរណត្ក្ត្ូវ 
បានបផ្សាើជូនបៅបលធិើិការោា ន បៅត្តមអាស្យោា ន 
ធិងបក្កាម ។ 
 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ណែលោរជូ់នពិនិត្យនូវ   
ពត័្ម៌្ភនបៅកានគ់ែៈរម្ភម ើិការបនោះ រអ៏ាច្បម្ភនបាំែង 
ក្បាថាន ផ្សងណែររនសងការ រទ់ងនឹងបវទកិារអងគការមនិណមន 
រោា ភបិាលអនតរជាត្ទិទលួបនទសរអនសស្ញ្ជញ ស្តីពពីលររ 
បទស្នតរក្បបវស្ន ៍ណែលជាស្មពន័ធភាពច្បក្មុោះននអងគការ 
មនិណមនរោា ភបិាលអនតរជាត្ិ ណែលខិត្ខាំពសោះពាររមួគ្នន  
បែើមបសី្ក្មបស្ក្មួលែល់ការបលើររមពស់្ ការអនសវត្ត 
និងការពិនិត្យត្តមោនបលើអនសស្ញ្ជញ បនោះ ។ 
 
 បវទិការអងគការមនិណមនរោា ភបិាលអនតរជាត្ិបនោះ 
អាច្បក្ត្ូវបាន រទ់ងត្តមរយៈ: 
បវទកិារអងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
បៅរនសងអងគការអនតរជាត្ិឌ្ិសិ្មបប ើបអើីន 
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ការចូ្បលរមួរនស ងវគគក្បជស ាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើិការ 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បចូ្បលរមួរនសងវគគក្បជសាំ 
បពញអងគជាសាធារែៈរបស់្គែៈរម្ភម ើិការបនោះ រនសង  
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 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) មនិទទលួខសស្ក្ត្ូវច្បាំបពាោះខែឹមសារននវសបិសាយធិងបក្ៅ និង 
ការផ្សតល់ទាំនារទ់ាំនងទាំពរ័អសនិបើើែិត្មយួបៅទាំពរ័អសិនបើើែិត្មយួបផ្ស្ងបទៀត្បៅរនសងទាំពរ័បនោះ មនិណលែងបងកបថ់ា ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ភាា បខ់ែួនឯងជាមយួនងឹខែឹមសារបនោះបទ ។ 



99 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

ឋានៈជាអនរស្បងកត្ការែ៍ ។ បែើមបបីើឡើែូបច្បនោះ បគ នឹងចាំបាច្ប់ក្ត្ូវ 
ស្របស្របៅកានប់លធិើិការោា នបៅត្តមអាស្យោា នធិងបក្កាម 
បែើមបបីស្នើស្សាំការអនសញ្ជញ ត្ ។ 
 
 បៅរនសងការបរៀបច្បាំលរខែៈបក្ត្ៀម បែើមបកី្ត្ួត្ពិនិត្យបមើល 
របាយការែ៍របស់្ភាគីរែា ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ជាពិបស្ស្ អងគការមនិ 
ណមនរោា ភបិាល ក្ត្ូវបានអបញ្ា ើញឲ្យចូ្បលរមួបៅរនសងរិច្បចក្បជសាំស្ម្ភង ត្ ់
ជាមយួនឹងគែៈរម្ភម ើិការ បែើមបបីើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍បោយ 
ផ្លទ ល់ម្ភត្់ស្តីពីសាថ នភាព របស់្ពលររបទស្នតរក្បបវស្ន៍បៅរនសងរែា 
ណាមយួ និងបែើមប ីប្ែើយនឹងស្ាំែួររបស់្ស្ម្ភជិរគែៈរម្ភម ើិការ 
បនាោះ ។ រិច្បចក្បជសាំបនោះ ក្បក្ពឹត្តបៅបៅរនសងអាំ សងបពលវគគក្បជសាំបពញអងគ 
មសនវគគក្បជសាំបពញអងគណែលបៅរនសងបនាោះ របាយការែ៍ របស់្ភាគីរែា 
នឹងក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យ បោយគែៈរម្ភម ើិការ ។ 
 
 បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគណែលបៅរនសងបនាោះ របាយការែ៍ 
របស់្ភាគីរែា ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ណែលបានោរ ់
ជូនពិនិត្យនូវពត័្ម៌្ភនជាោយលរខែ៍អរ្រ ក្ត្ូវបានផ្សតល់នូវឱកាស្ 
ឲ្យរាយការែ៍ពត័្ម៌្ភនបោយផ្លទ ល់ម្ភត្ជូ់នគែៈរម្ភម ើិការបនោះ 
បៅរនសងរិច្បចក្បជសាំជាសាធារែៈ មសនការក្ត្ួត្ពិនិត្យរបស់្គែៈ 
រម្ភម ើិការបលើរបាយការែ៍ របស់្ភាគីរែាបនាោះ ។ 
អងគការមនិណមនរោា ភបិាល អនរសិ្រាជានខ់ពស់្ និងត្ាំណាងរបស់្ 
ក្រុមអនរវជិាា ជីវៈ រនសងច្បាំបណាម អនរពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ ក្ត្ូវបាន 
អបញ្ា ើញឲ្យចូ្បលរមួរនសងរិច្បចពិភារាក្បធានបទទូបៅរយៈបពលជា 
បក្ច្បើននលង ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំប ើងបៅត្តមែាំណារក់ាល 

បោយគែៈរម្ភម ើិការ ។ 
 
បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល 
 គែៈរម្ភម ើិការ នឹងអាច្បពិចរណាបលើពារយ 
បែតឹ ង ឬ ឯរសារបែតឹ ងនីមយួៗ កាលណា ភាគីរែា 
ច្បាំនួន ១០ បានយល់ក្ពមទទួលយរនីត្ិវើិីបនោះ បោយ 
អនសបោមបៅត្តមម្ភក្ត្ត ៧៧ ននអនសស្ញ្ជញ បនោះភាែ ម ។ 
 
ពត័្ម៌្ភនទាំនារទ់ាំនងរបស់្បលធិើិការោា ន 
គែៈរម្ភម ើកិារទទលួបនទសររចិ្បចការពារសិ្ទធរិបស់្ពលររ 
បទស្នតរក្បបវស្ន ៍នងិស្ម្ភជរិ ាំងអស់្របស់្ក្គសួារ 
ពរួបគ 
បៅរនសងការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្  
វមិ្ភនជាត្ិ  
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ២៩ 
អសីណម៉ាលៈ cmw@ohchr.org 
 

 បែើមបកី្ជាបពត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពគីែៈរម្ភម ើកិារ 
បនោះ ចូ្បរបមើលឯរសារស្បងខបពត័្ម៌្ភន បលខ ២៤ (ការណរ 
ស្ក្មលួបលើរទ ី១) ។ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 
គណៈកាម ្ិការការពារសទិ្ធិររសជ់នព្ិការ 
  

ឧបររែ៍ក្ត្តួ្ពិនិត្យ  
 អនសស្ញ្ជញ ស្តីពីសិ្ទធិរបស់្ជនពិការ និងពិើីសារ 
បណនថមរបស់្វា ។ 
 
ស្ម្ភជិរភាព 

 គែៈរម្ភម ើិការបនោះ នឹងម្ភនជាបលើរែាំបូងនូវមស្តនតី 
ជាំនាញឯររាជយច្បាំនួន ១២ រូប ណែលក្ត្ូវបានបបាោះបឆ្ន ត្បក្ជើស្ 
ត្តាំងស្ក្ម្ភបអ់ាែត្តិបនួឆ្ន ាំ ណែលអាច្បបនត បទៀត្បានណត្មតងគត្ ់
និងគួរណត្បញ្ចូ លជនពិការណែលជាមស្តនតីជាំនាញ ។ បនាទ បព់ីការ 
ផ្សតល់ស្ចច បន័ ឬ ការចូ្បលជា ភាគីច្បាំនួន ៦០ បលើរបណនថមបទៀត្ 
ននអនសស្ញ្ជញ បនោះ ស្ម្ភជិរភាពរបស់្គែៈរម្ភម ើិការបនោះ នឹង 
បរើនប ើងែល់ ១៨ រូប ។ ភាគីរែា ក្ត្ូវបានអញ្ា ីញឲ្យជាំរសញយា៉ា ង 
ស្រមមឲ្យជនពិការ និងអងគការត្ាំណាងរបស់្ពួរបគចូ្បលរមួ 
បៅបពល បក្ជើស្ត្តាំងបបរខជន ស្ក្ម្ភបក់ារណត្ងត្តាំងជា 
គែៈរម្ភម ើិការ ។ 
 
 វគគក្បជស ាំបពញអងគ 
 បៅក្ត្ឹមណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ ស្ម្ភជិរគែៈ 
រម្ភម ើិការ មនិ ន់ក្ត្ូវបានណត្ងត្តាំងបទ ។ 
 
ត្ក្មវូការបើឡើបស្ច្បរតីស្បក្មច្បចិ្បត្ត 
 ភាគីរែា ក្ត្ូវណត្បើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ជាបលើរែាំបូង 
បៅរនសងរយៈបពលពីរឆ្ន ាំ បនាទ បព់ីការចូ្បលជាភាគីននអនសស្ញ្ជញ បនោះ 
និងបនាទ បម់រ យា៉ា ងបហាច្បណាស់្រប៏រៀងរាល់ បនួឆ្ន ាំមតងណែរ ឬ 
បៅបពលណាណែលគែៈរម្ភម ើិការបនោះបស្នើស្សាំែូបច្បនោះ ។ 
 
បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល  
 គែៈរម្ភម ើិការបនោះ នឹងអាច្បពិចរណាបលើឯរសារ 
បែតឹ ងពីពីបសគគល ាំងឡាយ ឬ ក្រុមរបស់្បសគគល ។ 
ទក្មងព់ារយបែតឹ ងគាំរូ ក្ត្ូវបានបញ្ចូ លបៅរនសងឧបស្មពន័ធនន ជាំពូរ 
VIII (ការោរជូ់នពនិតិ្យនូវពារយបែតឹ ងបលើការរ ាំបោភបាំពានបលើ 
សិ្ទធមិនសស្្) ននបស្ៀវបៅបនោះ ។ 
 

ការបស្សើបសួ្រជាលរខែៈស្ម្ភង ត្ ់  
 តូ្អងគស្ងគមស្សីវលិ ជាពិបស្ស្ អងគការមនិណមន 
រោា ភបិាល អាច្បោរជូ់នពិនិត្យនូវពត័្ម៌្ភនស្តីពីការរ ាំបោភ 
បាំពានើងនើ់ងរ ើងនើ់ងរធិែ ាំង ឬ ជាក្បពន័ធបលើអនសស្ញ្ជញ បនោះបៅ 
កានប់លធិើិការោា ន ។ ពត័្ម៌្ភនបនោះ ក្ត្ូវ ណត្គួរឲ្យបជឿជារ់ 
បាន និងបង្ហា ញថា ភាគីរែារាំពសងណត្រ ាំបោភបាំពានជាក្បពន័ធ 
បលើសិ្ទធិ ណែលក្ត្ូវបានណច្បងបៅរនសងអនសស្ញ្ជញ បនោះ ។ 
 
ម្ភក្ត្ត ៣៣ 
 អនសស្ញ្ជញ បនោះ ម្ភនណច្បងនូវបទបបញ្ញត្តិពិបស្ស្ 
មយួស្តីពីត្ួនាទីរបស់្ស្ងគមស្សីវលិ រនសងការពិនិត្យត្តមោន 
ការអនសវត្តវា ។ ម្ភក្ត្ត ៣៣ ណច្បងថា ស្ងគមស្សីវលិ 
ក្ត្ូវណត្បានជាំរសញឲ្យចូ្បលរមួ និងចូ្បលរមួបោយបពញ 
បលញបៅរនសងែាំបែើ រការពិនិត្យត្តមោន ណែលក្ត្ូវបាន 
រាំែត្ប់ោយភាគីរែា បោយបហត្សែូបច្បនោះផ្សតល់ែល់ស្ងគម 
ស្សីវលិនូវត្ួនាទីស្ាំធិនប់ាំផ្សសត្ រនសងការបលើររមពស់្ការ 
អនសវត្តអនសស្ញ្ជញ បនោះ ។ 
 
ពត័្ម៌្ភនទាំនារទ់ាំនងរបស់្បលធិើិការោា ន 
គែៈរម្ភម ើកិារការពារសិ្ទធរិបស់្ជនពកិារ 
បៅរនសងការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ  
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ២៩ 
អសីណម៉ាលៈ crpd@ohchr.org 

 
 ស្ក្ម្ភបព់ត័្៌ម្ភនបណនថមស្តីពីការង្ហររបស់្           
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួ 

 
 



101 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ពារព់ន័ធនងឹអនសស្ញ្ជញ  នងិ 
បញ្ជា ពកិារភាព ជាទូបៅ ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ការយិា 
ល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ 
សិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 
 
 បែើមបកី្ជាបពត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពអីនសស្ញ្ជញ  នងិ 
ពើិសីារបណនថមរបស់្វា ចូ្បរបមើលអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ 

របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ស្តីពីពីអបរយិាបន័ន 
បៅស្មភាពៈ ការស្បក្មច្បបាននូវសិ្ទធិរបស់្ជនពិការ 
(HR/PUB/07/6) ។ 
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គណៈកាម ្ិការប្រឆ្ងំ្នងឹ្ការ តខ់្លួនធដាយរង្ខ ំ
  

ឧបររែ៍ក្ត្តួ្ពិនិត្យ  
 អនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្ិបែើមបកីារពារមនសស្្ ាំងអស់្ពី 
ការបាត្ខ់ែួនបោយបងខាំ ។ 
 
ស្ម្ភជិរភាព 
 គែៈរម្ភម ើិការបនោះ នឹងម្ភនមស្តនតីជាំនាញឯររាជយ 
ច្បាំនួន ១០ រូប ណែលក្ត្ូវបានបបាោះបឆ្ន ត្បក្ជើស្ត្តាំងស្ក្ម្ភប ់
អាែត្តិបនួឆ្ន ាំ ណែលអាច្បបនតបទៀត្បានណត្មតងគត្ ់។ 
 
ត្ក្មវូការបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ 
 ភាគីរែា ក្ត្ូវណត្បើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ជាបលើរែាំបូង 
បៅរនសងរយៈបពលពីរឆ្ន ាំ បនាទ បព់ីចូ្បលជាភាគីននអនសស្ញ្ជញ បនោះ ។ 
 
វធិានការបនាទ ន ់
 គែៈរម្ភម ើិការបនោះ នឹងអាច្បទទួលស្ាំបែើ បនាទ ន ់
ពីបសគគល ាំងឡាយថា ជនបាត្ខ់ែួន គួរណត្ក្ត្ូវបានណស្ឡងររ 
និងររឲ្យប ើញ ។ ជនណែលក្ត្ូវបានពិភារាបនោះ ក្ត្ូវណត្ 
បានោរឲ់្យស្ថិត្បៅបក្កាមណែនស្មត្ថរិច្បចរបស់្ភាគីរែានន 
អនសស្ញ្ជញ បនោះ ។ 
 

បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល 
 គែៈរម្ភម ើិការបនោះ នឹងអាច្បពិចរណាបលើ 
ឯរសារបែតឹ ងនីមយួៗច្បាំបពាោះភាគីរែាណែលយល់ក្ពម  

ទទួលយរនីត្ិវើិីបនោះ បោយអនសបោមបៅត្តមម្ភក្ត្ត ៣១ 
ននអនសស្ញ្ជញ បនោះ ។ 
 
ការបស្សើបសួ្រ 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ជាពិបស្ស្ អងគការមនិណមន 
រោា ភបិាល នឹងអាច្បោរជូ់នពិនិត្យនូវពត័្ម៌្ភន ណែលបង្ហា ញថា 
ភាគីរែា រាំពសងណត្រ ាំបោភបាំពានយា៉ា ងើងនើ់ងរបលើបទបញ្ញត្តិ 
នានាននអនសស្ញ្ជញ បនោះ បោយអនសបោមបៅត្តមម្ភក្ត្ត ៣៣។ 
ណលមពីបលើបនោះបទៀត្ គែៈរម្ភម ើិការបនោះ ក្ត្ូវបានផ្សតល់សិ្ទធិ 
អាំណាច្ប បែើមប ីជក្ម្ភបជូនជាបនាទ នែ់ល់មហាស្ននិបាត្ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិនូវពត័្ម៌្ភនណែលបង្ហា ញថា 
ការអនសវត្តការបាត្ ់ខែួនបោយបងខាំ ម្ភនការររីរាលោល ឬ 
ម្ភនលរខែៈ ជាក្បពន័ធបៅរនសងភាគីរែា ។ 
 
 បែើមបកី្ជាបពត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពកីារបាត្ខ់ែួនបោយ បងខាំ 
ឬ បោយស្ម័ក្គច្បតិ្ត ចូ្បរបមើលឯរសារស្បងខបពត័្ម៌្ភន បលខ ៦ 
(ការណរស្ក្មលួទ ី២) ។  
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V. ប្កទមប្រឹកាសទិ្ធិមនុសស 
 
 

ទ្ិដ្ឋភាព្រមួននប្កទមប្រកឹាសទិ្ធិមនុសស  
  
ែូច្បបមតច្បណែលបៅថា ក្រមុក្បឹរា 
សិ្ទធិមនសស្្ ? 
 
 ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ គ៊ឺជា 
គែៈអនតររោា ភបិាលែស៏្ាំធិនប់ាំផ្សសត្ 
ននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ណែលទទួល 
ខសស្ក្ត្ូវច្បាំបពាោះសិ្ទធមិនសស្្ ។ បោយ 
ក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងបោយបស្ច្បរតី 
ស្បក្មច្បច្បិត្តមហាស្ននិបាត្អងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិ បលខ 60/251 ក្រុម 
ក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្បនោះ បានជាំនួស្ឲ្យ 
និងទទួលបនតនូវអាែត្តិ យនតការ 
មសខង្ហរ និង ការទទួលខសស្ក្ត្ូវភាគ 
បក្ច្បើនណែល ក្ត្ូវបានក្បគល់ឲ្យពីមសន 
ែល់គែៈរមមការសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិ ទទួលបនទសរសិ្ទធិ 
មនសស្្ (OHCHR) គ៊ឺជាបលធិើិការ 
ោា នរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ 
ែួច្បណែលការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ 
សិ្ទធិមនសស្្បនោះ បានបាំបពញច្បាំបពាោះ 
គែៈរមមការសិ្ទធិមនសស្្ណែរ ។ 

បត្ើក្រមុក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្បើឡើ 
ការង្ហរបោយវើីិណា ? 
 ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ គ៊ឺ 
ជាគែៈអនតររោា ភបិាលរបស់្រែា 
ជាស្ម្ភជិរច្បាំនួន ៤៧ ណែលម្ភន 
មូលោា នបៅរនសងទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ ។ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្បនោះ ជួប 
ក្បជសាំគ្នន យា៉ា ងបហាច្បណាស់្រ ៍១០ 
ស្បាត ហ៍ណែររនសងមយួឆ្ន ាំ ណែលក្ត្ូវ 
បានបរៀបច្បាំណបងណច្បរឲ្យបរើត្ម្ភន 
ប ើងជាបនតបនាទ បម់និត្ិច្បជាងវគគ 
ក្បជសាំបពញអងគច្បាំនួនបីបលើរ និងរ៏ 
អាច្បបរៀបច្បាំបានផ្សងណែរនូវវគគក្បជសាំ 
បពញអងគពិបស្ស្ ។ ខែៈបពល 
ណែលគែៈរមមការ ធាែ ប់ជាគែៈ 
ណផ្សនរននក្រមុក្បរឹាបស្ែារចិ្បច នងិ 
ស្ងគមរចិ្បច (ECOSOC) ក្រុមក្បឹរា 
សិ្ទធិមនសស្្ រ៏ជាគែៈណផ្សនរនន 
មហាស្ននបិាត្អងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិផ្សងណែរ ។ ត្ួនាទីរបស់្ក្រុម 
ក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ រមួម្ភន ការ 
បោោះក្សាយបញ្ជា ការរ ាំបោភបាំពាន 
បលើសិ្ទធិមនសស្្ រនសងបនាោះរមួម្ភន 
ការរ ាំបោភបាំពានែើ៏ងនើ់ងរ និងជា 

ក្បពន័ធផ្សងណែ និងការបលើររមពស់្ការ 
ស្ក្មបស្ក្មួលក្បរបបោយក្បសិ្ទធ 
ភាព និងការបស្តញ្ជា បសិ្ទធិមនសស្្បៅ 
រនសងក្បពន័ធស្ហក្បជាជាត្ិ ។ 
  បៅនលងទី ១៨ ណខ មលិសនា ឆ្ន ាំ 
២០០៧ បពាលគ៊ឺ រយៈបពលមយួឆ្ន ាំ 
បក្កាយរិច្បចក្បជសាំបលើរទីមយួរបស់្ខែួន 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ បានយល់ 
ក្ពមបលើឯរសាររញ្ចប់ ណែលបាន 
បរៀបច្បាំនីត្ិវើិី យនតការ និងរច្បនា 
ស្មពន័ធ ស្ក្ម្ភប់ការង្ហរនាបពល 
អនាគត្របស់្ខែួន ។ 
ឯរសាររញ្ចបប់នោះ ណែលក្ត្ូវបាន 
អនសមត័្ជាបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 
5/1 របស់្ខែួន បានរមួបញ្ចូ លរបបៀប 
វារៈ រមមវើិី ការង្ហរ និងវធិាននីត្ិវើិ ី
និងបាន បើឡើការផ្លែ ស់្បតូរបលើក្បព័នធ 
ណែនាាំ ណផ្សនរជាំនាញ និងនីត្ិវើិីបតឹង 
ណែលក្ត្ូវបានទទួលពីគែៈរមមការ 
បនោះ ។ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 5/1 
រប៏ានណច្បងផ្សងណែរនូវសាថ នភាព 
ណបបបទ ស្ក្ម្ភបែ់ាំបែើ រ  

     
 បស្ៀវបៅបនោះ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនជាទក្មងប់អ ិច្បក្ត្ូវនរិបៅរនសងវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR): http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ ។ 

 បៅទីបនាោះ អនរ នងឹររប ើញជាំពូរនានារបស់្បស្ៀវបៅបនោះ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនស្ក្ម្ភបប់ផ្សទរបច្បញយរមរបក្បើក្បាស់្ រែូ៏ច្បជា ការ 
ភាា បទ់ាំពរ័អសិនបើើែិត្មយួបៅទាំពរ័អសនិបើើែិត្មយួបផ្ស្ងបទៀត្ណែលម្ភនឯរសារបយាង ាំងអស់្ណែលក្ត្វូបានបញ្ចូ លបៅរនសងអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ ។ 
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ការននយនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ 
ត្តមែាំណារក់ាលជាស្រលរបស់្ 
ក្រុមក្បឹរាបនោះ និងបានបបងកើត្ប ើង 
នូវែាំបែើ រការមយួស្ក្ម្ភប់ក្ត្ួត្ពិនិត្យ 
ប ើងវញិ បើឡើស្និ នរមម និងណរលមអ 
អាែត្តិរបស់្យនតការពិបស្ស្ 
 ាំងអស់្ ។ 
 
វើីិបក្បើក្បាស់្ និងបើឡើការង្ហរជាមយួ 
នឹងក្រមុក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ និង 
អាែត្តិ និងយនតការរបស់្ក្រមុក្បឹរា 
សិ្ទធិមនសស្្បនោះ 
 
 បៅរនសងបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 60/251 មហាស្ននិបាត្អងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិ ទទួលការពិត្អាំពី 
ត្ួនាទីស្ាំធិន ់ណែលក្ត្ូវបានអនសវត្ត 
បោយអងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
(NGO) និងត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ង 
បទៀត្ បៅថាន រជ់ាត្ិ ត្ាំបន ់និងអនតរជាត្ិ 
រនសងការបលើររមពស់្ និងការពារសិ្ទធិ 
មនសស្្ ។ 
 
 ការចូ្បលរមួរបស់្អនរស្បងកត្ 
ការែ៍ រនសងបនាោះរមួម្ភនអងគការ 
មនិណមនរោា ភបិាលផ្សងណែរ  

បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រុម 
ក្បឹរា ក្ត្ូវម្ភនមូលោា នបៅបលើការ 
បរៀបច្បាំ និងការអនសវត្ត ណែលក្ត្ូវបាន 
ស្បងកត្បមើលបោយអត្ីត្គែៈ 
រមមការបនោះ ។ ការអនសវត្ត និងការ 
បរៀបច្បាំ ាំងបនោះ បនតអភវិឌ្ឍ និងវវិត្ត 
ក្ស្បជាមយួនឹងក្រុមក្បឹរា ណែលក្ត្ូវ 
បានត្ក្មូវឲ្យម្ភន បែើមបធីានាឲ្យម្ភន 
“ការរមួច្បាំណែរណែលម្ភនក្បសិ្ទធភាព 
បាំផ្សសត្របស់្អនរស្បងកត្- ការែ៍” ។27 
 
 ប ោះបីជាឋានៈពបិក្គ្នោះ 
បយាបល់ជាមយួនឹងក្រុមក្បឹរា 
បស្ែារិច្បច និងស្ងគមរិច្បច (ECOSOC) 
ក្ត្ូវបានត្ក្មូវឲ្យម្ភនស្ក្ម្ភបអ់ងគការ 
មនិណមនរោា ភបិាល ទទួលបានការ 
អនសញ្ជញ ត្រនសងឋានៈជាអនរសបងកត្ការែ៍ 
បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រុម
ក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្រ៏បោយ រអ៏ងគការ
មនិណមនរោា ភបិាល ណែលគ្នម នឋានៈ
បនោះ និងត្ួអងគស្ងគម ស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ 
អាច្បរមួច្បាំណែរ បៅរនសងការង្ហរទូបៅ
របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ និង
យនតការ របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្
បនោះត្តមរបបៀបមយួច្បាំនួន ។ 

ជាងបនោះបទៀត្ រិច្បចក្បជសាំរបស់្ក្រុម 
ក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្បនោះ ក្ត្ូវបាន 
ផ្សាយផ្លទ ល់បៅរនសងរមមវើិផី្សាយ 
បៅបលើអសនិបើើែិត្ និងរក្មង 
ឯរសារ និងពត័្ម៌្ភនជាបក្ច្បើន 
ស្នធឹរស្នាធ ប់ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យ 
ម្ភនបៅរនសងវសបិសាយ និងក្បពន័ធ 
រសាំពយូទរ័ (អសរិ្ក្ត្តែិត្) របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាបនោះ ។ 
 
 ត្តមើមមត្ត ពត័្៌ម្ភន 
ណែលពារព់ន័ធណត្នឹងវគគក្បជសាំបពញ 
អងគ ក្ត្ូវបានោរផ់្សាយបៅរនសង 
វសបិសាយបនោះ រនសងរយៈបពលពីរ 
ស្បាត ហ៍មសនវគគក្បជសាំបពញអងគជា 
បទៀង ត្ន់ីមយួៗ ។   
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 ចូ្បរបមើលបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 60/251 របស់្មហាស្ននិបាត្ និងបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 5/1 របស់្ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ ។ 
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ព្័ត៌ានទ្ំនាក់ទ្នំង្សខំាន់ៗផ្ដ្លទាក់ទ្ង្នងឹ្ប្កទមប្រឹកាសទិ្ធិមនសុស 
  
សាខាប្កទមប្រឹកាសទិ្ធិមនុសស 
សាធិក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ទទលួបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាតិ្  
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩២ ៥៦ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ១១  
 
អង្គភាព្សង្គមសុវីិល 
អងគភាពស្ងកមស្សីវលិរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ទទលួបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ទទលួបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាតិ្  
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ០០ 
អសីណម៉ាលៈ civilsocietyunit@ohchr.org  
 
សប្ារ់សធំណើសុ ំឬ ព្័ត៌ានទាក់ទ្ង្នឹង្ឋានៈព្ិធប្គ្នេះធយារលជ់ាមួយនឹង្ប្កទម ប្រឹកាធសដ្ឋកិចច  
និង្សង្កមកិចច (ECOSOC) 
ទីសាន រក់ាររបស់្អងគការស្ហក្បជាជាតិ្ 
ណផ្សនរអងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
នាយរោា នណផ្សនររិច្បចការបស្ែារិច្បច និងស្ងគមរិច្បចរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាតិ្ 
One UN Plaza, Room DC-1-1-1480 

ទីក្រុងញូវយ៉ារ NY 10017 

ទូរស័្ពទបលខៈ +១ ២១២ ៩៦៣ ៨៦៥២ 
ទូរសារបលខៈ +១ ២១២ ៩៦៣ ៩២៤៨ 
អសីណម៉ាលៈ desangosection@un.org 
 
ការយិាល័យអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ (UNDG) 
ការយិាល័យទាំនារទ់ាំនងអងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
ការយិាល័យរបស់្អគគនាយរ 
ការយិាល័យទី ១៥៣ វមិ្ភនជាតិ្  
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ២១ ២៧ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ០៥ ៨៣ 
អសីណម៉ាលៈ ungeneva.ngoliaison@unog.ch  
 

 ព្័ត៌ានទ្ំនាកទ់្ំនង្សខំាន់ៗ សប្ារ់យនតការនីមួយៗររសប់្កទមប្រឹកាសទិ្ធិមនុសស ប្តូវ នដាក់
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ដ្៊ូចធមតចផ្ដ្លធៅថា ប្កទមប្រកឹាសទិ្ធមិនុសស ? 
 

អនតរកាលព្ីគណៈកមមការសទិ្ធិមនុសស ធៅប្កទមប្រឹកាសទិ្ធិមនុសស 
 

 ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ ណែលក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងបោយបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តមហាស្ននិបាត្អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្បិលខ 60/251 ច្បសោះនលងទី ១៥ ណខមនីា ឆ្ន ាំ២០០៦ គ៊ឺជាគែៈអនតររោា ភបិាលែស៏្ាំធិនប់ាំផ្សសត្ននអងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិណែលទទួលខសស្ក្ត្ូវច្បាំបពាោះសិ្ទធិមនសស្្ ។ ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្បនោះ ជាំនួស្គែៈរមមការ 
សិ្ទធមិនសស្្ ណែលរនសងរយៈបពលជាង ៦០ឆ្ន ាំ បានបើឡើជាច្បាំែស ច្បបផ្លត ត្ការយរច្បតិ្តទសរោរន់នក្បពន័ធសិ្ទធមិនសស្្ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ គែៈរមមការបនោះ បានជួបក្បជសាំគ្នន ជាបលើរច្បសងបក្កាយបៅរនសងណខមនីា ឆ្ន ាំ២០០៦ បៅ
ឯវគគក្បជសាំបពញអងគបលើរទីហសរសិ្បពីររបស់្ខែួន ។ ស្មទិធផ្សលណផ្សនរើមមនយិាម និងការបបងកើត្ស្តងោ់ បបងកើត្បាន 
ជាមូលោា នក្គឹោះននការង្ហររបស់្ក្រុមក្បឹរាបនោះ ។ 
 

 ខែៈបពលណែលគែៈរមមការ ធាែ បជ់ាគែៈណផ្សនរននក្រមុក្បរឹាបស្ែារចិ្បច នងិស្ងគមរចិ្បច (ECOSOC) 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ រជ៏ាគែៈណផ្សនរននមហាស្ននបិាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ផិ្សងណែរ ។ ការវាយត្នមែបនោះ 
គូស្បញ្ជា រអ់ាំពីសិ្ទធិមនសស្្ថាជាស្ស្រស្តមាែស៏្ាំធិនជ់ាសារវនតមយួ រនសងច្បាំបណាមស្ស្រស្តមាែស៏្ាំធិន ់ាំងប ី
របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិក្ពមជាមយួនឹងការអភវិឌ្ឍ និងស្នតិភាព និងស្នតិស្សខ ។ ការបបងកើត្ក្រុមក្បឹរា រ ៏
បញ្ជា រអ់ាំពីការបបតជាា ច្បិត្ត របស់្មហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ រនសងការពក្ងឹងរាលម្ភ៉ា ស្សីនែរឹនាាំណផ្សនរ 
សិ្ទធិមនសស្្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ បោយម្ភនបគ្នលបាំែងធានាឲ្យម្ភនការស្បក្មច្បបានក្បរបបោយ 
ក្បសិ្ទធភាពនូវសិ្ទធិមនសស្្ ាំងអស់្ បពាលគ៊ឺ សិ្ទធិពលរែា សិ្ទធិនបយាបាយ សិ្ទធិបស្ែារចិ្បច សិ្ទធិណផ្សនរស្ងគម នងិ 
សិ្ទធិណផ្សនរវបបើម ៌រនសងបនាោះរមួម្ភន សិ្ទធិទទួលបានការអភវិឌ្ឍផ្សងណែរ ។ 
 

 បៅរនសងបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 60/251 របស់្ខែួន មហាស្ននិបាត្អងគការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិបាន 
ក្បគល់ឲ្យក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្នូវរិច្បចការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិ និងរនសងររែីចាំបាច្ប ់ណរលមអ និងបើឡើស្និ ន 
រមមបលើអាែត្តិ យនតការ មសខង្ហរ និងការទទួលខសស្ក្ត្ូវ ណែលក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្បានទទួលយរពីគែៈ 
រមមការបនោះ ។ ក្រមុក្បឹរាបនោះ ក្ត្ូវបានត្ក្មូវឲ្យបាំបពញរចិ្បចការបនោះ រនសងរយៈបពលមយួឆ្ន ាំននការបរៀបច្បាំវគគក្បជសាំ 
បពញអងគបលើរទីមយួរបស់្ខែួន ។ វើិសីាស្តស្តការង្ហររបស់្ក្រុមក្បឹរា រក៏្ត្ូវបានត្ក្មូវឲ្យម្ភនផ្សងណែរបែើមបៈី 

 ឲ្យម្ភនត្ម្ភែ ភាព យសត្តើិម ៌នងិភាពមនិលបមអៀង ។ 
 ឲ្យម្ភនការត្ក្មងទ់ិស្លទធផ្សល ។ 
 ជួយ ឲ្យម្ភនការស្នទនាពិត្ ។ 
 អនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនការពិភារាបនតបលើអនសសាស្នរ៍បស់្ក្រុមក្បឹរា នងិការអនសវត្តអនសសាស្ន ៍ាំងបនោះ 

និង 
 អនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនការទាំនារទ់ាំនងបៅវញិបៅមរែស៏្ាំធិនជ់ាមយួនឹងយនតការរបស់្ក្រុមក្បឹរា ។ 
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មហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ នងឹក្ត្ួត្ពនិិត្យប ើងវញិបលើសាថ នភាពរបស់្ក្រុមក្បឹរាបៅរនសង 
រយៈបពលក្បាាំឆ្ន ាំ ។28 
 
ឯកសារកញ្ចរ់កសាង្សាថ រន័ររសប់្កទមប្រឹកាសទិ្ធិមនសុស 
(ធសចកតីសធប្មចចតិតធលខ្ 5/1) 

 
 បៅនលងទី១៨ ណខ មលិសនា ឆ្ន ាំ២០០៧ រយៈបពលមយួឆ្ន ាំ បនាទ បព់ីរចិ្បចក្បជសាំបលើរទមីយួរបស់្ខែួន និង 
បនាទ បព់រីយៈបពលែប៏ងខាំនន “ការរសាងសាថ បន័” ក្រមុក្បឹរាបានយល់ក្ពមបលើឯរសាររញ្ចបណ់ែលណច្បងអាំព ី
នីត្ិវើិី យនតការ និងរច្បនាស្មពន័ធរបស់្ខែួន ។ បោយក្ត្ូវបានអនសមត័្ជាបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 5/1 ស្តីពីការ 
រសាងសាថ បន័របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ29 ឯរសាររញ្ចប ់បានរមួបញ្ចូ លៈ  

 របបៀបវារៈលមី និងក្របខែ័ឌ ស្ក្ម្ភបរ់មមវើិីការង្ហរ ។ 
 វើិីសាស្តស្តលមីននការង្ហរ និងវធិាននីត្ិវើិីលមី បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើនីត្ិវើិី ណែលក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើង 

ស្ក្ម្ភបគ់ែៈរម្ភម ើិការនានារបស់្មហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ 
 នីត្ិវើិីបតឹង (ណែលជាំនួស្នីត្ិវើិីបលខ ១៥០៣) ។ 
 គែៈរម្ភម ើិការទីក្បឹរាផ្សតល់បយាបល់ននក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ (ណែលជាំនួស្អនសគែៈរមមការ 

ទទួលបនទសរបលើររមពស់្ និងការពារសិ្ទធិមនសស្្) ។ 
 បគ្នលការែ៍ ែាំបែើ រការនតី្ិវើិី និងសាថ នភាពណបបបទ ស្ក្ម្ភបន់ាាំផ្សែូវែាំបែើ រការននយនតការក្ត្ួត្ 

ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល (UPR) លមី នងិ 
 លរខែវនិិច្បឆយ័ស្ក្ម្ភបក់ារក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិ ការបើឡើស្និ នរមម និងការណរលមអអាែត្តិរបស់្ 

យនតការពិបស្ស្ណែលរាំពសងណត្បនត ។ 
 
ធតើប្កទមប្រឹកាសទិ្ធមិនុសស នងិ្យនតការ និង្អាណតតិររសខ់្លនួដ្ំធណើ រ 
ការធៅដ្៊ូចធមតច ? 
 
សាជិកភាព្ 

 ស្ម្ភជិរភាពរបស់្ក្រុមក្បរឹា ម្ភនក្បបទស្ជាស្ម្ភជរិច្បាំនួន ៤៧ ណែលក្ត្ូវបានបក្ជើស្បរ ើស្បោយ 
ផ្លទ ល់ និងជាលរខែៈបសគគល ត្តមរយៈការបបាោះបឆ្ន ត្ជាស្ម្ភង ត្ ់ បោយស្បមែងភាគបក្ច្បើនោច្បធ់ិត្ននស្ម្ភជិរ 
មហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ លទធផ្សលឯរទត្តរមមណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ និងការស្នយណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ 
ស្ម័ក្គច្បិត្ត នងិការបបតជាា ច្បិត្តរបស់្រែាបបរខភាព គ៊ឺក្ត្ូវបានពិចរណា បៅបពលបបាោះបឆ្ន ត្បក្ជើស្ត្តាំងរែាជាស្ម្ភ 

                                                 
28 ចូ្បរបមើលបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 60/251 ណែលរនសងបនាោះ មហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ រត៏្ក្មូវឲ្យក្រមុក្បរឹាក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិផ្សងណែរ 
បលើការង្ហរ និងមសខង្ហររបស់្ក្រុមក្បឹរា បៅរនសងរយៈបពលក្បាាំឆ្ន ាំ បនាទ បព់កីារបបងកើត្ក្រុមក្បឹរាបនោះ និងរាយការែ៍ជូនមហាស្ននបិាត្អងគការស្ហក្ប-

ជាជាត្ិ ។ 
29 បស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 5/1 ក្ត្ូវបានអនសមត័្យល់ក្ពមបោយមហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិបៅរនសងបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 62/219 របស់្ 
ខែួន ។ 
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ជិរ ។ រែាជាស្ម្ភជិររបស់្ក្រុមក្បឹរា បបក្មើស្ក្ម្ភបអ់ាែត្តិបីឆ្ន ាំ និងមនិម្ភនសិ្ទធិចូ្បលរមួការបបាោះបឆ្ន ត្ 
បក្ជើស្ត្តាំងប ើងវញិបទ បនាទ បព់ីបានពីរអាែត្តិជាប់ៗ គ្នន  ។ 
 

 ក្បសិ្នបបើរែាជាស្ម្ភជិររបស់្ក្រុមក្បឹរា ម្ភនការរ ាំបោភបាំពានើងនើ់ងរ និងជាក្បពន័ធបលើសិ្ទធិមនសស្្ 
មហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ បោយស្បមែងពីរភាគបីោច្បធ់ិត្ននស្ម្ភជិរ ាំងអស់្ ណែលម្ភនវត្តម្ភន 
និងបានបបាោះបឆ្ន ត្ អាច្បែរហូត្ជាបបណាត ោះអាស្នន នូវសិ្ទធិស្ម្ភជិរភាពរបស់្រែាជាស្ម្ភជិរបៅរនសងក្រុម 
ក្បឹរា ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ស្ក្ម្ភបប់ញ្ា ីប ម្ ោះរែាជាស្ម្ភជិររបស់្ក្រមុក្បឹរាបច្បចសបបនន ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្  
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ទទលួបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 

 

i 
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កិចចប្រជុ ំ
 បោយបហត្សថា អត្ីត្គែៈរមមការ បានជបួក្បជសាំគ្នន ណត្មតងរនសងមយួឆ្ន ាំ ស្ក្ម្ភបរ់យៈបពលស្រសបក្បាាំមយួ 
ស្បាត ហ៍ ក្រុមក្បឹរា ជបួក្បជសាំបៅឯវមិ្ភនជាត្ិបៅរនសងទីក្រងុហ ស្ ៊ឺណែវ ក្បបទស្ស្ឡីស្ ស្ក្ម្ភបរ់យៈបពលយា៉ា ង 
ត្ិច្បបាំផ្សសត្រវ៏គគក្បជសាំបពញអងគសាមញ្ញច្បាំនួនបីវគគរនសងមយួឆ្ន ាំណែររនសងរយៈបពលស្រសបមនិត្ចិ្បជាង ១០ ស្បាត ហ៍ ។ 
ត្តមើមមត្ត វគគក្បជសាំបពញអងគ (បនួស្បាត ហ៍) ស្ាំធិនប់ាំផ្សសត្របស់្ក្រុមក្បឹរា ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំប ើងបៅរនសងណខមនីា។ 
 
 ក្រុមក្បឹរា រអ៏ាច្បបរៀបច្បាំវគគក្បជសាំបពញអងគពិបស្ស្ផ្សងណែរ ត្តមការបស្នើស្សាំរបស់្រែាជាស្ម្ភជិរ ណែល 
រនសងបនាោះស្ាំបែើ ណបបបនោះ ក្ត្ូវបានគ្នាំក្ទបោយរែាជាស្ម្ភជិររបស់្ខែួនយា៉ា ងត្ចិ្បបាំផ្សសត្រម៏យួភាគបីណែរ ។30 បៅ 
ក្ត្ឹមណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ ក្រមុក្បឹរាបនោះ បានបរៀបច្បាំវគគក្បជសាំបពញអងគពិបស្ស្ច្បាំនួនក្បាាំពីរ ។31 
 
 ក្រុមក្បឹរា រប៏រៀបច្បាំផ្សងណែរនូវរិច្បចពិភារាជាក្រុម នងិក្ពឹត្តិការែ៍ពិបស្ស្ បែើមបជីាំរសញឲ្យម្ភនភាព 
បជឿនបលឿនបលើការស្នទនា និងការណស្ឡងយល់បៅវញិបៅមរបលើបញ្ជា ជារោ់រ ់ ។ បៅក្ត្ឹមណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ 
២០០៨ ក្រុមក្បឹរាបនោះ បានបរៀបច្បាំក្ពឹត្តិការែ៍ច្បាំននួក្បាាំមយួបលើររនសងច្បាំបណាមក្ពតឹ្តិការែ៍ ាំងបនោះ32 រនសង 
បនាោះរមួម្ភន រចិ្បចពិភារាក្បចាំឆ្ន ាំស្តីពីសិ្ទធិរបស់្ជនពិការ33 និងការបើឡើស្ម្ភហរែ័រមមទស្្នវស័ិ្យបយនឌ្រ័ 
បៅរនសងការង្ហររបស់្ខែួន និងការង្ហរននយនតការរបស់្ខែួន ។34  
  
អាណតតិ និង្យនតការ 

  
ក. យនតការប្តួតព្ិនិតយធឡើង្វិញតាមដ្ំណាក់កាលជាសកល 

  
 យនតការក្ត្តួ្ពនិតិ្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល (UPR) គ៊ឺជាយនតការសិ្ទធិមនសស្្លមីមយួ ។ 
ត្តមរយៈវា ក្រុមក្បឹរា ក្ត្តួ្ពិនិត្យប ើងវញិបៅត្តមែាំណារក់ាលបលើការបាំបពញកាត្ពឡរិច្បច និងការបបតជាា ច្បតិ្ត 

                                                 
30 វា ត្ក្មូវឲ្យម្ភនការគ្នាំក្ទរបស់្រែារនសងការបរៀបច្បាំវគគក្បជសាំបពញអងគពិបស្ស្បៅឯក្រុមក្បរឹារនសងច្បាំនួនត្ិច្បជាងវាបានត្ក្មូវឲ្យម្ភនបៅឯគែៈរមមការ 
(មយួភាគបនីនស្ម្ភជិរ ៤៧ បើៀបនឹងភាគបក្ច្បើនោច្បធ់ិត្ននស្ម្ភជិរ ៥៣) ។ គែៈរមមការ បានបរៀបច្បាំវគគក្បជសាំបពញអងគពិបស្ស្ណត្ក្បាាំប៉ាសបណាណ ោះ ។  
31

 បីស្តីពទីឹរែីបា៉ា បលស្ទីនណែលក្ត្ូវបានកានក់ាប ់(ណខ ររកោ នងិណខ វចិ្បឆកិា ឆ្ន ាំ ២០០៦ នងិណខ មររា ឆ្ន ាំ ២០០៨) មយួបទៀត្ស្តីពីក្បបទស្លីបង ់(ណខ 
សី្ហា ឆ្ន ាំ ២០០៦) មយួបទៀត្ស្តីពតី្ាំបនោ់ហឡួ (ណខ ើនូ ឆ្ន ាំ ២០០៦) មយួបទៀត្ស្តីពីក្បបទស្មយីា៉ា នម់្ភ៉ា  (ណខ ត្សោ ឆ្ន ាំ ២០០៧) និងវគគក្បជសាំបពញអងគណផ្សនរ 
ក្បធានបទស្តីពីវបិត្តិបស្បៀងពិភពបោរ (ណខ ឧស្ភា ឆ្ន ាំ ២០០៨) ។  
32 ពីរស្តីពីការអនសមត័្ នងិការចូ្បលជាើរម្ភនននអនសស្ញ្ជញ ស្តីពសិី្ទធិរបស់្ជនពិការ (ណខ មនីា ឆ្ន ាំ ២០០៧ និងណខ មលិសនា ឆ្ន ាំ ២០០៨) មយួបទៀត្ស្តីព ី
បស្ច្បរតកី្ពាងបគ្នលការណែនាាំរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្សិ្ក្ម្ភបក់ារបក្បើក្បាស់្ស្មក្ស្ប នងិលរខខែឌ ននការណល ាំជបក្មើស្ច្បាំបពាោះរសម្ភរ (ណខ មលិសនា ឆ្ន ាំ 
២០០៨) មយួបទៀត្ស្តីពកីារពិភារាអនតរវបបើមប៌លើសិ្ទធិមនសស្្ (ណខ មនីា ឆ្ន ាំ ២០០៨) មយួបទៀត្ស្តីពីបគ្នលបៅស្ម័ក្គច្បតិ្តណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ (ណខ មនីា ឆ្ន ាំ 
២០០៨) និងមយួបទៀត្ស្តីពមីនសស្្បាត្ខ់ែួន (ណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨) ។ 
33

 រិច្បចពភិារាណវរណញរទមីយួ ក្ត្វូបានរាំែត្ប់ពលបវោថា នងឹក្បក្ពឹត្តបៅបៅឯវគគក្បជសាំបពញអងគសាមញ្ញ បលើរទែីបរ់បស់្ក្រមុក្បរឹា បែើមបបីផ្លត ត្បៅ 
បលើវធិានការច្បាបស់្ាំធិន់ៗ ស្ក្ម្ភបក់ារផ្សតល់ស្ចច បន័ នងិការអនសវត្តក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាពនូវអនសស្ញ្ជញ ស្តីពសិី្ទធរិបស់្ជនពកិារ ។ ការយិាល័យឧត្តម
ស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ក្ត្ូវបានបស្នើស្សាំ បែើមបបីរៀបច្បាំការសិ្រាណបបក្បធានបទស្តីពកី្បធានបទបនោះ បោយ 
ពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងអងគការស្ងគមស្សីវលិ រនសងច្បាំបណាមអងគការបផ្ស្ងបទៀត្ ។  
34

 ចូ្បរបមើលបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 6/30 ច្បសោះនលងទី ១៤ ណខ ើនូ ឆ្ន ាំ ២០០៧ ។ រិច្បចក្បជសាំបលើរទីមយួស្តីពីបញ្ជា អាំបពើហិងាច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ ក្ត្វូបានបរៀបច្បាំ 
ប ើងបៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគបលើរទកី្បាាំបីរបស់្ខែួន និងម្ភនពីរក្រមុៈ មយួស្តីពអីាំបពើហិងាច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ និងមយួបទៀត្ស្តីពអីក្ត្តមរែភាពម្ភត្ត ។ 
បៅរនសងណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ ក្រុមក្បឹរា បានបរៀបច្បាំរចិ្បចពភិារាជាក្រុមបលើការបើឡើស្ម្ភហរែរមមទស្្នវស័ិ្យបយនឌ្រ័បៅរនសងការង្ហររបស់្ខែួន ។ 
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ណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្របស់្ក្រមុក្បរឹា បោយស្ម្ភជិរនីមយួៗននស្ម្ភជិរ ាំង ១៩២ របស់្អងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិ ។ យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល (UPR) គ៊ឺជាយនតការស្ហក្បត្ិបត្តិការ 
បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើការពិភារាគ្នន បៅវញិបៅមរជាមយួនឹងរែា ណែលស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យ 
ប ើងវញិ ។ វា ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំប ើង បែើមបបីាំបពញបណនថម ណត្មនិច្បមែង បលើការង្ហររបស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  ។ 
 
 ការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល (UPR) ក្ត្ូវបានចត្ទ់សរថាជាែាំបែើ រការណែល 
ម្ភនជាែាំណារក់ាលបៅរនសងរយៈបពលមយួខួបបនួឆ្ន ាំៈ 

 ការបរៀបច្បាំពត័្ម៌្ភនណែលការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិ ក្ត្ូវបានយរជាមូលោា ន (រនសងបនាោះរមួម្ភន ពត័្ម៌្ភន 
ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំបោយរែាណែលស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ (របាយការែ៍ជាត្)ិ រក្មង 
ឯរសារពត័្ម៌្ភនរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំបោយការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) និងបស្ច្បរតីស្បងខបននឯរសារបស្នើស្សាំពិនិត្យ 
របស់្អនរពារព់ន័ធ ណែលរក៏្ត្ូវបានបរៀបច្បាំបោយ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ផ្សងណែរ ។ 

 ការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិបនាោះឯង ណែលក្បក្ពឹត្តបៅបៅរនសងក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើង 
វញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ណែលម្ភនរែាជាស្ម្ភជិរច្បាំនួន ៤៧ របស់្ក្រុមក្បឹរា ណែលជួបក្បជសាំ 
គ្នន បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរយៈបពលពីរស្បាត ហ៍ច្បាំនួនបីវគគ បរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ។35 

 ការពិចរណា និងការអនសមត័្បលើឯរសារលទធផ្សលននការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិបោយក្រុមក្បឹរាបៅរនសង 
វគគក្បជសាំបពញអងគសាមញ្ញ របស់្ខែួន និង 

 ការពិនិត្យត្តមោនបនតបលើការអនសវត្តលទធផ្សលននការក្ត្ួត្ពនិិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល 
(UPR) បោយរែាណែលក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិ ។   

 
 អនរពារព់ន័ធណែលពារព់ន័ធ រនសងបនាោះរមួម្ភន អងគការមនិណមនរោា ភបិាល (NGO) អនរការពារសិ្ទធិមនសស្្ 
ក្គឹោះសាថ នសិ្រាអបរ់ ាំ នងិវទិយសាថ នក្សាវក្ជាវ អងគការត្ាំបន ់ និងត្ាំណាងស្ងគមស្សីវលិ អាច្បចូ្បលរមួបៅរនសង 
ែាំណារក់ាលខែោះននែាំណារក់ាល ាំងបនោះ ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 ក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ក្ត្តួ្ពិនតិ្យប ើងវញិបលើរែាច្បាំននួ ១៦ បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគនីមយួៗ 
បពាលគ៊ឺ ស្រសបម្ភន ៤៨ រែា បៅរនសងមយួឆ្ន ាៗំ  ។ 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនស្តីពយីនតការក្ត្តួ្ពនិតិ្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល សូ្មបមើលជាំពូរ 
VII (យនតការក្ត្តួ្ពនិតិ្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល) ននបស្ៀវបៅបនោះ ។ 

 

i 
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ខ្. គណៈកាម ្ិការទ្ីប្រកឹា្តលធ់យារលន់នប្កទមប្រឹកាសទិ្ធិមនុសស 
 គែៈរម្ភម ើិការផ្សតល់ក្បឹរា គ៊ឺជាគែៈណផ្សនរននក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ។ វាជាំនួស្ឲ្យអនសគែៈរមមការ 
ទទួលបនទសរបលើររមពស់្ និងការពារសិ្ទធិមនសស្្ និងម្ភនង្ហរជាអងគការក្សាវក្ជាវស្ក្ម្ភបក់្រុមក្បឹរា បោយ 
បផ្លត ត្ភាគបក្ច្បើនបៅបលើការសិ្រា និងការណែនាាំណែលម្ភនមូលោា នបៅបលើការក្សាវក្ជាវ ត្តមរបបៀប និង 
ទក្មងម់យួណែលក្ត្ូវបានបស្នើស្សាំបោយក្រុមក្បឹរា ។ 
 
 ប ោះបីជាមនិអាច្បអនសមត័្បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត ឬ បស្ច្បរតសី្បក្មច្ប ឬ បបងកើត្សាថ បន័ ណផ្សនរបោយគ្នម ន 
ការអនសញ្ជញ ត្របស់្ក្រមុក្បឹរារប៏ោយ រគ៏ែៈរម្ភម ើិការផ្សតល់ក្បឹរា អាច្បផ្សតល់ជាមត្ិបយាបល់ែល់ក្រមុក្បឹរា 
បានណែរៈ 

 បែើមបបីលើររមពស់្ភាពស័្រតសិ្ទធិណផ្សនរនីត្ិវើិីផ្លទ ល់របស់្ខែួន និង 
 បែើមបបីបងកើនស្ាំបែើ ស្សាំក្សាវក្ជាវបៅរនសងវសិាលភាពននការង្ហររបស់្ខែួន ។ 

 
 គែៈរម្ភម ើិការផ្សតល់ក្បឹរា ម្ភនមស្តនតីជាំនាញច្បាំនួន ១៨ ណែលក្ត្ូវបានបក្ជើស្បរ ើស្ជាស្ម្ភម្ភក្ត្បច្បញ 
ពីក្រុមត្ាំបនច់្បាំននួក្បាាំរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ (អាក្ពចិ្ប អាស្សី អ៊ឺរ ៉ាសបធិងបរើត្ អាបមររិឡាទនី និងការបី នី 
និងអ៊ឺរ ៉ាសបធិងលិច្ប នងិត្ាំបនប់ផ្ស្ងបទៀត្) ។ ស្ម្ភជិរ បបក្មើស្ក្ម្ភបអ់ាែត្តបិីឆ្ន ាំ រនសងឋានៈផ្លទ ល់របស់្ខែួន និង 
ម្ភនសិ្ទធិចូ្បលរមួរនសងការបបាោះបឆ្ន ត្ប ើងវញិបានណត្មតងគត្ ់។36 គែៈរម្ភម ើិការផ្សតល់ក្បរឹា ជួបក្បជសាំគ្នន បៅរនសង 
វគគក្បជសាំបពញអងគច្បាំនួនពីរវគគរនសងមយួឆ្ន ាៗំ  ស្ក្ម្ភបរ់យៈបពលស្រសបរហូត្ែល់ ១០ នលងបើឡើការ និងអាច្បបរៀបច្បាំវគគ 
ក្បជសាំបពញអងគពិបស្ស្បណនថម បោយម្ភនការអនសមត័្ពីក្រមុក្បឹរា ។ 
 
 

 
 
 
គ. នីតិវិ្ីរតឹង្ 
 

 នតី្វិើិបីតងឹ បផ្លត ត្បៅបលើគាំរសូ្ងគត្ិភាពននការរ ាំបោភបាំពានែើ៏ងនើ់ងរ និងណែលបានផ្សតល់ភស័្តសត្តងគួរឲ្យ 
បជឿទសរច្បិត្តបានបលើសិ្ទធមិនសស្្ ាំងអស់្ និងបស្រភីាពជាមូលោា ន ណែលបរើត្ម្ភនប ើងបៅរនសងណផ្សនរណាមយួ 
ននពិភពបោរ និងរនសងកាលៈបទស្ៈខែោះ ។ នីត្ិវើិីបនោះ ម្ភនមូលោា នបៅបលើនីត្ិវើិីបលខ ១៥០៣ របស់្អត្ីត្ 
គែៈរមមការ ណែលក្ត្ូវបានណរលមអ បែើមបធីានាថា នីត្ិវើិីបនោះ ម្ភនលរខែៈអនាគត្ ិ មនិលបមអៀង ស័្រតសិ្ទធ ិ
ត្ក្មងទ់ិស្ជនរងបក្គ្នោះ និងក្ត្ូវបានអនសវត្តបោយ នប់ពលបវោ ។ 

                                                 
36 ប ោះជាយា៉ា ងរប៏ោយ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 5/1 បានណច្បងថា ស្ក្ម្ភបអ់ាែត្តទិីមយួ មយួភាគបីននស្ម្ភជរិ នងឹបបក្មើស្ក្ម្ភបរ់យៈបពលមយួឆ្ន ាំ 
និងមយួភាគបបីទៀត្ នឹងបបក្មើស្ក្ម្ភបរ់យៈពរីឆ្ន ាំ បែើមបបីរៀបច្បាំឆ្ែ ស់្ស្ម្ភជរិភាព ។ 37 ចូ្បរបមើលបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 1998/72 
របស់្គែៈរមមការសិ្ទធិមនសស្្ និងបស្ច្បរតីស្បក្មច្បបលខ 1998/269 របស់្ក្រុមក្បឹរាបស្ែារិច្បច នងិ ស្ងគមរិច្បចននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។  

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពគីែៈរម្ភម ើកិារផ្សតល់ក្បរឹា ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យ 
ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។  

 

i 
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 នីត្ិវើិីបតឹង ម្ភនមូលោា នបៅបលើឯរសារបែតឹ ងណែលក្ត្ូវបានទទួលពបីសគគល ក្រុម ឬ អងគការណែល 
បានអោះអាងថាជាជនរងបក្គ្នោះបោយអាំបពើរ ាំបោភសិ្ទធិមនសស្្ ឬ ណែលបានែឹងផ្លទ ល់ណែលគួរឲ្យបជឿទសរច្បិត្តបាន 
អាំពីការរ ាំបោភបាំពានបនោះ ។ ក្រុមការង្ហរបផ្ស្ងគ្នន ពីរ បពាលគ៊ឺ ក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរឯរសារបែតឹ ង និងក្រុម 
ការង្ហរទទួលបនទសរសាថ នភាព ទទួលខសស្ក្ត្ូវបោយបរៀងៗខែួន ច្បាំបពាោះការក្ត្ួត្ពនិិត្យឯរសារបែតឹ ង និងការ 
ជក្ម្ភបជូនអាំពីគាំរសូ្ងគត្ិភាពននការរ ាំបោភបាំពានែើ៏ងនើ់ងរ និងណែលបានផ្សតល់ភស័្តសត្តងគរួឲ្យបជឿទសរច្បិត្តបានបលើ 
សិ្ទធិមនសស្្ និងបស្រភីាពជាមូលោា ន ែល់ក្រុមក្បរឹាបនោះ ។ 
 
 ក្រុមក្បឹរា ក្ត្តួ្ពិនតិ្យរបាយការែ៍របស់្ក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរសាថ នភាព បោយម្ភនភាពស្ម្ភង ត្ ់
(លសោះក្ត្តណត្ក្រុមក្បឹរា បានស្បក្មច្បច្បិត្តត្តមណបបបផ្ស្ងបទៀត្) និងអាច្បៈ 

 មនិបនតការពិចរណារបស់្ខែួនបលើសាថ នភាពមយួ បៅបពលណែលការពិចរណា ឬ ស្រមមភាពបណនថម 
មនិក្ត្ូវបានធានា ។ 

 ោរស់ាថ នភាពមយួឲ្យបៅបក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ និងបស្នើស្សាំឲ្យរែាណែលពារព់ន័ធ ផ្សតល់ពត័្ម៌្ភន 
បណនថម បៅរនសងរយៈបពលស្មក្ស្ប ។ 

 ោរស់ាថ នភាពមយួឲ្យបៅបក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ និងណត្ងត្តាំងមស្តនតីជាំនាញឯររាជយណែលម្ភន 
លរខែៈស្មបត្តិបពញបលញឲ្យពិនិត្យត្តមោនសាថ នភាពបនាោះ និងបើឡើបស្ច្បរតរីាយការែ៍ក្ត្ បប់ៅ 
ក្រុមក្បឹរាវញិ ឬ 

 ផ្សតល់អនសសាស្នថ៍ា ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ សិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) គួរណត្ផ្សតល់រិច្បចស្ហក្បត្ិបត្តិការណផ្សនរបបច្បចរបទស្ ជាំនួយស្ក្ម្ភបក់ាររសាងស្មត្ថភាព ឬ 
បស្វា ផ្សតល់ក្បឹរាែល់រែាណែលពារព់ន័ធ ។  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពនីតី្វិើិបីតងឹ សូ្មបមើលជាំពូរ VIII (ការោរជូ់នពនិតិ្យនូវពារយបែតឹ ង    
            បលើការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធមិនសស្្ណែលម្ភនទ ារីរែ៍) ននបស្ៀវបៅបនោះ ។ i 
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ឃ. យនតការព្ិធសស 

 “យនតការពបិស្ស្” គ៊ឺជាប ម្ ោះទូបៅណែលក្ត្ូវបានផ្សតល់ែល់យនតការណែលក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងបោយ 
អត្ីគែៈរមមការ និងក្ត្ូវបានទទួលយរបោយក្រុមក្បរឹា បែើមបពីនិិត្យត្តមោន ផ្សតល់ការណែនាាំ និងបើឡើ 
បស្ច្បរតីរាយការែ៍ជាសាធារែៈបលើសាថ នភាពសិ្ទធិមនសស្្បៅរនសងក្បបទស្ ឬ ទឹរែីជារោ់រ ់ (អាែត្តកិ្បចាំ 
ក្បបទស្) ឬ បលើបាត្សភូត្ច្បមបងននការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្បៅទូ ាំងពិភពបោរ (អាែត្តកិ្បធាន 
បទ) ។ 
  
 ចបត់្តាំងណត្ពីណខ មលិសនា ឆ្ន ាំ ២០០៧ មរ ក្រុមក្បឹរាបនោះ បានចបប់ផ្សតើមែាំបែើ រការមយួ បែើមបកី្ត្ួត្ពិនតិ្យ 
ប ើងវញិ បើឡើស្និ នរមម និងណរលមអអាែត្តិរបស់្យនតការពិបស្ស្នីមយួៗ ណែលក្រុមក្បឹរាបនោះទទួល ។ 
ក្រុមក្បឹរាបនោះ មនិបានបនត ណត្បានបើឡើវបិសាើនរមមបលើអាែត្តិខែោះ បានបបងកើត្អាែត្តិលមី បានបរៀបច្បាំបបងកើត្ 
ែាំបែើ រការបក្ជើស្បរ ើស្ និងណត្ងត្តាំងលមីស្ក្ម្ភបអ់នរម្ភនអាែត្តិ និងបានផ្សលិត្ក្រមសី្លើមស៌្ក្ម្ភបអ់នរម្ភន 
អាែត្តនិនយនតការពបិស្ស្ (បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 5/2) ។ 
 
 អនរម្ភនអាែត្ត ិ (អនររាយការែ៍ពិបស្ស្ ត្ាំណាងពិបស្ស្ ត្ាំណាង មស្តនតីជាំនាញ នងិស្ម្ភជិរក្រុម 
ការង្ហរ) បបក្មើរនសងឋានៈផ្លទ ល់របស់្ខែួន ។ ស្រមមភាពរបស់្ពួរបគ អាច្បរមួបញ្ចូ លៈ 

 ការទទួលបាន ការណច្បររ ាំណលរ និងការវភិាគបលើពត័្ម៌្ភនស្តីពីសាថ នភាពសិ្ទធិមនសស្្ ។ 

 ការប្ែើយត្បបៅនឹងបែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល ។ 

 ការសិ្រាស្ននិោា ន ។ 

 ការបញ្ាូ នបស្ច្បរតីអាំពាវនាវបនាទ ន ់ឬ លិខតិ្ទ ាីររែ៍ បៅរោា ភបិាល ។ 

 ការទទួលរា៉ា បរ់ងបើឡើទស្្នរចិ្បចក្បចាំក្បបទស្ ត្តមការអបញ្ា ើញរបស់្រោា ភបិាល និងការផ្សលិត្លទធផ្សល 
ររប ើញ និងអនសសាស្ន ៍បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើែាំបែើ រទស្្នរចិ្បច ាំងបនោះ ។ 

 ការផ្សតល់ការណែនាាំបលើស្ហក្បត្ិបត្តិការបបច្បចរបទស្បៅថាន រជ់ាត្ិ និង 

 ការចូ្បលរមួបៅរនសងការបលើររមពស់្ជាទូបៅ ។ 

 

ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ផ្សតល់ែល់អនរម្ភន 
អាែត្តិននយនតការពិបស្ស្ នូវបសគគលិរ ជាំនួយណផ្សនរភស័្តសភារ និងការក្សាវក្ជាវ បែើមបគី្នាំក្ទែល់អាែត្តិរបស់្ 
ពួរបគ ។ 
 

 
 
 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពយីនតការពបិស្ស្ សូ្មបមើលជាំពូរ VI (យនតការពបិស្ស្) ននបស្ៀវបៅ 
បនោះ ។ 

 

i 
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ង្. ប្កទមការងារររសប់្កទមប្រឹកាសទិ្ធមិនុសស 

 

 ក្រមុការង្ហរទទលួបនទសរសិ្ទធទិទលួបានការអភវិឌ្ឍែទូ៏លាំទូោយ 
 ក្រមុការង្ហរទទលួបនទសរសិ្ទធទិទលួបានការអភវិឌ្ឍែទូ៏លាំទូោយ ក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងបោយគែៈ 
រមមការសិ្ទធិមនសស្្ ។37 បៅរនសងណខមនីា ឆ្ន ាំ ២០០៧ ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ ក្ត្តួ្ពិនតិ្យប ើងវញិបលើអាែត្តិ 
របស់្ស្ក្ម្ភបរ់យៈបពលពីរឆ្ន ាំ (បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 4/4) ។ 
 

 ក្រុមការង្ហរ ជួបក្បជសាំគ្នន បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគក្បចាំឆ្ន ាំណែលម្ភនរយៈបពលក្បាាំនលងបើឡើការ ។ អាែត្ត ិ
របស់្ក្រុមការង្ហរ គ៊ឺបែើមបៈី 

 ពិនិត្យត្តមោន និងក្ត្ួត្ពនិិត្យប ើងវញិបលើវឌ្ឍនភាពណែលក្ត្ូវបានស្បក្មច្បបាន បៅរនសងការបលើរ 
រមពស់្ និងការអនសវត្តសិ្ទធិទទលួបានការអភវិឌ្ឍ ។ 

 ក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិបលើរបាយការែ៍ និងពត័្ម៌្ភនបផ្ស្ងបទៀត្ ណែលក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យបោយរែា 
ទីភាន រង់្ហរអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ និងអងគការអនតរជាត្ិពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ និងអងគការមនិណមនរោា ភ ិ
បាល និង 

 ោរជូ់នក្រុមក្បរឹាពិចរណានូវរបាយការែ៍វគគក្បជសាំបពញអងគបលើការពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាផ្សែូវការរបស់្
ខែួន បោយោរប់ញ្ចូ លការណែនាាំស្ក្ម្ភបក់ារយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្បលើការអនសវត្តសិ្ទធិទទួលបានការអភវិឌ្ឍ និងបោយផ្សតល់ជាមត្ិបយាបល់បលើរមមវើិី 
ណែលអាច្បម្ភនស្តីពីជាំនួយបបច្បចរបទស្ ត្តមការបស្នើស្សាំរបស់្ក្បបទស្ណែលម្ភនការចបអ់ារមមែ៍ ។ 
 

 បៅរនសងបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តែណែល ក្រុមក្បឹរាបនោះ រប៏ានបនតជាលមីស្ក្ម្ភបរ់យៈបពលពីរឆ្ន ាំនូវអាែត្ត ិ
របស់្ក្រមុការង្ហរពបិស្ស្រក្មតិ្ខពស់្ទទលួបនទសរអនសវត្តសិ្ទធទិទលួបានការអភវិឌ្ឍ ណែលក្ត្ូវបានបបងកើត្បៅរនសង 
ក្របខែ័ឌ របស់្ក្រមុការង្ហរទទួលបនទសរសិ្ទធិទទួលបានការអភវិឌ្ឍ ។ 
 
 ទិស្បៅរបស់្ក្រុមការង្ហរពិបស្ស្ គ៊ឺបែើមបផី្សតល់ជាំនាញចាំបាច្បែ់ល់ក្រុមការង្ហរ បែើមបជីយួ ក្រុមការង្ហរ 
បនោះឲ្យអាច្បផ្សតល់អនសសាស្នស៍្មក្ស្បែល់ត្ួអងគបផ្ស្ងៗបាន បលើបញ្ជា ណែលក្ត្ូវបានរាំែត្ស់្ក្ម្ភបក់ារអនសវត្ត 
សិ្ទធទិទួលបានការអភវិឌ្ឍ ។ ក្រុមការង្ហរពិបស្ស្ ម្ភនមស្តនតីជាំនាញក្បាាំរបូ ណែលក្ត្ូវបានបក្ជើស្ត្តាំងបោយ 
ក្បធានក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរសិ្ទធិទទួលបានការអភវិឌ្ឍ បោយពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងក្រុមក្បចាំត្ាំបន ់
នីមយួៗរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ និងស្ម្ភជិរនីមយួៗរបស់្សាថ បន័បផ្ស្ងបទៀត្ រនសងបនាោះរមួម្ភន ត្ាំណាង 
មរពសីាថ បន័ពាែិជារមម ហិរញ្ញ វត្ថស និងអភវិឌ្ឍនអ៍នតរជាត្ិណែលក្ត្ូវបានរាំែត្ ់ ។ ក្រុមការង្ហរពិបស្ស្ 
បានជួបក្បជសាំគ្នន បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគក្បចាំឆ្ន ាំណែលម្ភនរយៈបពលក្បាាំពីរនលងបើឡើការ និងោរប់ស្នើបយាបល់បៅ 
ក្រុមការង្ហរបនោះ ។ 
  

                                                 
37 ចូ្បរបមើលបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 1998/72 របស់្គែៈរមមការសិ្ទធមិនសស្្ និងបស្ច្បរតីស្បក្មច្បបលខ 1998/269 របស់្ក្រុមក្បឹរាបស្ែារចិ្បច នងិ 
ស្ងគមរិច្បចននអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ។  
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ច. ធវទ្ិកាសង្គម 
 

 បៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៧ ក្រុមក្បរឹាសិ្ទធិមនសស្្ បានបនតជាលមនូីវអាែត្តិរបស់្បវទកិាស្ងគម បោយររាវា 
ជា “បស្រភីាពណែលររអឡីបក្បៀបបស្មើមនិបានស្ក្ម្ភបរ់ចិ្បចស្នទនា រវាងរាលម្ភ៉ា ស្សីនែឹរនាាំណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ននអងគ 
ការស្ហក្បជាជាត្ិ និងអនរពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ រនសងបនាោះរមួម្ភន អងគការរបស់្មហាជន នងិបៅបញ្ជា រអ់ាំព ី
សារៈស្ាំធិនន់នការខិត្ខាំក្បងឹណក្បងណែលបានស្ក្មបស្ក្មលួបៅថាន រជ់ាត្ិ ត្ាំបន ់ និងអនតរជាត្ ិ បែើមបបីលើរ 
រមពស់្ទាំនារទ់ាំនងស្ងគម បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើបគ្នលការែ៍យសត្តិើមស៌្ងគម ស្មើម ៌និងសាមគគីភាព រ ៏
ែូច្បជា បែើមបបីោោះក្សាយវសិាលភាពស្ងគម និងបញ្ជា ក្បឈមននែាំបែើ រការស្រលភាវបូនីយរមម ណែលរាំពសង 
បនត” (បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 6/13) ។ 
 
 រិច្បចផ្សតួច្បបផ្សតើមរបស់្អនសគែៈរមមការ ណែលជាបវទិកាស្ងគម38 ម្ភនក្បភពបែើមជាអនរបបងកើត្ជាបវទិកាមសន 
វគគក្បជសាំបពញអងគណែលម្ភនរយៈបពបលពីរនលងស្តីពីសិ្ទធិបស្ែារិច្បច សិ្ទធិណផ្សនរស្ងគម នងិសិ្ទធិណផ្សនរវបបើម ៌ ណែលក្ត្ូវ 
បានបរៀបច្បាំប ើងមសនវគគក្បជសាំបពញអងគក្បចាំឆ្ន ាំរបស់្អនសគែៈរមមការ ។ បោយបហត្សថាបវទិកាស្ងគម ពីមសនជា 
ណផ្សនរមយួរបស់្អនសគែៈរមមការបនាោះ ឥ ូវបនោះបវទិកាបនោះ កាែ យជាយនតការឯររាជយននក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្។ 
 
 បវទិកាស្ងគម ជួបក្បជសាំគ្នន  បរៀងរាល់ឆ្ន ាំស្ក្ម្ភបរ់យៈបពលបីនលងបើឡើការ បែើមបបីផ្លត ត្បៅបលើបញ្ជា ក្បធាន 
បទជារោ់រណ់ែលក្ត្ូវបានរាំែត្ស់្ក្ម្ភបប់វទិកាបនោះ បោយក្រុមក្បឹរា ។ បវទិកាស្ងគមបនោះ ជបួក្បជសាំគ្នន ជាបលើរ 
ទីមយួជាយនតការរបស់្ក្រុមក្បឹរាបៅរនសងណខរញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០០៨ នងិែូច្បណែលក្ត្ូវបានបស្នើស្សាំបោយក្រុមក្បឹរា 
អនរម្ភនអាែត្តយិនតការក្បធានបទខែោះ បានចូ្បលរមួបៅរនសងបវទិកាបនោះ ។ បវទិកាស្ងគម ក្ត្ូវបានបស្នើស្សាំឲ្យបរៀបច្បាំ 
បស្ច្បរតីស្ននិោា ន និងអនសសាស្នណ៍ែលក្ត្ូវបានោរប់ស្នើស្សាំបយាបល់ពសីាថ បន័ ពារព់ន័ធ ត្តមរយៈក្រុមក្បឹរា 
និងបានបផ្លត ត្បៅបលើៈ 

 បញ្ជា  រទ់ងនងឹការលសបបាំបាត្ភ់ាពក្រីក្របៅរនសងបរបិទសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 ការបានទទួលវើិីអនសវត្តនក៍្ត្មឹក្ត្ូវរនសងការក្បយសទធនឹងភាពក្រីក្រ បោយពិចរណាបៅបលើបទបង្ហា ញ 

របស់្មហាជនជូនបវទិកាស្ងគម និង 
 វសិាលភាពស្ងគមននែាំបែើ រការស្រលភាវបូនីយរមម ។  

 
 បវទិកាស្ងគម ក្ត្ូវបានបើឡើជាអើិបត្ីបោយក្បធាន-អនររាយការែ៍ណែលក្ត្ូវបានណត្ងត្តាំងបោយក្បធាន 
ក្រុមក្បឹរារនសងឆ្ន ាំនីមយួៗ ពីរនសងច្បាំបណាមបបរខជនណែលក្ត្ូវបានបក្ជើស្ត្តាំង ណែលក្ត្ូវបានោរប់ស្នើបយាបល់ 
បោយក្រុមក្បចាំត្ាំបន ់។ 

 
 
 

                                                 
38 ចូ្បររសាំក្ច្ប ាំជាមយួនងឹបវទិកាស្ងគមពភិពបោរ ។ 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពបីវទកិាស្ងគម ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ 
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្. ធវទ្ិកាសតពី្ីរញ្ញា ររសប់្កទមជនភាគតិច 
 

 បវទកិារស្តីពបីញ្ជា របស់្ក្រមុជនភាគត្ចិ្ប39 បានជាំនួស្ក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរបញ្ជា របស់្ក្រុមជនភាគ 
ត្ិច្បរបស់្អនសគែៈរមមការ ។ បវទិកាស្តីពីបញ្ជា របស់្ក្រមុជនភាគត្ិច្បបនោះ ផ្សតល់នូវបវទិកាស្ក្ម្ភបប់លើររមពស់្ 
ការស្នទនា និងស្ហក្បត្ិបត្តកិារបលើបញ្ជា ណែល រទ់ងនងឹបសគគលណែលជារបស់្ក្រុមជនភាគត្ិច្បជាត្ិ ឬ ជាត្ិ 
ពនធស សាស្នា និងភាសា បោយៈ 

 ការផ្សតល់វភិាគ ន នងិជាំនាញក្បធានបទច្បាំបពាោះការង្ហររបស់្មស្តនតជីាំនាញឯររាជយទទលួបនទសរបញ្ជា  
របស់្ក្រមុជនភាគត្ចិ្ប និង 

 ការរាំែត្ ់ និងការវភិាគបលើវើិីអនសវត្តនក៍្ត្ឹមក្ត្ូវ បញ្ជា ក្បឈម កាោនសវត្តភាព និងរិច្បចផ្សតួច្បបផ្សតើម 
ស្ក្ម្ភបក់ារអនសវត្តបណនថមបទៀត្នូវបស្ច្បរតកី្បកាស្ស្តីពសិី្ទធរិបស់្ជនណែលជារបស់្ក្រមុជនភាគត្ចិ្ប 
ជាត្ ិឬ ជាត្ពិនធស សាស្នា នងិភាសា ។ 

 
 បវទិកាបនោះជួបក្បជសាំគ្នន ស្ក្ម្ភបរ់យៈបពលពីរនលងបៅរនសងទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ បរៀងរាល់ឆ្ន ាំស្ក្ម្ភបរ់ិច្បចពិភារា 
ក្បធានបទ នងិក្ត្ូវបានរ ាំពងឹថានឹងរមួច្បាំណែរែល់រិច្បចខតិ្ខាំក្បឹងណក្បងរបស់្ឧត្តមស្នងការ បែើមបណីរលមអរិច្បច 
ស្ហក្បត្ិបត្តិការបៅរនសងច្បាំបណាមយនតការ សាថ បន័ នងិទីភាន រង់្ហរជាំនាញរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ និង 
មូលនិើិ និងរមមវើិីស្តីពីស្រមមភាពណែល រទ់ងនឹងការបលើររមពស់្ និងរចិ្បចការពារសិ្ទធិរបស់្បសគគលណែលជា 
របស់្ក្រុមជនភាគត្ិច្ប រនសងបនាោះរមួម្ភនបៅថាន រត់្ាំបន ់ផ្សងណែរ ។40 
 
 បោយបហត្សថា ក្បធានននបវទិការបនោះ (ណែលក្ត្ូវបានណត្ងត្តាំងបោយក្បធានក្រុមក្បឹរា បរៀងរាល់ឆ្ន ាំ 
បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើការបតូរបវនក្បចាំត្ាំបន)់ ទទួលខសស្ក្ត្ូវច្បាំបពាោះការបរៀបច្បាំខែឹមសារស្បងខបននរិច្បច 
ពិភារារបស់្បវទិកាបនាោះ មស្តនតជីាំនាញឯររាជយទទលួបនទសរបញ្ជា របស់្ក្រមុជនភាគត្ចិ្ប នាាំផ្សែូវការង្ហររបស់្បវទិកា 
និងបរៀបច្បាំរិច្បចក្បជសាំក្បចាំឆ្ន ាំរបស់្បវទិកាបនោះ ។ មស្តនតជីាំនាញឯររាជយ រក៏្ត្ូវបានបស្នើស្សាំឲ្យោរប់ញ្ចូ លបៅរនសង 
របាយការែ៍របស់្បគនូវអនសសាស្នក៍្បធានបទរបស់្បវទកិា និងអនសសាស្នស៍្ក្ម្ភបរ់មមវត្ថសក្បធានបទអនាគត្ 
ស្ក្ម្ភបោ់រជូ់នក្រុមក្បរឹា បែើមបពីិចរណា ។ 
 
 ក្រុមក្បឹរា គ៊ឺក្ត្ូវណត្ក្ត្ួត្ពនិតិ្យប ើងវញិបលើការង្ហររបស់្បវទិកា បនាទ បព់ីរយៈបពលបនួឆ្ន ាំ គ៊ឺថាបៅ 
រនសងឆ្ន ាំ ២០១២ ។   
 
 

 
 

                                                 
39

 ណែលក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងបោយបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 6/15 ច្បសោះនលងទី ២៨ ណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៧ របស់្ក្រុមក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ ។ 
40

 បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគជាលរខែៈស្បម្ភព ើនប៍ៅនលងទ ី១៥ និងទី ១៦ ណខ ើនូ ឆ្ន ាំ ២០០៨ បវទកិាបនោះ ក្ត្ូវបានរ ាំពឹងថានងឹពិចរណាបលើក្រុមជនភាគ 
ត្ិច្ប និងលទធភាពទទលួបានការអបរ់ ាំ ។ 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពបីវទកិាស្តីពបីញ្ជា របស់្ក្រមុជនភាគត្ចិ្ប នងិស្តីពមីស្តនតឯីររាជយទទលួ 
បនទសរបញ្ជា របស់្ក្រមុជនភាគត្ចិ្ប 
ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ ។ 
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ជ. យនតការមស្តនតីជំនាញការពារសទិ្ធិររសជ់នជាតិធដ្ើមភាគតិច 

 យនតការមស្តនតជីាំនាញការពារសិ្ទធិរបស់្ជនជាត្ិបែើមភាគត្ចិ្ប41 គ៊ឺជាអនរស្នងបនតពីក្រុមការង្ហរទទួល 
បនទសរជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្បរបស់្អត្ីត្អនសគែៈរមមការ ។ ណផ្សនរមយួននក្រុមក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ ណែលជាយនតការ 
មស្តនតីជាំនាញ ផ្សតល់ែល់ក្រមុក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្នូវជាំនាញក្បធានបទបលើណផ្សនរសិ្ទធិរបស់្ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្បបៅ 
ត្តមរបបៀប និងទក្មងណ់ែលក្ត្ូវបានបស្នើស្សាំបោយក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ។ យនតការមស្តនតីជាំនាញ បើឡើបស្ច្បរត ី
រាយការែ៍ក្បចាំឆ្ន ាំ ជូនបៅក្រុមក្បឹរា បផ្លត ត្ភាគបក្ច្បើនបៅបលើការសិ្រា និងការណែនាាំណែលម្ភនមូលោា ន 
បៅបលើការក្សាវក្ជាវ និងអាច្ប បៅរនសងវសិាលភាពននការង្ហររបស់្ខែួន ផ្សតល់មត្ិបយាបល់បលើស្ាំបែើ ស្សាំជូនបៅ 
ក្រុមក្បឹរា បែើមបពីិចរណា និងអនសមត័្ ។ 
 
 យនតការមស្តនតីជាំនាញ ម្ភនមស្តនតីជាំនាញឯររាជយច្បាំននួក្បាាំរបូ ណែលមយួរបូៗ បបក្មើស្ក្ម្ភបរ់យៈបពលបី 
ឆ្ន ាំ បោយអាច្បម្ភនការណែលក្ត្ូវបានបបាោះបឆ្ត ត្បក្ជើស្ត្តាំងប ើងវញិស្ក្ម្ភបអ់ាែត្តិបណនថម ។ យនតការមស្តនត ី
ជាំនាញបនោះ អាច្បជួបក្បជសាំគ្នន រហូត្ែល់រយៈក្បាាំនលងរនសងមយួឆ្ន ាំ បោយរមួបញ្ចូ លរិច្បចក្បជសាំជាស្ម្ភង ត្ ់ នងិជា 
សាធារែៈ និងម្ភនបស្រភីាពរនសងការស្បក្មច្បច្បិត្តបលើវើិីសាស្តស្តការង្ហរផ្លទ ល់របស់្ខែួន ប ោះបីជាមនិអាច្ប 
អនសមត័្បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត ឬ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បរប៏ោយ ។ 
 
 អនររាយការែ៍ពបិស្ស្ស្តីពសីាថ នភាពសិ្ទធមិនសស្្ នងិបស្រភីាពជាមលូោា នរបស់្ជនជាត្បិែើមភាគត្ចិ្ប 
និងស្ម្ភជិរននបវទកិាអច្បនិស្តនតយស៍្តីពបីញ្ជា របស់្ជនជាត្បិែើមភាគត្ចិ្ប រចូ៏្បលរមួ និងរមួច្បាំណែរបៅរនសងរិច្បចក្បជសាំ 
ក្បចាំឆ្ន ាំរបស់្យនតការមស្តនតីជាំនាញបនោះផ្សងណែរ ។ 
 
 

 
 
 
 
 
ឈ. ធសចកតីប្រកាសប្កទង្ឌផឺ្រ ន និង្កមមវិ្ីសកមមភាព្ 

 បៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០១ ស្ននិសី្ទពិភពបោរក្បឆ្ាំងនងឹការក្បកានពូ់ជសាស្ន ៍ការបរ ើស្បអើងជាត្ិសាស្ន ៍
ការស្អបជ់នបរបទស្ នងិភាពមនិបច្បោះអត្ឱ់នណផ្សនរជាំបនឿសាស្នាណែលពារព់ន័ធ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំប ើងបៅរនសងទី 
ក្រុងឌ្៊ឺណប ន ក្បបទស្អាក្ពិច្បធិងត្បូង ។ បស្ច្បរតកី្បកាស្ក្រងុឌ្៊ឺណប ន នងិរមមវើិសី្រមមភាព ណែលក្ត្ូវបានអនសមត័្ 
បៅរនសងស្ននិសី្ទបនោះ រត្ក់្ត្តការបបតជាា ច្បិត្តរបស់្រែា បែើមបបីើឡើការង្ហររមួគ្នន  ស្ាំបៅលសបបាំបាត្ក់ារក្បកានពូ់ជ 
សាស្ន ៍ការបរ ើស្បអើងជាត្សិាស្ន ៍ការស្អបជ់នបរបទស្ និងភាពមនិបច្បោះអត្ឱ់នណផ្សនរជាំបនឿសាស្នាណែលពារ ់
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 ណែលក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងបោយបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 6/36 ច្បសោះនលងទី ១៤ ណខ ើនូ ឆ្ន ាំ ២០០៧ របស់្ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ ។  

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពយីនតការមស្តនតជីាំនាញ និងស្តីពអីនររាយការែ៍ពបិស្ស្ស្តីពសីាថ នភាព 
សិ្ទធមិនសស្្ នងិបស្រភីាពជាមលូោា នរបស់្ជនជាត្បិែើមភាគត្ចិ្ប ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយ 
របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។
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118 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

ពន័ធ ។ វាជាណផ្សនការស្រមមភាពណែលម្ភនលរខែៈក្គបក់្ជុងបក្ជាយ និងត្ក្មងទ់ិស្ស្រមមភាព បោយផ្សតល់នូវ 
យសទធវើិទូីបៅណែលម្ភនមសខង្ហរពិបស្ស្ ស្ក្ម្ភបស់្បក្មច្បបាននូវបគ្នលការែ៍ស្មភាព និងភាពមនិបរ ើស្បអើង។ 
 
 បៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៦ មហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិបានបើឡើការស្បក្មច្បច្បិត្តបរៀបច្បាំស្ននិសី្ទក្ត្ួត្ 
ពិនិត្យប ើងវញិបៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៩ បលើការអនសវត្តបស្ច្បរតីក្បកាស្ក្រុងឌ្៊ឺណប ន នងិរមមវើិីស្រមមភាព ។ មហា 
ស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ បានបស្នើស្សាំក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ឲ្យបរៀបច្បាំក្ពឹត្តិការក្ែ៍បនោះ បោយបក្បើជា 
ក្បបយាជននូ៍វយនតការត្តមោនបនតណែលម្ភនក្សាប ់ នងិរាំពសងែាំបែើ រការ42 បែើមបបីរៀបច្បាំណផ្សនការពិត្ជារណ់ស្តង 
និងបែើមបផី្សតល់ពត័្ម៌្ភនបច្បចសបបននភាព នងិរបាយការែ៍ក្បចាំឆ្ន ាំស្តីពីបញ្ជា បនោះ បោយចបប់ផ្សតើមបៅរនសងឆ្ន ាំ 
២០០៧ ។43 គែៈរម្ភម ើិការបក្ត្ៀមបក្មុងស្ននិសី្ទក្ត្ួត្ពនិិត្យប ើងវញិរបស់្ក្រុមក្បឹរា បានស្បក្មច្បច្បតិ្តថា 
ស្ននិសី្ទក្ត្ួត្ពនិិត្យប ើងវញិ នឹងក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំប ើងបៅរនសងទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវបៅរនសងណខ បមសា ឆ្ន ាំ ២០០៩ ។ 

 

១. ប្កទមការងារអនតររដាឋ ភិ ល ទ្ទ្ួលរនទុកការអនុវតតប្រករធដាយប្រសទិ្ធ 
 ភាព្ន៊ូវធសចកតីប្រកាសប្កទង្ឌឺផ្រ ន និង្កមមវិ្ីសកមមភាព្   

 

 ក្រមុការង្ហរអនតររោា ភបិាល ទទលួបនទសរការអនសវត្តក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាពនូវបស្ច្បរតកី្បកាស្ក្រងុ 
ឌ្៊ឺណប ន នងិរមមវើិសី្រមមភាព ក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងបោយគែៈរមមការសិ្ទធិមនសស្្ (បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 
2002/68) ។ បៅរនសងណខ មលិសនា ឆ្ន ាំ ២០០៦ ក្រមុក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ បានបនតអាែត្តរិបស់្ក្រុមការង្ហរបនោះ 
ស្ក្ម្ភបរ់យៈបពលបីឆ្ន ាំបណនថមបទៀត្ (បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 1/5) ។ ក្រមុការង្ហរអនតររោា ភបិាល ក្ត្ូវបាន 
ផ្សតល់អាែត្ត ិបែើមបៈី 

 ផ្សតល់អនសសាស្ន ៍ រនសងបគ្នលបាំែងអនសវត្តក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាពនូវបស្ច្បរតីក្បកាស្ក្រុងឌ្៊ឺណប ន និង 
រមមវើិីស្រមមភាព និង 

 បរៀបច្បាំស្តងោ់អនតរជាត្ិណែលម្ភនលរខែៈបាំបពញគ្នន បៅវញិបៅមរ បែើមបពីក្ងឹង និងបើឡើបច្បចសបបននភាព 
លិខិត្សបររែ៍អនតរជាត្ិក្បឆ្ាំងនឹងការក្បកានពូ់ជសាស្ន ៍ ការបរ ើស្បអើងជាត្ិសាស្ន ៍ ការស្អបជ់ន 
បរបទស្ និងការមនិបច្បោះអត្ឱ់នណផ្សនរសាស្នាណែលពារព់ន័ធ បៅរនសងក្គបទ់ិែាភាព ាំងអស់្ ។ 

 

 
 
 
 

២. ប្កទមមស្តនតីជំនាញឯករាជយលបលីាញ ទ្ទ្ួលរនទុកការអនុវតតធសចកតី 
ប្រកាសប្កទង្ឌឺផ្រ ន នងិ្កមមវិ្ីសកមមភាព្ 
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 ក្រុមការង្ហរអនតររោា ភបិាលទទលួបនទសរការអនសវត្តក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាពនូវបស្ច្បរតកី្បកាស្ក្រុងឌ្៊ឺណប ន និងរមមវើិសី្រមមភាព ក្រុមមស្តនតីជាំនាញ 
ឯររាជយលបលីាញទទលួបនទសរការអនសវត្តបស្ច្បរតីក្បកាស្ក្រុងឌ្៊ឺណប ន និងរមមវើិសី្រមមភាព នងិក្រុមការង្ហរមស្តនតីជាំនាញទទួលបនទសរក្បជាជនណែលម្ភន 
ក្ត្រូលអាក្ពិច្ប ។ 
43

 ចូ្បរបមើលបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 61/149 របស់្មហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ។ 

បែើមបរីរបានពត័្ម៌្ភនបណនថមអាំពកី្រមុការង្ហរអនតររោា ភបិាល ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ការយិា 
ល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ 
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119 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 ស្ននិសី្ទពិភពបោរ បានស្នីស្សាំឲ្យឧត្តមស្នងការ បើឡើស្ហក្បត្ិបត្តិការជាមយួនឹងមស្តនតជីាំនាញឯររាជយ 
ែល៏បលីាញ បែើមបតី្តមោនបនតការអនសវត្តបទបបញ្ញត្តិននបស្ច្បរតីក្បកាស្ក្រុងឌ្៊ឺណប ន និងរមមវើិីស្រមមភាព ។44 
 

 បៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៣ មស្តនតីជាំនាញឯររាជយែល៏បលីាញ (មយួរបូពីក្រុមក្បចាំត្ាំបនន់ីមយួៗ) ក្ត្ូវបានណត្ង 
ត្តាំងបោយបោរអគគបលធិើកិារអងគការស្ហក្បជាជាត្ិបៅបពលបនាោះ បោរ រូហឡ ីអាណាន ់ ពរីនសងច្បាំបណាម 
បបរខជនណែលក្ត្ូវបានបស្នើប ើងបោយក្បធានគែៈរមមការសិ្ទធិមនសស្្ បនាទ បព់ីការពបិក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួ 
នឹងក្រុមក្បចាំត្ាំបន ់។ 
 

 អាែត្តិរបស់្ពរួបគ គ៊ឺក្ត្ូវណត្ៈ45  
 ត្តមោនការអនសវត្តបទបបញ្ញត្តិននបស្ច្បរតីក្បកាស្ក្រុងឌ្៊ឺណប ន និងរមមវើិីស្រមមភាព បោយបើឡើស្ហក្ប-

ត្ិបត្តិការជាមយួនងឹឧត្តមស្នងការ និង 
 ជួយ ែល់ឧត្តមស្នងការរនសងការបរៀបច្បាំរបាយការែ៍វឌ្ឍនភាពក្បចាំឆ្ន ាំរបស់្បគណែលក្ត្ូវបានោរជូ់ន

បៅក្រុមក្បឹរា និងបៅមហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ បលើពត័្ម៌្ភន និងមត្ិបយាបល់ណែលក្ត្ូវ 
បានផ្សតល់បោយរែា សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ណែលពារព់ន័ធ យនតការពិបស្ស្ និងយនតការ 
របស់្ក្រុមក្បឹរា អងគការអនតរជាត្ិ នងិក្បចាំត្ាំបន ់ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងសាថ បន័ជាត្ិទទលួ 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (NHRI) ។ 

 
 

 
 
 
 
៣. ប្កទមការងារមស្តនតីជំនាញទ្ទ្ួលរនទុកប្រជាជនផ្ដ្លានប្តក៊ូលអាប្ព្ិច 

  
ក្រមុការង្ហរមស្តនតជីាំនាញទទលួបនទសរក្បជាជនណែលម្ភនក្ត្រូលអាក្ពចិ្ប គ៊ឺជាយនតការពិបស្ស្របស់្ក្រុម 

ក្បឹរា ។ ក្រមុការង្ហរមស្តនតីជាំនាញទទួលបនទសរក្បជាជនណែលម្ភនក្ត្រូលអាក្ពិច្ប ក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងបោយ 
គែៈរមមការ ត្តមការបស្នើស្សាំរបស់្ស្ននិសី្ទពិភពបោរ ។ ក្រុមការង្ហរមស្តនតីជាំនាញទទួលបនទសរក្បជាជន 
ណែលម្ភនក្ត្រូលអាក្ពិច្ប ម្ភនមស្តនតីជាំនាញឯររាជយច្បាំនួនក្បាាំរបួណែលក្ត្ូវបានណត្ងត្តាំង បោយឈរបលើមូលោា ន 
ការបើឡើជាត្ាំណាងភូមសិាស្តស្តក្បរបបោយស្មើម ៌ ។ ក្រមុការង្ហរមស្តនតីជាំនាញទទួលបនទសរក្បជាជនណែលម្ភន 
ក្ត្រូលអាក្ពិច្បបនោះ បរៀបច្បាំរចិ្បចក្បជសាំបពញអងគណែលម្ភនរយៈបពលក្បាាំនលង បរៀងរាល់ឆ្ន ាំ និងបើឡើទស្្នរិច្បចក្បចាំ 
ក្បបទស្ ត្តមការអបញ្ា ើញរបស់្រោា ភបិាល បែើមបសី្ក្មបស្ក្មួលឲ្យម្ភនការណស្ឡងយល់ស្សីជបក្ៅបលើសាថ នភាព 
របស់្ក្បជាជនណែលម្ភនក្ត្រូលអាក្ពិច្បបៅរនសងត្ាំបនប់ផ្ស្ងៗបៅបលើពិភពបោរ ។ ក្រុមការង្ហរមស្តនតីជាំនាញ 
                                                 
44 ចូ្បរបមើលរថាខែ័ឌ  ១៩១ (ខ) ននរមមវើិសី្រមមភាព នងិបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 56/266 របស់្មហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។  
45 ចូ្បរបមើលបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 2003/30 របស់្គែៈរមមការសិ្ទធិមនសស្្ ។ ចូ្បរបមើលផ្សងណែរនូវបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 59/177 របស់្មហា 
ស្ននបិាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ។ 

បែើមបរីរបានពត័្ម៌្ភនបណនថមអាំពមីស្តនតជីាំនាញឯររាជយែល៏បលីាញ នងិស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីព ី
ក្រមុការង្ហរមស្តនតជីាំនាញទទលួបនទសរក្បជាជនណែលម្ភនក្ត្រូលអាក្ពចិ្ប ចូ្បរចូ្បលបមើល វសបិសាយ 
របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 

 

i 



120 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

ទទួលបនទសរក្បជាជនណែលម្ភនក្ត្រូលអាក្ពិច្បបនោះ រោ៏រជូ់នពនិិត្យផ្សងណែរនូវរបាយការែ៍ក្បចាំឆ្ន ាំជូនក្រុម 
ក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 
 អាែត្តិរបស់្ក្រុមការង្ហរមស្តនតីជាំនាញទទួលបនទសរក្បជាជនណែលម្ភនក្ត្រូលអាក្ពិច្ប គ៊ឺក្ត្ូវណត្ៈ46 

 សិ្រាបលើបញ្ជា ននការបរ ើស្បអើងជាត្ិសាស្ន ៍ ណែលក្ត្វូបានក្បឈមមសខបោយក្បជាជនណែលម្ភន 
ក្ត្រូលអាក្ពិច្ប ណែលរស់្បៅរនសងក្បបទស្ជឡីហឡ និងបែើមបសី្បក្មច្បបគ្នលបៅបនោះ ក្បមលូពត័្ម៌្ភនណែល 
ពារព់ន័ធ ាំងអស់្ពីរោា ភបិាល អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងក្បភពណែលពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ រនសង 
បនាោះរមួម្ភន ត្តមរយៈការបរៀបច្បាំរិច្បចក្បជសាំជាសាធារែៈ ផ្សងណែរ ។ 

 បស្នើប ើងនូវវធិានការ បែើមបធីានាឲ្យម្ភនលទធភាពបក្បើក្បាស់្បពញបលញ និងក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាព 
នូវក្បពន័ធយសត្តិើម ៌របស់្ក្បជាជនណែលម្ភនក្ត្រូលអាក្ពចិ្ប ។ 

 ោរជូ់នពនិិត្យនូវអនសសាស្នស៍្តីពីការបរៀបច្បាំ ការអនសវត្ត និងការធានាឲ្យម្ភនការអនសវត្តត្តមវធិានការ 
ក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាព បែើមបលីសបបាំបាត្ប់ចលទក្មងជ់ីវក្បវត្តិននការក្បកានពូ់ជសាស្នរ៍បស់្ក្បជា- 
ជនណែលម្ភនក្ត្រូលអាក្ពចិ្ប ។ 

 បរៀបច្បាំលមអតិ្ណផ្សនការរយៈបពលខែី មើយម និងណវង ស្ក្ម្ភបល់សបបាំបាត្ប់ចលការបរ ើស្បអើងជាត្សិាស្ន ៍
ច្បាំបពាោះក្បជាជនណែលម្ភនក្ត្រូលអាក្ពិច្ប ។ 

 បើឡើស្ាំបែើ ស្សាំស្តីពីការលសបបាំបាត្ប់ចលការបរ ើស្បអើងជាត្ិសាស្នច៍្បាំបពាោះក្បជាជនអាក្ពចិ្ប និងក្បជាជន 
ណែលម្ភនក្ត្រូលអាក្ពិច្បបៅក្គបណ់ផ្សនរ ាំងអស់្ននពិភពបោរ នងិ 

 បោោះក្សាយបញ្ជា  ាំងអស់្ណែលពារព់ន័ធនងឹស្សខសម្ភលភាពរបស់្ក្បជាជនអាក្ពិច្ប និងក្បជាជនណែល 
ម្ភនក្ត្រូលអាក្ពិច្ប ណែលក្ត្ូវបានណច្បងបៅរនសងបស្ច្បរតីក្បកាស្ក្រុងឌ្៊ឺណប ន នងិរមមវើិីស្រមមភាព ។ 

 
៤. គណៈកាម ្ិការផ្ដ្លានធគ្នលធៅព្ិធសសទ្ទ្ួលរនទុកធរៀរចលំមអិត 

សតង្់ដាផ្ដ្លានលកខណៈរំធព្ញគ្នន ធៅវិញធៅមក 
 ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ បានបបងកើត្គែៈរម្ភម ើកិារណែលម្ភនបគ្នលបៅពបិស្ស្ទទលួបនទសរបរៀបច្បាំ 
លមអតិ្ស្តងោ់ណែលម្ភនលរខែៈបាំបពញគ្នន បៅវញិបៅមរ បៅរនសងណខ ើនូ ឆ្ន ាំ ២០០៦ ។ គែៈរម្ភម ើិការណែល 
ម្ភនបគ្នលបៅពិបស្ស្ទទួលបនទសរបរៀបច្បាំលមអតិ្ស្តងោ់ណែលម្ភនលរខែៈបាំបពញគ្នន បៅវញិបៅមរបនោះ ក្ត្ូវ 
បានក្បគល់អាែត្តឲិ្យបបងកើត្ ជាសាថ នភាពពារព់ន័ធនឹងអាទភិាព និងភាពចាំបាច្ប ់នូវស្តងោ់ណែលម្ភនលរខែៈ 
បាំបពញគ្នន បៅវញិបៅមរ ជាទក្មងអ់នសស្ញ្ជញ  ឬ ពិើសីារបណនថមមយួ ឬ បក្ច្បើន ននអនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពកីារ 
លសបបាំបាត្ប់ចលរាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងជាត្សិាស្ន ៍ ។ ស្តងោ់ណែលម្ភនលរខែៈបាំបពញគ្នន បៅវញិបៅ 
មរ ាំងបនោះ គ៊ឺក្ត្ូវណត្ៈ47 

 បាំបពញច្បបនាែ ោះក្បបហាងណែលម្ភនក្សាបប់ៅរនសងអនសស្ញ្ជញ បនោះ នងិ 
 ផ្សតល់ស្តងោ់ើមមនិយាមលម ី ណែលម្ភនបគ្នលបាំែងក្បយសទធក្បឆ្ាំងរាល់ទក្មងន់នការក្បកានពូ់ជសាស្ន ៍

ស្ហស្មយ័ រនសងបនាោះរមួម្ភនការញស ោះញងឲ់្យម្ភនការស្អបជ់ាត្ិសាស្ន ៍និងសាស្នា ផ្សងណែរ ។ 

                                                 
46 ចូ្បរបមើលបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 2002/68 និង 2003/30 របស់្គែៈរមមការសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
47 ចូ្បរបមើលបស្ច្បរតីស្បក្មច្បបលខ 3/103 របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ និងបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 6/21 របស់្ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធិមនសស្្បនោះ ។ 



121 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 
 គែៈរម្ភម ើិការពិបស្ស្ ជួបក្បជសាំគ្នន បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគក្បចាំឆ្ន ាំណែលម្ភនរយៈបពល ១០ នលងបើឡើ 
ការ បែើមបបីរៀបច្បាំលិខិត្សបររែ៍ច្បាបច់ាំបាច្ប ់ ។ គែៈរម្ភម ើិការពិបស្ស្ បានបរៀបច្បាំរិច្បចក្បជសាំជាលរខែៈ 
ស្បម្ភព ើ បៅរនសងណខ រសមាៈ ឆ្ន ាំ ២០០៨ និងក្ត្ូវបានត្ក្មូវឲ្យបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ជាបទៀង ត្ប់ៅក្រុមក្បឹរាបលើ 
វឌ្ឍនភាពរបស់្គែៈរម្ភម ើកិារពិបស្ស្បនោះ ។   
  
៥. គណៈកាម ្ិការធរៀរចំធប្តៀមរប្មទង្សននិសទី្ប្តួតព្ិនិតយធឡើង្វញិ ប្កទង្ 

ឌឺផ្រ ន និង្ប្កទមការងារអនតររដាឋ ភិ លអនតរវគគប្រជុំធព្ញអង្គដ្៏ទ្៊ូល ំ
ទ្៊ូលាយ ធដ្ើមបតីាមដានការងារររសគ់ណៈកាម ្ិការធរៀរចំធប្តៀមរប្មទង្ 
សននិសទី្ប្តួតព្និិតយធឡើង្វិញប្កទង្ឌឺផ្រ ន 

 

 
 បៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៧ បោយប្ែើយត្បបៅនឹងអាែត្តិណែលក្ត្ូវបានក្បគល់ឲ្យបោយមហាស្ននិបាត្អងគ 
ការស្ហក្បជាជាត្ិ48 បនាោះ ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ បានបបងកើត្ប ើងនូវគែៈរម្ភម ើកិារបរៀបច្បាំបក្ត្ៀមបក្មងុ 
ស្ននសីិ្ទក្ត្តួ្ពនិតិ្យប ើងវញិក្រងុឌ្៊ឺណប ន ។49 គែៈរម្ភម ើិការបរៀបច្បាំបក្ត្ៀមបាំរសង បានបរៀបច្បាំរិច្បចក្បជសាំបរៀបច្បាំចត្ ់
ណច្បងបៅរនសងណខ សី្ហា ឆ្ន ាំ ២០០៧ បនាទ បម់រគ៊ឺ វគគក្បជសាំបពញអងគែស៏្ាំធិនច់្បាំននួពីរណែលម្ភនរយៈបពល ១០ 
នលងបើឡើការបៅរនសងណខ បមសា និងណខ ត្សោ ឆ្ន ាំ ២០០៨ បែើមបសី្បក្មច្បបលើសាថ នភាពណបបបទពារព់ន័ធ ាំងអស់្ 
ស្ក្ម្ភបស់្ននិសី្ទក្ត្ួត្ពនិិត្យប ើងវញិក្រុងឌ្៊ឺណប ន ែូច្បជាៈ 

 ទិស្បៅរបស់្ស្ននិសី្ទ ។ 
 រច្បនាស្មពន័ធននឯរសារលទធផ្សលស្ននិសី្ទ ។ 
 រក្មតិ្ណែលស្ននិសី្ទ នឹងក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំប ើង ។ 
 រិច្បចក្បជសាំបក្ត្ៀមបរៀបច្បាំថាន រត់្ាំបន ់និងរចិ្បចផ្សតួច្បបផ្សតើមបផ្ស្ងបទៀត្ រនសងបនាោះរមួម្ភន បៅថាន រជ់ាត្ិ ផ្សងណែរ នងិ 
 កាលបរបិច្បឆទ និងទរីណនែងស្ននិសី្ទ ។ 

 

 ក្រមុការង្ហរអនតររោា ភបិាលអនតរវគគក្បជសាំបពញអងគែទូ៏លាំទូោយ បែើមបតី្តមោនការង្ហររបស់្គែៈ 
រម្ភម ើកិារបរៀបច្បាំបក្ត្ៀមបក្មងុស្ននសីិ្ទក្ត្តួ្ពនិតិ្យប ើងវញិក្រងុឌ្៊ឺណប ន ក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងបោយក្រុមក្បឹរា 
សិ្ទធិមនសស្្បៅឯវគគក្បជសាំបពញអងគែស៏្ាំធិនប់លើរទីមយួរបស់្គែៈរម្ភម ើិការបរៀបច្បាំបក្ត្ៀមបក្មុងបៅរនសងណខ 
បមសា ឆ្ន ាំ ២០០៨ ។ ក្រុមការង្ហរអនតររោា ភបិាលអនតរវគគក្បជសាំបពញអងគែទូ៏លាំទូោយ បែើមបតី្តមោនការង្ហរ 
របស់្គែៈរម្ភម ើិការបក្ត្ៀមបរៀបច្បាំស្ននិសី្ទក្ត្ួត្ពនិិត្យប ើងវញិក្រុងឌ្៊ឺណប ន ក្ត្ូវបានផ្សតល់អាែត្តិ បែើមបៈី50 

 ត្តមោនការង្ហររបស់្គែៈរម្ភម ើិការបរៀបច្បាំបក្ត្ៀមបក្មុង រនសងបនាោះរមួម្ភន ត្តមរយៈការក្ត្ួត្ពិនិត្យ 
ប ើងវញិបលើឯរសារណែលជាការចូ្បលរមួច្បាំណែរ នងិត្តមរយៈការចបប់ផ្សតើមការច្បរចបលើបស្ច្បរតីក្ពាង
ឯរសារលទធផ្សល និង 

                                                 
48

 ចូ្បរបមើលបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 61/149 របស់្មហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ។ 
49

 ចូ្បរបមើលបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 3/2 របស់្ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ ។ ចូ្បរបមើលផ្សងណែរនូវបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 6/23 របស់្ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ ។ 
50

 ចូ្បរបមើលបស្ច្បរតីស្បក្មច្បបលខ PC.2/4 ។ 



122 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 ក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិបលើឯរសារណែលជាការរមួច្បាំណែរ និងរបាយការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្រណែល 
ម្ភនបៅបពលបនាោះ បៅគែៈរម្ភម ើិការបរៀបច្បាំបក្ត្ៀមបក្មុង ។ 

 
 
 
  

 
 
វិ្ីធប្រើប្ ស ់ នងិ្ធ្វើការងារជាមយួនងឹ្ប្កទមប្រកឹាសទិ្ធិមនុសស និង្ 
អាណតតិ និង្យនតការររសប់្កទមប្រឹកាសទិ្ធមិនុសស 
  

ការធរៀរចំ និង្ការអនុវតតសប្ារ់ការច៊ូលរមួររសអ់ង្គការមិនផ្មនរដាឋ ភិ ល 
ធៅកនងុ្វគគប្រជុំធព្ញអង្គររសប់្កទមប្រឹកាសទិ្ធិមនុសស 

 “...ការចូ្បលរមួ និងការពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងអនរស្បងកត្ការែ៍ រនស ងបនាោះរមួម្ភន រែាណែលមិន 
ណមនជាស្ម្ភជិររបស់្ក្រុមក្បឹរា ទីភាន រង់្ហរជាំនាញ អងគការអនតររោា ភិបាល និងសាថ បន័ជាតិ្ទទួលបនទស រសិ្ទធិ 
មនសស្្បផ្ស្ងបទៀត្ រែូ៏ច្បជា អងគការមិនណមនរោា ភិបាល ក្ត្ូវណត្ម្ភនមូលោា នបៅបលើការបរៀបច្បាំ រនស ងបនាោះរមួម្ភន 
បស្ច្បរតីស្បក្មច្បចិ្បត្តបលខ 1996/31 ច្បសោះនលងទី ២៥ ណខ ររកោ ឆ្ន ាំ ១៩៩៦ របស់្ក្រុមក្បឹរាបស្ែារិច្បច និងស្ងគមរិច្បច 
ផ្សងណែរ និងការអនសវត្តណែលក្ត្ូវបានពិនិត្យស្បងកត្បោយគែៈរមមការសិ្ទធិមនសស្្ ទនទឹមនឹងបនោះធានាឲ្យម្ភន 
ការរមួច្បាំណែរក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាពបាំផ្សសត្របស់្អងគភាព ាំងបនោះ” ។51  
 

 បៅរនសងបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 60/251 មហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ទទួលការពិត្អាំព ី
ត្ួនាទីែស៏្ាំធិនណ់ែលក្ត្ូវបានបាំបពញបោយអងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ជា 
លរខែៈជាត្ ិ ត្ាំបន ់ និងអនតរជាត្ិ បៅរនសងការបលើររមពស់្ និងរចិ្បចការពារសិ្ទធិមនសស្្ ។ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បនោះ រណ៏ច្បងផ្សងណែរថា ការចូ្បលរមួរបស់្អងគការមនិណមនរោា ភបិាលបៅរនសងក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ នឹងៈ 

 ម្ភនមូលោា នបៅបលើការបរៀបច្បាំ និងការអនសវត្ត ណែលក្ត្ូវបានពិនិត្យស្បងកត្បោយគែៈរមមការ (រនសង 
បនាោះរមួម្ភនបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 1996/31 របស់្ក្រុមក្បឹរាបស្ែារចិ្បច និងស្ងគមរិច្បច (ECOSOC) 
ផ្សងណែរ) នងិ 

 ធានាឲ្យម្ភនការរមួច្បាំណែរក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាពបាំផ្សសត្របស់្អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងអនរ 
ស្បងកត្ការែ៍បផ្ស្ងបទៀត្ ។ 

 

 ការបរៀបច្បាំ និងការអនសវត្តននការចូ្បលរមួរបស់្អងគការមនិណមនរោា ភបិាលណែលក្ត្ូវបានពិនិត្យស្បងកត្ 
បោយគែៈរមមការសិ្ទធមិនសស្្ ក្ត្ូវបានបផ្សទរបោយបជាគជយ័បៅក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ ។ បោយក្ស្បត្តម 

                                                 
51 ចូ្បរបមើលបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 60/251 របស់្មហាស្ននបិាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ និងបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 5/1 របស់្ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ 
ក្ត្ងឧ់បស្មពន័ធ ។ 

បែើមបរីរបានពត័្ម៌្ភនបណនថមបទៀត្ស្តីពគីែៈរម្ភម ើកិារបរៀបច្បាំបក្ត្ៀមបក្មងុស្ននសីិ្ទក្ត្តួ្ពនិតិ្យប ើ
ងវញិក្រងុឌ្៊ឺណប ន នងិក្រមុការង្ហរអនតររោា ភបិាលអនតរវគគក្បជសាំបពញអងគែទូ៏លាំទូោយ ចូ្បរចូ្បលបមើល 
វសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ 
(OHCHR) ។ 

 

i 



123 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

កាត្ពឡរិច្បចរបស់្ក្រមុក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្រនសងការធានាឲ្យម្ភន “ការរមួច្បាំណែរក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាពបាំផ្សសត្” 
របស់្អនរស្បងកត្ការែ៍ ការអនសវត្ត និងការបរៀបច្បាំ ាំងបនោះ បនតអភវិឌ្ឍ និងវវិត្ត ។ 
 

អង្គការមិនផ្មនរដាឋ ភិ ល កនងុ្ឋានៈព្ិធប្គ្នេះធយារលជ់ាមួយនឹង្ប្កទមប្រឹកា 
ធសដ្ឋកិចច និង្សង្គមកិចច (ECOSOC) ផ្ដ្លច៊ូលរមួកនងុ្ឋានៈជាអនកសធង្កតការ- 
ណ៍ធៅកនងុ្វគគប្រជុំធព្ញអង្គររសប់្កទមប្រកឹាសទិ្ធិមនុសស 

 

 ត្ួនាទីរបស់្អងគការមិនណមនរោា ភិបាល ម្ភនសារៈស្ាំធិនជ់ាសារវនតច្បាំបពាោះការបលើររមពស់្ និងរិច្បចការ 
ពារសិ្ទធិមនសស្្ ាំងអស់្បៅថាន រជ់ាតិ្ ត្ាំបន ់ និងអនតរជាតិ្ ។ ការចូ្បលរមួរបស់្អងគការមិនណមនរោា ភិបាលបៅ 
រនស ងអត្ថិភាពរយៈបពលពីរឆ្ន ាំែាំបូងរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ បានជារត្តត ស្ាំធិនស់្ក្ម្ភបប់បងកើនទាំនសរចិ្បត្ត 
របស់្អងគការស្ហក្បជាជាតិ្ ។ អងគការមិនណមនរោា ភិបាល បានរមួច្បាំណែរបោយម្ភនសារៈស្ាំធិនែ់ល់ការ 
រសាងសាថ បន័របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ បោយម្ភនើនធានបញ្ចូ លែម៏្ភនត្នមែ និងម្ភនសារៈស្ាំធិនជ់ា 
សារវនត រែូ៏ច្បជាបៅរនស ងរិច្បចពិភារាណវរណញរែស៏្ាំធិនរ់បស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្បនោះ ទនទឹមនឹងបនោះពិចរណា 
បៅបលើច្បាំែស ច្បរបបៀបវារៈ ាំងអស់្របស់្ក្រុមក្បឹរាបនោះ ។ 
 
 មយួវញិបទៀត្ ការង្ហរបាំបពញបណនថមរបស់្អងគការមិនណមនរោា ភិបាលបៅរនស ងវស័ិ្យសិ្ទធិមនសស្្ ក្ត្ូវ 
បានែឹងថា កានណ់ត្ផ្លែ ស់្បតូ រពីបគ្នលនបយាបាយ “និយាយថានរណាម្ភន រម់្ភនអារបបរិរយិាមិនលអ” ជាក្បនពែី 
បៅការចូ្បលរមួជាលរខែៈស្ហក្បតិ្បត្តិការកានណ់ត្ធិែ ាំងប ើងជាមយួនឹងរោា ភិបាល និងអនរពារព់ន័ធែនទ 
បទៀត្ ។ ការចូ្បលរមួក្បរបបោយការទទួលខសស្ក្ត្ូវណបបបនោះ គួរណត្ក្ត្ូវបានចត្ទ់សរជាបគ្នលបាំែងណរលមអ 
សាថ នភាពសិ្ទធិមនសស្្បៅនឹងរណនែង ។ 
 
 បហត្សែូបច្បនោះ ការចូ្បលរមួ និងើនធានបញ្ចូ លរបស់្អងគការមិនណមនរោា ភិបាលរនស ងក្សុ្រ ម្ភនសារៈ 
ស្ាំធិនជ់ាសារវនត ជាពិបស្ស្ បោយសារឥ ូវបនោះ ក្រមុក្បឹរាបនោះ ជួបក្បជស ាំគ្នន កានណ់ត្ញឹរញាប ់ និងបោយ 
ពិចរណាថា យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល រាំពសងណត្ក្បតិ្បត្តិការ ។ បោយស្បងខប 
បៅ បញ្ជា ក្បឈមស្ាំធិនប់ាំផ្សសត្ណែលក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ និងស្ហគមនអ៍ងគការមិនណមនរោា ភិបាល ក្បឈម 
មសខ គ៊ឺក្ត្ូវណត្ផ្លែ ស់្បតូ រពីការចូ្បលរមួរបស់្ស្ងគមស្សី វលិបៅរនស ងការង្ហររបស់្ក្រុមក្បឹរា បៅភាពជានែគូពិត្ 
ក្បារែ រវាង រែាជាស្ម្ភជិរ និងស្ងគមស្សី វលិ ។  
 

ឯរអគគរែាទូត្ លូអសីស្អាល់ហឡសងសូ្ែ៊ឺអាល់បា របស់្ក្បបទស្មសិរស្សិរ 
ណែលជាក្បធានែាំបងូននក្រមុក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ (ពីឆ្ន ាំ ២០០៦-២០០៧) 

 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ម្ភនការចូ្បលរមួរនសងរក្មតិ្មយួបៅរនសងក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ណែលក្ត្ូវ 
បានទទួលបានពីគែៈរមមការ ណែលម្ភនលរខែៈរក្មបៅរនសងក្បពន័ធស្ហក្បជាជាត្ិ ។ បនាទ បម់របទៀត្ រនសង 
ឋានៈជាគែៈអនតររោា ភបិាល ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ក្ត្ូវបានបើឡើឲ្យម្ភនខែឹមសារធិែ ាំងបោយច្បាំបែោះែងឹ នងិ 



124 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

ជាំនាញ ត្ួនាទីបើឡើជាសារ្ ីនងិភាពពារព់ន័ធក្ស្ បម់ហាជន ណែលអងគការមនិណមនរោា ភបិាល នាាំយរមរជួយ  
ការង្ហររបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្បនោះ ។ 
 
 ចបត់្តាំងណត្ពីវគគក្បជសាំបពញអងគបលើរទីមយួបៅរនសងណខ មលិសនា ឆ្ន ាំ ២០០៦ មរ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
ម្ភនការចូ្បលរមួរនសងរក្មតិ្មយួណែលម្ភនខែឹមសារបពញបលញ និងបរយិាបន័ន បៅរនសងក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ ។ 
បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគសាមញ្ញ បលើរទីក្បាាំពីរបៅរនសងណខ មនីា ឆ្ន ាំ ២០០៨ អងគការមនិណមនរោា ភបិាលច្បាំនួន 
១៨០ ក្ត្ូវបានត្ាំណាងបោយបសគគលច្បាំននួស្រសប ១.១១៦ នារ ់។ បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគែូច្បគ្នន បនោះ អងគការ 
មនិណមនរោា ភបិាល បានោរជូ់នពនិិត្យនូវបស្ច្បរតីណលែងការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្រច្បាំនួន ៩៨ បានអាន 
បស្ច្បរតីណលែងការែ៍បោយផ្លទ ល់ម្ភត្ច់្បាំនួន ២២៤ ែង និងបានបើឡើជាម្ភច ស់្ផ្សទោះឲ្យក្ពឹត្តកិារែ៍ក្ស្បែៀងគ្នន បនោះ 
ច្បាំនួន ៦៩ បលើរ ។ ក្បធាន និងបលធិើិការោា នននក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ បានពយយាមបក្បើក្បាស់្ជាមូលោា ន 
បនតនូវការអនសវត្ត និងការបរៀបច្បាំ ណែលក្ត្ូវបានស្បងកត្ការែ៍បោយគែៈរមមការ រែូ៏ច្បជា វើិីអនសវត្តនក៍្ត្ឹមក្ត្ូវ 
ទនទឹមនងឹបនោះពចិរណាថា ក្រមុក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ និងយនតការរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្បនោះ ជបួក្បជសាំគ្នន ជា 
បនតបនាទ បប់ៅរនសងបវទិកាមយួច្បាំនួន បពញមយួឆ្ន ាំ ។ 
 
 ណត្អងគការមនិណមនរោា ភបិាលរនសងឋានៈពបិក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនងឹក្រមុក្បរឹាបស្ែារចិ្បច នងិស្ងគមរចិ្បច 
(ECOSOC) ប៉ាសបណាណ ោះ ក្ត្វូបានអនសញ្ជញ ត្ឲ្យចូ្បលរមួបៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រមុក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្រនសង 
ឋានៈជាអនរស្បងកត្ការែ៍ ។ វា ជាបសពឡសិ្ទធិរបស់្បគរនសងការស្បក្មច្បច្បិត្តថានរណា នងឹកាែ យជាត្ាំណាងរបស់្ 
បគ ។ 
 
 កាលណាក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្ឲ្យបើឡើជាអនរស្បងកត្ការែ៍ភាែ ម អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈ 
ពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនងឹក្រុមក្បឹរាបស្ែារិច្បច និងស្ងគមរិច្បច (ECOSOC) ទទួលបានបសពឡសិ្ទធ ិនិងការបរៀបច្បាំ 
មយួច្បាំនួនបៅរនសងក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ។ បគ អាច្បៈ 

 ោរជូ់នពនិិត្យនូវបស្ច្បរតីណលែងការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្របៅក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ មសនវគគក្បជសាំ 
បពញអងគណាមយួ ។ 

 បើឡើបទអនតរាគមនប៍ោយផ្លទ ល់ម្ភត្ ់ បៅរនសងអាំ សងច្បាំែស ច្បស្ាំធិន់ៗ  ាំងអស់្ននរបបៀបវារៈរបស់្ក្រុម 
ក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ។ 

 ចូ្បលរមួបៅរនសងរិច្បចពិភារាណវរណញរ រិច្បចស្នទនាជាលរខែៈទាំនារទ់ាំនងបៅវញិបៅមរ និងរិច្បចពិភារា 
ជាក្រុម និង 

 បរៀបច្បាំ “ក្ពឹត្តិការែ៍ក្ស្បែៀងគ្នន ” ស្តីពីបញ្ជា ពារព់ន័ធបៅនងឹការង្ហររបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងក្រុមក្បរឹាបស្ែារចិ្បច និងស្ងគមរចិ្បច 
(ECOSOC) រម៏្ភនការទទលួខសស្ក្ត្ូវផ្សងណែរច្បាំបពាោះការអនសបោមត្តមជានិច្បចកាលបៅនឹងបគ្នលការែ៍ណែល 
ក្គបក់្គងការបបងកើត្ប ើង នងិក្បបភទននទាំនារទ់ាំនងពិបក្គ្នោះបយាបល់បនោះ ។ បោយណ រ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បតិ្ត 
បលខ 1996/31 របស់្ក្រុមក្បឹរាបស្ែារិច្បច នងិស្ងគមរិច្បច (ECOSOC) ណច្បងថា អងគការមនិណមនរោា ភបិាលមយួ 



125 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

អាច្បក្ត្ូវបានបញ្ឈបជ់ាបបណាត ោះអាស្នន ឬ ែរបច្បញមនិឲ្យចូ្បលរមួបៅរនសងរិច្បចក្បជសាំរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ
ឬ ឲ្យបគែរបច្បញនូវឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់របស់្អងគការមនិណមនរោា ភបិាលបនាោះ រនសងររែីណែល រនសងច្បាំបណាម 
រត្តត បផ្ស្ងបទៀត្ អងគការមនិណមនរោា ភបិាលបនាោះ បាំពានជារណ់ស្តងបលើឋានៈរបស់្ខែួន បោយចូ្បលរមួបៅរនសងគាំរ ូ
ស្រមមភាព ណែលផ្សទសយបៅនងឹបគ្នលបាំែង នងិបគ្នលការែ៍ននើមមនសញ្ញអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ។ 
 
ការអនុញ្ញា ត  

 ត្ាំណាង ាំងឡាយរបស់្អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងក្រុមក្បឹរា 
បស្ែារិច្បច និងស្ងគមរចិ្បច (ECOSOC) គួរណត្ណស្ឡងររការអនសញ្ជញ ត្ស្ក្ម្ភបវ់គគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធ ិ
មនសស្្ ណែលបគ ម្ភនបាំែងក្បាថាន ច្បងចូ់្បលរមួ ។ 
 
 លិខិត្ណែលបស្នើស្សាំការអនសញ្ជញ ត្ គួរណត្ៈ 

 ក្ត្ូវបានោរជូ់នពនិិត្យ បោយម្ភនរាលស្ាំបសក្ត្ផ្សែូវការរបស់្អងគការ ។ 
 បលើរប ើងបោយច្បាស់្ោស់្នូវប ម្ ោះ និងរយៈបពលននវគគក្បជសាំបពញអងគណែលអងគការ ម្ភនបាំែង 

ក្បាថាន ច្បងចូ់្បលរមួ ។ 
 ក្ត្ូវបានច្បសោះហត្ថបលធិបោយក្បធាន ឬ ត្ាំណាងបពញសិ្ទធិរបស់្អងគការបៅរនសងទីក្រងុហ ស្ ៊ឺណែវ និង 
 បង្ហា ញអាំពីប ម្ ោះរបស់្មនសស្្ម្ភន រ ់ (ឬ បក្ច្បើននារ)់ ណែលនឹងបើឡើជាត្ាំណាងឲ្យអងគការបៅរនសងវគគក្បជសាំ 

បពញអងគរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ។ ចូ្បររត្ស់្ម្ភគ ល់ថា ប ម្ ោះរបស់្មនសស្្ ក្ត្ូវណត្ស្របស្របោយ 
ច្បាំៗ ែូច្បប ម្ ោះ ស្របស្របៅរនសងឯរសារអត្តស្ញ្ជញ ែ និងនាមក្ត្រូល គួរណត្ស្របស្រជាអរ្រើាំ ។ 

 
 
 
 
 
 
ធសចកតីផ្ងលង្ការណ៍ជាលាយលកខណ៍អកសរ 

 បៅមសនបពលវគគក្បជសាំបពញអងគណាមយួរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសង 
ឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងក្រុមក្បឹរាបស្ែារិច្បច នងិស្ងគមរិច្បច (ECOSOC) អាច្បោរជូ់នពនិិត្យបៅក្រុម 
ក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ បោយណ រពីគ្នន  ឬ រមួជាមយួនឹងអងគការមនិណមនរោា ភបិាលបផ្ស្ងបទៀត្ នូវបស្ច្បរតីណលែង 
ការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្រណែលពារព់ន័ធនឹងការង្ហររបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ ។ បស្ច្បរតីណលែងការែ៍ 
 ាំងបនោះ រក៏្ត្ូវណត្ស្តីពីអាំពរីមមវត្ថសផ្សងណែរណែលរនសងបនាោះអងគការមនិណមនរោា ភបិាលបនាោះ ម្ភនស្មត្ថភាពពិបស្ស្។ 
កាលណាក្ត្ូវបានទទួល នងិែាំបែើ រការបោយបលធិើិការោា នននក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ភាែ ម បស្ច្បរតីណលែង 
ការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្ររបស់្អងគការមនិណមនរោា ភបិាលបនាោះ កាែ យជាណផ្សនរមយួននរក្មងឯរសារផ្សែូវការ 
ននវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្បនោះ ។ 
 

បែើមបទីទួលបានការអនសញ្ជញ ត្ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនងឹ 
ក្រុមក្បឹរាបស្ែារចិ្បច និងស្ងគមរិច្បច (ECOSOC) គួរណត្បញ្ាូ នលិខិត្ត្តមទូរសារ បោយចូ្បលច្បិត្ត 
ជាងបនាោះ គ៊ឺមសនបពលវគគក្បជសាំបពញអងគណាមយួ បោយបស្នើស្សាំការអនសញ្ជញ ត្បៅកានៈ់ 
ទូរសារបលខៈ ៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ១១  
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 ចូ្បររត្ស់្ម្ភគ ល់ថាៈ 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពបិក្គ្នោះបយាបល់ទូបៅជាមយួនងឹក្រមុក្បរឹាបស្ែារចិ្បច នងិ 

ស្ងគមរចិ្បច (ECOSOC) អាច្បោរជូ់នពិនិត្យនូវបស្ច្បរតណីលែងការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្រណែលមនិ 
បលើស្ពី ២.០០០ ពារយ និង 

 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពបិក្គ្នោះបយាបល់ពបិស្ស្ជាមយួនងឹក្រមុក្បរឹាបស្ែារចិ្បច នងិ 
ស្ងគមរចិ្បច (ECOSOC) ឬ បៅរនសងបញ្ា ី អាច្បោរជូ់នពនិិត្យនូវបស្ច្បរតីណលែងការែ៍ជាោយលរខែ៍ 
អរ្រណែលមនិបលើស្ពី ១.៥០០ ពារយ ។ 

 

  
 
 
 
 
 

 
ធសចកតីផ្ងលង្ការណ៍ជាលាយលកខណ៍អកសររងាា ញធដាយផ្ទទ លា់ត់ 

 

 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងក្រុមក្បរឹាបស្ែារចិ្បច និងស្ងគមរចិ្បច 
(ECOSOC) អាច្បបើឡើបទអនតរាគមនប៍ោយផ្លទ ល់ម្ភត្ប់ៅរនសងអាំ សងច្បាំែស ច្បរបបៀបវារៈស្ាំធិន់ៗ  ាំងអស់្  ាំង 
បៅរនសងរិច្បចពិភារាណវរណញរទូបៅ និងរិច្បចស្នទនាជាលរខែៈទាំនារទ់ាំនងបៅវញិបៅមរបៅរនសងវគគក្បជសាំបពញ 
អងគរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ។ សាថ នភាពណបបបទស្ក្ម្ភបប់ទអនតរាគមនប៍ោយផ្លទ ល់ម្ភត្រ់បស់្អងគការមនិ 
ណមនរោា ភបិាល ណែលបនតវវិត្ត បោយពិចរណាថា ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ជួបក្បជសាំគ្នន ជាបនតបនាទ បប់ពញមយួឆ្ន ាំ 
អាច្បក្ត្ូវបានររប ើញបៅរនសងក្បពន័ធរសាំពយូទរ័ (អរិ្ក្ត្តែិត្) របស់្ក្រមុក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ បៅធិងបក្កាមបគហ 
ទាំពរ័ពត័្ម៌្ភនទាំនារទ់ាំនងអងគការមនិណមនរោា ភបិាល ។ 
 

 ត្ាំណាងអងគការមនិណមនរោា ភបិាល ណែលម្ភនបាំែងក្បាថាន ច្បងប់ើឡើបទអនតរាគមនប៍ោយផ្លទ ល់ម្ភត្ ់ គួរ 
ណត្ច្បសោះប ម្ ោះបោយផ្លទ ល់បៅឯណផ្សនរ “បញ្ា ីវាគមិន” បៅរនសងបនទបក់្បជសាំ (ក្បជសាំបពញអងគ) ។ ទក្មងច់្បសោះប ម្ ោះស្ក្ម្ភប ់
បស្ច្បរតីណលែងការែ៍បោយណ រ និងរមួ អាច្បក្ត្ូវបានបផ្សទរបច្បញពវីសបិសាយរបស់្ក្រុមក្បរឹាសិ្ទធិមនសស្្ នងិគួរណត្ 
ក្ត្ូវបាននាាំយរមរបោយផ្លទ ល់បៅណផ្សនរបនាោះ បៅបពលច្បសោះប ម្ ោះ ។ 
 

 សូ្មរត្ស់្ម្ភគ ល់ថា អងគការមនិណមនរោា ភបិាល មនិក្ត្វូបានអនសញ្ជញ ត្ឲ្យណច្បរចយឯរសារ រូន 
បស្ៀវបៅផ្សតល់ពត័្ម៌្ភន ឬ ស្ម្ភា រៈឯរសារណាមយួបផ្ស្ងបទៀត្បៅរនសងបនទបក់្បជសាំបពញអងគប ើយ ។ ប ោះជាយា៉ា ង 
ណារប៏ោយ ច្បាបច់្បមែងននបស្ច្បរតីណលែងការជាោយលរខែ៍អរ្របង្ហា ញបោយផ្លទ ល់ម្ភត្រ់បស់្អងគការមនិ 
ណមនរោា ភបិាលណែលបានបង្ហា ញជូន អាច្បក្ត្ូវបានោរទ់សរបៅបលើត្សណែលបានរាំែត្ប់ៅណផ្សនរធិងបក្កាយនន 
បនទបក់្បជសាំបពញអងគ ។ រក្មងឯរសារបផ្ស្ងបទៀត្ ាំងអស់្របស់្អងគការមនិណមនរោា ភបិាល អាច្បក្ត្ូវបានោរ ់
ទសរបៅបលើត្សស្ក្ម្ភបអ់ងគការមនិណមនរោា ភបិាលណែលបានរាំែត្ប់ៅធិងបក្ៅបនទបក់្បជសាំបពញអងគ ។ 
 

អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ក្ត្ូវបានជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តឲ្យបមើលឯរសារផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនទូបៅ ណែល 
ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសងណផ្សនររបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ននវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តម
ស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ 

 បស្ច្បរតណីលែងការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្រ គួរណត្ក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យបៅបលធិើកិារោា នននក្រមុ 
ក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ ត្តមរយៈ hrcngo@ohchr.org ។ 
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កិចចប្រជុំប្សធដ្ៀង្គ្នន កនងុ្អំឡងុ្ធព្លផ្តមួយ  
 

 

 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងក្រុមក្បរឹាបស្ែារចិ្បច និងស្ងគមរចិ្បច 
(ECOSOC) កាលណាក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្ឲ្យចូ្បលរមួរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធិមនសស្្ភាែ ម អាច្ប 
បរៀបច្បាំក្ពឹត្តិការែ៍ជាសាធារែៈណែលម្ភនភាពពារព់ន័ធនងឹការង្ហររបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ។ ក្ពឹត្តិការែ៍ 
 ាំងបនោះ ក្ត្ូវបានបគែឹងថាជា “រិច្បចក្បជសាំក្ស្បែៀងគ្នន រនសងអាំ សងបពលណត្មយួ” នងិក្បក្ពឹត្តបៅបៅបក្ៅវគគក្បជសាំបពញ 
អងគ បោយត្តមើមមត្ត បៅរនសងអាំ សងបពលស្ក្ម្ភរអាហារនលងក្ត្ង ់។ 
 
 ត្តមើមមត្ត បោយបញ្ចូលគ្នន នូវការបើឡើបទបង្ហា ញជាក្រមុជាមយួនឹងការពិភារាជាច្បាំហ រិច្បចក្បជសាំ 
ក្ស្បែៀងគ្នន រនសងអាំ សងបពលណត្មយួ ផ្សតល់ែល់អងគការមនិណមនរោា ភបិាលនូវបពលបវោស្ក្ម្ភបណ់ច្បររ ាំណលរបទ 
ពិបសាើនរ៍បស់្បគ នងិចូ្បលរមួបៅរនសងការស្នទនាជាមយួនងឹអងគការមនិណមនរោា ភបិាលបផ្ស្ងបទៀត្ រែា និងអនរ
ពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ (រនសងបនាោះរមួម្ភន អនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពិបស្ស្ ផ្សងណែរ) បលើបញ្ជា សិ្ទធមិនសស្្ និង 
សាថ នភាពននភាពពារព់ន័ធ នងិសារៈស្ាំធិនស់្ក្ម្ភបក់្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ ។ 
 បនទប ់ ក្ត្ូវបានផ្សតល់ជូនបោយឥត្គិត្នលែស្ក្ម្ភបក់ារបរៀបច្បាំរិច្បចក្បជសាំក្ស្បែៀងគ្នន រនសងអាំ សងបពលណត្មយួ 
និងការររប់នទប ់ ក្ត្ូវបានែាំបែើ រការបោយ “អនរមរមសន ទទួលបានមសន” ។ អងគការមនិណមនរោា ភបិាលណែល 
ម្ភនបាំែងក្បាថាន ច្បងស់្ហការឧបត្ថមារចិ្បចក្បជសាំក្ស្បែៀងគ្នន រនសងអាំ សងបពលណត្មយួ គរួណត្បាំបពញ “ទក្មងស់្ហ 
ការឧបត្ថមា” ។52 
 

 អងគការមនិណមនរោា ភបិាលណែលបរៀបច្បាំរិច្បចក្បជសាំក្ស្បែៀងគ្នន រនសងអាំ សងបពលណត្មយួ អាច្បអបញ្ា ើញ អនរ 
ណែលមនិក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្ឲ្យចូ្បលរមួរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ចូ្បលរមួបៅរនសងរិច្បចក្បជសាំ 
ក្ស្បែៀងគ្នន រនសងអាំ សងបពលណត្មយួ ។ បញ្ា ីប ម្ ោះបពញបលញននអនរណែលក្ត្ូវបានអបញ្ា ើញ ក្ត្ូវណត្បាន 
ផ្សតល់ជូនបៅបលធិើិការោា នរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ និងការយិាល័យស្នតិស្សខក្បហិគនីរនសងរយៈបពល ៤៨ 
បម្ភ៉ា ងមសនរិច្បចក្បជសាំបនោះ បែើមបឲី្យអនរណែលក្ត្ូវបានអបញ្ា ើញ ក្ត្ូវបានផ្សតល់ការអនសញ្ជញ ត្ ។ អនរណែលក្ត្ូវបានអបញ្ា ើញ 
នឹងក្ត្ូវបានបច្បញលិខិត្អនសញ្ជញ ត្ស្ក្ម្ភបណ់ត្រចិ្បចក្បជសាំក្ស្បែៀងគ្នន រនសងអាំ សងបពលណត្មយួប៉ាសបណាណ ោះ ។ 
 

  អងគការមនិណមនរោា ភបិាលណែលបរៀបច្បាំរិច្បចក្បជសាំក្ស្បែៀងគ្នន រនសងអាំ សងបពលណត្មយួ ទទួលខសស្ក្ត្ូវ 
ច្បាំបពាោះខែឹមសាររបស់្រិច្បចក្បជសាំបនោះ នងិការអនសវត្តរបស់្អនរចូ្បលរមួបៅឯរិច្បចក្បជសាំ ។ សូ្មរត្ស់្ម្ភគ ល់ផ្សងណែរថាៈ 

 បលធិើិការោា ន មនិផ្សតល់បស្វាបរណក្បផ្លទ ល់ម្ភត្ស់្ក្ម្ភបរ់ិច្បចក្បជសាំក្ស្បែៀងគ្នន រនសងអាំ សងបពលណត្មយួ 
បទ ។ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល អាច្បនាាំយរអនរបរណក្បផ្លទ ល់ម្ភត្ផ់្លទ ល់របស់្បគមរ ក្បសិ្នបបើបគ 
ម្ភនបាំែងក្បាថាន ច្បងប់ាន និងគួរណត្ផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនជូនបៅបលធិើិការោា នឲ្យក្ស្បបៅត្តមបនាោះ ឲ្យ 
បានមសនបពលក្បជសាំ និង 

 ការបក្បើក្បាស់្ម្ភ៉ា ស្សីនលត្របូ/ម្ភ៉ា ស្សីនលត្វបីែអូបៅរនសងរិច្បចក្បជសាំក្ស្បែៀងគ្នន រនសងអាំ សងបពលណត្មយួ មនិ 
ក្ត្ូវបានជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តបទ បវៀរណលងណត្អនរសារពត័្ម៌្ភន និងអនរលត្របូណែលក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្ 
បោយក្ត្ឹមក្ត្ូវជាមយួនឹងការយិាល័យអងគការស្ហក្បជាជាត្ិបៅទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ (UNOG) ។ 
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 ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសងវសបិសាយរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
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ការច៊ូលរមួធៅកនងុ្ និង្ការច៊ូលរមួជាមួយនឹង្អាណតតិ និង្យនតការររសប់្កទម 
ប្រឹកាសទិ្ធិមនុសស 

 
ក. យនតការប្តួតព្ិនិតយធឡើង្វិញតាមដ្ំណាក់កាលជាសកល 

 
 

 
 
 
 
ខ្. គណៈកាម ្ិការ្តលប់្រឹកាននប្កទមប្រឹកាសទិ្ធិមនុសស 

  

ការច៊ូលរមួ និង្ការរមួចំផ្ណកកនុង្ការងារររសគ់ណៈកាម ្ិការ្តលប់្រឹកា 
 អនរមសនរបស់្គែៈរម្ភម ើិការផ្សតល់ក្បឹរា ណែលជាអត្តី្អនសគែៈរមមការ បានទទួលក្បបយាជនជ៍ា 
បក្ច្បើនពីការចូ្បលរមួរបស់្អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងក្រុមក្បឹរាបស្ែារចិ្បច 
និងស្ងគមរិច្បច (ECOSOC) ។ បៅក្ត្ឹមណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ បៅបពលណែលគែៈរម្ភម ើិការផ្សតល់ក្បឹរា បៅ 
រាំពសងណត្បរៀបច្បាំបបងកើត្វធិាននតី្ិវើិី និងវើិសីាស្តស្តការង្ហររបស់្ខែួន ក្រុមក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ បានជាំរសញគែៈរម្ភម  
ើិការផ្សតល់ក្បឹរាបនោះ បៅរនសងការអនសវត្តអាែត្តិរបស់្ខែួន បែើមបបីបងកើត្ឲ្យម្ភនទាំនារទ់ាំនងបៅវញិបៅមរជាមយួ 
នឹងអងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ។ រែា ាំងឡាយ រក៏្ត្ូវបានជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តផ្សងណែរឲ្យ 
ពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនងឹត្អួងគស្ងគមស្សីវលិ មសនបពលការបក្ជើស្ត្តាំងបបរខភាពស្ក្ម្ភបក់ារណត្ងត្តាំងបៅ 
គែៈរម្ភម ើិការផ្សតល់ក្បឹរា ។ 
 

 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ក្ត្ូវបានផ្សតល់សិ្ទធិឲ្យចូ្បលរមួបៅរនសងការង្ហររបស់្គែៈរម្ភម ើិការ ផ្សតល់ 
ក្បឹរា បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើការបរៀបច្បាំ និងការអនសវត្ត ណែលក្ត្ូវបានស្បងកត្ការែ៍បោយគែៈរមមការ 
សិ្ទធិមនសស្្ និងក្រុមក្បរឹាសិ្ទធិមនសស្្ រនសងបនាោះរមួម្ភន បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 1996/31 របស់្ក្រុមក្បឹរា 

ការររប់នទបស់្ក្ម្ភប់ការបរៀបច្បាំរិច្បចក្បជសាំក្ស្បែៀងគ្នន រនសងអាំ សងបពលណត្មយួ គួរណត្ក្ត្ូវបានបញ្ាូ នត្តមទូរសារ 
បៅៈ 
ទូរសារៈ ៤១ (០) ២២ ៩១៧ ៩០ ១១   

 ស្ក្ម្ភបព់ត័្៌ម្ភនបណនថមស្តីពីលិខតិ្អនសញ្ជញ ត្ បស្ច្បរតណីលែងការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្រ បស្ច្បរតណីលែង 
ការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្របង្ហា ញបោយផ្លទ ល់ម្ភត្ ់ នងិរចិ្បចក្បជសាំក្ស្បែៀងគ្នន រនសងអាំ សងបពលណត្មយួ ចូ្បរចូ្បល 
បមើលបគហទាំពរ័ពត័្៌ម្ភនទាំនារទ់ាំនងអងគការមនិណមនរោា ភបិាលបៅរនសងក្បពន័ធរសាំពយូទរ័ (អរិ្ក្ត្តែិត្) របស់្ក្រុម 
ក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 

i 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនពសិាត រស្តីពីវើិីបក្បើក្បាស់្ និងចូ្បលរមួជាមយួនឹងយនតការក្ត្តួ្ពនិតិ្យប ើងវញិត្តម 
ែាំណារក់ាលជាស្រល សូ្មបមើលជាំពូរ VII (យនតការក្ត្តួ្ពនិតិ្យប ើងវញិត្តម ែាំណារក់ាលជា 
ស្រល) ននបស្ៀវបៅបនោះ ។ 

 

i 
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បស្ែារិច្បច និងស្ងគមរិច្បច (ECOSOC) ទនទមឹនឹងបនោះធានាឲ្យម្ភនការរមួច្បាំណែរក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាពបាំផ្សសត្ 
របស់្អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ។ 
 

 អងគការមនិណមនរោា ភបិាលណែលចបអ់ារមមែ៍ច្បងចូ់្បលរមួជាអនរស្បងកត្ការែ៍បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគ
របស់្គែៈរម្ភម ើិការផ្សតល់ក្បរឹា គួរណត្ រទ់ងនឹងបលធិើិការោា ន ។ 
 
 
 

 
 
គ. នីតិវិ្ីរតឹង្ 

 
 
 
 

 
ឃ. យនតការព្ិធសស 
 
 
 
 
 

ង្. ប្កទមការងារររសប់្កទមប្រឹកាសទិ្ធមិនុសស 
 

ប្កទមការងារទ្ទ្ួលរនទុកសទិ្ធិទ្ទ្ួល នការអភិវឌឍដ្៏ទ្៊ូលទំ្៊ូលាយ 
ការច៊ូលរមួធៅកនុង្វគគប្រជុធំព្ញអង្គររសប់្កទមការងារ 

 បោយសារក្រុមការង្ហរ ម្ភនលរខែៈបបើរច្បាំហ អងគការមនិណមនរោា ភបិាលរនសងឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ 
ជាមយួនឹងក្រុមក្បរឹាបស្ែារចិ្បច នងិស្ងគមរិច្បច (ECOSOC) អាច្បចូ្បលរមួបៅរនសងណផ្សនរជាសាធារែៈននវគគក្បជសាំ 
បពញអងគរបស់្ក្រុមការង្ហរបនោះ ។  
 

 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ណែលចូ្បលរមួរនសងរចិ្បចក្បជសាំរបស់្ក្រមុការង្ហរពបិស្ស្រក្មតិ្ខពស់្ទទលួបនទសរ 
អនសវត្តនសិ៍្ទធទិទលួបានការអភវិឌ្ឍ ម្ភនឱកាស្បើឡើបស្ច្បរតីណលែងការែ៍បបើរ ។ 
 
 
 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពីវើិីរមួច្បាំណែរបៅរនសងការង្ហររបស់្គែៈរម្ភម ើកិារផ្សតល់ក្បរឹា សូ្ម 
 រទ់ងៈ 
HRCAdvisoryCommittee@ohchr.org 
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ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនពសិាត រស្តីពីវើិីរមួច្បាំណែរពត័្ម៌្ភនស្ក្ម្ភបន់តី្វិើិបីតងឹ សូ្មបមើលជាំពូរ VIII (ការ 
ោរជូ់នពនិតិ្យនូវពារយបែតឹ ងបលើការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធមិនសស្្ណែលម្ភនទ ារីរែ៍)  នន 
បស្ៀវបៅបនោះ និងចូ្បរ រទ់ង CP@ohchr.org ។ 

 

i 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនពសិាត រស្តីពីវើិីបក្បើក្បាស់្ និងចូ្បលរមួជាមយួនឹងយនតការពបិស្ស្ ចូ្បរបមើលជាំពូរ VI 
(យនតការពបិស្ស្) ននបស្ៀវបៅបនោះ ។  
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ការរមួចំផ្ណកធៅកនុង្ការងារររសប់្កទមការងារ 

 រិច្បចការស្ាំធិនប់ាំផ្សសត្មយួរនសងច្បាំបណាមរិច្បចការស្ាំធិនប់ាំផ្សសត្ជាបក្ច្បើន ណែលក្ត្ូវបានក្បគល់ជូនបៅក្រុម 
ការង្ហរ គ៊ឺក្ត្ូវក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិបលើរបាយការែ៍ និងពត័្ម៌្ភនណាមយួបផ្ស្ងបទៀត្ណែលក្ត្ូវបានោរជូ់ន
ពិនិត្យបោយអងគការមនិណមនរោា ភបិាល ស្តីពីទាំនារទ់ាំនង រវាងស្រមមភាពរបស់្អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និង 
សិ្ទធិទទួលបានការអភវិឌ្ឍ ។ ក្រុមការង្ហរ ទទួលសាឡ គមនក៍ារចូ្បលរមួច្បាំណែររបស់្អងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
និងត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ។ បនោះគ៊ឺក្ត្ូវបានស្ក្មបស្ក្មួលមយួណផ្សនរត្តមរយៈការង្ហររបស់្ក្រុមការង្ហរពិបស្ស្ 
រក្មតិ្ខពស់្ ណែលវគគក្បជសាំបពញអងគជាសាធារែៈរបស់្ក្រមុការង្ហរពិបស្ស្រក្មតិ្ខពស់្បនោះ បបើរច្បាំហឲ្យម្ភនការ 
ចូ្បលរមួរបស់្ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ និងអងគការមនិណមនរោា ភបិាលែប៏ក្ច្បើនស្នធឹរស្នាធ ប ់។ 
 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ ក្ត្ូវបានជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តឲ្យោរជូ់ន 
ពិនិត្យនូវបស្ច្បរតីណលែងការែ៍ ាំងឡាយ នងិចូ្បលរមួជាមយួនឹងក្រុមការង្ហរពិបស្ស្បលើស្រមមភាពរបស់្ក្រុម 
ការង្ហរពិបស្ស្បនោះ ណផ្សនការការង្ហរ និងការអនសវត្តអនសសាស្នរ៍បស់្ក្រុមការង្ហរ ។ 
 
ច. ធវទ្ិកាសង្គម 
ការច៊ូលរមួធៅកនុង្កិចចប្រជុនំនធវទ្ិកាសង្គម 

 បវទិកាស្ងគម បបើរច្បាំហឲ្យម្ភនការចូ្បលរមួរបស់្អនរពារព់ន័ធណែលបានចបអ់ារមមែ៍ រនសងបនាោះរមួ 
ម្ភនៈ53 

 អងគការអនតររោា ភបិាល ។ 
 ណផ្សនរខសស្ៗគ្នន ននក្បពន័ធស្ហក្បជាជាត្ិ ជាពិបស្ស្ អនរម្ភនអាែត្តិននយនតការក្បធានបទ និងយនតការ 

ននរាលម្ភ៉ា ស្សីនែរឹនាាំណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 គែៈរមមការបស្ែារិច្បចត្ាំបន ់។ 

                                                 
53

 ចូ្បរបមើលបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 6/13 របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ។ 

អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងក្រុមក្បឹរាបស្ែារិច្បច នងិស្ងគម 
រិច្បច (ECOSOC) ណែលបានចបអ់ារមមែ៍ច្បងចូ់្បលរមួបៅរនសងក្រមុការង្ហរ ឬ ក្រមុការង្ហរពបិស្ស្ 
រក្មតិ្ខពស់្ គួរណត្បាំបពញទក្មងច់្បសោះប ម្ ោះ (ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនពីបគហទាំពរ័ណែលបានបូជា 
វភិាជនប៍ៅរនសងវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិ  

មនសស្្ (OHCHR)) និងបផ្សាើវារមួជាមយួនឹងស្ាំបែើ ស្សាំការអនសញ្ជញ ត្ណែលក្ត្ូវបានច្បសោះហត្ថបលធិរបស់្ខែួនបៅ 
កានៈ់ 
មស្តនតីទ្ទ្ួលរនទុក្តលក់ារអនុញ្ញា ត 
ទូរសារបលខៈ ៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩០១០ 
ទូរស័្ពទបលខៈ ៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩៨២៩ 
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 ទីភាន រង់្ហរ និងអងគការជាំនាញ ជាពិបស្ស្ រមមវើិីអភវិឌ្ឍនស៍្ហក្បជាជាត្ិ (UNDP) ើនាគ្នរពិភព 
បោរ មូលនើិិរបូិយវត្ថសអនតរជាត្ិ និងអងគការពាែិជារមមពិភពបោរ ។ 

 ត្ាំណាងណែលក្ត្ូវបានបក្ជើស្ត្តាំងបោយសាថ បន័ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (NHRI) និងអងគការមនិ 
ណមនរោា ភបិាលរនសងឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងក្រុមក្បឹរាបស្ែារចិ្បច និងស្ងគមរចិ្បច (ECOSOC) 
និង 

 អងគការមនិណមនរោា ភបិាលបផ្ស្ងបទៀត្ ជាពិបស្ស្ ត្ួអងគណែលបលច្បប ើងលមីៗ ែូច្បជា ក្រុមតូ្ច្ប នងិ 
ស្ម្ភគមជនបទ និងទីក្រងុពីក្រុមក្បបទស្បជឿនបលឿន និងក្រុមក្បបទស្ក្រីក្រ ក្រមុក្បឆ្ាំងនឹងភាព 
ក្រីក្រ ស្ម្ភគមអនរណក្ស្ច្បាំការ និងរសិ្ររ នងិស្ម្ភគមជាត្ិ នងិអនតរជាត្ិរបស់្បគ អងគការស្ម័ក្គច្បិត្ត 
ស្ម្ភគមយសវជន អងគការស្ហគមន ៍ ស្ហជីព និងស្ម្ភគមពលររ រែូ៏ច្បជា ត្ាំណាងវស័ិ្យឯរជន 
ើនាគ្នរត្ាំបន ់នងិក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថស និងទីភាន រង់្ហរអភវិឌ្ឍនអ៍នតរជាត្ិបផ្ស្ងបទៀត្ ។  

 
 ការចូ្បលរមួរបស់្ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិបៅរនសងបវទិកាស្ងគម ក្ត្ូវម្ភនមូលោា នបៅបលើការបរៀបច្បាំ រនសងបនាោះ 
រមួម្ភន បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 1996/31 របស់្ក្រុមក្បឹរាបស្ែារិច្បច និងស្ងគមរចិ្បច (ECOSOC) និងការអនសវត្ត 
ណែលក្ត្ូវបានស្បងកត្ការែ៍បោយគែៈរមមការសិ្ទធិមនសស្្ ទនទឹមនងឹបនោះធានាឲ្យម្ភនការរមួច្បាំណែរក្បរប 
បោយក្បសិ្ទធភាពបាំផ្សសត្របស់្អងគភាពណែលក្ត្ូវបានបរៀបរាបធ់ិងបលើ ។ ក្រុមក្បរឹាសិ្ទធិមនសស្្ រប៏ានបស្នើស្សាំ 
ឲ្យការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ណស្ឡងររមបើយបាយ 
ក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាពរនសងការធានាឲ្យម្ភនការពិបក្គ្នោះបយាបល់ និងការចូ្បលរមួណែលអាច្បម្ភនទូលាំទូោយ 
បាំផ្សសត្របស់្ត្ាំណាងមរពីក្គបត់្ាំបន ់ជាពិបស្ស្ ត្ាំណាងមរពីក្បបទស្រាំពសងអភវិឌ្ឍន ៍បៅរនសងបវទិកាស្ងគម រនសង 
បនាោះរមួម្ភន បោយបបងកើត្ឲ្យម្ភនភាពជានែគូជាមយួនឹងអងគការបក្ៅរោា ភបិាល វស័ិ្យឯរជន នងិអងគការអនតរ 
ជាត្ិ ផ្សងណែរ ។54 
 
 
 

 
 
 
 

្. ធវទ្ិការញ្ញា ប្កទមជនភាគតិច 
ការច៊ូលរមួធៅកនុង្កិចចប្រជុរំរសធ់វទ្ិការញ្ញា ប្កទមជនភាគតិច 

 បវទិការបញ្ជា ក្រុមជនភាគត្ិច្ប គ៊ឺបបើរច្បាំហឲ្យម្ភនការចូ្បលរមួរបស់្អងគការមនិណមនរោា ភបិាលរនសងឋានៈ 
ពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនងឹក្រុមក្បឹរាបស្ែារិច្បច និងស្ងគមរិច្បច (ECOSOC) និងអងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
បផ្ស្ងបទៀត្ណែលបគ្នលបៅ និងបគ្នលបាំែងរបស់្បគ គ៊ឺអនសបោមបៅត្តមសាម រត្ី បគ្នលបាំែង និងបគ្នលការ 
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 ចូ្បរបមើលបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 6/13 របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្បនោះ ។ 

ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ណែលបានចបអ់ារមមែ៍ច្បងចូ់្បលរមួបៅរនសងបវទកិាស្ងគម គួរណត្ រទ់ងនងឹបលធិ 
ើិការោា នរបស់្បវទិកាស្ងគម ។ 

 
ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថម សូ្ម រទ់ងនងឹៈ 
socialforum@ohchr.org 
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132 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

ែ៍ននើមមនសញ្ញអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ ការចូ្បលរមួ រក៏្ត្ូវបានបបើរច្បាំហែល់ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ 
រនសងបនាោះរមួម្ភន អនរសិ្រាជានខ់ពស់្ និងមស្តនតីជាំនាញធិងបញ្ជា ក្រុមជនភាគត្ចិ្បផ្សងណែរ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
ការធប្ជើសតាងំ្ធរកខភាព្សប្ារ់ការផ្តង្តាងំ្ជាប្រធានធវទ្ិកា 

 បោយអនសបោមត្តមបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 5/1 របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ អងគការមនិណមនរោា  
ភបិាលរនសងឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងក្រមុក្បឹរាបស្ែារិច្បច និងស្ងគមរិច្បច (ECOSOC) នងិអនរស្បងកត្ 
ការែ៍បផ្ស្ងបទៀត្របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ ក្ពមជាមយួនឹងរែាជាស្ម្ភជិររបស់្ក្រមុក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្បនោះ 
រអ៏ាច្បបស្នើប ើងផ្សងណែរនូវបបរខភាពស្ក្ម្ភបក់ារណត្ងត្តាំងជាក្បធានបវទិកាបញ្ជា ក្រុមជនភាគត្ិច្ប ។ 
 
ជ. យនតការមស្តនតីជំនាញទ្ទ្ួលរនទុកសទិ្ធិជនជាតិធដ្ើមភាគតិច 

 
ការច៊ូលរមួធៅកនុង្កិចចប្រជុរំរសយ់នតការមស្តនតីជនំាញ 

 រិច្បចក្បជសាំក្បចាំឆ្ន ាំរបស់្យនតការមស្តនតីជាំនាញ គ៊ឺបបើរច្បាំហឲ្យម្ភនការចូ្បលរមួរបស់្ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ រនសង 
បនាោះរមួម្ភន អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងអងគការជនជាត្ិបែើមភាគត្ចិ្ប ។ 
 
ម៊ូលនិ្ិសមប័្គចតិតសប្ារ់ជនជាតិធដ្ើមភាគតិច 

 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ រគ៏ួរណត្យល់ែឹងផ្សងណែរនូវមលូនើិសិ្ម័ក្គច្បតិ្តស្ក្ម្ភបជ់នជាត្បិែើមភាគត្ចិ្ប ណែល 
ក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើង បែើមបជីួយ ែល់ត្ាំណាងរបស់្ស្ហគមន ៍និងអងគការជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្បធិងណផ្សនរហិរញ្ញ វត្ថស 
បែើមបចូី្បលរមួបៅរនសងយនតការមស្តនតីជាំនាញ និងបវទិកាអច្បិនស្តនតយស៍្តីពីបញ្ជា ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប ។ 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិណែលបានចបអ់ារមមែ៍ច្បងចូ់្បលរមួ ឬ រមួច្បាំណែររនសងការង្ហររបស់្បវទកិាបញ្ជា  
ក្រមុជនភាគត្ចិ្ប គួរណត្ រទ់ងនឹងបលធិើិការោា នរបស់្បវទិកាបញ្ជា ក្រមុជនភាគត្ិច្បបនោះ ។ 
 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថម សូ្ម រទ់ងនងឹៈ minorityforum@ohchr.org ។ 
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ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិណែលបានចបអ់ារមមែ៍ច្បងចូ់្បលរមួ ឬ រមួច្បាំណែរបៅរនសងការង្ហររបស់្យនតការ 
មស្តនតីជាំនាញ គួរណត្ រទ់ងនងឹបលធិើិការោា នរបស់្យនតការមស្តនតីជាំនាញបនោះ: 
expertmechanism@ohchr.org ។ 

បែើមបរីរបានពត័្ម៌្ភនបណនថមបទៀត្ស្តីពមីលូនើិសិ្ម័ក្គច្បតិ្តស្ក្ម្ភបជ់នជាត្បិែើមភាគត្ចិ្ប រនសងបនាោះរមួម្ភន 
លរខែវនិិច្បឆយ័ស្ក្ម្ភបក់ារបក្ជើស្បរ ើស្ក្រុមអនរទទួលផ្សល សូ្មបមើលជាំពូរ IX (មលូនើិ ិនងិជាំនយួ) 
ននបស្ៀវបៅបនោះ ។ 

i 

mailto:expertmechanism@ohchr.org


133 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 
 
 
 

ការធប្ជើសតាងំ្ធរកខភាព្សប្ារ់ការផ្តង្តាងំ្ធៅយនតការមស្តនតីជនំាញ 
 ក្ស្បបៅត្តមបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 5/1 របស់្ក្រុមក្បរឹាសិ្ទធិមនសស្្ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
និងអងគការសិ្ទធមិនសស្្បផ្ស្ងបទៀត្ អាច្បបក្ជើស្ត្តាំងបបរខភាពស្ក្ម្ភបក់ារណត្ងត្តាំងជាមស្តនតីជាំនាញឯររាជយ 
ស្ក្ម្ភបយ់នតការមស្តនតីជាំនាញ ។ បសគគល រអ៏ាច្បបក្ជើស្ត្តាំងខែួនឯងជាបបរខភាពបានណែរ ។ 
 

 លរខែវនិិច្បឆយ័ស្ក្ម្ភបក់ារណត្ងត្តាំងជាមស្តនតជីាំនាញឯររាជយ គ៊ឺជាំនាញ បទពិបសាើនប៍ៅរនសងវស័ិ្យនន 
អាែត្តិ ឯររាជយភាព អនាគត្ិ ភាពស្សច្បរតិ្ផ្លទ ល់ខែួន និងភាពមនិលបមអៀង ។ ការពិចរណាបោយក្ត្ឹមក្ត្ូវ រ ៏
ក្ត្ូវបានបផ្លត ត្ផ្សងណែរបៅបលើត្សលយភាពបយនឌ្រ័ ការបើឡើជាត្ាំណាងភមូសិាស្តស្តក្បរបបោយស្មើម ៌ និងការបើឡើ 
ជាត្ាំណាងស្មក្ស្បននក្បពន័ធច្បាបខ់សស្ៗគ្នន  ។ 
 

 

 
 
 
 
 
 
ឈ. ធសចកតីប្រកាសប្កទង្ឌផឺ្រ ន និង្កមមវិ្ីសកមមភាព្ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

បែើមបរីរបានពត័្ម៌្ភនបណនថមបទៀត្ស្តីពីវើិបីក្ជើស្ត្តាំងបបរខភាព និងថាបត្ើែាំបែើ រការណត្ងត្តាំ ែាំបែើ រ 
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១. ប្កទមការងារអនតររដាឋ ភិ ល ទ្ទ្ួលរនទុកអនុវតតន៍ប្រករធដាយប្រសទិ្ធ 
ភាព្ន៊ូវធសចកតីប្រកាសប្កទង្ឌឺផ្រ ន និង្កមមវិ្ីសកមមភាព្ 

 បោយបហត្សថាក្រុមការង្ហរបនោះ ម្ភនលរខែៈបបើរច្បាំហបនាោះ អងគការមនិណមនរោា ភបិាលរនសងឋានៈ 
ពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនងឹក្រុមក្បឹរាបស្ែារិច្បច នងិស្ងគមរិច្បច (ECOSOC) និងអងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
ណែលក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្ឲ្យចូ្បលរមួរនសងស្ននិសី្ទពិភពបោរ អាច្បចូ្បលរមួរនសងរិច្បចក្បជសាំជាសាធារែៈរបស់្ក្រុម 
ការង្ហរបនោះ ។ អងគការមនិណមនរោា ភបិាលណែលចូ្បលរមួរនសងរិច្បចក្បជសាំរបស់្ក្រុមការង្ហរបនោះ ម្ភនឱកាស្បើឡើបស្ច្បរត ី
ណលែងការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្របង្ហា ញបោយផ្លទ ល់ម្ភត្ ់ និងអាច្បោរជូ់នពិនិត្យនូវបស្ច្បរតីណលែងការែ៍ជា 
ោយលរខែ៍អរ្រ ។ 
 
២. ប្កទមមស្តនតីជំនាញឯករាជយដ្៏លបលីាញ 

 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ណែលបានចបអ់ារមមែ៍ច្បងោ់រជូ់នពនិិត្យនូវរបាយការែ៍នានាបៅក្រុម 
មស្តនតីជាំនាញែល៏បលីាញ គួរណត្ រទ់ងនឹងអងគភាពក្បឆ្ាំងនងឹការបរ ើស្បអើងរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ 
 
៣. ប្កទមការងារមស្តនតីជំនាញទ្ទ្ួលរនទុកមនុសសផ្ដ្លានប្តក៊ូលអាប្ព្ិច 

 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងក្រុមក្បរឹាបស្ែារចិ្បច និងស្ងគមរចិ្បច 
(ECOSOC) និងអងគការមនិណមនរោា ភបិាលណែលក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្ឲ្យចូ្បលរមួរនសងស្ននសីិ្ទពិភពបោរ អាច្ប 
ចូ្បលរមួបានបៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រុមការង្ហរ ។ អងគការមនិណមនរោា ភបិាលណែលចូ្បលរមួរនសងវគគក្បជសាំ 
បពញអងគរបស់្ក្រុមការង្ហរបនោះ ម្ភនឱកាស្ោរជូ់នពនិិត្យនូវបស្ច្បរតីក្បកាស្ជាោយលរខែ៍អរ្រ និងបើឡើ 
បទបង្ហា ញបោយផ្លទ ល់ម្ភត្ ់។ 
  
 
 
 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល នងិត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ រក៏្ត្ូវបានបស្នើស្សាំផ្សងណែរឲ្យផ្សតល់ែល់ក្រុម 
ការង្ហរបនោះនូវពត័្ម៌្ភន និងរបាយការែ៍ បែើមបជីួយ ឲ្យក្រមុការង្ហរបនោះអាច្បអនសវត្តបាននូវអាែត្តិរបស់្ខែួន ។ 
អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ រអ៏ាច្បស្ហការជាមយួនឹងក្រុមការង្ហរផ្សងណែរ 
បៅបពលណែលក្រុមការង្ហរបនោះ ទទួលបើឡើទស្្នរចិ្បចែល់មលូោា ន បោយផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនបៅរណនែងស្មក្ស្ប នងិ 
បរៀបច្បាំឲ្យមនសស្្និយាយបបញ្ចញបយាបល់ជាមយួនងឹស្ម្ភជិររបស់្ក្រុមការង្ហរបនោះ ។ 
 
៤. គណៈកាម ្ិការព្ិធសសទ្ទ្ួលរនទុកធរៀរចលំមអិតសតង្់ដារំធព្ញរផ្នថម 

 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងក្រុមក្បរឹាបស្ែារចិ្បច និងស្ងគមរចិ្បច 
(ECOSOC) និងអងគការមនិណមនរោា ភបិាល ណែលក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្ឲ្យចូ្បលរមួបៅរនសងស្ននិសី្ទពភិពបោរ 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពកីារចូ្បលរមួបៅរនសងក្រុមការង្ហរ ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ការយិា 
ល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ 
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អាច្បចូ្បលរមួបៅរនសងរចិ្បចក្បជសាំជាសាធារែៈរបស់្ក្រុមការង្ហរ និងម្ភនឱកាស្អានបស្ច្បរតីណលែងការែ៍ជាោយ- 
លរខែ៍អរ្រ បោយផ្លទ ល់ម្ភត្ ់។ 
 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បក្ត្ូវបានបស្នើស្សាំឲ្យរមួច្បាំណែរជាពត័្ម៌្ភន និងការសិ្រា ែល់គែៈរម្ភម ើិការ 
ពិបស្ស្ ។ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិណែលបានចបអ់ារមមែ៍ច្បងប់ើឡើែូបច្បនោះ គួរណត្ រទ់ងនងឹអងគភាពក្បឆ្ាំងនងឹការ 
បរ ើស្បអើងរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ 
 
៥. គណៈកាម ្ិការធរៀរចំធប្តៀមរប្មទង្សននិសទី្ប្តួតព្ិនិតយធឡើង្វញិប្កទង្ 

ឌឺផ្រ ន និង្ប្កទមការងារអនតររដាឋ ភិ ល អនតរវគគប្រជុំធព្ញអង្គដ្៏ទ្៊ូល ំ
ទ្៊ូលាយ ធដ្ើមបតីាមដានការងារររសគ់ណៈកាម ្ិការធរៀរចំធប្តៀមរប្មទង្ 
សននិសទី្ប្តួតព្និិតយធឡើង្វិញប្កទង្ឌឺផ្រ ន 

 
 គែៈរម្ភម ើិការបរៀបច្បាំបក្ត្ៀមបក្មុង នងិក្រុមការង្ហរអនតររោា ភបិាលែទូ៏លាំទូោយ ក្ត្ូវបានបបងកើត្ 
ប ើង បែើមបបីរៀបច្បាំបក្ត្ៀមស្ក្ម្ភបស់្ននិសី្ទក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ។ លរខែវនិចិ្បឆយ័ និងការបរៀបច្បាំធិងបក្កាម 
អនសវត្តច្បាំបពាោះការចូ្បលរមួរបស់្អងគការមនិណមនរោា ភបិាល បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើិការបរៀបច្បាំ 
បក្ត្ៀមបក្មុង ។ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ណែលក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្ឲ្យចូ្បលរមួបៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគ ាំងបនោះ 
រអ៏ាច្បចូ្បលរមួបានផ្សងណែរបៅរនសងរិច្បចក្បជសាំរបស់្ក្រុមការង្ហរអនតររោា ភបិាលែទូ៏លាំទូោយ ។ 

 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងក្រុមក្បរឹាបស្ែារចិ្បច និងស្ងគមរចិ្បច 
(ECOSOC) ក្ត្ូវបានអបញ្ា ើញឲ្យចូ្បលរមួបោយបពញបលញបៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគ ាំងអស់្របស់្ 
គែៈរម្ភម ើិការបរៀបច្បាំបក្ត្ៀមបក្មុង បោយអនសបោមបៅត្តមបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 1996/31 
របស់្ក្រុមក្បឹរាបស្ែារចិ្បច នងិស្ងគមរចិ្បច (ECOSOC) ។ 

 អងគការមនិណមនរោា ភបិាលណែលគ្នម នឋានៈណបបបនោះ ណែលក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្ឲ្យចូ្បលរមួបៅរនសងស្ននិសី្ទ 
ពិភពបោរ និងយនតការបនតរបស់្ស្ននិសី្ទបនោះ ក្ត្ូវបានអបញ្ា ើញឲ្យចូ្បលរមួបោយបពញបលញបៅរនសង 
វគគក្បជសាំបពញអងគ លសោះក្ត្តណត្រោា ភបិាល បលើរប ើងអាំពីបញ្ជា ណែលពារព់ន័ធនឹងលិខិត្អនសញ្ជញ ត្របស់្បគ 
បនាោះ ។ ក្បសិ្នបបើបញ្ជា  ក្ត្ូវបានបលើរប ើង រទ់ងនងឹលិខិត្អនសញ្ជញ ត្របស់្អងគការមនិណមនរោា ភ ិ
បាលណាមយួ អងគការមនិណមនរោា ភបិាលបនាោះ ក្ត្ូវបានផ្សតល់នូវឱកាស្ បែើមបបី្ែើយត្ប បោយម្ភនការ 
ស្បក្មច្បច្បិត្តច្បសងបក្កាយណែលក្ត្ូវបានបើឡើប ើងបោយគែៈរម្ភម ើិការបរៀបច្បាំបក្ត្ៀមបក្មុង បោយអនស 
បោមបៅត្តមែាំបែើ រការនីត្វិើិីស្តងោ់រណែលក្ត្ូវបានរាំែត្ប់ៅរនសងបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 1996/ 
31 ។ 

 អងគការមនិណមនរោា ភបិាលណែលគ្នម នឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ និងមនិក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្ឲ្យចូ្បលរមួបៅ 
រនសងស្ននិសី្ទពិភពបោរ នងិយនតការបនតរបស់្ស្ននិសី្ទបនោះ អាច្បោរជូ់នពិនតិ្យនូវពារយស្សាំចូ្បលរមួ 
បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើិការបរៀបច្បាំបក្ត្ៀមបក្មុង បៅបលធិើិការោា នរបស់្គែៈ 
រម្ភម ើិការបនោះ ។ បលធិើិការោា ន ក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិបលើពារយស្សាំ ាំងអស់្ណែលក្ត្ូវបានទទួល 
បែើមបធីានាថា វា បាំបពញត្ក្មវូការណែលក្ត្ូវបានរាំែត្ប់ៅរនសងបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 1996/31 និង 
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 ត្ាំណាងរបស់្ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្បណែលក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្ បោយអនសបោមបៅត្តមបស្ច្បរតីស្បក្មច្ប 
ច្បិត្តបលខ 1995/32 របស់្ក្រុមក្បឹរាបស្ែារិច្បច នងិស្ងគមរចិ្បច (ECOSOC) ណែលបង្ហា ញពីការស្ម័ក្គច្បិត្ត 
ច្បងចូ់្បលរមួបៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើិការបរៀបច្បាំបក្ត្ៀមបក្មុង នឹងក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្ ។ 
ត្ាំណាងរបស់្ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្បែនទបទៀត្ណែលបានចបអ់ារមមែ៍ រអ៏ាច្បក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្ផ្សងណែរ 
បោយអនសវត្តត្តមនីត្ិវើិីស្តងោ់ណែលក្ត្ូវបានរាំែត្ប់ៅរនសងបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 1996/31 ។ 

 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ណែលចូ្បលរមួបៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្គែៈរម្ភម ើកិារបរៀបច្បាំបក្ត្ៀម 
បក្មុង និងក្រុមការង្ហរអនតររោា ភបិាលែទូ៏លាំទូោយ ម្ភនឱកាស្អានបស្ច្បរតីណលែងការែ៍ជាោយលរខែ៍ 
អរ្របោយផ្លទ ល់ម្ភត្ ់និងអាច្បោរជូ់នពិនិត្យនូវបស្ច្បរតីណលែងការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្រ ។ 
 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងក្រុមក្បរឹាបស្ែារចិ្បច និងស្ងគមរចិ្បច 
(ECOSOC) និងអងគការមនិណមនរោា ភបិាលណែលក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្ឲ្យចូ្បលរមួបៅរនសងស្ននិសី្ទពិភពបោរ និង 
យនតការបនតរបស់្ស្ននិសី្ទបនោះ រនសងបនាោះរមួម្ភន គែៈរម្ភម ើិការបរៀបច្បាំបក្ត្ៀមបក្មុង ផ្សងណែរ រអ៏ាច្បចូ្បលរមួ 
បានបៅរនសងស្ននិសី្ទក្ត្តួ្ពិនតិ្យប ើងវញិផ្សងណែរ ។55 
 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ណែលគ្នម នឋានៈណបបបនោះ និងមនិក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្ឲ្យចូ្បលរមួបៅរនសង 
ស្ននិសី្ទពិភពបោរ និងយនតការបនតរបស់្ស្ននិសី្ទបនោះ ក្ត្ូវបានបស្នើស្សាំឲ្យោរជូ់នពិនិត្យនូវពារយស្សាំចូ្បលរមួ 
បៅរនសងស្ននិសី្ទក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ។ 

                                                 
55

 ចូ្បរបមើល “របាយការែ៍របស់្ក្រមុក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ស្តីពកីារចូ្បលរមួស្ក្ម្ភបស់្ននសីិ្ទក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិក្រងុឌ្៊ឺណប នៈ របាយការែ៍របស់្គែៈរម្ភម  
ើិការបរៀបច្បាំបក្ត្ៀមបក្មងុស្តីពីវគគក្បជសាំបពញអងគទីមយួរបស់្គែៈរម្ភម ើកិារបនោះ” (វធិានទី ៦៦ នន A/62/375) ។ 
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្នធានររសក់ារយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្ួល
រនទុកសទិ្ធមិនុសស 
  
វុិរសាយររសប់្កទមប្រឹកាសទិ្ធិមនុសស 

  
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ គួរណត្បមើលបគហទាំពរ័អសិនបើើែិត្របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ជាបទៀង ត្ ់ បែើមប ី
ររពត័្ម៌្ភនបច្បចសបបននភាព និងពត័្ម៌្ភនស្តីពីការចូ្បលរមួបៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រមុក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្បនោះ។ 
ត្តមើមមត្ត ពត័្ម៌្ភនណែលពារព់ន័ធណត្នងឹវគគក្បជសាំបពញអងគ ក្ត្ូវបានោរផ់្សាយបៅរនសងវសបិសាយរនសងរយៈបពលពីរ 
ស្បាត ហ៍ មសនវគគក្បជសាំបពញអងគសាមញ្ញនមីយួៗ ។  
 
ប្រព្័នធកុំព្យ ៊ូទ្័រ (អិកសប្តាណិត) 

 
 ក្បពន័ធរសាំពយូទរ័ (អិរ្ក្ត្តែិត្) ក្ត្ូវបានភាា បប់ៅនឹងវសបិសាយរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ ។ វាម្ភនៈ 

 បស្ច្បរតីក្ពាងននបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត នងិបស្ច្បរតីស្បក្មច្បរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ ។ 
 វភិាគ នជាឯរសារមនិផ្សែូវការោយលរខែ៍អរ្ររបស់្រែា និងអនរពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ និង 
 បស្ច្បរតីណលែងការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្រណែលក្ត្ូវបានអានបោយរែា រែាជាអនរស្បងកត្ការែ៍ នងិ 

អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងអនរចូ្បលរមួបផ្ស្ងបទៀត្បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគសាមញ្ញ  និងពិបស្ស្ 
និងរិច្បចក្បជសាំបរៀបច្បាំរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ ។ 

 
 ក្បពន័ធរសាំពយូទរ័ (អរិ្ក្ត្តែិត្) រម៏្ភនទាំពរ័អសនិបើើែិត្ផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនទាំនារទ់ាំនារអ់ងគការមនិណមនរោា ភ ិ
បាល បោយម្ភនពត័្ម៌្ភនពារព់ន័ធណត្នងឹវគគក្បជសាំបពញអងគណែលក្ត្ូវបានបើឡើបច្បចសបបននភាពជាបទៀង ត្ ់។ 
 
 
 
 
 

 
កមមវិ្ី្ាយធៅធលើអុិនធ្ើណិត  

 
 រិច្បចក្បជសាំជាសាធារែៈរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ និងរិច្បចក្បជសាំខែោះននយនតការរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធ ិ
មនសស្្បនោះ អាច្បក្ត្ូវបានបមើលផ្លទ ល់បៅរនសងរមមវើិីផ្សាយបៅបលើអសិនបើើែិត្របស់្ក្រមុក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្បនោះ។ 
រណនែងរមមវើិផី្សាយបៅបលើអសនិបើើែិត្ រម៏្ភនវបីែអូស្តីពរីិច្បចក្បជសាំមសនៗរបស់្ក្រុមក្បរឹាសិ្ទធិមនសស្្ណែលបាន 
ររាទសរ ។ បែើមបបីមើលរមមវើិផី្សាយបៅបលើអសិនបើើែិត្ អនរ នឹងចាំបាច្បក់្ត្ូវបផ្សទរបច្បញពីណផ្សនរទនស់្មក្ស្ប ។ 
 

បែើមបចូី្បលបមើលទាំព័រអសិនបើើែិត្ណែលក្ត្ូវបានការពារបោយពារយស្ម្ភង ត្់ ចូ្បរបាំបពញទក្មងជ់ាបណាត ញ 
បអ ិច្បក្ត្ូនិច្បណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនពីណផ្សនររបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ននវសបិសាយ របស់្ការយិា 
ល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ បៅបពលណែលអនរបាន 
បើឡើរិច្បចការបនោះបហើយ អនរនឹងទទួលបានប ម្ ោះអនរបក្បើក្បាស់្ និងពារយស្ម្ភង ត្ត់្តមអសីណម៉ាល ។ 

 

i 
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បស្វាននរមមវើិីផ្សាយបៅបលើអសិនបើើែិត្ 
ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនពីណផ្សនររបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ 
ននវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ 
(OHCHR) ។  

 

i 
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ឯរ

សា
រ 

ល
ទធផ្ស

ល
បៅ

រន សង
វគ
គក្ប
ជសាំ ប
ពញ

អង
គ 

សា
មញ្

ញរប
ស្
ក្រ
ុមក្
ប ឹរ

ាស្
ទធ ិម

នសស្
្ 


 
កា
រោ

រជ់ូ
នព

និ ិត្
យនូ
វបស្

ច្បរ
ត ីណល
ែងកា

រ-
ែ៍

ជា
ោ

យ
ល
រខែ៍

អរ
្រ 


 
បស្

ច្បរ
ត ីណល
ែងកា

រែ៍
ជា
ោ

យ
ល
រខែ៍

 
អរ

្រប
ង្ហា
ញ
បោ

យ
ផ្លទ
ល់
ម្ភ
ត្ ់

មនិ
ម្ភ
ន 

បត្
ើត្អួ

ងគស្
ងគម

ស្
ស ីវលិ

ណា
ខែោះ

 (
C

S
A
) 
អា
ច្ប 

ច្បល
រមួ
រន សង

រ ិច្ប
ចក្ប
ជសាំ រ
បស្

យ
នតកា

របា
ន 
? 

អង
គកា
រម
និណ
មន

រោ
ាភ
បា
ល

 រ
ន សងឋា

នៈ
ព ិប
ក្គ្ន

ោះ 
បយា

បល់
ជា
មយួ

នងឹ
ក្រ
មុក្
បរឹ

ាប
ស្
ែារ

ិច្បច 
ន ិង

ស្
ងគម

រ ិច្ប
ច (E

C
O

S
O

C
) កា

ល
ណា

ក្ត្
វូ 

បា
នអ

នសញ្ជ
ញត្

 

អង
គកា
រម
និណ
មន

រោ
ាភ
បា
ល

 រ
ន សងឋា

នៈ
ព ិប
ក្គ្ន

ោះ 
បយា

បល់
ជា
មយួ

នងឹ
ក្រ
មុក្
បរឹ

ាប
ស្
ែារ

ិច្បច 
ន ិង

ស្
ងគម

រ ិច្ប
ច (E

C
O

S
O

C
) កា

ល
ណា

ក្ត្
វូ 

បា
នអ

នសញ្ជ
ញត្

 

អង
គកា
រម
និណ
មន

រោ
ាភ
បា
ល

 រ
ន សងឋា

នៈ
ព ិប
ក្គ្ន

ោះ 
បយា

បល់
ជា
មយួ

នងឹ
ក្រ
មុក្
បរឹ

ាប
ស្
ែារ

ិច្បច 
ន ិង

ស្
ងគម

រ ិច្ប
ច (E

C
O

S
O

C
) កា

ល
ណា

ក្ត្
វូ 

បា
នអ

នសញ្ជ
ញត្

 

ត្ួអ
ងគស្

ងគ សម
ស្
ស ីវលិ

 (
C

S
A
) 
មនិ

អា
ច្បច្ប

ល
រមួ
 

បៅ
រន សង

រច្ប
ចក្ប
ជសាំ  

ាំងឡា
យ
រប
ស្
យ
នតកា

រ-
បែ

ត ឹង
 
ឬ 

ក្រ
ុមកា

រង្ហ
ររប

ស្
យ
នតកា

របន
ោះ 

បា
នប
ទ 

។ 
រ ិច្ប

ចក្ប
ជសាំ  

ាំងប
នោះ

 ម្ភ
នល

រខែ
ៈ 

ឯរ
ជន

 ។
 

រ ិច្ប
ចក្ប
ជសាំ /
យ
នតកា

រ 
 

ស្
មយ័

ក្ប
ជសាំ ប
ពញ

អង
គសា

មញ្
ញ 

ន ិង
ព ិប
ស្
ស្
 

រប
ស្
ក្រ
មុក្
ប ឹរ

ាស្
ទធមិ

នសស្
្ 

យ
នតកា

រក្ត្
ត្ព

និ ិត្
យប 

ើងវ
ញិ
ត្ត
មែ

ាំ
ណា

រកា
ល
ជា
ស្
រល

 

គែ
ៈរ
ម្ភម
ើ ិកា

រផ្ស
តល់
ក្ប
រឹា

នន
ក្រ
មុ

ក្ប
ឹរា

 ស្
ទធ ិម

នសស្
្ 

យ
នតកា

រប
ែ
ត ឹង
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បត្
ើកា
ររមួ

ច្បាំណ
ែ

រ 
ាំងប
នោះ

 
អា
ច្បម្ភ

ន 
ទក្
មង

ែ់ូច្ប
បម
តច្ប 
? 

      
 កា

រោ
រជ់ូ

នព
និ ិត្

យនូ
វបស្

ច្បរ
ត ីអាំពា

វនា
វ 

បនា
ទន
/់រ
រែី

ជា
ល
រខែ

ៈប
សគគល

 

 កា

រផ្ស
តល់
កា
រគ្ន

ាំក្ទ
ស្
ក្ម្ភ

បែ់
ាំ បែ

ើរ 
ទស្

្ន
រ ិច្ប

ចក្ប
ច
ាំក្ប
បទ
ស្

 

 កា

រខ
ត្ខ

ាំពសោះ
ពា
រស្

 ូមត្
ិ ផ្ស
្ព
ឡផ្សា

យ
 

ត្ត
មោ

នប
នត 
ន ិង

អន
សវត្
តកា
រង្ហ

ររប
ស្
 

យ
នតកា

រព
បិស្

ស្
 


 កា

រជ
បួក្
បជ

សាំ ជា
មយួ

ន ឹង
អនរ

ម្ភ
នអា

ែ
ត្ត ិ


 កា

របក្
ជ ើស្

ត្ត
ាំងប
បរ

ខជន
ស្
ក្ម្ភ

បជា
អនរ

ម្ភ
នអា

ែ
ត្ត ិ


 
កា
រោ

រជ់ូ
នព

និ ិត្
យនូ
វបស្

ច្បរ
ត ីណល
ែងកា

រ
ែ៍

បៅ
ក្រ
មុកា

រង្ហ
រ 


 
កា
រច្ប
ល
រមួ
ជា
មយួ

ន ឹង
ក្រ
ុមកា

រង្ហ
រ 

ព ិប
ស្
ស្

 

 
កា
រខ
ត្ខ

ាំពសោះ
ពា
រអ
នសវ
ត្តអ

នសសា
ស្
ន ៍

រប
ស្
ក្រ
ុមកា

រង្ហ
របន

ោះ 


 កា

រោ
រជ់ូ

នព
និ ិត្

យនូ
វព
ត្ម្ភ

នប
ៅ
បវទ

កា
ស្
ងគម

បន
ោះ 

បត្
ើត្ួអ

ងគស្
ងគម

ស្
ស ីវលិ

 (C
S

A
) ណា

ខែោះ
 អា

ច្ប 
រមួ
ច្បាំណ
ែ

រប
ៅ
រន សង

កា
រង្ហ

ររប
ស្
យ
នតកា

រ 
(បក្
ៅ
ព ី
ត្ត
មរ
យ
ៈកា

រច្ប
ល
រមួ
រន សង

រច្ប
ចក្ប
ជសាំ )
 ? 

      ត្ួអ
ងគស្

ងគម
ស្
ស ីវលិ

 (C
S

A
) ណ
ែល

ពា
រព់

ន័ធ 

ត្ួអ
ងគស្

ងគម
ស្
ស ីវលិ

 (C
S

A
) ណ
ែល

ពា
រព់

ន័ធ 

ត្ួអ
ងគស្

ងគម
ស្
ស ីវលិ

 (C
S

A
) ណ
ែល

ពា
រព់

ន័ធ 

បត្
ើត្ួអ

ងគស្
ងគម

ស្
ស ីវលិ

 (C
S

A
)  

ាំងប
នោះ

 អា
ច្ប 

ច្បល
រមួ
ក្បា

ក្ស្
យ
បៅ

រន សង
រ ិច្ប

ចក្ប
ជសាំ ណ
ែល

 
បគ
បា
នច្ប

ល
រមួ
បោ

យ
វើិ
ណា

 ? 


 រ

ិច្បចស្
នទនា

ណែ
ល
ម្ភ
នល

រខែ
ៈទ
ាំនា
រទ់

ាំនង
បៅ

វញិ
បៅ

មរ
ជា
មយួ

ន ឹង
អនរ

ម្ភ
នអា

ែ
ត្ត ិ

បៅ
រន សង

អាំ 
សងរ

ិច្បចក្
បជ

សាំ ណផ្ស
នរណ
ែល

បា
នប
ក្ជ
ើ

ស្
បរ ើស្

នន
រ ិច្ប

ចក្ប
ជសាំ  

ក្ប
ច
ាំឆ្ន
ាំរប
ស្
យ
នត-
 

កា
រព
ិបស្

ស្
 


 អ

ងគកា
រម
និណ
មន

រោ
ាភ
បា
ល
រន សង

ឋា
នៈ

 
ព ិប
ក្គ្ន

ោះបយា
បល់

ជា
មយួ

ន ឹង
ក្រ
ុមក្
ប ឹរ

ា 
បស្

ែារ
ិច្បច 
ន ិង

ស្
ងគម

រ ិច្ប
ច (E

C
O

S
O

C
) អា

ច្ប 
ច្បល

រមួ
បៅ

រន សង
រ ិច្ប

ចស្
នទនា

ណែ
ល
ម្ភ
ន  

ល
រខែ

ៈទ
ាំនា
រទ់

ាំនង
បៅ

វញិ
បៅ

មរ
ជា
 

មយួ
នងឹ

អនរ
ម្ភ
នអា

ែ
ត្ត ិប
ៅ
រន សង

វគ
គក្ប
ជសាំ  

បព
ញ
អង

គសា
មញ្

ញរប
ស្
ក្រ
ុមក្
ប ឹរ

ាស្
ទធ-ិ
 

មន
សស្
្ 

អង
គកា
រម
និណ
មន

រោ
ាភ
បា
ល
ណែ
ល
បា
នច្ប

ល
រមួ

បៅ
រន សង

រច្ប
ចក្ប
ជសាំ រ
បស្

ក្រ
មុកា

រង្ហ
រព
ិបស្

ស្
រ

ក្ម
ត្ខ

ពស្
 ម្ភ

នឱ
កា
ស្
បើ
ឡ ើបស្

ច្បរ
ត ីណល
ែង-
 

កា
រែ៍

បប
ើរ 
។ 

ប 
ោះជា

យា
៉ាង
ណា

រប៏
ោ
យ
 ឱ
កា
ស្
បន
ោះ 

មនិ
អន

សវត្
តច្បាំប
ពា
ោះរ

ច្បចក្
បជ

សាំ រប
ស្
ក្រ
មុកា

រង្ហ
រ

បទ
 ។

 

 

កា
រផ្ស
តល់
ពត្

ម្ភ
នក្
ត្ 

បស្
ត ីព ីកា

រង្ហ
រស្

ទធ ិ
មន

សស្
្រប

ស្
យ
នតកា

រអ
នតរ
ជា
ត្ ិប
ៅ
រន សង

 
រ ិច្ប

ចក្ប
ជសាំ  

 

 

កា
រផ្ល
ែស្

បត ូរ
គ្នន
បៅ

វញិ
បៅ

មរ
នូវ
វើិ
 ី

អន
សវត្
តនក្
ត្ ឹម

ក្ត្
ូវបៅ

រន សង
រ ិច្ប

ចក្ប
ជសាំ  


 

បទ
បង្ហ

ាញ
រប
ស្
មហា

ជន
បៅ

រន សង
រ ិច្ប

ចក្ប
ជសាំ  

បត្
ើត្ួអ

ងគស្
ងគម

ស្
ស ីវលិ

ណា
ខែោះ

 
(C

S
A
) 

អា
ច្ប 

ច្បល
រមួ
រន សង

រ ិច្ប
ចក្ប
ជសាំ រ
បស្

យ
នតកា

រ 
បា
ន 
? អង

គកា
រម
និណ
មន

រោ
ាភ
បា
ល
 

ន ិង
ត្អួ

ងគស្
ងគម

 ស្
ស ីវលិ

 (C
S

A
) 

បផ្ស
្ង
បទ
ៀត្
 អា

ច្បប
រៀប

ច្បាំ 
បក្ត្

ៀក្ប
ជសាំ ជា

មយួ
នងឹ

អនរ
ម្ភ
នអា

ែ
ត្តបិ
ៅ

រន សង
អាំ 

សងរ
ិច្បចក្
បជ

សាំ ណផ្ស
នរណ
ែល

បា
ន 

បក្ជ
ើស្
បរ ើស្

 
នន
រ ិច្ប

ចក្ប
ជសាំ ក្
បច

ាំឆ្ន
ាំរប
ស្
យ
នតកា

រព
ិបស្

ស្
 

អង
គកា
រម
និណ
មន

រោ
ាភ
បា
ល
រន សង

ឋា
នៈ
ព ិ

បក្គ្ន
ោះបយា

បល់
ជា
មយួ

នងឹ
ក្រ
មុក្
បរឹ

ាប
ស្

ែារ
ិច្បច 
នងិ

ស្
ងគម

រច្ប
ច (E

C
O

S
O

C
) 

កា
ល
ណា

ក្ត្
ូវ បា

នអ
នសញ្ជ

ញត្
 

អា
ច្បច្ប

ល
រមួ
បៅ

រន សង
រ ិច្ប

ចក្ប
ជសាំ  

ណផ្ស
នរជា

សា
ធា
រែ

ៈនន
រ ិច្ប

ចក្ប
ជសាំ រ
បស្

ក្រ
ុម-
 

កា
រង្ហ

រ ។
 

ត្ួអ
ងគស្

ងគម
ស្
ស ីវលិ

 (C
S

A
) ែ

ប៏ក្ច្ប
ើនស្

នធ ឹរ
 

ស្
នាធ
ប ់
អា
ច្បច្ប

ល
រមួ
រន សង

វគ
គក្ប
ជសាំ ប
ពញ

អង
គ 

រប
ស្
ក្រ
ុមកា

រង្ហ
រព
បិស្

ស្
រក្
មត្

ខពស្
 ។

 
ត្ួអ

ងគស្
ងគម

ស្
ស ីវលិ

 (C
S

A
) ែ

ប៏ក្ច្ប
ើនស្

នធ ឹរ
 

ស្
នាធ
ប ់
អា
ច្បច្ប

ល
រមួ
រន សង

រច្ប
ចក្ប
ជសាំ  

រ ិច្ប
ចក្ប
ជសាំ /
យ
នតកា

រ 
 

យ
នតកា

រព
ិបស្

ស្
 

ក្រ
មុកា

រង្ហ
រទ
ទលួ

បន
ទ សរស្

ទធ ិទ
ទួល

បា
នកា

រអ
ភវិ
ឌ្ឍ
ែែ

ទ៏ូល
ាំទូោ

យ
 

បវទ
ិកា
ស្
ងគម
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បត្
ើកា
ររមួ

ច្បាំណ
ែ

រ 
ាំងប
នោះ

 អា
ច្បម្ភ

ន 
ទក្
មង

ែ់ូច្ប
បម
តច្ប 
? 

      


 

កា
រោ

រជ់ូ
នព

និ ិត្
យនូ
វព
ត្ម្ភ

នប
ៅ
បវទ

កា
បន
ោះ  


 

អង
គកា
រម
និណ
មន

រោ
ាភ
បា
ល
រន សង

ឋា
នៈ
 

ព ិប
ក្គ្ន

ោះបយា
បល់

ជា
មយួ

ន ឹង
ក្រ
ុមក្
ប ឹរ

ា
បស្

ែារ
ិច្បច 
ន ិង

ស្
ងគម

រច្ប
ច (E

C
O

S
O

C
) 

អា
ច្បប
ក្ជ
ើស្
ត្ត
ាំងប
បរ

ខភា
ពស្

ក្ម្ភ
បកា

រ 
ណត្
ងត្ត

ាំងជា
ក្ប
ធា
នន
នប
វទ
កា
បន
ោះ 


 

កា
រោ

រជ់ូ
នព

និ ិត្
យនូ
វព
ត្ម្ភ

នប
ៅ
 

យ
នតកា

រម
ស្តន
ត ីជាំ នា

ញ
 


 

កា
របក្
ជ ើស្

ត្ត
ាំងប
បរ

ខភា
ពស្

ក្ម្ភ
បកា

រណត្
ង

ត្ត
ាំងម

ស្តន
តជីាំ នា

ញ
ឯរ

រាជ
យ 


 

កា
រោ

រជ់ូ
នព

និ ិត្
យនូ
វព
ត្ម្ភ

នប
ៅ
ក្រ
មុ 

កា
រង្ហ

របន
ោះ 


 កា

រោ
រជ់ូ

នព
និ ិត្

យនូ
វព
ត្ម្ភ

នប
ៅ
ក្រ
មុប
នោះ

 

បត្
ើត្ួអ

ងគស្
ងគម

ស្
ស ីវលិ

 (C
SA

) ណា
ខែោះ

 អា
ច្ប 

រមួ
ច្បាំណ
ែ

រប
ៅ
រន សង

កា
រង្ហ

ររប
ស្
យ
នតកា

រ 
(បក្
ៅ
ព ី
ត្ត
មរ
យ
ៈកា

រច្ប
ល
រមួ
រន សង

រច្ប
ចក្ប
ជសាំ )
 ? 

 
      

ត្ួអ
ងគស្

ងគម
ស្
ស ីវលិ

 (C
SA

) ណ
ែល

ពា
រព់

ន័ធ 

ត្ួអ
ងគស្

ងគម
ស្
ស ីវលិ

 (C
SA

) ណ
ែល

ពា
រព់

ន័ធ 

ណត្
ត្ួអ

ងគស្
ងគម

ស្
ស ីវលិ

 (C
SA

) ណ
ែល

ម្ភ
ន 

ក្ប
បភ
ទែូ

ច្បបា
នជ

ក្ម្ភ
បជូ

នប
ៅ
ធិ
ងប

ឡ្ង 
ប៉ាសប
ណា
ណោះ

 អា
ច្បរ
មួច្ប

ាំណែ
រជា

ពត្
ម្ភ
នែ

ល់
 

ក្រ
ុមកា

រង្ហ
រអ
នតរ
រោ
ាភ
បា
ល

 

ត្ួអ
ងគស្

ងគម
ស្
ស ីវលិ

 (C
SA

) ណ
ែល

ពា
រព់

ន័ធ 

បត្
ើត្ួអ

ងគស្
ងគម

ស្
ស ីវលិ

 (C
SA

)  
ាំងប
នោះ

 
អា
ច្បច្ប

ល
រមួ
ក្បា

ក្ស្
យ
បៅ

រន សង
រ ិច្ប

ចក្ប
ជសាំ  

ណែ
ល
 បគ

បា
នច្ប

ល
រមួ
បោ

យ
វើិ
ណា

 ? 


 

បទ
បង្ហ

ាញ
/បស្

ច្បរ
ត ីណល
ែងកា

រែ៍
ជា
ោ

យ
- 

ល
រខែ៍

អរ
្រប

ង្ហា
ញ
បោ

យ
ផ្លទ
ល់
ម្ភ
ត្ ់


 

បស្
ច្បរ

ត ីណល
ែងកា

រែ៍
ជា
ោ

យ
ល
រខែ៍

- 
អរ

្រ 


 

បទ
បង្ហ

ាញ
/បស្

ច្បរ
ត ីណល
ែងកា

រែ៍
ជា
ោ

យ
- 

ល
រខែ៍

អរ
្រប

ង្ហា
ញ
បោ

យ
ផ្លទ
ល់
ម្ភ
ត្ ់


 

បស្
ច្បរ

ត ីណល
ែងកា

រែ៍
ជា
ោ

យ
ល
រខែ៍

-  
អរ

្រ 


 

បទ
បង្ហ

ាញ
ជា
ោ

យ
ល
រខែ៍

អរ
្រ 

បង្ហ
ាញ

បោ
យ
ផ្លទ
ល់
ម្ភ
ត្ ់


 

បស្
ច្បរ

ត ីណល
ែងកា

រែ៍
ជា
ោ

យ
ល
រខែ៍

- 
អរ

្រ 


 

កា
រផ្ល
ែស្

បត ូរ
បៅ

វញិ
នូវ
មត្

ិបយា
បល់

ត្ត
មកា

រអ
បញ្

ា ើញ
រប
ស្
ក្រ
មុប
នោះ

 

បត្
ើត្ួអ

ងគស្
ងគម

ស្
ស ីវលិ

ណា
ខែោះ

 (C
SA

) 
អា
ច្ប 
ច្បល

រមួ
រន សង

រច្ប
ចក្ប
ជសាំ រ
បស្

យ
នតកា

រ 
បា
ន 
? 

ត្ួអ
ងគស្

ងគម
ស្
ស ីវលិ

 (C
SA

) ែ
ប៏ក្ច្ប

ើនស្
នធ ឹរ

 
ស្
នាធ
ប ់
រន សង

បនា
ោះរមួ

ម្ភ
ន 
អង

គកា
រម
និណ
មន

- 
រោ
ាភ
បា
ល
 អ
នរស្

រា
ជា
នខ់

ពស្
 ន
ិង 

មស្ត
នត ីជ

ាំ នា
ញ
ណផ្ស
នរប

ញ្ជា
រប
ស្
ក្រ
ុមជ

ន 
ភា
គត្

ច្ប 
 

  

ត្ួអ
ងគស្

ងគម
ស្
ស ីវលិ

 (C
SA

) 
ែប៏
ក្ច្ប
ើនស្

នធ ឹរ
ស្
នាធ
ប ់
រន សង

បនា
ោះរមួ

ម្ភ
ន 

អង
គកា
រម
និណ
មន

រោ
ាភ
បា
ល
 ន
ិងក្
រមុ

 
ន ិង

អង
គកា
រនន

ជន
ជា
ត្ ិប
ែ ើម

ភា
គត្

ិច្ប 
ផ្សង

ណែ
រ  

អង
គកា
រម
និណ
មន

រោ
ាភ
បា
ល
រន សង

ឋា
នៈ
ព ិ

បក្គ្ន
ោះបយា

បល់
ជា
មយួ

នងឹ
ក្រ
មុក្
បរឹ

ាប
ស្

ែារ
ិច្បច 
នងិ

ស្
ងគម

រច្ប
ច (E

C
O

S
O

C
) 

 
អង

គកា
រម
និណ
មន

រោ
ាភ
បា
ល
ណែ
ល
ក្ត្
ូវបា

ន 
អន

សញ្ជញ
ត្ឲ្

យច្ប
ល
រមួ
រន សង

ស្
នន ិស្

ទព
ភិប
ោ

រក្
រុង

ឌ្ ៊ឺណ
ប ន

 

ជា
បគ្ន

ល
កា
រែ៍

 រ
ិច្បចក្
បជ

សាំ  ម្ភ
នល

រខែ
ៈ 

ស្
ម្ភង
ត្ ់
។ 
ប 

ោះជា
យា
៉ាង
ណា

រប៏
ោ
យ
 

ក្រ
ុមប
នោះ

 អា
ច្បអ

បញ្
ា ើញ

ត្ួអ
ងគស្

ងគម
ស្
ស ីវលិ

 
(C

SA
) ឲ្

យច្ប
ល
រមួ
ផ្លែ
ស្
បត ូរ
បៅ

វញិ
បៅ

មរ
 

នូវ
មត្

បិយា
បល់

ជា
មយួ

ន ឹង
ក្រ
ុមប
នោះ

 ។
 

រ ិច្ប
ចក្ប
ជសាំ /
យ
នតកា

រ 
 

បវទ
ិកា
រស្

ត ីព ីប
ញ្ជា

រប
ស្
ក្រ
មុជ

នភា
គត្

ិច្ប 

យ
នតកា

រម
ស្តន
ត ីជាំ នា

ញ
កា
រពា

រស្
ទធ ិរ
ប

ស្
ជន

ជា
ត្បិ
ែ ើម

ភា
គត្

ិច្ប 

ក្រ
មុកា

រង្ហ
រអ
នតរ
រោ
ាភ
បា
ល
ទទ

ួល
បន

ទ សរ 
អន

សវត្
តនក្
បរ

បប
ោ
យ
ក្ប
ស្
ទធភា

ពនូ
វ ប
ស្
ច្បរ

ត ីក្ប
កា
ស្
ក្រ
ងុឌ្

៊ឺណប
 ន 

ន ិង
រម

មវើិ
ស្
រម

មភា
ព 

ក្រ
មុម

ស្តន
ត ីជាំ នា

ញ
ឯរ

រាជ
យែ
ល៏
បលី

ា
ញ
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បត្
ើកា
ររមួ

ច្បាំណ
ែ

រ 
ាំងប
នោះ

 អា
ច្បម្ភ

ន 
ទក្
មង

ែ់ូច្ប
បម
តច្ប 
? 

      


 

កា
រោ

រជ់ូ
នព

និ ិត្
យនូ
វព
ត្ម្ភ

នប
ៅ
ក្រ
មុ 

កា
រង្ហ

រ 

 

កា
រផ្ស
តល់
ពត្

ម្ភ
នប
ៅ
រណ
នែង

ស្
មក្
ស្
បប
ៅ

រន សង
អាំ 

សងប
ពល

បប
ស្
ររ

មមក្
បច

ាំក្ប
បទ
ស្
 

រប
ស្
ក្រ
ុមកា

រង្ហ
របន

ោះ 

 

កា
រជ
បួក្
បជ

សាំ ជា
មយួ

ស្
ម្ភ
ជរិ

រប
ស្
ក្រ
មុកា

រង្ហ
របន

ោះបៅ
រន សង

អាំ 
សងប
ពល

ទស្
្ន
រ ិច្ប

ច
ក្ប
ច
ាំក្ប
បទ
ស្

 


 

កា
រោ

រជ់ូ
នព

និ ិត្
យនូ
វបស្

ច្បរ
ត ីណល
ែងកា

រែ៍
ជា
ោ

យ
ល
រខែ៍

អរ
្រប
ៅ
គែ

ៈរ
ម្ភម

-

ើ ិកា
របរ
ៀប
ច្បាំប
ក្ត្
ៀម
បក្
មងុ

 
នងិ

ក្រ
មុកា

រ- 
ង្ហ
រអ
នតរ
វគ
គក្ប
ជសាំ ប
ពញ

អង
គែទ៏ូ

ល
ាំទូោ

យ
 


 
កា
រោ

រជ់ូ
នព

និ ិត្
យនូ
វព
ត្ម្ភ

ន 
ន ិង

 
ល
ទធផ្ស

ល
នន
កា
រស្

រា
បៅ

គែ
ៈរ
ម្ភម

- 
ើ ិកា

រព
ិបស្

ស្
 

បត្
ើត្ួអ

ងគស្
ងគម

ស្
ស ីវលិ

 (C
SA

) ណា
ខែោះ

 អា
ច្ប 

រមួ
ច្បាំណ
ែ

រប
ៅ
រន សង

កា
រង្ហ

ររប
ស្
យ
នតកា

រ 
(បក្
ៅ
ព ី
ត្ត
មរ
យ
ៈកា

រច្ប
ល
រមួ
រន សង

រច្ប
ចក្ប
ជសាំ )
 ? 

      

ត្ួអ
ងគស្

ងគម
ស្
ស ីវលិ

 (C
SA

) ណ
ែល

ពា
រព់

ន័ធ 

ណត្
ត្ួអ

ងគស្
ងគម

ស្
ស ីវលិ

 (C
SA

) ណ
ែល

ម្ភ
ន 

ក្ប
ភទ

ែូច្ប
បា
នជ

ក្ម្ភ
បជូ

នប
ៅ
ធិ
ងប

ឡ្ង 
ប៉ាសប
ណា
ណោះ

 អា
ច្បរ
មួច្ប

ាំណែ
រជា

ពត្
ម្ភ
ន 
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VI. យនតការព្ិធសស 
 

ទ្ិដ្ឋភាព្រមួននយនតការព្ិធសស  
  
ែូច្បបមតច្បណែលបៅថា យនតការ 
ពិបស្ស្ ? 
 

 “យនតការពបិស្ស្” គ៊ឺជា 
ប ម្ ោះទូបៅណែលក្ត្ូវបានោរឲ់្យ 
យនតការណែលក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើង 
បោយគែៈរមមការសិ្ទធមិនសស្្ 
និងក្ត្ូវបានបនតបោយក្រមុក្បរឹា 
សិ្ទធមិនសស្្ បែើមបកី្ត្ួត្ពិនិត្យ 
ពិនិត្យត្តមោន ណែនាាំ នងិបើឡើ 
បស្ច្បរតីរាយការែ៍ជាសាធារែៈ 
បលើសាថ នភាពសិ្ទធមិនសស្្បៅរនសង 
ក្បបទស្ ឬ ទឹរែីជារោ់រ ់
(អាែត្តកិ្បចាំក្បបទស្) ឬ បាត្សភូត្ 
ច្បមបងននការរ ាំបោភបាំពានសិ្ទធិ 
មនសស្្បៅទូ ាំងពភិពបោរ 
(អាែត្តកិ្បធានបទ) ។ បៅក្ត្ឹមណខ 
រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ ម្ភនយនតការ 
ពិបស្ស្ច្បាំនួន ៣៨ (អាែត្តិក្បធាន 
បទច្បាំននួ ៣០ និងអាែត្តិក្បចាំ 
ក្បបទស្ច្បាំនួន ៨) ណែលបើឡើក្បត្បិត្តិ 
ការ ។ 
 

 មនសស្្ណែលក្ត្ូវបានណត្ង 
ត្តាំងបៅយនតការពិបស្ស្ គ៊ឺជាមស្តនតី  

ជាំនាញឯររាជយ (អនរម្ភនអាែត្ត)ិ 
និងអាច្បក្ត្ូវបានបគែងឹថាជា អនរ 
រាយការែ៍ពិបស្ស្ ត្ាំណាង 
ត្ាំណាងពិបស្ស្ មស្តនតជីាំនាញ 
ឯររាជយ ឬ ស្ម្ភជិររបស់្ក្រមុ 
ការង្ហរ ។ 
 
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរ 
សិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ផ្សតល់ែល់ 
យនតការពិបស្ស្នូវបសគគលិរ ជនួយ 
ណផ្សនរភស័្តសភារ និងក្សាវក្ជាវ បែើមប ី
គ្នាំក្ទែល់យនតការពិបស្ស្ បៅ 
រនសងអាែត្តិរបស់្យនតការពិបស្ស្ 
បនោះ ។  
 
បត្ើយនតការពិបស្ស្ បើឡើការង្ហរ 
បោយវើីិណា ? 
យនតការពិបស្ស្ៈ 
  រទ់ងបៅវញិបៅមរក្បចាំ 

នលងជាមយួនឹងជនរងបក្គ្នោះជារ ់
ណស្តង និងម្ភនស្កាត នសពល 
បោយការរ ាំបោភបាំពានបលើ 
សិ្ទធិមនសស្្ និងត្ស្ ូមត្ិបែើមប ី 

  រិច្បចការពារសិ្ទធិរបស់្ពួរបគ ។ 
 បោោះក្សាយបនតនូវរងឡល់ណផ្សនរ 

សិ្ទធិមនសស្្ ជាររែីជា 
លរខែៈបសគគល ឬ បញ្ជា ណែល 
ម្ភនលរខែៈទូបៅកានណ់ត្ 
បក្ច្បើនប ើង ត្តមរយៈទាំនារ ់
ទាំនងផ្លទ ល់ជាមយួនឹង 
រោា ភបិាល ។ 

 ទទួលអនសវត្តបបស្ររមមណស្ឡង 
ររការពិត្បៅរនសងក្បបទស្នា
នា និងបច្បញផ្សាយរបាយ 
ការែ៍ជាមយួនឹង 
អនសសាស្ន ៍។ 

 បរៀបច្បាំការសិ្រាក្បធានបទ 
ណែលបាំបពញនាទីជាមគគស 
បទស្រស៍្តីពីបទោា ន 
និងស្តងោ់ នងិ 

 បលើររមពស់្ការយល់ែឹងជា 
សាធារែៈ ត្តមរយៈក្បពន័ធ 
ផ្ស្ពឡផ្សាយស្តីពីបញ្ជា នានាបៅ 
រនសងអាែត្តិរបស់្បគ ។ 

 មនិែូច្បសាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ  
ននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិបទ 
យនតការពិបស្ស្ អាច្បក្ត្ូវបាន 
ោស់្បត្ឿន សូ្មបណីត្រនសងររែី 
ណែលរែាមយួមនិបានផ្សតល់ 

 
     
 បស្ៀវបៅបនោះ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនជាទក្មងប់អ ិច្បក្ត្ូវនរិបៅរនសងវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR): http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ ។ 

 បៅទីបនាោះ អនរ នងឹររប ើញជាំពូរនានារបស់្បស្ៀវបៅបនោះ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនស្ក្ម្ភបប់ផ្សទរបច្បញយរមរបក្បើក្បាស់្ រែូ៏ច្បជា ការ 
ភាា បទ់ាំពរ័អសិនបើើែិត្មយួបៅទាំពរ័អសនិបើើែិត្មយួបផ្ស្ងបទៀត្ណែលម្ភនឯរសារបយាង ាំងអស់្ណែលក្ត្វូបានបញ្ចូ លបៅរនសងអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ ។ 
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 ស្ចច បន័បលើលិខិត្សបររែ៍ ឬ 
ស្នធិស្ញ្ជញ ពារព់ន័ធ នងិវាមនិ 
ចាំបាច្បប់ក្បើក្បាស់្ឲ្យអស់្នូវ 
ឧបាក្ស័្យបៅរនសងក្សុ្រ បទើប 
បក្បើក្បាស់្យនតការពិបស្ស្
បនាោះបទ ។ 

 
 វើីិបក្បើក្បាស់្ និងបើឡើការង្ហរ 
ជាមយួនឹងយនតការពិបស្ស្ 
 

 ត្អួងគស្ងគមស្សីវលិ ជា 
បសគគល ឬ ជារមួ អាច្បបក្បើក្បាស់្ 
នងិបើឡើការង្ហរជាមយួនងឹយនតការ 
ពបិស្ស្ ។ បគ អាច្បបើឡើរិច្បចការបនោះ 
ត្តមរយៈ: 

 ការោរជូ់នពិនតិ្យនូវររែីជា 
លរខែៈបសគគលបៅយនតការ 
ពិបស្ស្ ។ 

 ការផ្សតល់នូវពត័្ម៌្ភន នងិការ 
វភិាគបលើរងឡល់ណផ្សនរសិ្ទធិ 
មនសស្្ជារោ់រ ់។ 

 ការផ្សតល់ការគ្នាំក្ទែល់ែាំបែើ រ 
ទស្្នរិច្បចរបស់្យនតការ 
ពិបស្ស្ ។ 

 ការបើឡើការង្ហរបៅថាន រម់ូលោា ន 
ឬ ថាន រជ់ាត្ិ បែើមបតី្ស្ ូមត្ិ ផ្ស្ពឡ 
ផ្សាយ អនសវត្តបនត និងអនសវត្តការ 
ង្ហររបស់្យនតការពិបស្ស្ ។ 

 ការអបញ្ា ើញអនរម្ភនអាែត្តិនន 
យនតការពិបស្ស្ឲ្យចូ្បលរមួរនសង  

រិច្បចផ្សតួច្បបផ្សតើមផ្លទ ល់របស់្ខែួន 
និង 

 ការជួបនឹងអនរម្ភនអាែត្តិ 
ម្ភន រ់ៗ  បពញមយួឆ្ន ាំ និងការ 
ចូ្បលរមួបៅរនសងរិច្បចក្បជសាំក្បចាំ 
ឆ្ន ាំរបស់្អនរម្ភនអាែត្តិនន 
យនតការពិបស្ស្ ។ 

 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ រ ៏
អាច្បបក្ជើស្បរ ើស្បបរខជនស្ក្ម្ភប ់
ជាអនរម្ភនអាែត្តិយនតការ 
ពិបស្ស្ ។ 
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ការទាក់ទ្ង្នឹង្អនកានអាណតតិននយនតការព្ិធសស 
 
អសីណម៉ាលៈ SPDInfo@ohchr.org (ស្ក្ម្ភបក់ារសារសួ្រ និងពត័្៌ម្ភនទូបៅ) 
 urgent-action@ohchr.org (ស្ក្ម្ភបរ់រែី/ពារយបែតឹ ងជាលរខែៈបសគគលណត្ប៉ាសបណាណ ោះ) 
ទូរសារៈ ៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ០៦ 
អាស្យោា ននក្បស្ែីយៈ៍ ការយិាលយ័ធ្លើយតររហស័ 
    ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
    វមិ្ភនជាត្ិ 
    8-14, avenue de la Paix 

    CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
 
 តួអង្គសង្គមសុវីិល គួរផ្តរងាា ញធៅកនងុ្កផ្នលង្កមមវតថុននអុីផ្ម ល ឬ ទ្៊ូរសារ ឬ ធៅធលើប្ករ 
ធប្សាមសរំុប្តន៊ូវយនតការព្ិធសសណា ផ្ដ្លធគានរំណង្ប្ ថាន ចង្់ទាក់ ទ្ង្ 
 បោយបហត្សថាអាស្យោា នទាំនារទ់ាំនង គ៊ឺែូច្បគ្នន ស្ក្ម្ភប់យនតការពិបស្ស្ ាំងអស់្បនាោះ ការបង្ហា ញច្បាស់្ោស់្ 
ននរមមវត្ថស ឬបគ្នលបាំែងស្ាំធិន់បាំផ្សសត្ននការស្របស្រ រទ់ងគ្នន  នឹងអនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនការប្ែើយត្បកានណ់ត្ ន់បពលបវោ។ 
 វាម្ភនលរខែៈស្ាំធិន់ជាសារវនតរនសងការបង្ហា ញផ្សងណែរអាំពីថាបត្ើស្ាំបសក្ត្ រទ់ងគ្នន  ក្ត្ូវបានចត្ទ់សរជាបគ្នល 
បាំែងនូវការោរជូ់នពិនិត្យនូវពត័្ម៌្ភនែទូ៏លាំទូោយ ណែលជាពារយបែតឹ ងជាលរខែៈបសគគលណែរឬអត្់ ឬ ថាបត្ើវាជា 
ក្បបភទននការបស្នើស្សាំមយួបទៀត្ (ឧ ហរែ៍ៈ ការអបញ្ា ើញឲ្យចូ្បលរមួរនសងស្ននិសី្ទ ការបស្នើស្សាំជួបក្បជសាំជាមយួនឹងអនរម្ភន 
អាែត្តិ និង/ឬ អនរជាំនួយការរបស់្ពួរបគ) ណែរឬអត្ ់។ 
 

i 
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ដ្៊ូចធមតចផ្ដ្លធៅថា យនតការព្ិធសស ? 
 
រុព្វកថាសប្ារ់យនតការព្ិធសស 

 
 “យនតការពបិស្ស្”  គ៊ឺជាប ម្ ោះទូបៅណែលក្ត្ូវបានោរឲ់្យយនតការនានាណែលក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើង 
បោយគែៈរមមការសិ្ទធមិនសស្្ និងក្ត្ូវបានបនតបោយក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ បែើមបបីោោះក្សាយសាថ នភាព 
របស់្ក្បបទស្ជារោ់រណ់ាមយួ ឬ បញ្ជា ក្បធានបទបៅរនសងក្គបណ់ផ្សនរ ាំងអស់្ននពភិពបោរ ។ លរខែៈ 
ពិបស្ស្ណែលស្ាំធិនប់ាំផ្សសត្ននយនតការពិបស្ស្ គ៊ឺស្មត្ថភាពរបស់្យនតការពិបស្ស្បនោះរនសងការប្ែើយត្បបោយ 
រហ័ស្បៅនឹងទ ាីររែ៍ននការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ ណែលបរើត្ម្ភនប ើងបៅរនសងរណនែងណាមយួបៅ 
រនសងពិភពបោរ បៅបពលណាមយួ ។ 
 
 ត្តមើមមត្ត អាែត្តិរបស់្យនតការពិបស្ស្ ត្ក្មូវឲ្យអនរម្ភនអាែត្ត ិ ពិនតិ្យត្តមោន ណែនាាំ នងិបើឡើ 
បស្ច្បរតីរាយការែ៍ជាសាធារែៈស្តីពសីាថ នភាពសិ្ទធិមនសស្្បៅរនសងក្បបទស្ ឬ ទរឹែីជារោ់រ ់ (អាែត្ត ិ
ក្បចាំក្បបទស្) ឬ បាត្សភតូ្ច្បមបងននការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្បៅទូ ាំងពិភពបោរ (អាែត្តកិ្បធាន 
បទ) ។ អាែត្តិរបស់្យនតការពិបស្ស្នីមយួៗ ក្ត្ូវបានរាំែត្ប់ៅរនសងបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តណែលបានបបងកើត្ 
យនតការពិបស្ស្បនោះ ។ អាែត្តិក្បធានបទ ក្ត្ូវបានបនតជាលម ីបរៀងរាល់បីឆ្ន ាំមតង ច្បាំណែរឯអាែត្តិក្បចាំក្បបទស្ 
ក្ត្ូវបានបនតជាលមរីនសងមយួឆ្ន ាំមតង បវៀរណលងណត្ ក្ត្ូវបានស្បក្មច្បបោយក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ ។56 បៅក្ត្ឹមណខ 
រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ ម្ភនយនតការពិបស្ស្ច្បាំនួន ៣៨ ណែលបើឡើក្បត្ិបត្តិការ បពាលគ៊ឺ អាែត្តិក្បធានបទច្បាំននួ 
៣០ និងអាែត្តិក្បចាំក្បបទស្ច្បាំនួន ៨ (ចូ្បរបមើលឧបស្មពន័ធននជាំពូរបនោះ) ។ 
 
 អនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពបិស្ស្ អាច្បជាបសគគល (អនររាយការែ៍ពិបស្ស្ ត្ាំណាងពិបស្ស្របស់្ 
បោរអគគបលធិើិការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ត្ាំណាងរបស់្បោរអគគបលធិើិការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ឬ 
មស្តនតីជាំនាញឯររាជយ) ឬ ក្រុមរបស់្បសគគល (ក្រុមការង្ហរ) ។57 អនរម្ភនអាែត្តិ បបក្មើត្តមស្មត្ថភាពផ្លទ ល់របស់្ 
បគស្ក្ម្ភបរ់យៈបពលអត្ិបរម្ភក្បាាំមយួឆ្ន ាំ និងមនិទទលួក្បារប់បៀវត្្រ ៍ ឬ ស្ាំែងហិរញ្ញ វត្ថសណាមយួបផ្ស្ង 
បទៀត្ស្ក្ម្ភបក់ារង្ហររបស់្បគបទ ។ ឋានៈឯររាជយរបស់្អនរម្ភនអាែត្តិ គ៊ឺម្ភនសារៈស្ាំធិនណ់ាស់្ច្បាំបពាោះការ 
អនសវត្តណែលម្ភនលរខែៈអនាគត្ិនូវមសខង្ហររបស់្បគ ។ 
 
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ផ្សតល់ែល់ 
អនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពបិស្ស្នូវបសគគលិរ ជាំនួយណផ្សនរភស័្តសភារ និងក្សាវក្ជាវ បែើមបគី្នាំក្ទែល់បគបៅរនសង 
អាែត្តរិបស់្បគ ។ 
                                                 
56

 ចូ្បរបមើលរថាខែ័ឌ ទ ី ៦០ រនសងឧបស្មពន័ធននបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 5/1 នងិ “អាែត្តិននការយិាល័យរបស់្អនរម្ភនអាែត្តនិនយនតការពបិស្ស្” 
បៅរនសងឯរសារ (A/HRC/PRST/8/2) ។ 
57

 ក្រមុការង្ហរ ជាទូបៅ ម្ភនស្ម្ភជរិក្បាាំរូប មយួរូបៗក្ត្ូវបានបក្ជើស្បរ ើស្បច្បញពីក្រុមត្ាំបនន់មីយួៗរនសងច្បាំបណាមក្រមុត្ាំបន ់ាំងក្បាាំរបស់្អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ៈិ អាក្ពចិ្ប អាស្សី អាបមររិឡាទនី នងិការបី នី អ៊ឺរ ៉ាសបធិងបរើត្ និង អ៊ឺរ ៉ាសបធិងលិច្ប នងិត្ាំបនប់ផ្ស្ងបទៀត្ ។ 
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 អនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពបិស្ស្ៈ 

 ទទូល និងវភិាគពត័្ម៌្ភន ស្តីពីសាថ នភាពសិ្ទធិមនសស្្ ណែលក្ត្ូវបានផ្សតល់បោយក្បភពបផ្ស្ងៗជាបនត 
បនាទ ប ់។ 

 បបងកើត្បណាត ញ នងិណច្បររ ាំណលរពត័្ម៌្ភនជាមយួនឹងនែគូ  ាំងរោា ភបិាល នងិមនិណមនរោា ភបិាល បៅ 
ធិងរនសង នងិបក្ៅអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ 

 ណស្ឡងររ ជាបរឿយៗ គ៊ឺបោយបនាទ ន ់ នូវការបាំភែ៊ឺពីរោា ភបិាលបលើការរ ាំបោភបាំពានណែលម្ភនទ ាីររែ៍ 
និងរនសងររែីក្ត្ូវបានត្ក្មូវឲ្យម្ភន បស្នើស្សាំរោា ភបិាលឲ្យអនសវត្តវធិានការការពារ បែើមបធីានា ឬ ពក្ងឹង 
ការទទួលបានសិ្ទធិមនសស្្ ។ 

 បលើររមពស់្ការយល់ែឹងអាំពសីាថ នភាព និងបាត្សភូត្សិ្ទធមិនសស្្ជារោ់រ ់ នងិការគាំរាមរាំណហង នងិ 
ការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ ។ 

 បៅបពលណែលកាលៈបទស្ៈជារោ់រក់្ត្ូវបានធានាែូបចន ោះ ផ្ស្ពឡផ្សាយអាំពរីងឡល់ណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ 
ត្តមរយៈក្បពន័ធផ្ស្ពឡផ្សាយ នងិបស្ច្បរតីណលែងការែ៍ជាសាធារែៈបផ្ស្ងបទៀត្ ។ 

 ទទួលបើឡើទស្្នរិច្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្ បែើមបវីាយត្នមែសាថ នភានសិ្ទធិមនសស្្ណែល រទ់ងនងឹ 
អាែត្តិនមីយួៗរបស់្បគ និងផ្សតល់អនសសាស្នែ៍ល់រោា ភបិាល រនសងបាំែងណរលមអសាថ នភាព ាំងបនាោះ ។ 

 បើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ នងិផ្សតល់អនសសាស្នែ៍ល់ក្រុមក្បរឹាសិ្ទធិមនសស្្ រនសងររែីពារព់ន័ធនឹងអាែត្ត ិ
របស់្បគ បៅមហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ (និងរនសងររែីខែោះបទៀត្ បៅក្រុមក្បឹរាស្នតិស្សខ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ) បលើស្រមមភាពជាបទៀង ត្ប់ក្កាមអាែត្តិរបស់្បគ ទស្្នរចិ្បចបបស្ររមមបៅ 
មូលោា ន និងនិនាន ការ និងបាត្សភូត្ក្បធានបទជារោ់រ ់។ 

 រមួច្បាំណែរជាការសិ្រាក្បធានបទបលើការបបងកើត្បទោា ន និងស្តងោ់ផ្សតល់សិ្ទធិអាំណាច្បស្ក្ម្ភបណ់ផ្សនរ 
រមមវត្ថសននអាែត្តិ និងអាច្បផ្សតល់ជាំនាញណផ្សនរច្បាបប់លើបញ្ជា ជារោ់រ ់។ 

 
ការប្តួតព្ិនិតយធឡើង្វិញ ការ្តលស់និទានកមម និង្ការផ្កលមអប្រព្័នធយនតការ 
ព្ិធសស 

  
 មហាស្ននិបាត្អងគការ ត្តមរយៈបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 60/251 របស់្ខែួន បានត្ក្មូវឲ្យក្រុមក្បឹរា 
សិ្ទធិមនសស្្ ក្ត្ួត្ពនិិត្យប ើងវញិ និង រនសងររែីចាំបាច្ប ់ណរលមអ និងបើឡើស្និ នរមមក្បពន័ធយនតការពិបស្ស្ ។ 
បៅរនសងបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 5/1 ស្តីពីការរសាងសាថ បន័របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ននអងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិ ក្រុមក្បឹរាបនោះ បានបរៀបច្បាំលមអតិ្នូវនីត្ិវើិីបក្ជើស្បរ ើស្ និងណត្ងត្តាំងលមីស្ក្ម្ភបអ់នរម្ភនអាែត្តិននយនតការ 
ពិបស្ស្ និងបានបបងកើត្ែាំបែើ រការស្ក្ម្ភបក់ារក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិ ការបើឡើស្និ នរមម និងការណរលមអអាែត្ត ិ
របស់្យនតការពិបស្ស្ ។ ក្រុមក្បឹរាបនោះ រប៏ានអនសមត័្ផ្សងណែរនូវបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 5/2 ណែលណច្បងអាំព ី
ក្រមសី្លើមស៌្ក្ម្ភបអ់នរម្ភនអាែត្តិននយនតការពិបស្ស្របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ ។ 
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 អាែត្តិក្បចាំក្បបទស្ច្បាំនួនពរី (ក្បបទស្បិឡារសូ្ និងគសយបា) ក្ត្ូវបានបញ្ឈប ់ បៅបពលអនសមត័្ 
បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 5/1 ។ បៅច្បសងបញ្ចបន់នវគគក្បជសាំបពញអងគសាមញ្ញ បលើរទីក្បាាំបនួរបស់្ខែួន ក្រមុក្បឹរា 
បនោះ បានបបងកើត្អាែត្តិក្បធានបទលមចី្បាំនួនពីរ (អនររាយការែ៍ពបិស្ស្ស្តីពទីក្មងស់្ហកាលនន ស្ភាព 
រនសងបនាោះរមួម្ភន បសពឡបហត្ស និងផ្សលវបិាររបស់្វា នងិមស្តនតជីាំនាញឯររាជយទទលួបនទសរបញ្ជា កាត្ពឡរចិ្បចសិ្ទធ ិ
មនសស្្ណែល រទ់ងនងឹលទធភាពទទលួបានទរឹសាអ ត្ស្ក្ម្ភបប់ក្បើក្បាស់្ នងិអនាមយ័) និងបានបញ្ឈប ់
អាែត្តិក្បចាំក្បបទស្ច្បាំនួនពរីបទៀត្ (សាធារែរែាក្បជាើបិបត្យយរសងបហាគ  នងិលីបបរ)ី ។ 
 
 
 
 
ការធប្ជើសធរ ើស និង្ការផ្តង្តាងំ្អនកានអាណតតិ 

 
លកខណវិនិចឆ័យទ្៊ូធៅសប្ារ់ការផ្តង្តាងំ្ 

 
 បោយក្ស្បបៅត្តមបស្ច្បរតិស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 5/1 លរខែវនិិច្បឆយ័ទូបៅែូច្បត្បៅ អនសវត្តច្បាំបពាោះការ 
បក្ជើស្ត្តាំង ការបក្ជើស្បរ ើស្ និងការណត្ងត្តាំងអនរម្ភនអាែត្តិៈ 

 ជាំនាញ 
 បទពិបសាើនប៍ៅរនសងវស័ិ្យននអាែត្ត ិ
 ឯររាជយភាព 
 អនាគត្ ិ
 ភាពស្សច្បរតិ្ផ្លទ ល់ខែួន និង 
 ភាពមនិលបមអៀង ។ 

 
 បៅរនសងការណត្ងត្តាំងអនរម្ភនអាែត្តិ ការពិចរណាបោយក្ត្ឹមក្ត្ូវ រក៏្ត្ូវបានបផ្លត ត្ផ្សងណែរបៅបលើ 
ត្សលយភាពបយនឌ្រ័ ការបើឡើជាត្ាំណាងភមូសិាស្តស្តក្បរបបោយស្មើម ៌ រែូ៏ច្បជា ការបើឡើជាត្ាំណាងស្មក្ស្បនន 
ក្បពន័ធច្បាបខ់សស្ៗគ្នន  ។ 
 
នរណា ានសទិ្ធិទ្ទ្លួ នការផ្តង្តាងំ្ ? 

 
 បសគគលក្បរបបោយស្មត្ថភាពខពស់្ បោយម្ភនស្មត្ថភាពណែលបានបបងកើត្ប ើង ជាំនាញពារព់ន័ធ 
បទពិបសាើនវ៍ជិាា ជីវៈទូលាំទូោយបៅរនសងវស័ិ្យសិ្ទធិមនសស្្ និងភាពបត្ណ់បន/ការបច្បោះក្គបក់្គងបពលបវោ ក្ត្ូវ 
បានចត្ទ់សរថាជាបបរខជនណែលម្ភនសិ្ទធិទទួលបានការណត្ងត្តាំងជាអនរម្ភនអាែត្តិ ។58 
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 ចូ្បរបមើលបស្ច្បរតីស្បក្មច្បបលខ 6/102 របស់្ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ផ្សងណែរ ។ 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនពសិាត រស្តីពកី្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ សូ្មបមើលជាំពូរ V (ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្) 
នន បស្ៀវបៅបនោះ ។ 

 

i 



150 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 បសគគលណែលកានត់្ាំណែងបើឡើបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបៅរនសងរោា ភបិាល ឬ អងគការ ឬ អងគភាពណាមយួ 
បផ្ស្ងបទៀត្ (រនសងបនាោះរមួម្ភន អងគការមនិណមនរោា ភបិាល (NGO) សាថ បន័ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (NHRI) 
និងអងគការសិ្ទធមិនសស្្បផ្ស្ងបទៀត្ ផ្សងណែរ) ណែលអាច្បបណាត លឲ្យម្ភនទាំនាស់្ផ្សលក្បបយាជនជ៍ាមយួនឹងការ 
ទទួលខសស្ក្ត្ូវណែលម្ភនជាបជ់ាមយួនឹងអាែត្តិ ក្ត្ូវបានែរបច្បញ ។ 
 
 បគ្នលការែ៍ននភាពមនិបបងកើនមសខង្ហរសិ្ទធិមនសស្្ រក៏្ត្ូវបានបគ្នរពផ្សងណែរ បៅបពលណត្ងត្តាំងអនរ 
ម្ភនអាែត្ត ិ។ បនោះ ម្ភននយ័ថា បសគគល ាំងឡាយ មនិគួរកានក់ាបអ់ាែត្តិសិ្ទធិមនសស្្របស់្អងគការស្ហក្ប- 
ជាជាត្ិបក្ច្បើនរនសងបពលណត្មយួបនាោះបទ ។ 
  
នរណាអាចធប្ជើសតាងំ្ធរកខជន ? 

 
 អងគភាព ឬអងគការ នងិមនសស្្ែូច្បត្បៅបនោះ អាច្បបក្ជើស្ត្តាំងបបរខជនស្ក្ម្ភបជ់ាអនរម្ភនអាែត្តិនន 
យនតការពិបស្ស្ៈ 

 រោា ភបិាល 
 ក្រុមក្បចាំត្ាំបនណ់ែលបើឡើក្បត្បិត្តិការបៅរនសងក្បពន័ធសិ្ទធិមនសស្្ននអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ
 អងគការអនតរជាត្ិ ឬ ការយិាល័យរបស់្បគ (ឧ ហរែ៍ៈ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហ 

ក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR)) 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
 សាថ បន័សិ្ទធិមនសស្្បផ្ស្ងបទៀត្ និង 
 បសគគល ាំងឡាយ 

 
រញ្ា ធី ម្ េះធរកខជនទ្៊ូធៅ និង្រញ្ាអីាណតតិទ្ំធនរ 

 
 បោយណផ្សអរបលើបបរខភាពណែលក្ត្ូវបានទទួល ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) បរៀបច្បាំ ររា នងិបើឡើបច្បចសបបននភាពត្តមែាំណារក់ាលនូវបញ្ា ីប ម្ ោះបបរខជនទូបៅ 
ណែលទទួលបានសិ្ទធិណត្ងត្តាំង ។ បនោះ រមួបញ្ចូ លទនិននយ័ផ្លទ ល់ខែួនរបស់្បបរខជន វស័ិ្យននជាំនាញ និងបទ- 
ពិបសាើនវ៍ជិាា ជីវៈ ។ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) រ ៏
ផ្ស្ពឡផ្សាយផ្សងណែរអាំពរីណនែងទាំបនរ ាំងអស់្នាបពលធិងមសខននអាែត្តិ ។ 
 
 
 
 
 
 

បញ្ា ីប ម្ ោះបបរខជនទូបៅ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសងណផ្សនរយនតការពិបស្ស្ននក្បពន័ធរសាំពយូទរ័ 
(អរិ្ក្ត្តែិត្) របស់្ក្រុមក្បឹរា ។ 

 

i 



151 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 
 
ប្កទមព្ិធប្គ្នេះធយារល ់

 
 ក្រុមពិបក្គ្នោះបយាបល់ បោយម្ភនស្ម្ភជិរមយួរបូមរពកី្រុមក្បចាំត្ាំបនន់ីមយួៗ រនសងច្បាំបណាមក្រុម 
ក្បចាំត្ាំបន ់ាំងក្បាាំណែលបបក្មើរនសងស្មត្ថភាពផ្លទ ល់ខែួនរបស់្បគ ក្ត្ួត្ពិនិត្យបញ្ា ីប ម្ ោះរបស់្ការយិាល័យឧត្តម 
ស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) នងិបស្នើប ើងនូវបញ្ា ីប ម្ ោះបបរខជនផ្លទ ល់ 
របស់្ខែួនស្ក្ម្ភបក់្បធានក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ បើឡើការពចិរណា ។ អនសសាស្នរ៍បស់្ក្រុម ក្ត្ូវណត្ម្ភន 
លរខែៈទូបៅ នងិក្ត្ូវបានបញ្ជា រភ់ស្តសត្តង ។ 
 
 បៅបពលរាំែត្អ់ាំពជីាំនាញចាំបាច្ប ់ បទពបិសាើន ៍ ជាំនាញ នងិលរខខែឌ ពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ស្ក្ម្ភប ់
អាែត្តទិាំបនរនមីយួៗ ក្រមុពបិក្គ្នោះបយាបល់ ពចិរណា ត្តមការស្មក្ស្ប បលើមត្បិយាបល់របស់្អនរពារព់ន័ធ 
រនសងបនាោះរមួម្ភន អនរម្ភនអាែត្តលិម ីឬ ច្បបអ់ាែត្ត ិផ្សងណែរ ។ ក្រុមពិបក្គ្នោះបយាបល់ ក្ត្វូបានជួយ បោយការយិា 
ល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ 
 
ការផ្តង្តាងំ្អនកានអាណតតិ 

 
 បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើអនសសាស្នរ៍បស់្ក្រមុពិបក្គ្នោះបយាបល់ នងិបនាទ បព់ីការពិបក្គ្នោះបយាបល់ែ ៏
ទូលាំទូោយ ក្បធានក្រុមក្បរឹា បើឡើបញ្ា ីរបស់្គ្នត្ផ់្លទ ល់ ណែលរាំែត្អ់ាំពីបបរខជនស្មក្ស្បស្ក្ម្ភបអ់ាែត្ត ិ
ទាំបនរនីមយួៗ ។ បញ្ា ីបនោះ ក្ត្ូវបានោរប់ស្នើស្សាំបយាបល់បៅស្ម្ភជិរក្រុមក្បឹរា និងរែាជាអនរស្បងកត្ការែ៍ 
រនសងរយៈបពលយា៉ា ងត្ិច្បបាំផ្សសត្ពីរស្បាត ហ៍មសនវគគក្បជសាំបពញអងគ និងក្បសិ្នបបើចាំបាច្ប ់ ក្បធាន នឹងបើឡើការពិបក្គ្នោះ 
បយាបល់បណនថម បែើមបធីានាថា បបរខជនរបស់្គ្នត្ណ់ែលបានបស្នើប ើងបនាោះ ក្ត្ូវបានបគយល់ក្ពម ។ ែាំបែើ រការ 
ណត្ងត្តាំង ក្ត្ូវបានបញ្ចប ់បោយម្ភនការអនសមត័្របស់្ក្រមុក្បឹរាបលើបញ្ា ីរបស់្ក្បធាន ។ 
 
 
 
 
 
កិចចប្រជុំប្រចឆំ្ន  ំនិង្គណៈកាម ្ិការសប្មរសប្មួលននយនតការព្ិធសស 
 
 ចបត់្តាំងណត្ឆ្ន ាំ ១៩៩៤ មរ រិច្បចក្បជសាំក្បចាំឆ្ន ាំរបស់្អនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពិបស្ស្ ណែលក្បក្ពឹត្ត 
បៅបៅទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំប ើងជារិច្បចក្បជសាំបនតពសី្ននសីិ្ទពភិពបោរក្រងុវណីយនស្តីពសិី្ទធមិនសស្្។ 
បស្ច្បរតកី្បកាស្ក្រងុវណីយន នងិរមមវើិសី្រមមភាព ណែលក្ត្វូបានអនសមត័្បៅរនសងស្ននិសី្ទពិភពបោរបនោះ បាន 
បៅបញ្ជា រអ់ាំពីសារៈស្ាំធិនន់នការររាការពារ និងពក្ងឹងក្បពន័ធយនតការពិបស្ស្ និងបញ្ជា រថ់ា យនតការពិបស្ស្ 

 ាំងបញ្ា ីប ម្ ោះបបរខជនរបស់្ក្រមុពបិក្គ្នោះបយាបល់ នងិក្បធាន ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសងណផ្សនរ 
យនតការពិបស្ស្ននក្បពន័ធរសាំពយូទរ័ (អរិ្ក្ត្តែិត្) របស់្ក្រុមក្បឹរា ។ 
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152 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

គួរណត្ក្ត្ូវបានជួយ ឲ្យអាច្បបើឡើស្សខែសមនីយរមម និងស្ន ិនរមមការង្ហររបស់្ខែួនបាន ត្តមរយៈរិច្បចក្បជសាំត្តម 
ែាំណារក់ាល ។ 
 
 រចិ្បចក្បជសាំក្បចាំ រជ៏ាឱកាស្មយួផ្សងណែរស្ក្ម្ភបអ់នរម្ភនអាែត្ត ិ បែើមបជីបួក្បជសាំ នងិផ្លែ ស់្បតូរបៅវញិបៅ 
មរនូវមត្បិយាបល់ជាមយួនងឹរែាជាស្ម្ភជរិ ការយិាល័យរបស់្ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ សាថ បន័ ស្នធសិ្ញ្ជញ  
សិ្ទធមិនសស្្ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល នងិត្អួងគស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ នងិត្ាំណាងមរពបីលធិើកិារោា ននន 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ នងិទភីាន រង់្ហរ នងិរមមវើិនីានា បលើបញ្ជា  ែូច្បជា ការអនសវត្តបនតននទស្្នរចិ្បចបបស្ររមម 
ក្បចាំក្បបទស្ នងិអនសសាស្នរ៍បស់្បគ ។ 
 
 
 
 
 គែៈរម្ភម ើកិារស្ក្មបស្ក្មលួននយនតការពបិស្ស្ ក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងបៅរនសងរចិ្បចក្បជសាំក្បចាំឆ្ន ាំ 
បលើរទីែបព់ីររបស់្អនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពិបស្ស្បៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៥ ។ គែៈរម្ភម ើិការស្ក្មបស្ក្មួល 
ស្ក្មួលែល់ការស្ក្មបស្ក្មួលរវាងអនរម្ភនអាែត្តិ នងិបាំបពញត្ួនាទីជាសាព នត្ភាា បយ់នតការពិបស្ស្ និង 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ក្បពន័ធសិ្ទធមិនសស្្ណែល 
កានណ់ត្ទូលាំទូោយរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ និងត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ។ 
 
 គែៈរម្ភម ើិការស្ក្មបស្ក្មលួ ម្ភនអនរម្ភនអាែត្តចិ្បាំនួនក្បាាំមយួរបូ ណែលក្ត្ូវបានបបាោះបឆ្ន ត្ 
បក្ជើស្បរ ើស្ស្ក្ម្ភបអ់ាែត្តិមយួឆ្ន ាំ និងក្ត្ូវបានបើឡើជាក្បធានបោយអនរម្ភនអាែត្តិមយួរបូរនសងច្បាំបណាមអនរ 
ម្ភនអាែត្តិ ាំងបនាោះ ។59

 ការបបាោះបឆ្ន ត្បក្ជើស្បរ ើស្ស្ម្ភជិររបស់្គែៈរម្ភម ើិការស្ក្មបស្ក្មួលបនោះ ក្បក្ពឹត្ត 
បៅបៅរនសងរិច្បចក្បជសាំក្បចាំឆ្ន ាំ និងពិចរណាបៅបលើត្ក្មូវការឲ្យម្ភនត្សលយភាពត្ាំបន ់ នងិបយនឌ្រ័ និងត្ក្មូវការ 
ឲ្យម្ភនការបើឡើជាត្ាំណាងបោយម្ភនត្សលយភាពគ្នន ននអនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពិបស្ស្ក្បធានបទ និងក្បចាំ 
ក្បបទស្បៅរនសងគែៈរម្ភម ើកិារបនោះ ។ គែៈរម្ភម ើិការស្ក្មបស្ក្មួល ក្ត្ូវបានគ្នាំក្ទបៅរនសងការង្ហររបស់្ខែួន 
បោយណផ្សនរយនតការពិបស្ស្ននការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ 
(OHCHR) ។  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59

 ក្បធានមសន បៅណត្ស្ថិត្បៅរនសងគែៈរម្ភម ើកិារស្ក្ម្ភបម់យួឆ្ន ាំបណនថមបទៀត្បោយសារណត្ត្ាំណែង ។ 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពរីចិ្បចក្បជសាំក្បចាំឆ្ន ាំរបស់្យនតការពបិស្ស្ ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 

 

i 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពគីែៈរម្ភម ើកិារស្ក្មបស្ក្មលួននយនតការពបិស្ស្ ចូ្បរចូ្បលបមើល 
វសបិសាយរបស់្ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ សិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) ។ 
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153 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 
 
ធតើយនតការព្ិធសស ធ្វើការងារធដាយរធរៀរណា ? 
 
 អនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពបិស្ស្ ម្ភនឧបររែ៍មយួច្បាំនួនណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភន ស្ក្ម្ភបប់គ 
បាំបពញលរខខែឌ ននអាែត្តិរបស់្បគ រនសងបនាោះរមួម្ភនៈ 

 ការបញ្ាូ នឯរសារបែតឹ ង ។ 
 ការទទួលបើឡើទស្្នរចិ្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្ ។ 
 ការបច្បញផ្សាយរបាយការែ៍ ។ 
 ការបរៀបច្បាំការសិ្រាក្បធានបទ និង 
 ការបច្បញបស្ច្បរតីក្បកាស្ពត័្ម៌្ភន ។ 

 
 អនរម្ភនអាែត្តិ រក៏្ត្ូវបានណែនាាំផ្សងណែរបៅរនសងការង្ហររបស់្បគ ត្តមរយៈឯរសារណែនាាំរបស់្ 
យនតការពបិស្ស្ និងក្រមសី្លើមស៌្ក្ម្ភបអ់នរម្ភនអាែត្តនិនយនតការពបិស្ស្ ។ 
 
ក. ប្កមសលី្ម៌ និង្ឯកសារផ្ណនារំរសយ់នតការព្ិធសស 
 
ប្កមសលី្មស៌ប្ារអ់នកានអាណតតិននយនតការព្ិធសស 

 
 ក្រមសី្លើមស៌្ក្ម្ភបអ់នរម្ភនអាែត្តនិនយនតការពបិស្ស្ ក្ត្ូវបានអនសមត័្បោយក្រុមក្បឹរាសិ្ទធ ិ
មនសស្្បៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៧ ។ បគ្នលបាំែងរបស់្វា គ៊ឺបែើមបបីើឡើឲ្យក្បពន័ធយនតការពិបស្ស្កានណ់ត្ម្ភនក្បសិ្ទធភាព 
បោយរាំែត្នូ់វស្តងោ់ននការក្បក្ពឹត្តក្បរបបោយសី្លើម ៌ និងការអនសវត្តណផ្សនរវជិាា ជីវៈណែលអនរម្ភនអាែត្ត ិ
ននយនតការពិបស្ស្ ក្ត្ូវណត្ក្បត្ិបត្តិត្តម បៅបពលអនសវត្តអាែត្តិរបស់្ខែួន ។ 
 
ឯកសារផ្ណនារំរសយ់នតការព្ិធសស 

 
 ឯរសារណែនាាំរបស់្យនតការពបិស្ស្ ណែលក្ត្ូវបានផ្សលិត្បោយអនរម្ភនអាែត្តិបនាោះ ម្ភនបគ្នល 
បាំែងផ្សតល់ការណែនាាំែល់អនរម្ភនអាែត្តិ បែើមបអីនសវត្តត្ួនាទីរបស់្បគ ។ វា រព៏យយាមស្ក្មបស្ក្មួលឲ្យ 
ម្ភនការយល់ែឹងកានណ់ត្លអក្បបស្ើរនូវការង្ហររបស់្បគ របស់្អនរពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ ាំងអស់្ផ្សងណែរ ។ ឯរសារ 
ណែនាាំបនោះ ពយយាម្ែសោះបញ្ជច ាំងនូវវើិីអនសវត្តនក៍្ត្ឹមក្ត្ូវ និងជួយ អនរម្ភនអាែត្តិបៅរនសងរិច្បចខិត្ខាំក្បងឹណក្បង 
របស់្បគរនសងការបលើររមពស់្ និងការពារសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 

ឯរសារណែនាាំ ក្ត្ូវបានអនសមត័្ជាបលើរែាំបូងបៅរនសងរចិ្បចក្បជសាំក្បចាំឆ្ន ាំបលើរទីក្បាាំមយួរបស់្អនរម្ភន 
អាែត្តិននយនតការពិបស្ស្បៅរនសងឆ្ន ាំ ១៩៩៩ ។ ចបត់្តាំងណត្បពលបនាោះមរ វាក្ត្ូវបានបើឡើវបិសាើនរមមបែើមប ី
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្ែសោះបញ្ជច ាំងពីរច្បនាស្មពន័ធ ណែលម្ភនការផ្លែ ស់្បតូរននរាលម្ភ៉ា ស្សីនែឹរនាាំណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ របស់្អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ ិ បហត្សការែ៍វវិត្តនល៍មីៗ រទ់ងនងឹអាែត្តិ នងិវើិីសាស្តស្តបើឡើការង្ហរណែលម្ភនការវវិត្តរបស់្អនរម្ភន 
អាែត្តិ ។ ច្បាំបពាោះវបិសាើនរមមលមីបាំផ្សសត្ននឯរសារណែនាាំបនោះ ទិនននយ័បញ្ចូ ល ក្ត្ូវបានស្សាំពីរោា ភបិាល អងគការ 
មនិណមនរោា ភបិាល និងអនរពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ ។ ឯរសារណែនាាំបនោះ ក្ត្ូវស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើង 
វញិត្តមែាំណារក់ាល នងិបើឡើក្បត្ិបត្តិការ ក្ស្បបៅត្តមបទបបញ្ញត្តិននក្រមសី្លើម ៌។  

 
 
 
 

ខ្. ឯកសាររណតឹ ង្ 
 
 ស្រមមភាពស្ាំធិនប់ាំផ្សសត្មយួរនសងច្បាំបណាមស្រមមភាពស្ាំធិនប់ាំផ្សសត្ជាបក្ច្បើន របស់្អនរម្ភនអាែត្តិនន 
យនតការពិបស្ស្ គ៊ឺការអនសវត្តវធិានការបលើររែីជាលរខែៈបសគគល បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើពត័្ម៌្ភនណែល 
បគទទួលបានពីក្បភពពារព់ន័ធ និងគួរឲ្យបជឿបាន (ភាគបក្ច្បើន ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ) ។ 
 
 ជាទូបៅ បទអនតរាគមន ៍ជាំរសញឲ្យម្ភនការពារព់ន័ធនឹងការបផ្សាើលិខិត្បៅរោា ភបិាល (លិខិត្ទ ាីររែ៍) 
បោយបស្នើស្សាំពត័្ម៌្ភន និងច្បបមែើយត្បបៅនឹងទ ារីរែ៍ និងរនសងររែីចាំបាច្ប ់ បស្នើស្សាំរោា ភបិាលឲ្យអនសវត្ត 
វធិានការទបស់ាក ត្ ់ ឬ បស្សើបអបងកត្ (បស្ច្បរតីអាំពាវនាវបនាទ ន)់ ។ បទអនតរាគមន ៍ាំងបនោះ ក្ត្ូវបានបគែងឹថាជា 
“ឯរសារបែតឹ ង” ។  
 

ឯរសារបែតឹ ងបៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៧ 
ឯរសារបែតឹ ងស្រសបច្បាំនួន ១.០០៣ ក្ត្ូវបានបផ្សាើបច្បញបៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៧ ។ 

៤៩ ភាគរយននឯរសារបែតឹ ង ាំងបនោះ គ៊ឺជាបស្ច្បរតីណលែងការែ៍រមួ ។ 
ររែីជាលរខែៈបសគគលច្បាំននួ ២.២៩៤ ក្ត្ូវបានរមួបញ្ចូល ។ ១៣ 
ភាគរយននររែីជាលរខែៈបសគគល ាំងបនោះ បានពារព់ន័ធនឹងស្តស្តី ។ 
រោា ភបិាល បានប្ែើយត្បបៅនឹងឯរសារបែតឹ ងច្បាំនួន ៥២ ភាគរយ ។ 

ក្បបទស្ស្រសបច្បាំនួន ១២៨ បានទទួលបានឯរសារបែតឹ ង ។ 
 

 
 បស្ច្បរតអីាំពាវនាវបនាទ ន ់ ក្ត្ូវបានបផ្សាើបច្បញ បៅបពលណែលការរ ាំបោភបាំពានណែលម្ភនទ ាីររែ៍ ម្ភន 
ផ្សលប៉ាោះពាល់ននការណក្បក្បួលបពលបវោច្បាំបពាោះការជាំរសញឲ្យម្ភនការពារព់ន័ធនងឹការបាត្ប់ងជ់ីវតិ្ សាថ នភាព 
គាំរាមរាំណហងអាយសជីវតិ្ ឬ ការខូច្បធិត្ណែលបក្មុងនឹងបរើត្ម្ភនប ើង ឬ រាំពសងណត្បនតននក្បបភទើងនើ់ងរធិែ ាំង 
ច្បាំបពាោះជនរងបក្គ្នោះ ។ លិខតិ្ទ ារីរែ៍ ក្ត្ូវបានបផ្សាើបច្បញបៅបពលណែលនីត្ិវើិីននការអាំពាវនាវបនាទ ន ់មនិអាច្ប 
បក្បើក្បាស់្បាន បែើមបផី្សតល់ពត័្ម៌្ភន និងបស្នើស្សាំការបាំភែ៊ឺអាំពីការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ណែលម្ភនទ ាីររែ៍។ 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពឯីរសារណែនាាំរបស់្យនតការពបិស្ស្ 
ចូ្បរចូ្បលបមើលទាំពរ័របស់្វាបៅរនសង ក្បពន័ធរសាំពយូទរ័ (អរិ្ក្ត្តែិត្) របស់្យនតការពបិស្ស្ ។ 

 

i 
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 អនរម្ភនអាែត្តិ អាច្បបផ្សាើបច្បញនូវបស្ច្បរតីណលែងការែ៍រមួ បៅបពលណែលររែី ស្ថិត្បៅរនសងវសិាលភាព 
ណែលម្ភនអាែត្តិបក្ច្បើនជាងមយួ ។ ការស្បក្មច្បច្បិត្តថាបត្ើក្ត្ូវបើឡើអនតរាគមនជ៍ាមយួនងឹរោា ភបិាលឬអត្ ់ ក្ត្ូវ 
បានទសរឲ្យស្ថិត្បៅបលើការស្បក្មច្បច្បិត្តរបស់្អនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពិបស្ស្ បហើយនឹងពឹងណផ្សអរបៅបលើ 
លរខែវនិិច្បឆយ័ណែលក្ត្ូវបានរាំែត្ប់ោយអនរម្ភនអាែត្តិ ននយនតការពិបស្ស្ ាំងបនោះ រែូ៏ច្បជាលរខែ 
វនិិច្បឆយ័ ណែលក្ត្ូវបានណច្បងបៅរនសងក្រមសី្លើម ៌ ។ អនរម្ភនអាែត្ត ិ រក៏្ត្ូវបានត្ក្មូវឲ្យពិចរណាបោយទូលាំ 
ទូោយ នងិ នប់ពលបវោផ្សងណែរ បលើពត័្ម៌្ភនណែលក្ត្ូវបានផ្សតល់បោយរែាណែលពារព់ន័ធ ស្តីពសីាថ នភាពពារ ់
ពន័ធបៅនឹងអាែត្តិរបស់្បគ ។ 
 

 បៅរនសងស្រមមភាពក្បមូលពត័្ម៌្ភនរបស់្ខែួន អនរម្ភនអាែត្តិ ក្ត្ូវណត្ៈ 
 បានណែនាាំ ត្តមរយៈបគ្នលការែ៍នន្នាទ នសសិ្ទធិ ត្ម្ភែ ភាព អនាគត្ ិនិងស្មើម ៌។ 
 ររាការស្ម្ភង ត្ច់្បាំបពាោះក្បភពននស្រខីរមម ក្បសិ្នបបើការបរអាក្កាត្ក្បភពននស្រខីរមម ាំងបនោះ អាច្បបងក 

អនតរាយែល់បសគគលណែលពារព់ន័ធ ។ 
 ពឹងពារប់ៅបលើទិស្បៅ នងិអងគបហត្សណែលអាច្បទសរច្បតិ្តបាន បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើស្តងោ់នន 

ភស្តសត្តងណែលស្មក្ស្បបៅនឹងលរខែៈមនិណមនផ្សែូវត្សោការននរបាយការែ៍ និងបស្ច្បរតីស្ននិោា ន 
ណែលបគ ក្ត្ូវបានត្ក្មូវឲ្យស្របស្របនាោះ និង 

 ផ្សតល់ែល់ត្ាំណាងរបស់្រែាណែលពារព់ន័ធនូវឱកាស្បើឡើបស្ច្បរតីស្បងកត្បលើការវាយត្នមែ នងិប្ែើយត្បបៅ 
នឹងទ ាីររែ៍ណែលក្ត្ូវបានផ្សតល់ក្បឆ្ាំងនឹងរែាបនាោះ ។ ច្បបមែើយត្បស្បងខបជាោយលរខែ៍អរ្រ 
របស់្រែា រក៏្ត្ូវបានបញ្ចូលជាឧបស្មពន័ធននរបាយការែ៍របស់្អនរម្ភនអាែត្តិមយួ (បក្ច្បើន) ផ្សងណែរ ។ 

 

គ. ទ្សសនកិចចធរសកកមមប្រចបំ្រធទ្ស 
 

 ទស្្នរចិ្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្ ឬ ែល់មលូោា ន (ឬ បបស្ររមមណស្ឡងររការពិត្) គ៊ឺជាឧបររែ៍ែ ៏
ស្ាំធិន ់ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនស្ក្ម្ភបអ់នរម្ភនអាែត្តិននយនតការពិបស្ស្ ។ អនរម្ភនអាែត្តិ ជា 
ត្ួយា៉ា ង បផ្សាើលិខិត្បៅកានរ់ោា ភបិាល បោយបស្នើស្សាំបើឡើទស្្នរិច្បចបៅកានក់្បបទស្បនាោះ និងក្បសិ្នរោា ភបិាល 
យល់ក្ពម លិខិត្អបញ្ា ើញបើឡើទស្្នរិច្បចបបស្ររមម ក្ត្ូវបានក្បគល់ជូន ។ ក្បបទស្ខែោះ បានបច្បញ “លិខតិ្ 
អបញ្ា ើញបបើរច្បាំហ” ណែលម្ភននយ័ថា ជាបគ្នលការែ៍ បគ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំបក្ត្ៀមទទួលទស្្នរិច្បចបបស្ររមមព ី
អនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពបិស្ស្ណាមយួ ។ ទស្្នរចិ្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្ ក្ត្ូវបានណែនាាំត្តមរយៈ 
បទបបញ្ញត្តិណែលក្ត្ូវបានណច្បងបៅរនសងក្រមសី្លើម ៌ និងលរខខែឌ បយាងការង្ហរស្ក្ម្ភបប់បស្ររមមណស្ឡងររការ 
ពតិ្បោយយនតការពបិស្ស្ ។60 
 
 
 
 

                                                 
60 លរខខែឌ បយាងការង្ហរ (បលខ E/CN.4/1998/45) ស្ក្ម្ភបទ់ស្្នរចិ្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្ ក្ត្វូបានអនសមត័្បៅរនសងរិច្បចក្បជសាំក្បចាំឆ្ន ាំបលើរទីបនួ 
(ឆ្ន ាំ ១៩៩៧) របស់្យនតការពិបស្ស្ នងិក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំ បែើមបណីែនាាំរោា ភបិាលបៅរនសងការបាំបពញទស្្នរិច្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្ ។  

បៅក្ត្មឹណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ រែាច្បាំននួជាង ៦០ បានបច្បញលិខតិ្អបញ្ា ើញបបើរច្បាំហ ។  
បែើមបបីមើលបញ្ា ីលមីណែលម្ភនប ម្ ោះរែាណែលបានបច្បញលិខតិ្អបញ្ា ើញបបើរច្បាំហបៅយនតការពិបស្ស្ 
ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធ ិ
មនសស្្ (OHCHR) ។ 
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 ទស្្នរិច្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្ អនសញ្ជញ ត្ឲ្យអនរម្ភនអាែត្តវិាយត្នមែសាថ នភាពទូបៅននសិ្ទធ ិ
មនសស្្ និង/ឬ សាថ នភាពសាថ បន័ ផ្សែូវច្បាប ់ផ្សែូវត្សោការ និងរែាបាលជារោ់រប់ៅរនសងរែាណាមយួ បក្កាមអាែត្ត ិ
បរៀងៗខែួនរបស់្បគ ។ រនសងអាំ សងបពលននែាំបែើ រទស្្នរិច្បច ាំងបនោះ បគជួបក្បជសាំជាមយួនឹងអាជាា ើរជាត្ ិ
ត្ាំណាងរបស់្ស្ងគមស្សីវលិ ជនរងបក្គ្នោះបោយការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ ក្រុមទីភាន រង់្ហរក្បចាំក្បបទស្ 
ននអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិអនរសិ្រាជានខ់ពស់្ ស្ហគមនអ៍នរការទូត្ នងិក្បពន័ធផ្ស្ពឡផ្សាយ ។ 
 
 បោយណផ្សអរបលើលទធផ្សលររប ើញរបស់្បគ បគ ផ្សតល់អនសសាស្នត៍្តមរយៈរបាយការែ៍ជាសាធារែៈ ។ 
របាយការែ៍ ាំងបនោះ ក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យបៅក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ។ អនរម្ភនអាែត្តិខែោះ រប៏ានបរៀបច្បាំ 
ស្ននិសី្ទសារពត័្ម៌្ភន និងបច្បញលទធផ្សលររប ើញែាំបូងបៅច្បសងបញ្ចបន់នែាំបែើ រទស្្នរិច្បចបបស្ររមមក្បចាំ 
ក្បបទស្បនោះ ។ បជាគជយ័ននទស្្នរចិ្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្បនោះ ក្ត្ូវបានបើឡើឲ្យក្បបស្ើរប ើងយា៉ា ងបក្ច្បើន 
ត្តមរយៈ ការបបតជាា ច្បិត្តរបស់្រោា ភបិាល និងការចូ្បលរមួរបស់្ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិមសន រនសងអាំ សងបពល និង 
បក្កាយែាំបែើ រទស្្នរិច្បចបបស្ររមមបនោះ បែើមបគី្នាំក្ទែល់ការង្ហររបស់្អនរម្ភនអាែត្ត ិ។ 
  

ឃ. ការធ្វើធសចកតីរាយការណ៍   និង្ការរមួចំផ្ណកដ្លប់្កទមប្រឹកាសទិ្ធមិនុសស 
 

 អនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពបិស្ស្ ក្ត្ូវបានបស្នើស្សាំបោយក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ឲ្យបង្ហា ញនូវរបាយ 
ការែ៍ក្បចាំឆ្ន ាំណែលបៅរនសងបនាោះ បគពិពែ៌នាអាំពីស្រមមភាពណែលក្ត្ូវបានទទួលអនសវត្ត បៅរនសងអាំ សងឆ្ន ាំ 
មសនៗ ។ បៅរនសងកាលៈបទស្ៈខែោះ ក្រុមក្បឹរា រអ៏ាច្បបស្នើស្សាំផ្សងណែរែល់អនរម្ភនអាែត្តឲិ្យបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ 
អាំពីនផ្សទបរឿង ឬ ក្បធានបទជារោ់រណ់ែលម្ភនផ្សលក្បបយាជនច៍្បាំបពាោះខែួន ។ របាយការែ៍ ម្ភនលរខែៈទូបៅ 
និងបើឡើជាត្ាំណាងឲ្យឧបររែ៍អាជាា ក្ពឹត្តស្ក្ម្ភបក់ារអនសវត្តបនត ឬ ការត្ស្ ូមត្ិបៅរនសងវស័ិ្យននអាែត្តិបនោះ ។ 
 

 របាយការែ៍ក្បចាំឆ្ន ាំ ម្ភនពត័្ម៌្ភនស្តីពីវើិសីាស្តស្តបើឡើការង្ហរ ការវភិាគក្ទឹស្តី និនាន ការទូបៅ និង 
បហត្សការែ៍វវិត្តនល៍មីៗ  រទ់ងនឹងអាែត្ត ិនិងអាច្បម្ភនអនសសាស្នទូ៍បៅ ។ របាយការែ៍ រម៏្ភនផ្សងណែរនូវ 
ខែឹមសារស្បងខបននឯរសារបែតឹ ងណែលក្ត្ូវបានបញ្ាូ នបៅរោា ភបិាល និងច្បបមែើយត្បណែលក្ត្ូវបានទទួល ។ 
ត្តមើមមត្ត របាយការែ៍ស្តីពីទស្្នរចិ្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្ ក្ត្ូវបានោរប់ស្នើបយាបល់ជាអត្ថបទបណនថម 
ភាា បប់ៅនឹងរបាយការែ៍ក្បចាំឆ្ន ាំ ។ យនតការខែោះ ក្ត្ូវបានបស្នើស្សាំឲ្យបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ជូនបៅមហាស្ននិបាត្ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ណែលជួបក្បជសាំបៅទីក្រុងញូវយ៉ារចបព់ីណខ រញ្ជញ  ែល់ណខ ើនូ បរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ។ 
 
 អនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពបិស្ស្ ររ៏មួច្បាំណែរជាជាំនាញផ្សងណែរែល់ទិែាភាពបផ្ស្ងបទៀត្ននការង្ហរ 
របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ ។    
 
 
 

បែើមបទីទួលបានរបាយការែ៍របស់្យនតការពបិស្ស្ជូនបៅក្រមុក្បរឹា ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយ 
របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 
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វគគប្រជុំធព្ញអង្គព្ិធសសសតពី្ីវិរតតិធសបៀង្ព្ិភព្ធលាក 
 
 បៅរនសងណខ ឧស្ភា ឆ្ន ាំ 
២០០៨ អនររាយការែ៍ពបិស្ស្ ស្តីព ី
សិ្ទធមិ្ភនបស្បៀង អាហារក្គបក់្គ្នន ់
គ៊ឺបោរ អូលីវបីយែ៊ឺសាក ត្ប់ើើ បាន 
អាំពាវនាវស្សាំឲ្យក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ 
បរៀបច្បាំវគគក្បជសាំបពញអងគពិបស្ស្ 
ស្តីពីវបិត្តិបស្បៀងពិភពបោរ ។ បៅ 
រនសងការប្ែើយត្ប ក្រុមក្បឹរា បាន 
បរៀបច្បាំវគគក្បជសាំបពញអងគពិបស្ស្  

 “ស្តីពីឥទធិពលអវជិាម្ភនបលើការ 
ស្បក្មច្បបានសិ្ទធិទទួលបានអាហារ 
ក្គបក់្គ្នន់ណែលបើឡើឲ្យកានណ់ត្ើងន់ើងរ 
ប ើងនូវវបិត្តិបស្បៀងពិភពបោរ 
ណែលក្ត្ូវបានបណាត លមរពី រនសង 
ច្បាំបណាមរត្តត បផ្ស្ងបទៀត្ បោយ 
ត្នមែបស្បៀងែខ៏ពស់្ធិែ ាំង” បៅនលងទី ២២ 
ណខ ឧស្ភា ឆ្ន ាំ ២០០៨ ។ 
 អនររាយការែ៍ពិបស្ស្ 

បលើសិ្ទធិទទួលបានអាហារក្គប ់
ក្គ្នន ់បានចូ្បលរមួ និងចូ្បលរមួ 
ពារប់ោយស្រមមបៅរនសងវគគក្បជសាំ 
បពញអងគពិបស្ស្ ណែលជាវគគ 
ក្បជសាំបពញអងគបលើរទីមយួណែល 
ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំប ើង បោយបផ្លត ត្ 
បលើបញ្ជា ក្បធានបទ ។ 

 
ង្. ការសកិាប្រធានរទ្ 

  
 អនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពបិស្ស្ រអ៏ាច្បបរៀបច្បាំផ្សងណែរនូវការសិ្រាក្បធានបទ ណែលជាឧបររែ៍ 
ែម៏្ភនក្បបយាជន ៍ បែើមបណីែនាាំែល់រោា ភបិាល រែូ៏ច្បជា ស្ងគមស្សីវលិ បលើខែឹមសារើមមនិយាម និងការអនសវត្ត 
បទោា ន នងិស្តងោ់សិ្ទធមិនសស្្ ។ អនរម្ភនអាែត្តិ រប៏ើឡើជាម្ភច ស់្ផ្សទោះ នងិចូ្បលរមួផ្សងណែរបៅរនសងរិច្បចក្បជសាំមស្តនត ី
ជាំនាញបលើបញ្ជា ក្បធានបទសិ្ទធិមនសស្្ ។  
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សកិាខ សាលាមស្តនតីជំនាញ - ការព្ប្ង្ឹង្ការការពារស្តសតធីភទ្ព្ីការធ្វើ  
ទារណុកមម 

 
 បៅរនសងណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៧ 
សិ្កាខ សាោមស្តនតីជាំនាញ ស្តីពី “ការពក្ងឹង 
រិច្បចការពារស្តស្តីបភទពីការបើឡើ រសែរមម” 
ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំ ប ើងបោយការយិាល័យ 
ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) រនសងនាមអនរ 
រាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្អងគការស្ហក្បជា
ជាត្ ិក្បឆ្ាំង រសែរមម នងិការក្បក្ពតឹ្តមរ 
បលើខែួន ឬទែឌ រមមឯបទៀត្ ណែលបោរបៅ 
អមនសស្្ើម ៌ឬបបនាថ របនាទ ប ឬ ការោរ ់

 ទែឌ រមមបផ្ស្ងបទៀត្ រនសងបាំែងរមួ 
ច្បាំណែរែល់ការអនសវត្ត ណែលម្ភន 
លរខែៈជាក្បពន័ធកាន់ណត្បក្ច្បើនប ើងនន
ក្របខែ័ឌ អនតរជាត្ិស្តីពីការបើឡើ រសែរមម
ច្បាំបពាោះរងឡល់របស់្ស្តស្តី និង ពក្ងឹងរិច្បចការ 
ពារពួរបគ ។ មស្តនតីជាំនាញច្បាំនួននមាក្បាាំរូប 
មរពីត្ាំបនខ់សស្ៗគ្នន  និងអងគការមនិណមន 
រោា ភបិាល និងអងគការអនតររោា ភបិាល  

ែប៏ក្ច្បើនស្នធឹរស្នាធ ប់ (រនសង 
បនាោះរមួ ម្ភនយនតការក្បឆ្ាំង 
នឹងការបើឡើ រសែរមម ក្បចាំ 
ត្ាំបន ់និងននអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ិផ្សងណែរ) បានចូ្បល 
រមួបៅរនសងរិច្បចពិភារា ។  

 
ច. ធសចកតីប្រកាសព្័ត៌ាន 

 
 យនតការពិបស្ស្ អាច្បជាលរខែៈបសគគល ឬជារមួ បច្បញបស្ច្បរតីក្បកាស្ពត័្ម៌្ភន បោយរ ាំបលច្បសាថ ន 
ភាពជារោ់រ ់ឬ បទោា នអនតរជាត្ិ ណែលក្ត្ូវបានបគ្នរពបោយរែានានា ។  
 
 
 
 
 
វិ្ីធប្រើប្ ស ់និង្ធ្វើការងារជាមួយនឹង្យនតការព្ិធសស 
 
 “ស្ងគមស្សី វលិ និយាយជារមួ និងអងគការមិនណមនរោា ភិបាលអនតរជាតិ្ ត្ាំបន ់ និងជាតិ្ និយាយបោយ 
ណ រ ផ្សតល់ការគ្នាំក្ទណែលមិនអាច្បកាត្ន់លែបានែល់ក្បពន័ធយនតការពិបស្ស្ ។ បគ ផ្សតល់ពត័្ម៌្ភន និងការវភិាគ 
ជួយ ផ្ស្ពឡផ្សាយលទធផ្សលររប ើញរបស់្យនតការពិបស្ស្ និងជួយ ែល់ស្រមមភាពអនសវត្តបនត និងបហត្សែូបច្បនោះ រ ៏
ជួយ បរៀបច្បាំ និងអនសវត្តផ្សងណែរនូវបគ្នលនបយាបាយ និងរមមវើីិជាតិ្ពារព់ន័ធស្ក្ម្ភបក់ារអបរ់ ាំសិ្ទធិមនសស្្ បែើមបី 
ណរលមអសាថ នភាពននបញ្ជា  ណែលស្ថិត្បៅបក្កាមយនតការពិបស្ស្ ។ ការជបួក្បជស ាំជាមយួនឹងត្ាំណាងរបស់្បគ 
ម្ភនលរខែៈស្មក្ស្បបៅរនស ងក្គបទិ់ែាភាព ាំងអស់្ននការង្ហររបស់្យនតការពិបស្ស្ រនស ងបនាោះរមួម្ភន បៅរនស ង 
ស្រមមភាពរបស់្បគបៅរនស ងទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ និងញូវយ៉ារផ្សងណែរ បៅរនស ងបបស្ររមមែល់មូលោា ន និងបោយ 

 

ច្បាបច់្បមែងននបស្ច្បរតកី្បកាស្ពត័្ម៌្ភន ាំងអស់្ បស្ច្បរតណីលែងការែ៍ នងិសារបផ្ស្ងបទៀត្ ណែលក្ត្វូ 
បានបច្បញបោយយនតការពបិស្ស្ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសងណផ្សនរយនតការពិបស្ស្ននវសបិសាយ 
របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 

 

i 



159 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

កានណ់ត្ម្ភនលរខែៈទូបៅ ។ បហត្សែូបច្បនោះ វា ស្មក្ស្បស្ក្ម្ភបអ់នរម្ភនអាែត្តិ បើឡើការពិចរណាបោយហមត្ ់
ច្បត្ ់ និង នប់ពលបវោ បលើលិខិត្អបញ្ាើញរបស់្អងគការមិនណមនរោា ភិបាល និងក្គឹោះសាថ នសិ្រាអបរ់ ាំ បែើមបី 
ចូ្បលរមួបៅរនស ងស្រមមភាពនានា ែូច្បជា ស្ននិសី្ទ រិច្បចពិភារាណវរណញរ សិ្កាខ សាោ និងរិច្បចពិបក្គ្នោះបយាបល់ 
ថាន រត់្ាំបន ់ ។ ជាទូបៅ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ទទួលបនទស រសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) 
គួរណត្ក្ត្ូវបានបនតផ្សតល់នូវពត័្ម៌្ភនស្តី ពីស្រមមភាពពារព់ន័ធរបស់្អនរម្ភនអាែត្តិ បោយបហត្សថា វាពារព់ន័ធនឹង 
ស្ងគមស្សី វលិ” ។  
 
 ឯកសារផ្ណនាបំ្រតិរតតិការររសយ់នតការព្ិធសសននប្កទមប្រឹកាសទិ្ធិមនុសស 
(ប្តង្់កថាខ្័ណឌ ទ្ី ១៣៣) ។ 

 
 រនសងរយៈបពលជាបក្ច្បើនឆ្ន ាំរនែងមរបនោះ យនតការពិបស្ស្ បានបបងកើត្ទាំនារទ់ាំនង នងិបានបើឡើស្ហ 

ក្បត្ិបត្តិការជាមយួនងឹត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងៗ ។ យនតការពិបស្ស្ បានជួយ ែល់បគរនសងការផ្សតល់រិច្បចការពារ 
ែល់ជនរងបក្គ្នោះពិត្ជារណ់ស្តង ឬ ជាស្កាត នសពល និងបានរមួច្បាំណែរបៅរនសងការផ្សតល់សិ្ទធិអាំណាច្បែល់ពួរបគ។ 
អាែត្តិខសស្ៗគ្នន  បានបបងកើត្ទក្មងខ់សស្ៗគ្នន ននការចូ្បលរមួ និងការស្ហការ ។ 
 
 បនាទ បម់របទៀត្ ក្បសិ្ទធភាពននក្បពន័ធយនតការពិបស្ស្រនសងរិច្បចការពារសិ្ទធិមនសស្្ នងិការទបស់ាក ត្ក់ារ 
រ ាំបោភបាំពាន រព៏ឹងពារប់ៅបលើការចូ្បលរមួពារព់ន័ធែស៏្រមមរបស់្ត្ួអងគសិ្ទធិមនសស្្បផ្ស្ងបទៀត្ រនសងបនាោះរមួម្ភន 
ស្ងគមស្សីវលិ ផ្សងណែរ ។ អងគការមនិណមនរោា ភបិាលអនតរជាត្ិ ត្ាំបន ់និងជាត្ ិនងិត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ 
គ៊ឺជាអនរចូ្បលរមួណែលម្ភនលរខែៈស្ាំធិនជ់ាសារវនតបៅរនសងក្បពន័ធយនតការពិបស្ស្ ។ ជាងបនោះបទៀត្ ស្ងគម 
ស្សីវលិ បានស្ថិត្បៅទីត្តាំងជួរមសខននការបបងកើត្ស្តងោ់សិ្ទធមិនសស្្ និងការត្ស្ ូមត្ិបែើមបបីបងកើត្អាែត្តិលមីជាយូរ 
មរបហើយ ។ 
 
 ក្បបភទននត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ណែលចូ្បលរមួជាមយួនឹងយនតការពិបស្ស្ រមួម្ភនៈ 

 អងគការសិ្ទធិមនសស្្ (អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ស្ម្ភគម ក្រុមជនរងបក្គ្នោះ) ។ 
 អនរការពារសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 អងគការណែលម្ភនមូលោា នបៅបលើបញ្ជា ពារព់ន័ធ ។ 
 ស្មពន័ធភាពច្បក្មោុះ និងបណាត ញ (សិ្ទធិរបស់្ស្តស្តី សិ្ទធិរបស់្រសម្ភរ សិ្ទធិរបស់្ក្រុមជនភាគត្ិច្ប សិ្ទធិណផ្សនរ 

បរសិាថ ន) ។ 
 ជនពិការ និងអងគការត្ាំណាងរបស់្ពួរបគ ។ 
 ក្រុមណែលម្ភនមូលោា នបៅរនសងស្ហគមន ៍(ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប ក្រុមជនភាគត្ិច្ប) ។ 
 ក្រុមណែលម្ភនមូលោា នបៅបលើសាស្នា (វហិារសាស្នាក្គឹោះ ក្រុមសាស្នា) ។ 
 ស្ហភាព (ស្ហជីព រែូ៏ច្បជា ស្ម្ភគមអនរអាជីព ែូច្បជា ស្ម្ភគមអនរកាណស្ត្ គែៈបមធាវ ី ស្ម្ភគម 

បៅក្រម ស្ហជីពនិស្្តិ្) ។ 
 ច្បលនាស្ងគម (ច្បលនាស្នតភិាព ច្បលនានិស្្តិ្ ច្បលនាគ្នាំក្ទក្បជាើិបបត្យយ) ។ 
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 អនរវជិាា ជីវៈ ណែលរមួច្បាំណែរបោយផ្លទ ល់ែល់ការទទួលបានសិ្ទធិមនសស្្ (មស្តនតីណផ្សនរមនសស្្ើម ៌ អនរ 
ច្បាប ់បវជាបែឌិ ត្ និងមស្តនតីស្សធិភបិាល) ។ 

 សាច្បញ់ាត្ិរបស់្ជនរងបក្គ្នោះ និង 
 សាថ បន័សាធារែៈ ណែលរមួបញ្ចូ លស្រមមភាព ណែលក្ត្ូវបានចត្ជ់ាបគ្នលបាំែងនូវការបលើររមពស់្ 

សិ្ទធិមនសស្្ (សាោបរៀន ស្រលវទិយល័យ សាថ បន័ក្សាវក្ជាវ) ។ 
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 ត្អួងគស្ងគមស្សីវលិ បោយណ រពគី្នន  ឬ ជារមួ អាច្បបក្បើក្បាស់្ នងិបើឡើការង្ហរជាមយួនងឹយនតការ 
ពបិស្ស្ ។ មនិែូច្បសាថ បន័ ស្នធសិ្ញ្ជញ ននអងគការស្ហក្បជាជាត្បិទ យនតការពបិស្ស្ អាច្បក្ត្វូបានោស់្បត្ឿន 
សូ្មបណីត្រនសងររែីរែា មនិបានផ្សតល់ស្ចច បន័បលើលិខតិ្សបររែ៍ ឬ ស្នធសិ្ញ្ជញ ណែលពារព់ន័ធរត ី នងិវាមនិចាំបាច្ប ់
បក្បើក្បាស់្ឲ្យអស់្នូវឧបាក្ស័្យរនសងក្សុ្របទើបបក្បើក្បាស់្យនតការពបិស្ស្បនាោះបទ ។ បហត្សែូបច្បនោះ យនតការពបិស្ស្ 
អាច្បក្ត្វូបានបក្បើក្បាស់្ស្ក្ម្ភបក់្បបទស្ ឬ បញ្ជា សិ្ទធមិនសស្្ណាមយួ បៅរនសងរត្តត រាំែត្ន់នអាែត្តណិែលម្ភន 
ក្សាប ់។ 
 

 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បរមួច្បាំណែរែល់ការង្ហររបស់្យនតការពិបស្ស្ បោយៈ 
 ការោរជូ់នពិនតិ្យនូវទ ាីររែ៍ជាលរខែៈបសគគល ននការរ ាំបោភបាំពានសិ្ទធិមនសស្្បៅអនរម្ភន 

អាែត្តិននយនតការពិបស្ស្ណែលពារព់ន័ធមយួ (ឬ បក្ច្បើន) ។ 
 ការផ្សតល់ការគ្នាំក្ទែល់ែាំបែើ រទស្្នរិច្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្ និងពត័្ម៌្ភន នងិការវភិាគបលើការ 

រ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ បៅអនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពិបស្ស្បផ្ស្ងៗគ្នន  ។ 
 ការអនសវត្តត្ួនាទីទបស់ាក ត្ ់បោយផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនែល់យនតការពិបស្ស្បលើការណែនាាំឲ្យបក្បើក្បាស់្ច្បាបល់ម ី

ណែលអាច្បនាាំបៅែល់ការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ ។ 



161 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 ការអនសវត្តបនតនូវអនសសាស្នរ៍បស់្យនតការពិបស្ស្បៅថាន រម់ូលោា ន និងជាត្ិ ។ កានណ់ត្ទូលាំទូោយ 
ណលមបទៀត្បនាោះ ស្ងគមស្សីវលិអាច្បគ្នាំក្ទែល់ការផ្ស្ពឡផ្សាយការង្ហរ និងលទធផ្សលររប ើញរបស់្អនរ 
ម្ភនអាែត្តិននយនតការពិបស្ស្បៅរនសងក្រុមគ្នាំក្ទណផ្សនរនបយាបាយរបស់្ខែួន ។ 
 

 ទាំនារទ់ាំនងណែលស្ាំធិនជ់ាសារវនត រវាងយនតការពិបស្ស្ និងស្ងគមស្សីវលិ ក្ត្ូវបានបង្ហា ញបៅរនសង 
អាែត្តិរបស់្អនររាយការែ៍ពបិស្ស្ស្តីពសីាថ នភាពអនរការពារសិ្ទធមិនសស្្ ។ 
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អនករាយការណ៍ព្ិធសស សតពី្ីសាថ នភាព្អនកការពារសទិ្ធិមនុសស  

  
 
បត្ើនរណា ជាអនររាយការែ៍ពបិស្ស្ 
ស្តីព ីសាថ នភាពអនរការពារសិ្ទធមិនសស្្? 
 
 អាែត្តិរបស់្អនររាយ 
ការរែ៍ពបិស្ស្បលើសាថ នភាពរបស់្ 
អនរការពារសិ្ទធមិនសស្្ (បោយពីមសន 
គ៊ឺជា ត្ាំណាងពិបស្ស្របស់្បោរ 
អគគបលធិើិការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ
ទទួលបនទសរសាថ នភាពរបស់្អនរការពារ
សិ្ទធិមនសស្្) ក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងជា 
យនតការ ពិបស្ស្បៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០០ 
បោយ បស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 
2000/61 របស់្គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ ។ ការបបងកើត្ប ើងនូវ 
អាែត្តិបនោះ ទទួលសាគ ល់នូវត្ួនាទីែ ៏
ស្ាំធិនជ់ាសារវនត និងជាបរឿយៗក្បរប 
បោយបក្គ្នោះថាន ររ់បស់្អនរការពារសិ្ទធិ 
មនសស្្បៅជសាំវញិពិភពបោរ ។ 
“រិច្បចការពារ” អនរការពារសិ្ទធិមនសស្្ 
គ៊ឺជារងឡល់ច្បមបងជាងបគរបស់្អនរ 
រាយការពិបស្ស្ ។ វា ក្ត្ូវបានបគ 
យល់ថាបានបញ្ចូ ល ាំងរិច្បចការពារ 
អនរការពារ និងរិច្បចការពារសិ្ទធិរនសង 
រិច្បចការពារសិ្ទធិមនសស្្ ។ ត្ួនាទី 
ស្ាំធិនប់ាំផ្សសត្របស់្អនររាយការែ៍ 
ពិបស្ស្ គឹក្ត្ូវណត្ៈ 
 ណស្ឡងររ ទទួល ក្ត្ួត្ពិនិត្យ 

និងប្ែើយត្បបៅនឹងពត័្ម៌្ភន 
ស្តីពីសាថ នភាព និងសិ្ទធិរបស់្ 
មនសស្្ណាម្ភន រ់ បោយខិត្ខាំ 
បោយណ រពីគ្នន  ឬ ចូ្បលរមួជា 
មយួនឹងអនរបផ្ស្ងបទៀត្ បែើមប ី

បលើររមពស់្ និងការពារសិ្ទធិ 
មនសស្្ និងបស្រភីាពជាមូល 
ោា ន ។ 

 បបងកើត្រិច្បចស្ហក្បត្ិបត្តិការ 
និងបរៀបច្បាំរិច្បចស្នទនាជាមយួ 
នឹងរោា ភបិាល និងត្ួអងគណែល 
បានចបអ់ារមមែ៍បផ្ស្ងបទៀត្ 
បលើការបលើររមពស់្ និងការ 
អនសវត្តក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាព 
នូវបស្ច្បរតកី្បកាស្ស្តីព ីសិ្ទធ ិ
នងិការទទលួខសស្ក្ត្វូ 
របស់្បសគគល ក្រមុ នងិអងគការ 
ណផ្សនរននស្ងគម រនសងការបលើរ 
រមពស់្ នងិការពារសិ្ទធមិនសស្្ 
នងិបស្រភីាពជាមលូោា នណែល 
ក្ត្វូបានទទលួសាគ ល់ជាស្រ-ល 
(ណែលក្ត្ូវបានបគែឹងជា 
ទូបៅថាជា “បស្ច្បរតីក្បកាស្ 
ស្តីពីអនរការពារសិ្ទធិមនសស្្”) 
និង 

 ផ្សតល់អនសសាស្នប៍លើយសទធ 
សាស្តស្តក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាព 
បែើមបកីារពារឲ្យបានកាន់ណត្លអ 
ក្បបស្ើរនូវអនរការពារសិ្ទធិមនសស្្ 
និងត្តមោនបនតនូវអនសសាស្ន៍ 
 ាំងបនោះ ។ 

 
ែូច្បបមតច្បណែលបៅថា អនរការពារ 
សិ្ទធមិនសស្្ ? 
 អនរការពារសិ្ទធិមនសស្្ គ៊ឺ 
ជាមនសស្្ណាម្ភន រណ់ែលជាបសគគល ឬ 
បោយចូ្បលរមួជាមយួនឹងអនរ 

បផ្ស្ងបទៀត្ ជាប់រវល់នឹងការបលើរ 
រមពស់្ ការពារ និងស្បក្មច្បបាននូវ 
សិ្ទធិពលរែា និងសិ្ទធិនបយាបាយ 
សិ្ទធិបស្ែារិច្បច សិ្ទធិណផ្សនរស្ងគម និង
សិ្ទធិណផ្សនរវបបើម ៌។ អនរការពារ 
សិ្ទធិមនសស្្ ក្ត្ូវណត្ទទួលយរ 
ស្រលភាពននសិ្ទធិមនសស្្ ែូច្បណែល 
បានរាំែត្់បៅរនសងបស្ច្បរតកី្បកាស្ 
ជាស្រលស្តីពសិី្ទធមិនសស្្ ។ មនសស្្ 
មនិអាច្បបែិបស្ើសិ្ទធិមនសស្្ខែោះ 
បានបទ ប ោះបីជា ែូបចន ោះរប៏ោយ 
រ ៏ម រស្សាំបើឡើជាអនរការពារ 
សិ្ទធិមនសស្្ បោយបហត្សថា 
បគត្ស្ ូមត្ិ បែើមបអីនរែនទ ។ 
 
បត្ើត្អួងគស្ងគមស្សីវលិ ជាអនរការ 
ពារសិ្ទធមិនសស្្ ណែរឬបទ ? 
 បសគគលិរ និងអនរស្ម័ក្គច្បិត្ត 
ជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ ណែលបបក្មើការង្ហរ 
ឲ្យស្ងគមស្សីវលិ និងអងគការមនិណមន 
រោា ភបិាល សាថ បន័ ឬ ស្ម្ភគម 
ណែលបោោះក្សាយរងឡល់ណផ្សនរសិ្ទធិ 
មនសស្្បៅជសាំវញិពិភពបោរ 
អាច្បក្ត្ូវបានពិពែ៌នាថា 
ជាអនរការពារសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 
បត្ើបស្ច្បរតកី្បកាស្ស្តីពអីនរការពារ 
សិ្ទធមិនសស្្ គ៊ឺជាអឡ ី? 
 បោយក្ត្ូវបានអនសមត័្ 
បោយមហាស្ននិបាត្អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ិបៅរនសងឆ្ន ាំ ១៩៩៨ បនាោះ 
បស្ច្បរតីក្បកាស្ស្តីពីអនរការពារសិ្ទធ ិ
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មនសស្្ រាំែត្យ់រ “រិច្បចការពារ” សិ្ទធិ 
មនសស្្ជាសិ្ទធិបនាោះឯង និងទទួល 
សាគ ល់ បសគគលណែលទទួលបើឡើការង្ហរ 
សិ្ទធិមនសស្្ជា “អនរការពារសិ្ទធិ 
មនសស្្” ។ បស្ច្បរតីក្បកាស្បនោះ 
អនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនការគ្នាំក្ទ និងរិច្បច 
ការពារអនរការពារសិ្ទធិមនសស្្បៅ 
រនសងបរបិទននការង្ហររបស់្ពួរបគ ។ 
បស្ច្បរតីក្បកាស្បនោះ មនិបបងកើត្សិ្ទធិលមី 
ប៉ាសណនតជាជាំនួស្ ណវរណញរសិ្ទធិ 
ណែលម្ភនក្សាប ់ត្តមរបបៀបមយួ 
ណែលបើឡើឲ្យវាម្ភនលរខែៈកានណ់ត្ 
ង្ហយក្សួ្លរនសងការអនសវត្តសិ្ទធិ 
ណែលម្ភនក្សាប ់ាំងបនាោះច្បាំបពាោះ 
ត្ួនាទី និងសាថ នភាពជារណ់ស្តង 
របស់្អនរការពារសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 
 ត្ួនាទីស្ាំធិន់របស់្អនររាយ
ការែ៍ពិបស្ស្ គ៊ឺក្ត្ូវណត្រាយការែ៍ 
អាំពីសាថ នភាពរបស់្អនរការពារសិ្ទធិ 
មនសស្្បៅក្គបណ់ផ្សនរ ាំងអស់្ននពិភព
បោរ និងមបើយបាយ ណែលអាច្បម្ភន 
បែើមបបីបងកើនរិច្បចការពារបោយក្បត្ិបត្តិ 
ត្តម បោយបពញបលញបៅនឹងបស្ច្បរតី 
ក្បកាស្បនោះ ។ 
 

 
វើិ ីរទ់ងនងឹយនតការពបិស្ស្ ឬ 
ោរជូ់នពនិតិ្យនូវទ ារីរែ៍ស្តីព ី
ការរ ាំបោភបាំពានបលើរូបអនរការពារ 
សិ្ទធមិនសស្្ 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្ប 
 រទ់ងនឹងយនតការពិបស្ស្បៅ 
ត្តមអាស្យោា នែូច្បធិងបក្កាម 
(ចូ្បររត្ស់្ម្ភគ ល់ថា លិខិត្ រទ់ង 
គួរណត្បរៀបច្បាំបយាងបោយច្បាស់្ 
ោស់្បៅនឹងអាែត្តិរបស់្អនរការ 
ពារសិ្ទធិមនសស្្): 
 
អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ 
សាថ នភាព អនរការពារសិ្ទធមិនសស្្ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ទិទួលបនទសរសិ្ទធិ- 
មនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ 
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 

អសីណម៉ាលៈ 
បែើមបោីរជូ់នពិនិត្យនូវទ ាីររែ៍ 
ស្តីពីការរ ាំបោភបាំពានៈ 
urgent-action@ohchr.org 

បែើមប ីរទ់ងនឹងអនរម្ភនអាែត្តិ 
ស្ក្ម្ភប់បគ្នលបាំែង បផ្ស្ងបទៀត្ 
defenders@ohchr.org 

 

 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ 
៩០ ០៦ 
ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ 
១២ ៣៤ 
 

- បនោះ គ៊ឺជាបលខទូរស័្ពទរបស់្ក្បពន័ធ 
បញ្ជា ទូរស័្ពទរណាត លរបស់្អងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិបៅរនសងទីក្រុង 
ហ ស្៊ឺណែវ ក្បបទស្ស្ឡីស្ ។ 
 អនរបៅទូរស័្ពទ គួរណត្ 
បស្នើស្សាំនិយាយជាមយួនឹងបសគគលិរ 
បៅឯការយិាល័យឧត្តមស្នង 
ការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) 
ណែលបើឡើការបោោះក្សាយជាមយួ 
នឹងយនតការពិបស្ស្ និងបោយ 
ជារោ់រ់បនាោះ ជាមយួនឹងបសគគលិរ 
ណែលគ្នាំក្ទអាែត្តិរបស់្អនរ 
រាយពិបស្ស្បលើសាថ នភាពរបស់្ 
អនរការពារសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
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 ស្តសតជីាអនកការពារសទិ្ធិមនុសស 
  
 
 

  បៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០២ ត្ាំណាង 
ពិបស្ស្បៅបពលបនាោះ របស់្បោរអគគ 
បលធិើិការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
ទទួលបនទសរណែលក្បមូលផ្សតស ាំមស្តនតីជាំនាញ 

សាថ នភាពរបស់្អនរការពារសិ្ទធិ 
មនសស្្ អនរក្សី្ ហសីនោជីឡានី 
បានែឹរនាាំយសទធនាការអនតរជាត្ិ 
រយៈបពលបីឆ្ន ាំណែលប ើងែល់  

រក្មតិ្ខពស់្បាំផ្សសត្បៅរនសងស្ននិសី្ទ 
ពិភពបោរស្តីពីស្តស្តីជាអនរការពារ 
សិ្ទធិមនសស្្ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំ 
ប ើងបៅរនសងក្បបទស្ក្សី្លង្ហក រ  

ណផ្សនរបយនឌ្័រែស៏្ាំធិនប់ាំផ្សសត្ និងស្តស្តីជា 
អនរការពារសិ្ទធិមនសស្្មរពកី្បបទស្ 
ជាង ៧០ ។  
 
 បៅរនសងអាែត្តិការង្ហរ 
របស់្អនរក្សី្ អនរក្សី្ត្ាំណាងពិបស្ស្ 
បានបលើរបញ្ជា រ់ប ើងវញិ បោយម្ភន 
ស្ងគត្ិភាពថា ស្តស្តីជាអនរការពារ 
ក្បឈមនឹងហានិភ័យននអាំបពើហិងា 
និងការរាំហិត្លរខខែឌ   

ជាទក្មងខ់ែោះ និងបានកាែ យជាង្ហយ 
រងបក្គ្នោះបោយសារបសបរនិច្បឆ័យ អប 
រយិាបន័ន និងការបែិបស្ើមនិ 
ទទួលយរ បោយរងរម្ភែ ាំងរែា 
និងត្ួអងគស្ងគម ជាពិបស្ស្ បៅបពល 
ណែលរវល់នឹងរិច្បចការពារសិ្ទធិ 
របស់្ស្តស្តី ។61 អនរក្សី្ត្ាំណាង 
ពិបស្ស្ រអ៏នសវត្តបនតផ្សងណែរនូវ 
ររែីច្បាំនួន ៤៤៩ ស្តីពីការរ ាំបោភ 
បាំពានបលើស្តស្តីជាអនរការពារសិ្ទធិ 
មនសស្្ បោយពារព់ន័ធនឹងអនរការ 

ពារច្បាំនួន ២.៣១៤ នារប់ៅរនសង 
អាែត្តិការង្ហររបស់្អនរក្សី្ ។ 
ហសរសិ្បក្បាាំននឯរសារបែតឹ ង 
 ាំងបនោះ ក្ត្ូវបានបផ្សាើជូនអនររាយ 
ការែ៍ពបិស្ស្បលើអាំបពើហិងា 
ច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ បសពឡបហត្សរបស់្វា 
នងិផ្សលវបិារ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61
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ក. ការដាក់ជ៊ូនព្ិនិតយន៊ូវករណីជាលកខណៈរុគគលធៅអនកានអាណតតិនន 
យនតការព្ិធសស 

 
 នរណាម្ភន ររ់ប៏ោយ រអ៏ាច្បោរជូ់នពនិតិ្យនូវពត័្ម៌្ភនណែលគរួឲ្យបជឿបាន នងិទសរច្បតិ្តបានស្តីពកីារ 
រ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធមិនសស្្ បៅអនរម្ភនអាែត្តនិនយនតការពបិស្ស្ ណែលក្ត្វូបានក្បគល់អាែត្តឲិ្យទទលួ 
ពត័្ម៌្ភនស្តីពកីាររ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធមិនសស្្ ។ ការោរជូ់នពនិិត្យនូវបែតឹ ងជាលរខែៈបសគគលបៅយនតការ 
ពិបស្ស្ គ៊ឺជារបបៀបមយួរនសងច្បាំបណាមរបបៀបណែលម្ភនក្បសិ្ទធភាពបាំផ្សសត្មយួជាបក្ច្បើនរនសងការណស្ឡងររអនតរាគមន ៍
ផ្លទ ល់បៅរនសងររែីជាលរខែៈបសគគល ។ ជាបរឿយៗ ត្អួងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បបាំបពញមសខង្ហរជាអនររាយការែ៍ 
ស្ក្ម្ភបប់សគគលណែលណស្ឡងរររិច្បចការពារពីការបាំពារបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 
 ត្តមើមមត្ត ឯរសារបែតឹ ងណែលក្ត្ូវបានបផ្សាើបច្បញ និងក្ត្វូបានទទួលម្ភនលរខែៈស្ម្ភង ត្ ់ និងស្ថិត្ 
បៅែូបច្បនោះរហូត្ែល់របាយការែ៍របស់្អនរម្ភនអាែត្តិបៅក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ ក្ត្វូបានបច្បញជាសាធារែៈ 
លសោះក្ត្តណត្អនរម្ភនអាែត្ត ិ បានស្បក្មច្បច្បិត្តបច្បញបស្ច្បរតណីលែងការែ៍ជាសាធារែៈ មសនបពលរាំែត្ប់ៅរនសង 
ែាំបែើ រការបនោះ ។ របាយការែ៍បនោះ ម្ភនពត័្ម៌្ភនស្តីពីឯរសារបែតឹ ងណែលក្ត្ូវបានបផ្សាើបច្បញ និងច្បបមែើយត្ប 
ណែលក្ត្ូវបានទទួលពីរោា ភបិាល ស្តីពីររែីជារោ់រ ់ ។ សូ្មរត្ស់្ម្ភគ ល់ថា ជនរងបក្គ្នោះណែលម្ភន 
ទ ាីររែ៍ក្ត្ូវបានស្របស្រប ម្ ោះបៅរនសងរបាយការែ៍ បលើរណលងណត្រសម្ភរ ឬ ជនរងបក្គ្នោះណែលម្ភនក្បបភទ 
ជារោ់រប់ផ្ស្ងបទៀត្ ែូច្បជាជនរងបក្គ្នោះបោយអាំបពើហិងាផ្សែូវបភទជាបែើម ។ 
 
 បោយពិចរណាបៅបលើក្បបភទទូបៅ ននរបាយការែ៍របស់្យនតការពិបស្ស្ វាម្ភនលរខែៈស្ាំធិន ់
ថា អងគការណែលបាំបពញមសខង្ហរ រនសងនាមជនរងបក្គ្នោះបោយការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធមិនសស្្ ធានាថាជនរង 
បក្គ្នោះ ែឹងថាររែីរបស់្បគ រាំពសងក្ត្ូវបានបញ្ាូ នបៅយនតការពិបស្ស្ ថាប ម្ ោះរបស់្បគ នឹងក្ត្ូវបានបញ្ាូ ន 
បៅអាជាា ើរ និងថាប ម្ ោះរបស់្បគ (ឬ អរ្រអាទិស្បងកត្) នឹងបង្ហា ញបៅរនសងរបាយការែ៍ទូបៅរបស់្យនតការ 
ពិបស្ស្ ។ ប ោះជាយា៉ា ងណារប៏ោយ វាគួរណត្ក្ត្ូវបានរត្ស់្ម្ភគ ល់ថា ការអនសញ្ជញ ត្របស់្ជនរងបក្គ្នោះ មនិក្ត្ូវ 
បានត្ក្មូវឲ្យោរជូ់នពនិិត្យជានិច្បចកាលនូវររែី (ឧ ហរែ៍ៈ ក្បសិ្នបបើជនរងបក្គ្នោះ មនិអាច្បចូ្បលជួបបាន 
ពីបក្ពាោះបគ ស្ថិត្បៅរនសងការ សាំោាំង ឬ កាលៈបទស្ៈណបបបនោះបផ្ស្ងបទៀត្) ។ អាែត្តមិយួច្បាំនួនតូ្ច្ប បានបរៀបច្បាំ 
រក្មងស្ាំែួរពិបស្ស្ណែលក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្ បៅបពលោរជូ់នពនិិត្យនូវពត័្ម៌្ភនស្តីពីការរ ាំបោភបាំពានបលើ 
សិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 
 យនតការពបិស្ស្នមីយួៗ រាំែត្ត់្ក្មវូការខសស្ៗគ្នន ស្ក្ម្ភបក់ារោរជូ់នពនិតិ្យនូវឯរសារបែតឹ ង ។ 
ប ោះជាយា៉ា ងណារប៏ោយ ពត័្ម៌្ភនអបបបរម្ភែូច្បត្បៅបនោះ ក្ត្ូវណត្បានបញ្ចូលស្ក្ម្ភបឯ់រសារបែតឹ ងណែលក្ត្ូវ 
បានវាយត្នមែៈ 

 អត្តស្ញ្ជញ ែរបស់្ជនរងបក្គ្នោះម្ភន រ ់(ឬ បក្ច្បើននារ)់ ណែលម្ភនទ ាីររែ៍ ។ 
 អត្តស្ញ្ជញ ែរបស់្ចរណីែលម្ភនទ ាីររែ៍ននការរ ាំបោភបាំពាន ។ 
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 អត្តស្ញ្ជញ ែរបស់្បសគគលម្ភន រ ់ (ឬ បក្ច្បើននារ)់ ឬ អងគការមយួ (ឬ បក្ច្បើន) ណែលោរជូ់នពនិិត្យនូវ 
ឯរសារបែតឹ ង (ពត័្ម៌្ភនបនោះ នឹងក្ត្ូវបានររាជាការស្ម្ភង ត្)់ ។ 

 កាលបរបិច្បឆទ និងទរីណនែងននឧបបត្តិបហត្ស និង 
 បស្ច្បរតីពិពែ៌នាពសិាត រស្តីពកីាលៈបទស្ៈណែលរនសងបនាោះ ការរ ាំបោភបាំពានណែលម្ភនទ ាីររែ៍បាន 

បរើត្ប ើង ។ 
 
 
 
 
 
 

   ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ រអ៏ាច្បោរជូ់នពនិិត្យផ្សងណែរនូវពត័្ម៌្ភនស្ក្ម្ភបក់ារអនសវត្តបនតបៅអនរម្ភនអាែត្ត ិ
ស្តីពីថាបត្ើបញ្ជា /សាថ នភាពសិ្ទធិមនសស្្មយួ (ឬ បក្ច្បើន) ណែលក្ត្ូវបានបោោះក្សាយបៅរនសងឯរសារបស្នើស្សាំពិនិត្យ 
បែើមរបស់្បគ បានលអក្បបស្ើរប ើងណែរឬអត្ ់ ។ ពត័្ម៌្ភនស្ក្ម្ភបក់ារអនសវត្តបនត ម្ភនក្បបយាជនប៍ក្ច្បើនស្ក្ម្ភប ់
អនរម្ភនអាែត្តិ ។ ពត័្ម៌្ភនខែោះ បក្បើក្បាស់្ស្ាំបែើ ស្សាំទស្្នរិច្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្បោយម្ភនមូលោា ន 
បៅបលើនិនាន ការណែលក្ត្ូវបានរាំែត្ ់ត្តមរយៈនីត្ិវើិីននការោរព់ិនិត្យនូវឯរសារបែតឹ ង ។ 
 
 ពត័្ម៌្ភនណែលក្ត្វូបានផ្សតល់បៅយនតការពបិស្ស្ មនិគរួក្ត្វូបានជាំរសញបោយណផ្សនរនបយាបាយ ម្ភន 
លរខែៈរ ាំបោភបាំពាន ឬ បោយម្ភនមលូោា នណត្បៅបលើរបាយការែ៍របស់្ក្បពន័ធផ្ស្ពឡផ្សាយបនាោះបទ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រក្មងស្ាំែួរ ជាលរខែៈស្តងោ់ស្ក្ម្ភបអ់ាែត្តិជារ់ោរ់ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបក្កាមអាែត្តិ 
មយួច្បាំនួនតូ្ច្បស្ក្ម្ភបប់ើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍អាំពីការរ ាំបោភបាំពានណែលម្ភនទ ាីររែ៍បៅរនសងវសបិសាយ 
របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 

 

i 

ររែី/បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល អាច្បក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យត្តមរយៈ 
អសីណម៉ាលៈ urgent-action@ohchr.org 
ទូរសារៈ ៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ០៦ ឬ 

 អាស្យោា ននក្បស្ែីយៈ៍ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) - ការយិាល័យអងគការស្ហក្បជាជាត្ិក្បចាំបៅទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ (UNOG) 8-14 avenue de la Paix, CH- 

1211 Geneva 10 ក្បបទស្ស្ឡីស្ ។ 
 
 បៅបពលបផ្សាើបច្បញឯរសារបែតឹ ង សូ្មបញ្ជា រអ់ាំពថីាបត្ើយនតការពបិស្ស្ណាមយួណែលពត័្ម៌្ភនបនោះ 
ក្ត្វូបានបផ្សាើបៅ បៅរនសងរណនែងរមមវត្ថសននអសណីម៉ាល ឬ ទូរសារ ឬ បៅបលើបក្សាមស្ាំបសក្ត្ ។   
 
 ស្ក្ម្ភបព់ត័្៌ម្ភនបណនថមស្តីពីវើិីោរជូ់នពិនិត្យនូវពត័្៌ម្ភនស្តីពីការរ ាំបោភបាំពានណែលម្ភនទ ាីររែ៍បៅយនតកា
រពិបស្ស្ សូ្មបមើលជាំពូរ VIII (ការោរជូ់នពនិតិ្យនូវពារយបែតឹ ងបលើការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធ ិ មនសស្្ 
ណែលម្ភនទ ារីរែ៍) ននបស្ៀវបៅបនោះ និង រទ់ងនឹង SPDInfo@ohchr.org ។ 
 

i 
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ខ្. ការ្តលក់ារគ្នបំ្ទ្សប្ារ់ទ្សសនកិចចធរសកកមមប្រចបំ្រធទ្ស 

 
 ទស្្នរិច្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្របស់្អនរម្ភនអាែត្តនិនយនតការពិបស្ស្ ម្ភនលរខែៈស្ាំធិន ់
ជាសារវនតច្បាំបពាោះការក្បមូលពត័្ម៌្ភនពីក្បភពបែើម បោយបហត្សថាវា អនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនការស្បងកត្ផ្លទ ល់បលើ 
សាថ នភាពសិ្ទធិមនសស្្បៅរនសងក្បបទស្ជារោ់រ ់ ។ អងគការមនិណមនរោា ភបិាលអនតរជាត្ិ និងជាត្ិ ស្ម្ភជិរ 
របស់្ស្ងគមស្សីវលិ និងច្បលនាមហាជន ម្ភនវភិាគ នែស៏្ាំធិន ់ បែើមបរីមួច្បាំណែរបៅរនសងែាំណារក់ាលខសស្ៗ 
គ្នន ននបបស្ររមម ។ 
 
១. ការធសនើសុទំ្សសនកិចចធរសកកមមប្រចបំ្រធទ្ស  

 

 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តឲ្យរោា ភបិាល អបញ្ា ើញអនរម្ភនអាែត្តិមរបើឡើទស្្នរចិ្បច 
ក្បបទស្ ឬ ផ្សតល់នូវការអបញ្ា ើញបបើរច្បាំហបៅយនតការពិបស្ស្ ។ ការជក្ម្ភបជូនបៅអនរម្ភនអាែត្តអិាំពីបញ្ជា  
បៅរនសងរែាមយួ រអ៏ាច្បរាំែត្អ់ាំពីថាបត្ើអនរម្ភនអាែត្ត ិ បស្នើស្សាំទស្្នរិច្បចបបស្ររមមពិបស្ស្ណាមយួណែរឬ 
អត្ ់ បោយបហត្សថាអនរម្ភនអាែត្តខិែោះ បក្បើក្បាស់្ការបស្នើស្សាំទស្្នរិច្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្របស់្បគ 
បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើបរមិ្ភែពត័្ម៌្ភន (បែតឹ ង/ររែីជាលរខែៈបសគគល) ណែលបគទទួលបាន ។ អនរ 
ម្ភនអាែត្តខិែោះ រប៏ានបានអនសវត្តផ្សងណែរនូវែាំបែើ រទស្្នរចិ្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្រមួ ។  
 

២. ធៅធព្លផ្ដ្លទ្សសនកិចចធរសកកមមប្រចបំ្រធទ្ស ប្តូវ នអនុម័ត 
រញ្ញា ក់ 

 

 កាលណាទស្្នរចិ្បចបបស្រមមក្បចាំក្បបទស្ ក្ត្ូវបានអនសមត័្បញ្ជា រភ់ាែ ម (បៅបពលណែលរែា បាន 
អនសមត័្បលើស្ាំបែើ ស្សាំបើឡើទស្្នរិច្បចរបស់្អនរម្ភនអាែត្ត ិ និងកាលបរបិច្បឆទស្ក្ម្ភបទ់ស្្នរិច្បចបនោះ ក្ត្ូវបាន 
យល់ក្ពម) ត្អួងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បបលើររមពស់្ការយល់ែឹងជាសាធារែៈអាំពែីាំបែើ រទស្្នរិច្បចបនោះ ។ 
 

 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ រអ៏ាច្បោរជូ់នពនិិត្យផ្សងណែរនូវពត័្ម៌្ភនពារព់ន័ធ និងបលើរប ើងនូវបញ្ជា រងឡល់ជា 
មយួនឹងអនរម្ភនអាែត្ត ិ មសនបពលែាំបែើ រទស្្នរចិ្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្ ក្បក្ពឹត្តបៅ ។ បនោះ ជួយ ែល់ 
អនរម្ភនអាែត្ត ិ ឲ្យបលើរប ើងបាននូវបញ្ជា ជារោ់រជ់ាមយួនឹងអាជាា ើរ មសនបពលរាំែត្ ់ នងិក្បសិ្នបបើ 
ចាំបាច្ប ់ បើឡើការបរៀបច្បាំ បែើមបបីញ្ចូ លវាបៅរនសងបៅរនសងរមមវើិីជាផ្សែូវការននែាំបែើ រទស្្នរិច្បចបនោះ (ឧ ហរែ៍ៈ 
បោយបស្នើស្សាំការចូ្បលបៅមែឌ ល សាំោាំង ឬ ជាំរស ាំជនបភៀស្ខែួនជារោ់រ ់ឬ បោយបរៀបច្បាំបក្ត្ៀមជួបក្បជសាំជាមយួ 
នឹងអាជាា ើរជាត្ិ ឬ មូលោា ន ឬ បសគគលជាលរខែៈឯរជន) ។ 
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ការសប្មរសប្មលួថាន ក់ជាតិធៅកនងុ្ចំធណាមអង្គការមិនផ្មនរដាឋ ភិ ល 
ររសធ់ប្រសុលី 

 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
មយួក្រុមរបស់្បក្បស្សីល (បវទកិា 
សិ្ទធបិស្ែារចិ្បច សិ្ទធណិផ្សនរស្ងគម នងិ 
សិ្ទធណិផ្សនរវបបើម ៌(ផ្លែ ត្តហឡម្ភ៉ា  បែ 
បអច្បអសបីអស្ស្សី)) បានបបងកើត្ក្បពន័ធ 
ពិនិត្យត្តមោនសិ្ទធិមនសស្្មយួ 
ណែលក្ត្ូវបានបើឡើគាំរ ូត្តមយនតការ 
ពិបស្ស្ ។ អនរណែលបបក្មើជា 
មែឌ លស្រមមភាពនមីយួៗ 
រនសងច្បាំបណាម អនរណែលបបក្មើជា 
មែឌ លស្រមមភាពច្បាំនួនក្បាាំមយួ 

បើឡើការបោោះក្សាយបញ្ជា បស្ែារិច្បច 
ស្ងគមរិច្បច និងវបបើម ៌បពាលគ៊ឺ 
សិ្ទធិទទួលបានជក្មរសាន រប់ៅ 
ក្គបក់្គ្នន ់ការអបរ់ ាំ បរសិាថ ន 
អាហារក្គបក់្គ្នន ់ណផ្សនរស្សខភាព ឬ 
ធិងការង្ហរ និង ផ្សលិត្របាយ 
ការែ៍ជាត្ិស្តីពីបញ្ជា បនាោះ 
ណែលក្ត្ូវបានបញ្ាូ នបៅអនរ 
ម្ភនអាែត្តិននយនតការពិបស្ស្ 
ណែលពារព់ន័ធមយួ (ឬ បក្ច្បើន) ។  

ការបើឡើវភិាជនប៍ញ្ជា ជារោ់រប់ៅ 
អនរណែលបបក្មើជាមែឌ លស្រមម 
ភាពនីមយួៗ បបងកើនជាអត្ិបរម្ភ 
នូវការបក្បើក្បាស់្ើនធាន និង 
ជាំនាញ និងបានកាត្ប់នថយនូវ 
ការច្បមែង បោយបច្បញលទធផ្សលជា 
ការរមួច្បាំណែរណែលកានណ់ត្ម្ភន 
ក្បសិ្ទធភាពបៅរនសងការង្ហររបស់្ 
យនតការពិបស្ស្ ។ 
 

 

 
៣. ធៅកនងុ្អំឡងុ្ធព្លននដ្ំធណើ រទ្សសនកិចចធរសកកមមប្រចបំ្រធទ្ស 

 
 បៅរនសងអាំ សងបពលននែាំបែើ រទស្្នរិច្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បបស្នើស្សាំជួប 
ក្បជសាំជាមយួនឹងអនរម្ភនអាែត្តិ បោយ រទ់ងនងឹអនរម្ភនអាែត្តិបនាោះ ឬ បសគគលិរពារព់ន័ធរបស់្ការយិាល័យ 
ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) បៅរនសងទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ ឬ បៅនងឹ 
រណនែង ត្តមរយៈទូរសារ នក្បស្ែីយ ៍ឬ អសីណម៉ាល ។ 
 
 
 
 

 
៤. រនាទ រ់ព្ីដ្ំធណើ រទ្សសនកិចចធរសកកមម 

 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បម្ភនត្ួនាទីស្ាំធិនប់ាំផ្សសត្បៅរនសងការអនសវត្តនូវបស្ច្បរតីស្ននិោា ន នងិអនសសាស្ន ៍
ណែលបច្បញលទធផ្សលពីែាំបែើ រទស្្នរិច្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្ ត្តមរយៈ: 

 ការផ្ស្ពឡផ្សាយអនសសាស្នែ៍ល់អនរគ្នាំក្ទណផ្សនរនបយាបាយបៅមូលោា នរបស់្បគ ។ 
 ការផ្ស្ពឡផ្សាយការង្ហររបស់្យនតការពិបស្ស្ និងការបលើររមព ស់្ការយល់ែឹងជាទូបៅ ។ 

 

សូ្មចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធ ិ មនសស្្ 
(OHCHR) ស្ក្ម្ភប់អាស្យោា នទាំនារទ់ាំនងរបស់្មស្តនតបីៅមលូោា ន នងិមស្តនតកី្បចាំការយិាល័យណែល 
ពារព់ន័ធ ។ 

 

i 
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 ការបរៀបច្បាំណផ្សនការស្រមមភាព និងស្រមមភាព បែើមបបីនតការង្ហរណែលក្ត្ូវបានផ្សតួច្បបផ្សតើម ត្តមរយៈទស្្ន 
រិច្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្ ។ 

 ការបើឡើការង្ហរជាមយួនឹងរោា ភបិាល បឆ្ព ោះបៅររការអនសវត្តអនសសាស្នរ៍បស់្យនតការពិបស្ស្ ។ 
 ការរមួច្បាំណែរជាទិនននយ័បញ្ចូ លបៅរនសងរបាយការែ៍អនសវត្តនប៍នតជារោ់រ ់ ណែលក្ត្ូវបានបច្បញ 

ផ្សាយបោយអនរម្ភនអាែត្តខិែោះ នងិ 
 ការពិនិត្យត្តមោនវធិានការណែលរោា ភបិាល បានអនសវត្ត បែើមបបី្ែើយត្បបៅនឹងអនសសាស្ន ៍ និងការ 

បនតផ្សតល់ែល់អនរម្ភនអាែត្តមិយួ (ឬ បក្ច្បើន) បនាោះនូវពត័្ម៌្ភនស្តីពីវឌ្ឍនភាពបលើការអនសវត្តអនសសាស្ន ័
បោយរែា ។ 
 

 
ការរធង្កើតរណាត ញ ធដ្ើមបធី្វើការអនុវតតអនុសាសន៍ររសយ់នតការព្ិធសស 

 
 បនាទ បព់ីែាំបែើ រទស្្នរចិ្បច 
របស់្អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្សិ្តីព ី
ទក្មងស់្ហកាលននការក្បកាន ់
ពូជសាស្ន ៍ការបរ ើស្បអើងជាត្ ិ
សាស្ន ៍ការស្អបជ់នបរបទស្ នងិ 
ភាពមនិ អត្ឱ់នណផ្សនរជាំបនឿ សាស្នា 
បៅបពលបនាោះ គ៊ឺបោរ ឌូ្ឌ្ួ 
ោយអសីន បៅកានក់្បបទស្ 
ជប៉ាសនបៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៥ 
ច្បលនាអនតរក្បឆ្ាំងរាល់ទក្មងន់នការ 
ក្បកានក់្បកានពូ់ជសាស្ន ៍
(IMADR) និងក្រុមជនភាគត្ិច្ប 
និងសិ្ទធិមនសស្្ច្បាំននួ ៨៥ បាន 
បបងកើត្បណាត ញអងគការមនិណមន 
មនិណមនរោា ភបិាលស្ក្ម្ភបល់សប 
បាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើងជាត្ិសាស្ន ៍

បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើរបាយ 
ការែ៍បបស្ររមមរបស់្បគ ។ 
បណាត ញបនោះ ម្ភនមសខង្ហរជា 
មបើយបាយរណាត លស្ក្ម្ភបអ់ងគ 
ការមនិណមនរោា ភបិាលរនសងក្សុ្រ 
បែើមបណីច្បររ ាំណលរពត័្ម៌្ភនពារព់ន័ធ 
នឹងការក្បកានពូ់ជសាស្ន ៍
និងការ 
បរ ើស្បអើងបៅរនសងក្បបទស្ជប៉ាសន 
និង 
បែើមបចូី្បលរមួពារព់ន័ធជាមយួនឹង 
យនតការអនតរជាត្ិ ។  អនររាយ
ការែ៍ពិបស្ស្ បានទទួល 
សាឡ គមន ៍ការបរៀបច្បាំឲ្យម្ភន 
បណាត ញបនោះ រែូ៏ច្បជាការស្នទនា 
រនសងនយ័សាថ បនា ណែលក្ត្ូវបាន 
បើឡើប ើងរវាងអាជាា ើរ 
អងគការមនិណមនរោា ភបិាល នងិ 

ស្ម្ភជិរស្ហគមន ៍ណែលក្ត្វូបាន 
ទទួលរងផ្សលប៉ាោះពាល់ើងនើ់ងរបាំផ្សសត្ 
បោយការក្បកានពូ់ជសាស្ន ៍និង 
ការស្អបជ់នបរបទស្ រនសងបនាោះរមួ 
ម្ភនជនជាត្ិភាគត្ិច្បអាយនស 
(ណែលពីមសនក្ត្ូវបានទទួលសាគ ល់ 
បោយជប៉ាសនថាជាជនជាត្ិបែើមភាគ 
ត្ិច្បបៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៨) ក្រុមជន 
ភាគត្ិច្បជាត្ិ (ជនជាត្ិភាគត្ចិ្ប 
ប ូរា៉ា គស នងិក្បជាជនននបកាោះ 
អូគីណា វា៉ា ) អនរជាបវ់ង្ 
ក្ត្រូលននមនសស្្មរពីអត្ីត្ 
អាណានិគមជប៉ាសន (ជនជាត្រូិបរ ៉ា 
និងច្បិន) នងិជន អបនាត ក្បបវស្ន ៍
មរពីក្បបទស្នន ត្ាំបនអ់ាស្សី 
អាក្ពិច្ប អាបមររិធិង ត្បូង 
និងមជឈមិបូព៌ា ។   
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គ. ការ្តលព់្័តា៌នដ្លអ់នកានអាណតតនិនយនតការព្ិធសស 
 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល អាច្បជក្ម្ភបជូនបៅយនតការពបិស្ស្នូវពត័្ម៌្ភនស្តីពសីាថ នភាពសិ្ទធិមនសស្្ 
ជារោ់រប់ៅរនសងក្បបទស្ពិបស្ស្ណាមយួ ឬ ច្បាប ់ នងិការអនសវត្តរបស់្ក្បបទស្បនាោះ បោយម្ភនការជាំពារ ់
 រទ់ងនងឹសិ្ទធិមនសស្្ ។ អនរម្ភនអាែត្ត ិ អាច្បបស្នើស្សាំបៅត្តមែាំណារក់ាលនូវពត័្ម៌្ភនជារោ់រស់្តីព ី
ក្បធានបទណែលស្ថិត្បៅរនសងអាែត្តិរបស់្បគ ឬ បរៀបច្បាំរិច្បចពិបក្គ្នោះបយាបល់ពិបស្ស្ជាមយួនឹងអងគការមនិ 

ណមនរោា ភបិាល នងិត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ រនសងបនាោះរមួម្ភន សាថ បន័ក្សាវក្ជាវ និងក្គឹោះសាថ នសិ្រាអបរ់ ាំ 
ផ្សងណែរ ។ 
 

សហប្រតិរតតិការររសស់ង្គមសុវីិលជាមយួនឹង្អនករាយការណ៍ព្ិធសស
សតពី្ីសទិ្ធិ អរ់រ ំ ពាក់ព្័នធនឹង្ ការធរៀរចំរ យការណ៍សតពី្ីសទិ្ធិ អរ់ររំរស ់
ជនព្ិការ 

   
 បៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៧ អនរ 
រាយការែ៍ពបិស្ស្បលើសិ្ទធទិទលួ 
បានការអបរ់ ាំ បោរបវ ើែ័រមូែូហ្ 
វឡីា ូបស្ បានលោះបងរ់បាយ 

ការែ៍ក្បចាំឆ្ន ាំបលើរទីបីរបស់្ខែួន 
(A/HRC/4/29) ស្ក្ម្ភប់សិ្ទធិទទួល 
បានការអប់រ ាំរបស់្ជនពិការ បោយ 
ពិចរណាថា ពួរបគ ជាក្រុមមយួ 
រនសងច្បាំបណាមក្រុមណែលក្ត្ូវទទួលរង 
ផ្សលប៉ាោះពាល់ើងនើ់ងរបាំផ្សសត្ បោយ 
អបរយិាបន័នពីការអប់រ ាំ ។ 
  
 របាយការែ៍បនោះបានផ្សតល់ 
នូវការវភិាគស្សីជបក្ៅបលើក្របខ័ែឌ  
សាថ បន័ និងច្បាប់ននសិ្ទធិទទួលបាន 
ការអបរ់ ាំរបស់្ជនពិការ ។ វា រប៏ាន 
ក្ត្ួត្ពិនិត្យផ្សងណែរបលើការជាប់ រ ់
ទងនន “ការអប់រ ាំស្ក្ម្ភប ់ាំងអស់្គ្នន ” 
ជាណផ្សនរណែលម្ភនជាបជ់ាមយួ 
និងស្ាំធិនជ់ាសារវនតននសិ្ទធិទទួល 
បានការអប់រ ាំ និងបានបោោះក្សាយ 
បញ្ជា ជាឧបស្គគ និងបញ្ជា ក្បឈម  

ច្បមបងបាំផ្សសត្ណែលគាំរាមរាំណហងែល់ 
ការស្បក្មច្បបានបោយបពញបលញ 
នូវសិ្ទធិទទួលបានការអបរ់ ាំរបស់្ជន 
ពិការ ។ 
  
 បៅរនសងការបរៀបច្បាំរបាយ 
ការែ៍ អនររាយការែ៍ពិបស្ស្ 
បានពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹង 
អងគការជាត្ិ និងត្ាំបន ់រនសងបនាោះរមួ 
ម្ភនអងគការរបស់្ជនពិការផ្សងណែរ 
និងបានទទួលពត័្ម៌្ភនពីក្បភពបែើម 
(រនសងបនាោះរមួម្ភន ការសិ្រាស្ថិត្ិ 
និងទស្្នវស័ិ្យ) ពីអងគការ 
មនិណមនរោា ភបិាលរនសងក្សុ្រ និង 
ត្ាំបនែ់ល៏បលីាញ ។ ពត័្ម៌្ភនបនោះ 
ជួយ ែល់បគរនសងការរាំែត្អ់ាំពីបញ្ជា  
ក្បឈម និងឧបស្គគណែលរារាាំងការ 
ស្បក្មច្បបាននូវសិ្ទធិទទួលបានការ 
អបរ់ ាំរបស់្ជនពិការ និងរនសងការ 
បរៀបច្បាំអនសសាស្ន ៍។ 
 
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 

អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) 
បោយបើឡើស្ហក្បត្ិបត្តិការជា 
មយួនឹងយនតការពិបស្ស្ រប៏ាន 
បរៀបច្បាំផ្សងណែរនូវសិ្កាខ សាោ 
មស្តនតីជាំនាញ ណែលម្ភនរយៈបពល 
ពីរនលងស្តីពីសិ្ទធិទទួលបានការ 
អបរ់ ាំរបស់្ជនពិការ ណែលបៅរនសង 
បនាោះ ជនពិការ និងអនរបើឡើការង្ហរ 
ណផ្សនរបញ្ជា ពិការភាព បានចូ្បលរមួ 
បោយស្រមម ។ ការរមួច្បាំណែរ 
របស់្ត្ាំណាងស្ងគមស្សីវលិ បៅ 
រនសងសិ្កាខ សាោបនាោះ ក្ត្ូវបាន្ែសោះ 
បញ្ជច ាំងបៅរនសងរបាយការែ៍ 
របស់្អនររាយការែ៍ពិបស្ស្ 
ណែលក្ត្ូវបានផ្ស្ពឡផ្សាយយា៉ា ង 
ទូលាំទូោយែល់ជនពិការ និង 
អងគការត្ាំណាងរបស់្ពួរបគ 
ស្រលវទិយល័យ ទីភាន រង់្ហររោា ភ ិ
បាល និងក្រុមអងគការស្ងគម 
ស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ ។ 
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ការរមួចំផ្ណកររសប់្គឹេះសាថ នសកិាអរ់រដំ្លអ់ាណតតិររសត់ំណាង្ 
ព្ិធសសននធលាកអគគធលខា្ិការអង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្ួលរនទុកសទិ្ធិ
មនុសស និង្សាជីវកមម្លង្កាត់ប្ព្ំផ្ដ្ន នងិ្សហប្គ្នសពាណិជាកមមធ្សង្ 
ធទ្ៀត 

 
 ក្គឹោះសាថ នសិ្រាអប់រ ាំែប៏ក្ច្បើន 
ស្នធឹរស្នាធ ប់បៅជសាំវញិពិភពបោរ 
បានរមួច្បាំណែរែល់ការង្ហររបស់្ 
ត្ាំណាងពបិស្ស្ននបោរអគគបលធិ 
ើកិារអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួ 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ នងិសាជវីរមម្ ែង 
កាត្ក់្ពាំណែន នងិស្ហក្គ្នស្ 
ពាែិជារមមបផ្ស្ងបទៀត្ ។ 
 
 ការរមួច្បាំណែរ ម្ភនទក្មង ់ 

ជាការក្សាវក្ជាវបលើក្បធានបទ 
ជារោ់រ់ ណែលក្ត្ូវបានបស្នើស្សាំ ឬ 
យល់ក្ពមបោយត្ាំណាងពិបស្ស្ 
ការចូ្បលរមួបៅរនសងរិច្បចពិបក្គ្នោះ  
បយាបល់ និងរិច្បចក្បជសាំមស្តនតីជាំនាញ 
ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំបោយត្ាំណាង 
ពិបស្ស្ និងបស្ច្បរតីស្បងកត្ 
និងឯរសារបស្នើស្សាំពិនិត្យជូនបៅ 
ត្ាំណាងពិបស្ស្បលើបញ្ជា  
បញ្ជា បផ្ស្ងៗ ណែលក្ត្ូវបានណច្បង 

បៅរនសងអាែត្តិរបស់្បគ ។ ការ 
រមួច្បាំណែរ ាំងអស់្ ណែលក្ត្ូវ 
បានទទួលបោយត្ាំណាងពិបស្ស្ 
ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសង 
វសបិសាយ ណែលក្ត្ូវបានែាំបែើ រ 
ការបោយមជឈមែឌ លើនធាន 
ពាែិជារមម នងិសិ្ទធមិនសស្្ ។62 

 
ឃ. ការធ្វើការងារធៅថាន ក់ម៊ូលដាឋ ន  ជាតិ ឬ តំរន់ ធដ្ើមបតីស ៊ូមតិ ្សព្វ្ាយ 

តាមដានរនត និង្អនុវតតការងារររសយ់នតការព្ិធសស 

 
 ការង្ហរណែលរាំពសងែាំបែើ រការរបស់្អនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពិបស្ស្ រនសងបនាោះរមួម្ភនរបាយការែ៍ 
និងអនសសាស្នរ៍បស់្បគផ្សងណែរ ផ្សតល់នូវឯរសារែម៏្ភនត្នមែណែលត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បបើឡើស្ម្ភហរែ័រមម 
ចូ្បលបៅរនសងការង្ហរត្ស្ ូមត្ិណែលរាំពសងែាំបែើ រការរបស់្បគ ។ បនោះ អាច្បរមួបញ្ចូ លៈ 
 
១. ការអនុវតតអនុសាសន៍ររសយ់នតការព្ិធសសធៅថាន ក់ជាតិ 

 
 ការត្ស្ ូមត្ិបនតជាមយួនឹងរោា ភបិាល បែើមបអីនសវត្តអនសសាស្នរ៍បស់្យនតការពិបស្ស្ ជាពិបស្ស្ 
បនាទ បព់ីែាំបែើ រទស្្នរចិ្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្ គ៊ឺជាត្ួនាទីែស៏្ាំធិនម់យួណែលស្ងគមស្សីវលិ អាច្បបាំបពញ 
បែើមបបីលើររមពស់្សិ្ទធិមនសស្្ ។ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បអនសវត្តវធិានការ បែើមបពីិនតិ្យត្តមោនវឌ្ឍនភាពរបស់្ 
រោា ភបិាល រនសងការអនសវត្តអនសសាស្ន ៍ឬ អាច្បពយយាមបាំបពញអនសសាស្នប៍ោយខែួនឯង ក្បសិ្នបបើវា ក្ត្ូវបាន 
បផ្លត ត្បៅបលើស្ងគមស្សីវលិ ។ 
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 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) មនិទទលួខសស្ក្ត្ូវច្បាំបពាោះខែឹមសារននវសបិសាយធិងបក្ៅ នងិការ 
ផ្សតល់ទាំនារទ់ាំនងទាំពរ័អសនិបើើែិត្មយួបៅទាំពរ័អសនិបើើែិត្មយួបផ្ស្ងបទៀត្បៅរនសងទាំពរ័បនោះ មនិណលែងបងកបថ់ា ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ភាា បខ់ែួនឯងជាមយួនងឹខែឹមសារបនោះបទ ។ 
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២. ការកំណត់សតង្់ដាជាតិ ឬ ធៅម៊ូលដាឋ ន 
 

 ស្តងោ់អនតរជាត្ិ ច្បាបគ់ាំរ ូ ឬ វើិីអនសវត្តនក៍្ត្មឹក្ត្ូវ ណែលក្ត្ូវបានច្បងក្រងជាឯរសារបោយអនរម្ភន 
អាែត្តិននយនតការពិបស្ស្ អាច្បក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្បោយត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ បែើមបបីលើររមពស់្ការយល់ែឹង 
អាំពីបញ្ជា ពិបស្ស្ណាមយួ បែើមបបីើឡើយសទធនាការបែើមបគី្នាំក្ទស្តងោ់ថាន រជ់ាត្ិ ឬ មូលោា ន ឬ បែើមបបីាំបពញនាទីជា 
ស្តងោ់គាំរ ូស្ក្ម្ភបប់រក្សាយច្បាបជ់ាត្ិ ។ 
 

 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ រអ៏ាច្បបរៀបច្បាំផ្សងណែរនូវក្ពឹត្តិការែ៍ នងិរមមវើិីបែតស ោះបណាត លបលើការបរៀបច្បាំបបងកើត្ 
ស្តងោ់ នងិបែើមបបីើឡើការង្ហរបឆ្ព ោះបៅររការរសាងស្មត្ថភាពរបស់្ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ បែើមបបីក្បើ- 
ក្បាស់្ និងចូ្បលរមួពារព់ន័ធជាមយួនឹងយនតការពិបស្ស្ ។ ជាបរឿយៗ អនរម្ភនអាែត្ត ិរមួច្បាំណែរែល់ស្រមមភាព 
រសាងស្មត្ថភាពណបបបនោះ ។ 
  

៣. ឧរករណ៍សប្ារ់ការធរៀរចំរធង្កើតធគ្នលការណ៍ផ្ណនាបំ្រតិរតតិ 
 

 ការង្ហររបស់្អនរម្ភនអាែត្តនិនយនតការពិបស្ស្ អាច្បផ្សតល់នូវឯរសារពសិាត រស្តីពីសិ្ទធ ិ និងកាត្ពឡរិច្បច 
ណែលត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បបក្បើក្បាស់្បាន បែើមបបីរៀបច្បាំបគ្នលការែ៍ណែនាាំក្បត្ិបត្តិនផ្សទរនសង ។ ឧ ហរែ៍ៈ 

 ការង្ហររបស់្អនររាយការែ៍ពបិស្ស្ស្តីពសិី្ទធអិបរ់ ាំ ផ្សតល់នូវបគ្នលការែ៍ណែនាាំែម៏្ភន ត្នមែស្ក្ម្ភប ់
ក្គឹោះសាថ នអបរ់ ាំ ។ 

 ការង្ហររបស់្អនររាយការែ៍ពបិស្ស្ក្បឆ្ាំង រសែរមម នងិការក្បក្ពតឹ្តមរបលើខែួន ឬទែឌ រមមឯបទៀត្ 
ណែលបោរបៅ អមនសស្្ើម ៌ ឬបបនាថ របនាទ ប អាច្បក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្បោយមែឌ ល សាំោាំង 
និងពនធនាគ្នរ បៅរនសងការបរៀបច្បាំស្តងោ់បែតស ោះបណាត ល នងិក្បត្ិបត្តិការនផ្សទរនសង និង 

 ការង្ហររបស់្អនររាយការែ៍ពបិស្ស្ស្តីពអីាំបពើហិងាច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ បសពឡបហត្ស នងិផ្សលវបិាររបស់្វា 
អាច្បផ្សតល់នូវនិយមនយ័ែម៏្ភនត្នមែស្តីពីអាំបពើហិងាច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ បសពឡបហត្សរបស់្វា និងវើិីអនសវត្តន ៍
ក្ត្ឹមក្ត្ូវស្ក្ម្ភបល់សបបាំបាត្វ់ា ។ បគ្នលការែ៍ណែនាាំ នយិមនយ័ និងនីត្ិវើិី ាំងបនោះ អាច្បក្ត្ូវបាន 
បក្បើក្បាស់្បៅត្តមបណាត សាោបរៀន ពនធនាគ្នរ មជឈមែឌ លស្តស្តី ឬ អងគការបផ្ស្ងបទៀត្ ណែល 
ពយយាមបបងកើត្លរខខែឌ ក្បរបបោយស្សវត្ថិភាពស្ក្ម្ភបស់្តស្តី ។  

 

ង្. ការជួរប្រជុំជាមួយនឹង្អនកានអាណតតិននយនតការព្ិធសស 
 

 អនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពបិស្ស្ បក្ត្ៀមជាបក្ស្ច្បស្ក្ម្ភបរ់ិច្បចក្បជសាំជាមយួនឹងត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិជា 
ណផ្សនរមយួននរិច្បចពិបក្គ្នោះបយាបល់របស់្បគ បៅរនសងទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ ញូវយ៉ារ (ស្ក្ម្ភបអ់នរណែលចូ្បលរមួរនសងមហា 
ស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ) និងបៅរនសងអាំ សងបពលននែាំបែើ រទស្្នរចិ្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្របស់្ 
បគ ។ រិច្បចក្បជសាំ ាំងបនោះ ម្ភនលរខែៈស្ាំធិនជ់ាពិបស្ស្ រនសងការជួយ រសាងភាពជានែគូជាបនតបនាទ ប ់ រវាង 
អនរម្ភនអាែត្តិ និងស្ងគមស្សីវលិ ។ បសគគលិរណែលជួយ អនរម្ភនអាែត្តិបៅរនសងការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគ 
ស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) អាច្បក្ត្ូវបាន រទ់ងបពញមយួឆ្ន ាំ បែើមបបីរៀបច្បាំរិច្បចក្បជសាំ 
 ាំងបនោះ ។ 
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្នធានររសក់ារយិាលយ័ ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្លួ 
រនទុកសទិ្ធមិនុសស (OHCHR) 
 

វុិរសាយររសយ់នតការព្ិធសស 
 

 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ គួរណត្បមើលជាបទៀង ត្នូ់វណផ្សនររបស់្យនតការពិបស្ស្ននវសបិសាយរបស់្ការយិា 
ល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបច្បចសបបននភាព 
និងពត័្ម៌្ភនស្តីពីយនតការពិបស្ស្ ។ វសបិសាយបនោះ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនជាបក្ស្ច្បជាភាសាអងប់គែស្ បារាាំង 
រសស្ ស្ ីនិងបអស្ា៉ាញ រមួជាមយួនឹងទក្មងជ់ាភាសាអារា៉ា ប ់និងច្បិន ណែលស្ថិត្បៅរនសងែាំបែើ រការបបងកើត្ប ើង ។ 
 

វុិរសាយររសប់្កទមប្រឹកាសទិ្ធិមនុសស 
 

 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ គួរណត្បមើលជាបទៀង ត្នូ់វណផ្សនររបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ននវសបិសាយរបស់្ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបច្បចសបប 
ននភាព និងពត័្ម៌្ភនស្តីពីការចូ្បលរមួបៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រុមក្បឹរា នងិពត័្ម៌្ភនស្តីពីការបង្ហា ញរបាយ 
ការែ៍របស់្យនតការពិបស្ស្ ។ 
 

ប្រព្័នធកុំព្យ ៊ូទ្័រ (អិកសប្តាណិត) 
  

 ពត័្ម៌្ភនស្តីពទីិែាភាពបផ្ស្ងៗននក្បពន័ធយនតការពិបស្ស្ រក៏្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនផ្សងណែរបៅរនសងៈ 
 ណផ្សនររបស់្យនតការពិបស្ស្ននក្បពន័ធរសាំពយូទរ័ (អរិ្ក្ត្តែិត្) របស់្ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ និង 
 ក្បពន័ធរសាំពយូទរ័ (អរិ្ក្ត្តែិត្) របស់្យនតការពបិស្ស្ ។ 

 
ប្ព្ឹតតិរ័ប្តររសយ់នតការព្ិធសស 

 

 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ផ្សលិត្ក្ពឹត្តិបក័្ត្ 
ក្បចាំក្ត្មី្ភស្ស្តីពីស្រមមភាពរបស់្យនតការពិបស្ស្ ។ ក្ពឹត្តិបក័្ត្បនោះ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសងវសបិសាយ 
របស់្យនតការពិបស្ស្ ននការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ សិ្ទធិមនសស្្  
(OHCHR) ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

បែើមបចូី្បលបមើលក្បពន័ធរសាំពយូទរ័ (អរិ្ក្ត្តែិត្) របស់្ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ណែលក្ត្ូវបានការពារ 
បោយអរ្រស្ម្ភង ត្ ់ ចូ្បរបាំបពញទក្មងត់្តមបណាត ញបអ ិច្បក្ត្ូនិច្បណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភន ។ 
បៅពលណែលអនរ បើឡើរចិ្បចការបនោះច្បបប់ហើយ អនរ នងឹទទលួបានប ម្ ោះអនរបក្បើក្បាស់្ និងអរ្រ 
ស្ម្ភង ត្ត់្តមរយៈអសីណម៉ាល ។ 

 បែើមបចូី្បលបមើលក្បពន័ធរសាំពយូទរ័ (អរិ្ក្ត្តែិត្) របស់្យនតការពបិស្ស្ ចូ្បរបាំបពញទក្មងត់្តមបណាត ញ 

បអ ិច្បក្ត្ូនិច្ប ។ 
 

i 
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ព្័ត៌ានប្តឹមប្តូវ និង្ព្ិសាត រប្រចឆំ្ន សំ តពី្ីយនតការព្ិធសស 

 
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ផ្សលិត្ើនធាន 
ក្បចាំឆ្ន ាំ រទ់ងនងឹពត័្ម៌្ភនក្ត្ឹមក្ត្ូវ និងពសិាត ររបស់្យនតការពិបស្ស្ ។ ើនធានបនោះ រមួបញ្ចូ លពត័្ម៌្ភន និង 
ស្ថិត្ិស្តីពីទាំនារទ់ាំនង ទស្្នរិច្បចបបស្ររមមក្បចាំក្បបទស្ របាយការែ៍ បស្ច្បរតីក្បកាស្ពត័្ម៌្ភន ការស្ក្មប 
ស្ក្មួល និងក្ពឹត្តិការែ៍ក្បធានបទ ។ ើនធានពត័្ម៌្ភនក្ត្ឹមក្ត្ូវ និងពិសាត រ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសងណផ្សនរ 
របស់្យនតការពិបស្ស្ ននវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធ ិ
មនសស្្ (OHCHR) ។ 
 
កប្មង្អនុសាសន៍ររសយ់នតការព្ិធសសប្រចឆំ្ន  ំ

 
 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ផ្សលិត្រក្មង 
អនសសាស្នរ៍បស់្យនតការពិបស្ស្ក្បចាំឆ្ន ាំ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំត្តមក្បបទស្ ។ វាក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅ 
រនសងណផ្សនររបស់្យនតការពិបស្ស្ននវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ
សិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 
 
សនទសសន៍សទិ្ធមិនុសសជាសកល 

 
 ស្នទស្្នសិ៍្ទធមិនសស្្ជាស្រល (ស្នទស្្ន)៍ គ៊ឺជាឧបររែ៍ពត័្ម៌្ភនត្តមបណាត ញបអ ិច្បក្ត្ូនិច្ប ណែល 
ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំជាបលើរែាំបូង បែើមបសី្ក្មបស្ក្មួលឲ្យម្ភនលទធភាពទទួលបានឯរសារសិ្ទធិមនសស្្ ណែល 
ក្ត្ូវបានបច្បញផ្សាយបោយសាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ននអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ និងយនតការពបិស្ស្ 
របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ ។ វសបិសាយលមីបនោះ (ណែលអាច្បក្ត្ូវបានចូ្បលបមើលត្តមរយៈវសបិសាយរបស់្ការយិា 
ល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR)) ម្ភនបស្ច្បរតីស្បងកត្ស្ននិោា ន 
 ាំងអស់្ណែលក្ត្ូវបានបច្បញផ្សាយបោយសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ ចបព់ីឆ្ន ាំ ២០០០ មរ រែូ៏ច្បជា បស្ច្បរតីស្ននិោា ន 
និងអនសសាស្នន៍នយនតការពិបស្ស្របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ណែលពារព់ន័ធនឹងក្បបទស្ជារោ់រ ់ ណែលក្ត្ូវ 
បានអនសមត័្ ចបត់្តាំងណត្ពីឆ្ន ាំ ២០០៦ មរ ។ ស្នទស្្នប៍នោះ នឹងផ្សតល់ភាែ មៗនូវលទធភាពទទួលបានអនសសាស្ន ៍
ណែលក្ត្ូវបានផ្សតល់បៅរនសងក្របខែ័ឌ  ននយនតការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិ ត្តមែាំណារក់ាលជាស្រលរបស់្ក្រុម 
ក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
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ឧរសមព័នធ 
 
 បៅក្ត្ឹមណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ ម្ភនយនតការពិបស្ស្ច្បាំននួ ៣៨ ណែលែាំបែើ រការ (អាែត្តិក្បធានបទ 
ច្បាំនួន ៣០ នងិអាែត្តិក្បចាំក្បបទស្ច្បាំនួន ៨) ។ 
 
 
 
 
ក. តារាង្អាណតតបិ្រធានរទ្ 
 

ឋាននតរ/អាណតត ិ អាណតតិផ្ដ្លប្តូវ ន 
រធង្កើតធឡើង្ 

អាណតតិផ្ដ្លប្តូវ ន 
រនត 

បៅរនសងឆ្ន ាំ បោយ បៅរនសងឆ្ន ាំ បោយ 
អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ អងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ ិស្តីពមី្ភនលាំបៅោា ន 
ស្មរមយ ជាណផ្សនរមយួ ននសិ្ទធមិ្ភន 
រក្មតិ្ជវីភាពរស់្ស្មរមយ  

២០០០ 
 
 
 
 

បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 2000/9 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៧ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 6/27 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប់ 
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

ក្រមុការង្ហរមស្តនតជីាំនាញទទលួបនទសរមនសស្្ 
ណែលម្ភនក្ត្រូលអាក្ពចិ្ប 
 
  

២០០២ 
   
 
  

បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 2002/68 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ 
 

បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 9/14 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប់ 
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

ក្រមុការង្ហរក្បឆ្ាំងនងឹការ សាំោាំងបោយ 
បាំពាន 

១៩៩១ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 1991/42 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៧ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 6/4 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប់ 
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ ិក្បឆ្ាំង ការលរែូ់ររសម្ភរ 
បពស្យចររសម្ភរ នងិកាមសាស្តស្តរសម្ភរ 

១៩៩០ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 1990/68 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 7/13 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប ់
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ)  

 
 
 

ច្បាំបពាោះបញ្ា ីលមីននយនតការពិបស្ស្ សូ្មចូ្បលបមើលបៅរនសងណផ្សនររបស់្យនតការពិបស្ស្ននវសបិសាយ 
របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 

 

i 
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អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ ិស្តីពសិី្ទធ ិអបរ់ ាំ  

១៩៩៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 1998/33 របស់្ 
គែៈរម្ភម សិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 8/4 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប ់
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

ក្រមុការង្ហរក្បឆ្ាំងនងឹការបាត្ខ់ែួនបោយបងខាំ 
ឬ គ្នម នការស្ម័ក្គច្បតិ្ត 

១៩៨០ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 20 (XXXVI) 
របស់្គែៈរមមការ 
សិ្ទធិមនសស្្ 

២០០៧ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 7/12 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប ់
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ ិស្តីពកីារស្ាំោបប់ក្ៅត្សោការ  
បោយគ្នម នែាំបែើ រការក្ត្មឹក្ត្វូ ត្តមច្បាប ់ឬ 
បោយបាំពាន 

១៩៨២ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 1982/35 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 8/3 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប ់
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ)  
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ឋាននតរ/អាណតត ិ អាណតតិផ្ដ្លប្តូវ ន 
រធង្កើតធឡើង្ 

អាណតតិផ្ដ្លប្តូវ ន 
រនត 

បៅរនសងឆ្ន ាំ បោយ បៅរនសងឆ្ន ាំ បោយ 
មស្តនតជីាំនាញឯររាជយទទលួបនទសរបញ្ជា  
សិ្ទធមិនសស្្ នងិភាពក្រកី្រើងនើ់រ 

១៩៩៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 1998/25 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 8/11 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប ់
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

អនររាយការែ៍ពបិស្ស្ របស់្ អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ ិស្តីព ីសិ្ទធមិ្ភន 
បស្បៀងអាហារក្គបក់្គ្នន ់

២០០០ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 2000/10 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៧ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 6/2 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប ់
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្សិ្តីព ីបស្រភីាពរនសងការ បបញ្ចញមត្ ិ
បយាបល់ 

១៩៩៣ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 1993/45 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 7/36 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប់ 
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិស្តីព ី
បស្រភីាពធិងជាំបនឿ សាស្នា  

១៩៨៦ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 1986/20 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៧ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 6/37 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប់ 
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្សិ្តីព ីសិ្ទធបិសគគលក្គបរូ់បរនសង 
ការទទលួបានស្សខភាពផ្សែូវកាយ នងិផ្សែូវច្បតិ្ត 
រនសងរក្មតិ្ស្តងោ់មយួ ខពស់្បាំផ្សសត្ 

២០០២ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 2002/31 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៧ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 6/29 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប ់
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ អងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ ិស្តីព ីសាថ នភាពអនរ 
ការពារសិ្ទធមិនសស្្ (អត្ីត្ ត្ាំណាង 
ពិបស្ស្របស់្បោរអគគបលធិើិការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្)ិ 

២០០០ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 2000/61 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 7/8 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប់ 
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 
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អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិស្តីព ី
ឯររាជយភាពរបស់្បៅក្រម នងិ បមធាវ ី
 

១៩៩៤ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 1994/41 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ 
 

បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 8/6 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប់ 
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ ិស្តីព ីសាថ នភាពសិ្ទធមិនសស្្ 
នងិបស្រភីាពជាមលូោា នរបស់្ជនជាត្បិែើម 
ភាគត្ចិ្ប 

២០០១ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 2001/57 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៧ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 6/12 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប់ 
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

ត្ាំណាងរបស់្បោរអគគបលធិើកិារអងគការ - 
ស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្របស់្ 
ច្បាំណារក្ស្រុរនសងក្បបទស្ 

២០០៤ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 2004/55 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៧ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 6/32 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប់ 
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

ក្រមុការង្ហរក្បឆ្ាំងនងឹការបក្បើក្បាស់្ 
 ហានស្សីឈនួលជាមបើយបាយរ ាំបោភ 
បាំពានបលើសិ្ទធមិនសស្្ នងិរារាាំងការ 
បក្បើក្បាស់្សិ្ទធរិបស់្ក្បជាជន រនសងការ 
ស្បក្មច្បច្បតិ្តបោយខែួនឯង 
 

២០០៥ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 2005/2 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ  7/21 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ 
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ឋាននតរ/អាណតត ិ អាណតតិផ្ដ្លប្តូវ ន 
រធង្កើតធឡើង្ 

អាណតតិផ្ដ្លប្តូវ ន រនត 

បៅរនសងឆ្ន ាំ បោយ បៅរនសងឆ្ន ាំ បោយ 
អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្សិ្តីព ីសិ្ទធមិនសស្្របស់្បទស្នតរ 
ក្បបវស្ន ៍

១៩៩៩ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 1999/44  របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 8/10 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប ់
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

មស្តនតជីាំនាញឯររាជយទទលួបនទសរបញ្ជា របស់្ 
ក្រមុជនភាគត្ចិ្ប 

២០០៥ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 2005/79 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ  7/6 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប ់
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ ិស្តីព ីទក្មងស់្ហកាលននការ 
ក្បកានពូ់ជសាស្ន ៍ការបរ ើស្បអើងជាត្ ិ
សាស្ន ៍ការស្អបជ់នបរបទស្ នងិភាពមនិ 
អត្ឱ់នណផ្សនរជាំបនឿសាស្នា 
 

១៩៩៣ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 1993/20 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 7/34 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប់ 
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ អងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ ិស្តីព ីទក្មងស់្ហកាលនន 
 ស្ភាព រនសងបនាោះរមួម្ភន បសពឡបហត្ស នងិ 
ផ្សលវបិាររបស់្វា 
 

២០០៧ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 6/14  របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប់ 
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

  

មស្តនតជីាំនាញឯររាជយទទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ 
នងិសាមគគភីាពអនតរជាត្ ិ

២០០៥ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 2005/55 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 7/5 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប ់
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

មស្តនតជីាំនាញឯររាជយទទលួបនទសរឥទធពិលនន 
បាំែស លបរបទស្ នងិកាត្ពឡរចិ្បចហិរញ្ញ  
វត្ថសអនតរជាត្ ិណែលពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ 
របស់្រែា ាំងឡាយ បៅបលើការទទលួ 
បានបោយបពញបលញនូវសិ្ទធមិនសស្្ 
ជាពបិស្ស្ សិ្ទធបិស្ែារចិ្បច សិ្ទធណិផ្សនរស្ងគម 
នងិសិ្ទធណិផ្សនរវបបើម ៌

២០០០ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 2000/82 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 7/4 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប ់
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 
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មស្តនតជីាំនាញឯររាជយទទលួបនទសរបញ្ជា នន 
កាត្ពឡរចិ្បចសិ្ទធមិនសស្្ណែលពារព់ន័ធនងឹ 
លទធភាពទទលួបានទរឹសាអ ត្ស្ក្ម្ភប ់
បក្បើក្បាស់្ នងិអនាមយ័ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 7/22 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប់ 
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

  

អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ ិស្តីពកីារ បលើររមពស់្ នងិការ 
ពារសិ្ទធមិនសស្្ រនសងខែៈណែលក្បយសទធ 
ក្បឆ្ាំងនងឹបភរវរមម 

២០០៥ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 2005/80 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៧ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 6/28 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប់ 
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្អងគការស្ហ  
ក្បជាជាត្ ិស្តីព ីរសែរមម នងិការក្បក្ពតឹ្ត 
មរបលើខែួន ឬទែឌ រមមឯបទៀត្ណែលបោរ 
បៅ អមនសស្្ើម ៌ឬបបនាថ របនាទ ប  

១៩៨៥ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 1985/33 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 8/8 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប់ 
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 
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ឋាននតរ/អាណតត ិ អាណតតិផ្ដ្លប្តូវ ន 

រធង្កើតធឡើង្ 
អាណតតិផ្ដ្លប្តូវ ន 

រនត 
បៅរនសងឆ្ន ាំ បោយ បៅរនសងឆ្ន ាំ បោយ 

អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ ិស្តីពផី្សលប៉ាោះពាល់អវជិាម្ភនននការ 
ផ្លែ ស់្បតូរទរីណនែងបោយខសស្ច្បាប ់នងិការចរ ់
បចលនូវផ្សលិត្ផ្សល នងិការស្ាំែល់ ណែល 
ម្ភនជាត្ពិសល នងិបក្គ្នោះថាន រប់ៅបលើការ 
ទទលួបានសិ្ទធមិនសស្្ 

១៩៩៥ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 1995/81 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 9/1 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប ់
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្អងគការស្ហ 

ក្បជាជាត្ ិស្តីពសីាថ នភាពសិ្ទធមិនសស្្ ននការ 
ជញួែូរមនសស្្ ជាពបិស្ស្ស្តស្តី នងិរសម្ភរ 

២០០៤ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ  2004/110 

របស់្គែៈរមមការ 
សិ្ទធិមនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 8/12 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប ់
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

ត្ាំណាងពបិស្ស្របស់្ បោរអគគបលធិើកិារ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ 
នងិសាជវីរមម្ ែងណែន នងិស្ហក្គ្នស្ 
ពាែិជារមមបផ្ស្ងបទៀត្ 

២០០៥ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 2005/69  របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 8/7 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប់ 
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 

អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិស្តីព ី
អាំបពើហិងាបលើស្តស្តីបភទ បសពឡបហត្ស 
នងិផ្សលវបិាររបស់្វា 
 
 

១៩៩៤ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ  1994/45 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 7/24 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប ់
រយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ) 
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ខ្. តារាង្អាណតតបិ្រចបំ្រធទ្ស 
 

ឋាននតរ/អាណតត ិ អាណតតិផ្ដ្លប្តូវ ន 
រធង្កើតធឡើង្ 

អាណតតិផ្ដ្លប្តូវ ន 
រនត 

បៅរនសងឆ្ន ាំ បោយ បៅរនសងឆ្ន ាំ បោយ 
មស្តនតជីាំនាញឯររាជយទទលួបនទសរសាថ នភាព 
សិ្ទធមិនសស្្ក្បចាំបៅប រូសនឌ្ ី

២០០៤ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 2004/82 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ (រយៈបពល 
ននអាែត្តិមនិក្ត្ូវ 
បានបញ្ជា រ)់ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 9/19 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (រយៈបពល 
ននអាែត្តិមនិក្ត្ូវ 
បានបញ្ជា រ)់  

ត្ាំណាងពបិស្ស្ននបោរអគគបលធិើកិារ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធ ិ
មនសស្្ក្បចាំបៅរមពសជា 

១៩៩៣ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 1993/6 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 9/15 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប ់
រយៈបពល ១ ឆ្ន ាំ) 

អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ ិស្តីព ីសិ្ទធមិនសស្្ក្បចាំបៅ 
សាធារែរែាក្បជាើបិបត្យយក្បជាម្ភនតិ្រូបរ ៉ា 
 

២០០៤ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 2004/13 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 7/15 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប ់
រយៈបពល ១ ឆ្ន ាំ) 

មស្តនតជីាំនាញឯររាជយ ណែលក្ត្វូបានណត្ងត្តាំង 
បោយបោរអគគបលធិើកិារអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសាថ នភាពសិ្ទធមិនសស្្ 
ក្បចាំបៅនហទ ី
 

១៩៩៥ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 1995/70 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីណលែងការែ៍ 
បលខ A/HCR/PR 

ST/9/1 របស់្ 
ក្បធានក្រុមក្បឹរា 
សិ្ទធិមនសស្្ 
(ស្ក្ម្ភប់រយៈ 
បពល ២ ឆ្ន ាំ) 

អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្សិ្តីព ី
សាថ នភាពសិ្ទធមិនសស្្ បៅមយីា៉ា នម់្ភ៉ា  
 

១៩៩២ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 1992/58 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 7/32 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប ់
រយៈបពល ១ ឆ្ន ាំ) 

 
 



183 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 
 
 
 
អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ
ស្តីព ីសាថ នភាពសិ្ទធមិនសស្្ បៅបលើទរឹែបីា៉ា ប ស្ទីន 
ណែលក្ត្វូបានកាន ់កាបប់ោយអសកី្សាណអល 
ចបត់្តាំងពឆី្ន ាំ១៩៦៧ មរ 

១៩៩៣ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 1993/2 A 
របស់្គែៈរមមការ 
សិ្ទធិមនសស្្ (“រហូត្ 
ែល់ច្បបក់ារកានក់ាប់ 
របស់្អសីក្សាណអល”) 

  

មស្តនតជីាំនាញឯររាជយណែលក្ត្វូបានណត្ងត្តាំង 
ឲ្យទទលួបនទសរសាថ នភាពសិ្ទធមិនសស្្ បៅសូ្ម្ភ៉ា លី 
 

១៩៩៣ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 1993/86 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 7/35 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប់ 
រយៈបពល ១ ឆ្ន ាំ) 

អនររាយការែ៍ពបិស្ស្របស់្ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្សិ្តីព ីសិ្ទធមិនសស្្បៅ ស្ ូែង ់
 

២០០៥ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 2005/82 របស់្ 
គែៈរមមការសិ្ទធិ 
មនសស្្ 

២០០៨ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្ត 
បលខ 9/17 របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្ (ស្ក្ម្ភប ់
រយៈបពល ៩ ណខ) 
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VII. យនតការប្តួតព្ិនិតយធឡើង្វិញតាមដ្ំណាក់កាលជា 
 សកល 
 
 

ទ្ិដ្ឋភាព្រមួននយនតការប្តួតព្ិនិតយធឡើង្វញិតាមដ្ំណាក់កាលជាសកល 
  
ែូច្បបមតច្បណែលបៅថា យនតការក្ត្តួ្ 
ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាល 
ជាស្រល ? 
 
 បោយក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើង 
បោយបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 60/251 
របស់្មហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិបនាោះ យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើង 
វញិត្តមែាំណារក់ាល ជាស្រល 
(UPR) គ៊ឺជាយនតការសិ្ទធិមនសស្្លមី មយួ 
។ ត្តមរយៈ យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យ 
ត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល 
ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធ ិមនសស្្ ក្ត្ួត្ពិនតិ្យ 
ប ើងវញិ ត្តមែាំណារ់កាល 
បលើការបាំបពញរបស់្រែាជាស្ម្ភជិរ 
នីមយួៗរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិបៅ 
រនសងច្បាំបណាម រែាជាស្ម្ភជិរ ាំង ១៩២ 
របស់្ អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
នូវកាត្ពឡរិច្បច និងការបបតជាា ច្បិត្តណផ្សនរ 
សិ្ទធិមនសស្្របស់្ខែួន ។ យនតការក្ត្ួត្ 
ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារ់កាល 
ជាស្រល គ៊ឺជាយនតការស្ហ 
ក្បត្ិបត្តិការ 

និងក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំប ើង បែើមបបីាំបពញ 
បណនថមបលើការង្ហររបស់្ សាថ បន័ស្នធ ិ
ស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ មនិណមនច្បមែងត្តម 
បនាោះបទ ។ 
 
បត្ើយនតការក្ត្តួ្ពិនិត្យប ើងវញិត្តម 
ែាំណារក់ាលជាស្រលបើឡើការង្ហរ 
ត្តមរបបៀបណា ? 
 
 បស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 
5/1 របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ 
ម្ភន ណច្បងអាំពីែាំណារក់ាល 
និងែាំបែើ រ ការ ។ 
យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យត្តម 
ែាំណារក់ាលជាស្រល ែាំបែើ រការ 
រនសងអាំ សងបពលននខួបបនួឆ្ន ាំ 
និងម្ភនែាំណារក់ាលខែោះ ែូច្បជាៈ 
 
 ការបរៀបច្បាំពត័្៌ម្ភនណែលការ 

ក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ក្ត្ូវបាន 
អនសវត្តបោយម្ភនមូលោា នបៅ
បលើវា រនសងបនាោះរមួ្ភនៈ ពត័្ម៌្ភន 
ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំប ើង 

បោយរែាណែលស្ថិត្បៅបក្កាមការ 
ក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ (របាយ 
ការែ៍ជាត្ិ) រក្មងពត័្ម៌្ភនរបស់្ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិស្តីពីរែា 
ណែលស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្ួត្ 
ពិនិត្យប ើងវញិ ណែលក្ត្ូវបាន 
បរៀបច្បាំប ើងបោយការយិាល័យ 
ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ 
(OHCHR) និងបស្ច្បរតីស្បងខប 
ពត័្ម៌្ភន ណែលក្ត្ូវបានោរជូ់ន 
ពិនិត្យបោយអនរពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ 
(រនសងបនាោះរមួម្ភន ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ 
ផ្សងណែរ) ណែលរក៏្ត្ូវបានបរៀបច្បាំ 
បោយការយិាល័យឧត្តមស្នង 
ការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) 
ផ្សងណែរ ។ 
 ការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិបនាោះឯង 

ក្បក្ពឹត្តបៅបៅរនសងទីក្រុង 
ហ ស្ ៊ឺណែវបៅរនសងក្រុមការង្ហរ 
ទទួលបនទសរក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើង  

 
 
 
 
     
 បស្ៀវបៅបនោះ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនជាទក្មងប់អ ិច្បក្ត្ូវនរិបៅរនសងវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR): http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ ។ 
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 បៅទីបនាោះ អនរ នងឹររប ើញជាំពូរនានារបស់្បស្ៀវបៅបនោះ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនស្ក្ម្ភបប់ផ្សទរបច្បញយរមរបក្បើក្បាស់្ រែូ៏ច្បជា ការ 
ភាា បទ់ាំពរ័អសិនបើើែិត្មយួបៅទាំពរ័អសនិបើើែិត្មយួបផ្ស្ងបទៀត្ណែលម្ភនឯរសារបយាង ាំងអស់្ណែលក្ត្វូបានបញ្ចូ លបៅរនសងអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ ។ 

វញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល 
ណែលម្ភនស្ម្ភស្ភាពរែាជា 
ស្ម្ភជិរ ាំង ៤៧ របស់្ 
ក្រុមក្បឹរា និងម្ភនទក្មងជ់ា 
ការស្នទនាណែលលរខែៈ 
ទាំនារទ់ាំនងគ្នន បៅវញិបៅមរ 
រវាងរែាណែលស្ថិត្បៅបក្កាម 
ការក្ត្ួត្ពនិិត្យប ើងវញិ និង 
ស្ម្ភជិរ និងរែាស្បងកត្ការែ៍ 
របស់្ក្រុមក្បឹរា ។ ក្រុមការង្ហរ 

 ជួបក្បជសាំគ្នន បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញ 
អងគណែលម្ភនរយៈ បពលពីរ 
ស្បាត ហ៍ច្បាំនួនបីបលើររនសងមយួ 
ឆ្ន ាៗំ  និងក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ 
បលើរែាច្បាំនួន ១៦ រនសងមយួវគគ 
ក្បជសាំបពញអងគ រនសងបនាោះស្រសប 
ម្ភនច្បាំនួន ៤៨ រែា រនសងមយួឆ្ន ាំ ។ 

 ក្រុមណែលម្ភនអនររាយការែ៍ 
បីរូប  (“ក្ត្ីភាគី”) ណែលក្ត្ូវ 

 បានបក្ជើស្បរ ើស្បច្បញពីរនសង 
ច្បាំបណាមរែាជាស្ម្ភជិររបស់្ 
ក្រុមក្បឹរា ស្ក្មបស្ក្មួល 
ែល់ការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ 
បលើរែានីមយួៗ ។ 

 ការអនសមត័្របស់្ក្រុមការង្ហរ 
បលើឯរសារលទធផ្សលបៅច្បសង 
បញ្ចបន់នែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនិត្យ 
ប ើងវញិមយួបលើរៗ ។ 
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 ការពិចរណា និងការអនសមត័្ 
របស់្ក្រុមក្បឹរាបលើឯរសារ 
លទធផ្សលននែាំបែើ រការក្ត្ួត្ 
ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារ ់
កាលជាស្រល ត្តមើមមត្ត 
ក្ត្ូវបានបើឡើប ើងបៅរនសងវគគក្បជសាំ 
បពញអងគើមមត្តបលើរបក្កាយ 
របស់្ក្រុមក្បឹរាបនោះ និង 

 ការអនសវត្តបនតរបស់្រែាណែលក្ត្ូវ 
បានក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិ និង 
អនរពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ រនសង 
បនាោះរមួម្ភន ស្ងគមស្សីវលិផ្សង 
ណែរ បៅនឹងការអនសវត្តើមមត្តនូវ 
បស្ច្បរតីស្ននិោា ន នងិអនសសា 
ស្នណ៍ែលក្ត្ូវបានបលើរប ើង 
បៅរនសងឯរសារលទធផ្សល ។ 

 

វើីិចូ្បលរមួពារព់ន័ធជាមយួនឹងយនត 
ការក្ត្តួ្ពិនិត្យប ើងវញិត្តម 
ែាំណារក់ាលជាស្រល 
 

 បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 
5/1 អនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនការចូ្បលរមួ 
របស់្អនរពារព់ន័ធណែលពារព់ន័ធ ាំង 
អស់្បៅរនសងែាំបែើ រការ ។ បោយ 
បហត្សបនោះ ការចូ្បលរមួរបស់្អងគការ 
អនតររោា ភបិាលក្បចាំត្ាំបន ់សាថ បន័ 
ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (NH 

RI) រែូ៏ច្បជាត្ាំណាងស្ងគមស្សីវលិ 
រនសងបនាោះរមួម្ភន អងគការមនិណមន 
រោា ភបិាល (NGO) អនរការពារសិ្ទធិ 
មនសស្្ ក្គឹោះសាថ នសិ្រាអបរ់ ាំ និង 
វទិយសាថ នក្សាវក្ជាវ ក្ត្ូវបាន 
ក្បបមើលបមើលបៅរនសងែាំណារក់ាល 

ណែលពារព់ន័ធ ។ 
 

 ឋានៈពបិក្គ្នោះបយាបល់ជា 
មយួនឹងក្រុមក្បរឹាបស្ែារចិ្បច និង 
ស្ងគមរិច្បច (ECOSOC) ននអងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិ ក្ត្ូវបានត្ក្មវូឲ្យ 
ម្ភន បែើមបចូី្បលរមួរនសងវគគក្បជសាំបពញ 
អងគរបស់្ក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរ 
ក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារ ់
កាលជាស្រល និងវគគក្បជសាំបពញ 
អងគរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
ប ោះជាយា៉ា ងណារប៏ោយ ត្អួងគ 
ស្ងគមស្សីវលិ អាច្បរមួច្បាំណែរែល់ 
ការង្ហររបស់្យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យ 
ប ើងត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល 
រនសងច្បាំបណាមរត្តត បផ្ស្ងបទៀត្ 
បោយៈ 
 ការចូ្បលរមួបៅរនសងរិច្បចពិបក្គ្នោះ 

បយាបល់ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំ 
ប ើងបោយរោា ភបិាល បែើមប ី
បរៀបច្បាំរបាយការែ៍ជាត្ិរបស់្
បគ ស្តីពីសាថ នភាពសិ្ទធិមនសស្្ 
បៅរនសងក្បបទស្របស់្បគ ។ 

 ការបរៀបច្បាំឯរសារបស្នើស្សាំពិនិ 
ត្យស្តីពីសាថ នភាពសិ្ទធិមនសស្្ 
បៅរនសងរែាណែលស្ថិត្បៅបក្កាម 
ការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ បែើមប ី
បញ្ចូ លជាស្កាត នសពលបៅរនសង 
បស្ច្បរតីស្បងខបននខែឹមសារ 
ឯរសារបស្នើស្សាំពិនតិ្យរបស់្អនរ 
ពារព់ន័ធណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំ 
បោយការយិាល័យឧត្តមស្នង 
ការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OH 

CHR) ។ បស្ច្បរតីស្បងខបរបស់្ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) 
ក្ត្ូវបានពិចរណាបោយក្រុម 
ការង្ហរ បៅបពលក្ត្ួត្ពិនិត្យ 
ប ើងវញិបលើរែា ាំងឡាយ 
និង 

 ការរមួច្បាំណែរែល់ការអនសវត្ត 
បនតបៅនឹងការអនសវត្តើមមត្តនូវ 
លទធផ្សលននការក្ត្ួត្ពិនតិ្យ 
ប ើងវញិ ។ 

 

  វគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ 
ក្រុមការង្ហរ ក្ត្ូវបានផ្សាយផ្លទ ល់ 
បៅរនសងរមមវើិផី្សាយបលើអសនិបើើ 
ែិត្របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នង 
ការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) និង 
រក្មងឯរសារ និងពត័្ម៌្ភនែប៏ក្ច្បើន 
របស់្យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ 
ត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ក្ត្ូវ 
បានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសងណផ្សនរ 
របស់្យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ 
ត្តមែាំណារក់ាលជាស្រលននវសបិ 
សាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នង 
ការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួ 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) និង 
បៅបលើបគហទាំពរ័របស់្យនតការ 
ក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារ ់
កាលជាស្រលបៅរនសងក្បពន័ធរសាំ 
ពយូទរ័ (អរិ្ក្ត្តែិត្) របស់្ក្រុម 
ក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
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ដ្៊ូចធមតចផ្ដ្លធៅថា យនតការប្តួតព្និិតយធឡើង្វិញតាមដ្ំណាក់កាល 
ជាសកល ? 
 
ការរធង្កើតធឡើង្ន៊ូវយនតការប្តួតព្ិនិតយធឡើង្វិញតាមដ្ំណាក់កាលជាសកល 

 
 យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល (UPR) ណែលក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងបោយ 
បស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 60/251 ច្បសោះនលងទី ១៥ ណខ មនីា ឆ្ន ាំ ២០០៦ របស់្មហាស្ននបិាត្អងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិ និងណែលក្ត្ូវបានអើិបាយលមអតិ្បៅរនសងបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 5/1 ច្បសោះនលងទ ី ១៨ ណខ មលិសនា ឆ្ន ាំ 
២០០៧ របស់្ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ គ៊ឺជាយនតការសិ្ទធមិនសស្្លមី ។ ត្តមរយៈយនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ 
ត្តមែាំណារក់ាលជាស្រលបនោះ ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ក្ត្ូវបានក្បគល់រិច្បចការឲ្យក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ត្តម 
ែាំណារក់ាល បលើការបាំបពញរបស់្រែាជាស្ម្ភជិរនីមយួៗរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ បៅរនសងច្បាំបណាមរែាជា 

អនកផ្ដ្លអាចទាកទ់្ង្ នសខំាន់ៗ  ផ្ដ្លទាក់ទ្ង្នងឹ្យនតការប្តតួព្ិនតិយ 
ធឡើង្វញិតាមដ្ណំាកក់ាលជាសកល 

 
សាខាប្កទមប្រឹកាសទិ្ធិមនុសសននការយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្ួល 
រនទុកសទិ្ធិមនុសស (OHCHR) 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
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ស្ម្ភជិរ ាំង ១៩២ របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ នូវកាត្ពឡរិច្បច នងិការបបតជាា ច្បិត្តណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្របស់្បគ ។ 
យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល គ៊ឺជាយនតការស្ហក្បត្ិបត្តិការ និងក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្ 
បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើការស្នទនាណែលម្ភនលរខែៈទាំនារទ់ាំនងគ្នន បៅវញិបៅមរ រវាង រែានីមយួណែល 
ស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ និងរែាជាស្ម្ភជិរ និងរែាស្បងកត្ការែ៍របស់្ក្រុមក្បឹរា ។ យនតការ 
ក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំប ើង បែើមបបីាំបពញបណនថមបលើការង្ហររបស់្អងគ/ 
គែៈស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ មនិណមនច្បមែងត្តមបទ ។ 
 
 បោយែាំបែើ រការបៅរនសងអាំ សងបពលននខួបបនួឆ្ន ាំ យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជា- 
ស្រល ម្ភនែាំណារក់ាលខែោះ រនសងបនាោះរមួម្ភន ការបរៀបច្បាំឯរសារណែលការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិ ក្ត្ូវបានអនសវត្ត 
បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើវា ែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិបនាោះឯង និងការអនសវត្តបនតនូវបស្ច្បរតីស្ននិោា ន 
និងអនសសាស្នណ៍ែលជាលទធផ្សលននែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិ ។ ការចូ្បលរមួរបស់្អងគការអនតររោា ភបិាល 
ក្បចាំត្ាំបន ់ សាថ បន័ជាត្ិទទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (NHRI) រែូ៏ច្បជា ត្ាំណាងស្ងគមស្សីវលិ រនសងបនាោះរមួម្ភន 
អងគការមនិណមនរោា ភបិាល (NGO) អនរការពារសិ្ទធិមនសស្្ ក្គឹោះសាថ នសិ្រាអបរ់ ាំ និងវទិយសាថ នក្សាវក្ជាវ ក្ត្ូវ 
បានក្បបមើលបមើលបៅរនសងែាំណារក់ាលណែលពារព់ន័ធននែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ។ 
 
 បៅច្បសងបញ្ចបន់នខបួទីមយួននយនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ក្រុមក្បឹរា 
សិ្ទធិមនសស្្ អាច្បក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិបលើសាថ នភាពណបបបទ និងែាំណារក់ាលននែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើង 
វញិ បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើវើិីអនសវត្តនក៍្ត្ឹមក្ត្ូវ នងិបមបរៀនបទពិបសាើន ៍។ 
 
ធគ្នលការណ៍ និង្ទ្ិសធៅ ផ្ដ្លផ្ណនាយំនតការប្តួតព្ិនិតយធឡើង្វិញតាម 
ដ្ំណាក់កាលជាសកល 

 
 បគ្នលការែ៍មយួច្បាំនួន ណែនាាំយនតការក្ត្ួត្ពនិិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ត្តមរយៈ 
ែាំណារក់ាលបផ្ស្ងៗរបស់្យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រលបនោះ ។ យនតការក្ត្ួត្ពនិិត្យ 
ប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ក្ត្ូវណត្ៈ 

 បលើររមពស់្ស្រលភាព ភាពពឹងពារគ់្នន បៅវញិបៅមរ អវភិាគភាព និងភាព រទ់ងគ្នន បៅវញិបៅ 
មរននសិ្ទធិមនសស្្ ាំងអស់្ ។ 

 បើឡើជាយនតការស្ហក្បត្ិបត្តកិារ បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើពត័្ម៌្ភនមនិលបមអៀង និងណែលគួរបជឿទសរ 
ច្បិត្តបាន នងិការស្នទនាណែលម្ភនទាំនារទ់ាំនងគ្នន បៅវញិបៅមរ ។ 

 ធានាឲ្យម្ភនវសិាលភាពស្រល និងក្បក្ពឹត្តរមមបស្មើភាពគ្នន របស់្រែា ាំងអស់្ ។ 
 ជាែាំបែើ រការអនតររោា ភបិាល ណែលជាំរសញបោយស្ម្ភជិរអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ នងិម្ភនលរខែៈ 

ត្ក្មងទ់ិស្ស្រមមភាព ។ 
 ជាំរសញឲ្យម្ភនការចូ្បលរមួបោយបពញបលញនូវរែាណែលស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ។ 
 បាំបពញបណនថម នងិមនិច្បមែងត្តមយនតការសិ្ទធិមនសស្្បផ្ស្ងបទៀត្ បោយបហត្សែូបច្បនោះបណនថមគសែត្នមែ ។ 
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 ក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្ បោយមនិលបមអៀង ម្ភនត្ម្ភែ ភាព មនិបរ ើស្ ម្ភនលរខែៈសាថ បនា គ្នម នការ 
ក្បឈមមសខោរគ់្នន  នងិមនិពារព់ន័ធនបយាបាយ ។ 

 មនិណមនជាបនទសរើងនើ់ងរហួស្ច្បាំបពាោះរែាណែលពារព់ន័ធ ឬ របបៀបវារៈរបស់្ក្រុមក្បឹរា ។ 
 មនិពនយរបពលហួស្បពរ ។ វាគួរណត្ម្ភនលរខែៈក្បារែនិយម និងមនិក្សូ្បយរបពលបវោ ើន 

ធានមនសស្្ និងើនធានហិរញ្ញ វត្ថស រនសងលរខែៈវសិ្ម្ភម្ភក្ត្ ។ 
 មនិបើឡើឲ្យច្បសោះបខាយស្មត្ថភាពរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ រនសងការប្ែើយត្បបៅនងឹសាថ នភាពបនាទ ន ់

ននសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 បើឡើស្ម្ភហរែ័រមមបោយបពញបលញនូវទស្្នវស័ិ្យបយនឌ្រ័ ។ 
 ពិចរណាបៅបលើរក្មតិ្ននការអភវិឌ្ឍ និងភាពជារោ់ររ់បស់្ក្បបទស្នានា និង 
 ធានាឲ្យម្ភនការចូ្បលរមួរបស់្អនរពារព់ន័ធណែលពារព់ន័ធ ាំងអស់្ រនសងបនាោះរមួម្ភន អងគការមនិណមន 

រោា ភបិាល (NGO) ផ្សងណែរ បោយអនសបោមបៅត្តមបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 60/251 របស់្មហា 
ស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ និងបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 1996/31 របស់្ក្រុមក្បឹរាបស្ែារិច្បច និង 
ស្ងគមរិច្បច (ECOSOC) រែូ៏ច្បជា បស្ច្បរតីស្បក្មច្បណែលក្រមុក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ អាច្បបើឡើប ើង ច្បាំបពាោះ 
បរឿងបនោះ ។ 

 
 ទិស្បៅរបស់្យនតការក្ត្ួត្ពនិិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល គ៊ឺៈ 

 ការណរលមអសាថ នភាពសិ្ទធិមនសស្្បៅនឹងរណនែង ។ 
 ការបាំបពញកាត្ពឡរិច្បច នងិការបបតជាា ច្បិត្តណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្របស់្រែា និងការវាយត្នមែបលើបហត្សការែ៍ 

វវិត្តនល៍មីៗជាវជិាម្ភន និងបញ្ជា ក្បឈម ណែលយនតការក្ត្ួត្ពនិិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល 
បនោះ ក្បឈមមសខ ។ 

 ការបបងកើនស្មត្ថភាពរបស់្រែា និងការផ្សតល់ជាំនួយបបច្បចរបទស្ បោយពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹង នងិ 
បោយម្ភនការយល់ក្ពមពីរែាណែលពារព់ន័ធ ។ 

 ការណច្បររ ាំណលរវើិីអនសវត្តនក៍្ត្មឹក្ត្ូវបៅរនសងច្បាំបណាមរែា ាំងឡាយ និងអនរពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ ។ 
 ការគ្នាំក្ទឲ្យម្ភនរិច្បចស្ហក្បត្ិបត្តិការបៅរនសងការបលើររមពស់្ និងការពារសិ្ទធិមនសស្្ នងិ 
 ការជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តឲ្យម្ភនស្ហក្បត្ិបត្តិការ នងិការចូ្បលរមួពារព់ន័ធបោយបពញបលញជាមយួនឹង 

ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ សាថ បន័សិ្ទធិមនសស្្បផ្ស្ងបទៀត្ និងការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។  

 
 យនតការហិរញ្ញ វត្ថសពីរ គ៊ឺ មលូនើិទិាំនសរច្បតិ្តស្ម័ក្គច្បតិ្តននយនតការក្ត្តួ្ពនិតិ្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាល 
ជាស្រល នងិមលូនើិសិ្ម័ក្គច្បតិ្តស្ក្ម្ភបជ់ាំនយួហិរញ្ញ វត្ថស នងិបបច្បចរបទស្63 ក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើង បែើមបសី្ក្មប 
ស្ក្មួលែល់ការចូ្បលរមួរបស់្ក្បបទស្រាំពសងអភវិឌ្ឍន ៍ (ជាពបិស្ស្ ក្បបទស្ក្រីក្រ និងទនប់ខាយបាំផ្សសត្) បៅរនសង 
យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល និងគ្នាំក្ទការអនសវត្តបនតរបស់្យនតការក្ត្ួត្ពិនតិ្យ 
ប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រលបនោះ បៅថាន រជ់ាត្ិបោយបរៀងខែួន ។ 
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 ចូ្បរបមើលបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 6/17 របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ។ 



190 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 
ធតើយនតការប្តតួព្និិតយធឡើង្វិញតាមដ្ំណាក់កាលជាសកល  
ធ្វើការងារធដាយរធរៀរណា ? 
 
ក. ដ្ំណាក់កាល លដំារ់លធំដាយ និង្ម៊ូលដាឋ នននដ្ំធណើ រការប្តួតព្ិនិតយ 

ធឡើង្វិញ 
 

ដ្ំណាក់កាល 

 
 យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ែាំបែើ រការបៅបៅរនសងអាំ សងបពលននខួបបនួ 
ឆ្ន ាំ ។ បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគបលើរទីក្បាាំមយួរបស់្ខែួន បៅរនសងណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៧ ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ 
បានអនសមត័្ក្បត្ទិនិស្ក្ម្ភបក់ារក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ បលើរែាជាស្ម្ភជិររបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ បៅរនសង 
អាំ សងបពលននខួបទីមយួ ។ 
 

 
 
 
 
 
លដំារ់លធំដាយននការប្តួតព្ិនិតយធឡើង្វញិ 
 

 លាំោបល់ាំបោយណែលបៅរនសងបនាោះ រែានានា ក្ត្ូវបានក្ត្តួ្ពិនិត្យប ើងវញិបនាោះ ក្ត្ូវបានណែនាាំបោយ 
បគ្នលការែ៍ស្រលភាព នងិក្បក្ពឹត្តរមមបោយបស្មើភាពគ្នន  ។ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 5/1 រប៏ានណច្បងផ្សងណែរ 
អាំពីបទបបញ្ញត្តិែូច្បធិងបក្កាម បែើមបរីាំែត្អ់ាំពីលាំោបល់ាំបោយននការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិៈ 

 រែាជាស្ម្ភជិរ ាំងអស់្របស់្ក្រុមក្បឹរា ក្ត្ូវណត្បានក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ បៅរនសងរយៈបពលននស្ម្ភ 
ជិរភាពរបស់្ខែួន ។ 

 រែាជាស្ម្ភជិរែាំបងូរបស់្ក្រមុក្បឹរា ជាពិបស្ស្ រែាជាស្ម្ភជិរណែលក្ត្ូវបានបក្ជើស្បរ ើស្ស្ក្ម្ភបរ់យៈ 
បពលមយួឆ្ន ាំ ឬ ពីរឆ្ន ាំ គួរណត្ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិមសន ។ 

 រែាជាស្ម្ភជិរច្បក្មុោះ និងរែាជាស្ម្ភជិរបបរខភាពរបស់្ក្រមុក្បឹរា គួរណត្ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពនិិត្យបនាទ ប ់នងិ 
 របាយភូមសិាស្តស្តក្បរបបោយស្មើម ៌ គួរណត្ក្ត្ូវបានបគ្នរព បៅរនសងការបក្ជើស្បរ ើស្ក្បបទស្ស្ក្ម្ភប ់

ការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ។ 
 
 

បែើមបបីមើលលាំោបល់ាំបោយននរែាណែលក្ត្វូបានក្ត្តួ្ពនិតិ្យប ើងវញិបៅរនសងអាំ សងបពលននខបួទមីយួ 
(២០០៨-២០១១) ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ទទួល 
បនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។  

 

i 



191 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

ម៊ូលដាឋ នននការប្តួតព្ិនិតយធឡើង្វិញ 
 
 រែានីមយួៗ ក្ត្ូវបានក្ត្តួ្ពិនតិ្យបោយម្ភនមូលោា នបៅបលើៈ 

 ើមមនសញ្ញ របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ។ 
 បស្ច្បរតកី្បកាស្ជាស្រលស្តីពសិី្ទធមិនសស្្ ។ 
 លិខិត្សបររែ៍សិ្ទធិមនសស្្ណែលរែាបនោះ ជាភាគីបនាោះ ។ 
 ការស្នយ និងការបបតជាា ច្បតិ្តបោយស្ម័ក្គច្បិត្តរបស់្រែាបនោះ រនសងបនាោះរមួម្ភន (រនសងររែីពារព់ន័ធ) ការ 

ស្នយ និងការបបតជាា ច្បតិ្តណែលក្ត្ូវបានទទួលអនសវត្ត បៅបពលោរប់ស្នើស្សាំបយាបល់បបរខភាពរបស់្រែា 
បនោះស្ក្ម្ភបក់ារបបាោះបឆ្ន ត្ជាក្រុមក្បឹរា នងិ 

 ច្បាបម់នសស្្ើមអ៌នតរជាត្ិណែលអាច្បអនសវត្តបាន ។ 
 

ខ្. ដ្ំធណើ រការប្តួតព្ិនិតយធឡើង្វិញ 
  

១. ការចង្ប្កង្ជាឯកសារ 
 

 ការបរៀបច្បាំពត័្ម៌្ភនស្ក្ម្ភបក់ារក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ គ៊ឺជាែាំណារក់ាលែាំបងូននែាំបែើ រការ ។ ការក្ត្ួត្ 
ពិនិត្យប ើងវញិបលើរែា ក្ត្ូវបានអនសវត្ត បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើពត័្ម៌្ភនណែលក្ត្ូវបានបលើរប ើងបៅរនសង 
ឯរសារបីក្បបភទៈ 

 ពត័្ម៌្ភន ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំបោយរែាណែលស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្ប ើងវញិ ។ 
 រក្មងពត័្ម៌្ភនរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំបោយការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគ 

ការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) នងិ 
 បស្ច្បរតីស្បងខបននឯរសារបស្នើស្សាំពិនិត្យរបស់្អនរពារព់ន័ធ (ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំបោយការយិាល័យ 

ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR)) ។ 
 

 ឯរសារបីក្បបភទបនោះ ផ្សតល់នូវទស្្នវស័ិ្យបាំបពញបណនថមបផ្ស្ងគ្នន ស្តីពសីាថ នភាពសិ្ទធមិនសស្្បៅរនសង 
រែានីមយួៗណែលស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ។ វាគួរណត្ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភន រនសងរយៈបពលយា៉ា ង 
បហាច្បណាស់្រក៏្បាាំមយួស្បាត ហ៍មសនបពលក្ត្ួត្ពនិិត្យប ើងវញិណែរ និងក្ត្ូវបានោរផ់្សាយបៅរនសងណផ្សនររបស់្ 
យនតការក្ត្តួ្ពនិតិ្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រលននវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR): 

(រ) ពត័្ម៌្ភនណែលក្ត្វូបានបរៀបច្បាំបោយរែាណែលស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្តួ្ពនិតិ្យប ើងវញិ (របាយការែ៍ 
ជាត្)ិ: 
រែា ោរប់ស្នើបយាបល់នូវពត័្ម៌្ភនណែលខែួន បានបរៀបច្បាំស្ក្ម្ភបក់ារក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិបលើរែា 
ខែួនឯង ណែលម្ភនទក្មងជ់ារបាយការែ៍ជាត្ិ បោយផ្លទ ល់ម្ភត្ ់ ឬ ជាោយលរខែ៍អរ្រ ។ 
បទបង្ហា ញជាោយលរខែ៍អរ្រ មនិក្ត្ូវបលើស្ពី ២០ ទាំពរ័ប ើយ ។ រែា ាំងឡាយ ក្ត្វូបាន 
ជាំរសញបលើរទរឹច្បតិ្តឲ្យបរៀបច្បាំពត័្ម៌្ភនបនោះ ត្តមរយៈ ែាំបែើ រការពបិក្គ្នោះបយាបល់ែទូ៏លាំទូោយ 
ថាន រជ់ាត្ជិាមយួនងឹអនរពារព់ន័ធណែលពារព់ន័ធ ាំងអស់្ រនសងបនាោះរមួម្ភន ស្ងគមស្សីវលិ ផ្សងណែរ ។  
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(ខ) រក្មងពត័្ម៌្ភនរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ ណែលក្ត្វូបានបរៀបច្បាំប ើងបោយការយិាល័យឧត្តម 
ស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR): 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) បរៀបច្បាំ 
បោយមនិឲ្យបលើស្ពី ១០ ទាំពរ័ នូវរក្មងពត័្ម៌្ភន ណែលក្ត្ូវបានបញ្ចូលបៅរនសងរបាយការែ៍ 
របស់្សាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ យនតការពិបស្ស្ និងឯរសារផ្សែូវការណែលពារព់ន័ធ 
បផ្ស្ងបទៀត្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ 
 

(គ) បស្ច្បរតសី្បងខបននឯរសារបស្នើស្សាំពនិតិ្យរបស់្អនរពារព់ន័ធ ណែលក្ត្វូបានបរៀបច្បាំប ើងបោយការយិា 
ល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR): 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) រប៏រៀបច្បាំ 
ផ្សងណែរ បោយមនិឲ្យបលើស្ពី ១០ ទាំពរ័ នូវបស្ច្បរតីស្បងខបឯរសារបស្នើស្សាំពិនតិ្យ ណែលក្ត្ូវបាន 
ផ្សតល់បោយអនរពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ របស់្យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជា 
ស្រល (រនសងបនាោះរមួម្ភន សាថ បន័ជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (NHRI) នងិអងគការមនិណមន 
រោា ភបិាល នងិត្អួងគស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្) ។ បស្ច្បរតីស្បងខបរបស់្អនរពារព់ន័ធក្ត្ូវបាន 
ពិនិត្យពិចរណា បៅរនសងអាំ សងបពលននការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ។ 

 
ធគ្នលការណ៍ផ្ណនាទំ្៊ូធៅសប្ារ់ការធរៀរចំព្័ត៌ានសប្ារ់ការប្តួតព្ិនិតយ
ធឡើង្វិញ 

 
 បៅរនសងបស្ច្បរតសី្បក្មច្បបលខ 6/102 ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្បង្ហា ញអាំពីបគ្នលការែ៍ណែនាាំទូបៅ 
របស់្ខែួនស្ក្ម្ភបក់ារបរៀបច្បាំពត័្ម៌្ភន បៅបក្កាមយនតការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ។ 
បគ្នលការែ៍ណែនាាំបនោះ អនសវត្តច្បាំបពាោះរែា នងិអនរពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ រែូ៏ច្បជា ច្បាំបពាោះការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ស្ក្ម្ភបក់ារបរៀបច្បាំឯរសារ បក្កាមការទទលួខសស្ក្ត្វូ 
របស់្បគ នងិណច្បងថា ពត័្ម៌្ភនណែលក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យស្ក្ម្ភបក់ារក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ គួរណត្រមួបញ្ចូ លៈ 
 

 ការពិពែ៌នាអាំពីវើិីសាស្តស្ត និងែាំបែើ រការពិបក្គ្នោះបយាបល់ែទូ៏លាំទូោយ ណែលក្ត្ូវបានអនសវត្តត្តម 
បែើមបបីរៀបច្បាំពត័្ម៌្ភនណែលក្ត្ូវបានផ្សតល់ជូន ។ 

 សាវត្តរ និងក្របខែ័ឌ  (ជាពិបស្ស្ ណែលម្ភនលរខែៈើមមនយិាម និងសាថ បន័) ស្ក្ម្ភបក់ារបលើរ 
រមពស់្ និងការពារសិ្ទធិមនសស្្បៅរនសងរែា រនសងបនាោះរមួម្ភន រែាើមមនសញ្ញ  ច្បាប ់ វធិានការបគ្នលនបយា 
បាយ យសត្តិសាស្តស្តជាត្ិ បហោា រច្បនាស្មពន័ធសិ្ទធិមនសស្្ (ែូច្បជាឧ ហរែ៍ៈ សាថ បន័ជាត្ិទទួលបនទសរ 
សិ្ទធិមនសស្្ (NHRI) និងវសិាលភាពននកាត្ពឡរិច្បចអនតរជាត្ិ ណែលក្ត្ូវបានរាំែត្ប់ៅរនសង “មូលោា ន 
ននការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ” (ចូ្បរបមើលធិងបលើ) ។ 

 ការបលើររមពស់្ និងការពារសិ្ទធិមនសស្្បៅនឹងរណនែង រនសងបនាោះរមួម្ភន ការអនសវត្តកាត្ពឡរិច្បចណផ្សនរសិ្ទធ ិ
មនសស្្អនតរជាត្ ិ ណែលក្ត្ូវបានរាំែត្ប់ៅរនសង “មូលោា នននការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ” ច្បាបជ់ាត្ ិ និង 
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បស្ច្បរតីបបតជាា ច្បិត្តបោយស្ម័ក្គច្បិត្ត ស្រមមភាពរបស់្សាថ បន័ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (NHRI) ការ 
បលើរររមពស់្ការយល់ែឹងជាសាធារែៈអាំពីសិ្ទធិមនសស្្ និងរិច្បចស្ហក្បត្បិត្តិការជាមយួនឹងយនត 
ការសិ្ទធិមនសស្្ នងិ 

 ការរាំែត្អ់ាំពីស្មទិធផ្សល វើិអីនសវត្តនក៍្ត្ឹមក្ត្ូវ បញ្ជា ក្បឈម និងបញ្ជា រក្មតិ្លរខខែឌ  ។ 
 
រែានីមយួៗ រគ៏ួរណត្រាំែត្/់ផ្សតល់ជូនផ្សងណែរនូវពត័្ម៌្ភនស្តីពៈី 

 
 អាទិភាពជាត្ិ រិច្បចផ្សតួច្បបផ្សតើម នងិបស្ច្បរតីបបតជាា ច្បិត្តស្ាំធិនប់ាំផ្សសត្ណែលបគ ម្ភនបាំែងទទួលរា៉ា បរ់ងពសោះពារ 

ជាំនោះបញ្ជា ក្បឈម និងបញ្ជា រក្មតិ្លរខខែឌ  នងិណរលមអសាថ នភាពសិ្ទធិមនសស្្បៅនងឹរណនែង ។ 
 ការរ ាំពឹងទសររបស់្បគច្បាំបពាោះការរសាងស្មត្ថភាព នងិស្ាំបែើ ស្សាំ  ក្បសិ្នបបើម្ភន នូវជាំនយួបបច្បចរបទស្ ។ 
 ពត័្ម៌្ភនបផ្ស្ងបទៀត្ ណែលបគ ចត្ទ់សរថា ពារព់ន័ធ និង 
 បៅរនសងអាំ សងបពលននែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិច្បសងបក្កាយ ការអនសវត្តបនតរបស់្បគបៅនឹងែាំបែើ រ 

ការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិបលើរមសន ។ 
 
២. ប្កទមការងារទ្ទ្ួលរនទុកប្តួតព្ិនិតយធឡើង្វិញតាមដ្ំណាក់កាលជាសកល 
 

 ការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិជារណ់ស្តងបលើរែានានា ក្បក្ពឹត្តបៅបៅរនសងក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរក្ត្ួត្ពិនិត្យ 
ប ើងត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ។ ការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិបនោះ ក្ត្ូវបានបើឡើជាអើបិត្ីបោយក្បធានក្រុម 
ក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ និងម្ភនស្ម្ភស្ភាពចូ្បលរមួជារែាជាស្ម្ភជិរច្បាំននួ ៤៧ របស់្ក្រមុក្បឹរា ។ ក្រុមការង្ហរ 
ទទួលបនទសរក្ត្ួត្ពនិិត្យប ើងត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ជួបក្បជសាំគ្នន បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគណែលម្ភនរយៈ 
បពលពីរស្បាត ហ៍ច្បាំនួនបីបលើរ រនសងមយួឆ្ន ាៗំ បោយក្ត្ួត្ពនិតិ្យប ើងវញិបលើរែាច្បាំនួន ១៦ រនសងវគគក្បជសាំបពញអងគ 
នីមយួៗ បពាលគ៊ឺ ស្រសបម្ភនច្បាំនួន ៤៨រែា រនសងមយួឆ្ន ាៗំ  ។ ក្រុមការង្ហរ ជួបក្បជសាំគ្នន ជាបលើរែាំបូងបៅរនសងណខ 
បមសា ឆ្ន ាំ ២០០៨ ។ 
 
 ការស្នទនាណែលម្ភនលរខែៈទាំនារទ់ាំនងគ្នន បៅវញិបៅមររយៈបពលបីបម្ភ៉ា ង រវាងរែាណែលស្ថិត្បៅ 
បក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ និងរែាជាស្ម្ភជិរ និងរែាស្បងកត្ការែ៍របស់្ក្រុមក្បឹរាក្បក្ពឹត្តបៅបាន ។ 
បៅរនសងអាំ សងបពលននរចិ្បចស្នទនាបនោះ រែាជាស្ម្ភជិរ នងិរែាស្បងកត្ការែ៍ ម្ភនបពលបវោពីរបម្ភ៉ា ងបែើមបសួី្រ 
ស្ាំែួរ និងផ្សតល់អនសសាស្នែ៍ល់រែាណែលស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ។ បនាទ បម់របទៀត្ រែាណែល 
ស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ម្ភនបពលបវោមយួបម្ភ៉ា ង បែើមបបីើឡើបទបង្ហា ញែល់ក្រុមការង្ហរនូវ 
ពត័្ម៌្ភនណែលខែួន បានបរៀបច្បាំស្ក្ម្ភបក់ារក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិបលើខែួន បែើមបបី្ែើយត្បបៅនឹងស្ាំែួរ នងិ 
អនសសាស្នណ៍ែលក្ត្ូវបានបើឡើបទបង្ហា ញបោយរែានានា មសន និងបៅរនសងអាំ សងបពលននរិច្បចស្នទនាណែលម្ភន 
លរខែៈទាំនារទ់ាំនងគ្នន បៅវញិបៅមរ នងិបែើមបបីើឡើបស្ច្បរតីស្បងកត្ស្ននិោា នបៅច្បសងបញ្ចបន់នែាំបែើ រការក្ត្ួត្ 
ពិនិត្យប ើងវញិ ។64 
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 ចូ្បរបមើល “សាថ នភាពណបបបទ និងការអនសវត្តស្ក្ម្ភបែ់ាំបែើ រការក្ត្ួត្ពនិិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល” - ឯរសារបលខ A/HCR/PRST/8/1 ។ 



194 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពបិក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួក្រមុក្បរឹាបស្ែារចិ្បច នងិស្ងគមរចិ្បច 
(ECOSOC) អាច្បចូ្បលរមួរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រមុការង្ហរទទលួបនទសរក្ត្តួ្ពនិតិ្យប ើងវញិត្តមែាំណារ ់
កាលជាស្រល ប៉ាសណនតមនិម្ភនត្នួាទអីឡបីៅរនសងរចិ្បចស្នទនាណែលម្ភនលរខែៈទាំនារទ់ាំនងគ្នន បៅវញិបៅមរបទ ។ 
 
 
 
 
 
 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្៌ម្ភនណែលក្ត្ូវបានបើឡើបច្បចសបបននភាពជាបទៀង ត្់ ស្តីពី វគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រុមការង្ហរ រនសង 
បនាោះរមួម្ភន ឯរសារផ្សតល់ពត័្៌ម្ភនស្ក្ម្ភបអ់ងគការមនិណមនរោា ភបិាលផ្សងណែរ ចូ្បរចូ្បលបមើលណផ្សនររបស់្ 
យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រលននវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគ
ការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 

 

i 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្៌ម្ភនបណនថមស្តីពីឋានៈពបិក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនងឹក្រមុក្បរឹាបស្ែារចិ្បច នងិស្ងគមរចិ្បច 
(ECOSOC) ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ណផ្សនររិច្បចការបស្ែារិច្បច និងស្ងគមរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ 

 

i 



195 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

ប្កទមប្តភីាគ ី
 

 ក្រុមណែលម្ភនអនររាយការែ៍បីរបូ (“ក្រុមក្ត្ីភាគី”) ស្ក្មបស្ក្មួលែល់ការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិបលើ 
រែានីមយួៗ ។ ក្រុមក្ត្ីភាគីខសស្ៗគ្នន  ក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងស្ក្ម្ភបក់ារក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិបលើរែានីមយួៗ 
បោយម្ភនស្ម្ភជិរក្រុមក្ត្ភីាគី (ណែលក្ត្ូវបានបក្ជើស្បរ ើស្បច្បញពីក្រុមក្បចាំត្ាំបនខ់សស្ៗគ្នន របស់្អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ិ) ណែលក្ត្ូវបានបក្ជើស្បរ ើស្ ត្តមរយៈការចបប់ឆ្ន ត្ពីរនសងច្បាំបណាមរែាជាស្ម្ភជិររបស់្ក្រុមក្បឹរា 
សិ្ទធិមនសស្្ ។65 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ផ្សតល់ 
ជាំនួយែល់ស្ម្ភជរិក្រុមក្ត្ភីាគីបៅរនសងការបាំបពញត្ួនាទរីបស់្ពួរបគ ។ 
 

 រែា ាំងឡាយ ម្ភនឱកាស្បលើរប ើងនូវស្ាំែួរ/បញ្ជា ជាោយលរខែ៍អរ្រស្តីពីរែាណែលស្ថិត្បៅ 
បក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ មសនបពលែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិរបស់្បគ ។66 ក្រុមក្ត្ីភាគី ទទួលខសស្ 
ក្ត្ូវច្បាំបពាោះការទទួលស្ាំែួរ/បញ្ជា របស់្បគ និងក្បសិ្នបបើក្រុមក្ត្ីភាគីបនោះ ស្បក្មច្បែូបច្បនោះ ក្បមូលច្បងក្រងវាជា 
ក្រុម ។67 បនាទ បម់រ ក្រមុក្ត្ីភាគី បផ្សាើស្ាំែួរ/បញ្ជា បៅបលធិើិការោា នរបស់្យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តម 
ែាំណារក់ាលជាស្រល ណែលបនាទ បម់របទៀត្ បផ្សាើវាបៅរែាណែលស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ បោយ 
មនិឲ្យហួស្ពី ១០ នលងបើឡើការ មសនបពលែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិបលើរែាបនាោះ ។ ស្ាំែួរ/បញ្ជា  រក៏្ត្ូវបាន 
ណច្បរផ្សាយផ្សងណែររនសងច្បាំបណាមរែាជាស្ម្ភជិរ នងិរែាស្បងកត្ការែ៍របស់្ក្រុមក្បឹរា ។ 

 

៣. ឯកសារលទ្ធ្លររសប់្កទមការងារ សតពី្ីរដ្ឋផ្ដ្លសថតិធៅធប្កាមការប្តួត 
ព្ិនិតយធឡើង្វិញ  

 

 បនាទ បព់ីរចិ្បចស្នទនាណែលម្ភនលរខែៈទាំនារទ់ាំនងគ្នន បៅវញិបៅមរស្តីពីរែានីមយួៗ ក្រុមក្ត្ីភាគ ី
ណែលក្ត្ូវបានបក្ជើស្បរ ើស្ ស្ក្មបស្ក្មួលែល់ការបរៀបច្បាំឯរសារលទធផ្សល (របាយការែ៍) ស្តីពីការក្ត្ួត្ពនិិត្យ 
ប ើងវញិ រមួជាមយួនឹងជាំនួយរបស់្បលធិើិការោា នននយនតការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជា 
ស្រល និងការចូ្បលរមួពារព់ន័ធណែលម្ភនលរខែៈបពញបលញរបស់្រែាណែលក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិ ។ 
ក្រុមការង្ហរណបងណច្បរបពលបវោជាអត្បិរម្ភ ៣០ នាទី ស្ក្ម្ភបក់ារពិចរណា និងការអនសមត័្បលើឯរសារលទធ 
ផ្សលនីមយួៗ បោយមនិឲ្យបលើស្ពី ៤៨ បម្ភ៉ា ង បនាទ បព់កីារក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ។ របាយការែ៍ក្បចាំក្បបទស្ 
របស់្ក្រុមការង្ហរ ក្ត្ូវបានអនសមត័្ បោយស្សាំការឯរភាព បោយទសររយៈបពលពីរស្បាត ហ៍ស្ក្ម្ភបរ់ែានានាបើឡើ 
ការផ្លែ ស់្បតូរបយាបល់បលើបស្ច្បរតីណលែងការែ៍ផ្លទ ល់របស់្បគ ។ 
 

                                                 
65

 រែាណែលស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្តួ្ពិនតិ្យប ើងវញិ អាច្បបស្នើថា ស្ម្ភជិរមយួរូបរនសងច្បាំបណាមស្ម្ភជរិ ាំងបីរូប គួរណត្មរពីក្រុមក្បចាំត្ាំបនផ់្លទ ល់របស់្បគ 
និងរអ៏ាច្បបស្នើស្សាំផ្សងណែរនូវការជាំនួស្មយួបានណត្មតងគត្ ់។ ស្ម្ភជិរក្រុមក្ត្ភីាគី រអ៏ាច្បបស្នើស្សាំផ្សងណែរឲ្យក្ត្វូបានរចួ្បពកីារចូ្បលរមួបៅរនសងែាំបែើ រការក្ត្តួ្ 
ពិនិត្យប ើងវញិជារោ់រ ់។ 
66

 ស្ាំែួរ/បញ្ជា  ាំងបនោះ ក្ត្វូបានបផ្សាើបៅក្រុមក្ត្ភីាគី នងិគួរណត្ក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្ បោយម្ភនមូលោា នភាគបក្ច្បើនបៅបលើឯរសាររបស់្យនតការក្ត្ួត្ 
ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ។  
67

 បៅរនសងការបើឡើែូបច្បនោះ ក្រុមក្ត្ីភាគី មនិក្ត្វូបតូរអត្ថនយ័របស់្ស្ាំែួរ/បញ្ជា  ត្តមរបបៀបណាមយួបទ និងក្ត្ូវណត្បញ្ឈបក់ារវាយត្នមែស្ាំែួរ/បញ្ជា  ឬ 
សាថ នភាពសិ្ទធមិនសស្្ បៅរនសងរែាណែលស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្តួ្ពនិិត្យប ើងវញិ ។ 



196 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 ឯរសារលទធផ្សល រមួបញ្ចូ លបស្ច្បរតីស្បងខបរាំែត្ប់ហត្សននរិច្បចក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ បស្ច្បរតីស្ននិោា ន 
និង/ឬ អនសសាស្ន ៍ នងិបស្ច្បរតីបបតជាា ច្បិត្ត និងបស្ច្បរតីស្នយបោយស្ម័ក្គច្បិត្តណាមយួ ណែលក្ត្ូវបានបើឡើប ើង 
បោយរែាណែលស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ។ 
 
 រែាណែលក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិនីមយួៗ ក្ត្ូវបានផ្សតល់នូវឱកាស្ បែើមបបីង្ហា ញថាបត្ើបគ គ្នាំក្ទែល់ 
បស្ច្បរតីស្ននិោា ន/អនសសាស្ន ៍ ណែលក្ត្ូវបានបញ្ចូ លបៅរនសងឯរសារលទធផ្សលណែរឬអត្ ់ ។ បគអាច្បបើឡើរចិ្បចការ 
បនោះ: 

 បៅរនសងអាំ សងបពលននរចិ្បចក្បជសាំរបស់្ក្រុមការង្ហរ ។ 
 បៅច្បបនាែ ោះបពលននវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រុមការង្ហរ និងវគគក្បជសាំបពញអងគបនាទ បរ់បស់្ក្រុមក្បឹរា ឬ  
 បៅរនសងអាំ សងបពលននរចិ្បចក្បជសាំរបស់្ក្រុមក្បឹរា បែើមបអីនសមត័្ឯរសារលទធផ្សលរបស់្ក្រមុការង្ហរ ។ 

 
 អនសសាស្នណ៍ែលក្ត្ូវបានគ្នាំក្ទបោយរែាបនាោះ ក្ត្ូវបានរាំែត្ប់ោយឋានៈបនាោះឯង បៅរនសងឯរសារ 
លទធផ្សល ។ អនសសាស្នណ៍ែលមនិក្ត្ូវបានគ្នាំក្ទបោយរែាបនាោះ ក្ត្ូវបានរត្ស់្ម្ភគ ល់ទសរ បៅរនសងឯរសារ 
លទធផ្សល រមួជាមយួនងឹបស្ច្បរតីស្បងកត្ណែលរែាបនាោះ អាច្បម្ភនបលើអនសសាស្ន ៍ាំងបនាោះ ។ 
 
៤. ការអនុម័តឯកសារលទ្ធ្ល ធដាយប្កទមប្រកឹាសទិ្ធិមនុសស 

 
 កាលណា ក្ត្ូវបានអនសមត័្បោយក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរក្ត្ួត្ពនិិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជា 
ស្រលភាែ ម របាយការែ៍ស្តីពីក្បបទស្ណែលក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិនីមយួៗ ក្ត្ូវបានបញ្ាូ នបៅក្រុម 
ក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ។ ត្តមើមមត្ត ក្រុមក្បឹរាពិចរណា និងអនសមត័្ឯរសារលទធផ្សល ាំងបនោះបៅរនសងវគគក្បជសាំ 
បពញើមមត្តបនាទ បរ់បស់្ខែួន បោយបោយនលទសរបពលបវោរហូត្ែល់មយួបម្ភ៉ា ងស្ក្ម្ភបឯ់រសារលទធផ្សល 
នីមយួៗ ។ 
 
 បោយអនសបោមត្តមបស្ច្បរតសី្បក្មច្បបលខ 5/1 មសនបពលណែលឯរសារលទធផ្សលនីមយួ ក្ត្ូវបាន 
អនសមត័្ៈ 
  

 រែាណែលក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ក្ត្ូវបានផ្សតល់នូវឱកាស្ បែើមបបីង្ហា ញអាំពមីត្ិបយាបល់របស់្ខែួន 
បលើបស្ច្បរតីស្ននិោា ន/អនសសាស្ន ៍បស្ច្បរតីស្នយ និងបស្ច្បរតីបបតជាា ច្បិត្តបោយស្ម័ក្គច្បិត្ត នងិបែើមបបីង្ហា ញ 
អាំពីច្បបមែើយបៅនឹងស្ាំែួរ ឬ បញ្ជា ណែលមនិក្ត្ូវបានបោោះក្សាយបពញបលញបៅរនសងអាំ សងបពលនន 
រិច្បចស្នទនាណែលម្ភនលរខែៈទាំនារទ់ាំនងគ្នន បៅវញិបៅមររបស់្ក្រុមការង្ហរ ។ 

 រែាណែលក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ និងរែាជាស្ម្ភជិរ និងរែាស្បងកត្ការែ៍របស់្ក្រុមក្បឹរា ក្ត្ូវ 
បានផ្សតល់នូវឱកាស្បែើមបសី្ណមតងនូវមត្ិបយាបល់របស់្បគបលើលទធផ្សល និង 



197 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 អនរពារព់ន័ធណែលពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ (រនសងបនាោះរមួម្ភន សាថ បន័ជាត្ទិទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ នងិ 
អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងក្រុមក្បរឹាបស្ែារចិ្បច និងស្ងគមរចិ្បច 
(ECOSOC)) ក្ត្ូវបានផ្សតល់នូវឱកាស្ បែើមបបីើឡើបស្ច្បរតីស្បងកត្ទូបៅ ។ 

 
 បៅបពលអនសមត័្ឯរសារលទធផ្សល ក្រុមក្បឹរា រស៏្បក្មច្បផ្សងណែរថាបត្ើ និងបៅបពលណែលការត្តមោន 
បនតជារោ់រប់ៅនឹងការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ម្ភនលរខែៈចាំបាច្បណ់ែរឬអត្ ់។ 
 
៥. ការតាមដានរនតធៅនឹង្ការប្តួតព្ិនិតយធឡើង្វិញ 

 
 បស្ច្បរតីស្ននិោា ន/អនសសាស្ន ៍ ណែលក្ត្ូវបានបញ្ចូលបៅរនសងឯរសារលទធផ្សលណែលទទួលបានការគ្នាំក្ទ 
របស់្រែាណែលក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពនិិត្យប ើងវញិ ម្ភនត្ួនាទីជាមូលោា នស្ក្ម្ភបក់ារត្តមោនបនតរបស់្យនតការក្ត្ួត្ 
ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ។ 
 
 ជាបឋម វាជាការទទួលខសស្ក្ត្ូវរបស់្រែាណែលក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិច្បាំបពាោះការអនសវត្តលទធផ្សល 
របស់្យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល (រនសងបនាោះរមួម្ភន បស្ច្បរតីស្ននិោា ន នងិអនសសា 
ស្ន ៍ និងបស្ច្បរតីស្នយ និងបស្ច្បរតីបបតជាា ច្បិត្តបោយស្ម័ក្គច្បិត្តផ្សងណែរ) ។ ប ោះជាយា៉ា ងណារប៏ោយ បស្ច្បរត ី
ស្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 5/1 ណច្បងថា អនរពារព់ន័ធណែលពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ រនសងបនាោះរមួម្ភន ត្អួងគស្ងគមស្សីវលិផ្សងណែរ 
រម៏្ភនត្នួាទផី្សងណែរណែលក្ត្វូបាំបពញរនសងការអនសវត្តវា ។ ស្ហគមនអ៍នតរជាត្ិ ជួយ ែល់រែា ាំងឡាយឲ្យអនសវត្ត 
លទធផ្សលននការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិស្តីពីការរសាងស្មត្ថភាព និងជាំនួយបបច្បចរបទស្ បោយពិបក្គ្នោះបយាបល់ 
ជាមយួនឹងរែា ាំងបនាោះ និងបោយម្ភនការយល់ក្ពមរបស់្បគ ។  
 

 ខួបននការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិបលើរបក្កាយ នឹងបផ្លត ត្រនសងច្បាំបណាមរត្តត បផ្ស្ងបទៀត្ បៅបលើការអនសវត្ត 
អនសសាស្នរ៍បស់្រែានីមយួៗ និងបែើមបសី្បក្មច្បបគ្នលបៅបនោះ ក្រុមក្បឹរាអាច្បបោោះក្សាយត្តមការចាំបាច្ប ់
ររែីគ្នម នរចិ្បចស្ហការណែលម្ភនលរខែៈរងឹត្អឹងជាមយួនងឹយនតការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជា
ស្រល រនសងររែីណែលយនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រលបនោះ បានបក្បើក្បាស់្អស់្នូវ 
រិច្បចខិត្ខាំក្បឹងណក្បង ាំងអស់្ បែើមបជីាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តែល់រែាឲ្យបើឡើស្ហក្បត្ិបត្តិការជាមយួនឹងខែួន ។ 
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វិ្ីច៊ូលរមួពាកព់្ន័ធជាមយួនងឹ្យនតការប្តួតព្ិនតិយធឡើង្វិញតាម 
ដ្ំណាក់កាលជាសកល 
  
 ស្ងគមស្សីវលិម្ភនត្ួនាទីស្ាំធិន ់ ក្ត្ូវបាំបពញបៅរនសងែាំណារក់ាល ណែលពារព់ន័ធននែាំបែើ រការក្ត្ួត្ 
ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល បពាលគ៊ឺបៅរនសងការបរៀបច្បាំឯរសារបស្នើស្សាំពិនិត្យ ស្ក្ម្ភបក់ារក្ត្ួត្ 
ពិនិត្យប ើងវញិ ការចូ្បលរមួរនសងែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិ និងបោយរមួច្បាំណែរែល់ការអនសវត្តបនតបៅនងឹ 
ការអនសវត្តើមមត្តនូវអនសសាស្ន ៍ និងបស្ច្បរតីស្ននិោា ន របស់្យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជា 
ស្រល ។ 
 
ក. ការធ្វើការងារជាមួយនឹង្រដ្ឋទាងំ្ឡាយ ធដ្ើមបធីរៀរចំរ យការណ៍ជាតិ 

 
 បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 5/1 ជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តែល់រែា ាំងឡាយឲ្យបរៀបច្បាំពត័្ម៌្ភនណែលបគោរជូ់ន 
ពិនិត្យស្ក្ម្ភបក់ារក្ត្តួ្ពិនតិ្យប ើងវញិរបស់្បគ ត្តមរយៈែាំបែើ រការពិបក្គ្នោះបយាបល់ែទូ៏លាំទូោយថាន រជ់ាត្ ិ
ជាមយួនឹងអនរពារព់ន័ធណែលពារព់ន័ធ ាំងអស់្ ។ បនោះអាច្បរមួបញ្ចូ លសាថ បន័ជាត្ទិទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
(NHRI) រែូ៏ច្បគ្នន  ត្ាំណាងស្ងគមស្សីវលិ ែូច្បជា អងគការមនិណមនរោា ភបិាល អនរការពារសិ្ទធិមនសស្្ ក្គោឹះសាថ ន 
សិ្រាអបរ់ ាំ នងិវទិយសាថ នក្សាវក្ជាវ ។ 
 
 បទពិបសាើនរ៍បស់្យនតការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល រហូត្មរែល់បពលបនោះ 
បង្ហា ញអាំពីភាពនានាននគាំរ ូ ”វើិីអនសវត្តនក៍្ត្ឹមក្ត្ូវ” ស្ក្ម្ភបរ់ិច្បចស្ហក្បត្បិត្តិការរបស់្ស្ងគមស្សីវលិ និងរោា ភ ិ
បាលបៅរនសងការបរៀបច្បាំរបាយការែ៍ជាត្ិ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



200 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 
 
ការរមួចំផ្ណកដ្លក់ារធរៀរចំព្័ត៌ានររសរ់ដ្ឋ (រ យការណ៍ជាតិ) 

  
 បៅរនសងែាំបែើ រការបក្ត្ៀម 
ពារព់ន័ធបៅនឹងការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើង 
វញិបលើក្បបទស្ស្ឡីស្បៅរនសងវគគក្បជសាំ 
បពញអងគបលើរទីពីររបស់្ក្រុមការង្ហរ 
ទទួលបនទសរក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ 
ត្តមែាំណារក់ាលជាស្រលបៅរនសងណខ 
ឧស្ភា ឆ្ន ាំ ២០០៨ ស្មពន័ធភាព 
ច្បក្មុោះននអងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
ណែលម្ភនមូលោា នបៅរនសងក្បបទស្ 
ស្ឡីស្ច្បាំនួន ៣២ បានជួបក្បជសាំគ្នន  
បែើមបសី្ក្មបស្ក្មួលែល់ការបរៀបច្បាំ 

ឯរសារបស្នើស្សាំពិនិត្យរបស់្អនរ 
ពារព់ន័ធ ។ បោយក្ត្ូវបានស្ក្មប 
ស្ក្មួលបោយអងគការមនិណមន 
រោា ភបិាលច្បាំនួនបី (អងគការបលើរ 
ណលងប ស្ណផ្សនរស្ឡីស្ អងគការ យូណមន 
រា៉ាយស៍្្ ៍នងិមជឈមែឌ លអបរ់ ាំ 
នងិគ្នាំក្ទណផ្សនរសិ្ទធមិនសស្្ស្ក្ម្ភប ់
យសវជន(CODAP)) “ស្មពន័ធភាព 
ច្បក្មុោះននអងគការមនិណមនរោា ភបិាល” 
បានបរៀបច្បាំ និងបញ្ាូ ន 
បស្ច្បរតីក្ពាងែាំបូងននឯរសារបស្នើ 

ស្សាំពិនិត្យរបស់្ខែួនបៅរោា ភបិាល 
ស្ឡីស្ ។ 
 
 រោា ភបិាលស្ហពន័ធស្ឡីស្ 
បានោរជូ់នពិនិត្យនូវបស្ច្បរតី  
ក្ពាងរបាយការែ៍ជាត្ិរបស់្ខែួន 
ណែលក្ត្ូវោរជូ់នបៅយនតការក្ត្ួត្ 
ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារ់កាល 
ជាស្រល ជូនបៅស្មពន័ធភាព 
ច្បក្មុោះននអងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
និងបានអបញ្ា ើញស្ម្ភជិរ 

របស់្ស្មពន័ធភាពច្បក្មុោះននអងគការ 
មនិណមនរោា ភបិាលបនោះ ឲ្យចូ្បលរមួ 
បៅរនសងរិច្បចពិភារារយៈបពលមយួ 
នលងជាមយួនឹងរោា ភបិាល ។ បៅរនសង 
រិច្បចក្បជសាំបនាោះ ស្មពន័ធភាពច្បក្មុោះ បាន 
ផ្សតល់បស្ច្បរតីស្បងកត្ែ៏ស្ាំធិន់បលើ 
បស្ច្បរតីក្ពាងរបាយការែ៍របស់្  

រោា ភបិាល និងបានបង្ហា ញនូវអនស 
សាស្នម៍យួបស្ រ ី។ បស្ច្បរតីស្បងកត្ 
មយួច្បាំនួនរបស់្ស្មពន័ធភាពច្បក្មុោះ 
ក្ត្ូវបានោរប់ញ្ចូ លបៅរនសងរបាយ 
ការែ៍ជាត្ិរនសងទក្មងច់្បសងបក្កាយ 
ណែលក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យបៅ 
យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តម  

ែាំណារក់ាលជាស្រល បោយ 
រោា ភបិាល រ៏បានបូជាវភិាជនផ៍្សង 
ណែរនូវរបាយការែ៍មយួណផ្សនរ 
របស់្ខែួនបៅបលើការរាំែត្ ់និង 
ការបោោះក្សាយរងឡល់ច្បមបងបាំផ្សសត្ 
ខែោះ ណែលក្ត្ូវបានបលើរប ើង 
បោយស្មពន័ធភាពច្បក្មុោះបនាោះ ។ 

 

ខ្. ឯកសារធសនើសុពំ្ិនិតយររសអ់នកពាក់ព្័នធ 
 

 ក្ស្បត្តមបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 5/1 អនរពារព់ន័ធរក៏្ត្ូវបានអបញ្ា ើញផ្សងណែរឲ្យោរជូ់នពនិិត្យនូវ 
ឯរសារបស្នើស្សាំពិនតិ្យស្តីពីរែាណែលស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ស្ក្ម្ភបក់ារោរប់ញ្ចូ លជាស្កាត នស 
ពលបៅរនសងបស្ច្បរតីស្បងខបននឯរសារបស្នើស្សាំពិនតិ្យរបស់្អនរពារព់ន័ធ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំបោយការយិាល័យ 
ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ បស្ច្បរតសី្បងខបននឯរសារបស្នើស្សាំ 
ពិនិត្យរបស់្អនរពារព់ន័ធ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំបោយការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) គ៊ឺជាឯរសារមយួរនសងច្បាំបណាមឯរសារច្បាំននួបីណែលែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើង 
វញិ ក្ត្ូវបានអនសវត្តបោយម្ភនមូលោា នបៅបលើឯរសារ ាំងបនាោះបនាោះ ។ 
 

 ឯរសារបស្នើស្សាំពិនតិ្យរបស់្អនរពារព់ន័ធ គួរណត្រមួបញ្ចូ លពត័្ម៌្ភនណែលគួរឲ្យបជឿ និងបជឿទសរច្បិត្តបាន 
ស្តីពីរែាណែលស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ។ 
 

 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) បរៀបច្បាំបស្ច្បរតី 
បយាងបលើឯរសារបស្នើស្សាំពិនតិ្យ ាំងអស់្របស់្អនរពារព់ន័ធណែលក្ត្ូវបានបញ្ចូលបៅរនសងឯរសារស្បងខប ។ ជាង 

 



201 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

បនោះបទៀត្ ឯរសារបស្នើស្សាំពិនតិ្យរបស់្អនរពារព់ន័ធ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភន ជាទក្មងច់្បាបប់ែើមែូច្បណែលក្ត្ូវបាន 
ទទួល ត្តមរយៈណផ្សនររបស់្យនតការក្ត្តួ្ពនិតិ្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ននវសបិសាយរបស់្ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 
 

ការធរៀរចំ និង្ការដាក់ជ៊ូនព្ិនិតយន៊ូវឯកសារធសនើសុពំ្ិនិតយររសអ់នកពាក់ 
ព្័នធធៅការយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្ួលរនទុក 
សទិ្ធិមនុសស 

 ក្រមុការង្ហរសិ្ទធមិនសស្្ 
(HRWG) - ឥែឌូ បនស្សី ណែលជា 
ស្មពន័ធភាពច្បក្មោុះននអងគការសិ្ទធិ 
មនសស្្របស់្ឥែឌូ បនស្សី បានរមួ 
ច្បាំណែរែល់ឯរសារបស្នើស្សាំពិនិត្យ 
របស់្អនរពារព់ន័ធស្ក្ម្ភបក់ារក្ត្ួត្  

ពិនិត្យប ើងវញិបលើក្បបទស្ឥែឌូ - 
បនស្សីបៅរនសងវគកក្បជសាំបពញអងគបលើរ 
ទីមយួរបស់្ក្រុមការង្ហរទទលួ 
បនទសរក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តម 
ែាំណារក់ាលជាស្រលបៅ រនសងណខ 
បមសា ឆ្ន ាំ ២០០៨ ។ 

 បៅរនសងការបរៀបច្បាំឯរសារ 
បស្នើស្សាំពិនិត្យរបស់្ខែួន ក្រមុការង្ហរ 
សិ្ទធិមនសស្្-ឥែឌូ បនស្សី បាន 
ទទួលអនសវត្តែាំបែើ រការ “ពីបក្កាម 
ប ើងបលើ” បោយអបញ្ា ើញអងគការ 
មនិណមនរោា ភបិាលរនសងក្សុ្រមយួ 

ច្បាំនួន ណែលបើឡើការង្ហរធិងបញ្ជា  
ក្បធានបទ ឲ្យជបួក្បជសាំគ្នន បែើមប ី
ពិភារាជាមយួនឹងយនតការក្ត្ួត្ 
ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាល 
ជាស្រល និងបែើមបបីបងកើត្ទក្មង ់
និងរច្បនាស្មពន័ធស្ក្ម្ភបឯ់រសារបស្នើ 
ស្សាំពិនិត្យ ។ បនាទ បព់ីរិច្បចក្បជសាំ អងគការ 
មនិណមនរោា ភបិាលនមីយួៗ ក្ត្ូវ 
បានណបងណច្បរការទទួលខសស្ក្ត្ូវ 
ច្បាំបពាោះការបរៀបច្បាំពត័្ម៌្ភនណែលពារ ់
ពន័ធបៅនឹងវស័ិ្យជាំនាញច្បាំននួមយួ 

 (ឬ បក្ច្បើន) របស់្ខែួន ច្បាំណែរឯក្រុម 
ការង្ហរសិ្ទធិមនសស្្-ឥែឌូ បនស្សី 
អនសវត្តការទទួលខសស្ក្ត្ូវណផ្សនរ 
ពិនិត្យបផ្សទៀងផ្លទ ត្ច់្បាំបពាោះឯរសារ 
បស្នើស្សាំពិនិត្យ បោយបញ្ាូ នវាបៅ 
បលធិើិការោា នរបស់្យនតការ 
ក្ត្ួត្ ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារ ់
កាលជាស្រលននការយិាល័យ 
ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ 
(OHCHR) ។ 

 ក្រុមការង្ហរសិ្ទធិមនសស្្ 
ឥែឌូ បនស្សី  រប៏ានស្ហការជាមយួ 
នឹងគែៈរម្ភម ើិការជាត្ទិទលួ 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ផ្សងណែរ ណែលជា 
សាថ បន័ជាត្ិឥែឌូ បនស្សីទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ និងបានចូ្បលរមួ 
ពារព់ន័ធបៅរនសងរិច្បចស្នទនាជាមយួ 
នឹងក្រសួ្ងការបរបទស្របស់្ 
ឥែឌូ បនស្សីបៅរនសងការបរៀបច្បាំ 
ឯរសារបស្នើស្សាំពិនតិ្យរបស់្ 
អនរពារព់ន័ធរបស់្បគ ។  

 
ទ្ប្មង្់ននឯកសារធសនើសុពំ្ិនិតយ 

 
 អនរពារព់ន័ធ ក្ត្ូវបានបស្នើស្សាំឲ្យផ្សតល់ែល់ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ទទួលបនទស រ 
សិ្ទធិមនសស្្ នូវឯរសារបស្នើស្សាំពិនិត្យណែលៈ 
 

 អនសវត្តត្តមរច្បនាស្មពន័ធននបគ្នលការែ៍ណែនាាំទូបៅ ស្ក្ម្ភបក់ារបរៀបច្បាំពត័្ម៌្ភនបក្កាមយនតការក្ត្ួត្ 
ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ណែលក្ត្ូវបានណច្បងបៅរនសងបស្ច្បរតសី្បក្មច្បបលខ 6/102 
របស់្ក្រុមក្បឹរា (ចូ្បរបមើលណផ្សនរពីមសន) ។ 

 មនិក្ត្ូវម្ភនបលើស្ពី ៥ ទាំពរ័ ឬ បៅរនសងររែីស្មពន័ធភាពច្បក្មុោះននអនរពារព់ន័ធម្ភនទាំហាំើាំ ក្ត្ូវម្ភន 
១០ ទាំពរ័ ។ 
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 ម្ភនរយៈបពលជាអត្ិបរម្ភ បនួឆ្ន ាំ ។ 
 ក្ត្ូវបានស្របស្រជាភាសាផ្សែូវការរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ បោយបពញច្បិត្តជាងបនាោះគ៊ឺ ភាសា 

អងប់គែស្ បារាាំង ឬ បអស្ា៉ាញ ។ 
 ផ្សតល់នូវពត័្ម៌្ភនជារថាខែ័ឌ ខែីៗបលើទិស្បៅ និងការង្ហររបស់្អងគភាព ណែលោរជូ់នពនិិត្យនូវឯរសារ 

បស្នើស្សាំពិនិត្យ ។ 
 ម្ភនទក្មងជ់ាការង្ហរស្ក្មងអ់ត្ថបទរមួ បោយម្ភនរថាខែ័ឌ  និងទាំពរ័ណែលក្ត្ូវបានោរប់លខបរៀង ។ 
 រមួបញ្ចូ លរថាខែ័ឌ នាាំមសខ ណែលស្បងខបអាំពចី្បាំែស ច្បស្ាំធិនប់ាំផ្សសត្ ។ 
 បង្ហា ញអាំពីពារយបពច្បនស៍្ាំធិនប់ាំផ្សសត្ណែល រទ់ងនឹងឯរសារបស្នើស្សាំពិនិត្យ (ឧ ហរែ៍ែូច្បជា អាំបពើ 

ហិងារនសងក្គសួារ) ។ 
 បញ្ឈបក់ារផ្សលិត្ប ើងវញិនូវបស្ច្បរតីស្បងកត្ស្ននិោា ន នងិអនសសាស្នរ៍បស់្សាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធ ិ

មនសស្្ ឬ យនតការពិបស្ស្របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ លឡីបបើវាអាច្បស្ាំបៅបៅបលើរក្មតិ្ននការ 
អនសវត្តរតី68 និង 

 បញ្ឈបក់ារែរក្ស្ងព់ារយ ឬ ការបញ្ចូ លជាឧបស្មពន័ធនូវរបាយការែ៍ពីអងគការបផ្ស្ងបទៀត្ ។ 
 

សូ្មរត្ស់្ម្ភគ ល់ថាៈ 
 

 ឯរសារបស្នើស្សាំពិនតិ្យណែលបលើស្ពីរក្មតិ្ ៥ ឬ ១០ ទាំពរ័ នឹងមនិក្ត្ូវបានពិចរណាប ើយ ។ 
 ឯរសារបស្នើស្សាំពិនតិ្យណែលក្ត្ូវបានទទួលជាភាសា បក្ៅពីភាសាមយួផ្សែូវការមយួ រនសងច្បាំបណាមភាសា 

ផ្សែូវការច្បាំនួនក្បាាំមយួរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ នឹងមនិក្ត្ូវបានពិចរណាប ើយ ។ 
 ឯរសារបស្នើស្សាំពិនតិ្យ ណែលក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យ បក្កាយកាលបរបិច្បឆទរាំែត្ឈ់បទ់ទួលឯរសារ 

បស្នើស្សាំពិនិត្យ នឹងមនិក្ត្ូវបានពិចរណាប ើយ និង 
 ឯរសារបស្នើស្សាំពិនតិ្យ ណែលបញ្ចូលពារយរ ាំបោភបាំពានជារណ់ស្តង (ឧ ហរែ៍ែូច្បជា ការញស ោះញងឲ់្យ 

ម្ភនអាំបពើហិងា ភាសាណែលម្ភនជាបជ់ាមយួនូវការក្បកានពូ់ជសាស្ន)៍ នឹងមនិក្ត្ូវបានពិចរណា 
ប ើយ ។   
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គ. ការច៊ូលរមួវគគប្រជុំធព្ញអង្គររសប់្កទមការងារទ្ទ្ួលរនទុកព្ិនតិយធឡើង្ 
 វិញតាមដ្ំណាក់កាលជាសកល 

 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងក្រុមក្បរឹាបស្ែារចិ្បច និងស្ងគមរចិ្បច 
(ECOSOC) កាលណាក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្ភាែ ម អាច្បចូ្បលរមួរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរ 
ក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ប៉ាសណនតមនិអាច្បអានបស្ច្បរតីណលែងការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្រ 
បោយផ្លទ ល់ម្ភត្ប់ៅរនសងរិច្បចក្បជសាំរបស់្ក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរក្ត្ួត្ពនិិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល 
បានបទ ។ 
 
 
 
 
 
 

ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ក្ត្ូវបានជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តឲ្យបមើលជាបទៀង ត្នូ់វណផ្សនររបស់្យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើង 
វញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ននវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ស្ក្ម្ភបក់ាលបរបិច្បឆទផ្សសត្រាំែត្ទ់ទួលឯរសារបស្នើស្សាំពិនិត្យ ណែលម្ភន 
លរខែៈជារ់ោរច់្បាំបពាោះវគគក្បជសាំបពញអងគនីមយួៗរបស់្ក្រុមការង្ហរ ។ ត្តមើមមត្ត ពត័្ម៌្ភនរបស់្អនរពារព់ន័ធ 
គរួណត្ក្ត្វូបានោរជូ់នពនិតិ្យបៅការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ 
(OHCHR) រនសងរយៈបពលក្បាាំពរីណខ មសនបពលវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រមុការង្ហរ ។ 

 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិណែលម្ភនបាំែងក្បាថាន ច្បង់ោរជូ់នពិនិត្យនូវពត័្ម៌្ភនស្ក្ម្ភប់ការពិចរណា និងការោរ ់
បញ្ចូ លណែលអាច្បបើឡើបានបោយការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) 
បៅរនសងរក្មងពត័្៌ម្ភនរបស់្អនរពារព់ន័ធ គួរណត្បផ្សាើវភិាគ នរមួច្បាំណែររបស់្ខែួនបៅៈ 
UPRsubmissions@ohchr.org ។ 
 
 ប ោះបីជាត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ មនិក្ត្ូវបានជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តឲ្យបផ្សាើត្តមទូរសារ ឬ ប៉ាសស្តនក្បស្ែីយនូ៍វច្បាបច់្បមែង 
ឯរសារបស្នើស្សាំពិនិត្យរបស់្បគ បៅបលធិើិការោា នននការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ 
សិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) រប៏ោយ រប៏គអាច្ប ក្បសិ្នបបើម្ភនការលាំបារណផ្សនរបបច្បចរបទស្ជាមយួនឹងសារត្តមបអ ិច្បក្ត្ូនិច្ប 
បនាោះ ចូ្បរបផ្សាើឯរសារបស្នើស្សាំពិនិត្យរបស់្ខែួនបៅបលខ ៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ១១ ។ 
 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ រ៏ក្ត្ូវបានជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តផ្សងណែរ ឲ្យបមើលបគ្នលការែ៍ណែនាាំបបច្បចរបទស្ស្ក្ម្ភបក់ារ 
ោរជូ់នពនិតិ្យនូវពត័្ម៌្ភនរបស់្អនរពារព់ន័ធ ។ 
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ស្ក្ម្ភបព់ត័្៌ម្ភន ស្តីពី វើិីស្សាំការអនសញ្ជញ ត្ចូ្បលរមួរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្លក្រមុការង្ហរទទលួបនទសរ 
ក្ត្តួ្ពនិតិ្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នង 
ការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 
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វគគ្សព្វ្ាយព្័តា៌ន 

 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងក្រុមក្បរឹាបស្ែារចិ្បច និងស្ងគមរចិ្បច 
(ECOSOC) កាលណាបគ ក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្ឲ្យចូ្បលរមួរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រមុការង្ហរភាែ ម អាច្បបរៀបច្បាំ 
បក្ត្ៀម បែើមបបីរៀបច្បាំវគគផ្ស្ពឡផ្សាយពត័្ម៌្ភនបៅរនសងអាំ សងបពលននវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រុមការង្ហរ ។ អងគការ 
មនិណមនរោា ភបិាលណែលចបអ់ារមមែ៍រនសងការបរៀបច្បាំវគគក្បជសាំបពញអងគណបបបនោះ គួរណត្ រទ់ងនងឹបលធិើកិារ 
ោា នរបស់្យនតការក្ត្តួ្ពនិតិ្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ។ 
 
ឃ. ការច៊ូលរមួវគគប្រជុំធព្ញអង្គររសប់្កទមប្រកឹាសទិ្ធិមនុសស 

 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងក្រុមក្បរឹាបស្ែារចិ្បច និងស្ងគមរចិ្បច 
(ECOSOC) កាលណាក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្ភាែ ម អាច្បចូ្បលរមួរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគើមមត្តរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធ ិ
មនសស្្ ណែលបៅរនសងបនាោះ ឯរសារលទធផ្សលរបស់្យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល 
ក្ត្ូវបានពិចរណា និងអនសមត័្ ។ 
 
 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល រនសងឋានៈពបិក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនងឹក្រមុក្បរឹាបស្ែារចិ្បច នងិស្ងគមរចិ្បច 
(ECOSOC) ក្ត្វូបានផ្សតល់នូវឱកាស្ឲ្យបើឡើបស្ច្បរតសី្បងកត្ទូបៅយា៉ា ងស្បងខប មសននងឹការអនសមត័្បលើឯរសារ 
លទធផ្សលបោយក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ ។  
 
 
 
 
ឃ. ការអនុវតតរនតន៊ូវលទ្ធ្លននការប្តួតព្ិនតិយធឡើង្វិញ 

 
 បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 5/1 ណច្បងថា ជាបឋម វាជាការទទួលខសស្ក្ត្ូវរបស់្រែា ាំងឡាយរនសងការ 
អនសវត្តលទធផ្សលននែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិរបស់្បគ (រនសងបនាោះរមួម្ភន បស្ច្បរតីស្ននិោា ន និងអនសសាស្ន ៍
និងបស្ច្បរតីស្នយ នងិបស្ច្បរតីបបតជាា ច្បិត្តបោយស្ម័ក្គច្បិត្ត) ។ បស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 5/1 រណ៏ច្បងផ្សងណែរថា 
អនរពារព់ន័ធណែលពារព់ន័ធបផ្ស្ងបទៀត្ រនសងបនាោះរមួម្ភន ត្អួងគស្ងគមស្សីវលិផ្សងណែរ ម្ភនត្នួាទកី្ត្វូបាំបពញបៅរនសង 
ការអនសវត្តបនោះ ។  
 

 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ រនសងបនាោះរមួម្ភន អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ក្គឹោះសាថ នសិ្រាអបរ់ ាំ ក្បពន័ធផ្ស្ពឡផ្សាយ 
ស្ហជីព នងិក្រុមអនរវជិាា ជីវៈ អាច្បអនសវត្តបនតនូវលទធផ្សលននែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាល 
ជាស្រល ត្តមរបបៀបមយួច្បាំនួន ែូច្បជាៈ 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្៌ម្ភនស្តីពីវើិីស្សាំការអនសញ្ជញ ត្ចូ្បលរមួវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ សូ្ម 
បមើលជាំពូរ V (ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្) ននបស្ៀវបៅបនោះ ។ 
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 ការបើឡើការង្ហរជាមយួនឹងអងគរភាពជាត្ិ (រនសងបនាោះរមួម្ភន រោា ភបិាល ស្ភា ត្សោការ និងសាថ បន័ជាត្ ិ
ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្) បែើមបជីួយ ែល់រែាឲ្យបាំបពញកាត្ពឡរិច្បចរបស់្ខែួន ។ ស្ងគមស្សីវលិ ជាបរឿយៗ 
បាំបពញមសខង្ហរជាកាត្តលីររ បែើមបបីលើររមពស់្រាំណែទក្មងច់្បាបជ់ាត្ិ និងបរៀបច្បាំបគ្នលនបយាបាយ 
ជាត្ិ ។ ស្ងគមស្សីវលិ រអ៏ាច្បបក្បើក្បាស់្លទធផ្សលននែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាល 
ជាស្រលជាមូលោា នស្ក្ម្ភបក់ារស្នទនាជាមយួនឹងអងគភាពរែា នងិស្ក្ម្ភបរ់ាំែត្រ់មមវើិីស្រមមភាព 
ផ្លទ ល់របស់្ខែួន ។ 

 ការពិនិត្យត្តមោនសាថ នភាពសិ្ទធិមនសស្្ នងិជាំហានណែលក្ត្ូវបានក្បកានយ់របៅរនសងមលូោា ន បែើមប ី
អនសវត្តលទធផ្សលននែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ។ 

 បលើររមពស់្ការយល់ែឹងអាំពយីនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល លទធផ្សលណែល 
រែា ាំងឡាយ ក្ត្ូវបានត្ក្មវូឲ្យអនសវត្ត និងថាបត្ើលទធផ្សលអាច្បក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្បែើមបបីើឡើឲ្យក្បបស្ើរ 
ប ើងនូវការទទួលបានសិ្ទធិមនសស្្បៅរនសងក្បបទស្បោយរបបៀបណា ។ បនោះអាច្បក្ត្វូបានបើឡើប ើង 
ត្តមរយៈការបរៀបច្បាំរិច្បចពិភារាក្បធានបទទូបៅ រិច្បចក្បជសាំត្សមូល សិ្កាខ សាោើមមត្ត នងិសិ្កាខ សាោ 
ពិភារា ការបរណក្បភាសា និងការបបាោះពសមពផ្សាយលទធផ្សលននែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពនិតិ្យប ើងវញិត្តម 
ែាំណារក់ាលជាស្រល នងិការបើឡើការង្ហរជាមយួនឹងសាថ បន័ជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (NHRI) 
និងក្បពន័ធផ្ស្ពឡផ្សាយជាត្ ិ និងបោយបលើររមពស់្ការយល់ែឹងអាំពីលទធផ្សលននែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនិត្យ 
ប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រលបៅរនសងច្បាំបណាមសាធារែជនទូបៅ និងស្ងគមស្សីវលិ ។ 

 បោយចូ្បលរមួពារព់ន័ធជាមយួនឹងអងគភាពជាត្ ិ បឆ្ព ោះបៅររការបរៀបច្បាំពត័្ម៌្ភនស្ក្ម្ភបក់ារក្ត្ួត្ពិនិត្យ 
ប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាបនាទ ប ់និង 

 ស្ហការជាមយួនឹងត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ បៅរនសងការបរៀបច្បាំ និងការោរជូ់នពនិិត្យបៅ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) នូវពត័្ម៌្ភន 
ស្ក្ម្ភបក់ារអនសវត្តបនតបលើការអនសវត្តលទធផ្សល ននែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជា 
ស្រល ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



206 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 
ការអនុវតតរនតន៊ូវលទ្ធ្ល ននដ្ំធណើ រការប្តួតព្ិនិតយធឡើង្វិញតាម 
ដ្ំណាក់កាលជាសកល 

 
ការអនសវត្តបនតនូវរបាយការែ៍ណែល 
ក្ត្វូបានអនសមត័្បោយក្រមុការង្ហរ 
ទទលួបនទស រក្ត្តួ្ពិនិត្យប ើងវញិ 
ត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល 
 
 បនាទ បព់ីែាំបែើ រការក្ត្ួត្ 
ពិនិត្យប ើងវញិ និងការអនសមត័្របាយ 
ការែ៍ស្តីពីក្បបទស្បក្បស្សីល របស់្ 
ក្រុមការង្ហរបៅរនសងណខ បមសា  ឆ្ន ាំ 
២០០៨ រចួ្បមរ អងគការមនិណមន 
រោា ភបិាលទទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ 
រូែិរត្តស្របស់្បក្បស្សីល ណែល 
ជាអងគការសិ្ទធិមនសស្្របស់្បក្បស្សីល 
បានទទួលអនសវត្តស្រមមភាពែូច្ប 
ត្បៅៈ 
 អងគការបនោះ បានបរណក្បអនសសា 

ស្ន ៍និងបស្ច្បរតីបបតជាា ច្បិត្តបោយ 
ស្ម័ក្គណែលក្ត្ូវបានបញ្ចូ លបៅ 
រនសងរបាយការែ៍របស់្ក្រុមការង្ហរ 
បៅជាភាសាប៉ាសទសយហាគ ល់ ។ 

 អងគការបនោះ បានវភិាគខែឹមសារ 
ននរបាយការែ៍របស់្ក្រុមការង្ហរ 
បស្ច្បរតីស្ននិោា នណែលខែឹមសារ 
របស់្វា ក្ត្ូវបានជក្ម្ភបជូន 
បៅរោា ភបិាលបក្បស្សីល និងក្ត្ូវ 
បានរាំែត្់បោយអងគការមនិ 
ណមនរោា ភបិាលទទួលបនទសរ 
សិ្ទធិមនសស្្រូែិរត្តស្របស់្ 
បក្បស្សីល បៅរនសងបទអនតរាគមន ៍
បោយផ្លទ ល់ម្ភត្ ់ណែលក្ត្ូវបាន 
បើឡើប ើងបៅរនសងវគគក្បជសាំបពញ 

អងគទីក្បាាំបីរបស់្ក្រុមក្បឹរា និង 
 បោយស្ហការជាមយួនឹងស្មព័នធ 

ភាពច្បក្មុោះននអងគការមនិណមន 
រោា ភបិាលរបស់្បក្បស្សីល (គែៈ 
រម្ភម ើកិារ បក្បស្សីល ទទលួបនទសរ 
សិ្ទធមិនសស្្ នងិបគ្នលនបយា 
បាយបរបទស្) អងគការមនិណមន 
រោា ភបិាលទទួលបនទសរសិ្ទធិ 
មនសស្្រូែិរត្តស្របស់្ 
បក្បស្សីល បានបរៀបច្បាំរិច្បចពិភារា 
ជាសាធារែៈស្តីពីែាំបែើ រការ 
ក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តមែាំណារ ់
កាលជាស្រលជាមយួនឹងគែៈ 
រមមការសិ្ទធិមនសស្្របស់្ស្ភា 
បក្បស្សីល ។ ណផ្សនរ ាំងឡាយនន 
រមមវើិីផ្សាយបលើ អសិនបើើែិត្ 
ស្តីពីែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនិត្យ 
ប ើងវញិបលើក្បបទស្ បក្បស្សីល 
ក្ត្ូវបានបក្ជើស្បរ ើស្បៅរនសង 
រិច្បចក្បជសាំ ។ 

 
ការអនសវត្តបនតនូវរបាយការែ៍នន 
ែាំបែើ រការក្ត្តួ្ពិនិត្យប ើងវញិ 
ត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ណែល 
ក្ត្វូបានអនសមត័្បោយក្រមុក្បឹរា 
សិ្ទធិមនសស្្ 
 

ចបត់្តាំងពីម្ភនការអនសមត័្បលើរបាយ
ការែ៌ច្បសងបក្កាយ របស់្ក្រុមក្បឹរា
សិ្ទាិមនសស្្មរបលើក្បបទស្ បក្បស្សីល 
អងគការមនិណមនរោា ភបិាលទទួល
បនទសរសិ្ទធិមនសស្្ រូែិរត្តស្ : 
 

 បានអនសវត្តបនតនូវអនសសាស្ន ៍
និងបស្ច្បរតីបបតជាា ច្បិត្តបោយ 
ស្ម័ក្គរបស់្យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យ 
ប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជា 
ស្រល បោយបបងកើត្ប ើងវញិ 
នូវភាពជានែគូជាមយួនឹងអងគ 
ការមនិណមនរោា ភបិាល ណែល 
បើឡើការង្ហរធិងបញ្ជា ជារ់ោរ ់
បែើមបវីាយត្នមែវឌ្ឍនភាពរបស់្ 
ក្បបទស្បក្បស្សីលបៅរនសងការ 
អនសវត្តលទធផ្សលននែាំបែើ រការ 
ក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិត្តម 
ែាំណារក់ាលជាស្រល ។ 

 បានបើឡើការង្ហរជាមយួនឹងរោា  
ភបិាលបៅរនសងែាំបែើ រការ ណែល 
រាំពសងណត្បនតបែើមបរីាំែត្់ 
អាំពីវធិានការ និងបគ្នលនបយា 
បាយពិត្ជារ់ណស្តងបឆ្ព ោះបៅ 
ររការអនសវត្តអនសសាស្ន៍របស់្ 
យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ 
ត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល 
និងការស្បក្មច្បបានបស្ច្បរតី 
បបតជាា ច្បិត្តបោយស្ម័ក្គច្បិត្ត ។ 

 

 អងគការមនិណមនរោា ភ ិ
បាលទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
រូែិរត្តស្របស់្បក្បស្សីល រប៏ាន 
ណច្បររ ាំណលរផ្សងណែរនូវបទពិបសាើន ៍
របស់្ខែួនជាមយួនឹងអងគការនែគូ 
បៅរនសងក្បបទស្អាស្ងទ់ីន បប៉ារូ 
ភលីីពីន និងអាក្ពិច្បធិងត្បូង បែើមប ី
រមួច្បាំណែរែល់ការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើង 
វញិបលើក្បបទស្ ាំងបនោះ ។   
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្នធានររសក់ារយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្ួល
រនទុកសទិ្ធមិនុសស 
  
វុិរសាយររសយ់នតការប្តួតព្ិនិតយធឡើង្វិញតាមដ្ំណាក់កាលជាសកល 

 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ក្ត្ូវបានជាំរសញបលើរទឹរច្បតិ្តឲ្យបមើលជាបទៀង ត្នូ់វណផ្សនររបស់្យនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យ 
ប ើងវញិត្តមែាំណារក់ាលជាស្រល ននវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបច្បចសបបននភាព និងពត័្ម៌្ភនស្តីពីវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រមុ 
ការង្ហរ ។ 
 
វុិរសាយររសប់្កទមប្រឹកាសទិ្ធិមនុសស 

 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ក្ត្ូវបានជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តឲ្យបមើលជាបទៀង ត្ ់ នូវណផ្សនររបស់្ក្រុមក្បឹរាននវសបិ 
សាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ស្ក្ម្ភប ់
ពត័្ម៌្ភនបច្បចសបបននភាព នងិពត័្ម៌្ភនស្តីពីវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រុមក្បឹរា ។ ត្តមើមមត្ត ពត័្ម៌្ភនណែលពារព់ន័ធ 
ណត្នឹងវគគក្បជសាំបពញអងគ ក្ត្ូវបានោរផ់្សាយបៅរនសងវសបិសាយរនសងរយៈបពលពីរស្បាត ហ៍មសនវគគក្បជសាំបពញអងគ 
ើមមត្តនីមយួៗ ។ 
 
ប្រព្័នធកុំព្យ ៊ូទ្័រ (អិកសប្តាណិត)   

 
 ក្បពន័ធរសាំពយូទរ័ (អរិ្ក្ត្តែិត្) ក្ត្ូវបានភាា បទ់ាំនារទ់ាំនងបៅនឹងបគហទាំពរ័វសបិសាយរបស់្ក្រុមក្បឹរា 
សិ្ទធិមនសស្្ ។ វារមួបញ្ចូ លបគហទាំពរ័ ណែលក្ត្ូវបានបូជាវភិានរ៍បស់្យនតការក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិត្តមែាំណារ ់
កាលជាស្រល បោយម្ភនពត័្ម៌្ភនណែលម្ភនលរខែៈជារោ់រ ់ ច្បាំបពាោះវគគក្បជសាំបពញអងគនីមយួៗរបស់្ក្រុម 

ការង្ហរ រនសងបនាោះរមួម្ភនៈ 
 រែា (ណែលក្ត្ូវបាន) ណែលក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិបៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគ ។ 
 ឯរសារណែលែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ក្ត្ូវបានអនសវត្តបោយម្ភនមូលោា នបៅបលើឯរសារ 

បនាោះបនាោះ ។ 
 បញ្ជា ណែលក្ត្ូវបានោរជូ់នពនិិត្យបៅរែា ាំងឡាយ ណែលស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ 

បោយរែាជាស្ម្ភជិររបស់្ក្រុមក្បឹរា មសនបពលែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ។ 
 បស្ច្បរតីណលែងការែ៍ជាោយលរខែ៍អរ្រ ណែលក្ត្ូវបានអានបោយផ្លទ ល់ម្ភត្ ់ ណែលក្ត្ូវបានបើឡើប ើង 

បោយរែាជាស្ម្ភជិរ និងរែាស្បងកត្ការែ៍បៅរនសងែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ និង 
 ឯរសារលទធផ្សល ណែលក្ត្ូវបានអនសមត័្បោយក្រុមការង្ហរ ។ 
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កមមវិ្ី្ាយធៅធលើអុិនធ្ើណិត 

 
 វគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្ក្រុមការង្ហរ អាច្បក្ត្ូវបានបមើលផ្លទ ល់បៅរនសងរមមវើិីផ្សាយបលើអសនិបើើែិត្របស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ ។ ទីរណនែងរមមវើិីផ្សាយបលើអសនិបើើែិត្ ររ៏មួបញ្ចូ លវបីែអូណែលបានររាទសរស្តីពីវគគ 
ក្បជសាំបពញអងគមសនៗរបស់្ក្រុមក្បឹរា ។ បែើមបបីមើលរមមវើិផី្សាយបលើអសិនបើើែិត្ អនរនងឹចាំបាច្បក់្ត្ូវបផ្សទរបច្បញ 
យរមរបក្បើក្បាស់្នូវណផ្សនរទនស់្មក្ស្ប ។ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បែើមបចូី្បលបមើលបគហទាំពក័្បពន័ធរសាំពយូទរ័ (អិរាក្ត្តែិត្) ណែលក្ត្ូវបានការពារបោយអរ្រស្ម្ភង ត្ ់
បនាោះ ចូ្បរបាំបពញទក្មងត់្តមបណាត ញបអ ិច្បក្ត្ូវនិច្បណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភន ។ បៅបពលណែល 
អនរបើឡើរិច្បចការបនោះច្បប ់អនរនឹងទទួលបានប ម្ ោះអនរបក្បើក្បាស់្ និងអរ្រស្ម្ភង ត្ ់ត្តមរយៈអសីណម៉ាល ។ 

 

i 

បស្វារមមវើិីផ្សាយបលើអសិនបើើែិត្ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនពីណផ្សនររបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្នន 
វសបិសាយរបស់្ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 

 
i 
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VIII. ការដាក់ជ៊ូនព្ិនិតយន៊ូវពាកយរណតឹ ង្ធលើការរធំលាភរំពាន 
 ធលើសទិ្ធិមនុសសផ្ដ្លានទ្ឡាកីរណ៍ 
 

ទ្ិដ្ឋភាព្រមួននយនតការរណតឹ ង្ 
 
ែូច្បបមតច្បណែលបៅថា យនតការបែតឹ ង ? 
 
 យនតការបែតឹ ងណផ្សនរសិ្ទធិ 
មនសស្្ គ៊ឺជាយនតការស្ក្ម្ភបជ់ក្ម្ភប 
ជូនបៅអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ អាំពី 
ររែីននការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិ 
មនសស្្ណែលម្ភនទ ាីររែ៍ ។ 
ម្ភនយនតការណបបបនោះច្បាំនួន បកី្បបភទៈ 
 បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល ែូច្ប 

ណែលម្ភនណច្បងបៅរនសងស្នធិស្ញ្ជញ  
សិ្ទធិមនសស្្ (បែានាលិខិត្) ។ 

 បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគលបក្កាម 
យនតការពបិស្ស្ននក្រមុក្បរឹា 
សិ្ទធមិនសស្្ និង 

 យនតការបែតឹ ងរបស់្ក្រុមក្បឹរា 
សិ្ទធិមនសស្្ ។  

 
បត្ើយនតការបែតឹ ង បើឡើការង្ហរបោយ 
របបៀបណា ? 
 
 យនតការនីមយួៗ ម្ភន 
ត្ក្មូវការ អត្ថក្បបយាជន ៍និងការ 
រក្មតិ្លរខខែឌ ផ្លទ ល់របស់្វា ។ 
 ាំងបនោះ ចាំបាច្បក់្ត្ូវបានពិចរណា 

បោយក្បុងក្បយត័្ន មសននឹងស្បក្មច្ប 
ថាបត្ើក្ត្ូវបក្បើយនតការណាមយួ (ឬ 
ណាខែោះ): 
 បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគលបលើ 

ការរ ាំបោភបាំពានសិ្ទធិមនសស្្ 
អាច្បក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យ 
ែូច្បណែលម្ភនណច្បងបៅរនសងស្នធ ិ
ស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្អនតរជាត្ ិ
ស្ាំធិនប់ាំផ្សសត្ច្បាំនួនក្បាាំ ។ 

 បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល 
ែាំបែើ រការបៅបក្កាមអាែត្តិ 
ក្បធានបទ និងភូមសិាស្តស្ត 
របស់្យនតការពិបស្ស្ននក្រុម 
ក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ និង 
យនតការបែតឹ ងរបស់្ក្រុមក្បឹរា 
បផ្លត ត្បៅបលើគាំរូស្ងគត្ិភាព 
ននការរ ាំបោភបាំពានែើ៏ងនើ់ងរ 
និងណែលម្ភនទ ាីររែ៍ណែល 
គួរឲ្យបជឿទសរច្បិត្តបានបលើសិ្ទធិ 
មនសស្្ ាំងអស់្ និងបស្រភីាព 
ជាមូលោា ន ាំងអស់្ណែលបរើត្ 
ម្ភនប ើងបៅរនសងណផ្សនរណាមយួ 
ននពិភពបោរ និងកាលៈបទស្ៈ 
ណាមយួ ។ 

វើីិបក្បើក្បាស់្ និងបើឡើការង្ហរជា 
មយួនឹងយនតការបែតឹ ង 
 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិណាមយួ 
រប៏ោយ បោយបានពិចរណាក្ត្ឹម 
ក្ត្ូវបលើត្ក្មូវការជារ់ោរ់ននយនត 
ការនីមយួៗ អាច្បបក្បើក្បាស់្យនតការ 
 ាំងបនោះ បោយមនិគិត្ែល់ឋានៈ 
ជាមយួនឹងអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
បទ។ បែតឹ ងបក្កាមយនតការ 
នីមយួៗននយនតការ ាំងបនោះអាច្ប 
ក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យបោយបសគគល 
ណែលទទួលរងការរ ាំបោភបាំពានបលើ 
សិ្ទធិមនសស្្ ណែលម្ភនទ ាីររែ៍ ឬ 
រនសងនាមបសគគលបនាោះ បោយភាគីទីបី 
ឧ ហរែ៍ៈ អងគការមនិណមន
រោា ភបិាល (NGO) ។ ជាបរឿយៗ 
ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បបាំបពញ
ត្ួនាទីជាអនររាយការែ៍ស្ក្ម្ភប់
បសគគលណែលណស្ឡងររស្ាំែងពីការ
បាំពានសិ្ទធិមនសស្្ ត្តមរយៈ 
ការបរៀបច្បាំការោរជូ់នពិនិត្យ ឬ 
ការបតឹងរនសងនាមពួរបគ ។ 

 
 
     
 បស្ៀវបៅបនោះ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនជាទក្មងប់អ ិច្បក្ត្ូវនរិបៅរនសងវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR): http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ ។ 

 បៅទីបនាោះ អនរ នងឹររប ើញជាំពូរនានារបស់្បស្ៀវបៅបនោះ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនស្ក្ម្ភបប់ផ្សទរបច្បញយរមរបក្បើក្បាស់្ រែូ៏ច្បជា ការ 
ភាា បទ់ាំពរ័អសិនបើើែិត្មយួបៅទាំពរ័អសនិបើើែិត្មយួបផ្ស្ងបទៀត្ណែលម្ភនឯរសារបយាង ាំងអស់្ណែលក្ត្វូបានបញ្ចូ លបៅរនសងអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ ។ 
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 ប ោះជាយា៉ា ងណារប៏ោយ នរណា
ម្ភន ររ់ប៏ោយណែលោរជូ់នពនិិត្យ 
នូវបែតឹ ងរនសងនាមរបស់្បសគគល 
គួរណត្ធានាថា ពួរបគទទួលបាន 

ការយល់ក្ពមពីបសគគលបនាោះ នងិថា 
បសគគលបនាោះគ៊ឺែងឹអាំពីការជាប ់រ់
ទិនននការបតឹង ។ ត្ក្មូវការស្ក្ម្ភប់
យនតការនីមយួៗ គួរណត្ក្ត្ូវបាន 

អនសវត្តត្តមបោយក្បុងក្បយត័្ន 
បែើមបធីានាថា ពារយបែតឹ ង 

អាច្បក្ត្ូវបានទទួលយរ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អនកផ្ដ្លអាចទាកទ់្ង្ នសខំាន់ៗ សប្ារយ់នតការរណតឹ ង្ផ្្នកសទិ្ធិមនសុស 
 

 

រណតឹ ង្ដ្៊ូចផ្ដ្លានផ្ចង្ធៅកនងុ្សនធិសញ្ញា សទិ្ធិមនុសស 
(ជូនច្បាំបពាោះ គែៈរម្ភម ើកិារសិ្ទធមិនសស្្ គែៈរម្ភម ើកិារក្បឆ្ាំងនងឹការបើឡើ រសែរមម គែៈរម្ភម ើកិារទទលួ 
បនទសរលសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើងច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ គែៈរម្ភម ើកិារទទលួបនទសរលសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើងជាត្សិាស្ន ៍ ឬ 
គែៈរម្ភម ើកិារទទលួបនទសរសិ្ទធរិបស់្ជនពកិារ) 
ក្រុមបែានាលិខិត្ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ  
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ២២ 
អសីណម៉ាលៈ tb-petitions@ohchr.org 
 
រណតឹ ង្ធប្កាមយនតការព្ិធសស 
ណផ្សនរយនតការពិបស្ស្ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្  
វមិ្ភនជាត្ិ 
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ០៦ 
អសីណម៉ាលៈ urgent-action@ohchr.org 
 
យនតការរណតឹ ង្ររសប់្កទមប្រឹកាសទិ្ធិមនុសស 
សាធិក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ (យនតការបែតឹ ង) 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្  
វមិ្ភនជាត្ិ 
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ១១ 
អសីណម៉ាលៈ CP@ohchr.org 

 

i 
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ដ្៊ូចធមតចផ្ដ្លធៅថា យនតការរណតឹ ង្ ? 
 
 ក្បពន័ធអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ បផ្លត ត្ភាគបក្ច្បើនបៅបលើកាត្ពឡរិច្បចរបស់្រែា និងែាំបែើ រការបៅរក្មតិ្ 
រោា ភបិាល ។ ប ោះជាយា៉ា ងណារប៏ោយ ក្បពន័ធសិ្ទធិមនសស្្របស់្ខែួន ររ៏មួបញ្ចូ លផ្សងណែរនូវយនតការខសស្ៗគ្នន  
ណែលបបើរទូោយែល់បសគគល និងក្រុមមនសស្្ណែលណស្ឡងររវធិានការរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិបលើសាថ នភាព 
សិ្ទធិមនសស្្ណែលជារងឡល់ច្បាំបពាោះបគ ។  ាំងបនោះ ក្ត្ូវបានបៅថា យនតការបែតឹ ងណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 
 ត្តមរយៈយនតការ ាំងបនោះ បសគគល ាំងឡាយ អាច្បជក្ម្ភបជូនអងគការស្ហក្បជាជាត្ិអាំពីរងឡល់ណផ្សនរ 
សិ្ទធិមនសស្្ ។ មនសស្្រាបព់ានន់ារប់ៅជសាំវញិពិភពបោរ បើឡើែូបច្បនោះ បរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ។ 
 
 បែតឹ ងណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ អាច្បក្ត្ូវបានោរជូ់នពនិិត្យ បក្កាមយនតការ ាំងបីបនោះ:  

 ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្អនតរជាត្ ិ(បែានាលិខតិ្) ។ 
 យនតការពបិស្ស្របស់្ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ នងិ 
 យនតការបែតឹ ងរបស់្ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធិមនសស្្ ។ 

 
 បក្កាមកាលៈបទស្ៈខែោះ យនតការខសស្ៗគ្នន  ាំងបនោះ អាច្បបាំបពញគ្នន បៅវញិបៅមរ និងយនតការបលើស្ពី 
មយួ អាច្បក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្ ។ 
 
ធតើយនតការរណតឹ ង្ ធ្វើការងារធដាយរធរៀរណា ? 
 
 វាម្ភនលរខែៈស្ាំធិន ់ ក្ត្ូវពិចរណាបោយក្បុងក្បយត័្នថាបត្ើយនតការបែតឹ ងណា ស្មបាំផ្សសត្ច្បាំបពាោះ 
ររែីពិបស្ស្ណាមយួ ។ យនតការបែតឹ ងនីមយួៗ ម្ភនច្បាំែស ច្បធិែ ាំង ត្ក្មូវការជារោ់រ ់ និងការរក្មតិ្លរខ 
ខែឌ  ។ យនតការបែតឹ ង ាំងបនោះ ចាំបាច្បក់្ត្ូវបានពិចរណាជាក្បបយាជនែ៍ល់ជនរងបក្គ្នោះម្ភន រ ់(ឬ បក្ច្បើននារ)់ 
និងបសគគលម្ភន រ ់(ឬ បក្ច្បើននារ)់ ឬ អងគការមយួ (ឬ បក្ច្បើន) ណែលោរឲ់្យពិភារានូវពារយបែតឹ ងបនាោះ ។  
 
ក. រណតឹ ង្ជាលកខណៈរុគគល ដ្៊ូចផ្ដ្លានផ្ចង្ធៅកនងុ្សនធិសញ្ញា សទិ្ធិមនុសស 

អនតរជាតិ 
 
 ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្អនតរជាត្ិច្បាំនួនក្បាាំពីរ អនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនបែតឹ ងជាលរខែៈបសគគលជូនបៅអងគ/ 
គែៈស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ៈ 

 រត្កិាស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពសិី្ទធពិលរែា នងិសិ្ទធនិបយាបាយ បក្កាមពើិសីារបណនថមទមីយួរបស់្វា ។ 
 អនសស្ញ្ជញ ក្បឆ្ាំង រសែរមម នងិការក្បក្ពតឹ្តមរបលើខែួន ឬទែឌ រមមឯបទៀត្ ណែលបោរបៅ 

អមនសស្្ើម ៌ឬបបនាថ របនាទ ប ែូច្បណែលម្ភនណច្បងបៅរនសងម្ភក្ត្ត ២២ របស់្វា ។ 
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 អនសស្ញ្ជញ ស្តីពកីារលសបបាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ បក្កាមពើិសីារបណនថមរបស់្វា 
(ស្នធិស្ញ្ជញ បនោះ រអ៏នសញ្ជញ ត្ផ្សងណែរឲ្យម្ភនបែតឹ ងពីក្រុមបសគគល) ។ 

 អនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពកីារលសបបាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងជាត្សិាស្ន ៍ ែូច្បណែលម្ភនណច្បងបៅ 
រនសងម្ភក្ត្ត ១៤ របស់្វា (ស្នធសិ្ញ្ជញ បនោះ រអ៏នសញ្ជញ ត្ផ្សងណែរឲ្យម្ភនបែតឹ ងពីក្រុមបសគគល) ។ 

 អនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពរីចិ្បចការពារសិ្ទធរិបស់្ពលររបទស្នតរក្បបវស្ន ៍ នងិស្ម្ភជរិ ាំងអស់្របស់្ 
ក្គសួារពរួបគ ែូច្បណែលម្ភនណច្បងបៅរនសងម្ភក្ត្ត ៧៧ របស់្វា ។ ប ោះជាយា៉ា ងណារប៏ោយ បទបបញ្ញត្តិ 
បនោះ នឹងចូ្បលជាើរម្ភន ណត្បៅបពលបនាទ បព់ីភាគីរែាច្បាំនួន ១០ បានបើឡើបស្ច្បរតីក្បកាស្បែើមបបីគ្នល 
បាំែងបនាោះ ។69 

 អនសស្ញ្ជញ ស្តីពសិី្ទធរិបស់្ជនពកិារ បក្កាមពើិសីារបណនថមរបស់្វា (ស្នធិស្ញ្ជញ បនោះ រអ៏នសញ្ជញ ត្ផ្សងណែរឲ្យ 
ម្ភនបែតឹ ងពីក្រុមបសគគល) នងិ 

 អនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្បិែើមបរីចិ្បចការពារមនសស្្ ាំងអស់្ពកីារបាត្ខ់ែួនបោយបងខាំ ែូច្បណែលម្ភនណច្បងបៅរនសង 
ម្ភក្ត្ត ៣១ របស់្វា ។ បៅក្ត្ឹមណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ អនសស្ញ្ជញ បនោះ មនិ នចូ់្បលជាើរម្ភនបៅ 
ប ើយបទ ។ 

 
 បៅបពលចូ្បលជាើរម្ភន ពើិសីារបណនថមននរត្កិាស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពសិី្ទធបិស្ែារចិ្បច សិ្ទធណិផ្សនរស្ងគម 
នងិសិ្ទធណិផ្សនរវបបើម7៌0 រន៏ឹងអនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនបែតឹ ងជាលរខែៈបសគគលផ្សងណែរ ។ 
 
ចំណុចខាល ងំ្ 
 
 អត្ថក្បបយាជនែ៍ស៏្ាំធិនន់នការោរជូ់នពិនតិ្យនូវពារយបែតឹ ងបៅសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  គ៊ឺថា កាលណា 

ភាគីរែាបានបើឡើបស្ច្បរតីក្បកាស្ណែលពារព់ន័ធភាែ ម ែូច្បណែលម្ភនណច្បងបៅរនសងស្នធិស្ញ្ជញ  ភាគរីែាបនាោះ 
គរួណត្អនសវត្តត្តមកាត្ពឡរចិ្បចរបស់្ខែួន ែូច្បណែលម្ភនណច្បងបៅរនសងស្នធិស្ញ្ជញ បនាោះ រនសងបនាោះរមួម្ភន 
កាត្ពឡរិច្បចរនសងការផ្សតល់ឧបាក្ស័្យក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាព ច្បាំបពាោះការក្បក្ពឹត្តបលមើស្បលើស្នធិស្ញ្ជញ ផ្សង 
ណែរ ។ សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ណែលពារព់ន័ធ ត្តមរយៈបែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល រាំែត្ ់
បោយអាជាា ក្ពឹត្តថាបត្ើម្ភនការរ ាំបោភបាំពានណែរឬអត្ ់ និងរែាណែលពារព់ន័ធ ម្ភនកាត្ពឡរចិ្បចអនសវត្តលទធ 
ផ្សលររប ើញមយួ (បក្ច្បើន) របស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  ។ 

 សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ អាច្បបច្បញវធិានការបបណាត ោះអាស្ននបៅរនសងររែីបនាទ ន ់ បែើមបរីរា 
សាថ នភាពរហូត្ែល់សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ ាំងបនោះ បើឡើបស្ច្បរតសី្បក្មច្បជាសាថ ពរបលើបញ្ជា បនោះ ។  
វធិានការបបណាត ោះអាស្នននឹងបៅជាើរម្ភនរហូត្ែល់បស្ច្បរតីស្បក្មច្ប ក្ត្ូវបានបើឡើប ើង ។ 
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 បៅក្ត្ឹមណខ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ រែាណត្មយួប៉ាសបណាណ ោះ បានបើឡើបស្ច្បរតីក្បកាស្ណបបបនោះ ។ 
70

 ពិើសីារបណនថម ក្ត្ូវបានអនសមត័្បោយក្រុមក្បរឹា បៅនលងទី ១៨ ណខ មលិសនា ឆ្ន ាំ ២០០៨ នងិក្ត្វូបានរ ាំពងឹទសរថានឹងក្ត្ូវបានអនសមត័្បោយមហា- 
ស្ននបិាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិបៅបពលបនាទ បម់រ បៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៨ ។ 
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 បស្ច្បរតីស្បក្មច្បរបស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ អាច្បម្ភនក្បសិ្ទធភាពហួស្ពីកាលៈបទស្ៈ នន 
ររែីជាលរខែៈបសគគល នងិផ្សតល់នូវបគ្នលការែ៍ណែនាាំស្រមមជាមសន បែើមបទីបស់ាក ត្ក់ាររ ាំបោភ 
បាំពានក្ស្បែៀងគ្នន បនោះណែលនងឹបរើត្ម្ភនប ើងបៅបពលអនាគត្ ។ 

 សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ រអ៏ាច្បពិចរណាផ្សងណែរ បលើពារយបែតឹ ងណែលរាំពសងក្ត្ូវបាន ឬ 
ក្ត្ូវបានបោោះក្សាយបោយយនតការពិបស្ស្ ។ 

 
តប្មូវការជាក់លាក់ និង្ការកប្មិតលកខខ្ណឌ  
 
 ររែីរបស់្បែើមបចទ ក្ត្ូវណត្ស្ថិត្បៅរនសងវសិាលភាពននការអនសវត្តស្នធិស្ញ្ជញ មយួរនសងច្បាំបណាមស្នធ ិ

ស្ញ្ជញ ជាបក្ច្បើនណែលអនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនបែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល ។ 
 រែាណែលក្ត្ូវបានពិភារា ក្ត្វូណត្ជាភាគីននស្នធិស្ញ្ជញ បនោះ និងក្ត្ូវណត្ផ្សតល់ស្ចច បន័បលើពិើីសារបណនថម 

ណែលពារព់ន័ធ ឬ បានទទលួយរស្មត្ថរចិ្បចរបស់្សាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ជារោ់រ ់ បែើមប ី
ទទួលពារយបែតឹ ងនានា ។ 

 បៅបពលោរជូ់នពិនតិ្យនូវទ ាីររែ៍បៅសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ លរខខែឌ មយួច្បាំនួន ក្ត្ូវ 
ណត្បានបាំបពញ រនសងបនាោះរមួម្ភន ការយល់ក្ពម ឬ ការអនសញ្ជញ ត្របស់្ជនរងបក្គ្នោះផ្សងណែរ ។ ក្បសិ្នបបើ 
លរខខែឌ ណាមយួរនសងច្បាំបណាមលរខខែឌ  ាំងបនោះ មនិក្ត្ូវបានបាំបពញ ឬ បាត្ព់ារយបែតឹ ង អាច្បមនិ 
ក្ត្ូវបានពិចរណា ។ 

 ែូច្បណែលម្ភនណច្បងបៅរនសងអនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្ ិ ស្តីពីការលសបបាំបាត្រ់ាល់ទក្មង ់ ននការបរ ើស្បអើងជាត្ិ 
សាស្ន ៍ ការបតឹងក្ត្ូវណត្បានបើឡើប ើងបៅរនសងរយៈបពលក្បាាំមយួណខ បនាទ បព់ីបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បសងបក្កាយ 
របស់្អាជាា ើរជាត្ិបលើររែីណាមយួ ។ 

 បែើមបចទ ក្ត្ូវណត្បក្បើក្បាស់្ឲ្យអស់្នូវឧបាក្ស័្យរនសងក្សុ្រ ាំងអស់្ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភន នងិ 
ណែលក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាព មសនបពលបផ្សាើពារយបែតឹ ងជូនបៅសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  បហើយឧបាក្ស័្យ 
មយួ ក្ត្ូវបានចត្ទ់សរថា ម្ភនក្បសិ្ទធភាព ក្បសិ្នបបើឧបាក្ស័្យបនាោះ ផ្សតល់នូវទិែាភាពស្មក្ស្បនន 
ស្ាំែងស្ក្ម្ភបប់ែើមបចទ ។ 

 វាក្ត្ូវការរយៈបពលជាមើយមពីពីរបៅបីឆ្ន ាំ ស្ក្ម្ភបក់ារបើឡើបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បសងបក្កាយបលើពារយបែតឹ ង 
មយួ ។ 

 ជាទូបៅ ពារយបែតឹ ងណែលបផ្លត ត្បៅបលើសាថ បន័ ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ មនិ រទ់ងបៅនឹងគាំរែូ ៏
ទូលាំទូោយននការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្បទ ។ 

 សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ អាច្បមនិពិចរណាបលើររែីណែលរាំពសងក្ត្ូវបានពិចរណាបហើយ 
បោយយនតការបែតឹ ងត្តមផ្សែូវត្សោការមយួបផ្ស្ងបទៀត្ជាអនតរជាត្ិ ឬ ត្ាំបន ់។71 
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 បនោះ អាច្បជាសាថ បន័ ស្នធសិ្ញ្ជញ មយួបផ្ស្ងបទៀត្ ត្សោការសិ្ទធិមនសស្្របស់្អ៊ឺរ ៉ាសប ឬ ត្សោការសិ្ទធិមនសស្្អនតរអាបមររិ ប៉ាសណនតមនិរមួបញ្ចូលយនតការ 
ពិបស្ស្របស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្បទ ។ 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្៌ម្ភនពិសាត រស្តីពីសាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ សូ្មបមើលជាំពូរ IV (សាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ  
សិ្ទធមិនសស្្) ននបស្ៀវបៅបនោះ ។ 

 

i 
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ខ្. រណតឹ ង្ធប្កាមយនតការព្ិធសស 

 
 យនតការពិបស្ស្មយួច្បាំនួន អនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនទ ាីររែ៍ណែលក្ត្ូវបានបើឡើប ើង ពារព់ន័ធនឹងររែីជា 
លរខែៈបសគគល ឬ គាំរណូែលកានណ់ត្ម្ភនលរខែៈទូបៅននការបាំពារបាំពានសិ្ទធិមនសស្្ ។ បសគគល ាំងអស់្ ឬ 
អនរែនទបទៀត្ ណែលបាំបពញមសខង្ហររនសងនាមបសគគល អាច្បោរជូ់នពនិិត្យនូវររែីជាលរខែៈបសគគលបៅអនរម្ភន 
អាែត្តិននយនតការពិបស្ស្ ក្បសិ្នបបើអាែត្តិបនាោះអនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនររែីបនោះ ។ ជាបរឿយៗ ត្ួអងគស្ងគម 
ស្សីវលិ អាច្បគ្នាំក្ទែល់បសគគល ាំងឡាយណែលណស្ឡងរររចិ្បចការពារពីការបាំពារបាំពានសិ្ទធិមនសស្្ ។  
 
ចំណុចខាល ងំ្ 
 
 បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគលបក្កាមយនតការពិបស្ស្ គ៊ឺជានីត្ិវើិីណែលអាច្បក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្ស្ក្ម្ភប ់

ររែីជាលរខែៈបសគគល រែូ៏ច្បជា គាំរណូែលកានណ់ត្ម្ភនលរខែៈទូបៅននការរ ាំបោភបាំពាន ។ 
 វាអាច្បជាឧបររែ៍ណែលម្ភនក្បបយាជនប៍ៅរនសងររែីបនាទ ន ់ បោយបហត្សថា វាអនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភន 

វធិានការបនាទ ន ់ឬ ទបស់ាក ត្ ់(ណែលក្ត្ូវបានបគសាគ ល់ថាជា ការអាំពាវនាវបនាទ ន)់ ។ 
 ររែីនានា អាច្បក្ត្ូវបាននាាំយរមរជាំនសាំជក្មោះប ស្ បោយមនិគតិ្ែល់រែាណែលបៅរនសងបនាោះ ររែី 

 ាំងបនោះ បានបរើត្ម្ភនប ើងប ើយ និងថាបត្ើរែាបនាោះ បានផ្សតល់ស្ចច បន័បលើស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ 
ណាមយួ រនសងច្បាំបណាមស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ជាបក្ច្បើនណែរឬអត្ ់។ 

 វា មនិចាំបាច្បប់ក្បើក្បាស់្ឲ្យអស់្នូវឧបាក្ស័្យរនសងក្សុ្រ ាំងអស់្ មសននឹងបក្បើក្បាស់្នីត្ិវើិីបនាោះបទ ។ 
 ពារយបែតឹ ង មនិក្ត្ូវបានត្ក្មូវឲ្យក្ត្ូវបានបើឡើប ើងបោយជនរងបក្គ្នោះបនាោះបទ ទសរណាជាក្បភពបនាោះ 

ក្ត្ូវណត្គួរឲ្យបជឿទសរច្បិត្តបានរប៏ោយ និង 
 ការបតឹង អាច្បក្ត្ូវបានបើឡើប ើងបៅបពលជាមយួគ្នន  បៅច្បាំបពាោះមសខសាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ និង 

យនតការពិបស្ស្ (ក្បសិ្នបបើម្ភនអាែត្តិណែលពារព់ន័ធ) ។ 
 
ការកប្មិតលកខខ្ណឌ  
 
 ក្ត្ូវណត្ម្ភនយនតការពិបស្ស្ជាបក្ស្ច្បណែលនឹងែាំបែើ រការ បោយរមួបញ្ចូ លបញ្ជា សិ្ទធិមនសស្្ជារោ់រ ់

បនាោះ ឬ ក្បបទស្ជារោ់រប់នាោះ (មនិណមនអនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពិបស្ស្ ាំងអស់្ ស្សទធណត្អាច្ប 
អនសវត្តវធិានការណផ្សអរត្តមររែីជាលរខែៈបសគគលបនាោះបទ) ។ 

 យនតការពិបស្ស្ មនិណមនជាយនតការណែលភាា បក់ាត្ពឡរចិ្បចផ្សែូវច្បាបប់នាោះបទៈ វាជា្នាទ នសសិ្ទធិរបស់្រែា 
នីមយួៗរនសងការអនសវត្តត្តមអនសសាស្នរ៍បស់្អនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពិបស្ស្ នងិ 

 នីត្ិវើិី ណក្បក្បួលបៅត្តមអាែត្តិបនាោះ ។ 
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ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនពសិាត រស្តីពយីនតការពបិស្ស្ សូ្មបមើលជាំពូរ VI (យនតការពបិស្ស្) ននបស្ៀវបៅ 
បនោះ ។ 
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គ. យនតការរណតឹ ង្ររសប់្កទមប្រឹកាសទិ្ធិមនុសស 
 
 បសគគល ឬ ក្រុមណាមយួ ណែលអោះអាងថាជាជនរងបក្គ្នោះបោយការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ អាច្ប 
ោរជូ់នពនិិត្យនូវពារយបែតឹ ងែូច្បណែលម្ភនណច្បងបៅរនសងនតី្ិវើិីបនោះ បហើយមនសស្្ ឬ ក្រុមណាមយួបផ្ស្ងបទៀត្ 
ណែលបានក្ជាបពត័្ម៌្ភនបោយផ្លទ ល់ និងណែលគួរឲ្យបជឿទសរច្បិត្តបានស្តីពីការរ ាំបោភបាំពានណបបបនោះ រអ៏ាច្បោរ ់
ជូនពិនតិ្យនូវពារយបែតឹ ងែូច្បណែលម្ភនណច្បងបៅរនសងនតី្ិវើិីបនោះបានណែរ ។ យនតការបែតឹ ងរបស់្ក្រុមក្បរឹា គ៊ឺ 
ជាយនតការបែតឹ ងជាស្រលណត្មយួគត្ ់ ណែលរមួបញ្ចូ លសិ្ទធិមនសស្្ ាំងអស់្ និងបស្រភីាពជាមូលោា ន ាំង 
អស់្បៅរនសងរែា ាំងអស់្ ។ 
 
ចំណុចខាល ងំ្ 

 
 យនតការបនោះ អាច្បបោោះក្សាយបញ្ជា ការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធមិនសស្្ នងិបស្រភីាពជាមលូោា ន ាំង 

អស់្ ។ រែាមនិចាំបាច្បក់ាែ យជាភាគីននស្នធិស្ញ្ជញ ស្ក្ម្ភបក់ារបតឹងបលើរែាបនាោះ ណែលក្ត្ូវបានោរជូ់ន 
ពិនិត្យបក្កាមយនតការបនោះបនាោះបទ ។ 

 ការបតឹង អាច្បក្ត្ូវបានបើឡើប ើង ច្បាំបពាោះរែាណាមយួ ។ 
 ពារយបែតឹ ង អាច្បក្ត្ូវបានោរជូ់នពនិិត្យបោយជនរងបក្គ្នោះ ឬ នរណាម្ភន រណ់ែលបាំបពញមសខង្ហររនសង 

នាមជនរងបក្គ្នោះ និងមនិត្ក្មវូឲ្យម្ភនការអនសញ្ជញ ត្ជាោយលរខែ៍អរ្ររបស់្ជនរងបក្គ្នោះជាចាំបាច្ប ់
បនាោះបទ ។ 

 បែើមបចទ (អនរបែើមបែតឹ ង) ក្ត្ូវបានផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនអាំពីបស្ច្បរតីស្បក្មច្បណែលក្ត្ូវបានបើឡើប ើងបៅរនសង 
ែាំណារក់ាលស្ាំធិនប់ាំផ្សសត្បផ្ស្ងៗននែាំបែើ រការ នងិ 

 ជាទូបៅ លរខែវនិិច្បឆយ័ទទលួយរ ម្ភនភាពត្ងឹរសងឹត្ិច្បជាច្បាំបពាោះយនតការបែតឹ ងបផ្ស្ងបទៀត្ ។ 
 
ការកប្មិតលកខខ្ណឌ ផ្ដ្លអាចាន 
 
 ែាំបែើ រការបនោះ អាច្បអូស្បនាែ យបពលយូរ បោយបហត្សថា ការបតឹង្ែងកាត្ែ់ាំណារក់ាលមយួច្បាំនួនតូ្ច្ប 

ននការពិចរណា និងបហត្សែូបច្បនោះ អាច្បមនិស្មស្ក្ម្ភបរ់រែីបនាទ ន ់។ 
 បែើមបចទ ក្ត្ូវណត្បក្បើក្បាស់្ឲ្យអស់្នូវឧបាក្ស័្យរនសងក្សុ្រ ាំងអស់្ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភន នងិ 

ណែលក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាព មសនបពលបផ្សាើពត័្ម៌្ភនបច្បញបក្កាមយនតការបនោះ ។ 
 មនិម្ភនបទបបញ្ញត្តិស្ក្ម្ភបវ់ធិានការបបណាត ោះអាស្ននជាលរខែៈបនាទ នច់្បាំបពាោះរចិ្បចការពារបទ ។ 
 ជាទូបៅ ពារយបែតឹ ង ក្ត្ូវណត្បរៀបច្បាំបយាងបៅនឹងគាំរសូ្ងគត្ិភាពននការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ 

មយ៉ាងបោយម្ភនឥទធិពលបលើមនសស្្មយួច្បាំនួនើាំ ជាជាងររែីជាលរខែៈបសគគល ។ 
 បោយសារណត្ភាពស្ម្ភង ត្រ់បស់្វា យនតការបនោះមនិអាច្បស្សាំឲ្យស្បងកត្ជាសាធារែៈ បៅបលើសាថ នភាព 

សិ្ទធិមនសស្្បៅរនសងរែាណាមយួបទ និង 
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 ររែីណែលហារែូ់ច្បជាបបញ្ចញឲ្យែឹងនូវគាំរសូ្ងគត្ិភាពននការរ ាំបោភបាំពានែើ៏ងនើ់ងរបលើសិ្ទធិមនសស្្
ណែលក្ត្ូវបានបោោះក្សាយរចួ្បបហើយបោយយនតការពិបស្ស្ សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  ឬ អងគការស្ហក្បជា 
ជាត្ិបផ្ស្ងបទៀត្ ឬ យនតការបែតឹ ងណផ្សនរសិ្ទធិមនសស្្ថាន រត់្ាំបនក់្ស្បែៀងគ្នន បនោះ មនិអាច្បទទួលយរ 
បានបក្កាមយនតការបនោះបទ ។ 

 
 
 
 
 
វិ្ីធប្រើប្ ស ់និង្ធ្វើការងារជាមួយនឹង្យនតការរណតឹ ង្ 
 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិណាមយួរប៏ោយ បោយពិចរណាក្ត្ឹមក្ត្ូវច្បាំបពាោះត្ក្មូវការជារោ់ររ់បស់្យនតការ 
នីមយួៗ អាច្បបក្បើក្បាស់្យនតការបែតឹ ងបាន ។ ពារយបែតឹ ងបក្កាមយនតការនីមយួៗ អាច្បក្ត្ូវបានោរជូ់ន 
ពិនិត្យបោយបសគគលណែលទទលួរងការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ណែលម្ភនទ ាីររែ៍ ឬ បោយភាគីទបីីរនសង 
នាមបសគគលបនាោះ ឧ ហរែ៍ៈ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ។ 
 
 ជាបរឿយៗ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ បាំបពញត្ួនាទីជាអនររាយការែ៍ស្ក្ម្ភបប់សគគលណែលណស្ឡងររស្ាំែងព ី
ការបាំពារបាំពានសិ្ទធិមនសស្្ ត្តមរយៈការបរៀបច្បាំ ការោរជូ់នពិនតិ្យ ឬ ការបតឹងរនសងនាមបសគគល ាំងបនាោះ ។ 
ប ោះជាយា៉ា ងណារប៏ោយ អនរណារប៏ោយណែលោរជូ់នពិនិត្យនូវពារយបែតឹ ងរនសងនាមបសគគល គួរណត្ធានាថា 
បគ ទទួលបានការយល់ក្ពមរបស់្បសគគលបនាោះ និងថា បសគគលបនាោះ ែឹងអាំពីការជាំពារ ់រទ់ិនននែាំបែើ រការបតឹង 
បនាោះ ។ ឧ ហរែ៍ៈ បៅបពលណែលពត័្ម៌្ភន ក្ត្ូវបានោរជូ់នពនិិត្យបៅយនតការពិបស្ស្ អនរម្ភនអាែត្ត ិ
បញ្ាូ នពារយបែតឹ ងបៅរែាបនាោះបលើររែីបនោះ ណែលបៅទីបាំផ្សសត្ នងឹក្ត្ូវបានបញ្ចូលបៅរនសងរបាយការែ៍ 
សាធារែៈ ។ បៅបពលណែលពារយបែតឹ ង ក្ត្ូវបានោរជូ់នពនិិត្យបៅសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ អត្ត 
ស្ញ្ជញ ែរបស់្បសគគលបនាោះ នឹងក្ត្ូវបានបបញ្ចញឲ្យរោា ភបិាលែឹង ។ បហត្សែូបច្បនោះ វាម្ភនលរខែៈស្ាំធិនជ់ា 
សារវនតស្ក្ម្ភបជ់នរងបក្គ្នោះណែលម្ភនទ ាីររែ៍ ក្ត្ូវែឹងច្បាស់្អាំពីរបបៀបណែលយនតការបែតឹ ងនមីយួៗែាំបែើ រ 
ការ ។ 
 

 ត្ក្មូវការស្ក្ម្ភបយ់នតការនីមយួៗ រគ៏ួរណត្ក្ត្ូវបានអនសវត្តត្តមបោយក្បុងក្បយត័្ន បែើមបធីានាថា ពារយ 
បែតឹ ងអាច្បទទួលយរបាន ។ 
 

ក. រណតឹ ង្ជាលកខណៈរុគគលដ្៊ូចផ្ដ្លានផ្ចង្ធៅកនងុ្សនធិសញ្ញា សទិ្ធិមនុសស 
អនតរជាតិ 

 

 ការបតឹង អាច្បក្ត្ូវបានបើឡើប ើងបោយបសគគល ឬ ភាគីទីបីណែលក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្បោយក្ត្ឹមក្ត្ូវ 
ឧ ហរែ៍ៈ អនរច្បាប ់ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល (NGO) ឬ ក្រុមអនរវជិាា ជីវៈ រនសងនាមបសគគលណែលបាន 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពយីនតការបែតឹ ង សូ្មបមើលជាំពូរ V (ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្) នន 
បស្ៀវបៅបនោះ ។ 

 

i 
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អោះអាងថា ជាជនរងបក្គ្នោះបោយការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ ។ ណផ្សនរបនោះក្ត្ួត្ពិនិត្យបលើត្ក្មូវការ និង 
រត្តត ស្ាំធិនប់ាំផ្សសត្ននបែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល ។   
 
តប្មូវការ 
១. ការ្តលស់ចច រ័នររសភ់ាគីរដ្ឋ 

 
 ការបតឹងបលើការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ែូច្បណែលម្ភនណច្បងបៅរនសងស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ អាច្បក្ត្ូវ 
បានបើឡើប ើងច្បាំបពាោះរែាមយួ ក្បសិ្នបបើៈ 

 រែាបនាោះ គ៊ឺជាភាគីននស្នធិស្ញ្ជញ ណែលក្ត្ូវបានពិភារា បោយបានផ្សតល់ស្ចច បន័ ឬ បបើមនិែូបចន ោះបទ 
ទទួលយរវា និង 

 ភាគីរែា បានទទួលសាគ ល់ស្មត្ថរិច្បចរបស់្សាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ណែលក្ត្ូវបានរាំែត្ប់ៅ 
រនសងស្នធិស្ញ្ជញ បនាោះ រនសងការពចិរណាបលើពារយបែតឹ ងណបបបនោះ ។ បោយពងឹពារប់លើស្នធិស្ញ្ជញ បនាោះ 
បនោះ ត្ក្មូវឲ្យរែាឬមយួកាែ យជាភាគីននពិើសីារបណនថមណែលពារព់ន័ធ ឬរប៏ើឡើបស្ច្បរតីក្បកាស្ចាំបាច្បែូ់ច្ប 
ណែលម្ភនណច្បងបៅរនសងស្នធិស្ញ្ជញ បនាោះ ។ 

 
 វាគួរណត្ក្ត្ូវបានរត្ស់្ម្ភគ ល់ថា ភាគីរែាមយួច្បាំននួ បានបើឡើបស្ច្បរតីណលែងការែ៍វបិសាើនរមមឯរបត្តភាគី 
ឬ បស្ច្បរតីក្បកាស្ក្បរបបោយខែឹមសារ ណែលអាច្បរក្មតិ្លរខខែឌ បលើវសិាលភាពននកាត្ពឡរចិ្បចណផ្សនរសិ្ទធ ិ
មនសស្្ណែលបគម្ភន ែូច្បណែលម្ភនណច្បងបៅរនសងស្នធិស្ញ្ជញ នានា ។  ាំងបនោះ គួរណត្ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើងវញិ 
បៅបពលរាំែត្ថ់ាបត្ើការបតឹង អាច្បក្ត្ូវបានបើឡើប ើង ែូច្បណែលម្ភនណច្បងបៅរនសងណផ្សនរជារោ់រម់យួននស្នធ ិ
ស្ញ្ជញ  ណែរឬអត្ ់។72  
 
២. ការរធំលាភរំពានជាលកខណៈរុគគល 

 
 បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគលបៅបក្កាមសាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  អាច្បក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្ស្ក្ម្ភបណ់ត្ររែីនន 
ការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធមិនសស្្ពារព់ន័ធនងឹបសគគលម្ភន រ ់ ឬ បក្ច្បើននារ ់ និងត្តមើមមត្ត មនិស្មនឹងគាំរទូូបៅ 
ននការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធមិនសស្្ រនសងររែីណែលបសគគល មនិក្ត្ូវបានរាំែត្ប់នាោះបទ ។ 
 
៣. ឧ ប្សយ័កនងុ្ប្សទក 

 
 បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគលែូច្បណែលម្ភនណច្បងបៅរនសងស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្អនតរជាត្ ិ អាច្បក្ត្ូវបាន 
ោរជូ់នពនិិត្យ ណត្បៅបពលណែលឧបាក្ស័្យរនសងក្សុ្រក្បរបបោយក្បសិ្ទធភាព ក្ត្វូបានបក្បើក្បាស់្អស់្ប៉ាសបណាណ ោះ 
គ៊ឺថា ររែី/ការបតឹងបាន្ែងកាត្ក់្គបែ់ាំណារក់ាលបផ្ស្ងៗននក្បពន័ធត្សោការរនសងក្សុ្រ ឬ ត្តមរយៈែាំណារ ់
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នីមយួៗ និងពិើសីារបណនថមណែលពារព់ន័ធ ចូ្បរច្បសច្បក្ត្ងប់នោះ ។  



219 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

កាលននែាំបែើ រការនីត្ិវើិរីែាបាលខែោះ ណែលអាច្បផ្សតល់នូវឧបាក្ស័្យណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភន និងណែលក្បរប 
បោយក្បសិ្ទធភាព បៅរនសងរយៈបពលស្មក្ស្ប ។ វធិានបនោះ មនិអនសវត្តបានបទ ក្បសិ្នបបើឧបាក្ស័្យរនសងក្សុ្រ 
មនិម្ភនក្បសិ្ទធភាព ឬ ក្ត្វូបានបើឡើឲ្យអសូ្បនាែ យបពលយូរក្ជលុហួស្បហត្ស ។ ជាទូបៅ អឡីណែលជា “ការបើឡើ 
ឲ្យអូស្បនាែ យបពលយូរក្ជុលហួស្បហត្ស” មនិអាច្បក្ត្ូវបានរាំែត្ ់និងក្ត្ូវណត្បានវាយត្នមែមយួររែីមតងៗ ។ 
 
៤. ការរតឹង្កនងុ្នាមជនរង្ធប្គ្នេះ 

 
 បសគគល ឬ អងគការអាច្បបើឡើការបតឹងរនសងនាមបសគគលម្ភន រប់ផ្ស្ងបទៀត្ ឲ្យណត្ជនរងបក្គ្នោះជាលរខែៈបសគគល 
បានផ្សតល់ការយល់ក្ពមជាោយលរខែ៍អរ្រ រនសងទក្មង ់ “លិខិត្ក្បគល់អាំណាច្ប” ឬ “លិខិត្បផ្សទរសិ្ទធិអាំណាច្ប 
រនសងការអនសវត្ត” ។73 
 
៥. ដ្ំធណើ រការនីតិវិ្ីរណតឹ ង្ធ្សង្ធទ្ៀត 

 
 ក្បសិ្នបបើររែីមយួ រាំពសងក្ត្វូបានពចិរណាបហើយបោយយនតការបែតឹ ងត្តមផ្សែូវត្សោការរបស់្អងគ/ 
គែៈមយួបផ្ស្ងបទៀត្ននអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ អងគការអនតរជាត្ ិ ឬ ត្ាំបន ់ ជាទូបៅ វាមនិអាច្បក្ត្ូវបាន 
ពិចរណាបោយសាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិបទៀត្ប ើយ ។ ក្បសិ្នបបើររែីបនាោះ ក្ត្ូវបាន 
ពិចរណាបលើរមសន និងក្ត្ូវបានបែិបស្ើបោយត្សោការសិ្ទធមិនសស្្អនតរអាបមររិ ឬ ត្សោការសិ្ទធមិនសស្្ 
របស់្អ៊ឺរ ៉ាសបបនាោះ បនាទ បម់រ ពារយបែតឹ ងែូច្បគ្នន បនោះ ជួនកាលអាច្បម្ភនសិ្ទធិទទួលបានការពិចរណាបោយអងគ/ 
គែៈស្នធិស្ញ្ជញ បទៀត្ ។ ររែីនានា ណែលក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យបៅបក្កាមអាែត្តិននយនតការពិបស្ស្ 
រអ៏ាច្បក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនតិ្យបៅសាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ បទៀត្ផ្សងណែរ ។ 
 
៦. ទ្ប្មង្់ននពាកយរណតឹ ង្ 

 
 ប ោះបីជាបែើមបចទ ក្ត្ូវបានជាំរសញបលើរទឹរច្បតិ្តឲ្យបក្បើក្បាស់្ទក្មងគ់ាំរនូនពារយបែតឹ ង (ចូ្បរបមើល 
ឧបស្មពន័ធ I នងិ II ននជាំពូរបនោះ) រប៏ោយ រជ៏ាបគ្នលការែ៍ ទក្មងណ់ាមយួននលិខិត្ប្ែើយ្ែង ណែលរមួ 
បញ្ចូ លពត័្ម៌្ភនណែលពារព់ន័ធ ម្ភនលរខែៈក្គបក់្គ្ននប់ហើយ ។ បនោះ គួរណត្ក្ត្ូវបានោរជូ់នពនិិត្យជាភាសា 
ការង្ហរមយួរនសងច្បាំបណាមភាសាការង្ហរជាបក្ច្បើនរបស់្សាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ណែលពារព់ន័ធ ។74 
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74

 ត្តមើមមត្ត ភាសា ាំងបនោះ គ៊ឺ ភាសាអារា៉ា ប ់ច្បនិ អងប់គែស្ បារាាំង រសស្ ស្ ីនងិបអស្ា៉ាញ ប៉ាសណនតបែើមបចទ ក្ត្ូវបានណែនាាំឲ្យបមើលវសបិសាយរបស់្ការយិា- 
ល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) បែើមបបីញ្ជា រអ់ាំពីភាសាការង្ហររបស់្សាថ បន័ នមីយួៗ ។ 
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៧. កប្មិតធព្លធវលា 

 
 អនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្ិស្តីពីការលសបបាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងជាត្ិសាស្ន ៍ គ៊ឺជាស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធ ិ
មនសស្្ណត្មយួគត្ណ់ែលបានរាំែត្អ់ាំពីកាលរាំែត្ទ់ទលួពារយបែតឹ ងជាផ្សែូវការស្ក្ម្ភបក់ារបតឹង ។ ប ោះប ី
ែូបច្បនោះរប៏ោយ ជាបគ្នលការែ៍ ពារយបែតឹ ង គួរណត្ក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យឲ្យឆ្បត់្តមណែលអាច្បបើឡើបាន បនាទ ប ់
ពីការរ ាំបោភបាំពានណែលម្ភនទ ាីររែ៍ បានបរើត្ម្ភនប ើង នងិឧបាក្ស័្យរនសងក្សុ្រ ក្ត្វូបានបក្បើក្បាស់្អស់្ ។ 
ការោរជូ់នពិនតិ្យណែលក្ត្ូវបានពនយរបពល អាច្បបើឡើឲ្យវាម្ភនការលាំបារច្បាំបពាោះភាគីរែារនសងការប្ែើយត្បបោយ 
ស្មក្ស្ប និងច្បាំបពាោះសាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ រនសងការវាយត្នមែបលើសាវត្តរណែលក្បរបបៅត្តមការពិត្ បោយ 
ហមត្ច់្បត្ ់។ ពារយបែតឹ ងពារព់ន័ធនឹងការរ ាំបោភបាំពានណែលបានបរើត្ម្ភនប ើងមសនការចូ្បលជាើរម្ភនបញ្ញត្តនូិវ 
យនតការបែតឹ ងស្ក្ម្ភបភ់ាគីរែាណែលពារព់ន័ធ នឹងមនិក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនតិ្យប ើយ (បលើរណលងណត្ក្បសិ្នបបើបគ 

ធតើព្័ត៌ានអវខី្លេះ ផ្ដ្លរណតឹ ង្ជាលកខណៈរុគគលធប្កាមសាថ រន័សនធិសញ្ញា  គួរផ្ត 
រមួរញ្ច៊ូល ? 

 
 ពត័្ម៌្ភនផ្លទ ល់ខែួនជាមលូោា នស្តីពីបសគគលណែលសិ្ទធិមនសស្្របស់្បគ ក្ត្ូវបានរ ាំបោភបាំពានបោយម្ភនទ ាីររែ៍ 

(ប ម្ ោះ ស្ញ្ជា ត្ិ នលងណខឆ្ន ាំរាំបែើ ត្) ។ 
 ប ម្ ោះរបស់្ភាគរីែា ណែលពារយបែតឹ ងបនោះ ត្ក្មងប់ៅររភាគីរែាបនាោះ ។ 
 ក្បសិ្នបបើការបតឹង ក្ត្ូវបានបើឡើប ើង រនសងនាមបសគគលម្ភន រប់ផ្ស្ងបទៀត្ ត្ឹរត្តងណែលបញ្ជា រអ់ាំពីការយល់ក្ពម ឬ 

ការអនសញ្ជញ ត្របស់្បសគគលបនាោះ (“លិខិត្ក្បគល់អាំណាច្ប” ជាទក្មងរ់ងឹ) ឬ ជាជបក្មើស្ ការបើឡើយសត្តិរមមអាំពី 
មូលបហត្សណែលការយល់ក្ពម ឬ ការអនសញ្ជញ ត្ណបបបនោះ មនិក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភន ឬ មនិអាច្បក្ត្ូវបានផ្សតល់ជូន ។ 

 ការអើបិាយលអិត្លអនអ់ាំពអីងគបហត្សណែលពារយបែតឹ ងបនោះ ក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យបោយម្ភនមូលោា នបៅ 
បលើអងគបហត្សបនាោះ ណែលក្ត្ូវបានបង្ហា ញយា៉ា ងច្បាស់្ោស់្បៅត្តមលាំោបក់្បវត្តិការែ៍ត្តមកាល ។ 

 បស្ច្បរតីពិសាត រននែាំណារក់ាលណែលក្ត្វូបានអនសវត្ត បែើមបបីក្បើក្បាស់្ឲ្យអស់្នូវឧបាក្ស័្យណផ្សនរត្សោការ 
 ាំងអស់្ណែលក្ត្វូបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសងត្សោការបៅរនសងក្សុ្រ រែូ៏ច្បជា ឧបាក្ស័្យរែាបាលក្បរប 
បោយក្បសិ្ទធភាពខែោះបទៀត្ ណែលអាច្បក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសងរែាណែលពារព់ន័ធ ។ 

 បស្ច្បរតីពិសាត រននការោរជូ់នពនិតិ្យបផ្ស្ងបទៀត្ននររែី ឬ អងគបហត្សណែលពារព់ន័ធ បៅមបើយបាយមយួ 
បទៀត្ននការបស្សើបអបងកត្ ឬ ការបោោះក្សាយជាលរខែៈអនតរជាត្ិ ក្បសិ្នបបើម្ភន ។ 

 ការអើិបាយអាំពីបស្ច្បរតសី្ាំអាងច្បាំបពាោះមលូបហត្សណែលអងគបហត្សបៅរនសងររែីបនោះ ែូច្បគ្នន នងឹការរ ាំបោភ 
បាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ណែលក្ត្ូវបានណច្បងបៅរនសងស្នធិស្ញ្ជញ ណែលបទបបញ្ញត្តិរបស់្វា ក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្បនាោះ ។ វា 
ម្ភនក្បបយាជនច៍្បាំបពាោះម្ភក្ត្តណែលពារព់ន័ធននស្នធសិ្ញ្ជញ ណែលក្ត្ូវបានរាំែត្ ់។ 

 ឯរសារ ាំងអស់្ណែលពារព់ន័ធនងឹបស្ច្បរតីអោះអាង និងបស្ច្បរតីស្ាំអាង (បស្ច្បរតីស្បក្មច្បរបស់្ត្សោការ ។ល។) ។ 
 ច្បាបច់្បមែងននច្បាបជ់ាត្ណិែលពារព់ន័ធ រនសងររែីណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភន ។ 

 
 ជាទូបៅ ពារយបែតឹ ងណែលម្ភនភាពភាសាណែលម្ភនលរខែៈបាំពារបាំពាន មនិក្ត្ូវបានពិចរណាប ើយ ។ 
 

i 
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បានអនសវត្តជាបនតបនាទ បរ់នសងការរ ាំបោភបាំពានបលើស្នធិស្ញ្ជញ ) ។ ពារយបែតឹ ងណែលក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យែូច្ប 
ណែលម្ភនណច្បងបៅរនសងអនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្ិស្តីពីការលសបបាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងជាត្ិសាស្ន ៍ ក្ត្ូវណត្ 
បានោរជូ់នពិនិត្យ បៅរនសងរយៈបពលក្បាាំមយួណខ បនាទ បព់បីស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បសងបក្កាយរបស់្អាជាា ើរជាត្ិបៅរនសង 
ររែីបនោះ ។  
 
៨. វិធានការរនាទ ន់ 

 
 គែៈរម្ភម ើិការនីមយួៗ អាច្បអនសវត្តវធិានការបនាទ ន ់ ត្តមវើិីវធិានការបបណាត ោះអាស្នន ក្បសិ្នបបើ 
បក្គ្នោះថាន រណ់ែលមនិអាច្បជួស្ជសលបាន នងឹបបើមនិែូបចន ោះបទ ក្ត្ូវបានទទួលរង មសនបពលណែលររែីណាមយួ 
ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យបៅរនសងវគគើមមត្ត ។ ជាត្យួា៉ា ង គាំនតិ្ផ្សតួច្បបផ្សតើមណបបបនោះ ក្ត្ូវបានទទលួអនសវត្តបែើមបទីបស់ាក ត្ ់
ស្រមមភាពណែលមនិអាច្បក្ត្ូវបានមនិបើឡើបៅបពលបក្កាយ ឧ ហរែ៍ៈ ការអនសវត្តប ស្ក្បហារជីវតិ្ ឬ ការ 
បបែត ញបច្បញបោយបងខាំនូវបសគគលណែលក្បឈមមសខនងឹបក្គ្នោះថាន រន់នការបើឡើ រសែរមម ។ បសគគល ឬ អងគការ 
ណែលបស្នើស្សាំសាថ បន័ ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ ពចិរណាបលើការទទលួអនសវត្តវធិានការបបណាត ោះអាស្នន 
ក្ត្វូបានជាំរសញបលើរទរឹច្បតិ្តឲ្យបលើរប ើងបោយច្បាស់្ោស់្នូវររែីបនោះបៅរនសងពារយបែតឹ ងរបស់្បគ ។ 
 
៩. រញ្ញា ្លរ េះពាលន់នការផ្ប្រប្រួល 

 
 ក្បសិ្នបបើម្ភនបញ្ជា ផ្សលប៉ាោះពាល់ននការណក្បក្បួលននក្បបភទឯរជន ឬ ផ្លទ ល់ខែួន ណែលបលច្បប ើងបៅ 
រនសងពារយបែតឹ ង វាអាច្បបស្នើស្សាំបានបៅគែៈរម្ភម ើិការ បែើមបបីង្ហា ញនូវប ម្ ោះរបស់្ជនរងបក្គ្នោះបៅរនសង 
បស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បសងបក្កាយរបស់្គែៈរម្ភម ើិការបនាោះ បែើមបឲី្យអត្តស្ញ្ជញ ែរបស់្បគ មនិក្ត្ូវបានបបញ្ចញជា 
សាធារែៈ ។ 
 
កតាត នានានននីតិវិ្ី 

 
 ក្បសិ្នបបើពារយបែតឹ ង ម្ភនរត្តត ស្ាំធិនជ់ាសារវនត ែូច្បណែលបានបលើរប ើងធិងបលើ ររែីបនោះក្ត្ូវ 
បានច្បសោះជាផ្សែូវការបៅរនសងបញ្ា ីស្ក្ម្ភបក់ារពិចរណា (បនាោះគ៊ឺ ក្ត្វូបានច្បសោះបញ្ា ី) បោយសាថ បន័ ស្នធិស្ញ្ជញ  
សិ្ទធិមនសស្្ណែលពារព់ន័ធ ។ 
 
 បនាទ បម់រ ររែីបនោះនងឹក្ត្ូវបានបញ្ាូ នបៅភាគីរែាណែលពារព់ន័ធ បែើមបផី្សតល់ែល់ភាគីរែាបនាោះនូវ 
ឱកាស្បែើមបផី្សតល់បស្ច្បរតីស្បងកត្ ។ កាលណាភាគីរែា ប្ែើយត្បភាែ ម បែើមបចទក្ត្ូវបានផ្សតល់នូវឱកាស្ បែើមប ី
ផ្សតល់បស្ច្បរតីស្បងកត្បលើការប្ែើយត្បរបស់្រែាបនាោះ ។ បៅក្ត្ងច់្បាំែស ច្បបនាោះ ររែីបនោះម្ភនលរខែៈបពញ 
បលញជាបក្ស្ច្បស្ក្ម្ភបក់ារបើឡើបស្ច្បរតីស្បក្មច្បរបស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ។ ក្បសិ្នបបើរែាបនាោះមនិ 
បានប្ែើយត្បបទ លឡីបបើម្ភនលិខិត្រ ាំលឹរមយួ ឬ បក្ច្បើនរប៏ោយ សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ នឹងបើឡើបស្ច្បរត ី
ស្បក្មច្បបលើររែីបនាោះ បោយឲ្យទមងនក់្ត្ឹមក្ត្ូវបៅបលើបស្ច្បរតីអោះអាងណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំបោយបែើមបចទ ។ 
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 ែាំណារក់ាលស្ាំធិនព់ីរននែាំបែើ រការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ របស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ក្ត្ូវ 
បានសាគ ល់ថាជាែាំណារក់ាល “អងគច្បាប”់ នងិែាំណារក់ាល “អងគបស្ច្បរតី” ។ បៅរនសងែាំណារក់ាលអងគច្បាប ់
សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  ពិចរណាថាបត្ើពារយបែតឹ ង បាំបពញលរខខែឌ នននីត្ិវើិីណែរឬអត្ ់ ។ ក្បសិ្នបបើអងគ/ 
គែៈស្នធិស្ញ្ជញ  រាំែត្រ់រែីបនាោះថាអាច្បទទួលយរបាន សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ  ពិចរណាបលើអងគបស្ច្បរត ី
ននពារយបែតឹ ង ។ ទសរណាជា ត្តមើមមត្ត ែាំណារក់ាល ាំងបនោះ ក្ត្ូវបានពិចរណារមួគ្នន រប៏ោយ រវ៏ាអាច្ប 
ក្ត្ូវបានបាំណបរពីគ្នន ត្តមការបស្នើស្សាំរបស់្ភាគីរែា ។ ក្បសិ្នបបើររែី មនិអាច្បស្បក្មច្បបានបៅរនសងែាំណារ ់
កាលអងគច្បាប ់អងគបស្ច្បរតីននររែី អាច្បមនិក្ត្ូវបានពិចរណាផ្សងណែរ ។ 
 

 សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ពិចរណាបលើររែីនមីយួៗបៅរនសងរិច្បចក្បជសាំស្ម្ភង ត្ ់ ។ កាលណា 
សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ បានបើឡើបស្ច្បរតីស្បក្មច្បបលើររែីមយួភាែ ម បស្ច្បរតីស្បក្មច្បបនាោះក្ត្ូវបាន 
បញ្ាូ នបៅបែើមបចទ និងរែាបនាោះបៅរនសងបពលជាមយួគ្នន  ។ ក្បសិ្នបបើ សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ 
ស្បក្មច្បថា បែើមបចទពតិ្ជាជនរងបក្គ្នោះបោយការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្របស់្ភាគីរែា ែូច្បណែលម្ភន 
ណច្បងបៅរនសងស្នធិស្ញ្ជញ ណែលពារព់ន័ធណមន ជាទូបៅ សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្បនាោះ រាំែត្អ់ាំពីឧបាក្ស័្យ 
ណែលគួរណត្ក្ត្ូវបានផ្សតល់ នងិអបញ្ា ើញភាគីរែាបនាោះឲ្យផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនស្ក្ម្ភបក់ារអនសវត្តបនតបៅរនសងរយៈបពលជារ ់
ោរ ់ (ត្តមើមមត្តក្បាាំមយួណខ) បលើែាំណារក់ាលណែលភាគីរែាបនាោះ ក្បកានយ់របែើមបអីនសវត្តលទធផ្សលររ 
ប ើញរបស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 

 អត្ថបទននបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បសងបក្កាយណាមយួបលើអងគបស្ច្បរតីននររែី ឬ បស្ច្បរតីស្បក្មច្បមនិទទួល 
យរ ក្ត្ូវបានោរផ់្សាយបលើវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធ ិ
មនសស្្ (OHCHR) ជាណផ្សនរមយួននយសត្តិសាស្តស្តរបស់្សាថ បន័ស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ខ្. រណតឹ ង្ធប្កាមយនតការព្ិធសស 

 

ទ្ីកផ្នលង្ផ្ដ្លប្តូវធ្ញើធចញរណតឹ ង្ជាលកខណៈ រុគគលដ្៊ូចផ្ដ្លានផ្ចង្ធៅកនងុ្ 
សនធសិញ្ញា សទិ្ធមិនសុសអនតរជាត ិ

 
ពារយបែតឹ ង គួរណត្ក្ត្ូវបានបផ្សាើបច្បញបៅៈ 
ក្រុមបែានាលិខិត្ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ 
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ២២ (ជាពិបស្ស្ ស្ក្ម្ភបប់ញ្ជា បនាទ ន ់គួរណត្ោរប់ញ្ចូ លឯរសារ ណែលពារព់ន័ធ 
 ាំងអស់្ជាទក្មងរ់ងឹ) 
អសីណម៉ាលៈ tb-petitions@ohchr.org 
 
 ជានចិ្បចកាល ចូ្បរបញ្ជា រថ់ាបត្ើសាថ បន័ស្នធសិ្ញ្ជញ សិ្ទធមិនសស្្ណាមយួ ណែលអនរស្របស្របៅកាន ់។ 
 

i 



223 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 យនតការបនោះ អនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនការបតឹងក្ត្ូវបានបើឡើប ើង ពារព់ន័ធនងឹ ឬមយួររែីជាលរខែៈបសគគល 
ឬរ ៏គាំរណូែលកានណ់ត្ម្ភនលរខែៈទូបៅននការបាំពារបាំពានសិ្ទធិមនសស្្ ។ បសគគល ឬ ក្រុមណាមយួ ឬ អងគការណែល 
បាំបពញត្ួនាទីរនសងនាមបសគគល អាច្បោរជូ់នពិនិត្យនូវររែីនានាបៅអនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពិបស្ស្ ។ 
 
 ជាបរឿយៗ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បបាំបពញត្ួនាទីជាអនររាយការែ៍ស្ក្ម្ភបប់សគគលណែលណស្ឡងររការ 
ការពារពីការបាំពារបាំពានសិ្ទធិមនសស្្ ។ បសគគល ឬ អងគការណែលម្ភនបាំែងច្បងោ់រជូ់នពិនិត្យនូវររែីបក្កាម 
អាែត្តិននយនតការពិបស្ស្ណាមយួរនសងច្បាំបណាមអាែត្តិននយនតការពិបស្ស្ជាបក្ច្បើន គួរណត្ពិនតិ្យបមើលជា 
ែាំបូងថាបត្ើម្ភនអាែត្តិក្បចាំក្បបទស្ ឬ ក្បធានបទណែលពារព់ន័ធនងឹររែីរបស់្បគណែរឬអត្ ់ ។ ណលមពីបលើ 
បនោះបទៀត្ បគគួរណត្អានបោយក្បុងក្បយត័្ននូវលរខែវនិចិ្បឆយ័ននអាែត្ត ិ ណែលក្ត្ូវណត្បានបាំបពញ មសនបពល 
ណែលពារយបែតឹ ង អាច្បក្ត្ូវបានទទួលយរ ។ ជាពិបស្ស្ ក្រមុការង្ហរទទលួបនទសរការ សាំោាំងបោយបាំពាន 
និងក្រមុការង្ហរទទលួបនទសរការបាត្ខ់ែួនបោយបងខាំ ឬ បោយគ្នម នការស្ម័ក្គច្បតិ្ត ម្ភនលរខែវនិចិ្បឆយ័ជារ ់
ោរណ់ែលខសស្ពីលរខែវនិចិ្បឆយ័ននអាែត្តិបផ្ស្ងបទៀត្ ។ 
 បៅបពលទទួលបានបែតឹ ងជាលរខែ:បសគគល បស្ច្បរតីស្ាំបរច្បបែើមបបីើឡើអនតរាគមន ៍គ៊ឺជា្នាទ នសសិ្ទាិរបស់្ 
អនរកានអ់ាែត្តយិនតការពិបស្ស្ ។ វាអាក្ស័្យបលើលរខែៈវនិិច្បឆយ័ ណែលអនរកានអ់ាែត្តិបានររប ើញ 
បហើយគួរណត្ក្ស្បនឹងក្រមសី្លើមស៌្ក្ម្ភបអ់នរកានអ់ាែត្តិននយនតការពិបស្ស្បនាោះ ។ ជាទូបៅ លរខែៈ
វនិិច្បឆយ័ ក្ត្ូវ រទ់ងនងឹ :  
 

 ភាពណែលគួរឲ្យបជឿទសរច្បិត្តបានបលើក្បភព ណែលមនិគួរក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្ ជាលរខែៈអបរយិាបន័ន 
បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើរបាយការែ៍របស់្ក្បពន័ធផ្ស្ពឡផ្សាយ ។ 

 ទាំនសរច្បតិ្តបលើពត័្ម៌្ភនណែលក្ត្វូបានទទួល ណែលមនិគួរក្ត្ូវបានជាំរសញបោយណផ្សនរនបយាបាយ ។ 
 បស្ច្បរតីពិសាត រណែលក្ត្ូវបានផ្សតល់ជូន និង 
 វសិាលភាពននអាែត្តិបនាោះឯង ។ 

 
 បែើមបសី្ក្មបស្ក្មួលែល់ការក្ត្ួត្ពិនិត្យបលើការរ ាំបោភបាំពានណែលបានរាយការែ៍ រក្មងស្ាំែួរ 
ណែល រទ់ងនងឹអាែត្តិមយួច្បាំនួនតូ្ច្ប ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនត្តមបណាត ញបអ ិច្បក្ត្នូិច្បស្ក្ម្ភបប់សគគលណែល 
ម្ភនបាំែងច្បងប់ើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍បលើការរ ាំបោភបាំពានណែលម្ភនទ ាីររែ៍ (ចូ្បរបមើលធិងបក្កាម) ។ ប ោះ 
ជាយា៉ា ងណារប៏ោយ វា គួរណត្ក្ត្ូវបានរត្ស់្ម្ភគ ល់ថា ពារយបែតឹ ងពីបសគគល ាំងឡាយ ឬ អនរបែើមបែតឹ ងែនទ 
បទៀត្ ក្ត្ូវបានពិចរណា សូ្មបណីត្បៅបពលណែលវា ក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យជាទក្មងរ់ក្មងស្ាំែួររត ី។ អនរបែើម 
បែតឹ ង ក្ត្ូវបានជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តឲ្យបផ្សាើបច្បញនូវបស្ច្បរតបីច្បចសបបននភាពជាបទៀង ត្ន់នពត័្ម៌្ភនណែលពរួបគបាន 
ោរជូ់នពនិិត្យ ។ 
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ធតើព្័ត៌ានអវខី្លេះ ផ្ដ្លរណតឹ ង្ជាលកខណៈរគុគលធប្កាមយនតការព្ិធសស 
រមួរញ្ច៊ូល ? 

 
 ការរាំែត្អ់ាំពីជនរងបក្គ្នោះណែលម្ភនទ ាីររែ៍មយួ (ឬ បក្ច្បើន) ។ 
 ការរាំែត្អ់ាំពីចរណីែលម្ភនទ ាីររែ៍ននការរ ាំបោភបាំពាន ។ 
 ការរាំែត្អ់ាំពីបសគគល ឬ អងគការណែលោរជូ់នពនិតិ្យនូវពារយបែតឹ ង (ពត័្ម៌្ភនបនោះ នឹងក្ត្ូវបានររា 

ការស្ម្ភង ត្)់ ។ 
 កាលបរបិច្បឆទ នងិទរីណនែងណែលបរើត្ម្ភនឧបបត្តិបហត្ស និង 
 បស្ច្បរតពីពិែ៌នាពសិាត រអាំពកីាលៈបទស្ៈននការរ ាំបោភបាំពានណែលម្ភនទ ាីររែ៍ ។ 

 
កំណត់សាគ លៈ់ 

 ជាទូបៅ ពារយបែតឹ ងណែលម្ភនភាសាណែលរ ាំបោភបាំពាន មនិក្ត្វូបានពិចរណាប ើយ ។ 
 ពារយបែតឹ ង គួរណត្ម្ភនលរខែៈច្បាស់្ោស់្ នងិខែលីមម ។ 
 ជានិច្បចកាល ចូ្បរបញ្ជា រថ់ាបត្ើយនតការពបិស្ស្ណាមយួណែលពារយបែតឹ ងបនាោះ ក្ត្ូវបានបផ្សាើបៅ ។ 
 ជានិច្បចកាល ចូ្បរបមើលត្ក្មវូការ ណែលក្ត្វូបានរាំែត្ត់្តមអាែត្តនិមីយួៗ ស្ក្ម្ភប់ការោរជូ់នពិនិត្យនូវ 

បែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល និង 
 ពារយបែតឹ ង អាច្បក្ត្ូវបានស្របស្រជាភាសាអងប់គែស្ បារាាំង ឬ បអស្ា៉ាញ ។ 
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ទ្ីកផ្នលង្ផ្ដ្លប្តូវធ្ញើធចញរណតឹ ង្ជាលកខណៈរុគគល ធប្កាមយនតការព្ធិសស 
 
ណផ្សនរយនតការពិបស្ស្ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ិ 
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ០៦ 
អសីណម៉ាលៈ urgent-action@ohchr.org 
 
 សូ្មបញ្ជា រអ់ាំពីយនតការពិបស្ស្ណាមយួ ណែលពារយបែតឹ ងក្ត្ូវបានបផ្សាើបៅ បៅរនសងរណនែងរមមវត្ថសននអសីណម៉ាល ឬ 
ទូរសារ ឬ បៅបលើបក្សាមស្ាំបសក្ត្ ។ ចូ្បររត្ស់្ម្ភគ ល់ថា អាែត្តិននយនតការពិបស្ស្ បានរាំែត្់អាំពីត្ក្មូវការជារ់ោរ ់
ណែលពារយបែតឹ ងក្ត្ូវណត្បាំបពញ ។ បស្ច្បរតីពិសាត រននត្ក្មូវការ ាំងបនោះ អាច្បក្ត្ូវបានររប ើញបៅរនសងវសបិសាយរបស់្ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) បក្កាមអាែត្តិនីមយួៗ ។ 
 

i 
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 បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើពត័្ម៌្ភនណែលគួរឲ្យបជឿបាន នងិទសរច្បតិ្តបាន ណែលក្ត្ូវបានទទួលពីជនរង 
បក្គ្នោះបោយការរ ាំបោភបាំពានសិ្ទធិមនសស្្ណែលម្ភនទ ាីររែ៍បនាោះ អនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពិបស្ស្ អាច្ប 
បញ្ាូ នពារយបែតឹ ងបៅរោា ភបិាល ។  ាំងបនោះ ក្ត្ូវបានបញ្ាូ នត្តមរយៈការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) និងអាច្បម្ភនទក្មងជ់ាបស្ច្បរតអីាំពាវនាវបនាទ ន ់ ក្បសិ្នបបើ 
ការរ ាំបោភបាំពានើងនើ់ងរ ហារែូ់ច្បជារាំពសងណត្បនត ឬ បក្មងុនឹងបរើត្ម្ភនប ើង ឬ លិខតិ្ទ ារីរែ៍ ក្បសិ្នបបើ 
ការរ ាំបោភបាំពាន បានបរើត្ម្ភនប ើងរចួ្បបក្ស្ច្បបៅបហើយបោយម្ភនទ ាីររែ៍ ។ ត្តមរយៈពារយបែតឹ ង អនរ 
ម្ភនអាែត្តិ ស្សាំឲ្យរោា ភបិាលណែលពារព់ន័ធផ្សតល់ការបាំភែ៊ឺបលើររែីជារោ់រ ់នងិ/ឬ វធិានការឧបាក្ស័្យបពញ 
បលញ ។ អនរម្ភនអាែត្តិ រអ៏ាច្បបស្នើស្សាំឲ្យរោា ភបិាលផ្ស្ពឡផ្សាយអាំពីលទធផ្សលននការបស្សើបអបងកត្ នងិស្រមមភាព 
របស់្អនរម្ភនអាែត្តិបនោះ ។ 
 
 បោយពឹងពារប់លើការប្ែើយត្បណែលក្ត្ូវបានទទួល បគអាច្បស្បក្មច្បបើឡើការបស្សើបសួ្រត្បៅបទៀត្ ឬ 
ផ្សតល់អនសសាស្នជ៍ារោ់រ ់ ។ រនសងររែីខែោះ បគរអ៏ាច្បស្បក្មច្បបច្បញបស្ច្បរតីណលែងការែ៍សាធារែៈបលើររែី 
បនោះ ។ 
 
 ែូច្បណែលម្ភនណច្បងបៅរនសងវធិានរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ យនតការពិបស្ស្ ាំងអស់្ ក្ត្ូវបានត្ក្មូវ 
ឲ្យបើឡើបស្ច្បរតរីាយការែ៍ស្តីពសី្រមមភាពរបស់្បគ បៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគក្បចាំឆ្ន ាំរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ 
បនោះ ។ ត្តមើមមត្ត ពារយបែតឹ ងណែលក្ត្ូវបានបផ្សាើបច្បញ និងទទួល ម្ភនលរខែៈស្ម្ភង ត្ ់នងិបៅណត្ម្ភនលរខែៈ 
ស្ម្ភង ត្ែូ់បច្បនោះ រហូត្ែល់របាយការែ៍ក្បចាំឆ្ន ាំរបស់្យនតការពិបស្ស្ណែលពារព់ន័ធ ក្ត្ូវបានផ្ស្ពឡផ្សាយជា 
សាធារែៈ លសោះក្ត្តណត្អនរម្ភនអាែត្តិ ស្បក្មច្បច្បិត្តបច្បញបស្ច្បរតីក្បកាស្ពត័្ម៌្ភន ។75  
 
 សូ្មរត្ស់្ម្ភគ ល់ថា ជនរងបក្គ្នោះណែលម្ភនទ ាីររែ៍ ក្ត្វូបានោរប់ ម្ ោះបៅរនសងរបាយការែ៍របស់្ 
អនរម្ភនអាែត្តិននយនតការពបិស្ស្ បលើរណលងណត្បៅរនសងររែីរបស់្រសម្ភរ ឬ កាលៈបទស្ៈជារោ់រ ់ ។ 
បោយពិចរណាបៅបលើក្បបភទជាសាធារែៈននរបាយការែ៍របស់្យនតការពិបស្ស្ វា ម្ភនលរខែៈស្ាំធិន ់
ថា បសគគល ឬ អងគការណែលបាំបពញត្ួនាទីរនសងនាមជនរងបក្គ្នោះបោយការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ ធានាថា 
ជនរងបក្គ្នោះ ែឹងថា ររែីរបស់្ខែួន រាំពសងណត្ក្ត្ូវបានបញ្ាូ នបៅយនតការពិបស្ស្ ថាប ម្ ោះរបស់្ខែួន អាច្បក្ត្ូវ 
បានផ្ស្ពឡផ្សាយបៅអាជាា ើរណែលពារព់ន័ធ និងថាប ម្ ោះរបស់្ខែួន (ឬ អរ្រអាទិស្បងកត្) អាច្បបង្ហា ញឲ្យប ើញ 
បៅរនសងរបាយការែ៍សាធារែៈរបស់្យនតការពិបស្ស្ ។  
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 បោយរមួ ាំងរបាយការែ៍ក្បចាំឆ្ន ាំ អនរម្ភនអាែត្តខិែោះ ោរប់ច្បញនូវឯរសារបផ្ស្ងបទៀត្ ណែលជយួ ពនយល់អាំពកីារង្ហររបស់្បគ និងវសិាលភាពនន 
អាែត្តិរបស់្បគ ។ ជាពិបស្ស្ ក្រមុការង្ហរទទួលបនទស សាំោាំងបោយបាំពាន ោរប់ច្បញនូវ “បស្ច្បរតីពិបក្គ្នោះបយាបល់ផ្សែូវការ” ស្តីពបីញ្ជា  និង “មត្ិ” ទូបៅ 
បលើបែតឹ ងជាលរខែៈបសគគល និងក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរការបាត្ខ់ែួនបោយបងខាំ ឬ គ្នម នការស្ម័ក្គច្បិត្ត ោរប់ច្បញនូវ “បស្ច្បរតសី្បងកត្ទូបៅ” បលើបស្ច្បរត-ី 
ក្បកាស្ស្តីពីរចិ្បចការពារមនសស្្ ាំងអស់្ពីការបាត្ខ់ែួនបោយបងខាំ ។ 
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រក្មងស្ាំែួរស្តងោ់ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភន ស្ក្ម្ភបប់ើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍អាំពីការរ ាំបោភបាំពានណែល 
ម្ភនទ ាីររែ៍ បក្កាមអាែត្តិែូច្បត្បៅៈ 

 
 ក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរការ សាំោាំងបោយបាំពាន ។ 
 ក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរការបាត្ខ់ែួនបោយបងខាំ ឬ គ្នម នការស្ម័ក្គច្បិត្ត ។ 
 ក្រុមការង្ហរក្បឆ្ាំងនឹងការបក្បើក្បាស់្ ហានស្សីឈនួលជាមបើយបាយរារាាំងការបក្បើក្បាស់្សិ្ទធិរបស់្ 

ក្បជាជនរនសងការស្បក្មច្បច្បតិ្តបោយខែួនឯង ។ 
 អនររាយការែ៍ពិបស្ស្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ស្តីពកីារក្បហារជីវតិ្បក្ៅត្សោការបោយគ្នម នែាំបែើ រ 

ការក្ត្ឹមក្ត្ូវត្តមច្បាប ់ឬ បោយបាំពាន ។ 
 អនររាយការែ៍ពិបស្ស្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិស្តីពកីារបលើររមពស់្ និងការពារសិ្ទធិបស្រភីាពរនសងការ 

បបញ្ចញមត្ិបយាបល់ ។ 
 អនររាយការែ៍ពិបស្ស្របស់្ អងគការស្ហក្បជាជាត្ិស្តីពី សិ្ទធិមនសស្្របស់្បទស្នតរក្បបវស្ន ៍។ 
 អនររាយការែ៍ពិបស្ស្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិស្តីព ី ការលរែូ់ររសម្ភរ បពស្យចររសម្ភរ និងកាម 

សាស្តស្តរសម្ភរ ។ 
 អនររាយការែ៍ពិបស្ស្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិក្បឆ្ាំង រសែរមម នងិការក្បក្ពឹត្តមរបលើខែួន ឬទែឌ  

រមមឯបទៀត្  ណែលបោរបៅ អមនសស្្ើម ៌ឬបបនាថ របនាទ ប ។ 
 អនររាយការែ៍ពិបស្ស្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិស្តីពី ការជួញែូរមនសស្្ ជាពិបស្ស្ ស្តស្តី និងរសម្ភរ ។ 
 អនររាយការែ៍ពិបស្ស្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ ស្តីព ី អាំបពើហិងាច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ បសពឡបហត្ស និងផ្សល 

វបិាររបស់្វា និង 
 អនររាយការែ៍ពិបស្ស្របស់្ អងគការស្ហក្បជាជាត្ិស្តីពី សាថ នភាពអនរការពារសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 

 ប ោះជាយា៉ា ងណារប៏ោយ ពារយបែតឹ ងពីបសគគល និងក្បភពបផ្ស្ងបទៀត្ នឹងក្ត្ូវបានពិចរណា សូ្មបណីត្ 
បៅបពលណែលវាមនិក្ត្ូវបានោរជូ់នពនិិត្យជាទក្មងន់នរក្មងស្ាំែួររតី ។ 
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គ. យនតការរណតឹ ង្ររសប់្កទមប្រឹកាសទិ្ធិមនុសស 
 
 បក្កាមយនតការបែតឹ ងរបស់្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ពារយបែតឹ ងអាច្បក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យបោយ 
បសគគល ឬ ក្រុម ណែលអោះអាងថាជាជនរងបក្គ្នោះបោយការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ ឬ ម្ភនច្បាំបែោះែឹងផ្លទ ល់ 
ណែលគួរឲ្យបជឿទសរច្បិត្តបានអាំពីការរ ាំបោភបាំពានបនោះ ។ រត្តត ស្ាំធិនន់នយនតការបនោះ ក្ត្ូវបានណច្បងែូច្បធិង 
បក្កាម ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ធតើព្័ត៌ានអវីខ្លេះ ផ្ដ្លពាកយរណតឹ ង្ធប្កាមយនតការរណតឹ ង្ ររសប់្កទម 

ប្រឹកាសទិ្ធិមនុសស រមួរញ្ច៊ូល ? 
 
 ការរាំែត្អ់ាំពបីសគគលម្ភន រ ់(ឬ បក្ច្បើននារ)់ ឬ អងគការមយួ (ឬ បក្ច្បើន) ណែលោរជូ់នពនិតិ្យនូវពារយបែតឹ ង (ពត័្ម៌្ភនបនោះ 

នឹងក្ត្ូវបានររាការស្ម្ភង ត្ ់ក្បសិ្នបបើក្ត្ូវបានបស្នើស្សាំ) ។ ពារយបែតឹ ងអនាមរិមនិក្ត្ូវបានទទួលយរប ើយ ។ 
 ការពិពែ៌នាអាំពីអងគបហត្សណែលពារព់ន័ធឲ្យបានពិសាត រត្តមណែលអាច្បបើឡើបាន បោយផ្សតល់នូវប ម្ ោះរបស់្ជនរងបក្គ្នោះ 

ណែលម្ភនទ ារីរែ៍ កាលបរបិច្បឆទ ទតី្តាំង នងិភស្តសត្តងបផ្ស្ងបទៀត្ ។ 
 បគ្នលបាំែងននពារយបែតឹ ង និងសិ្ទធណិែលក្ត្វូបានរ ាំបោភបាំពានបោយម្ភនទ ារីរែ៍ ។ 
 ការពនយល់អាំពីថាបត្ើររែីបនោះ អាច្បបបញ្ចញឲ្យែឹងនូវគាំរូននការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធមិនសស្្ើងនើ់ងរ នងិណែលក្ត្វូ 

បានផ្សតល់នូវភស្តសត្តងបោយគរួឲ្យបជឿទសរច្បតិ្តបានបោយរបបៀបណា ជាជាងការរ ាំបោភបាំពានជា លរខែៈបសគគល និង 
 បស្ច្បរតីពិសាត រអាំពីថាបត្ើឧបាក្ស័្យរនសងក្សុ្រក្ត្វូបានបក្បើក្បាស់្អស់្បោយរបបៀបណា ឬ ការពនយល់អាំពីថាបត្ើឧបា 

ក្ស័្យណបបបនោះ នឹងមនិម្ភនក្បសិ្ទធភាព ឬ ក្ត្ូវបានអូស្បនាែ យបពលយូរបោយមនិស្មបហត្សផ្សលបោយរបបៀបណា ។ 
 
កំណត់សាគ លៈ់ 
 ពារយបែតឹ ង ាំងអស់្ក្ត្ូវណត្ម្ភនលរខែៈជាោយលរខែ៍អរ្រ ។ សូ្មរត្ស់្ម្ភគ ល់ថា វាមនិម្ភនលរខែៈបពញ 

បលញណែលក្ត្ូវពឹងពារប់លើរបាយការែ៍របស់្ក្បពន័ធបោស្នាមហាជនបនាោះបទ ។ ក្បសិ្នបបើ អនរម្ភនបាំែងោរ ់
ជូនពិនិត្យនូវរបាយការែ៍សិ្ទធិមនសស្្ជាភស្តសត្តង ចូ្បរជូនភាា ប់លិខិត្អមបោយរាំែត្អ់ាំពីខែួនអនរផ្លទ ល់ ពនយល់អាំពី 
ររែីណែលអនរច្បងប់តឹង និងណែលអនរម្ភនបាំែងច្បងឲ់្យបែតឹ ងក្ត្ូវបានបោោះក្សាយ បក្កាមយនតការបែតឹ ងរបស់្ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ ។ 

 វាម្ភនលរខែៈអាច្បបើឡើបានណែលក្ត្ូវរក្មតិ្លរខខែឌ បលើពារយបែតឹ ងក្ត្ឹមណត្ ១០-១៥ ទាំពរ័ ។ ពត័្ម៌្ភនបណនថមអាច្ប 
ក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យ បៅរនសងែាំណារក់ាលបក្កាយ ។ 

 ពារយបែតឹ ង អាច្បក្ត្ូវបានស្របស្រជាភាសាអងប់គែស្ បារាាំង រសស្ ស្ ី ឬ បអស្ា៉ាញ ។ ឯរសារជាភាសាបផ្ស្ងបទៀត្ 
គួរណត្ក្ត្ូវបានបរណក្ប ឬ ស្បងខបបៅជាភាសាមយួរនសងច្បាំបណាមភាសា ាំងបនោះ និង 

 ពារយបែតឹ ងណែលម្ភនភាសាណែលក្ត្ូវបានចត្ទ់សរថា រ ាំបោភបាំពាន ឬ ណែលបើឡើឲ្យម្ភនការបមើលង្ហយ នឹងមនិក្ត្ូវ 
បានពចិរណាប ើយ ។ 

 

i 



228 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

សាថ នភាពណបបបទ និងនតី្ិវើិីណែលម្ភនលរខែៈពសិាត រននយនតការបែតឹ ងបនោះ ក្ត្ូវបានបង្ហា ញបៅរនសងបស្ច្បរត ី
ស្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 5/1 របស់្ក្រុមក្បឹរា ។ ពត័្ម៌្ភនណែលក្ត្ូវបានផ្សតល់ជូនបៅរនសងណផ្សនរបនោះ ម្ភនមូលោា ន 
បៅបលើបទបបញ្ញត្តនិនបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បិត្តបនាោះ ។ វាក្ត្ូវបានរ ាំពឹងទសរថា បទបបញ្ញត្តិ នងិវើិីសាស្តស្តការង្ហរែាំបូង 
 ាំងបនោះ ជាពិបស្ស្  រទ់ងបៅនឹងការណច្បររ ាំណលរពត័្ម៌្ភនក្ត្ បជ់ាមយួនងឹបែើមបចទ ត្តមរយៈែាំណារ ់
កាលបផ្ស្ងៗននែាំបែើ រការ នងឹក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំបណនថមបទៀត្ ។ 
 
 ែាំណារក់ាលនននតី្ិវើិីបតឹង គ៊ឺៈ 
 
ដ្ំណាក់កាលទ្ី ១: ការព្ិនិតយធប្ជើសធរ ើសដ្ំរ៊ូង្ 
 បលធិើិការោា នននការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ សិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) រមួជាមយួនឹងក្បធានក្រមុការង្ហរទទលួបនទសរឯរសារបែតឹ ង ពិនិត្យបក្ជើស្បរ ើស្ពារយបែតឹ ង 
 ាំងអស់្ (ពារយបែតឹ ង) បៅបពលណែលវាមរែល់ បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើលរខែវនិិច្បឆយ័អងគច្បាប ់ និង 
ក្ចនបចលពារយបែតឹ ងណែលក្ត្ូវបានររប ើញថា មនិម្ភនភស្តសត្តងជារណ់ស្តង ឬ អនាមរិ ។ ក្បសិ្នបបើពារយ 
បែតឹ ងក្ត្ូវបានទទួលយរស្ក្ម្ភបែ់ាំណារក់ាលបនាទ បន់ននីត្ិវើិី បែើមបែតឹ ងទទួលបានលិខិត្បញ្ជា រថ់ាបាន 
ទទួលជាោយលរខែ៍អរ្រ បហើយពារយបែតឹ ងក្ត្ូវបផ្សាើបច្បញបៅរោា ភបិាលណែលពារព់ន័ធ បែើមបសី្សាំការប្ែើយ 
ត្ប ។ 
 
ដ្ំណាក់កាលទ្ី ២: ប្កទមការងារទ្ទ្ួលរនទុកឯកសាររណតឹ ង្ 
 ក្រមុការង្ហរទទលួបនទសរឯរសារបែតឹ ង ម្ភនស្ម្ភស្ភាពស្ម្ភជិរណែលក្ត្ូវបានណត្ងត្តាំងច្បាំនួន 
ក្បាាំរបូមរពគីែៈរម្ភម ើកិារផ្សតល់ក្បរឹាននក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ និងក្ត្ូវបានក្បគល់អាែត្តិឲ្យជួបក្បជសាំគ្នន  
យា៉ា ងបហាច្បណាស់្រព៏ីរែងរនសងមយួឆ្ន ាំណែរស្ក្ម្ភបរ់យៈបពលក្បាាំនលងរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគនីមយួៗ ។ ក្រុមការ 
ង្ហរក្ត្ួត្ពិនិត្យបលើពារយបែតឹ ងណែលបាន្ែងផ្សសត្ែាំណារក់ាលពិនិត្យបក្ជើស្បរ ើស្ែាំបូង និងច្បបមែើយត្បខែោះណែល 
ក្ត្ូវបានទទួលពីរោា ភបិាល រនសងបាំែងជក្ម្ភបជូនបៅក្រមុការង្ហរទទួលបនទសរសាថ នភាពអាំពសីាថ នភាពពិបស្ស្ 
ណាមយួ ណែលហារែូ់ច្បជាបង្ហា ញអាំពីគាំរសូ្ងគត្ិភាពននការរ ាំបោភបាំពានែើ៏ងនើ់ងរ និងណែលក្ត្ូវបានផ្សតល់ 
ភស្តសត្តងបោយគួរឲ្យបជឿទសរច្បិត្តបានបលើសិ្ទធិមនសស្្ នងិបស្រភីាពជាមូលោា ន ។ 
 
ដ្ំណាក់កាលទ្ី ៣: ប្កទមការងារទ្ទ្ួលរនទុកសាថ នភាព្ 

ក្រមុការង្ហរទទលួបនទសរសាថ នភាព ម្ភនស្ម្ភស្ភាពស្ម្ភជិរច្បាំននួក្បាាំរបូមរពីក្រមុក្បរឹាសិ្ទធិមនសស្្ 
ណែលបបក្មើបៅរនសងឋានៈផ្លទ ល់ខែួនរបស់្ពួរបគ និងក្ត្ូវបានក្បគល់អាែត្តិឲ្យជួបក្បជសាំគ្នន យា៉ា ងបហាច្បណាស់្រ ៏
ពីរែងរនសងមយួឆ្ន ាំណែរ ស្ក្ម្ភបរ់យៈបពលក្បាាំនលងរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគនីមយួៗ បែើមបពីិចរណាបៅបលើសាថ នភាព 
ណែលក្ត្ូវបានបញ្ាូ នឲ្យបៅក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរសាថ នភាពបនោះ បោយក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរឯរសារ 
បែតឹ ង ។ ក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរសាថ នភាពបនោះ វាយត្នមែបលើររែីណែលក្ត្ូវបានបញ្ាូ នឲ្យបៅខែួន និងផ្សលិត្ 
របាយការែ៍ស្ក្ម្ភបក់្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ រមួជាមយួនងឹអនសសាស្នជ៍ារោ់រស់្តីពីវធិានការណែលក្ត្ូវបាន 
អនសវត្ត រទ់ងនឹងសាថ នភាពណាមយួណែលបង្ហា ញពគីាំរសូ្ងគត្ិភាពននការរ ាំបោភបាំពានែើ៏ងនើ់ងរ ។ ជាជបក្មើស្ 



229 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

ក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរសាថ នភាពបនោះ អាច្បស្បក្មច្បោរស់ាថ នភាពឲ្យស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ ឬ 
រ ាំលត្ប់ែតឹ ងអាជាា  ។ 
 
 
 
 
ដ្ំណាក់កាលទ្ី ៤: ប្កទមប្រឹកាសទិ្ធមិនុសស 
 ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្ ពិចរណាបៅរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគ បលើសាថ នភាពណែលក្ត្ូវបានជក្ម្ភបជូនបៅ 
ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធមិនសស្្បនោះ បោយក្រុមការង្ហរទទួលបនទសរសាថ នភាព បោយញឹរញាបត់្តមការចាំបាច្ប ់ ប៉ាសណនត 
យា៉ា ងបហាច្បណាស់្រម៏តងរនសងមយួឆ្ន ាំណែរ ។ ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្បនោះ ក្ត្ួត្ពិនតិ្យបលើរបាយការែ៍របស់្ក្រុម 
ការង្ហរទទួលបនទសរសាថ នភាព ណែលក្ត្ូវបានបញ្ាូ នបៅឲ្យខែួន បោយស្ម្ភង ត្ ់លសោះក្ត្តណត្ក្រុមក្បឹរាសិ្ទធិមនសស្្ 
ស្បក្មច្បត្តមណបបបផ្ស្ង ។ បោយម្ភនមូលោា នបៅបលើការពិចរណារបស់្ខែួនបលើសាថ នភាពមយួ ក្រុមក្បឹរា 
បនោះ អាច្បអនសវត្តវធិានការ ត្តមើមមត្ត ជាទក្មងន់នបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បិត្ត ឬ បស្ច្បរតីស្បក្មច្ប ។ ក្រមុក្បឹរាសិ្ទធិ 
មនសស្្អាច្បស្បក្មច្បបលើវធិានការែូច្បត្បៅៈ 

 បែើមបបីញ្ឈបក់ារពិចរណាបលើសាថ នភាព បៅបពលណែលការពិចរណា ឬ វធិានការបណនថម មនិក្ត្ូវបាន 
ធានា ។ 

 បែើមបោីរស់ាថ នភាពឲ្យស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ និងបស្នើស្សាំឲ្យរែាណែលពារព់ន័ធ ផ្សតល់ពត័្ ៌
ម្ភនបណនថមបៅរនសងរយៈបពលស្មក្ស្ប ។ 

 បែើមបោីរស់ាថ នភាពឲ្យស្ថិត្បៅបក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិ និងណត្ងត្តាំងមស្តនតីជាំនាញឯររាជយណែល 
ម្ភនស្មត្ថភាពខពស់្ បែើមបពីនិិត្យត្តមោនសាថ នភាព និងបើឡើបស្ច្បរតីរាយការែ៍ក្ត្ បប់ៅក្រុមក្បឹរា 
សិ្ទធិមនសស្្បនោះវញិ ។ 

 បែើមបបីញ្ឈបក់ារក្ត្ួត្ពិនិត្យប ើងវញិបលើបញ្ជា  ែូច្បណែលម្ភនណច្បងបៅរនសងនតី្ិវើិីបែតឹ ងជាលរខែៈ 
ស្ម្ភង ត្ ់បែើមបចីបប់ផ្សតើមពិចរណាជាសាធារែៈបលើររែីែូច្បគ្នន បនោះ ។ 

 បែើមបផី្សតល់អនសសាស្នថ៍ា ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) គួរណត្ផ្សតល់រិច្បចស្ហក្បត្ិបត្តិការណផ្សនរបបច្បចរបទស្ ជាំនួយរសាងស្មត្ថភាព ឬ បស្វាផ្សតល់ 
ក្បឹរាែល់រែាណែលពារព់ន័ធ ។ 

 
 ឯរសារ ាំងអស់្ណែលក្ត្ូវបានផ្សតល់បោយបសគគល នងិរោា ភបិាល ាំងឡាយ បលើសាថ នភាពណែលរាំពសង 
ក្ត្ូវបានពិចរណា រែូ៏ច្បជា បស្ច្បរតីស្បក្មច្បណែលក្ត្ូវបានអនសវត្តបៅែាំណារក់ាលបផ្ស្ងៗនននីត្ិវើិ ី បៅណត្ម្ភន 
លរខែៈស្ម្ភង ត្ ់។ បនោះរអ៏នសវត្តផ្សងណែរច្បាំបពាោះសាថ នភាពណែលក្ត្ូវបានបញ្ឈប ់។ 
 
 
 
 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្៌ម្ភនបណនថមស្តីពីគែៈរម្ភម ើកិារផ្សតល់ក្បរឹាននក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្ សូ្មបមើលជាំពូរ V 
(ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្) ននបស្ៀវបៅបនោះ ។ 

 

i 
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ឧរសមព័នធ I - ទ្ប្មង្ព់ាកយរណតឹ ង្គំរ ៊ូ សប្ារ់ការរតងឹ្ដ្៊ូចផ្ដ្លាន 
ផ្ចង្ធៅកនងុ្ៈ 

 

 ពើិសីារបណនថមននរត្កិាស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពសិី្ទធពិលរែា នងិសិ្ទធនិបយាបាយ ។ 
 អនសស្ញ្ជញ ក្បឆ្ាំង រសែរមម នងិការក្បក្ពតឹ្តមរបលើខែួន ឬទែឌ រមមឯបទៀត្  ណែលបោរបៅ 

អមនសស្្ើម ៌ឬបបនាថ របនាទ ប ឬ 
 អនសស្ញ្ជញ អនតរជាត្សិ្តីពកីារលសបបាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងជាត្សិាស្ន ៍។ 

 

  
សូ្មបង្ហា ញអាំពនីតី្វិើិណីាមយួរនសងច្បាំបណាមនតី្វិើិធីិងបលើណែលអនររាំពសងណត្បក្បើក្បាស់្ 
 
កាលបរបិច្បឆទៈ      
 
I. ពត័្ម៌្ភនស្តីពបីែើមបចទៈ 

 បគ្នត្តនាម 
 នាមខែួនមយួ (ឬ បក្ច្បើន) 
 ស្ញ្ជា ត្ ិ
 នលងណខឆ្ន ាំ និងទីរណនែងរាំបែើ ត្ 
 អាស្យោា នស្ក្ម្ភបទ់ាំនារទ់ាំនងបៅរនសងពារយបែតឹ ងបនោះ ។ 
 ចូ្បរបង្ហា ញថាបត្ើអនររាំពសងណត្ោរជូ់នពនិិត្យនូវពារយបែតឹ ងៈ 

- រនសងនាមខែួនឯងផ្លទ ល់ 
- រនសងនាមបសគគលម្ភន រប់ទៀត្ 

 
[ក្បសិ្នបបើពារយបែតឹ ង រាំពសងក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យ រនស ងនាមបសគគលម្ភន រប់ទៀត្ៈ] 

 សូ្មផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនលមអតិ្ផ្លទ ល់ខែួនែូច្បត្បៅរបស់្បសគគលបផ្ស្ងបទៀត្បនាោះ: 
 បគ្នត្តនាម 
 នាមខែួនមយួ (ឬ បក្ច្បើន) 
 ស្ញ្ជា ត្ ិ
 នលងណខឆ្ន ាំ និងទីរណនែងរាំបែើ ត្ 
 អាស្យោា ន ឬ លាំបៅោា នបច្បចសបបនន ។ 

 
 ក្បសិ្នបបើអនរ រាំពសងណត្បាំបពញត្ួនាទីបោយបានែឹង និងម្ភនការយល់ក្ពមពីបសគគលបនាោះ សូ្មបង្ហា ញ 
អាំពីការអនសញ្ជញ ត្របស់្បសគគលបនាោះស្ក្ម្ភបឲ់្យអនរបើឡើការបតឹងបនោះ ។ 
ឬ 
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 ក្បសិ្នបបើ អនរមនិក្ត្ូវបានអនសញ្ជញ ត្បទ សូ្មពនយល់អាំពីក្បបភទននទាំនារទ់ាំនងរបស់្អនរជាមយួនងឹ 
បសគគលបនាោះ និងពត័្ម៌្ភនលមអតិ្ស្តីពីមូលបហត្សណែលអនរចត្ទ់សរថាវាស្មក្ស្បក្ត្ូវបើឡើការបតឹងរនសងនាមបសគគល 
បនាោះ ។ 
  

II. រែាណែលពារព់ន័ធ/ម្ភក្ត្តណែលក្ត្វូបានរ ាំបោភបាំពាន 
 ប ម្ ោះរបស់្រែាណែលឬមយួជាភាគីននពិើសីារបណនថម (រនសងររែីណែលពារយបែតឹ ងជូនបៅ 

គែៈរម្ភម ើិការសិ្ទធិមនសស្្) ឬរប៏ានបើឡើបស្ច្បរតីក្បកាស្ណែលពារព់ន័ធ (រនសងររែីណែល 
ពារយបែតឹ ងជូនបៅគែៈរម្ភម ើិការក្បឆ្ាំងនឹងការបើឡើ រសែរមម ឬ គែៈរម្ភម ើិការទទួល 
បនទសរលសបបាំបាត្ក់ារបរ ើស្បអើងជាត្ិសាស្ន)៍ ។ 

 ម្ភក្ត្ត ាំងឡាយននរត្ិកាស្ញ្ជញ  ឬ អនសស្ញ្ជញ  ម្ភនទ ារីរែ៍ក្ត្ូវបានរ ាំបោភបាំពាន ។ 
 

III. ការបក្បើក្បាស់្ឲ្យអស់្នូវឧបាក្ស័្យរនសងក្សុ្រ/ការអនសវត្តច្បាំបពាោះយនតការអនតរជាត្បិផ្ស្ងបទៀត្ 
 វធិានការណែលក្ត្ូវបានអនសវត្ត ឬ រនសងនាមជនរងបក្គ្នោះណែលម្ភនទ ាីររែ៍ម្ភន រ ់(ឬ បក្ច្បើននារ)់ 

បែើមបរីរឲ្យបាននូវស្ាំែងបៅរនសងរែាណែលពារព់ន័ធ ច្បាំបពាោះការរ ាំបោភបាំពានណែលម្ភន 
ទ ាីររែ៍ បពាលគ៊ឺ បរៀបរាបឲ់្យបានលអិត្លអនន់ីត្ិវើិណីាខែោះ ក្ត្ូវបានពយយាមអនសវត្តរនសង 
បនាោះរមួម្ភន ឧបាក្ស័្ច្បាំបពាោះត្សោការ និងអាជាា ើរសាធារែៈបផ្ស្ងបទៀត្ផ្សងណែរ បស្ច្បរតីអោះ 
អាងណាខែោះណែលអនរបានបើឡើប ើងបៅបពលណាខែោះ និងបោយម្ភនលទធផ្សលអឡខីែោះ ។ 

 ក្បសិ្នបបើ អនរមនិបានបក្បើក្បាស់្អស់្នូវឧបាក្ស័្យ ាំងបនោះ បោយសារការអនសវត្តបលើឧបា 
ក្ស័្យ ាំងបនោះ នឹងក្ត្ូវបានអូស្បនាែ យបពលយូរក្ជុលហួស្បហត្ស វានឹងមនិម្ភនក្បសិ្ទធភាព 
បទ វាមនិក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនស្ក្ម្ភបអ់នរបទ ឬ ច្បាំបពាោះមលូបហត្សណាមយួបផ្ស្ងបទៀត្ សូ្ម 
ពនយល់អាំពីមូលបហត្សរបស់្អនរឲ្យបានពិសាត រ ។ 

 បត្ើអនរបានោរជូ់នពនិិត្យនូវបញ្ជា ែូច្បគ្នន  ស្ក្ម្ភបក់ារក្ត្ួត្ពិនិត្យបក្កាមយនតការមយួបទៀត្នន 
ការបស្សើបអបងកត្ ឬ ែាំបណាោះក្សាយជាលរខែៈអនតរជាត្ិ (ឧ ហរែ៍ែូច្បជាៈ គែៈរមមការ 
អនតរអាបមររិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ ត្សោការសិ្ទធិមនសស្្របស់្អ៊ឺរ ៉ាសប ឬ គែៈរមមការ 
អាក្ពិច្បទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ និងសិ្ទធពិលរែា) ណែរឬបទ ? 

 ក្បសិ្នបបើែូបច្បនោះណមន ចូ្បរបរៀបរាបឲ់្យបានលអិត្លអនន់ីត្ិវើិណីាមយួ (ឬ ណាខែោះ) ក្ត្ូវបាន ឬ 
រាំពសងក្ត្ូវបានពយយាមអនសវត្ត បស្ច្បរតីអោះអាងណាខែោះណែលអនរបានបើឡើប ើង បៅបពលណាខែោះ 
និងបោយម្ភនលទធផ្សលអឡីខែោះ ។ 

 

IV. អងគបហត្សននពារយបែតឹ ង 
 ចូ្បរបរៀបរាបឲ់្យបានលអិត្លអនត់្តមលាំោបក់្បវត្តិការែ៍ត្តមកាលនូវអងគបហត្ស នងិសាថ នភាពនន 

ការរ ាំបោភបាំពានណែលម្ភនទ ាីររែ៍ ។ បញ្ចូ លបញ្ជា  ាំងអស់្ណែលអាច្បពារព់ន័ធនងឹការ 
វាយត្នមែ និងការពិចរណាបលើររែីពិបស្ស្របស់្អនរ ។ សូ្មពនយល់ថាបត្ើអនរពិចរណាថា 
អងគបហត្ស និងសាថ នភាពណែលក្ត្ូវបានពិពែ៌នា រ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិរបស់្អនរបោយរបបៀប 
ណា ។ 

 ហត្ថបលធិរបស់្អនរបែើមបចទ ។ 
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V. បញ្ា ីឯរសារអម (ច្បាបច់្បមែង មនិណមនច្បាបប់ែើមបទ ណែលក្ត្វូបានភាា បជ់ាមយួនងឹពារយបែតឹ ងរបស់្អនរ): 
 លិខិត្បផ្សទរសិ្ទធិអាំណាច្បរនសងការអនសវត្តជាោយលរខែ៍អរ្រ (ក្បសិ្នបបើអនរបើឡើការបតងឹរនសង 

នាមបសគគលម្ភន រប់ទៀត្ និងបបើមនិែូបចន ោះបទ រាំពសងបើឡើយសត្តិរមមអវត្តម្ភនននការអនសញ្ជញ ត្ជារ ់
ោរ)់ ។ 

 បស្ច្បរតីស្បក្មច្បរបស់្ត្សោការរនសងក្សុ្រ និងអាជាា ើរបលើបស្ច្បរតីអោះអាងរបស់្អនរ (ច្បាបច់្បមែង 
ននច្បាបជ់ាត្ិណែលពារព់ន័ធ រម៏្ភនក្បបយាជនផ៍្សងណែរ) ។ 

 ពារយបែតឹ ង នងិបស្ច្បរតីស្បក្មច្បបោយយនតការណាមយួបផ្ស្ងបទៀត្ននការបស្សើបអបងកត្ ឬ 
ែាំបណាោះក្សាយជាលរខែៈអនតរជាត្ិ ។ 

 រក្មងឯរសារណាមយួ ឬ ភស្តសត្តងបញ្ជា រប់ផ្ស្ងបទៀត្ណែលអនរម្ភន ណែលបញ្ជា រភ់ស្តសត្តង 
ែល់បស្ច្បរតីពិពែ៌នារបស់្អនរបៅរនសងណផ្សនរ IV (ធិងបលើ) ននអងគបហត្សននបស្ច្បរតអីោះអាង 
របស់្អនរ នងិ/ឬ បស្ច្បរតីស្ាំអាងរបស់្អនរថា អងគបហត្សណែលក្ត្ូវបានពិពែ៌នា ែូច្បគ្នន នឹងការ 
រ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធិរបស់្អនរ ។ 

 
 ក្បសិ្នបបើអនរមនិភាា បម់រជាមយួនូវពត័្ម៌្ភនបនោះបទ នងិវាចាំបាច្បក់្ត្ូវបានណស្ឡងររបោយជារោ់រព់ី 
អនរ ឬ ក្បសិ្នបបើឯរសារអមមនិក្ត្ូវបានផ្សតល់ជាភាសាការង្ហររបស់្បលធិើិការោា នបទបនាោះ ការ 
ពិចរណាបលើពារយបែតឹ ងរបស់្អនរអាច្បក្ត្ូវបានពនយរបពល ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



234 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

ឧរសមព័នធ II - ធគ្នលការណ៍ផ្ណនាសំតពី្ីពាកយរណតឹ ង្សប្ារ់ការរតងឹ្ 
ដ្៊ូចផ្ដ្លានផ្ចង្ធៅកនងុ្ៈ 

 
 ពើិសីារបណនថមននអនសស្ញ្ជញ  ស្តីព ីការលសបបាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងច្បាំបពាោះស្តស្តី 

 
 
១. ព្័ត៌ានពាក់ព្័នធនឹង្អនកធដ្ើមរណតឹ ង្ាន ក់ (ឬ ធប្ចើននាក់) 

 បគ្នត្តនាម 
 នាមខែួន 
 នលងណខឆ្ន ាំ និងទីរណនែងរាំបែើ ត្ 
 ស្ញ្ជា ត្/ិភាពជាពលរែា 
 លិខិត្្ែងណែន/បលខអត្តស្ញ្ជញ ែបែ័ណ  (ក្បសិ្នបបើម្ភន) 
 បភទ 
 សាថ នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍/រូន 
 មសខង្ហរ 
 សាវត្តរជាពនធស អងគការសាធិធិងសាស្នា ក្រុមស្ងគមរចិ្បច (ក្បសិ្នបបើពារព់ន័ធ) ។ 
 អាស្យោា នបច្បចសបបនន 
 អាស្យោា ននក្បស្ែីយស៍្ក្ម្ភបលិ់ខិត្ រទ់ងណែលម្ភនលរខែៈស្ម្ភង ត្ ់ (ក្បសិ្នបបើម្ភន 

បក្ៅពីអាស្យោា នបច្បចសបបនន) ។ 
 ទូរសារ/ទូរស័្ពទ/អសីណម៉ាល 
 ចូ្បរបង្ហា ញថាបត្ើអនររាំពសងោរជូ់នពិនតិ្យនូវពារយបែតឹ ងរនសងនាមជាៈ 

- ជនរងបក្គ្នោះម្ភន រ ់ (ឬ បក្ច្បើននារ)់ ណែលម្ភនទ ាីររែ៍ណែរឬអត្ ់ ។ ក្បសិ្នបបើម្ភនក្រុម 
ជនរងបក្គ្នោះ ចូ្បរផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនជាមូលោា នអាំពបីសគគលម្ភន រ់ៗ  ។ 

- រនសងនាមជនរងបក្គ្នោះម្ភន រ ់ (ឬ បក្ច្បើននារ)់ ។ ចូ្បរផ្សតល់ភស្តសត្តងណែលបង្ហា ញអាំពីការយល់ 
ក្ពមរបស់្ជនរងបក្គ្នោះម្ភន រ ់ (ឬ បក្ច្បើននារ)់ ឬ មូលបហត្សណែលផ្សតល់យសត្តិរមមបលើការោរ ់
ជូនពិនតិ្យនូវពារយបែតឹ ងបោយគ្នម នការយល់ក្ពម ។ 

 
២. ព្័ត៌ានពាក់ព្័នធនឹង្ជនរង្ធប្គ្នេះាន ក់ (ឬ ធប្ចើននាក់) ផ្ដ្លាន 

ទ្ឡាកីរណ៍ (ប្រសនិធរើានធប្ៅព្ីធដ្ើមរណតឹ ង្) 
 បគ្នត្តនាម 
 នាមខែួន 
 នលងណខឆ្ន ាំ និងទីរណនែងរាំបែើ ត្ 
 ស្ញ្ជា ត្/ិភាពជាពលរែា 
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 លិខិត្្ែងណែន/បលខអត្តស្ញ្ជញ ែបែ័ណ  (ក្បសិ្នបបើម្ភន) 
 បភទ 
 សាថ នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍/រូន 
 មសខង្ហរ 
 សាវត្តរជាត្ិពនធស អងគការសាធិធិងសាស្នា ក្រុមស្ងគមរិច្បច (ក្បសិ្នបបើពារព់ន័ធ) ។ 
 អាស្យោា នបច្បចសបបនន 
 អាស្យោា ននក្បស្ែីយស៍្ក្ម្ភបលិ់ខិត្ រទ់ងណែលម្ភនលរខែៈស្ម្ភង ត្ ់ (ក្បសិ្នបបើម្ភន 

បក្ៅពីអាស្យោា នបច្បចសបបនន) ។ 
 ទូរសារ/ទូរស័្ពទ/អសីណម៉ាល ។ 

 

៣.  ព្័ត៌ានសតពី្ីភាគីរដ្ឋផ្ដ្លពាក់ព្័នធ 
 ប ម្ ោះរបស់្ភាគីរែា (ក្បបទស្) ។ 

 

៤. ប្រធភទ្ននការរធំលាភរំពានមួយ (ឬ ធប្ចើន) ផ្ដ្លានទ្ឡាកីរណ៍ 
 ការពិពែ៌នាអាំពីការរ ាំបោភបាំពានមយួ (ឬ បក្ច្បើន) ណែលម្ភនទ ាីររែ៍ និងចរមី្ភន រ ់ (ឬ 

បក្ច្បើននារ)់ ណែលម្ភនទ ាីររែ៍ ។ 
 កាលបរបិច្បឆទមយួ (ឬ បក្ច្បើន) 
 ទីរណនែងមយួ (ឬ បក្ច្បើន) 
 បទបបញ្ញត្តិននអនសស្ញ្ជញ ស្តីពកីារលសបបាំបាត្រ់ាល់ទក្មងន់នការបរ ើស្បអើងច្បាំបពាោះស្តស្តីបភទ 

ណែលក្ត្ូវបានរ ាំបោភបាំពានបោយម្ភនទ ាីររែ៍ ។ ក្បសិ្នបបើពារយបែតឹ ង ស្ាំបៅបៅបលើ 
បទបបញ្ញត្តិបក្ច្បើនជាងមយួ ចូ្បរពិពែ៌នាអាំពីបញ្ជា នមីយួៗបោយណ រៗពីគ្នន  ។ 

 

៥. វិធានការផ្ដ្លប្តូវ នអនុវតត ធដ្ើមបធីប្រើប្ សឲ់្យអសន់៊ូវឧ ប្សយ័ 
កនងុ្ប្សទក 

 ចូ្បរពិពែ៌នាអាំពីវធិានការណែលក្ត្ូវបានអនសវត្ត បែើមបបីក្បើក្បាស់្ឲ្យអស់្នូវឧបាក្ស័្យរនសងក្សុ្រ ។ 
ឧ ហរែ៍ៈ ការប៉ាសនប៉ាងររឲ្យបាននូវឧបាក្ស័្យក្ស្បច្បាប ់ រែាបាល ផ្សែូវច្បាប ់ បគ្នលនបយាបាយ ឬ 
រមមវើិី រនសងបនាោះរមួម្ភនៈ  

 ក្បបភទមយួ (ឬ បក្ច្បើន) ននឧបាក្ស័្យ ណែលក្ត្ូវបានណស្ឡងររ ។ 
 កាលបរបិច្បឆទមយួ (ឬ បក្ច្បើន)  
 ទីរណនែងមយួ (ឬ បក្ច្បើន)  
 នរណាបាន ផ្សតួច្បបផ្សតើមវធិានការ ។ 
 អាជាា ើរ ឬ សាថ បន័ ណាមយួ ក្ត្ូវបានបផ្លត ត្ការយរច្បិត្តទសរោរ ់។ 
 ប ម្ ោះរបស់្ត្សោការ ណែលបើឡើស្វនាការររែីបនោះ (ក្បសិ្នបបើម្ភន) ។ 
 ក្បសិ្នបបើឧបាក្ស័្យរនសងក្សុ្រ មនិក្ត្ូវបានបក្បើក្បាស់្អស់្ ចូ្បរពនយល់អាំពីមូលបហត្ស ។ 

កំណត់សាគ លៈ់ ចូ្បរភាា បម់រជាមយួនូវច្បាបច់្បមែងននរក្មងឯរសារ ាំងអស់្ណែលពារព់ន័ធ ។ 
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៦. យនតការអនតរជាតិធ្សង្ធទ្ៀត 
បត្ើបញ្ជា ែូច្បគ្នន បនោះ ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនតិ្យរចួ្បបហើយ ឬ បត្ើវារាំពសងក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពនិិត្យបក្កាមយនតការមយួបទៀត្ 
ននការបស្សើបអបងកត្ ឬ ែាំបណាោះក្សាយជាលរខែៈអនតរជាត្ណិែរឬបទ ? ក្បសិ្នបបើែូបច្បនោះណមន ចូ្បរពនយល់ៈ 

 ក្បបភទននយនតការមយួ (ឬ បក្ច្បើន) 
 កាលបរបិច្បឆទមយួ (ឬ បក្ច្បើន) 
 ទីរណនែងមយួ (ឬ បក្ច្បើន) 
 លទធផ្សល (ក្បសិ្នបបើម្ភន) 

កំណត់សាគ លៈ់ ចូ្បរភាា បម់រជាមយួនូវច្បាបច់្បមែងននរក្មងឯរសារ ាំងអស់្ណែលពារព់ន័ធ ។ 
 
៧. កាលររធិចឆទ្ និង្ហតថធលខា 
កាលបរបិច្បឆទ/ទរីណនែងៈ      
ហត្ថបលធិរបស់្អនរបែើមបែតឹ ងម្ភន រ ់(ឬ បក្ច្បើននារ)់ និង/ឬ ជនរងបក្គ្នោះម្ភន រ ់(ឬ បក្ច្បើននារ)់:  
 
៨. រញ្ា ធី ម្ េះឯកសារផ្ដ្លប្តូវ នជ៊ូនភាា រម់កជាមួយ (ច៊ូរកុំធ្ញើធចញន៊ូវ 

ឯកសារចារ់ធដ្ើម ផ្តចារ់ចមលង្រ ុធណាា េះ) 
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IX. ម៊ូលនិ្ិ និង្ជំនួយ 
 
 ម្ភនមូលនិើិ នងិជាំនួយមយួច្បាំនួន ណែលរនសងបនាោះ មូលនិើ ិនិងជាំនួយខែោះ ក្ត្ូវបានក្គបក់្គងបោយផ្លទ ល់ 
បោយការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ណែលផ្សតល់ 
ក្បបយាជនប៍ោយផ្លទ ល់ែល់ត្អួងគស្ងគមស្សីវលិ រនសងបនាោះរមួម្ភន អងគការមនិណមនរោា ភបិាល (NGO) អងគការ 
រនសងក្ស្ បម់ហាជន ស្ម្ភគមអនរវជិាា ជីវៈ និងបសគគល ាំងឡាយ ។  ាំងបនោះ អាច្បផ្សតល់ជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថសស្ក្ម្ភប ់
ស្រមមភាពរបស់្ស្ងគមស្សីវលិបៅរនសងវស័ិ្យសិ្ទធិមនសស្្ខែោះ ។ 
 
 អងគការមលូនើិ ិ បរៀបច្បាំឲ្យម្ភនជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថស បែើមបគី្នាំក្ទស្រមមភាពបៅរនសងអាែត្តិរបស់្បគ ។ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) និងការយិាល័យបផ្ស្ង 
បទៀត្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ក្គបក់្គងមូលនិើិ និងជាំនួយមយួច្បាំនួន បែើមបគី្នាំក្ទែល់ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ 
បៅកាលៈបទស្ៈខែោះ ។ អងគការមូលនិើិ ទទួលវភិាគ នស្ម័ក្គច្បិត្តពីរោា ភបិាល អងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
អងគភាពឯរជន ឬ សាធារែៈបផ្ស្ងបទៀត្ នងិបសគគល ាំងឡាយ ស្ក្ម្ភបណ់ច្បរចយ បោយអនសបោមត្តម 
អាែត្តិរបស់្បគ ។ 
 
 ជាទូបៅ អងគការស្ងគមស្សីវលិ ែូច្បជា អងគការមនិណមនរោា ភបិាល អងគការរនសងក្ស្ បម់ហាជន ក្រុម 
ស្ហគមន ៍ និងស្ម្ភគមអនរវជិាា ជីវៈ ម្ភនសិ្ទធិោរព់ារយស្សាំមូលនិើិ និងជាំនួយ ។ បៅរនសងររែីខែោះ បសគគលរ ៏
អាច្បោរព់ារយស្សាំមូលនើិិជាំនយួបានណែរ ។ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិណែលច្បងោ់រព់ារយស្សាំ គួរណត្ក្ត្ួត្ពិនិត្យបមើល 
ប ើងវញិបោយក្បុងក្បយត័្នបលើបគ្នលការែ៍ណែនាាំ និងធានាថា បគ្នលការែ៍ណែនាាំ ាំងបនោះ បាំបពញលរខ 
ខែឌ ណផ្សនររែាបាល និងបផ្ស្ងបទៀត្ ។  
 
 ឋានៈពបិក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនងឹក្រមុក្បរឹាបស្ែារចិ្បច នងិស្ងគមរចិ្បចននអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ
(ECOSOC) មនិណមនជាលរខខែឌ ស្ក្ម្ភបអ់ងគការមនិណមនរោា ភបិាល នងិត្អួងគស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ ចូ្បល 
រមួ ឬ បក្បើក្បាស់្មលូនើិ ិឬ ជាំនយួណាមយួរនសងច្បាំបណាមមលូនើិ ិឬ ជាំនយួ ាំងបនោះបនាោះបទ ។ 
 
ក.  ធតើម៊ូលនិ្ ិ នងិ្ជនំួយានអវីខ្លេះ ? 
 
 មូលនិើិ និងជាំនួយ ណែលក្ត្ូវបានក្គបក់្គងបោយការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 
ទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ម្ភនៈ 
 
     
 បស្ៀវបៅបនោះ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនជាទក្មងប់អ ិច្បក្ត្ូវនរិបៅរនសងវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR): http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ ។ 

 បៅទីបនាោះ អនរ នងឹររប ើញជាំពូរនានារបស់្បស្ៀវបៅបនោះ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនស្ក្ម្ភបប់ផ្សទរបច្បញយរមរបក្បើក្បាស់្ រែូ៏ច្បជា ការ 
ភាា បទ់ាំពរ័អសិនបើើែិត្មយួបៅទាំពរ័អសនិបើើែិត្មយួបផ្ស្ងបទៀត្ណែលម្ភនឯរសារបយាង ាំងអស់្ណែលក្ត្វូបានបញ្ចូ លបៅរនសងអត្ថបទបបាោះពសមពផ្សាយ ។ 
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 មលូនើិសិ្ម័ក្គច្បតិ្តននអងគការស្ហក្បជាជាត្សិ្ក្ម្ភបជ់នរងបក្គ្នោះបោយការបើឡើ រសែរមម ណែល 
ផ្សតល់ជាំនួយែល់ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិណែលផ្សតល់ជាំនួយណផ្សនរបវជាសាស្តស្ត ច្បិត្តសាស្តស្ត ស្ងគមរិច្បច បស្ែារិច្បច 
បស្វាជាំនួយណផ្សនរច្បាប ់ជាំនួយមនសស្្ើម ៌ឬ ទក្មងប់ផ្ស្ងបទៀត្ននជាំនួយ ែល់ជនរងបក្គ្នោះបោយការបើឡើ 
 រសែរមម និងស្ម្ភជិរននក្គួសាររបស់្ពួរបគ ។ ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិណែលម្ភនសិ្ទធ ិ រមួម្ភន ជា 
ពិបស្ស្ អងគការមនិណមនរោា ភបិាល មជឈមែឌ លសាត រនីត្ិស្មប ជាំនាញ ស្ម្ភគមជនរងបក្គ្នោះ 
មូលនិើិ និងមនទីរបពទយ នងិពសាំសូ្វញឹរញាបប់នាោះគ៊ឺ បសគគលជាអនរការពារសិ្ទធិមនសស្្ ឧ ហរែ៍ៈ 
អនរច្បាប ់ណែលបាំបពញត្ួនាទរីនសងនាមជនរងបក្គ្នោះ ។ 

 មលូនើិសិ្ម័ក្គច្បតិ្តស្ក្ម្ភបជ់នជាត្បិែើមភាគត្ចិ្ប ណែលផ្សតល់ជាំនួយស្ក្ម្ភបក់ារបើឡើែាំបែើ រ បែើមបសី្ក្មប 
ស្ក្មួលឲ្យម្ភនការចូ្បលរមួរបស់្ត្ាំណាងស្ហគមន ៍ និងអងគការរបស់្ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប បៅរនសង 
រិច្បចក្បជសាំរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ណែល រទ់ងបៅនងឹបញ្ជា របស់្ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប ។ 

 មលូនើិទិាំនសរច្បតិ្តស្ម័ក្គច្បតិ្ត ននអងគការស្ហក្បជាជាត្កិ្បឆ្ាំងនងឹទក្មងស់្ហកាលនន ស្ភាព ណែល 
ផ្សតល់ជាំនួយគបក្ម្ភងធិន ត្តូ្ច្ប ជាពិបស្ស្ ែល់អងគការស្ងគមស្សីវលិ ែូច្បជា អងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
ក្រុមស្ហគមន ៍និងក្រមុយសវជន ស្ហជពី ឬ ស្ម្ភគមអនរវជិាា ជីវៈ ណែលជួយ ែល់ជនរងបក្គ្នោះបោយ 
ទក្មងស់្ហកាលនន ស្ភាព និង 

 គបក្ម្ភង “ជយួ ស្ហគមនរ៍មួ” (ACT) ណែលផ្សតល់ជាំនួយធិន ត្តូ្ច្ប បែើមបគី្នាំក្ទែល់រិច្បចផ្សតួច្បបផ្សតើមបែតស ោះ 
បណាត ល និងអបរ់ ាំសិ្ទធិមនសស្្បៅមូលោា ន ។ 

 
 មូលនិើិពីរបផ្ស្ងបទៀត្ណែលគ្នាំក្ទែល់ស្រមមភាពរបស់្ស្ងគមស្សីវលិបលើបញ្ជា ស្ាំធិន់ៗ  រក៏្ត្ូវបានបផ្លត ត្ 
ការយរច្បិត្តទសរោរផ់្សងណែរបៅរនសងជាំពូរបនោះ:  

 មលូនើិកិ្បជាើបិបត្យយននអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ ណែលផ្សតល់មូលនិើជិាំនួយស្ក្ម្ភបគ់បក្ម្ភងណែល 
បបងកើត្ និងពក្ងងឹសាថ បន័ក្បជាើិបបត្យយ បលើររមពស់្សិ្ទធិមនសស្្ និងធានាឲ្យម្ភនការចូ្បលរមួរបស់្ 
ក្រុម ាំងអស់្បៅរនសងែាំបែើ រការក្បជាើិបបត្យយ និង 

 មលូនើិសិ្ម័ក្គច្បតិ្តស្ក្ម្ភបជ់នពកិារននអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ ណែលផ្សតល់ជាំនួយធិន ត្តូ្ច្ប បែើមបគី្នាំក្ទ 
ែល់ស្រមមភាព ណែលចត្ទ់សរជាបគ្នលបាំែងនូវការរសាងស្មត្ថភាព របស់្អងគការស្ងគមស្សីវលិ 
បែើមបចូី្បលរមួបៅរនសងការអនសវត្តអនសស្ញ្ជញ ស្តីពសិី្ទធរិបស់្ជនពកិារ ។ 

 
 ប ោះបីជាក្ត្ូវបានក្គបក់្គងបោយការយិាល័យបផ្ស្ងបទៀត្ របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិរប៏ោយ រ ៏
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ម្ភនត្ួនាទីបក្ជើស្ត្តាំង 
បៅរនសងមូលនិើិ ាំងពីរបនោះណែរ ។ 
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ព្័ត៌ានទ្ំនាក់ទ្ំនង្ 
 
មូលនិើិណែលក្ត្ូវបានក្គបក់្គងបោយការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ទទួលបនទស រ 
សិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) 
 
មលូនើិសិ្ម័ក្គច្បតិ្តននអងគការស្ហក្បជាជាត្សិ្ក្ម្ភបជ់នរងបក្គ្នោះបោយការបើឡើ រសែរមម 
មូលនិើិស្ម័ក្គច្បតិ្តននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិស្ក្ម្ភបជ់នរងបក្គ្នោះបោយការបើឡើ រសែរមម 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ ិ
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩៣ ១៥ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ១៧ 
អសីណម៉ាលៈ unvfvt@ohchr.org  
 
មលូនើិសិ្ម័ក្គច្បតិ្តស្ក្ម្ភបជ់នជាត្បិែើមភាគត្ចិ្ប 
មូលនិើិស្ម័ក្គច្បតិ្តស្ក្ម្ភបជ់នជាត្ិបែើមភាគត្ចិ្ប 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ ិ
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩១ ៦៤ ឬ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩១ ៤២  
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩០ ៦៦ 
អសីណម៉ាលៈ IndigenousFunds@ohchr.org  
 
មលូនើិទិាំនសរច្បតិ្តស្ម័ក្គច្បតិ្តននអងគការស្ហក្បជាជាត្កិ្បឆ្ាំងនងឹទក្មងស់្ហកាលនន ស្ភាព 
មូលនិើិទាំនសរច្បតិ្តស្ម័ក្គច្បិត្តននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិក្បឆ្ាំងនឹងទក្មងស់្ហកាលនន ស្ភាព 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ ិ
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩៣ ៨១ ឬ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩១ ៦៤  
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩០ ៦៦ 
អសីណម៉ាលៈ SlaveryFund@ohchr.org 

i 



240 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 
គបក្ម្ភង ‘ជយួ ស្ហគមនរ៍មួ’ (ACT) 
គបក្ម្ភងជួយ ស្ហគមនរ៍មួ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ 
វមិ្ភនជាត្ ិ
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩០ ៦១ 
អសីណម៉ាលៈ ACTProject@ohchr.org 
 
មូលនិើិណែលក្ត្ូវបានក្គបក់្គងបោយការយិាល័យបផ្ស្ងបទៀត្ របស់្អងគការស្ហក្បជាជាតិ្ ណែលរនស ងបនាោះ 
ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ទទួលបនទស រសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ម្ភនត្ួនាទីបក្ជើស្ត្តាំង 
 
មលូនើិកិ្បជាើបិបត្យយននអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ
មូលនិើិក្បជាើបិបត្យយននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ (UNDEF) 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ
One UN Plaza, Room DC1-1330 

ញូវយ៉ារ NY 10017 

ស្ហរែាអាបមររិ 
ទូរស័្ពទៈ +១ ៩១៧ ៣៦៧ ៤២ ១០ ឬ +១ ៩១៧ ៣៦៧ ៨០ ៦២ 
ទូរសារបលខៈ +១ ២១២ ៩៦៣ ១៤ ៨៦  
អសីណម៉ាលៈ democracyfund@ohchr.org 
 
មលូនើិសិ្ម័ក្គច្បតិ្តស្ក្ម្ភបជ់នពកិារននអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ
បលធិើិការោា នទទួលបនទសរអនសស្ញ្ជញ ស្តីពីសិ្ទធិរបស់្ជនពិការ 
ណផ្សនរបស្ែារិច្បច នងិរិច្បចការស្ងគម 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ
Two UN Plaza, Room DC1-1330 

ញូវយ៉ារ NY 10017 

ស្ហរែាអាបមររិ 
ទូរសារបលខៈ +១ ២១២ ៩៦៣ ០១ ១១  
អសីណម៉ាលៈ enable@ohchr.org 
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ខ្.  ធតើម៊ូលនិ្ ិ នងិ្ជនំួយ ដ្ំធណើ រការធៅធដាយរធរៀរណា ? 

 
១. ម៊ូលនិ្ិសមប័្គចតិតននអង្គការសហប្រជាជាតិសប្ារ់ជនរង្ធប្គ្នេះ ធដាយ 

ការធ្វើទារណុកមម 
 

 អាែត្តិរបស់្មលូនើិសិ្ម័ក្គច្បតិ្តននអងគការស្ហក្បជាជាត្សិ្ក្ម្ភបជ់នរងបក្គ្នោះបោយការបើឡើ រសែរមម 
ក្ត្ូវណត្ផ្សតល់ជាំនយួែល់គបក្ម្ភងជាំនួយមនសស្្ើម ៌ (ណផ្សនរបវជាសាស្តស្ត ច្បិត្តសាស្តស្ត ច្បាប ់ស្ងគមរិច្បច និងហិរញ្ញ វត្ថស) 
ជនរងបក្គ្នោះបោយការបើឡើ រសែរមម និងស្ម្ភជិក្គសួាររបស់្ពួរបគ ត្តមរយៈបណាត ញជាំនួយណែលក្ត្ូវបាន 
បបងកើត្ប ើង ណែលត្តមើមមត្ត ជាត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ែូច្បជា អងគការមនិណមនរោា ភបិាល មជឈមែឌ លសាត រនីត្ ិ
ស្មប ជាំនាញ ស្ម្ភគមជនរងបក្គ្នោះ មូលនិើិ និងមនទីរបពទយ និងបោយពសាំសូ្វញឹរញាបប់នាោះ គ៊ឺ បសគគលជាអនរ 
ការពារសិ្ទធិមនសស្្ ។ ពារយស្សាំជាំនួយពីអងគភាពរោា ភបិាល ស្ភា ឬ រែាបាល គែបរ្នបយាបាយ ឬ ច្បលនា 
បស្រភីាពជាត្ិ មនិអាច្បទទួលយរបានបទ ។ 
 
 មូលនិើិស្ម័ក្គច្បតិ្តស្ក្ម្ភបជ់នរងបក្គ្នោះបោយការបើឡើ រសែរមម គ៊ឺជាមូលនិើិើាំបាំផ្សសត្ណែលក្ត្ូវបាន 
ក្គបក់្គងបោយការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ណែលរមួ 
វភិាគ នែល់គបក្ម្ភងណែលក្ត្ូវបានអនសវត្តបោយត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិបៅរនសងក្បបទស្ច្បាំននួជាង ៦០ ។ មូលនិើ ិ
បនោះ ក្ត្ូវបានក្គបក់្គងបោយបោរអគគបលធិើិការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ណផ្សអរបលើការណែនាាំរបស់្ក្រុមក្បឹរា 
អនរទទួលក្គបក់្គង ។ ក្រុមក្បរឹាបនោះ ជួបក្បជសាំគ្នន ពីរែងរនសងមយួឆ្ន ាំបៅរនសងណខ រសមាៈ បលើបញ្ជា បគ្នលនបយាបាយ 
និងបៅណខ ត្សោ បែើមបកី្បគល់ជាំនួយ ។ ក្រមុក្បឹរាបនោះ ក្ត្តួ្ពិនិត្យប ើងវញិបលើរបាយការែ៍ស្តីពីការបក្បើក្បាស់្ 
ជាំនួយមសនៗ នងិអនសមត័្អនសសាស្នស៍្តីពីជាំនួយលមី នងិរជ៏ួបក្បជសាំជាមយួនងឹម្ភច ស់្ជាំនួយើមមត្តរបស់្អងគការ 
មូលនិើិផ្សងណែរ រែូ៏ច្បជា ម្ភច ស់្ជាំនួយជាលរខែៈសាថ បន័បផ្ស្ងបទៀត្ និងពិភារាបលើបញ្ជា បគ្នលនបយាបាយ 
ណែល រទ់ងនងឹជាំនួយស្ក្ម្ភបជ់នរងបក្គ្នោះបោយការបើឡើ រសែរមម ។  
 
 បលធិើិការោា ន និងក្រុមក្បរឹារបស់្អងគការមូលនិើិ ម្ភនមូលោា នបៅឯការយិាល័យឧត្តមស្នងការ 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) បៅរនសងទីក្រុងហ ស្ ៊ឺណែវ ។ បលធិើិការោា នបនោះ 
រាំែត្អ់ាំពីភាពណែលអាច្បទទលួយរបានននពារយស្សាំជាំនួយស្ក្ម្ភបជ់ាំនួយស្ក្ម្ភបគ់បក្ម្ភង ច្បាំណែរឯវា គ៊ឺជា 
ត្ួនាទីរបស់្ក្រុមក្បឹរារនសងការវនិិច្បឆយ័បលើពារយស្សាំជាំនួយបោយណផ្សអរបលើលរខែស្មបត្តរិបស់្បគ ។ ក្រុមក្បឹរា 
បនោះ ពិចរណាបលើរត្តត មយួច្បាំនួនៈ 

 ច្បាំនួនជនរងបក្គ្នោះបោយការបើឡើ រសែរមម និងស្ម្ភជរិក្គួសាររបស់្ពួរបគ ណែលក្ត្ូវបានផ្សតល់ជាំនយួ 
បោយគបក្ម្ភង ។ 

 ក្បបភទននការបើឡើ រសែរមមណែលក្ត្ូវបានស្ ូក្ ាំ និងឥទធពិលបនតមរបទៀត្ ណែលក្ត្ូវបានទទួលរង ។ 
 ក្បបភទជាំនួយណែលក្ត្ូវការចាំបាច្ប ់។ 
 បទពិបសាើនណ៍ផ្សនរវជិាា ជីវៈរបស់្បសគគលិរគបក្ម្ភង រនសងការជយួ ជនរងបក្គ្នោះបោយការបើឡើ រសែរមម ។ 
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 ររែីសិ្រារបស់្ជនរងបក្គ្នោះណែលក្ត្ូវបានផ្សតល់ជាំនួយ នងិ 
 ត្ក្មូវការឲ្យជួយ គបក្ម្ភងធិន ត្តូ្ច្ប ស្ក្ម្ភបជ់ាំនួយមនសស្្ើមស៌្ក្ម្ភបជ់នរងបក្គ្នោះបោយការបើឡើ រសែ 

រមម ណែលគបក្ម្ភងធិន ត្តូ្ច្បភាគបក្ច្បើន ាំងបនាោះ ម្ភនមូលនិើជិាំនួយត្ចិ្បត្ួច្បណាស់្បៅរនសងត្ាំបន ់
អាទិភាពៈ អាក្ពិច្ប អាស្សី អាស្សីរណាត ល និងអ៊ឺរ ៉ាសបធិងបរើត្ ។  

 
 ជាំនួយពីអងគការមូលនិើិ រមួបញ្ចូ លរយៈបពល ១២ ណខ ។ ពារយស្សាំជាំនួយលមីស្ក្ម្ភបក់ារបនតគបក្ម្ភង 
អាច្បក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យ និងជាំនួយលមី ក្ត្ូវបានផ្សតល់អនសសាស្ន ៍ ឲ្យណត្ក្រុមក្បរឹាទទួលបានរបាយការែ៍ 
ែាំបែើ រការហិរញ្ញ វត្ថស នងិស្វនរមមស្តីពកីារបក្បើក្បាស់្ជាំនយួមសនៗណែលគួរឲ្យបពញច្បតិ្ត ។ 
 
 ខួបជាំនួយ គ៊ឺឆ្ន ាំនីមយួៗែូច្បត្បៅៈ 

 កាលបរបិច្បឆទរាំែត្ទ់ទួលពារយស្សាំជាំនួយ និងរបាយការែ៍ស្តីពីការបក្បើក្បាស់្ជាំនួយមសនៗ: នលងទ ី ១ 
ណខ បមសា ។ 

 ការវភិាគបោយបលធិើិការោា នបលើពារយស្សាំជាំនួយ រែូ៏ច្បជា ទស្្នរចិ្បចពិនតិ្យបក្ជើស្បរ ើស្ជាមសនបៅ 
កានអ់នរោរព់ារយស្សាំជាំនួយណែលអាច្បទទួលយរបានៈ ពណីខ បមសា ែល់ណខ រញ្ជញ  ។ 

 រិច្បចក្បជសាំរបស់្ក្រុមក្បរឹាអនរទទួលក្គបក់្គងៈ ណខ ត្សោ ។ 
 ពត័្ម៌្ភនស្ក្ម្ភបអ់នរោរព់ារយស្សាំជាំនួយស្តីពីអនសសាស្នរ៍បស់្ក្រុមក្បឹរាៈ ណខ វចិ្បឆកិា ។ 
 ការទូ ត្ល់វកិាជាំនួយៈ ណខ មររា ននឆ្ន ាំ បនាទ បព់កីារោរព់ារយស្សាំ ។ 

 
វិ្ីធប្រើប្ សម់៊ូលនិ្សិមប័្គចិតតននអង្គការសហប្រជាជាតិសប្ារជ់នរង្ធប្គ្នេះ
ធដាយការធ្វើទារណុកមម76 
 
ធតើនរណាានសទិ្ធិទ្ទ្ួល នជំនួយ?  

 
 ម្ភនណត្អងគភាពមនិណមនរោា ភបិាលប៉ាសបណាណ ោះ អាច្បោរព់ារយស្សាំបាន ។ បនោះរមួម្ភន អងគការមនិណមន 

រោា ភបិាល មជឈមែឌ លសាត រនីត្ិស្មប ជាំនាញ ស្ម្ភគមជនរងបក្គ្នោះ មូលនិើិ នងិមនទីរបពទយ និង 
បោយពសាំសូ្វញឹរញាបប់នាោះគ៊ឺ បសគគលជាអនរការពារសិ្ទធិមនសស្្ ឧ ហរែ៍ៈ អនរច្បាបណ់ែលបាំបពញ 
ត្ួនាទីរនសងនាមជនរងបក្គ្នោះ ។ 

 ពារយស្សាំជាំនួយពីរោា ភបិាល ច្បលនាបស្រភីាពជាត្ិ ឬ គែបរ្នបយាបាយ មនិអាច្បទទួលយរបាន 
បទ ។ 

 ក្រុមអនរទទួលផ្សលផ្លទ ល់របស់្គបក្ម្ភង ក្ត្ូវណត្ជាជនរងបក្គ្នោះបោយការបើឡើ រសែរមម ែូច្បណែលក្ត្ូវ
បានណស្ឡងយល់បៅរនសងម្ភក្ត្ត ១ ននបស្ច្បរតីក្បកាស្ ស្តីពីរិច្បចការពារមនសស្្ ាំងអស់្ពីការណែលក្ត្ូវ 
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 រោា ភបិាល អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងអងគភាពឯរជន ឬ សាធារែៈបផ្ស្ងបទៀត្ អាច្បរមួវភិាគ នែល់អងគការមូលនិើិបាន ។ ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភន 
ស្តីពីរបបៀបរមួវភិាគ ន សូ្ម រទ់ងនងឹបលធិើកិារោា នរបស់្អងគការមូលនើិិបនាោះ ។ 
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បានោរឲ់្យស្ថិត្បៅបក្កាមការបើឡើ រសែរមម និងក្បក្ពតឹ្តរមមែប៏ោរបៅ អមនសស្្ើម ៌ឬ បថារ ប ឬ 
ការោរទ់ែឌ រមមបផ្ស្ងបទៀត្ ឬ ស្ម្ភជិរក្គសួារផ្លទ ល់របស់្ពួរបគ ។ 

 បសគគលិរណែលចូ្បលរមួពារព់ន័ធបៅរនសងគបក្ម្ភង គួរណត្ម្ភនបទពិបសាើនប៍លើជាំនួយផ្លទ ល់ច្បាំបពាោះជនរង 
បក្គ្នោះបោយការបើឡើ រសែរមម និងគបក្ម្ភង គួរណត្ម្ភនបហើយជាបក្ស្ច្បណែលនឹងែាំបែើ រការបៅបពល 
ោរជូ់នពនិិត្យស្ាំបែើ ស្សាំជាំនយួ ។ 

 ពារយស្សាំជាំនួយក្ត្ូវណត្បានបរៀបច្បាំប ើង បោយបក្បើក្បាស់្ទក្មងព់ារយស្សាំជាទក្មងប់អ ិច្បក្ត្ូនិច្ប របស់្ 
អងគការមូលនិើ ិ ណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសងវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 

 ពារយស្សាំជាំនួយក្ត្ូវណត្បានោរជូ់នពនិិត្យបៅបលធិើិការោា នរបស់្អងគការមូលនើិិ បៅមសននលងទី ១ ណខ 
បមសា បរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ។ 

 
អនរោរព់ារយស្សាំជាំនួយបលើរទីមយួបៅអងគការមូលនើិិ គួរណត្ៈ 

 ផ្សតល់ពត័្ម៌្ភនជាមូលោា នស្តីពអីងគការរបស់្បគ ។ 
 បង្ហា ញថា បសគគលិររបស់្ខែួន ម្ភនបទពិបសាើនព៍ារព់ន័ធបៅរនសងការផ្សតល់ជាំនួយផ្លទ ល់ែល់ជនរងបក្គ្នោះ 

បោយការបើឡើ រសែរមម (អាជីវក្បវត្តិ គួរណត្ក្ត្ូវបានជូនភាា បម់រជាមយួ) ។ 
 ពនយល់អាំពីបគ្នលបាំែង នងិការបើឡើយសត្តិរមមច្បាំបពាោះគបក្ម្ភង និង 
 ផ្សតល់លរខនតិរៈរបស់្អងគការ ។ 

 
ធតើគធប្ាង្ប្រធភទ្ណាខ្លេះ ប្តូវ នទ្ទ្ួលយក ? 
 ពារយស្សាំជាំនួយ គួរណត្ម្ភនបគ្នលបាំែងផ្សតល់នូវជាំនួយណផ្សនរបវជាសាស្តស្ត ច្បិត្តសាស្តស្ត ស្ងគមរិច្បច បស្ែារចិ្បច 

ច្បាប ់មនសស្្ើម ៌ឬ ទក្មងប់ផ្ស្ងបទៀត្ននជាំនួយ ែល់ជនរងបក្គ្នោះបោយការបើឡើ រសែរមម និងស្ម្ភជរិ 
ក្គួសាររបស់្ពួរបគ ។ 

 ពារយស្សាំជាំនួយស្ក្ម្ភបគ់បក្ម្ភងណែលពារព់ន័ធនឹងការបើឡើស្ម្ភហរែ័រមមស្ងគម ឬ បស្ែារិច្បចរបស់្ជន 
រងបក្គ្នោះបោយការបើឡើ រសែរមមបៅរនសងស្ងគម រនសងបនាោះរមួម្ភន ការបែតស ោះបណាត លវជិាា ជីវៈស្ក្ម្ភប ់
ជនរងបក្គ្នោះបនាោះឯងផ្សងណែរ ក្ត្ូវបានទទួលយរ ។ 

 បោយអាក្ស័្យបៅបលើមូលនិើិណែលម្ភន ជាំនួយមយួច្បាំនួនតូ្ច្ប រអ៏ាច្បក្ត្ូវបានផ្សតល់ជូនផ្សងណែរស្ក្ម្ភប ់
ការបែតស ោះបណាត លអនរវជិាា ជីវៈ ឬ ការបរៀបច្បាំស្ននិសី្ទ នងិសិ្កាខ សាោ បោយបផ្លត ត្ការយរច្បិត្តទសរ 
ោរព់ិបស្ស្បៅបលើការពយបាលជនរងបក្គ្នោះបោយការបើឡើ រសែរមម ។ 

 ពារយស្សាំជាំនួយស្ក្ម្ភបគ់បក្ម្ភងណែលម្ភនបគ្នលបាំែងបើឡើយសទធនាការក្បឆ្ាំងនឹងការបើឡើ រសែរមម ការ 
ទបស់ាក ត្ក់ារបើឡើ រសែរមម ឬ ការផ្សតល់ជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថសែល់គបក្ម្ភងបផ្ស្ងបទៀត្ នឹងមនិក្ត្ូវបានទទលួ 
យរប ើយ ។ 

 ពារយស្សាំជាំនួយស្ក្ម្ភបគ់បក្ម្ភងណែលពារព់ន័ធនឹងការបស្សើបអបងកត្ ការសិ្រា ការក្សាវក្ជាវ ការបបាោះ 
ពសមពផ្សាយក្ពតឹ្តិបក្ត្សារពត័្ម៌្ភន ឬ ស្រមមភាពក្ស្បែៀងគ្នន បនោះ នឹងមនិក្ត្ូវបានទទួលយរប ើយ ។ 



244 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 ជាទូបៅ ពារយស្សាំជាំនួយស្ក្ម្ភបគ់បក្ម្ភងណែលម្ភនបគ្នលបាំែងបើឡើហិរញ្ញបប ន ែល់ការបបងកើត្ 
អងគការមនិណមនរោា ភបិាលលមី ឬ អងគការស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ នឹងមនិក្ត្ូវបានទទួលយរប ើយ ។ 

 អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ណែលោរជូ់នពិនិត្យនូវពារយស្សាំជាំនួយ 
ស្ក្ម្ភបគ់បក្ម្ភង បែើមបផី្សតល់បស្វាជាំនួយណផ្សនរច្បាបផ់្លទ ល់ែល់ជនរងបក្គ្នោះបោយការបើឡើ រសែរមម គួរ 
ណត្ោរជូ់នពនិិត្យនូវពត័្ម៌្ភនស្តីពីថាបត្ើត្សោការ អាច្បផ្សតល់ជាំនួយណផ្សនរច្បាបប់ោយឥត្គតិ្នលែ បែើមបកីារ 
ពារជនរងបក្គ្នោះ បោយអនសបោមបៅត្តមច្បាបជ់ាត្ិ ណែរឬអត្ ់ ។ បញ្ា ីប ម្ ោះជនរងបក្គ្នោះណែលក្ត្ូវ 
បានផ្សតល់ជាំនួយបក្កាមជាំនួយណផ្សនរច្បាប ់គួរណត្ក្ត្ូវបានផ្សតល់ រមួជាមយួនឹងទក្មងព់ារយស្សាំជាំនួយ ។ 

 អងគការមូលនិើិ មនិផ្សតល់ស្ាំែងណផ្សនរហិរញ្ញ វត្ថសែល់ជនរងបក្គ្នោះបទ ។ 
 
ជំនួយសធស្តងាគ េះរនាទ ន់ 

 
 ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បោរជូ់នពនិិត្យបោយណ រនូវស្ាំបែើ ស្សាំជាំនួយស្បស្តង្ហគ ោះបនាទ ន ់ បៅច្បបនាែ ោះវគគ 
ក្បជសាំបពញអងគពីរ របស់្ក្រុមក្បឹរាស្ក្ម្ភបគ់បក្ម្ភងណែលក្ត្ូវបានផ្សតល់ឧបត្ថមាើនបែិភាគបច្បចសបបនន បោយអងគ 
ការមូលនិើ ិ ណែលជបួក្បទោះនឹងការលាំបារណផ្សនរហិរញ្ញ វត្ថស ។  ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ គួរណត្បផ្សាើបច្បញនូវស្ាំបែើ ស្សាំ 
របស់្ខែួនស្ក្ម្ភបម់ូលនើិិជាំនយួស្បស្តង្ហគ ោះបនាទ នជ់ាទក្មងព់ារយស្សាំជាំនួយរបស់្បលធិើិការោា ន រែូ៏ច្បជាលិខិត្ 
ពិសាត រណែលពនយល់អាំពីមូលបហត្សណែលបគក្ត្ូវការជាំនួយណផ្សនរហិរញ្ញ វត្ថសស្បស្តង្ហគ ោះបនាទ នប់នោះ ។ ពារយស្សាំជាំនួយ 
នឹងក្ត្ូវបានចត្ទ់សរថាអាច្បទទួលយរបាន ណត្រនសងររែីណែលសាថ នភាពណែលមនិអាច្បពយររែ៍បាន បាន 
បច្បញជាលទធផ្សល រនសងការបរើនប ើងភាែ មៗនូវច្បាំនួនជនរងបក្គ្នោះណែលក្ត្ូវបានផ្សតល់ជាំនួយ (ឧ ហរែ៍ែូច្បជា 
លទធផ្សលននការមរែល់បោយគាំហសគននជនរងបក្គ្នោះបោយការបើឡើ រសែរមម បោយសារណត្វបិត្តិមនសស្្ើម)៌ ។ 
 

រធរៀរដាក់ជ៊ូនព្ិនិតយន៊ូវពាកយសុជំំនួយធៅអង្គការម៊ូលនិ្ិ 
 
 ជាទូបៅ ពារយស្សាំជាំនួយគួរណត្ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំប ើង ត្តមរយៈក្បពន័ធក្គបក់្គងជាំនួយជាទក្មងប់អ ិច្ប 
ក្ត្ូនិច្ប ។ បោយណ រ ពារយស្សាំជាំនួយអាច្បក្ត្ូវបានបផ្សាើបច្បញជាទក្មងក់្រោស្ ណែលក្ត្ូវបានបផ្សាើត្តមអាកាស្ 
យាន ឬ អសីណម៉ាល ។ ទក្មងព់ារយស្សាំជាំនួយ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភន បៅបពលម្ភនការបស្នើស្សាំពីបលធិើិការោា ន ។ 
 
ទ្ីកផ្នលង្ផ្ដ្លប្តវូដាក់ជ៊ូនព្ិនិតយពាកយសុជំំនួយ 
 
ម៊ូលនិ្ិសមប័្គចតិតននអង្គការសហប្រជាជាតិសប្ារ់ជនរង្ធប្គ្នេះ ធដាយការធ្វើ 
ទារណុកមម 
ការយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្ួលរនទុកសទិ្ធិមនុសស 
វមិ្ភនជាត្ ិ
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩៣ ១៥ 
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ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩១៧ ៩០ ១៧ 
អសីណម៉ាលៈ unvfvt@ohchr.org  
  

បៅបពលោរជូ់នពនិតិ្យពារយស្សាំជាំនយួ សូ្មរត្ស់្ម្ភគ ល់ៈ 
 បលធិើិការោា នរបស់្អងគការមូលនិើ ិ នឹងមនិទទួលយរពារយស្សាំជាំនួយណែលមនិបក្បើក្បាស់្ទក្មងព់ារយស្សាំ 

ជាំនួយរបស់្អងគការមូលនិើ ិមនិផ្សតល់ពត័្ម៌្ភន ាំងអស់្ណែលក្ត្ូវបានបស្នើស្សាំ មនិក្ត្ូវបានច្បសោះហត្ថបលធិ និង 
ច្បសោះកាលបរបិច្បឆទបោយអនរែឹរនាាំគបក្ម្ភង ឬ បោយរបបៀបណាមយួ មនិអនសបោមបៅត្តមបគ្នលការែ៍ 
ណែនាាំរបស់្អងគការមូលនើិិ ។ 

 ពារយស្សាំជាំនួយ អាច្បក្ត្ូវបានស្របស្រជាភាសាអងប់គែស្ បារាាំង ឬ បអស្ា៉ាញ ។ 
 
 ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថម ស្តីពមីលូនើិសិ្ម័ក្គច្បតិ្តននអងគការស្ហក្បជាជាត្សិ្ក្ម្ភបជ់នរងបក្គ្នោះ បោយ 
ការបើឡើ រសែរមម ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ 
សិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 
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២. ម៊ូលនិ្ិសមប័្គចតិតសប្ារ់ជនជាតិធដ្ើមភាគតិច 

 

 មលូនើិសិ្ម័ក្គច្បតិ្តស្ក្ម្ភបជ់នជាត្បិែើមភាគត្ចិ្ប ពយយាមស្ក្មបស្ក្មួលឲ្យម្ភនការចូ្បលរមួរបស់្ 
ត្ាំណាងននស្ហគមន ៍ នងិអងគការជនជាត្ិបែើមភាគត្ចិ្ប បៅរនសងអងគពីររបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិណែលបើឡើ 
ការង្ហរធិងសិ្ទធិជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្បៈ 

 យនតការមស្តនតជីាំនាញទទលួបនទសរសិ្ទធរិបស់្ជនជាត្បិែើមភាគត្ចិ្ប និង 
 បវទកិាអច្បនិស្តនតយស៍្តីពបីញ្ជា ជនជាត្បិែើមភាគត្ចិ្ប ។ 

 

 យនតការមស្តនតីជាំនាញទទួលបនទសរសិ្ទធិរបស់្ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប គ៊ឺជាយនតការលមីរបស់្ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធ ិ
មនសស្្77 ណែលជាំនួស្ក្រមុការង្ហរទទលួបនទសរជនជាត្បិែើមភាគត្ចិ្បននអត្តី្អនសគែៈរមមការទទួលបនទសរការ 
បលើររមពស់្ និងរិច្បចការពារសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 
 
 
 

 បវទិកាអច្បិនស្តនតយស៍្តីពីបញ្ជា ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប ណែលជាអងគផ្សតល់ក្បឹរារបស់្ក្រមុក្បរឹាបស្ែារចិ្បច នងិ 
ស្ងគមរចិ្បចននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ គ៊ឺជាអងគរក្មតិ្ខពស់្ ណែលម្ភនមូលោា នបៅរនសងទីក្រុងញូវយ៉ារ ណែលរមួ 
ច្បាំណែរែល់រិច្បចស្ហក្បត្បិត្តិការអនតរទីភាន រង់្ហរបលើបញ្ជា ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប ។ មលូនិើិស្ម័ក្គច្បិត្តស្ក្ម្ភប ់
ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប ណែលក្ត្ូវបានក្គបក់្គងបោយការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ផ្សតល់ជាំនយួស្ក្ម្ភបក់ារបើឡើែាំបែើ រែល់ត្ាំណាងរបស់្ជនជាត្ិបែើមភាគត្ចិ្ប និង 
អងគការណែលបើឡើការង្ហរជាមយួនឹងពួរបគ បែើមបចូី្បលរមួបៅរនសងអងគ ាំងបនោះ ។ ត្តមរបបៀបបនោះ ត្ួអងគស្ងគម 
ស្សីវលិននជនជាត្ិបែើមភាគត្ចិ្ប អាច្បរមួច្បាំណែរជាំនាញរបស់្ខែួន និងយរមរក្បបទស្ខែួនវញិនូវបមបរៀន 
បទពិបសាើន ៍។ 
 

 មូលនិើិបនោះ ក្ត្ូវបានក្គបក់្គងបោយបោរអគគបលធិើកិារអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ បោយអនសបោម 
បៅត្តមច្បាប ់ និងវធិានហិរញ្ញ វត្ថសរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ បោយទទួលបានការណែនាាំពីក្រុមក្បរឹាអនរ 
ទទួលក្គបក់្គង ណែលស្ម្ភជរិ ាំងអស់្របស់្ក្រុមក្បរឹាអនរទទួលក្គបក់្គងបនោះ ម្ភនបទពិបសាើនធ៍ិងបញ្ជា  
ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប ។  
 
 
 
 
 

                                                 
77

 ណែលក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងបោយបស្ច្បរតសី្បក្មច្បច្បតិ្តបលខ 6/36 ច្បសោះនលងទី ១៤ ណខ ើនូ ឆ្ន ាំ ២០០៧ ។ 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពយីនតការមស្តនតីជាំនាញ សូ្មបមើលជាំពូរ V (ក្រមុក្បរឹាសិ្ទធមិនសស្្) 
ននបស្ៀវបៅបនោះ ។ 
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វិ្ីធប្រើប្ សម់៊ូលនិ្សិមប័្គចិតតសប្ារ់ជនជាតិធដ្ើមភាគតិច78 
 

 ការរមួច្បាំណែរ និងការចូ្បលរមួែស៏្រមមរបស់្ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិបៅថាន រម់ូលោា ន ជាត្ិ និងអនតរជាត្ ិ
បានជួយ យា៉ា ងបក្ច្បើន រនសងការបើឡើឲ្យច្បបក្មើនបជឿនបលឿនបៅមសខ បលើបញ្ជា ជនជាត្ិបែើមភាគត្ចិ្បបៅបលើពិភព 
បោរ ។ សាថ បន័របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប ជាឧបររែ៍ស្រមមភាពែ ៏
ស្ាំធិនស់្ក្ម្ភបត់្ួអងគស្ងគមស្សីវលិណែលបើឡើការង្ហរជាមយួនឹងជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប នងិបែើមបកី្រុមស្ងគមស្សីវលិ 
ននជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្បខែួនឯង ។ ជាំនួយស្ក្ម្ភបក់ារបើឡើែាំបែើ ររបស់្មូលនិើិបនោះ ម្ភនបគ្នលបាំែងបបងកើន 
ច្បាំនួន នងិនានាភាពននជនជាត្ិបែើមភាគត្ចិ្បបៅរនសងអងគ ាំងបនោះ ។ 
 
នរណា ានសទិ្ធិទ្ទ្លួជំនួយ? 

 
 ត្ាំណាងជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្បននអងគការ និងស្ហគមនរ៍បស់្ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្បៈ 

 ណែលបបើមនិែូបចន ោះបទ នឹងមនិអាច្បចូ្បលរមួរនសងវគគក្បជសាំបពញអងគរបស់្យនតការមស្តនតីជាំនាញ ឬ បវទិកា 
អច្បិនស្តនតយប៍ទ និង 

 ណែលអាច្បរមួច្បាំណែរែល់ច្បាំបែោះែងឹែក៏្ជាលបក្ៅ ណែលក្ត្ូវបានអនសវត្តបោយយនតការមស្តនតីជាំនាញ ឬ 
បវទិកាអច្បិនស្តនតយ ៍  រទ់ងនឹងបញ្ជា ណែលប៉ាោះពាល់ែល់ជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប នងិរន៏ឹងធានាែល់ 
ត្ាំណាងត្តមភូមសិាស្តស្តែទូ៏លាំទូោយផ្សងណែរ ។ 

 
លកខខ្ណឌ ននការដាក់ពាកយសុជំំនួយ 

 
 ជាំនួយស្ក្ម្ភបក់ារបើឡើែាំបែើ រក្ត្ូវបានផ្សតល់ជូនបៅត្តមបសគគល បពាលគ៊ឺ អងគការ ឬ ក្រមុអនរទទួលផ្សល 

មនិអាច្បបស្នើស្សាំថាជាក្រុមអនរទទួលផ្សលគួរណត្ក្ត្ូវបានជាំនសួ្បោយម្ភន រប់ទៀត្បទ ។ 
 ពារយស្សាំជាំនួយរបស់្បសគគលក្ត្វូណត្បានអមបោយលិខិត្បញ្ជា រល់រខែស្មបត្តិ ណែលក្ត្ូវបានច្បសោះហត្ថ

បលធិបោយអនរក្បត្ិបត្តិរបស់្អងគការជនជាត្ិបែើមភាគត្ចិ្បរបស់្ពួរបគ ។ ក្រុមក្បឹរា នងឹមនិក្ត្តួ្
ពិនិត្យបលើលិខិត្ណែលក្ត្ូវបានច្បសោះហត្ថបលធិបោយអនរោរព់ារយស្សាំជាំនួយខែួនឯងបនាោះបទ ។ 

 រនសងអងគការមយួ អនរោរព់ារយស្សាំជាំនួយជាអត្ិបរម្ភ អាច្បម្ភនពីរនារ ់។ 
 អនរោរព់ារយស្សាំជាំនួយ ក្ត្ូវបានបស្នើស្សាំឲ្យោរជូ់នពិនតិ្យនូវពារយស្សាំជាំនួយ និងលិខតិ្បញ្ជា រល់រខែ 

ស្មបត្តិជាភាសាការង្ហររបស់្បលធិើិការោា នននក្រុមក្បឹរា (ភាសាអងប់គែស្ បារាាំង ឬ បអស្ា៉ាញ) ។ 
 អនរោរព់ារយស្សាំជាំនួយ ក្ត្ូវបានបស្នើស្សាំឲ្យបង្ហា ញអាំពីការទទួលខសស្ក្ត្ូវរបស់្ពួរបគបៅរនសងអងគការ ឬ 

ស្ហគមនរ៍បស់្ពរួបគ ។ 
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 រោា ភបិាល អងគការមនិណមនរោា ភបិាល និងអងគភាពឯរជន ឬ សាធារែៈបផ្ស្ងបទៀត្ អាច្បរមួវភិាគ នែល់អងគការមូលនិើិបាន ។ ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភន 
ស្តីពីរបបៀបរមួវភិាគ ន សូ្ម រទ់ងនងឹបលធិើកិារោា នរបស់្អងគការមូលនើិិបនាោះ ។ 
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 អនសសាស្នរ៍បស់្ក្រុមក្បឹរាណែលជាក្បបយាជនែ៍ល់អនរោរព់ារយស្សាំជាំនួយ បែើមបចូី្បលរមួរនសងវគគក្បជសាំ 
បពញអងគរបស់្បវទិកាអច្បិនស្តនតយ ៍ មនិក្ត្ូវមនិោរប់ញ្ចូលអនសសាស្នម៍យួបទៀត្ បែើមបចូី្បលរមួរនសង 
យនតការមស្តនតីជាំនាញប ើយ នងិក្ចស្មរវញិ ។  

 
 
 

ទ្ីកផ្នលង្ផ្ដ្លប្តវូដាក់ពាកយសុជំំនួយ 
 
 ទក្មងព់ារយស្សាំជាំនួយ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសងវសបិសាយ របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) នងិក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យបៅក្ត្ឹមនលងទ ី ១ ណខ ត្សោ 
បរៀងរាល់ឆ្ន ាំ បៅកានៈ់ 
 
ម៊ូលនិ្ិសមប័្គចតិតសប្ារ់ជនជាតិធដ្ើមភាគតិច 
ការយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្ួលរនទុកសទិ្ធិមនុសស 
វមិ្ភនជាត្ ិ
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩១ ៦៤ ឬ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩១ ៤២ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩០ ៦៦ 
អសណីម៉ាលៈ IndigenousFunds@ohchr.org 
 
 បែើមបរីរបានពត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពកីារង្ហររបស់្ជនជាត្បិែើមភាគត្ចិ្បរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគ
ការស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ចូ្បរចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នង 
ការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 
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៣. ម៊ូលនិ្ ទិ្នំកុចតិតសមប័្គចតិត ននអង្គការសហប្រជាជាតបិ្រឆ្ងំ្នងឹ្ទ្ប្មង្ ់

សហកាលននទាសភាព្ 
 

 មលូនើិទិាំនសរច្បតិ្តស្ម័ក្គច្បតិ្តននអងគការស្ហក្បជាជាត្កិ្បឆ្ាំងនងឹទក្មងស់្ហកាលនន ស្ភាព ផ្សតល់ 
ជាំនយួគបក្ម្ភងធិន ត្តូ្ច្ប ជាពិបស្ស្ ែល់អងគការស្ងគមស្សីវលិ ែូច្បជា អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ក្រុមស្ហគមន ៍
និងយសវជន ស្ហជីព ឬ ស្ម្ភគមអនរវជិាា ជីវៈ ណែលជួយ ែល់ជនរងបក្គ្នោះបោយទក្មងស់្ហកាលនន ស្ភាព 
(ឧ ហរែ៍ែូច្បជាៈ ពលរមមរសម្ភរ ការជួញែូរមនសស្្ ពលរមមបោយបងខាំ) ។ បគ្នលបាំែងននជាំនួយស្ក្ម្ភប ់
គបក្ម្ភង គ៊ឺបែើមបពីក្ងីរ ត្តមរយៈបណាត ញជាំនួយណែលបានបបងកើត្ប ើង នូវជាំនួយមនសស្្ើម ៌ ណផ្សនរច្បាប ់ និង 
ហិរញ្ញ វត្ថស ែល់បសគគលណែលសិ្ទធិមនសស្្របស់្ពរួបគ ក្ត្វូបានរ ាំបោភបាំពានបោយើងនើ់ងរជាលទធផ្សលននទក្មង ់
ស្ហកាលនន ស្ភាព ។ មូលនិើិទាំនសរច្បតិ្តស្ម័ក្គច្បិត្តននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិក្បឆ្ាំងនឹងទក្មងស់្ហកាល 
នន ស្ភាព ផ្សតល់នូវឱកាស្ែល់ត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ ជាបរឿយៗ ណែលបើឡើការង្ហរបៅរក្មតិ្មហាជន បែើមបជីួយ  
ែល់ជនរងបក្គ្នោះមយួច្បាំនួនើាំបោយផ្លទ ល់ បោយបក្បើក្បាស់្មូលនិើិត្ចិ្បត្ួច្បលមម ។ 
 

វិ្ីធប្រើប្ សម់៊ូលនិ្ទិ្ំនុកចិតតសមប័្គចតិតននអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆ្ងំ្នឹង្
ទ្ប្មង្់សហកាលននទាសភាព្ 

 

 ស្ពឡនលងបនោះ ត្អួងគស្ងគមស្សីវលិជាបក្ច្បើន រាំពសងណត្ក្បយសទធ និងការពារជនរងបក្គ្នោះបោយទក្មងស់្ហ 
កាលនន ស្ភាព បៅត្តមណផ្សនរបផ្ស្ងៗននពិភពបោរ ។ ជាបរឿយៗ ការអនសវត្តែូច្ប ស្ភាព ម្ភនលរខែៈ 
លបោរផ់្សទសយនឹងច្បាប ់ នងិត្ួអងគស្ងគមស្សីវលិ អាច្បម្ភនត្ួនាទីស្ាំធិនណ់ាស់្បៅរនសងការបង្ហា ញអាំពីការរ ាំបោភ 
បាំពានបលើសិ្ទធិមនសស្្ណែលក្ត្ូវបានោរប់ាំបាាំង ណែលក្ត្ូវបានភាា បទ់ាំនារទ់ាំនងបៅនឹងទក្មងស់្ហកាលនន 
 ស្ភាព ។ ស្ពឡនលងបនោះ ពារយ “ ស្ភាព” រមួបញ្ចូល ការរ ាំបោភបាំពានបលើសិ្ទធមិនសស្្ជាបក្ច្បើនក្បបភទ ។ 
បោយរមួ ាំង ស្ភាពជាក្បនពែី និងពាែិជារមម ស្ភាព ការបាំពារបាំពាន ាំងបនោះ រមួបញ្ចូ ល ការលរែូ់រ 
រសម្ភរ បពស្យចររសម្ភរ របូអាស្អាភាស្រសម្ភរ ការបរងក្បវញ័្ច ពលរមមរសម្ភរ ការបើឡើកាយវរិលរមមផ្សែូវបភទបលើ 
បរមងក្សី្ ការបក្បើក្បាស់្រសម្ភរបៅរនសងជបម្ភែ ោះក្បោបអ់ាវសើ បស្វភាពបាំែស ល ការជួញែូរមនសស្្ នងិការលរ ់
ស្ររីាងគមនសស្្ ការបើឡើអាជីវរមមបពស្យចរ នងិការអនសវត្តខែោះបៅបក្កាមការក្បកានពូ់ជសាន ៍ និងរបបអាណា 
និគម ។ 
 

 ជាំនយួស្ក្ម្ភបគ់បក្ម្ភង ជាពិបស្ស្ ស្ក្ម្ភបអ់ងគការស្ងគមស្សីវលិ ែូច្បជា អងគការមនិណមនរោា ភបិាល 
ក្រុមស្ហគមន ៍និងយសវជន ស្ហជីព ឬ ស្ម្ភគមអនរវជិាា ជីវៈ ម្ភនបគ្នលបាំែងបបងកើនការចូ្បលរមួរបស់្ស្ងគម 
ស្សីវលិ បៅរនសងការលសបបាំបាត្ ់ស្ភាព បៅជសាំវញិពិភពបោរ ។ 
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នរណា ានសទិ្ធិទ្ទ្លួជំនួយ ? 
 

 អងគការណែលផ្សតល់ជាំនួយផ្លទ ល់ ែល់បសគគលណែលសិ្ទធមិនសស្្របស់្ពួរបគ ក្ត្ូវបានរ ាំបោភបាំពានជា 
លទធផ្សលននទក្មងស់្ហកាលនន ស្ភាព ។ ជាំនួយផ្លទ ល់បនោះ ម្ភនជាំនួយភាគបក្ច្បើនណែលក្ត្ូវបាន 
ក្បគល់ជូន ។ មូលនិើ ិ ក្ត្ូវបានក្បគល់ឲ្យបៅអនរទទួល ត្តមរយៈអងគការស្ងគមស្សីវលិ ឬ បណាត ញ 
មហាជនណែលក្ត្ូវបានអនសមត័្ និងបបងកើត្ប ើង ណែលផ្សតល់ជាំនួយមនសស្្ើម ៌ បស្វាជាំនួយណផ្សនរច្បាប ់
និងជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថស ែល់ជនរងបក្គ្នោះ ។ 

 អងគការណែលផ្សតល់ជាំនួយផ្លទ ល់ែល់ជនរងបក្គ្នោះ ត្តមរយៈ វធិានការទបស់ាក ត្ ់នងិការបែតស ោះបណាត ល ។ 
គបក្ម្ភងភាគបក្ច្បើន ណែលក្ត្ូវបានបក្ជើស្បរ ើស្ ជាប ់រទ់ងនឹងរមមវើិសីាត រនីត្ិស្មប  នងិអបរ់ ាំ បែើមប ី
ជួយ ែល់ជនរងបក្គ្នោះឲ្យបៅជាអាច្បបាំបពញបស្ច្បរតីក្ត្ូវការខែួនឯងបាន និងម្ភនភាពង្ហយរងបក្គ្នោះកាន ់
ណត្ត្ិច្បបៅនឹងការបរងក្បវញ័្ច  ។  

 
លកខខ្ណឌ ននការដាក់ពាកយសុជំំនួយ 
 
 ទក្មងព់ារយស្សាំជាំនួយជាច្បាបប់ែើម ណែលជាបណាត ញបអ ិច្បក្ត្ូនិច្បណែលក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភន ក្ត្ូវណត្ 

បានោរជូ់នពិនិត្យ ត្តមរយៈការបផ្សាើត្តមអាកាស្យាន នងិគួរណត្ក្ត្ូវបានច្បសោះហត្ថបលធិ និងច្បសោះកាល 
បរបិច្បឆទ ។ ពារយស្សាំជាំនួយ អាច្បក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យជាភាសាអងប់គែស្ បារាាំង ឬ បអស្ា៉ាញ ។ 

 អងគការមយួ អាច្បបស្នើស្សាំបានជាអត្ិបរម្ភ ១៥.០០០ ែសោែ រស្ហរែាអាបមររិរនសងជាំនយួមយួ ពីអងគការ 
មូលនិើិ ។ 

 គបក្ម្ភង នឹងក្ត្ូវបានបក្ជើស្បរ ើស្ពីក្គបត់្ាំបនភ់ូមសិាស្តស្ត ាំងអស់្ បែើមបផី្សតល់នូវទែិាភាពណែលអាច្បម្ភន 
ើាំទូោយបាំផ្សសត្ននទក្មងស់្ហកាលនន ស្ភាពបៅរនសងពិភពបោរ ។ 

 គបក្ម្ភង គួរណត្ពិចរណាបៅបលើត្សលយភាពបយនឌ្រ័ ។ 
 ជាំនួយស្ក្ម្ភបគ់បក្ម្ភង គួរណត្ក្ត្ូវបានបើឡើវភិាជនស៍្ក្ម្ភបជ់ាំនួយផ្លទ ល់ែល់ជនរងបក្គ្នោះ និងអងគការ 

ស្ងគមស្សីវលិបៅរនសងមូលោា ន ។ ជាំនួយ អាច្បក្ត្ូវបានបញ្ាូ ន ត្តមរយៈ អងគការមនិណមនរោា ភបិាលឲ្យ 
ណត្អងគការមនិណមនរោា ភបិាលបនាោះ មនិររាណផ្សនរណាមយួននជាំនួយស្ក្ម្ភបស់្រមមភាពរបស់្ខែួន ។ 

 ក្រុមក្បឹរាបនោះ នឹងមនិពិចរណាបលើពារយស្សាំជាំនួយណែលបលធិើិការោា ន មនិបានទទលួ ត្តមការ 
បស្នើស្សាំរបស់្ខែួននូវពត័្ម៌្ភនណែលគួរឲ្យបពញច្បិត្តបណនថមស្ក្ម្ភបព់ារយស្សាំជាំនួយបនាោះ បនាទ បព់ីលិខិត្រ ាំឭរ 
បលើរទីពីរបនាោះបទ ។ 
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គធប្ាង្ផ្ដ្លទ្ទ្លួប្រធយាជន៍ព្ីម៊ូលនិ្ទិ្ំនុកចិតតសមប័្គចតិតប្រឆ្ងំ្នឹង្ 
ទ្ប្មង្់សហកាលននទាសភាព្ 

 

គបក្ម្ភងម្ភ៉ា ហសឡីាបស្វា៉ាសាមើី ី
ក្បបទស្ឥណាឌ ៈ បៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៥ 
ជាំនួយណែលម្ភនត្នមែជាទឹរក្បារ ់
ច្បាំនួន ២.០០០ ែសោែ រស្ហរែា 
អាបមររិ បានជួយ ែល់ជនរងបក្គ្នោះ 
បោយពលរមមរសម្ភរច្បាំននួ ៨៨ 
នារ ់បែើមបបីញ្ចូ លបៅរនសងសាោ 
ែាំបូង នងិបឋមសិ្រា និងបានផ្សគត្ ់ 

ផ្សគងស់្ម្ភា រៈសិ្រា ។ គបក្ម្ភង បាន 
ធានាឲ្យម្ភនការវាយត្នមែបនតបរៀង 
រាល់បនួណខមតង បែើមបតី្តមោន 
វឌ្ឍភាពរបស់្រសម្ភរ ។ 
 
គបក្ម្ភងចោក្គសី្ ក្បបទស្ 
នបីស្ រយីា៉ា ៈ បៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៦ 
ជនរងបក្គ្នោះបោយការជួញែូរ 

មនសស្្ច្បាំននួ ៣០ នារ ់បាន 
ទទួលជាំនួយគ្នាំក្ទណែលម្ភនត្នមែ 
ជាទឹរក្បារច់្បាំននួ ៦.៤០០ ែសោែ រ 
ស្ហរែាអាបមររិស្ក្ម្ភបក់ារសាត រ 
នីត្ិស្មប  និងការបែតស ោះ 
បណាត លប ើងវញិ បែើមបជីួយ ពួរ 
បគឲ្យអាច្បក្បរបរបរច្បិញ្ច ឹមជីវតិ្ 
បាន ។ 

 
 

ទ្ីកផ្នលង្ផ្ដ្លប្តវូដាក់ពាកយសុជំំនួយ 
 
 ទក្មងព់ារយស្សាំជាំនួយ គួរណត្ក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យបៅក្ត្មឹនលងទ ី១៥ ណខ រញ្ជញ  បរៀងរាល់ឆ្ន ាំ បៅកានៈ់ 
 
ម៊ូលនិ្ិទ្ំនុកចិតតសមប័្គចិតតននអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆ្ងំ្នឹង្ទ្ប្មង្់សហកាល 
ននទាសភាព្ 
ការយិាលយ័ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្ួលរនទុកសទិ្ធិមនុសស 
វមិ្ភនជាត្ ិ
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរស័្ពទបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩៣ ៨១ ឬ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩១ ៦៤ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩០ ៦៦ 
អសណីម៉ាលៈ SlaveryFunds@ohchr.org 
 
 អនរោរព់ារយស្សាំជាំនយួ គរួណត្ោរជូ់នពនិតិ្យនូវទក្មងព់ារយស្សាំជាំនយួណែលក្ត្វូបានបាំបពញបោយបពញ 
បលញ ណែលក្ត្វូបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសងវសបិសាយរបស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ
ទទលួបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) ។ 
 
 
 
 
 

i 

 

ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថម រសូ៏្មបមើលផ្សងណែរនូវបែ័ណ ផ្ស្ពឡផ្សាយអាំពមីលូនើិទិាំនសរច្បតិ្តស្ម័ក្គច្បតិ្តនន 
អងគការស្ហក្បជាជាត្កិ្បឆ្ាំងនងឹទក្មងស់្ហកាលនន ស្ភាព ។ 

 

i 
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៤. គធប្ាង្ “ជួយសហគមន៍រមួ” (ACT) 
 
 បៅរនសងឆ្ន ាំ ១៩៩៨ ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរ សិ្ទធិមនសស្្ 
(OHCHR) និងរមមវើិអីភវិឌ្ឍនស៍្ហក្បជាជាត្ិ (UNDP) បានបបងកើត្ប ើងនូវគបក្ម្ភង “ជយួ ស្ហគមនរ៍មួ” 
(ACT) ណែលផ្សតល់ជាំនួយធិន ត្តូ្ច្បែល់ត្អួងគស្ងគមស្សីវលិ ែូច្បជា អងគការមនិណមនរោា ភបិាល ស្ម្ភគមបៅមូល 
ោា ន ក្គឹោះសាថ នអបរ់ ាំ និងក្រុមអនរវជិាា ជីវៈ ណែលអនសវត្តស្រមមភាពអបរ់ ាំ នងិបែតស ោះបណាត លសិ្ទធមិនសស្្ 
បៅរនសងស្ហគមនប៍ៅមលូោា ន ។ បៅរនសងអាំ សងបពលមយួឆ្ន ាំបពញ គបក្ម្ភង “ជួយ ស្ហគមនរ៍មួ” (ACT) បនោះ 
បានបផ្លត ត្ការយរច្បិត្តទសរោរប់ៅបលើ ស្រមមភាពគ្នាំក្ទបៅរនសងបរបិទននទស្វត្្រប៍ែើមបកីារអបរ់ ាំសិ្ទធិមនសស្្ នន 
អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ (ពឆី្ន ាំ ១៩៩៥-២០០៤) នងិរមមវើិីពភិពបោរបែើមបកីារអបរ់ ាំសិ្ទធិមនសស្្ (ពីឆ្ន ាំ 
២០០៥-បច្បចសបបនន) ។ ចបត់្តាំងណត្ពីឆ្ន ាំ ១៩៩៨ មរ ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួល 
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) និងរមមវើិីអភវិឌ្ឍនស៍្ហក្បជាជាត្ិ (UNDP) បានគ្នាំក្ទែល់គបក្ម្ភងច្បាំនួនជាង 
៨០០ បៅរនសងក្បបទស្ច្បាំនួន ៧៣ ។ 
 
 ការក្គបក់្គងរែាបាលរមួបលើគបក្ម្ភងជួយ ស្ហគមនរ៍មួបនោះ ក្ត្ូវបានស្ក្មបស្ក្មួលបោយទីសាន រក់ារ 
ើាំ របស់្ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR)។ បៅរនសង 
ក្បបទស្ចូ្បលរមួនីមយួៗ “ក្រុមការង្ហរពិបស្ស្គបក្ម្ភងជួយ ស្ហគមនរ៍មួ” ណែលម្ភនស្ម្ភស្ភាពបសគគលិរ 
របស់្ការយិាល័យក្បចាំក្បបទស្ននរមមវើិីអភវិឌ្ឍនស៍្ហក្បជាជាត្ិ (UNDP) និងអនរម្ភនវត្តម្ភនបៅមូលោា ន 
ននការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (OHCHR) (បៅបពលណែលអាច្ប 
អនសវត្តបាន) រែូ៏ច្បជា អងគភាពបផ្ស្ងបទៀត្របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ផ្ស្ពឡផ្សាយទក្មងព់ារយស្សាំជាំនួយ បក្ជើស្ 
បរ ើស្ស្រមមភាពណែលក្ត្ូវបានផ្សតល់ជាំនួយ នងិទទួលខសស្ក្ត្វូច្បាំបពាោះការពិនិត្យត្តមោនបលើការអនសវត្តស្រមមភាព 
ត្តមរយៈទាំនារទ់ាំនងផ្លទ ល់ជាមយួនឹងអនរទទួលជាំនួយ ។  
 
 គបក្ម្ភងជួយ ស្ហគមនរ៍មួ អនសវត្តយសទធវើិីពីបក្កាមប ើងបលើ បោយជាំរសញបលើរទឹរច្បិត្តឲ្យម្ភនវធិានការ 
បៅរក្មតិ្ស្ហគមន ៍ រនសងបាំែងបើឡើឲ្យក្បបស្ើរប ើងនូវការបគ្នរពសិ្ទធិមនសស្្បោយជារណ់ស្តង ណែលពារព់ន័ធ 
នឹងលរខខែឌ ជារោ់ររ់បស់្មនសស្្ ។ ជាបគ្នលការែ៍ គបក្ម្ភងជួយ ស្ហគមនរ៍មួ ចត្ទ់សរជាបគ្នលបាំែង 
នូវការពក្ងឹងស្មត្ថភាពបៅមលូោា នស្ក្ម្ភបក់ារអបរ់ ាំសិ្ទធមិនសស្្ ការបែតស ោះបណាត ល និងពត័្ម៌្ភនសាធារែៈ។ 
ឧ ហរែ៍ៈ គបក្ម្ភងជួយ ស្ហគមនរ៍មួ បានផ្សតល់មូលនើិែិល់ៈ 

 សិ្កាខ សាោពិភារា នងិវគគបែតស ោះបណាត លសិ្ទធមិនសស្្ែល់ក្រុមបផ្ស្ងៗ រនសងបនាោះរមួម្ភន ក្គូបបក្ងៀន 
ស្តស្តី បសគគលិរស្ងគមរិច្បច មស្តនតសីាធារែៈ នងិជនជាត្ិបែើមភាគត្ិច្ប ។ 

 យសទធនាការបលើររមពស់្ការយល់ែឹងអាំពីសិ្ទធិមនសស្្ រមួជាមយួនឹងក្ពឹត្តិការែ៍វបបើម ៌ ែូច្បជា ការ 
ស្ណមតងនាែរថា ការត្តាំងពពិែ៌័សិ្លបៈ និងការក្បគសាំែស្តនតសី្មយ័ ។ 

 ការផ្សលិត្/ការបរណក្បភាសានូវឯរសារសិ្ទធមិនសស្្ នងិការផ្ស្ពឡផ្សាយឯរសារ ាំងបនោះ ត្តមរយៈ 
ក្បពន័ធផ្ស្ពឡផ្សាយ ។ 

 ការបបងកើត្មជឈមែឌ លពត័្ម៌្ភនស្ក្ម្ភបក់ារបលើររមពស់្ នងិការពារសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
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 រមមវើិីអបរ់ ាំស្ក្ម្ភបក់្រុមង្ហយរងបក្គ្នោះជារោ់រ ់ ែូច្បជា អនរជាបព់នធនាគ្នរ អនរររស្សីផ្សែូវបភទ បសគគល 
ផ្សទសរបមបរាគបអែស្ន ៍រសម្ភររាំក្ពា ជនបភៀស្សឹ្របៅរនសងក្បបទស្ និង 

 ស្រមមភាពអបរ់ ាំសិ្ទធិមនសស្្ស្ក្ម្ភបរ់សម្ភរ និងយសវជន ែូច្បជា ការក្បរួត្ក្បណជងបៅត្តមសាោបរៀន 
និងការបបងកើត្រែបឹយសវជនសិ្ទធមិនសស្្ ។ 

       
វិ្ីធប្រើប្ សគ់ធប្ាង្ជួយសហគមន៍រមួ 

 
 គបក្ម្ភងជួយ ស្ហគមនរ៍មួ ផ្សតល់ជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថសែល់ត្អួងគស្ងគមស្សីវលិបៅរនសងក្ស្ បម់ហាជន ជា 
ពិបស្ស្ អងគការមនិណមនរោា ភបិាលបៅមូលោា ន ក្គឹោះសាថ នអបរ់ ាំ ក្រុមអនរវជិាា ជីវៈ ក្បពន័ធផ្ស្ពឡផ្សាយបៅមូលោា ន 
និងអងគការរបស់្ស្តស្តី ណែលអនសវត្តស្រមមភាពអបរ់ ាំសិ្ទធិមនសស្្ ។ 
 
លកខខ្ណឌ ននការដាក់ពាកយសុជំំនួយ 
 
 អនរោរព់ារយស្សាំជាំនួយ ក្ត្ូវណត្ជាអងគការស្ងគមស្សីវលិ ឬ ស្ម្ភគមណែលម្ភនស្មត្ថភាពសាថ បន័រនសងការ 

អនសវត្តគបក្ម្ភង ណែលបគនឹងបស្នើប ើង ។ 
 គបក្ម្ភងណែលបានបស្នើប ើង គួរណត្ម្ភនលរខែៈនច្បនបបងកើត្លមី អាច្បអនសវត្តប ើងវញិបាន និងក្ត្ូវបាន 

បរៀបច្បាំប ើង បែើមបផី្សតល់ឥទធិពលក្បរបបោយច្បីរភាពជាអត្បិរម្ភបៅមូលោា ន ។ 
 គបក្ម្ភងនានា គួរណត្ម្ភនរយៈបពលមនិបលើស្ពីក្បាាំមយួណខ និងម្ភនលវកិាអត្បិរម្ភ ៥.០០០ ែសោែ រ 

ស្ហរែាអាបមររិ ។ 
 ពារយស្សាំជាំនួយ ក្ត្ូវបានណច្បរចយ និងក្បមូលបោយអនរណែលបបក្មើជាមែឌ លស្រមមភាពថាន រជ់ាត្ ិ

របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្សិ្ក្ម្ភបគ់បក្ម្ភងជួយ ស្ហគមនរ៍មួ បៅរនសងក្បបទស្ណែលចូ្បលរមួ បៅរនសង 
រយៈបពលរាំែត្ទ់ទួលពារយស្សាំ ណែលក្ត្ូវបានរាំែត្ប់ៅថាន រជ់ាត្ិ ។ អនសបប នរិ បរៀបច្បាំរិច្បចក្ពម 
បក្ពៀងជាំនួយជាមយួនឹងការយិាល័យក្បចាំក្បបទស្ននរមមវើិីអភវិឌ្ឍនស៍្ហក្បជាជាត្ ិ (UNDP) ឬ 
ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 

 ពារយស្សាំជាំនួយ និងរបាយការែ៍គបក្ម្ភង អាច្បក្ត្ូវបានោរជូ់នពនិិត្យជាភាសាអងប់គែស្ បារាាំង ឬ 
បអស្ា៉ាញ ។    
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ឧទាហរណ៍សតពី្ីម៊ូលនិ្ិជំនួយននគធប្ាង្ជួយសហគមន៍រមួ 

 
 បៅរនសងក្បបទស្ម្ភ៉ា ោហាគ សាក រ 
គបក្ម្ភងជួយ ស្ហគមនរ៍មួ បានគ្នាំក្ទ 
ែល់រិច្បចផ្សតួច្បបផ្សតើម ណែលបានបផ្លត ត្ការ 
យរច្បិត្តទសរោរប់ៅបលើសិ្ទធិរបស់្ 
រសម្ភរពិការ ណែលបានោរប់ញ្ចូ ល 
បោខ នណស្បរើាំ និងការបរៀបច្បាំ និងណច្បរ 
ចយបស្ៀវបៅរបួនណែល រទ់ង ។ 
គបក្ម្ភង បានបៅែល់រូនសិ្ស្្ច្បាំនួន 
ជាង ៦.០០០ នារ់បៅរនសងសាោបរៀន 
ច្បាំនួន ១៤ រណនែង ។ នាយរសាោ 
បានផ្សតល់អនសសាស្ន៍ថា ក្ពឹត្តិការែ៍ 
បនោះ គួរ ណត្ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំប ើងវញិ 
បៅបែើមឆ្ន ាំសិ្រានីមយួៗ ។ 
 
 បវទកិាក្បពន័ធផ្ស្ពឡផ្សាយ 
ស្តស្តីភាគធិងត្បូង បៅរនសងទីក្រុង រា៉ា  

ហាឡ ហ៍ ននត្ាំបន ់ហាគ ហាស្តស្ទីប ភាគ 
ធិងត្បូង ទឹរែី បា៉ា ប ស្ទីន ណែល 
បានក្គបក់្គង ក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើង 
បៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៥ ស្ក្ម្ភប់ស្តស្តីវយ័ 
បរមង ជាពិបស្ស្ អនរណែលបើឡើការង្ហរ 
បៅរនសងក្បពន័ធផ្ស្ពឡផ្សាយ ។ សាថ បនិរ 
បានបជឿជារថ់ា វាម្ភនលរខែៈ 
ស្ាំធិនក់្ត្ូវផ្សតល់បវទិកាែល់ស្តស្តីជា 
បសគគលិរក្បពន័ធផ្ស្ពឡផ្សាយណែលយល់ 
ថា វាម្ភនការលាំបារជាងស្មភាគី 
បភទក្បុស្របស់្ពួរបគ រនសងការជួបក្បជសាំ 
បបងកើត្បណាត ញ និងណច្បររ ាំណលរ មត្ិ 
បយាបល់អាំពីការង្ហររបស់្ពួរបគ 
និងបោយទទួលសាគ ល់ថា សិ្ទធិរបស់្ 
ស្តស្តី មនិក្ត្ូវបានបោោះក្សាយបោយ 
បពញបលញបោយក្បពន័ធផ្ស្ពឡ  

ផ្សាយ ។ គបក្ម្ភងជួយ ស្ហគមនរ៍មួ 
បានជួយ គ្នាំក្ទែល់ការបែតស ោះ 
បណាត លសិ្ទធិមនសស្្ បោយបផ្លត ត្ការ 
យរច្បិត្តទសរោរប់ៅ បលើសិ្ទធិរបស់្ 
ស្តស្តី ស្ក្ម្ភបស់្តស្តីជាអនរសារពត័្៌ម្ភន 
ច្បាំនួន ១៥ រូប មរពីត្ាំបន់ 
ហាគ ហាស្តស្ទីប ភាគធិងត្បូង 
ការផ្សលិត្ទស្្នាវែតីឯរបទស្ 
បលខទីមយួស្ក្ម្ភបស់្តស្តី 
បៅរនសងក្បពន័ធផ្ស្ពឡផ្សាយ ណែល 
បានបផ្លត ត្ការយរច្បិត្តទសរោរ ់
បៅបលើសិ្ទធិមនសស្្ និងសិ្កាខ សាោ 
ពិភារាច្បាំនួនក្បាាំស្ក្ម្ភបស់្តស្តី មរ 
ពីត្ាំបនខ់សស្ៗគ្នន បៅរនសងត្ាំបន់ 
ហាគ ហាស្តស្ទីប ភាគធិងត្បូង ។ 

 
 

រធរៀរទាក់ទ្ង្នឹង្គធប្ាង្ជួយសហគមន៍រមួ 
 
គធប្ាង្ជួយសហគមន៍រមួ 
ការយិាលយ័ ឧតតមសនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិទ្ទ្ួលរនទុកសទិ្ធិមនុសស 
វមិ្ភនជាត្ ិ
8-14, avenue de la Paix 

CH- 1211 Geneva 10 - ក្បបទស្ស្ឡីស្ 
ទូរសារបលខៈ +៤១ (០)២២ ៩២៨ ៩០ ៦១ 
អសណីម៉ាលៈ ACTProject@ohchr.org 
 
 ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពគីបក្ម្ភងជយួ ស្ហគមនរ៍មួ ចូ្បរចូ្បលបមើលបែ័ណ ផ្ស្ពឡផ្សាយអាំពីគបក្ម្ភងជយួ  
ស្ហគមនរ៍មួ ណែលជយួ ស្ហគមនរ៍មួគ្នន  ស្ក្ម្ភបែ់ាំណារក់ាល I នងិ II ននគបក្ម្ភងបនោះ បៅរនសងវសបិសាយ 
របស់្ការយិាល័យឧត្តមស្នងការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិទទួលបនទសរសិ្ទធិមនសស្្ (OHCHR) ។ 
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៥. ម៊ូលនិ្ិប្រជា្ិរធតយយននអង្គការសហប្រជាជាតិ  
 
 មលូនើិកិ្បជាើបិបត្យយននអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ (UNDEF) ក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងបៅរនសងណខ ររកោ 
ឆ្ន ាំ ២០០៥ ជាលទធផ្សលននរចិ្បចក្បជសាំរាំពូលពិភពបោរឆ្ន ាំ ២០០៥ ។79 បគ្នលបាំែងបឋមរបស់្មូលនិើិក្បជា 

ើិបបត្យយននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ គ៊ឺបែើមបគី្នាំក្ទែល់ក្បជាើិបបត្យយូបនីយរមមបៅទូ ាំងពិភពបោរ បោយ 
ផ្សតល់ជាំនួយែល់អងគការរោា ភបិាល អងគការមនិណមនរោា ភបិាល អងគការជាត្ិ អងគការត្ាំបន ់ និងអងគការអនតរជាត្ ិ
រនសងបនាោះរមួម្ភន ណផ្សនរការយិាល័យ មូលនិើិ រមមវើិី និងទីភាន រង់្ហរណែលពារព់ន័ធរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ
ផ្សងណែរ ។ មូលនើិិក្បជាើបិបត្យយននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ បើឡើហិរញ្ញបប នែល់គបក្ម្ភងណែលបបងកើត្ និង 
ពក្ងឹងសាថ បន័ក្បជាើបិបត្យយ បលើររមពស់្សិ្ទធមិនសស្្ នងិធានាឲ្យម្ភនការចូ្បលរមួរបស់្ក្រុម ាំងអស់្បៅរនសង 
ែាំបែើ រការក្បជាើិបបត្យយ ។ ស្រមមភាពណែលម្ភនលរខែៈក្គបក់្គ្នន ់រមួម្ភនៈ 

 រិច្បចស្នទនាក្បជាើបិបត្យយ នងិការគ្នាំក្ទឲ្យម្ភនែាំបែើ រការរែាើមមនសញ្ញ  ។ 
 ការផ្សតល់សិ្ទធិអាំណាច្បែល់ស្ងគមស្សីវលិ ។ 
 ការអបរ់ ាំពលរែា ការច្បសោះប ម្ ោះអនរបបាោះបឆ្ន ត្ នងិការពក្ងឹងគែបរ្នបយាបាយ ។ 
 លទធភាពទទួលបានពត័្ម៌្ភនរបស់្ពលរែា ។ 
 សិ្ទធិមនសស្្ និងបស្រភីាពជាមូលោា ន និង 
 គែបនយយ ត្ម្ភែ ភាព និងភាពស្សច្បរតិ្ ។ 

 
 មូលនិើិក្បជាើបិបត្យយននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ក្ត្ូវបានក្គបក់្គងបោយការយិាល័យទទលួបនទសរ 
ភាពជានែគូននអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិបៅឯទសីាន រក់ារើាំរបស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិ បៅរនសងទីក្រុងញូវយ៉ារ ។ 
ក្រុមក្បឹរាផ្សតល់ក្បរឹាណែលម្ភនស្ម្ភជិរច្បាំនួន ១៩ របូ ក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើង បែើមបផី្សតល់ការណែនាាំណផ្សនរបគ្នល 
នបយាបាយ និងបែើមបផី្សតល់អនសសាស្នប៍លើស្ាំបែើ ស្សាំមូលនិើិជាំនួយស្ក្ម្ភបក់ារអនសមត័្បោយបោរអគគបលធិ 
ើិការអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ។ ក្រុមក្បឹរាផ្សតល់ក្បឹរា ម្ភនរែាជាស្ម្ភជិរ ត្ាំណាងមរពីអងគការមនិណមនរោា   
ភបិាលអនតរជាត្ិ នងិត្ាំណាងផ្លទ ល់របស់្បោរអគគបលធិើិការអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ ។ បៅរនសងជសាំទីមយួនន 
ការបក្ជើស្បរ ើស្គបក្ម្ភង និងការបើឡើវភិាជនម៍ូលនិើិបៅរនសងឆ្ន ាំ ២០០៦ អគគបលធិើិការអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ
បៅបពលបនាោះ គ៊ឺបោរ កូហ្វ៊ីអាណាន់ បានអនសមត័្បលើគបក្ម្ភងច្បាំនួន ១២៥ ណែលម្ភនត្នមែជាទឹរក្បារច់្បាំនួន 
៣៦ ោនែសោែ រ ស្ហរែាអាបមររិ បោយរមួបញ្ចូ លត្ាំបន ់ាំងអស់្ ។ 
 
វិ្ីធប្រើប្ សម់៊ូលនិ្បិ្រជា្ិរធតយយននអង្គការសហប្រជាជាតិ  

 
 មូលនិើិក្បជាើបិបត្យយននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ  អាច្បទទួលពារយស្សាំជាំនួយស្ក្ម្ភបម់ូលនិើិជាំនួយ 
ស្ក្ម្ភបគ់បក្ម្ភងរបស់្ត្ួអងគក្បជាើិបបត្យយ និងអភបិាលរិច្បចមយួច្បាំនួនើាំ រនសងបនាោះរមួម្ភន សាថ បន័ជាត្ិទទួល   
បនទសរសិ្ទធមិនសស្្ (NHRI) ផ្សងណែរ ប៉ាសណនតបោយម្ភនការបផ្លត ត្ការយរច្បិត្តទសរោរព់ិបស្ស្បៅបលើអងគការស្ងគម 
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 ចូ្បរបមើលបស្ច្បរតីស្បក្មច្បបលខ 60/1 របស់្មហាស្ននបិាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្សិ្តីពលីទធផ្សលននរចិ្បចក្បជសាំរាំពូលពិភពបោរឆ្ន ាំ ២០០៥ ។ 
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ស្សីវលិ ែូច្បជា អងគការមនិណមនរោា ភបិាលរនសងក្សុ្រ នងិអនតរជាត្ិ វទិយសាថ នក្សាវក្ជាវ និងបគ្នលនបយាបាយ 
និងស្ម្ភគមអនរវជិាា ជីវៈ ។ 
 
 លរខខែឌ ខែោះណែលគបក្ម្ភងបក្កាមមូលនិើិរបស់្មូលនិើិក្បជាើិបបត្យយននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ក្ត្ូវ 
ណត្បាំបពញ គ៊ឺៈ 

 ជាទូបៅ គបក្ម្ភងនានា ក្ត្ូវណត្បានអនសវត្ត បៅរនសងអាំ សងបពលពីរឆ្ន ាំ ។ 
 ជាបគ្នលការែ៍ គបក្ម្ភងនានាមនិក្ត្ូវបលើស្ពី ៥០០.០០០ ែសោែ រស្ហរែាអាបមររិ ស្ក្ម្ភប ់

គបក្ម្ភងរាំែត្ណ់ាមយួ នងិត្តមើមមត្ត ម្ភនត្នមែជាអបបបរម្ភ ៥០.០០០ ែសោែ រស្ហរែាអាបមររិ ។ 
 ពារយស្សាំជាំនួយពីក្បបទស្ ាំងអស់្ រែូ៏ច្បជារិច្បចផ្សតួច្បបផ្សតើមក្បចាំត្ាំបន ់ និងស្រលបោរ ក្ត្ូវបាន 

ពិចរណា និង 
 អាទិភាព នងឹក្ត្ូវបានផ្សតល់ជូនបៅអនរោរព់ារយស្សាំជាំនួយមរពីក្បបទស្ និងត្ាំបន ់ ណែលបៅទីបនាោះការ 

លាំបារណផ្សនរក្បជាើិបបត្យយ ម្ភនលរខែៈកានណ់ត្ស្ាំធិន ់ និងម្ភនបៅក្គបទ់ីរណនែង ែូច្បជា ក្បបទស្ 
ណែលបងើបផ្សសត្ពជីបម្ភែ ោះ ក្បបទស្ក្បជាើិបបត្យយលមី នងិណែលក្ត្ូវបានពក្ងឹងប ើងវញិ ក្បបទស្ទនប់ខាយ 
និងក្រីក្របាំផ្សសត្ និងក្បបទស្ណែលម្ភនច្បាំែូលជាត្ិ ប នងិមើយម ។  

 
 មូលនិើិក្បជាើបិបត្យយននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ ម្ភនបគ្នលបាំែងគ្នាំក្ទែល់គបក្ម្ភងនានា ណែល 
បលើររមពស់្ក្បជាើិបបត្យយ និងណែលទិននផ្សលរបស់្គបក្ម្ភង ាំងបនាោះនឹងពក្ងឹង ឧ ហរែ៍ៈ ទាំនារទ់ាំនងរវាង 
ស្ងគមស្សីវលិ និងសាថ បន័រោា ភបិាល ការោរប់ញ្ចូ ល និងការចូ្បលរមួរបស់្ណផ្សនរទនប់ខាយខឡោះឥទធពិលននស្ងគម 
និងក្រុមង្ហយរងបក្គ្នោះ ឬ ជាំរសញឲ្យច្បបក្មើនប ើងនូវស្ហក្បត្ិបត្តិការរបស់្ក្បបទស្រាំពសងអភវិឌ្ឍន ៍។ 
 

 

រធរៀរដាក់ពាកយសុធំៅម៊ូលនិ្ិប្រជា្ិរធតយយននអង្គការសហប្រជាជាតិ 
 
 អងគការណែលម្ភនបាំែងច្បងោ់រព់ារយស្សាំមូលនិើជិាំនួយ របស់្មូលនិើិក្បជាើិបបត្យយននអងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ ិ គួរណត្ចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្មូលនើិិក្បជាើិបបត្យយននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិបនោះ ណែលបៅ 
ទីបនាោះ បគនងឹក្ត្ូវបានជាំរសញឲ្យបាំបពញស្ាំបែើ ស្សាំត្តមបណាត ញបអ ិច្បក្ត្ូនិច្ប ណែលអាច្បក្ត្ូវបានបាំបពញជា 
ភាសាអងប់គែស្ ឬ បារាាំង ។ អងគការមូលនិើិ នឹងមនិទទលួយរស្ាំបែើ ស្សាំ ណែលក្ត្ូវបានោរជូ់នពិនិត្យត្តម 
អសីណម៉ាល ប៉ាសស្តិ៍នក្បស្ែីយើ៍មមត្ត ទូរសារ ហសច្បផ្លទ ល់នែ ឬ យានែរឹនាាំស្ាំបសក្ត្ ឬ បណាត ញណាមយួបផ្ស្ងបទៀត្ 
បទ ។ 
 
រធរៀរទាក់ទ្ង្នឹង្ម៊ូលនិ្ិប្រជា្ិរធតយយននអង្គការសហប្រជាជាតិ 
 
មូលនិើិក្បជាើបិបត្យយននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ (UNDEF) 
អង្គការសហប្រជាជាតិ 
1 UN Plaza, Room DC1-1330 
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ញូវយ៉ារ NY 10017 

ស្ហរែាអាបមររិ 
ទូរស័្ពទៈ +១ ៩១៧ ៣៦៧ ៤២ ១០ ឬ +១ ៩១៧ ៣៦៧ ៨០ ៦២ 
ទូរសារបលខៈ +១ ២១២ ៩៦៣ ១៤ ៨៦  
អសីណម៉ាលៈ democracyfund@ohchr.org 
 
 ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថម សូ្មចូ្បលបមើលវសបិសាយរបស់្មលូនើិកិ្បជាើបិបត្យយននអងគការស្ហក្បជា- 
ជាត្ ិ។ 
 
 
៦. ម៊ូលនិ្ិសមប័្គចតិតសប្ារ់ជនព្ិការននអង្គការសហប្រជាជាតិ 

 

 មលូនើិសិ្ម័ក្គច្បតិ្តស្ក្ម្ភបជ់នពកិារននអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ ក្ត្ូវបានបបងកើត្ប ើងបោយអនសបោមបៅ 
ត្តមបស្ច្បរតីស្បក្មច្បច្បិត្តបលខ 32/133 របស់្មហាស្ននបិាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ  រទ់ងនឹងការបរៀបច្បាំ 
បក្ត្ៀមស្ក្ម្ភបឆ់្ន ាំអនតរជាត្ិននជនពិការឆ្ន ាំ ១៩៨១ ។ ត្តាំងណត្ពីបពលបនាោះមរ មហាស្ននិបាត្អងគការស្ហ 
ក្បជាជាត្ិ បានស្បក្មច្បច្បតិ្តថា អងគការមូលនើិិ គួរណត្បនត និងឥ ូវបនោះ អងគការមូលនិើិបនោះ ផ្សតល់ជាំនួយធិន ត្ 
តូ្ច្ប បែើមបគី្នាំក្ទែល់ស្រមមភាពណែលចត្ជ់ាបគ្នលបាំែងនូវការរសាងស្មត្ថភាពរបស់្អងគការស្ងគមស្សីវលិ 
បែើមបចូី្បលរមួបៅរនសងការអនសវត្តអនសស្ញ្ជញ ស្តិពសិី្ទធរិបស់្ជនពកិារ ។  
 

 អងគការមូលនិើិ ផ្សតល់ជាំនួយធិន ត្តូ្ច្ប បែើមបគី្នាំក្ទែល់ស្រមមភាពណែលម្ភនមសខង្ហរជាកាត្តលីររ និង 
ម្ភនលរខែៈនច្បនបបងកើត្លមី បែើមបៈី 

 បលើររមពស់្ការយល់ែឹងឲ្យកានណ់ត្បក្ច្បើនប ើងអាំពីអនសស្ញ្ជញ  នងិបញ្ជា ពិការភាព និងគ្នាំក្ទឲ្យម្ភនការ 
អនសវត្តអនសស្ញ្ជញ បនោះ ។ 

 អនសញ្ជញ ត្ឲ្យម្ភនការផ្លែ ស់្បតូរគ្នន បៅវញិនូវច្បាំបែោះែឹង និងបទពិបសាើន ៍ រែូ៏ច្បជា ការផ្ស្ពឡផ្សាយអាំព ី
បគ្នលនបយាបាយ និងការអនសវត្តបរយិាបន័ន និងណែលអាច្បបក្បើក្បាស់្បាន ។ 

 ជាំរសញឲ្យម្ភនការបស្តញ្ជា បភាពពិការបៅរនសងរបបៀបវារៈអភវិឌ្ឍន ៍និង 
 រសាងស្មត្ថភាពរបស់្អនរពារព់ន័ធ បែើមបបីើឡើឲ្យក្បបស្ើរប ើងនូវការក្បរបរបរច្បិញ្ច ឹមជីវតិ្ នងិស្សខស 

ម្ភលភាពរបស់្ជនពិការ បៅរនសងក្បបទស្រាំពសងអភវិឌ្ឍន ៍ នងិបែើមបអីនសវត្តអនសស្ញ្ជញ បនោះ (អនរពារព់ន័ធ 
អាច្បោរប់ញ្ចូ លអងគការរបស់្ជនពិការ អងគការស្ងគមស្សីវលិបផ្ស្ងបទៀត្ រោា ភបិាល អងគការវស័ិ្យ 
ឯរជន និងម្ភច ស់្ជាំនួយអភវិឌ្ឍនអ៍នតរជាត្)ិ ។ 

 

 មូលនិើិបនោះ ក្ត្ូវបានក្គបក់្គងបោយណផ្សនររចិ្បចការបស្ែារចិ្បច នងិស្ងគមរចិ្បច បៅឯទសីាន រក់ារើាំរបស់្អងគ 
ការស្ហក្បជាជាត្ិ បៅរនសងទកី្រុង ញូវយ៉ារ ។ 
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វិ្ីធប្រើប្ សម់៊ូលនិ្សិមប័្គចិតតសប្ារ់ជនព្ិការ ននអង្គការសហប្រជាជាតិ 
 

 ចបត់្តាំងណត្ពីបពលបបងកើត្មលូនិើិស្ម័ក្គច្បិត្ត ស្ក្ម្ភបជ់នពិការននអងគការស្ហក្បជាជាត្ិបនោះបៅរនសងឆ្ន ាំ 
១៩៨១ មរ អងគការមូលនើិិ បានគ្នាំក្ទែល់ស្រមមភាពណែលម្ភនបគ្នលបាំែងរសាងស្មត្ថភាពជាត្ិ និង 
សាថ បន័ បែើមបបីើឡើឲ្យក្បបស្ើរប ើងនូវការក្បរបរបរច្បិញ្ច ឹមជវីតិ្ និងស្សខសម្ភលភាពរបស់្ជនពិការបៅរនសងក្បបទស្ 
រាំពសងអភវិឌ្ឍន ៍ ។ អងគការមូលនិើិបនោះ រប៏ានគ្នាំក្ទែល់ការបលើររមពស់្ការយល់ែឹងអាំពីអនសស្ញ្ជញ ស្តីពីសិ្ទធ ិ
របស់្ជនពិការ ែូច្បជា ស្រមមភាពបែតស ោះបណាត ល ការគ្នាំក្ទទាំនារទ់ាំនង នងិពត័្ម៌្ភនសាធារែៈ ។ មូលនើិិ 
ជាំនួយ ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនស្ក្ម្ភប ់ាំងអងគការស្ងគមស្សីវលិ និងរោា ភបិាល ប៉ាសណនតមនិពក្ងីរបៅែល់បសគគល 
បទ ។ 
 

 ស្ាំបែើ ស្សាំគបក្ម្ភង ក្ត្ូវបានទទួលយរបៅរនសងអាំ សងបពលមយួឆ្ន ាំបពញ ។ អងគការស្ងគមស្សីវលិណែល 
ម្ភនបាំែងច្បងោ់រជូ់នពិនិត្យនូវស្ាំបែើ ស្សាំែាំបូង ចាំបាច្បក់្ត្ូវររឲ្យបានលិខិត្ឯរភាព/អវរិសទធបហត្សពីមស្តនតីរោា ភ ិ
បាលណែលពារព់ន័ធ មសននឹងោរជូ់នពនិិត្យនូវស្ាំបែើ ស្សាំជាំនួយបៅអងគការមូលនិើ ិ ។ អងគការស្ងគមស្សីវលិ 
អាច្បម្ភនបាំែងច្បងព់ិបក្គ្នោះបយាបល់ជាមយួនឹងការយិាល័យបៅមូលោា នរបស់្រមមវើិីអភវិឌ្ឍនស៍្ហក្បជាជាត្ិ 
(UNDP) បលើនិត្ិវើិីររឲ្យបានលិខិត្បនោះ ។ 
 

រធរៀរដាក់ពាកយសុធំៅម៊ូលនិ្ិសមប័្គចិតតសប្ារ់ជនព្ិការននអង្គការ 
សហប្រជាជាតិ 
  

 គាំរសូ្ាំបែើ ស្សាំគបក្ម្ភង ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនស្ក្ម្ភបក់ារបក្បើក្បាស់្ បៅបពលោរជូ់នពនិិត្យនូវពារយស្សាំ 
ជាំនួយស្ក្ម្ភបជ់ាំនួយ ។ ស្ាំបែើ ស្សាំគបក្ម្ភង នងឹក្ត្ូវបានទទួលយរជាទក្មងប់ផ្ស្ងបទៀត្ ឲ្យណត្ពត័្ម៌្ភនចាំបាច្ប ់
 ាំងអស់្ ក្ត្ូវបានោរប់ញ្ចូ ល ។ ស្ាំបែើ ស្សាំ  អាច្បក្ត្ូវបានោរជូ់នពនិិត្យជាភាសាអងប់គែស្ បារាាំង ឬ បអស្ា៉ាញ ។ 
គាំរសូ្ាំបែើ ស្សាំគបក្ម្ភង ក្ត្ូវបានបរៀបច្បាំឲ្យម្ភនបៅរនសងវសបិសាយជាំនយួននអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ។ 
 
 ស្ាំបែើ ស្សាំ គួរណត្ក្ត្ូវបានបផ្សាើបច្បញត្តមអសីណម៉ាល ទូរសារ ឬ ប៉ាសស្តនក្បស្ែីយ ៍(ឯរសារបស្នើស្សាំពិនិត្យត្តម 
អសីណម៉ាល ក្ត្ូវបានបពញច្បិត្តជាង) បៅកានៈ់ 
 
ធលខា្ិការដាឋ នទ្ទ្ួលរនទុកអនុសញ្ញា សតពី្ីសទិ្ធិររសជ់នព្ិការ 
ផ្្នកកិចចការធសដ្ឋកិចច និង្សង្គមកិចច 
អង្គការសហប្រជាជាតិ 
Two UN Plaza, Room DC2-1372 

ញូវយ៉ារ NY 10017 
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259 ការយិាល័យឧត្តមស្នងការ អងគការស្ហប្រជាជាតិ្ទទួលរន្ទុកសិ្ទធិមនុ្ស្ស  
 

 
 ស្ក្ម្ភបព់ត័្ម៌្ភនបណនថមស្តីពអីងគការមលូនើិ ិ អនសស្ញ្ជញ ស្តីពសិី្ទធរិបស់្ជនពកិារ នងិការង្ហររបស់្អងគការ 
ស្ហក្បជាជាត្ទិទលួបនទសរពកិារភាព សូ្មចូ្បលបមើលវសបិសាយជាំនយួននអងគការស្ហក្បជាជាត្ ិ។ 
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