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១. េសចក�េីផ�ម 
 

េនេពលេនះ ខ�ុ ំបានប��បដ់េំណ រេបសកកម�េលកទ៤ី របស់ខ�ុ ំ េន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាេហយ។ 

ខ�ុ ំសូមែថ�ងអណំរគុណដល់រដ� ភបិាលចំេពះករអេ�� ញខ�ុ ំឲ្យមកេធ�ទស្សនកិច� នងិឆន�ៈរបស់រដ�ម�ន�ីជាេ្រចន

របូ េដម្បជីួប្របជុំជាមយួខ�ុ ំ និងពិភាក្សោេដយចំហរអំពីវឌ្ឍនភាព និងប�� ្របឈមក�ុងករអនុវត�សិទ�ិមនុស្ស

េនកម�ុជា។ ខ�ុ ំសូមសំែដងករេកតសរេសរចំេពះកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់បុគ�លិកករយិាល័យOHCHR 

ទងំអស់េនកម�ុជា ទងំេនរជធានីភ�េំពញ និងេនេខត�បាតដំ់បង ែដលបានគា្ំរទ្របកបេដយសមត�ភាព

បំផុតដល់ដំេណ រេបសកកម�របស់ខ�ុ ំ។ 
 

េនក�ុងអឡុំងេពលៃនដំេណ រទស្សនកិច�េនះ ខ�ុ ំមានឱកសជួប្របជំុជាមយួម�ន�ីជានខ់�ស់ៃនរជរដ� - 

ភបិាល រមួមាន សេម�ច្រកឡាេហម ស េខង ឧបនាយករដ�ម�ន�ី និងជារដ�ម�ន�ី្រកសួងមហៃផ� ឯកឧត�ម អង� 

វង្សវឌ្ឍោនា រដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធម ៌ឯកឧត�ម ហង ់ជនួណារ ៉នុ រដ�ម�ន�ី្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា ឯកឧត�ម 

មម៉ ប៊នុេហង រដ�ម�ន�ី្រកសួងសុខភបិាល ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម�ន�ី្រកសួងសង�មកចិ� អតីតយុទ�ជន និងយុវ-

នីតិសម្បទ ឯកឧត�ម អ៊ចុ បរូទិ� រដ�េលខធិករ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ ឯកឧត�ម 

ែកវ េរម៉ ី ្របធានគណៈកមា� ធិករសិទិ�មនុស្សកម�ុជា ឯកឧត�ម សិុក ប៊នុហុក ្របធានគណៈកមា� ធិករជាតិ
េរៀបចំករេបាះេឆា� ត ្រពមទងំ ឯកឧត�ម សុ៊យ អរ៉ផាត អភបិាលរងេខត�បាតដ់បំង និង ឯកឧត�ម អ៊ុ� រ្រត ី

អភបិាលរងេខត�បនា� យមានជយ័។ ខ�ុ ំកប៏ានជួបផងែដរ ជាមយួេមដឹកនាគំណបក្សសេ�ង� ះជាតិកម�ុជា         

ឯកឧត�ម កមឹ សុខ។ 
 

េ្រកពីជំនួប្របជុំទងំេនាះ េនរជធានីភ�េំពញ ខ�ុ ំបានេធ�ទស្សនកិច�េទកនេ់ខត�បាតដ់ំបង និងេទ

កន្់រស�កេសរេីសភណ័ នងិ្រក�ងេប៉ាយែបត៉ េខត�បនា� យមានជយ័។ ទងំេនរជធានីភ�េំពញ ទងំេនតម  

បណា� េខត�ភាគពយព័្យខ�ុ ំមានឱកសជួបជាមយួគូសន�នាដៃទេទៀតជាេ្រចន រមួមានអង�ករមនិែមនរដ� ភ-ិ  
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បាល សហជីពកម�ករ ៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍ និង្រក�មអង�ករសហ្របជាជាតិ្របច្ំរបេទស។ ខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណ

ចំេពះអ�កទងំអស់ែដលបានចំណាយេពលេវល មកេធ�ករែចករែំលកករយល់ដឹង និងពត័ម៌ានេផ្សងៗ

ជាមយួខ�ុ ំ េនក�ុងអំឡុងេពលៃនដំេណ រេបសកកម�េនះ េហយជាពិេសស ក�ុងរយៈរយៈេពលប៉ុនា� នែខចុង

េ្រកយេនះ។ 
 

េនក�ុងកិច�ជនំួប្របជុំជាមយួរដ�ម�ន�ីនានាៃនរដ� ភបិាល ខ�ុមំានក�ីរេំភបចិត�ជាខ� ងំចំេពះឆន�ៈរបស់ពួក

គាតក់�ុងករកណំតប់�� ្របឈមនានាេដម្បបីំេពញតមបទដ� នសិទ�មិនុស្សរបស់កម�ុជា េហយនិងករសំែដង

ករេប�ជា� ចិត�របស់ពួកគាតក់�ុងករេធ�ឲ្យស� នភាពកនែ់តល�្របេសរេឡងែថមេទៀត។ ខ�ុ ំសង្ឃមឹថានឹងទទលួ

ពត័ម៌ានស�ីពីករេធ�មូលដ� នយីកម�ៃនេគាលេដអភវិឌ្ឍនស៍ហ្របជាជាតិ្របកបេដយចីរភាព េនេពលែដល

មាន។ វជាករសំខនែ់ដលថាកម�ុជាបន�ែ្របក� យែផនករ និងយុទ�ស�ស�េទជាវធិានករអនុវត�្របកបេដយ

វជិ�មាន េដម្បជី្រម�ញេលកកម�ស់សិទ�ិ និងេសរភីាពេនក�ុង្របេទសេនះ។ 
 

ខ�ុ ំមានេសចក�ីរកីរយែដលដំេណ រករចុះេឈ� ះេបាះេឆា� តមានកររកីចំេរ នេទមុខបានល� េហយ

ែដលចំនួនខ�ស់ៃនអ�កេបាះេឆា� ត្រត�វបានចុះេឈ� ះេបាះេឆា� តក�ុងករេបាះេឆា� តឆា� ២ំ០១៧។ េនះជាករេលក

ទឹកចិត�ថា ករេបាះេឆា� តឃំុ-សង� ត ់ េនៃថ�ទី៤ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៧ កន�ងេទមានរេបៀបេរៀបរយល� និង

្របកបេដយសុខសន�ិភាព ែដលមានចំននួ្របមាណជាេកសិបភាគរយៃនអ�កមានសិទ�ិេបាះេឆា� ត បានេចញ

េទេបាះេឆា� ត។ េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ ខ�ុ ំេនែតមានក�ីកង�ល់ចេំពះបរយិាកសៃនករបំភតិបំភយ័ និងករ

គំរមៃនអំេពហិង្សោ េដយរបទ់ងំពីសំណាកម់�ន�ីជានខ់�ស់មយួចំនួន េនមនុៃថ�េបាះេឆា� ត នងិេនក�ុងប៉ុនា� ន

សបា� ហ៍បនា� បព់ីៃថ�េបាះេឆា� ត។ 
 

២. ប�� សំខន់ៗ  
 

ខ�ុ ំេនែតមានក�ីកង�ល់អំពសី� នភាពលំបាកៃន្រក�ម្របជាជនែដលងយរងេ្រគាះជាេ្រចនេនក�ុង

្របេទសកម�ុជា។ ដូចែដលខ�ុ ំបាននយិាយពីមនុ វជាករសំខនែ់ដលថាេនេពលែដលេធ�មូលដ� នីយកម�

េគាលេដអភវិឌ្ឍនរ៍បស់អង�ករសហ្របជាជាតិ្របកបេដយចីរភាព រដ� ភបិាល្រត�វធានាថា មនិមាននរណា

មា� ក្់រត�វបានេគទុកេចលេដយមនិគិតគូេនាះេឡយ។ េបេយាងតមមា្រត៣១ ៃនរដ�ធម�នុ��  ្របជាពលរដ�

ែខ�រ្រគបរ់បូមានសិទ�ិេសរភីាពេស�ៗគា�  េដយគា� នករេរ សេអង។ េទះយ៉ាងណាកេ៏ដយ កេ៏នែតមាន

ឧទហរណ៍ៃន្របជាជនជាេ្រចនែដលស�ិតក�ុងស� នភាពគរួឲ្យ្រព�យបារម�។ 
 

កុមារ -  កុមារ-េនក�ុងអំឡុងេពលបំេពញេបសកកម�េនះខ�ុ ំបានេផា� តករយកចិត�ទុកដកេ់លកុមារ។ 

ខ�ុ ំស� គមនច៍ំេពះករដកេចញករបងៃ់ថ�ស្រមាបក់រចុះប�� ីកំេណ តរហូតដល់រយៈេពលសមសិបៃថ�បនា� បព់ី
ៃថ�េកតរបស់ទរក េហយខ�ុសូំមជំរញុឲ្យមានករេលកកម�ស់កនែ់តេ្រចនែថមេទៀតេលប�� េនះេនថា� កភ់ូមិ
និងឃំុ។ ករធានាឱ្យកុមារ្រគបរ់បូបានចុះសំបុ្រតកំេណ ត គឺជាកត� សំខនក់�ុងករទទលួស� ល់សិទ�ិកុមារ។ 

ចំេពះស� នភាពៃនករខ�ះ្របពន័�ទូលំទូលយករពរកុមារ គណៈកមា� ធិករឃំុសង� តេ់ដម្ប�ីស�ីនិងកុមារ 

(CCWC) គឺជាតួអង�ដសំ៏ខនេ់នក�ុងែដនសមត�កិច�របស់ពួកេគេនថា� កម់ូលដ� ន។ េបេទះជាករបណ�ុ ះប
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ណា� លសមាជិកគណៈកមា� ធកិរ្រត�វបានេធ�េឡងកេ៏ដយ កវ៏មនិមានលក�ណៈ្រគប្់រគានេ់ដម្បផី�ល់ករ

ករពរកុមារេដយឯករជ្យទងំ្រស�ងេឡយ។ កុមារកនែ់តេ្រចន្រត�វបានទុកឲ្យេនជាមយួសចញ់ាតិែដល

ជាចស់ទុ ំខណៈែដលឪពុកមា� យរបស់ពួកេគេទបំេរ ករជាពលករចំណាក្រស�ក ផា� ស់េទេធ�ករេនេរងច្រក 

ឬករដ� នសំណងេ់នកម�ុជា ឬែស�ងរកករងរេធ�េនេ្រក្របេទស។ កុមារទងំេនះភាគេ្រចន្រត�វបានេគបំពរ

បំពន អ�កដៃទេទៀតបានធា� កខ់�ួនេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ននិងសរធាតុេផ្សងៗេទៀត េហយអ�កខ�ះេទៀតបាន

ក� យជាអ�ករស់តមចិេ�� មផ�ូវ។ កុមារែដលទទួលរងកររេំលភបំពនផ�ូវកយ ឬផ�ូវចិត�េនក�ុងសហគមន ៍

ឬ្រគ�សរ ជាញឹកញាបម់និមានមេធ្យោបាយែស�ងរកជំនយួ ឬសុវត�ិភាពេទ។ ខ�ុទំទលួស� ល់ថា រដ� ភបិាល

េរៀបចំករស�ងម់តិ និងែផនករសកម�ភាពស�ីពីហិង្សោេទេលកុមារ កប៏៉ុែន�ដូចែដលខ�ុបំានកតស់មា� ល់េនេពល

ពិចរណាេលសិទ�ិ�ស�ី ជនរងេ្រគាះៃនអំេពហិង្សោក�ុង្រគ�សរជាេរឿយៗេនែតស�ិតេនក�ុងលំេនឋនជាមយួ

ជនេល�ស េហយជនេល�សមនិ្រត�វបាននាខំ�ួនេទកតេ់ទសតមច្បោបស់�ីពីករទបស់� តអ់ំេពហិង្សោក�ុង្រគ�សរ

និងករករពរជនរងេ្រគាះ។ ខ�ុ ំសូមស� គមនច៍ំេពះែផនករសកម�ភាពេដម្បេីលកកម�ស់កិច�គាពំរកុមារ 

េដយ្រកសួងសង�មកិច� អតតីយុទ�ជន នងិយុវនីតិសម្បទ េដយសហករជាមយួ អង�ករមូលនិធរិបស់អង�

ករសហ្របជាជាតិស្រមាបកុ់មារ (Unicef) អង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល និងអង�ករសង�មសីុវលិ កដូ៏ចជាកម�

វធិីភាពជាៃដគូស្រមាបក់រករពរកុមារ (3PC) មានេគាលបំណងកតប់ន�យសមសិបភាគរយៃនចំនួនកុមារ

េនតមសហ្រគាស េនក�ុងេខត�ចំនួន្របា ំ ករេធ�សមាហរណកម�ពកួេគេទក�ុងសហគមនរ៍បស់ពកួេគ។ ខ�ុ ំ

សង្ឃមឹថាែផនករេនះនឹងទទលួបានេជាគជយ័ េហយនិងអចព្រងីកបែន�មេទតមបណា� េខត�េផ្សងៗេទៀត។ 

វមានសរៈសំខនប់ផុំតេដម្បធីានាថាកុមារែដលបាន្រតឡបម់កវញិ្រត�វបានយកចតិ�ទុកដកែ់ថទ្ំរតឹម្រត�វ

និងបានេធ�សមាហរណកម�េទក�ុងសហគមនរ៍បស់ពួកេគេដយអនុេលមតមឧត�ម្របេយាជនរ៍បស់កុមារ។ 
 

មនិមានបណា� ញទូលំទូលយៃនបុគ�លិកសង�មកិច�របស់រដ� ភបិាលេទ។ ជាេគាលគនំិត េគគួរែត

មានយ៉ាងេហចណាស់កម៏យួែដរក�ុងមយួឃំុៗ។ េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ ខ�ុ ំបានដឹងអំពីករងរករពរ និង

ករស� រនីតិសម្បទកុមារែដលបានេធ�េឡងេដយបុគ�លិកសង�មែដលបានទទួលមូលនិធិពីអង�ករមនិែមនរ

ដ� ភបិាលនិងេដយទីភា� កង់រេផ្សងៗរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិ េហយសូមេលកទឹកចិត�ដល់រជរដ� ភបិាល

ក�ុងករេលកកម�ស់្រកបខណ័� េគាលនេយាបាយជាតិគាពំរសង�មឆា�  ំ ២០១៦-២០២៥ េដម្បពីិចរណាទទួល

ស� ល់ េលកកម�ស់ និងគា្ំរទយ៉ាងសកម�ដល់ករអបរ់កំរងរសង�មកិច� នងិកលនុវត�ភាពមុខរបរ។ បុគ�លិក

សង�មកិច�ែដលបានបណ�ុ ះបណា� លអចេធ�ករជាមយួគណៈកមា� ធិករឃំុសង� តេ់ដម្ប�ីស�ី និងកុមារ េនក�ុង

ឃំុ-សង� ត ់េដម្បកីរពរកុមារ និងអ�កែដលងយរងេ្រគាះ។ 
 

ខ�ុ ំកតស់មា� ល់េឃញមានករវឌិ្ឍនជ៍ាវជិ�មានទកទ់ងនឹងសុខភាពនិងករអបរ់រំបស់កុមារ។ រដ�ម�ន�ី
្រកសួងសុខភបិាលបានជ្រមាបខ�ុ ំថាអ្រតមរណៈរបស់ទរក និងកុមារ បន�ធា� កចុ់ះ ករឆ�ងជំងឺក��� ិល្រត�វ

បានលុបបំបាតទ់ងំ្រស�ងក�ុង្របេទសកម�ុជា ករេ្រប្របាស់ករព្យោបាល្របឆាងំេមេរគេអដស៍េដម្បទីបស់� ត់

ករចម�ងេមេរគ និងជំងឺេអដស៍ ពីមាត េទទរក ក�ុងអឡុំងេពលេកត េហយនិងករេ្រប្របាស់មូលនិធិសម

ធម ៌េដម្បធីានាថា្រគ�សរ្រកី្រក និងកូនៗរបស់ពួកគាតអ់ចទទួលបានេសវែថទសុំខភាព។ រដ� ភបិាលក៏

បានចបេ់ផ�មដំេណ រករកម�វធិីចកថ់ា� បំង� រ្របេភទមហរកីស្ូបន (HPV) ស្រមាបកុ់មារ។ី េទះជាយ៉ាងណា
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កេ៏ដយ រដ�ម�ន�ីស្រកសួងសុខភបិាល បានទទួលស� ល់ថាខ�ួនេនមានករងរជាេ្រចនេទៀតក�ុងករកត់

បន�យអ្រតមរណភាពទរក និងកុមារ េហយនិងករផ�ល់អហរបូត�ម�ដល់កុមារ ជាពិេសសកុមាររស់េនតម

សហគមនជ៍នបទ។ រដ�ម�ន�ី្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា បានជូនជ្រមាបខ�ុ ំថា ្របេទសកម�ុជាមានសមភាព

ែយនឌរ័ទកទ់ងនងឹករចុះេឈ� ះចូលេរៀន និងករប��បក់រសិក្សោ។ ប៉ុែន�ខ�ុ ំកតស់មា� ល់េឃញថា កុមារេន

ក�ុង្រក�មជនជាតិេដមភាគតិច និង្រក�មជនជាតិភាគតិច េនែតមនិទទួលបានផល្របេយាជនពី៍ករអបរ់ ំដូចជា

ករផ�ល់ឲ្យមាន ករេទេ្រប្របាស់បាន និងលក�ណៈសម្បត�ិៃនេសវែដលអចទទួលយកបាន និងភាពបត់

ែបនៃនេសវអបរ់។ំ េនក�ុងវស័ិយអបរ់ ំនិងសុខភបិាល ពត័ម៌ានបានបង� ញច្បោស់ថាកុមារែដលមានពិករ

ភាពមនិបានទទួលភាពេស�គា� ចំេពះលទ�ភាពទទួលបានេសវេឡយ។ ករបង�ភាពងយ្រស�លដល់ករ

ទទួលយកេសវេនក�ុងអគារេផ្សងៗេនែតជាប��  េហយករេ្រប្របាស់ភាសស��  នងិភាសស្រមាប់

មនុស្សពិករែភ�កស្រមាបេ់គាលេដជូនដំណឹងេផ្សងៗកេ៏នមានប�� េនេឡយ។ 
 

រដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធម ៌និង្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ បានពភិាក្សោជាមយួ

ខ�ុ ំទកទ់ងនឹងច្បោបស់�ីពីយុត�ធិមអ៌នតីិជន ែដល្រត�វបាន្របកសឲ្យេ្របកលពីឆា� មំុន។ េពលេនះគឺជាដណំាក់

កលអនុវត�ច្បោបេ់នះ តមរយៈករបេង�តជាែផនករ្របតិបត�ិយុទ�ស�ស�។ ជាមូលដ� ន វគឺជាដណំាកក់ល

វវិឌ្ឍនជ៍ាវជិ�មានមយួ។ េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ េគ្រត�វយកចិត�ទុកដកធ់ានាថាច្បោបេ់នះ្រត�វបានយកមក

អនុវត�្រសបេទតមអនុស�� របស់អង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពីសិទ�ិកុមារ នងិេសចក�ីែណនាេំផ្សងៗេទៀត ជា

ពិេសសករបំពកធ់នធាន្រគប្់រគានេ់នក�ុង្របពន័�យុត�ិធមអ៌នីតិជន។ មជ្ឈមណ� លស� រនីតិសម្បទែដល

េទបបានបេង�តថ�ី្រត�វេរៀបចំឲ្យ្រសបនឹងបទដ� នពកព់ន័�េផ្សងៗរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិ។ ក�ុងអំឡុង

េពលែដលខ�ុ ំេធ�ទស្សនកចិ�េទកនម់ណ� លអបរ់ែំកែ្របទី២ (ែដលជាពន�នាគារចម្បងក�ុងរជធានីភ�េំពញ

ស្រមាបផ់�ុកជនជាបឃំុ់ជា�ស�ី និងអនតីិជន) េនក�ុងសបា� ហ៍េនះ ខ�ុ ំទទួលបានស�ិតិថា អនីតិជនមានចនំួន 

៤៨២ នាក ់(ក�ុងេនាះ្រសីមានចំនួន ៣៨ នាក)់។ ក្រមតិៃនភាពចេង��តែណនក�ុងពន�នាគារត្រម�វឲ្យទណ�ិ ត

�ស�ីែដលជាអនីតិជន ្រត�វឃំុេនក�ុងបន�បជ់ាមយួគា� នងឹទណ�ិ តនតីិជនជា�ស�ី។ ចណុំចេនះគឺផ�ុយេទនឹង

បទដ� នសិទ�មិនុស្សែដលកម�ុជាយល់្រពមទទួលយក។ ទន�ឹមនឹងេនះ ខ�ុកំ្៏រព�យបារម�ផងែដរអំពីភាពយឺតយ៉ាវ

េនក�ុងករកំណតអ់យុពិត្របាកដរបស់អនីតិជនបនា� បព់្ីរត�វបានចបខ់�ួន ជាពិេសសករកំណតថ់ាេតពកួេគ

មានអយុេ្រកម ឬេលអយុអប្បបរមាៃនករទទួលខុស្រត�វ្រពហ�ទណ� ។ ចំែណកឯកុមារែដល្រត�វបានចត់

ថា� កជ់ាសក្ស ីនិងជាជនរងេ្រគាះៃនបទេល�ស្រពហ�ទណ� វញិ ខ�ុ ំបានទទួលពត័ម៌ានថាមានែតតុលករចនំួន 

២ ឬ ៣ ែតប៉ុេណា� ះ ែដលមានេអ្រកង/់ទូរទស្សនស៍្រមាបស់្រម�លឲ្យមានករផ�ល់សក�ីកម�ពីចមា� យ េហយ

ែដលតមរយៈវធិីេនះេយងអចកតប់ន�យកុមារមនិឲ្យ្របឈមមខុផា� ល់ជាមយួជនសង្សយ័ និងអចទបស់� ត់

ភាពរងេ្រគាះសជាថ�ីបាន។ 
 

ខ�ុ ំេនមានករ្រព�យបារម�ថាអនីតិជនជាេ្រចន្រត�វបាន្រគ�សរប��ូ នេទឃំុខ�ួន ឬរក្សោទុក េនក�ុង

មជ្ឈមណ� លសំចត និងមណ� លស� រនីតិសម្បទ េហយនងិស� បន័ផ�ល់េសវែថទ្ំរគប្់រគងេផ្សងៗ។ េន

េពលែដលទីកែន�ងទងំេនះ្រត�វបានបេង�តេឡង អចេដយសរយុទ�នាករប�ង� បេ្រគ�ងេញ�នកេ៏ដយ កខ៏�ុ ំ

េនែត្រព�យបារម�ជាពិេសសចំេពះកុមារខ�ះែដលមានពកិរភាពធ�នធ់�រ េហយែដលេនែត្រត�វបានប��ូ នេទ
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កនទ់ីកែន�ងទងំេនាះេទៀត េបេទះបីជាពួកេគមនិមាន្របវត�ិេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន ឬសរធាតុេញ�នកេ៏ដ

យ។ ករណ៍េនះសប�� កឱ់្យេឃញថាកម�ុជា្រត�វករ្របពន័�ករពរសង�ម និងកុមារែដលមានលក�ណៈទូលំ

ទូលយ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ េហយនិងបគុ�លិកសង�មកិច�ែដលទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� ល្រតឹម្រត�វេន្រគប់

ឃំុ-សង� តទ់ងំអស់។ េទះជាយ៉ាងេនះក�ី វកេ៏នមានប�� មយួេទៀតគឺ ករឧបត�ម�គា្ំរទចំេពះ្រគ�សររបស់

កុមារែដលមានពិករភាពទងំេនាះ។ 
 

ទន�ឹមនងឹករផ�ល់េសវសធារណៈភាគេ្រចន្រត�វបានេធ�េឡងេដយអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល 

(ែដលករងរេនះ គួរែតរដ�េទែដលជាអ�កេធ�) យ៉ាងណាកេ៏ដយ កខ៏�ុ ំមានេសចក�ីរកីរយេនេពលដឹងថា អង�

ករមនិែមនរដ� ភបិាលែដលេធ�ករងរែផ�កសិទ�ិកុមារអចេធ�សហ្របតិបត�ិករជាទូេទជាមយួរដ� ភបិាល 

បាន។ 

 

ខ�ុជំរំញុរដ� ភបិាលឲ្យខតិខធំានាថា អភ្ិរកមែផ�កេលសិទ�កុិមារ្រត�វបានេ្រប្របាស់ក�ុង្រគបវ់ស័ិយទងំ

អស់ទកទ់ងនងឹកុមារ។ កុមារែដលរស់េនតមផ�ូវ ស� កេ់នក�ុងកែន�ងផ�ល់េសវែថទងំ្រគប្់រគង កុមារេធ�ចំ

ណាក្រស�កែតឯង នងិកុមាររងេ្រគាះេដយសរករជញួដូរមនុស្ស គជឺាអ�កែដលងយរងេ្រគាះបផុំត េហយពកួ

េគ្រត�វករអភ្ិរកម្រគប្់រជ�ងេ្រជាយមយួេដម្បធីានាបាននូវសុវត�ភិាព នងិសុខមាលភាពរបស់ពកួេគ។ ករស� រ

នតីសិម្បទនងិករេធ�សមាហរណកម�េទក�ុងសហគមនវ៍ញិចេំពះអនតីជិនែដលពកព់ន័�េ្រគ�ងេញ�ន អ�កេ្រប
្របាស់សរធាតុេញ�ន នងិទណ�ិ តជាអនតីជិន្រត�វែតបានដកឱ់្យស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងេដយ្រប�ង្របយត័� 

នងិទទលួបានករគា្ំរទជាដរប េដម្បធីានាឲ្យពកួេគទទលួបានករស� រនតីសិម្បទ នងិករេធ�សមាហរណកម�

ដព៏តិ្របាកដ។ វគជឺាេរឿងចបំាចម់យួក�ុងករធានាឲ្យបាននូវករេលកកម�ស់ករយល់ដងឹ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយស�ីពី
សិទ�កុិមារ នងិច្បោបស់�ីពយុីត�ធិមអ៌នតីជិនដល់ម�ន�អីនុវត�ច្បោប ់នងិម�ន�តុីលករទងំអស់។ 
 

ជនជាតេិដមភាគតចិ - ខ�ុ ំមានេសចក�ីរកីរយេដយកតស់មា� ល់ថា ្រពឹត�ិករណ៍ែដលកតស់មា� ល់ទិវ

អន�រជាតិៃនជនជាតិេដមភាគតិចបាន្រប្រពឹត�េទេដយសន�ិវធិី។ ខ�ុ ំកតស់មា� ល់ផងែដរ អំពីករផ�ល់ករអបរ់ ំ

ែដលមានគុណភាព រមួមានកម�វធិីអបរ់ជំាពីរភាស ែដលបាននិងកពុំងដំេណ រេដយ្រកសួងអបរ់យុំវជននិងកី
ឡា។ េនមានប�� ជាេ្រចនេនេឡយេលករផ�ល់បណ័� កម�សិទ�ិដីធ�ដីល់ជនជាតិេដមភាគតិច។ ខ�ុ ំរលឹំកេឡង

វញិ ជាពិេសសជនជាតិេដមភាគតិចពរ័ េនេខត�បាតដ់ំបងែដលកម�សិទ�ដិីសហគមនរ៍បស់ពួកគាតម់និអច

បន�េទមុខបាន ពីេ្រពះទតីងំដីេនាះេនកំពុងែតរងច់ឲំ្យមានករេបាសសមា� តមនី ជនជាតិេដមភាគតចិ

សួយ េនក�ុងេខត�កពំងស់�ឺ ែដលពក្យសំុបណ័� កម�សិទ�ដិសីហគមនរ៍បស់ពកួគាតប់ាននិងកពុំងទទួលរងផល

បះ៉ពល់េដយសរបទប�� េលខ០០១ នងិជនជាតិភាគតិច ព�ង េនក�ុងេខត�ស�ឹងែ្រតង ែដល្របឈមនឹង

ហនិភយ័ៃនករបាតប់ងផ់�ះសែម្បង ករចិ�� ឹមជីវតិ ៃ្រពអរក្ស និងដីប��ុ ះសពរបស់ខ�ួន េដយទឹកជនំន់

ែដលបណា� លមកពីគេ្រមាងវរអីគ�ីសនីេសសនេ្រកម II ។ ខ�ុសូំមេលកេឡងជាថ�មី�ងេទៀតនូវអនុសសន៍

របស់ខ�ុថំា រដ� ភបិាលគរួពចិរណាអពំកីរេធ�ឲ្យ្របពន័�ផ�ល់បណ័� កម�សិទ�ដិសីមហូភាពសហគមន ៍(CLTs) មាន

លក�ណៈសម��នងិងយ្រស�ល េដយកតប់ន�យនតីវិធិែីដលបានត្រម�វមយួចនំនួេចញ នងិធានាថា្រក�មជន
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ជាតេិដមភាគតចិអចទទលួអត�្របេយាជនព៍្ីរបពន័�ផ�ល់បណ័� កម�សិទ�ដិធី�សីមហូភាព រមួទងំរកកម�តីមរយៈ

ករេ្រប្របាស់បណ័� េនះជាសមហូភាពេដម្បគីេ្រមាងអភវិឌ្ឍនរ៍បស់ខ�ួន។ 
 

ជនែដលស�ិតក�ុងស� នភាពរស់េនតមចេិ�� មផ�ូវ - ខ�ុ ំមានក�ីកង�ល់យ៉ាងខ� ងំេនេពលខ�ុ ំបានេទទស្ស

នាមជ្ឈមណ� លសំចតេពធិែសនជយ័( “ៃ្រពស�ឺ”) េនសបា� ហ៍េនះ េដយដឹងថាមានមនុស្ស ៥៤៤ នាក ់ែដល

រមួទងំកុមារ ៦ នាក ់ ផង្រត�វបានេគដកេ់នទីេនាះ។ េនះគឺជាករេកនេឡងមយួគួរឲ្យកតស់មា� ល់ចបព់ី
ដំេណ រទស្សនកចិ�ចុងេ្រកយរបស់ខ�ុ ំ ែដលេគបាន្របាបខ់�ុ ំថា មយួចំែណកេដយសរែតយុទ�នាករ្របយុទ�

្របឆាងំេ្រគ�ងេញ�នរបស់រដ� ភបិាល។ មនិេឃញមានកររកីចេ្រមនេទេនក�ុងមជ្ឈមណ� លទងំេនាះ េ្រកែត

ពីភាពកនែ់តចេង��តែណនជាមុន។ មនុស្សជាេ្រចនែដលខ�ុ ំបានជួប បានអះអងថា្រត�វបានេគយកេទដក់

េនទីេនាះេដយផ�ុយពីឆន�ៈរបស់ខ�ួន េហយបានស� កេ់នទីេនាះេ្រចនជាងមយួសបា� ហ៍ ជារយៈេពលែដល

ចបំាចេ់ដម្បពីិនិត្យេមលឯកសរសមា� ល់អត�ស�� ណ និងេដម្បធីានាសុវត�ិភាពនិងករករពរចំេពះអ�ក

ែដល្រត�វបានេដះែលង។ អ�កខ�ះបានេនទីេនាះអស់រយៈេពល ៦ែខ ឬេ្រចនជាងេនះ។ ករ្យេនះបេង�តេទ

ជាករឃំុខ�ួនេដយបំពន។ ទន�ឹមនងឹេនះែដរ រដ�ម�ន�ី្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ 

(្រកសួងសង�មកិច�) បានពន្យល់ថា ទីតងំថ�ីែដលបាននិងកំពុងសងសងេ់នក�ុងេខត�កណា� ល នឹងជួយ កត់

បន�យភាពចេង��តែណនេនឯៃ្រពស�ឺ និងផ�ល់ទីតងំសមរម្យស្រមាបក់រស� រនីតសិម្បទអ�កេ្រប្របាស់ថា� ំ

េញ�ន និងសរធាតុេញ�នែដលេញ�ននឹងសរធាតុទងំេនាះ និងផ�ល់កិច�គាពំរ និងព្យោបាលដល់ជនពិករ

សុខភាពផ�ូវចិត�។ មជ្ឈមណ� លេនះនឹងមនិសងរ់ចួរល់េទរហូតដល់ចុងឆា� េំនះ ឬេដមឆា� ២ំ០១៨។ ដូេច�ះ មនិ

មានស�� បង� ញពីករថយចុះេនៃថ�ខងមុខនូវភាពចេង��តែណនៃនមជ្ឈមណ� លៃ្រពស�ឺ ឬភាព្របេសរេឡង

ៃនលក�ខណ�  ឬស� នភាពអ�កជាបឃំុ់េនទីេនាះេទ។ រដ� ភបិាល្រត�វបានរលឹំកថា ករដកម់នុស្ស្របឆាងំនងឹឆ

ន�ៈរបស់ពកួេគ មាននយ័ថាមណ� លសំចតែដលតមនយិមនយ័ជាអន�រជាត ិ គជឺាមណ� លឃំុខ�ួន េហយរដ� ភបិា

ល្រត�វែតចតវ់ធិានករេដម្បធីានាថាបទដ� នអប្បរមាអពំកីរ្រប្រពតឹ�ចេំពះអ�កជាបឃំុ់ែដល្រត�វបានបេំពញ។ 

េនះរមួប��ូ លទងំ ទកឹស� ត ទទលួទនម�ូបអហរែដលមានជវីជាត្ិរគប្់រគាន ់ អនាមយ័្រគប្់រគាន ់ ខ្យល់

អកស នងិកចិ�គាពំរសុខភាព្រគប្់រគាន ់ រមួទងំករគា្ំរទែផ�កផ�ូវចតិ� កដូ៏ចជាសិទ�សួិរសុខទុក�ព្ីរក�ម្រគ�សរ 

នងិសចញ់ាត ិ ម�ន� ី ឬបគុ�លិកសម្រសបរបស់អង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល នងិអង�ករសហ្របជាជាត។ិ ខ�ុបំាន

អពំវជាថ�ដីល់រដ� ភបិាល ឲ្យអនុវត�អនុសសនរ៍បស់សន�សីិទ�ជាតសិ�ីពបីគុ�លស�ិតក�ុងស� នភាពេនតមចេិ�� ម

ផ�ូវ (ែខធ�ូ២០១៥) នងិេដម្បធីានាថាមជ្ឈមណ� លសំចតមនិ្រត�វបានេគេ្រប្របាស់ជាមណ� លឃំុខ�ួនេឡយ ែតជា

ទកីែន�ងផ�ល់នូវកចិ�គាពំរេសវកម� នងិករជយួ ឧបត�ម�ចបំាចដ់ល់ជនែដលស�ិតក�ុងស� នភាពេនតមចេិ�� មផ�ូ
វ។ ខ�ុសូំមផ�ល់អនុសសនផ៍ងែដរថា រដ� ភបិាលពនិតិ្យេឡងវញិជា្របពន័�អពំមីលូដ� នច្បោបស់្រមាបក់រឃំុខ�ួន

ពកួេគ កណំតឲ់្យបាន្រតមឹ្រត�វ នងិេធ�ករេដម្បធីានាករេដះែលងពកួេគ នងិប��ូ នពកួេគ្រតឡបេ់ទជបួជុ្ំរក�ម

្រគ�សរ នងិសហគមនរ៍បស់ពកួេគវញិ។ ជនំយួឧបត�ម�ទកទ់ងនងឹប�� េនះ អចនងឹ្រត�វបានេស�សំុពតីអួង�មក

ពអីង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលអន�រជាត ិរមួទងំករយិាល័យOHCHR ផងែដរ។  
 

អ�កេញ�នេ្រគ�ងេញ�ន នងិសរធាតុេញ�ន  - ក�ុងែខមករ ឆា� ២ំ០១៧ រជរដ� ភបិាលបានចប ់េផ�ម

យុទ�នាករ្របឆាងំេ្រគ�ងេញ�នដំណាកក់លទី១របស់ខ�ួន។  យុទ�នាករេនះ ឥឡូវកំពុងែតស�ិត េនក�ុង
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ដំណាកក់លទ២ី។ ខណៈែដលយុទ�នាករេនះហកបី់ដូចជាករផ�ួចេផ�មជាវជិ�មានមយួេដម្ប ី លុបបំបាត់

ប�� េ្រគ�ងេញ�នពី្របេទសកម�ុជា កម៍ានផលវបិាកដគ៏ួរឲ្យ្រព�យបារម�ៃនករេកនេឡង យ៉ាងខ� ងំៃនចនំួនអ�ក

ជាបឃំុ់េនតមពន�នាគារ មជ្ឈមណ� លសំចត និងមជ្ឈមណ� លស� រនតីិសម្បទែផ�ក េគឿងេញ�ននានា។ ទងំ

េនេខត�បាតដ់ំបង នងិេខត�បនា� យមានជយ័ េលកអភបិាលរងៃនេខត�ទងំពីរេនះ បានអេ�� ញខ�ុ ំេធ�ទស្សនៈ

កិច�េទកនម់ជ្ឈមណ� លស� រនីតិសម្បទែផ�កេ្រគ�ងេញ�នរបស់ពួកគាត។់ ខ�ុ ំមានេពលទទួលករអេ�� ញេន

សីុសុផុន «េហយករ៏តូរះេធ�ដំេណ របន�េទកនម់ជ្ឈមណ� លជីវតិថ� ី េដយបានេមលកែន�ងខ�ះៗេនក�ុង

មជ្ឈមណ� លេនះ។ ខ�ុកំប៏ានេធ�ទស្សនៈកចិ� េទកនម់ជ្ឈមណ� លសំចតេពធិែសនជយ័ (ៃ្រពស�ឺ) និងេទកន់

មណ� លអបរ់ែំកែ្របទី ១ និងទី២ ផងែដរ។ ខ�ុ ំមានករ្រព�យបារម�ចំេពះចំនួនមនុស្សដេ៍្រចនែដលកំពុងជាបឃំុ់ 

េដយសរែតយុទ�នាករ្របឆាងំេ្រគ�ងេញ�ន និងកតសំ់គាល់ថា ្របសិនេបមនុស្សទងំេនាះ ្រត�វបានេគឃាត់

ទុកផ�ុយពឆីន�ៈរបស់ពកួេគ ទីកែន�ងទងំេនាះគឺជាទឃំុីឃាងំ េដយេយាងតមបទដ� នសិទ�មិនុស្សែដល

ទទួលស� ល់េដយ្របេទសកម�ុជា។ ក្រមតិៃនភាពចេង��តែណនែបបេនះេនតមទីកែន�ងឃំុឃាងំជាេ្រចន គឺ
ជាកររេំលភបទដ� នរបស់្របេទសកម�ុជា នងិបទដ� នអន�រជាតិ។ អហរ្រគប្់រគាន ់ទឹកស� ត សមា� រៈអនាម័

យ  ឱកសហត្់របាណ ខ្យល់អកសេចញចូលបន�ប ់ករែថទសុំខភាព កំពុងែតមានករខ�ះខត។ ្របពន័�

េនះមនិអចេឆ�យតបេទនឹងប�� ដេ៏្រចនែបបេនះបានេទ។ ជាករសំខន្់រត�វធានាថា មានករបណ�ុ ះបណា�

ល និងករអបរ់្ំរគប្់រគាន ់ ជាពិេសសស្រមាបយុ់វជន េដម្បេីធ�ឲ្យករេធ�សមាហរណកម�េទក�ុងសហគមន៍

្របកបេដយេជាគជយ័។ 
 

េយាងតម្រកសួងសុខភបិាល មកដល់បច�ុប្បន�េនះ មានមជ្ឈមណ� លែថទសុំខភាពចំនួន ១៧៧ 

ែដលមានបុគ�លិកទទលួករបណ�ុ ះបណា� លេដម្បេីធ�ករជាមយួអ�កេញ�នេ្រគ�ងេញ�ន។ កលពីែខមនុ មាន

មនុស្សចំននួ ៥២២ នាក ់បានទទួលករពិនតិ្យសុខភាព និងករព្យោបាលេនតមមជ្ឈមណ� លទងំេនះ ែដល

ក�ុងចំេណាមអ�កទងំអស់េនាះមានបុរស ចនំួន ៩៦%។ ខ�ុ ំយល់្រសបជាមយួ្រកសួងែដលថា វគឺជាករ

ចបំាចក់�ុងករេធ�ករងរេលករផ�ល់្របឹក្សោេយាបល់ នងិវធិីព្យោបាលែដល្រត�វបានទទលួស� ល់ េផ្សងៗ េដម្បី
កតប់ន�យចណំងេ់្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នេដយសរែតមានកររកីរលដលៃនករេ្រប្របាស់េមតេហ�តមី
ន។ មជ្ឈមណ� លទងំេនះ ជយួ គា្ំរទដល់អ�កែដលេញ�នេ្រគ�ងេញ�នែដលរស់េនតមសហគមន។៍ 
 

ខ�ុសូំមជ្រម�ញដល់រជរដ� ភបិាល ឲ្យផ�ល់ធនធាន្រគប្់រគានេ់ដម្បសីងសងម់ជ្ឈមណ� លស� រនតីសិ

ម្បទ នងិមជ្ឈមណ� លសំចតថ� ី េដម្បធីានាថា មជ្ឈមណ� លទងំេនះេឆ�យតប្រតមឹ្រត�វ េទតមបទដ� នអប្បរមា

ែដល មានែចងក�ុងលិខតុិបករណ៍របស់អង�ករសហ្របជាជាត ិ នងិធានាថា មជ្ឈមណ� លទងំេនាះផ�ល់ករ

ព្យោបាល នងិវធិពី្យោបាលសម្រសប។ យុទ�នាករ្របឆាងំេ្រគ�ងេញ�ន គរួែត្រត�វបានពនិតិ្យេឡងវញិឲ្យបាន

េទៀងទត ់េហយេដយអនុមត័តមអភ្ិរកមសិទ�មិនុស្ស។ ករបណ�ុ ះបណា� ល នងិករអបរ់សំម្រសប គរួែត្រត�វ

បានផ�ល់េដយ្រកសួងករងរ នងិ្រកសួងសង�មកចិ� អតតីយុទ�ជន នងិ យុវនតីសិម្បទ ្រពមទងំពចិរណាផ�ល់

ឱកសអបរ់េំផ្សងៗតមរយៈ ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន នងិកឡីា។ ខ�ុសូំមគា្ំរទដល់កម�វធិេីលកកម�ស់ករយល់ដងឹ

អពំកីរេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន នងិសរធាតុេញ�ន ែដលកពុំងែតអនុវត�តមរយៈ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន នងិកឡីា 

នងិសូមេស�សំុដល់ រជរដ� ភបិាលបន�ព្រងងឹដល់កម�វធិេីនះ នងិករងររបស់្រកសួងសុខភបិាលេនតម
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មជ្ឈមណ� លែថទ ំ សុខភាពនានា េដម្បពី្រងកីករេលកកមុ�ស់ករយល់ដងឹេនតមសហគមន ៍ កដូ៍ចជាក�ុង

ចេំណាមអ�កទងំឡាយ ែដលេធ�ករឃំុខ�ួន នងិព្យោបាលអ�កេញ�នេ្រគ�ងេញ�ន នងិសរធាតុេញ�ន។ ក�ុងេពល

ជាមយួគា� េនះ ែដរករេចញចូលជបួអ�កែដលជាបឃំុ់គរួែតេបកចហំរឲ្យបានេពញេលញស្រមាប្់រក�ម្រគ�សរ អង�

ករមនិែមនរដ� ភបិាល អង�ករអន�រជាត ិនងិអ�កេផ្សងេទៀតែដលអចផ�ល់ករគា្ំរទ។ 

 

អ�កែស�ងរកសិទិ�្រជកេកន៖ ខ�ុ ំមានករ្រព�យបារម�ចំេពះស� នភាពរបស់ជនជាតិម៉ុងតញ៉ាចំននួ ៣៦ 

នាក ់ែដលឧត�មស�ងករអង�ករសហ្របជាជាតិទទលួបន�ុកជនេភៀសខ�ួន បានស�ះែស�ងរកដំេណាះ្រសយឱ្យ

ពួកេគអចេធ�ដំេណ រេទកន្់របេទសេផ្សងេ្រកពី្របេទសកម�ុជា េដយែផ�កេលស� នភាពតឹងែតងៃនករ

ទមទរសិទ�ិ្រជកេកនរបស់ពួកេគ។ រហូតមកទល់េពលបច�ុប្បន� រដ� ភបិាលកម�ុជាមនិទនប់ានយល់្រពម

ស្រមបស្រម�លឱ្យពួកេគបានឆ�ងកតេ់ទកន្់របេទសទីបីែដលជាទីមានសុវត�ិភាពស្រមាបព់ួកេគេនេឡយ

េទ។ ខ�ុេំស�ឱ្យរដ� ភបិាលកម�ុជាេធ�ទនំាកទ់នំងជាមយួឧត�មស�ងករអង�ករសហ្របជាជាតិទទលួបន�ុកជនេភៀស

ខ�ួន េដម្បធីានាថាជនជាតមិ៉តុញ៉ាទងំ ៣៦ នាក ់ែដល្រត�វករករពរជាអន�រជាតកិ�ុងឋនៈជាជនេភៀសខ�ួន 

មនិ្រត�វបានេគប��ូ ន្រតឡបេ់ទកន្់របេទសេវៀតណាម។ 

 
នតីរិដ� នងិករ្រគប្់រគងវស័ិយយុត�ធិម ៌
 

ខ�ុ ំបានជួបជាមយួរដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធម ៌ នងិរដ�ម�ន�ី្រកសួងមហៃផ� ្របកបេដយភាពវជិ�មាន និង

ស� បនា។ ខ�ុ ំមានេសចក�ីេសមនស្សរកីរយ ែដលបានដឹងថា្រកសួងយុត�ិធមប៌ានបេង�នថវកិ េហយបច�ុប្បន�

េនះកំពុងេធ�ឲ្យមានភាពេជឿនេលឿនេទេលករផ�ួចេផ�មគនំិតមយួចំននួែដលធា� បប់ានពិភាក្សោជាយូរមកេហ
យ។ ជាពិេសស ខ�ុ ំកតស់មា� ល់េឃញពីភាពេជឿនេលឿនេទេលករព្រងឹងករេរៀបចំអង�ករតុលករ េដម្បី
ជួយ កសងមូលដ� នស� បន័តុលករឲ្យកនែ់តមាន្របសិទ�ភាពេឡងែថមេទៀត។ ខ�ុ ំយល់ថា ច្បោប្់រគឹះទងំប ី

អចនឹង្រត�វេធ�វេិសធនកម� េហយខ�ុ ំសូមេលកទឹកចតិ�ដល់្រកសួងយុត�ិធមេ៌ដម្បេីធ�ឲ្យ្របាកដ្របជាថា ករេធ�
វេិសធនកម�ណាមយួ ្រត�វឆ�ុះប�� ងំពីកង�ល់ទងំឡាយ ែដល្រត�វបានេលកេឡង េហយ្រត�វឲ្យ្រសបតម

បទដ� នសិទ�មិនុស្សនានា ែដល្រប្រពឹត�េទេដម្បពី្រងឹងនិងមនិេធ�ឲ្យចុះេខ្សោយដល់ឯករជភាពៃនស� បន័

តុលករេឡយ។ ខ�ុ ំសូមស� គមនផ៍ងែដរ នូវករតំេឡង្របពន័�ទនិ�នយ័ចុះប�� ីសំណំុេរឿង្រពហ�ទណ� តម

្របពន័�េអឡិច្រត�នចិ។ មានសំណំុេរឿង្រពហ�ទណ� ចនំួន្របែហល ២៣,០០០ ករណី ្រត�វបានចុះប�� ីេទក�ុង

្របពន័�ទិន�នយ័េនះ េហយ្រកសួងយុត�ិធមក៌ំពុងេរៀបចំែផនករេដម្បតីំេឡង្របពន័�ទិន�នយ័េមមយួេដម្បចុីះប�� ី
សំណំុេរឿង្រពហ�ទណ�  បនា� បម់កេធ�ករចុះប�� ីសំណំុេរឿងរដ�ប្បេវណី េហយនឹងតំេឡង្របពន័�្រគប្់រគងសំណំុ

េរឿងតម្របពន័�េអឡិច្រត�និចឲ្យបានទូលំទូលយ។ េនះគឺជាចរន�មយួេឆា� ះេទរកតមា� ភាពឲ្យកនែ់ត្របេសរ

ែថមេទៀត ក�ុង្របពន័�យុត�ិធម។៌ ខ�ុ ំសូមស� គមនច៍ំេពះករេកនេឡងនូវករេ្រប្របាស់របូមន�ថ�ីៃនដីកសេ្រមច

ឃំុខ�ួនបេណា� ះអសន� ប៉ុែន�មានករ្រព�យបារម�ថា ករេ្រប្របាស់របូមន�ថ�ីៃនដីកសេ្រមចឃំុខ�ួនេនះ មនិទន់

មានភាព្រតឹម្រត�វេនេឡយេទ។ ខ�ុ ំេនែតមានករ្រព�យបារម�ថា ករឃំុខ�ួនបេណា� ះអសន�េនែតបន�េ្រប
្របាស់េស�រែត្រគបក់រណី ជាពិេសសេនេពលែដល្របពន័�្រគប្់រគងពន�នាគារ មានភាពចេង��តែណន

្របកបេដយេ្រគាះថា� ក។់ ខ�ុ ំសូមស� គមនច៍ំេពះែផនករទងំឡាយេលករងរយុទ�នាករសំរបេ់លកកំពស់
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ករយល់ដឹងក�ុងចំេណាមអ�កទងំឡាយណាែដល្រត�វដកឲ់្យស�ិតេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យតមផ�ូវតុលករ 

េដយសរករចបខ់�ួនេហយរងច់សំវនាករ។ ខ�ុ ំសូមស� គមនផ៍ងែដរចំេពះែផនករទងំឡាយ ស្រមាប់

គេ្រមាងសកល្បងមយួ ស�ីពីករដកេ់ទសតមជេ្រមសេផ្សងេ្រកពីពន�នាគារេនេខត�បាតដ់ំបង ែដលជា

ដំណាកក់លដបំូងេឆា� ះេទរកករបេង�ននូវករេ្រប្របាស់ជេ្រមសេផ្សងេ្រកពីករឃំុខ�ួន ដូចមានែចងេនក�ុង

្រកមនីតិវធិី្រពហ�ទណ� ។ រដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធមប៌ានធានាថា តរងកណំតត់ៃម�្របាក្់របដបក់�ី នងិតៃម�េសវ

ពកព់ន័�ទងំអស់ នឹង្រត�វដកឲ់្យសធារណៈជនេមលេន្រគបតុ់លករ។ ករេធ�ែបបេនះអចកតប់ន�យបាន 

នូវតៃម�េសវបែន�មេ្រកផ�ូវករ ែដល្រត�វបានកំណតស់្រមាបកិ់ច�ករពកព់ន័�នឹងតុលករ។   

ខ�ុ ំមានករ្រព�យបារម�ចំេពះរបាយករណ៍របស់សហគមនែ៍ដលែស�ងរកយុត�ិធមត៌មមេធ្យោបាយេដយខ�ួនឯ

ង។ ករអនុវត�ែបបេនះមនិអចទទួលយកបានេទ - វឆ�ុះប�� ំងពតី្រម�វករឲ្យមានករព្រងឹង្របពន័�តុលករ 

និងកសងទនុំកចិត�េលឯករជភាពរបស់តុលករ។ ខ�ុ ំសូមស� គមនច៍ំេពះករបេង�នថវកិដល់ជំនួយែផ�ក

ច្បោបក់រពរជន្រកី្រក ប៉ុែន�ខ�ុមំានករ្រព�យបារម�ចំេពះករខ�ះខតេមធាវ ីនងិឆន�ៈក�ុងករករពរក�ីឲ្យបុគ�ល

ែដលងយរងេ្រគាះបំផុតែដល្រត�វេចទ្របកនពី់បទេល�ស្រពហ�ទណ� ។ ខ�ុ ំសូមស� គមនផ៍ងែដរចំេពះ

ែផនករទងំឡាយ េដម្បអីនុវត�គំេរងសកល្បងនូវយន�ករដំេណាះ្រសយវវិទតមជេ្រមសេផ្សង េនតម

បណា� េខត�ដច្់រសយាល េបេទះបីជាមានករប�� កជ់ាថ�ថីា យន�ករែបបេនះមនិសម្រសបនឹងបទេល�ស

មយួចំននួ របទ់ងំអំេពហិង្សោក�ុង្រគ�សរកេ៏ដយ។ 
 

ប�� បនា� នប់ង�ំៃនភាពចេង��តែណនក�ុងពន�នាគារ ្រត�វបានេលកេឡងរចួមកេហយ។ េនេពលេធ�
ទស្សនកិច�េទកនម់ណ� លអបរ់ែំកែ្របទី១ និងមណ� លអបរ់ែំកែ្របទី២ ខ�ុ ំមានេសចក�ីេសមនស្សរកីរយ

េដយកតស់មា� ល់េឃញថា បណ័� ពត័ម៌ាន្រត�វបានដកប់ង� ញដល់សធារណៈជន េដយកតស់មា� ល់អំពីសិទ�ិ
របស់ជនជាបឃំុ់ នងិសិទ�ិរបស់អ�កមកសួរសុខទុក� េបេទះបីជាបណ័� ទងំេនះជាញឹកញាប ់សរេសរែតជា

ភាសអងេ់គ�សកេ៏ដយ។ ប៉ុែន�ខ�ុ ំមានករ្រព�យបារម�ថា េនេពលកំពុងេធ�ទស្សនកិច�មណ� លអបរ់ែំកែ្របទ១ី ម

�ន�ីមយួរបូរបស់ករយិាល័យឧត�មស�ងករអង�ករសហ្របជាជាតិទទលួបន�ុកសិទ�មិនុស្ស្របច្ំរបេទសកម�ុជា 

ែដលអមដំេណ រខ�ុមំនិ្រត�វបានអនុ�� តឲ្យចូលេឡយ។  ខ�ុ ំមានករ្រព�យបារម�ផងែដរថា របូខ�ុ ំកម៏និ្រត�វបាន

អនុ�� តឲ្យេធ�ករសំភាសនេ៍ដយសមា� តជ់ាមយួជនជាបឃំុ់ ទងំេនមណ� លអបរ់ែំកែ្របទី១ និងមណ� លអបរ់ ំ

ែកែ្របទី២។ ករបដិេសធដែដលៗមនិអនុ�� តឲ្យមានករសមា� សនស៍មា� តេ់នះ គឺផ�ុយនឹងអណត�ិករងរ 

ែដលតមលក�ខណ័� េនះ្របេទសកម�ុជា្រពមេ្រព�ងទទួលយកដំេណ រទស្សនកិច�របស់ខ�ុ ំសូមផ�ល់អនុសសន៍

ថា គេ្រមាងសកល្បងែដលបានេ្រគាងទុកស�ីពីករដកឱ់្យស�ិតេនេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យតមផ�ូវតុលករ ករ

ផ�នា� េទសេដយមនិឃំុខ�ួន និងករេដះ្រសយជេមា� ះតមជេ្រមសេផ្សង ្រត�វបានអនុវត�ពិនិត្យេឡងវញិនិង

្រត�វបានព្រងីក េទតមករសម្រសប។ ប�� ៃនភាពចេង��តែណនេនក�ុងពន�នាគារ្រត�វែតេលកមកពិភាក្សោ

រកដំេណាះ្រសយឲ្យបានឆាប។់ ខ�ុ ំសូមប�� កេ់ឡងវញិនូវអនុសសនរ៍បស់ខ�ុ ំកលពីេពលមុនៗ ែដលគូស

ប�� កថ់ា ករឃំុខ�ួនគួរែត្រត�វបានអនុវត�េនេពលណាចបំាចប់ំផុតប៉ុេណា� ះ។ ខ�ុ ំសូមផ�ល់អនុសសនផ៍ងែដរ

ថា ្រគបតុ់លករ្រត�វែតបង� ញឲ្យច្បោស់ពីកៃ្រមណាមយួែដលត្រម�វឲ្យេគបង។់ េនពន�នាគារ ខ�ុ ំសូមរលឹំកអនុ

សសនរ៍បស់ខ�ុ ំថា បណ័� ពត័ម៌ានែដលពន្យល់ពីនតីិវធិីចុះេទសួរសុខទុក�េនពន�នាគាររមួទងំករហម្របាម

េលករបង្់របាក ់្រត�វែតបានដកប់ង� ញយ៉ាងច្បោស់ជាភាសែខ�រេន្រចកចូល និងេនតមបន�បឃំុ់ឃាងំនីមួ
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យៗ។ េដម្បសីេ្រមចេគាលេដេនះ ខ�ុ ំសូមឲ្យករយិាល័យOHCHR ផ�ល់នូវបណ័� ពត័ម៌ានែដលេបាះពុម�

េដយ្រកសួងមហៃផ�/ករយិាល័យ OHCHR/IBJ ដល់្រគបព់ន�នាគារ។ 

 
លំហ្របជាធបិេតយ្យ 
 

ខ�ុ ំមានេសចក�ីរកីរយេដយកតស់មា� ល់េឃញមានករេដះែលងម�ន�ីអដហុក៤នាក ់នងិអគ�េលខធិ
កររងមា� កៃ់នគណៈកមា� ធិករជាតិេរៀបចំករេបាះេឆា� ត េនែខមថុិនា េទះបីជាខ�ុ ំមានករ្រព�យបារម�ថាពួកេគ

េនែតស�ិតេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យតមផ�ូវតុលករកេ៏ដយ។ េ្របវ៉ឡងៃ់នករឃំុខ�ួនបេណា� ះអសន�និង

និនា� ករេចះែតេកនេឡងៃនករ្រគប្់រគងេដយច្បោបេ់នកម�ុជា គឺជា្របករគួឲ្យ្រព�យបារម�។ េទះបីជា្រកម

នីតិវធិី្រពហ�ទណ� ែចងពីអជា� យុកលស្រមាប្់របេភទខុសៗគា� ៃនបទេល�សកេ៏ដយកេ៏រឿងទងំេនះ្រត�វបាន

រខំនេដយទេង�ៃនករេចទ្របកន ់ ឬករេសុបអេង�ត។ មានករ្រព�យបារម�ថា បទប្ប��ត�ិែបបេនះ អច

អនុ�� តឲ្យមានករេចទ្របកនអ់េនា� លតមនរណាមា� កេ់ដយគា� នកំណត ់ េដយបពំនេលកតព�កិច�ែដល

្រត�វបានជំនុំជ្រមះេដយគា� នករពន្យោរេពលមនិ្រតឹម្រត�វ - ច្បោបម់និបានែចងច្បោស់លស់ពីរយៈេពលកំណត់

ស្រមាបក់រេសុបអេង�ត កលណាជនជាបេ់ចទមនិស�ិតេនក�ុងករឃំុខ�ួន។ មានឧទហរណ៍ជាេ្រចនរមួទងំ

ករណីរបស់សកម�ជនដធី�ីគឺ េលក្រសី េទព វណ�ី  ែដលខ�ុបំានជួប និងសកម�ជនសហជីព េហយនិងសកម�

ជននេយាបាយជាេដម។ 

 

្រគបច់្បោបទ់ងំអស់គួរ្រត�វបានអនុវត�ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ និងេស�ៗគា� ចេំពះ្រគបម់នុស្សទងំអស់េដយ

គា� នករេរ សេអងេទះែផ�កេលមូលេហតុអ�ីកេ៏ដយ។ អ�កករពរសិទ�ិមនុស្សេនែត្រត�វបានេគេដជាមុខ

ស�� កនែ់តេ្រចនេឡងៗ។ ច្បោបជ់ាេ្រចន្របេភទ្រត�វបានយកមកេ្រប្របាស់េដម្បរីតឹត្បតិកររះិគន្់របឆាងំរ

ដ� ភបិាល េហយករបង� កក់រពិភាក្សោេដញេដលែផ�កនេយាបាយេនែតបន�េកតមានេឡងជាេ្រចន។ ករេធ�
បាតុកម�េដយសន�ិវធិី នងិករពិភាក្សោេដញេដលជាសធារណៈ រមួទងំ្របធានបទស�ីពីសិទ�ិមនុស្ស និង

ករងរសេង�តករេបាះេឆា� ត េហយនិងករេលកេឡងឲ្យរដ� ភបិាលេចះទទួលខុស្រត�វ មនិែមនជាសកម�ភាព

ែដលមានលក�ណៈផ�ុយនឹងអធិបេតយ្យភាពរបស់រដ� ឬជាករគំរមកំែហងដល់សណា� បធ់ា� បស់ធារណៈឬ

សន�ិសុខជាតិេឡយ។ ខ�ុ ំេនែត្រព�យបារម�ថា ច្បោបស់�ីករេធ�បាតុកម�េដយសន�ិវធិី និងេសចក�ីែណនាអំនុវត�

ច្បោបេ់នះេនមនិទន្់រត�វបានអនុវត�ឲ្យបានគតម់តេ់នេឡយេនថា� កម់ូលដ� ន េហយ្រកសួងមហៃផ�ែថម

ទងំបានត្រម�វឲ្យអង�ករសង�មសីុវលិរយករណ៍សកម�ភាពទងំអស់របស់ពកួេគ រមួទងំសកម�ភាពអបរ់បំ

ណ�ុ ះបណា� លផងេទឲ្យអជា� ធរឃំុ និង្រស�ក។ តមតថភាពជាកែ់ស�ង េយងេឃញថាេទះបីជាវ្រគានែ់តជា

ករ្របារព�ទិវចងច/ំរឮំកខួបេផ្សងៗកេ៏នែតត្រម�វឲ្យមានកររយករណ៍ផងែដរ។ កររតឹត្បតិេដយមនិ

ចបំាច ់ចំេពះេសរភីាព្របមលូផ�ុ ំបានបង� កដ់ល់សកម�ភាព្រសបច្បោបជ់ាេ្រចនរបស់សង�មសីុវលិ។ កម�ុជាគួរ

ែតជា្របេទសមយួ្របកនយ់កនូវរបប្របជាធិបេតយ្យេសរពីហុបក្សដរ៏ស់រេវ ក េហយែដលេលកទឹកចិត� (មនិ

ែមនដកទ់ណ� កម�េឡយ) ឲ្យមានករពិភាក្សោេដញេដល និងករបេ��ញមតិេដយសមេហតុផល េ្រពះថា

ករពិភាក្សោ្របកបេដយែផ�ផា� ចំេពះេរឿងនេយាបាយ គជឺាករ្រត�ស្រតយផ�ូវមយួឈនេទរកករេបាះេឆា� ត

េដយ្រតឹម្រត�វេពញេលញ។ វគឺជាេរឿងពិបាកយល់េនេពលែដលអង�ករសង�មសីុវលិ េហយនិងសហជីព 
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្រត�វបានត្រម�វឲ្យមានអព្យោ្រកឹតភាពែផ�កនេយាបាយ។ ផ�ុយេទវញិម�ន�ីរជករ េហយនិងកងកមា� ងំនគរបាល 

និងេយាធាឯេណាះេទវញិេទ ែដល្រត�វ្របកនជ់ំហរអព្យោ្រកឹតចំេពះេរឿងនេយាបាយ។ 
 

េទះបីជាមានភាពេជាគជយ័ៃនករេបាះេឆា� តឃំុ/សង� តក់េ៏ដយ កខ៏�ុ ំេនែតមានកង�ល់អពំីេវហស

�ស�ែបបហិង្សោែដលសែម�ងេឡងេដយសមាជិករដ� ភបិាលនិងេយាធា។ មតិេយាបល់ែបបេនះមនិគួរ្រត�វបាន

េធ�េឡងេដយរដ�ម�ន�ីៃនរដ� ភបិាលេឡយ សូម្បែីតេនក�ុងភាពជាឯកជនកេ៏ដយ។ មតិេយាបល់ែបបេនះមនិ

្រត�វឲ្យមានេនក�ុងសង�មែដលមានសន�ិភាពមយួ ដូចជាេនក�ុង្របេទសកម�ុជា ែដលេនឌិតដមេដយ

ស� កស� មៃន្របវត�សិ�ស�ដច៏លចលរបស់ខ�ួន។ ខ�ុ ំបានកតស់មា� ល់នូវ វេិសធនកម�ជាេ្រចនេលច្បោបស់�ីពី
គណបក្សនេយាបាយ ជាពិេសសេលករេសេរ េឡងវញិែដលហមឃាតគ់ណបក្សមយួមនិឲ្យេ្របរបូភាព

សំេឡង ឬឯកសរជាលយលក�ណ៍អក្សរ ឬសកម�ភាពនានាៃនជនែដល្រត�វបានកតេ់ទសពីបទឧ្រកដិ� ឬ

បទមជ្ឈមិ។ អ�កដឹកនាពំិភពេលកល្បីៗ ជាេ្រចន ទងំក�ុងអតីតកល នងិបច�ុប្បន�កល ្រត�វបានេគផ�នា� េទស

ពីបទេល�សេនេពលណាមយួ របទ់ងំេនក�ុងតំបនេ់នះផងែដរ។ ខ�ុ ំសូមស� គមនច៍ំេពះកិច�សហកររបស់

អង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល ដូចជាបន�បស់� នករណ៍ និងករងរសេង�តករណ៍យ៉ាងទូលំទូលយេលដំេណ រ

ករេបាះេឆា� តេនែខមថុិនាឆា� ២ំ០១៧។ បន�បស់� នករណ៍មនិែមនជាអង�ករេ្រករដ� ភបិាលមយួេនាះេទ 

ដូេច�ះបន�បស់� នករណ៍មនិមានកតព�កចិ�េទតមច្បោបស់�ីពីសមាគមនងិអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលេឡយ។ 
 

ស� នភាពទូេទេនក�ុង្របេទសេនែតមានភាពតនតឹង។ ្របេទសកម�ុជាហកដូ់ចជាកពុំងខិតេទជតិ

ស� នភាពេ្រគាះថា� ក។់ ចំណាតក់រផ�ូវច្បោបជ់ាេ្រចន្របឆាងំនឹងអ�កនេយាបាយ ករេចទ្របកនព់ីកររេំលភ

េលអព្យោ្រកឹត្យខងនេយាបាយរបស់អង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល ករឃំុខ�ួនបេណា� ះអសន�េចះែតបន� ករ

បំភតិបភំយ័ និងករភយ័ខ� ច េដរមនិ្រសបគា� ជាមយួនឹងបរយិាកសមយួែដលនាឲំ្យមានករេបាះេឆា� តេដយ

េសរេីនាះេទ។ ខ�ុ ំសូមជ្រម�ញរជរដ� ភបិាលឲ្យធានាថា ្រគបភ់ាគីទងំអស់មានលទ�ភាពក�ុងករសួរេដញ

េដលគា� និងករពិភាក្សោគា� េដយចំហេលប�� ែដលជាកង�ល់របស់្របជាជនកម�ុជាទងំអស់។ 
 
 

៣. េសចក�បី��ប ់
 

ជាករកតស់មា� ល់ របាយករណ៍ឆា� ២ំ០១៧ របស់ខ�ុ ំែដលដកជូ់ន្រក�ម្របកឹ្សោសិទ�មិនុស្សរបស់អង�

ករសហ្របជាជាតិ ្រត�វបានសរេសរេនក�ុងែខឧសភា េហយបានដកជូ់នអង�ករសហ្របជាជាតិេនក�ុងទី
្រក�ងហ្ុសែឺណវ េនេដមែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៧។ េយាងតមនីតិវធិីែដលកំពុងអនុវត� របាយករណ៍េនាះ្រត�វបាន

ែចករែំលកជាមយួរដ� ភបិាល បនា� បម់កវនឹង្រត�វបន�នីតិវធិី្រសបតមពិធសីរែកស្រម�លនិងបកែ្របរបស់អ.

ស.ប។ វនងឹ្រត�វេចញផ្សោយនាេពលឆាប់ៗ េនះ ក�ុងឋនៈជាឯកសរ អ.ស.ប េលខA/HRC/36/61។ ខ�ុ ំនងឹ

េទចូលរមួជាមយួ្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្ស អ.ស.ប េនទី្រក�ងហ្ុសែឺណវ េនចុងែខក�� ឆា� ២ំ០១៧ េនះ។ េន

េពលេនាះ ខ�ុ ំនឹងបង� ញរបាយករណ៍ និងេធ�បច�ុប្បន�ភាពដល់្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្សអពំីស� នភាពចបត់ងំ

ពីែខមថុិនាមក និងរយករណ៍េដយផា� ល់មាតអ់ពំីេបសកកម�បច�ុប្បន�េនះរបស់ខ�ុ ំ។ ពត័ម៌ានស�ីពសី� នភាព

បនា� បព់ីករេបាះេឆា� តឃំុសង� ត ់និងេបសកកម�េនះ នឹងមានេនក�ុងរបាយករណ៍ឆា�  ំ២០១៨។ 
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ខ�ុ ំសង្ឃមឹថាេដម្បេីធ�ដំេណ រេឆា� ះេទមុខ ្របេទសកម�ុជានងឹខិតេចញពសី� នភាពេ្រគាះថា� ក ់េដយមនិ

ឲ្យមានេទៀតនូវករគំរមកំែហងៃនអំេពហិង្សោ ករប�ង� បករបះេបារេដយេ្របកមា� ងំ ឬស�ង� ម ឬេសចក�ី
ែថ�ងមានលក�ណៈអុចអលពូជសសន។៍ មានមនុស្សជាេ្រចនបានេធ�ករេដយមនិខ� ចេនឿយហតក់�ុងជួររដ�

ភបិាលនិងខងេ្រករដ� ភបិាល េដម្បធីានាឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរេដយសន�ិវធិីេន្របេទសកម�ុជា ពីជេមា� ះ និង

អំេព្របល័យពូជសសន ៍េទរកលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ ្រសបតមរដ�ធម�នុ�� របស់្របេទសកម�ុជាសមយ័ទំេនប។ 

គន�ងេនះ្រត�វែតបន�េទមុខេទៀត។ វជាអ�ីែដល្របជាជនកម�ុជាទងំអស់សមនឹងទទួលបាន។ 

 
ចប ់

 

អ�ក្រសី ស�ស� ចរ្យ រ ៉ូណា ស�ីត (ច្រកភពអងេ់គ�ស) ្រត�វបាន្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្ស អ.ស.ប ែតងតងំក�ុងែខមនីា ឆា� ំ
២០១៥ ជាអ�ករយករណ៍ពិេសសស�ីពីស� នភាពសិទ�ិមនុស្សេនកម�ុជា។  ក�ុងនាមជាអ�ករយករណ៍ពិេសស អ�ក្រសី 
គឺជាែផ�កមយួៃនអ�ីែដលេគស� ល់ថាជានីតិវធិីពិេសសរបស់្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្ស។ នីតិវធិីពិេសស (ែដលជាស� បន័ធំ
បំផុតមយួរបស់អ�កជំនាញករឯករជ្យ េនក�ុង្របពន័�សិទ�ិមនុស្ស អ.ស.ប) គឺជាេឈ� ះទូេទមយួៃនយន�ករឯករជ្យ ឃា� ំ
េមល និងែស�ងរកករពិត របស់្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្ស។ អ�កកនអ់ណត�ិរបស់នីតិវធិីពិេសស ជាអ�កជំនាញករសិទ�ិ
មនុស្សឯករជ្យ  ែដលែតតងំេដយ្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្ស  េដម្បេីដះ្រសយទងំស� នភាពជាកល់កៃ់ន្របេទស
នីមយួៗ ទងំប�� តមវស័ិយមយួៗ េន្រគបត់បំនទ់ងំអស់ៃនពិភពេលក។ ពួកេគមនិែមនជាបុគ�លិក អ.ស.ប េទ 
េហយឯករជ្យពីរដ� ភបិាល ឬអង�ករណាមយួ។ ពួកេគបេ្រមករក�ុងសមត�ភាពបុគ�លរបស់ពួកេគផា� ល់ និងមនិទទួល
្របាកេ់បៀវត្សរព៍ីករងររបស់ខ�ួនេឡយ។  
 

សូមែឆកេមលរបាយករណ៍របស់អ�ករយករណ៍ពិេសសស�ីកម�ុជា។ 
 

សិទ�ិមនុស្ស អ.ស.ប េគហទំព័រ្របេទស  – កម�ុជា 
 

ស្រមាបព់ត័៌មានបែន�ម និងករសកសួរពត័ម៌ានេផ្សងៗសូមទកទ់ងមក េលក ម៉ាន ់សុវណា�  (Mr. Sovanna Mann) 
តមរយៈទូរស័ព�េលខ (+៨៥៥ ២៣ ៩៩៣ ៥៩០/៩១ េលខភា� បប់ន�៖ Ext: ២០៨ ឬ អីុែមល៉ smann@ohchr.org) 
 

ស្រមាបក់រសកសួរពត័ម៌ាន អំពីអ�កជំនាញករឯករជ្យដៃទេទៀតរបស់ អ.ស.ប សូមទកទ់ង៖ 

េលក សេបៀ៊រ េសឡាយ៉ា (Xabier Celaya) អង�ភាព្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ាន OHCHR តមរយៈទូរស័ព�េលខ (+៤១ ២២ 

៩១៧ ៩៣៨៣  ឬ អីុែមល៉ xcelaya@ohchr.org)  
 

 
អ�កអចរកបាននូវេសចក�្ីរបកសពត័ម៌ានេនះតមអនឡាញបាន 
 

េតេលក អ�ក ខ�ល់ខ� យអំពីពិភពេលកែដលេយងរស់េនឬេទ? អ�� ឹង េយង្រត�វេ្រកកឈរេដម្បសិីទ�និរណាមា� កេ់នៃថ�

េនះ #Standup4humanrights និងចូលេទកនទ់ំពរ័េវបសយ៖http://www.standup4humanrights.org 
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