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េសចក្តែីថ្លងករណ៍ពត័ម៌ន 
 

េសចក្តែីថ្លងករណ៍របស់អនក យករណ៍ពេិសសអងគករសហ្របជជតិស្តីពី ថ នភពសិទធមិនុស េនកមពុជ 
្រ ្ត ចរយ សូរយិ សូ៊ែបឌ៊ ី

ជធនីភនេំពញ ៃថងទី១៦ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ 

 

ខញុ ំជតិនឹងបញចបេ់បសកកមមែស្វងរកករពិតែផនកសិទធិមនុស េលើកទីដបរ់បស់ខញុេំន្រពះ ជ ច្រក 
កមពុជ េហើយ ជេបសកកមមេលើកទីមយួចប់ ងំពីមនករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសតំ ង ្រស្តេនកនុងែខ 
កកក  ឆន ២ំ០១៣។ អ្វែីដលខញុ ំេសនើសំុបញជ កេ់នះ គឺជកររកេឃើញ និង ករយល់េឃើញេលើកដំបូងរបស់ខញុ ំ
អំពី ថ នភពសិទធិមនុស េន្របេទសកមពុជ ចប់ ងំពីេបសកកមមេលើកចុងេ្រកយរបស់ខញុ។ំ  េសចក្តីសននិ 
្ឋ ន និងអនុ នរ៍បស់ខញុនំឹង កចូ់លកនុងរបយករណ៍របស់ខញុ ំែដលនឹង កជូ់ន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  

អងគករសហ្របជជតិេនែខកញញ  ឆន េំនះ។ 

កនុងអំឡុងេពលេបសកកមមរបស់ខញុេំលើកេនះ ខញុ ំបនជួបជមយួេ កនយករដ្ឋម្រន្ត ីហុ៊ន ែសន 
េ យមន ករចូលរមួរបស់ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី េ ក សុខ ន នងិ េ ក េ  ំហុង េទសរដ្ឋម្រន្តី និង 
ជ្របធនគណៈកមមករសិទធិមនុស កមពុជ េ ក ឳម យិនេទៀង  រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត ល 

វជិជ ជីវៈ េ ក អុិត សំេហង រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តិធម ៌េ ក អងគ វង វឌ ន រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងម ៃផទ 
េ ក ្រពំ សុខ និង អភបិល ជធនភីនេំពញ េ ក ប៉ សុជតិវង ។ ដូចគន នឹងេបសកកមមេលើកមុនៗរបស់ 

ខញុ ំែដរ ខញុ ំបនេធ្វើករទំនកទំ់នងជមយួអនកពកព់ន័ធេផ ងេទៀតេនកនុង្របេទសកមពុជ កនុងេនះមន្របជពល 

រដ្ឋ មញញ  ្រកុមយុវជន និងនិស តិ អងគករសងគមសីុវលិ េមដឹកនគំណបក ្របឆងំ កដូ៏ចជសមជិកៃន 

សហគមនអ៍ន្តរ ជតិ រមួទងំៃដគូអភវិឌ  និង្រកុម ថ បន័អងគករសហ្របជជតិ្របច្ំរបេទសកមពុជ។ 
ខញុ ំកប៏នជួបជមយួ ចញ់តិ និង េមធវមីយួចនួំនរបស់អនកទងំ២៣នកែ់ដល្រតូវបនចបខ់្លួនកលពៃីថងទី 
២ និង ៣ ែខ មក ។  

ជដំបូង ខញុ ំសូមអរគុណដល់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជែដលបនផ្តល់កិចចសហករជវជិជមន និង កនុងនយ័
ថ បនជមយួខញុ ំ កនុងអំឡុងេពលេបសកកមមេលើកេនះ។ កិចចពិភក របស់ខញុ ំជមយួេ កនយករដ្ឋម្រន្តីមន 

ភពេ ម ះ្រតង ់សនិទធ ន ល កទ់ក ់នងិ ផ្តល់ពត័ម៌ន។ ដូចខញុ ំបនបញជ កក់ន្លងមក េនកនុងករបំេពញ ណត្តិ
របស់ខញុ ំជអនក យករណ៍ពេិសសអងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិមនុស ្របចកំមពុជែដល្រកុម្របកឹ សិទធិ
មនុស អងគករសហ្របជជតបិន្របគល់ភរកិចចមកឲយេនះ មន រៈសំខន់ ស់ែដលខញុ ំមនលទធភព
េធ្វើករពិភក ដម៏នអតថនយ័ជមយួតួអងគទងំអស់េនកនុងសងគមកមពុជ ជពេិសសជមយួ ជរ ្ឋ ភបិល។ 
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េ យផ្តល់កិចចសហករេពញេលញជមយួខញុ ំ កនុងអំឡុងដំេណើ រទស នកិចចេលើកេនះ និង ផ្តល់កិចចពិភក
ដម៏នអតថនយ័េនះ េ កនយករដ្ឋម្រន្តីបនបញជូ នសញញ ដម៏ន រៈសំខនម់យួេទកនស់ហគមនអ៍ន្តរ 

ជតិថ េ កេ្រត មខ្លួនជេ្រសច នងិ មនឆនទៈេ ះ្រ យបញ្ហ សិទធិមនុស េន្របេទសកមពុជយ៉ង ហមត ់

ចត។់  

រហូតដល់ចុងឆន  ំ២០១៣  ករ យតៃម្លរបស់ខញុ ំអពំីករវវិត្តនៃ៍ន ថ នករណ៍សិទធមិនុស  ជទូេទ 
េឃើញថមនលកខណៈវជិជមន។ េនកនុងេបសកកមម និង េនកនុងរបយករណ៍េលើកមុនៗរបស់ខញុ ំ ខញុ ំបនអំពវ
នវឲយរ ្ឋ ភបិលបងកលកខណៈឲយ្របធនគណបក ្របឆងំ េ ក សម រង  ីបនវលិ្រតឡបម់កកន្់របេទស 

វញិ បនទ បព់ីមនករជេន្ល សខ្លួន និង បនចូលរមួេធ្វើនេយយបយេ យសកមមេនកនុង្របេទស។ ខញុ ំមនករ 

រកី យេនេពលេ ក សម រង  ីទទួលករេលើកែលងេទសពី្រពះម ក ្រតទនេ់ពលេវ  េដើមបដីឹកន ំ

គណបក របស់េ កេនកនុងករេបះេឆន តេនែខកកក ។ ខញុ ំបនកតសំ់គល់ថ ករេបះឆន តបន្រប្រពឹត្ត
េឡើងេ យសន្តិវធិជីេ្រចើន ប៉ុែន្ត មនភពេ ហមងេ យមនករេចទ្របកនអ់ំពីភពមនិ្រប្រកតីៃនករ 

េបះ េឆន ត។ េ យអំពវនវឲយមនករេសុើបអេងកតករេចទ្របកនទ់ងំេនះេ យឯក ជយ និង េជឿទុកចតិ្ត 
បនេនះ  គណបក សេ្រងគ ះជតិបនបដេិសធមនិចូលសភ។ ប៉ុែន្ត ខញុ ំបនកតសំ់គល់េ យេពញចតិ្តថ 
េ្រកយករេបះេឆន ត ភគេ្រចើន ្របជពលរដ្ឋ ចសំែដងមតិេ យេសរ ីនិង ទទួលបនេសរភីពកនុងករជបួ 

ជុំេ យេធ្វើករដែង្ហរកបួនត ៉  និង បតុកមមជេ្រចើន ទងំកនុង្រទង្់រទយធំ និង្រទង្់រទយតូច។  ករដែង្ហរកបួន 

ត ៉  និងបតុកមមទងំេនះ បន្រប្រពឹត្តេទេ យមនវនិយ័ល្អ និង ្របកបេ យសន្តិវធីិ េហើយជទូេទពុទំទួល 

បនកររតិតបតិពី ជញ ធរេឡើយ។ ខញុ ំមនជំេនឿថ លទធភពរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងករអនុវត្តសិទធិ នងិ 
េសរភីពរបស់េគ គឺជសញញ មយួបង្ហ ញពីលទធ្ិរបជធិបេតយយចស់ទុំេនកនុង្របេទសកមពុជ ែដលករណីេនះ 
ខញុ ំ ្វ គមន។៍ ប៉ុែន្ត អេំពើហិង  និង ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ្រជុលហួសេហតុកលពៃីថងទី ១៥ និង ២២ ែខ កញញ   
និង ៃថងទី ១២ ែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០១៣ េហើយ ថមីៗេនះ  េនៃថងទី ២ ៃថងទី ៣ និង ៃថងទី ៤ ែខ មក  ឆន  ំ២០១៤ 
បនេចទជចមងល់េលើទិដ្ឋភពេនះ។ ទនទឹមនងឹខញុ ំេធ្វើករេថក លេទសផងែដរពអីំេពើហិង ែដល្រប្រពឹត្តេ យ 

បតុករមយួ ចំននួេនះ វធិនកររបស់ ជញ ធរកនុងករប្រងក បេលើហ្វូងមនុស េនកនុងសប្ត ហ៍ទីមយួៃនែខមក   
បង្ហ ញឲយេឃើញពីករផ្ល ស់ប្តូរគរួឲយបរមភពីករេឆ្លើយតបេ យអធយ្រស័យ េទជករេឆ្លើយតបេ យករ 

ប្រងក បរបស់រ ្ឋ ភបិលេទេលើករត ៉ ជ ធរណៈ ែដលករេឆ្លើយតបេ យប្រងក បេនះបនទទួលករ 

េថក លេទសជអន្តរជត។ិ  

 

េនះជករងរែដលខញុ ំបនធ្ល បប់េំពញេបសកកមមរបស់ខញុ ំ។ 

ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ្រជុលហសួេហតុពៃីថងទី ២ ដល់ ៃថងទ ី៤ ែខ មក  
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ខញុ ំមនករ្រពួយបរមភជខ្ល ងំពីទេង្វើរបស់ ជញ ធរទកទ់ងនងឹ្រពឹត្តិករណ៍ែដលបនេកើតេឡើងេនកនុង 
សប្ត ហ៍ទីមយួៃនែខមក ។ ចំេពះករ្រពួយបរមមេនះ ខញុ ំសូមជំរុញឲយ ជញ ធរែស្វងរកករេ ះែលងជ
បេ ្ត ះ សននចំេពះអនកទងំ២៣នកែ់ដល្រតូវបនចបខ់្លួន ជពេិសស អនកែដល្រតូវករទទួលករ 

ពយបលជបនទ នេ់នះ។ េ យរងច់កំរេ ះែលងេនះ ខញុ ំសូមជំរុញឲយមនករផ្ល ស់អនកជបឃំុ់ទងំេនះ 

មកកនម់ណ្ឌ លឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ សននសម្រសប េន ជធនីភនេំពញ ែដល្រកុម្រគួ រ នងិ េមធវរីបស់ពួក 

គត់ ចជួប្របេសើរបនជងេនះ។ អនីតិជនគរួ្រតូវបនេផទរជបនទ នម់កមណ្ឌ លឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន  

ែដលមនសមភ រៈស្រមបអ់នតិីជន។ ខញុ ំសូមេថក លេទសចំេពះករឃំុខ្លួនមនិឲយមនករចូលជួបរបស់អនក 

ទងំ២៣ នក ់ជេ្រចើនៃថង េហើយសូមជំរុញឲយ ជញ ធរទប់ ក តក់រេកើតេឡើងនូវកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស  

ែបបេនះ ម្តងេទៀត។  

ចំេពះករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ្របឆងំនងឹបតុកមមរបស់ជនសីុវលិ ែដលប ្ត លឲយមនុស យ៉ងេ ច
ស់បនួនក់ ្ល បេ់ យ រករបញ់្រប រ និង របសួជេ្រចើនេនះ ខញុ ំសូមអំពវនវឲយរ ្ឋ ភបិលរក 

កែន្លងអនកែដលបនបតខ់្លួនចប់ ងំពី្រពឹត្តិករណ៍ទងំេនះមក។ ខញុ ំសូមេធ្វើករបញជ កព់ីករអំពវនវរបស់ខញុ ំ 
េទរ ្ឋ ភបិលឲយេធ្វើករធនពីករេសុើបអេងកតហមតច់ត ់ទុកចិត្ត និងឯក ជយ។ ខញុ ំេឃើញថ ករេសុើបអេងកត 

កំពុងេធ្វើេឡើង  េទេលើអនកត ៉ ែដល្រតូវបនេចទ្របកនប់៉ុេ ្ណ ះ េ យមនិេឃើញមនករេសុើបអេងកតេទ
េលើកងកម្ល ងំសន្តិសុខេទ។ ខញុសូំមផ្តល់អនុ សនយ៉៍ងមុតមថំ គួរេធ្វើករេសុើបអេងកតេទេលើអនកែដលេចញ 

បញជ ឲយបញ់្រប រ និង អនកអនុវត្តបញជ េនះ។ ្របសិនេបើគម នបញជ ែបបេនះេទ ្រតូវែតនអំនកែដលបនេ្របើ 
វុធបញ់្រប រ េនះេទកតេ់ទស។ ចេំពះបតុកមម ឬ ករត ៉ មយួែដលេកើតេឡើងនេពលអនគត 

រ ្ឋ ភបិលគរួែតមនករ្របយត័ន្របែយងពីកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនកនុងករធនឲយបនថ ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ  

មយួ ្រតូវែតេឆ្លើយតបនឹងភពចបំច ់ភព្រសបចបប ់និង ភពសមម្រត និង ្រតូវេធ្វើករពនយល់អំពីករវធីិ 

េឆ្លើយតបទងំេនះ។  

ប្រមមមនិឲយេធ្វើបតុកមម 

ខញុ ំមនករកតថ់ មនករ្របកសអំពីប្រមមបេ ្ត ះ សននមនិឲយេធ្វើបតុកមម។ ខញុ ំសូមផ្តល់
អនុ សនដ៍ល់រ ្ឋ ភបិលឲយេធ្វើករបញជ កពី់មូល ្ឋ នចបប ់នងិ មូលេហតុ ចំេពះប្រមមេនះ។ ខញុ ំសូមរលឹំក 

ដល់រ ្ឋ ភបិលថ មម្រ  ៤ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ នងិ សិទធនិេយបយ វធិនករ
ទងំ យ ែដលងកេចញពីកតព្វកិចចែដលមនែចងកនុងកតិកសញញ េនះ ចេធ្វើេឡើងបនែតកនុង
ក្រមតិតឹងរុងឹមយួែដលត្រមូវេ យ ថ នភពច ំបច ់កនុងភព សននជ ធរណៈប៉ុេ ្ណ ះ ែដលគ្រមម
កំែហងដល់ យុជីវតិរបស់្របេទសជតិ េហើយ ថ នភពចបំច ់កនុងភព សននជ ធរណៈ្រតូវបន
្របកសជផ្លូវករ។  ខញុមំនិបនេឃើញមនករ្របកសជផ្លូវករពី ថ នភព សននជ ធរណៈៃនភពធងន ់
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ធងរេនះែដលជករគ្រមមកំែហងដល់ យុជវីតិរបស់្របេទសជតេិឡើយ។  កនុងករណីគម មូល ្ឋ នចបបេ់ទ 
ប្រមមមនិឲយេធ្វើបតុកមមេនះ គរួែតដកេចញវញិ។  

យន្តករសម្រសបស្រមបក់រកណំត្់របកឈ់នលូអបបបរម 

ខញុ ំមនយល់េឃើញេ យមនករបរមភពីយន្តករែដលមន្រ បស់្រមបក់រកំណត្់របកឈ់នូល
អបបបរម ែដលជករេឆ្លើយតបនឹងករទមទររបស់កមមករ។ ជញ ធរគរួែតពិចរ កនុងករព្រងឹងយន្តករ 

កនុងករកំណត្់របកឈ់នូលអបបបរម ឬ បេងកើតយន្តករថមី ែដលមន ណត្តិកនុងករពិចរ ដល់ករ្រ វ 

្រជវែដលចបំចស់្រមបេ់សចក្តីសេ្រមចេ យែផ្អកេលើភស្តុ ង និង ករពនិតយេឡើងវញិជេទៀងទត ់
ជពិេសស ឆ្លុះបញច ំងសម្រសបពីករែ្រប្របួលកនុងជវីភពរស់េន។ ក្រមតិ្របកឈ់នួលែដលចុងេ្រកយមន 

ករឯកភពេនះ ត្រមូវឲយមនទិនននយ័ ករវភិគ និង ករចូលរមួ មនិែមនករប្រងក បេទ។ ខញុ ំសូមអំពវនវឲយ 

រ ្ឋ ភបិលចចរជមយួកមមករ និង តំ ងរបស់េគកនុងវស័ិយកតេ់ដរេ យេ ម ះ្រតង ់និង ែស្វងរកជំនួយ 

អន្តរជតិ ដូចជអងគករពលមមអន្តរជតិ ចំេពះករបេងកើតយន្តករកនុងករកំណត្់របកឈ់នូលអបបបរមឲយបន 

សម្រសប។  

កនុង នៈជរដ្ឋភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម ៌រ ្ឋ ភបិល
កមពុជ្រតូវែតេធ្វើករធនថ ្របកឈ់នូលអបបបរមថន កជ់តិ ្រតូវបនកំណតក់នុងក្រមតិមយួ្រគប្់រគនេ់ដើមបី
ឲយកមមករ នងិ ្រកុម្រគួ ររបស់េគរស់េនេ យសមរមយ េហើយផលចុងេ្រកយេនះ ្របកឈ់នូលអបបបរម
ថន កជ់តិ្រតូវបតពិ់នតិយេឡើងជ មកលកំណត។់  

 កនុងករជួបទំនកទ់នំងរបស់ខញុ ំជមយួអនកពកព់ន័ធស្តីពីបញ្ហ ករងរ ខញុ ំកម៏នករ្រពួយបរមភែដលបន
ទទួលពត័ម៌នថ កមមករ និង េមដឹកនសំហជីពមយួចំនួន បន្របឈមមុខនឹងករគ្រមមកំែហង និង បភំតិ
បំភយ័ េ យ រពកួេគចូលរមួកនុងវស័ិយឧស ហកមម។ ចំេពះបញ្ហ េនះ  ខញុ ំសូមអំពវនឲយរ ្ឋ ភបិល និង 
អនកពកព់ន័ធេផ ងេទៀត ចតវ់ធិនករចបំចទ់ងំអស់ េដើមបធីនថ សិទធិចូលជសហជីពរបស់កមមករទងំ
អស់កនុង្របេទសកមពុជ ្រតូវបនេគរពេពញេលញ នងិ អនកសហជពី ចអនុវត្តសកមមភពរបស់េគេនកនុង
បិរយកសគម នករបំភតិបំភយ័ និង េ្រគះថន កដ់ល់សន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន ឬ យុជីវតិរបស់េគ។  

 កែំណទ្រមង្់របពន័ធតុ ករ ករេបះេឆន ត នងិសភ 
 ខញុ ំ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្ត េ យករបញជ កម់្តងេហើយម្តងេទៀត េ យេ កនយករដ្ឋម្រន្តីថ ចបប ់
សំខន់ៗ ទងំបី ស្តីពី្របពន័ធតុ ករនងឹ្រតូវបន ក្់របជំុពិភក េនកនុងសភ េនេពលដខ៏្លីខងមុខេនះ។ 
ខញុ ំនងឹរងច់េំមើលេសចក្ដីលម្អតិបែនថមេទៀត អំពដីំេណើ រករកំែណទ្រមង្់របពន័ធតុ ករកនុង្រទង្់រទយធំជង 
េនះ ែដល្រតូវបនបញជ កថ់ បនចបេ់ផ្តើមេធ្វើេហើយ េហើយខញុ្ំរតូវបនេលើកទកឹចិត្ត េ យករ្របកស្របបថ់ 
កំែណទ្រមងេ់នះ គឺមនេ្រចើនេលើសពីអ្វែីដលមនបញជ កេ់នកនុងអនុ សនរ៍បស់ខញុ ំេទេទៀត។ 
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 ្រសេដៀងគន េនះែដរ ខញុ្ំរតូវបនេលើកទកឹចិត្តេ យករ្របកសរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល្របបខ់ញុ ំថ កំែណ- 
ទ្រមងក់រេបះេឆន តដទូ៏លំទូ យនឹងចបេ់ផ្តើមេធ្វើពិត្របកដ េ យករេរៀបចឲំយមនសិកខ មយួស្តីពី 
បញ្ហ េនះេនែខេ្រកយ។ រ ្ឋ ភបិលបនសនយពេង្ល នកែំណទ្រមងក់នុងវស័ិយទងំពីរេនះ ្រសប មអនុ  
សនរ៍បស់ខញុ ំ។ 
 

 ទនទមឹនឹងកត្់រ អំពីករអំពវនវរបស់រ ្ឋ ភបិលឲយគណបក ្របឆងំចូលសភ ខញុ ំយល់េឃើញថ 
កំែណទ្រមងស់ភឲយបនឆបគ់ឺមនលកខណៈសំខនជ់ រវន័ េដើមបឲីយគណបក ្របឆងំ ចេដើរតួនទី 
្របកបេ យអតថនយ័ជគណបក ្របឆងំកនុងរដ្ឋសភ។ ខញុ ំ្រតូវបនេលើកទឹកចតិ្ត េ យេបើកចំហរបស់េ ក 
នយករដ្ឋម្រន្តីេលើចំណុចេនះ េហើយសងឃមឹថនងឹេមើលេឃើញែផនករកំែណទ្រមងជ់កែ់ស្តងែដលមនករ 
ឯកភពយល់្រពមេ យភគីទងំពីរ ្រតូវបនេធ្វើជ ធរណៈេនេពលដឆ៏ប ់ មែដល ចេធ្វើបន។  
 

 សិទធដិធី្ល ី
 ទនទមឹនឹងមនករ ្វ គមនជ៍ទូេទចេំពះកមមវធិផី្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី ែដល ជរ ្ឋ ភបិលបនអនុវត្ត 
េ្រកមបទបញជ េលខ០០១ ចុះែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ ខញុ ំបន្តមនកង្វល់អំពីបញ្ហ តម្ល ភព គណេនយយភព 
និងភពអវត្តមនៃនយន្តករេ ះ្រ យទំនស់្របកបេ យ្របសិទធភពទកទ់ងនឹងបទបញជ េលខ០០១។ 
ទំនស់ដីធ្លី ុ ៃំរដៃទេទៀត បទ់ងំ តំបនប់ឹងកក ់បុរកីី  នងិសហគមនដ៍ៃទេទៀត គរួែត្រតូវបនេ ះ្រ យ 
ឲយបនឆប ់េហើយសមបទនដីថមី គួរែត្រតូវបនផ្តល់េនេពលសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋទងំអស់ ែដលរងផលបះ៉ 
ពល់្រតូវបនេ ះ្រ យចបស់ព្វ្រគបេ់ហើយែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 
 

 ថ បន័សិទធមិនុស ជតិឯក ជយមយួ 
 ខញុ ំ ្វ គមនម៍តិរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល កនុងករចបេ់ផ្តើមេធ្វើករបន្ត េលើករេប្តជញ ចិត្តរបស់ខ្លួនរយៈេពលដ ៏
យូរកន្លងមក កនុងករបេងកើត ថ បន័ជតិសិទធិមនុស ឯក ជយមយួ។ ខញុ ំដឹងថ េសចក្ត្ីរពងចបបម់យួ ្រតូវបន
ដំេណើ រករេរៀបចំេនេពលកន្លងមក េហើយថ ករងរេនះនឹងចបេ់ធ្វើបន្តេទៀតេនេពលដខ៏្លីខងមុនេនះ។ 
ខញុ ំគូសបញជ កថ់ នឹងជួយ បែនថមតៃម្លេទេលើេហ ្ឋ ចនសមពន័ធសិទធិមនុស ែដលមន្រ បន់េពលបចចុបបនន 
េនះ ្របសិនជឯក ជយភពរបស់ ្រតូវបនធន េ យអនុេ មទងំ្រសុង មេគលករណ៍ទី្រកុង 
ប៉រសី។ 
 

 ថ នភពនេយបយ 
 ផលបះ៉ពល់ៃនករបន្តមនភពទល័្រចក គឺជកង្វល់មយួដធ៏ំចេំពះខញុ ំ ពីេ្រពះែតផលបះ៉ពល់ផទ ល់ 
ែដល  មនេទេលើករទទួលបនសិទធិមនុស េ យ្របជជនទងំអស់េនកមពុជ។ េដើមបសីេ្រមចេគលេ  
េនះ ខញុ ំបនសំែដងទស នៈរបស់ខញុ ំ េនកនុងជំនួប្របជុរំបស់ខញុ ំថ ករផ ះផ នេយបយគឺជមេធយបយែត 
មយួគតស់្រមប្់របេទសេនះ និងបនេសនើយ៉ងទទូចដល់ ជរ ្ឋ ភបិល សូមឲយអនុវត្តភពបតែ់បនកនុងករ 
ែស្វងរកដេំ ះ្រ យមយួ េដើមបបីញចបភ់ពទល័្រចកេនះ។ មយ៉ងវញិេទៀត េនកនុងករជួប្របស័យរបស់ខញុ ំ 
ជមយួេមដឹកគណបក សេ្រងគ ះជតិ ខញុ ំបនគូសបញជ កអ់ពីំេសចក្ត្ីរតូវករឲយមនករបង្ហ ញពីភពបតែ់បន 
កនុងករេ ះ្រ យរបស់ខ្លួនជមយួ ជរ ្ឋ ភបិលកនុងករឈនដល់ករស្រមបស្រមួលគន មយួខងនេយ- 
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បយ។ េ យបន ្ត បភ់គីទងំពីរ ខញុេំជឿថ គឺជករចបំចស់្រមបេ់មដឹកនទំងំអស់ កនុងករជនំះភព 
មនិទុកចិត្តគន  េហើយគរួវលិ្រតឡបវ់ញិជបនទ នេ់ទកនតុ់ចរច េ យមនិមនករអូសបន្ល យេពលេវ ត 
េទេទៀត ចជករសថិតកនុងវត្តមនៃនភគីទីបផីងែដរ េដើមបេីធ្វើជ ក  ីឬជអនកស្រមុះស្រមួល ្របសិនជ 
ចមន្របេយជន។៍ 

 

 េនកនុងជំនួប្របជុំរបស់ខញុ ំជមយួេមដឹកនគំណបក សេ្រងគ ះជតិ ខញុ ំបនគូសបញជ កផ់ងែដរថ ករអត ់
ឱនឲយគន  នងិភពសុខដុមរមនៃនជតិ សនគឺ៍មន រៈសំខន់ ស់ស្រមបអ់នគតៃនលិទធ្ិរបជធិប- 
េតយយេនកនុង្របេទស។ ខញុមំនករភញ កេ់ផ្អើលេ យភ ្របឆងំនឹងជនជតេិវៀត ម ែដលមនករេចទ 
្របកនថ់ ្រតូវបនគណបក សេ្រងគ ះជតិេ្របើ្របស់ជ ធរណៈ។ េគបន្របបខ់ញុ ំផងែដរថ េនៃថងទី៣ ែខ 
មក  េនកែន្លងេកើតមនករបះ៉ទងគិចេ យហឹង កន្លងមកេនៃថងេនះ េនជិតផ្លូវ េវង េ្រសង មន គរមយួ 
ចំននួែដលជរបស់ជតិពនធុេវៀត ម ្រតូវបនបំផ្លចិបំផ្ល ញ េហើយរបស់របរមយួចំនួន្រតូវបនលួចប្លនយ់ក។ 
ករផ ព្វផ យទស នៈ ែដលែផ្អកេលើឧត្តមភព ឬករស្អបេ់ខពើមជតិ សន ៍ករញុះញងឲ់យមនករេរ ើសេអើង 
ជតិ សន ៍កដូ៏ចជ ល់អំេពើហឹង  ឬករញុះញងឲ់យមនអំេពើដូចេនះ្របឆងំនឹងជតិ សនម៍យួ ឬ្រកុម 
មនុស ែដលពណ៌សមបុរែសបកេផ ងេទៀត ឬេដើមកេំណើ តជតិ គឺជអំេពើែដលមនិមនេនកនុងសងគម្របជធបិ- 
េតយយមយួេឡើយ។  
 

 ខញុ ំបនធនដល់ភគីទងំពរីថ សហគមនអ៍ន្តរជតិ េ្រត មខ្លួនជេ្រសច េដើមបជីយួ ដល់ពួកេគកនុងករ 
ឈនដល់ដេំ ះ្រ យនេយបយ។  
 

 េសចក្តសីននិ ្ឋ ន៖  
 កមពុជឈរេលើផ្លូវបែំបកមយួដសំ៏ខន។់ ខញុ ំមនសុទិដ្ឋនិិយម និងមនបំណងចងេ់ឃើញករផ្ល ស់ប្តូរមយួ 
េនកនុង្របេទសេនះ ែដលេគ ចេធ្វើបន ្របសិនជមនករកំណតយ់កករេធ្វើកំែណទ្រមងទូ់លំទូ យ និង 
យ៉ងមុងឺម៉តនូ់វ ថ បន័រដ្ឋមយួចំនួន ដូចបនគូសបញជ កេ់នកនុងរបយករណ៍ទងំបនួរបស់ខញុ ំ ែដលបន ក ់
ជូន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស ។ ករផ្ល ស់ប្តូរគឺពិតជមនិ ចេជៀសផុតេនះេទ េដើមបបីំេពញ មបណំង្របថន  
របស់្របជពលរដ្ឋេនកនុងពិភពេ កមយួែដលមនសក្ត នុពល។ ខញុ ំបនទទួលករធនដវ៏ជិជមនៃនកំែណ- 
ទ្រមងដូ់ចេនះ េនកនុងដំេណើ រេបសកកមមរបស់ខញុ ំេលើកេនះ េហើយខញុ ំនឹងរងច់េំ យក្តីអនទះ រចងេ់ឃើញករ 
ធនទងំេនះ ្រតូវបនែ្របក្ល យេទជសកមមភពអនុវត្តជកែ់ស្តង។ ករផ្ល ស់ប្តូរមយួកំពុងេកើតមនយ៉ង 
ឆបរ់ហ័សេនេនកមពុជ ជងករែដលបនរពំឹងទុក ។ បញ្ហ ្របឈមស្រមបថ់ន កដ់ឹកននំេយបយបចចុបបនន 
េនកនុងគណបក នេយបយធំៗ ទងំពរីេនះគឺករ្របកនយ់កករផ្ល ស់ប្តូរ និងកររះិរកមធយបយមយួ េដើមប ី
្រគប្់រគងករផ្ល ស់ប្តូរេនះកនុងឧត្តម្របេយជនរ៍បស់្របេទស។  

 

 េនទីបញចប ់ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់ករយិល័យឧត្តមសនងករអ.ស.ប ទទួលបនទុកសិទធិមនុស  
្របចកំមពុជ និងេនទី្រកុងហ ុែឺណវ ែដលបនឧបតថមភគ្ំរទដល់ខញុ ំ កនុងអឡុំងេពលបេំពញេបសកកមមេនះ។  
ចប ់ 



7 

 

េ ក ្រ ្ត ចរយ សុរយិ ្រប ទ សូ៊ែបឌី ្រតូវបន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  អ.ស.ប ែតង ងំជអនក យករណ៍ 
ពិេសសស្តីពី ថ នភពសិទធមិនុស េនកមពុជ កនុងែខមនី ឆន ២ំ០០៩។ កនុងនមជអនក យករណ៍ពិេសស េ កជ 
បុគគលឯក ជយ មនិចំណុះរ ្ឋ ភបិល ឬអងគករ មយួេឡើយ េហើយបំេរ ើករកនុងសមតថភពបគុគលេ កផទ ល់។ បចចុបបនន 
េ កជ ្រ ្ត ចរយនីតអិន្តរជតិៃន កលវទិយល័យលីដស៍ ច្រកភពអងេ់គ្លស និងជេមធវ ី ជីពមយួរបូ ៃនគណៈ 
េមធវមីឌឹីលថឹមភលឺ េនទី្រកុងឡុង។ េ កជអនុ្របធនសងគម ៊ នៃននីតិអន្តរជតិ និងជអនកនិពនធេសៀវេភពក ់
ពន័ធនឹងគេ្រមងសំខន់ៗ  ទស នវដ្តី ៊ នៃនចបបអ់ន្តរជតិ េ យករយិល័យពត័ម៌នៃន កលវទិយល័យេខម 
្របីដជ។៍ 
 

(*) សូមរកេមើលរបយករណ៍ចុងេ្រកយបំផុតរបស់អនក យករណ៍ពិេសស កជូ់ន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស   
 

(A/HRC/24/36): 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session24/Pages/ListReports.aspx 
 

សិទធិមនុស  អ.ស.ប េគហទំពរ័្របេទស – កមពុជ  ៖ 
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/KHIndex.aspx  
  

ស្រមប់ ល់សំេណើ ពត័ម៌នទកទ់ងនឹងអនក យករណ៍ពេិសស ចបញចូ នមកករយិល័យឧត្តមសនងករទទួលបនទុក 
សិទធិ មនុស ្របចកំមពុជ។ សូមទកទ់ងមកេ ក្រសី ប៊ូ្រ  ៉ ម៉ន ទូរស័ពទេលខ (Tel: + ៨៥៥ ០១២ ៧៩០ ១៧៨ 
អីុេមល៉  brahman@ohchr.org) ឬ េ ក ទូច ហួន  (Tel: + ៨៥៥ ០១២ ៤៧៦ ៤៩៣ អីុេមល៉ htouch@ohchr.org) ។  
 

ស្រមបក់រ កសួរពត័ម៌នទកទ់ងនឹងអនកជនំញករឯក ជយ អ.ស.ប េផ ងៗេទៀត សូមទកទ់ង៖ 

េបៀ៊រ សីុ យ៉ សិទធិមនុស  អ.ស.ប  – អងគភពពត័ម៌ន ទូរស័ពទេលខ (Tel: + ៤១ ២២ ៩១៧ ៩៣៨៣ អីុេមល៉ 
xcelaya@ohchr.org)    

 

សិទធមិនុស  អ.ស.ប ៖ សូមែស្វងយល់ពីេយើង មរយៈប ្ត ញសងគម៖ 

េហ្វសប៊ុក ៖ Facebook: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights  

ធ្វីតធឺរ ៖ Twitter: http://twitter.com/UNrightswire  

េ គ ហគលឺ ៖ Google+ gplus.to/unitednationshumanrights     
យូធូប ៖ YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR  

បរយិយ ចេ់រឿង៖ Storify: http://storify.com/UNrightswire  

 
 


