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េសចក្តែីថ្លងករណ៍ពត័ម៌ន 

 

េសចក្តែីថ្លងករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសអងគករសហ្របជជត ិ

ស្តីពី ថ នភពសិទធមិនុស េនកមពុជ 

 

្រ ្ត ចរយ សុរយិ ្រប ទ សូ៊ែបឌី៊ 

 

ជធនីភនេំពញ, ៃថងទី២៤ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤ 

  

 ខញុ ំជិតនឹងបញចបដំ់េណើ រេបសកកមមែស្វងរកករពិតអំពីបញ្ហ សិទធិមនុស េលើកទី១១ របស់ខញុ ំ មកកន្់រពះ 
ជ ច្រកកមពុជេហើយ ែដលេនះជេបសកកមមេលើកទីពីរេហើយ ចប់ ងំពីមនករេបះេឆន តេ្រជើស ងំ 

តំ ង ្រស្តែដលបន្រប្រពឹត្តេទកនុងែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ កន្លងេទេនះ។ អ្វីែដលខញុ ំេសនើឲយមនករបញជ កេ់នះ 
គឺេទេលើកររកេឃើញ និងករគិតពីដំបូងរបស់ខញុ ំ អំពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកនុង្របេទសេនះ ចប់ ងំពីេបសក 
កមមចុងេ្រកយរបស់ខញុ ំ។ ករសននិ ្ឋ ន និងអនុ សនចុ៍ងេ្រកយរបស់ខញុ ំ នឹងបញជូ លេនកនុងរបយករណ៍ែដលខញុ ំ
នឹងបង្ហ ញជូន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ េនកនុងែខកញញ  ឆន េំនះ។  

កនុងេពលបំេពញេបសកកមមេនះ ខញុ ំបនជួបជមយួ ឯកឧត្តម ស េខង ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជរដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងម ៃផទ ឯកឧត្តម ឱម យុនិេទៀង េទសរដ្ឋម្រន្តី និងជ្របធនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ ឯកឧត្តម 

អឹុម ឈុនលឹម េទសរដ្ឋម្រន្តី និងជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង ់ឯកឧត្តម អិុត សំេហង 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ម្រន្តីជនខ់ពស់ៃនតុ ករ អភបិល និងអភបិលរងេខត្ត្រពះ
សីហនុ។ ដូចគន នឹងេបសកកមមកន្លងមករបស់ខញុ ំែដរ ខញុ ំបនជួបពិភក ផងែដរ ជមយួអនកពកព់ន័ធជេ្រចើនេទៀត 
េនកមពុជ រមួទងំ ្របជពលរដ្ឋ មញញ  ្រកុមយុវជន និងនិស តិ អងគករសងគមសីុវលិ េមដឹកនគំណបក ្របឆងំ 

្រពមទងំសមជិកសហគមនអ៍ន្តរជតិ រមួទងំៃដគូអភវិឌ ន ៍ និង្រកុមអងគករសហ្របជជតិ្របចកំមពុជ។ ខញុ ំបន
ទទួលជួបផងែដរ ជមយួ្របតិភូជេ្រចើន្រកុម ែដលបនមក កញ់ត្តិរបស់ពួកគតដ់ល់រូបខញុ ំ។ 

កនុងដំេណើ រេបសកកមមេលើកេនះ ខញុ ំ ចជួប្រប្រស័យទកទ់ងជមយួអងគករសិទធិមនុស ជេ្រចើន ែដលេធ្វើ 
ករងរកនុងវស័ិយេផ ងៗ និង ស់សទងអំ់ពី ថ នភពសិទធិមនុស ទូេទ បទ់ងំសិទធិ្រស្តី សិទធិជនពិករ សិទធិ្រសី
្រស ញ់្រសី បុរស្រស ញ់បុរស អនក្រស ញ់េភទទងំពីរ និងអនកប្តូរេភទ (LGBTI)។ ខញុ ំក៏ ចេធ្វើដំេណើ រេន
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ខងេ្រក ជធនីភនេំពញ និងេមើលឲយេឃើញផទ ល់ែភនកខញុ ំ ពី ថ នភពពិតជកែ់ស្តងរបស់្របជពលរដ្ឋ ែដលរងផល
បះ៉ពល់ពីសមបទនដី  និងករបេណ្ត ញេចញ េនេខត្តេកះកុង និងេខត្ត្រពះសីហនុ។ 

ជបឋម ខញុ ំសូម យតៃម្លខពស់ចំេពះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ស្រមបកិ់ចចសហ្របតិបត្តិករវជិជមន និង្របកប 
េ យនយ័ ថ បនដល់រូបខញុ ំ េនកនុងដំេណើ រេបសកកមមេនះ។ កិចចសនទនែដលខញុ ំមនជមយួគូសនទនពីខងរ ្ឋ ភ ិ
បល គឺមនលកខណៈេ ម ះ្រតង ់សនិទធ ន ល និងទទួលបនពត័ម៌នេ្រចើន។ 

មករ យតៃម្លជរមួរបស់ខញុ ំ អំពីករវវិត្តេលើ ថ នភពសិទធិមនុស  ខញុ ំកតសំ់គល់េឃើញថ ដំេណើ រវវិឌ  
កនុងវស័ិយមយួចំនួន ជទូេទ សថិតកនុងទិសេ វជិជមនមយួ េហើយខញុ ំេនែតេជឿជកថ់ មនេហតុផលសុទិដ្ឋិនិយម 
ស្រមបក់រអភវិឌ ្របេទសជតិរយៈេពលែវង។ កិចចសនទន េដើមបេី ះ្រ យភពជបគ់ងំនេយបយរ ង ជ 
រ ្ឋ ភបិល និងគណបកយ្របឆងំ ទំនងជកំពុងែតេកើតមន ចំេពះករបេងកើតបរយិកសមយួអំេ យផលដល់ 
ករទទួលយកអសនៈកនុងរដ្ឋសភ េ យសមជិកគណៈបកយ្របឆងំ។ ញញត្តិដេ៏្រចើនសនធឹកសនធ ប ់ ែដលខញុ ំទទួល 
េនកនុងេបសកកមមនីមយួៗ បទ់ងំេបសកកមមេលើកេនះផង បញជ កថ់ មនករយល់ដឹងកនែ់តខ្ល ងំេឡើងកនុង 
ចំេ ម្របជពលរដ្ឋអំពីសិទធិមនុស របស់ពួកេគ។ ពិត ស់ លិទធិ្របជធិបេតយយ សំេ ដល់កិចចសនទនគន  
ករពិភក េដញេ ល និងករស្រមបស្រមួលឲយមនករ្របកួត្របែជងផល្របេយជន ៍ ស្រមបបុ់ព្វេហតុ 
្របេទសជតិកនែ់តខ្ល ងំេឡើង។ ខញុ ំសូម ្វ គមនក៍រេ ះែលង េបើេទះបីជសថិតកនុងលកខខណ្ឌ ពយួរេទសកេ៍ យ 
ដល់្រកុម្របជពលរដ្ឋចំនួន២៥ នក ់ែដល្រតូវបនចបខ់្លួន និងឃុំខ្លួនទកទ់ងនឹង្រពឹត្តករណ៍កលពីែខវចិិឆក ឆន  ំ
២០១៣ និងកលពីែខមក  ឆន ២ំ០១៤។ េទះបីជ ថ នភពទូេទ ទំនងជមនសថិរភពក្តី កលំ៏ហស្រមប ់
េសរភីពខងករជួប្របជំុេ យសន្តិវធីិ និងករបេញចញមតិ កម់នកររមួតូច បនទ បពី់េកើតមនឧបបត្តិេហតុ 
ហិង ដអ៏កុសលបំផុតកនុងសប្ត ហ៍ទីមយួ កនុងែខមក  ឆន ២ំ០១៤។ េនេពលេទេមើលទី ន្របជធិបេតយយ 
ែដលជនិមតិ្តរបួៃនលទធិ្របជធិបេតយយ ខញុ ំបនេឃើញផទ ល់ែភនកខញុ ំ និងមនករេ ក ្ត យជខ្ល ងំេ យេឃើញថ 
ទីេនះ្រតូវបនហុ៊ំពទ័ធេ យបន្ល រលួស ងំ្របជពលរដ្ឋមនិឲយចូលេទកនទី់េនះ េដើមបអីនុវត្តេសរភីពរបស់
ពួកេគកនុងករបេញចញមតិ និងករជួប្របជំុ។ បង្ហ ញនូវចំ ប់ រមមណ៍ថ មនករប៉ុនបង៉ កល់ទធិ្របជធិប 
េតយយកនុង្រទុងមយួេន្របេទសកមពុជ! ខញុ ំសងឃមឹថ ថ នភពេនះនឹង្រតូវបនេ ះ្រ យ េហើយថសិទធិេសរភីព 
កនុងករជួប្របជំុែដលធនករពរេ យរដ្ឋធមមនុញញ  បទ់ងំេនទី ន្របជធិបេតយយផងេនះ នឹង្រតូវបនេធ្វើឲយ 
មនដូច ថ នភពេដើមវញិ ស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ្រគបរូ់ប។ 
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កំែណទ្រមង្់របពន័ធតុ ករ 
  

 របយករណ៍សំខនេ់លើកទីមយួ ែដលខញុ ំបន កជូ់នអងគករសហ្របជជតិ បនទ បពី់ករចូលកន ់
តំែណងរបស់ខញុ ំជអនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្រមប្់របេទសេនះ បនេផ្ត តសំខនេ់លើ
កំែណទ្រមង្់របពន័ធតុ ករ។ ករអនុមត័ចបបសំ់ខន់ៗ ចំនួនបី ស្តីពី្របពន័ធតុ ករ គឺជសនូលៃនអនុ សន៍
របស់ខញុ ំ។ ្រស័យេហតុេនះ ខញុ ំ ្វ គមនជ៍េគលករណ៍នូវករអនុមត័ចបបសំ់ខន់ៗ ទងំបីេនះ េ យ ថ បន័ 
សភទងំពីរ។ ចបបទ់ងំេនះ មនបញញត្តិមយួចំនួនែដលបន កែ់តងេឡើង សំេ ព្រងឹងយន្តករស្តីពីករ្រប្រពឹត្ត 
េទៃន្របពន័ធតុ ករ មនជ ទិ៍ ករ្រគប្់រគងសំណំុេរឿង។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ខញុ ំមនកង្វល់អំពីបញញត្តិ 
មយួចំនួនកនុងចបបទ់ងំេនះ ែដលជឧបសគគដល់ឯក ជយភពៃន្របពន័ធតុ ករ និងដល់េគលករណ៍ែបងែចក 
អំ ច។ ឧទហរណ៍ មនបទបញញត្តិមយួ ែដលមនវត្តមនរងឹម ំ និងមនឥទធិពលរបស់អងគនីតិ្របតិបត្តិេនកនុង
ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម ែដលជ ថ បន័មយួ ្រតូវបន្របគល់អំ ច្រតួតពិនិតយ និង្រគប្់រគងទូេទេលើ
្របពន័ធតុ ករ។ ខញុ ំមនកង្វល់ផងែដរ ចំេពះបទបញញត្តិមយួចំនួន ែដលបន្របគល់អំ ចមនិសម្រសបឲយ 
្រកសួងយុត្តិធម ៌ នូវកិចចករែដលជករទទួលខុស្រតូវេផ ងេទៀតរបស់តុ ករ។ ខណៈែដល ថ នភពបចចុបបនន 
ែដលចបបទ់ងំបីេនះ ទំនងជមនិ្រសបេទនឹងបទ ្ឋ នអន្តរជតិ ខញុ ំយល់េឃើញថ ករអនុមត័ចបបទ់ងំេនះគឺជ 
ជំ នទីមយួ ឈនេទេធ្វើកំែណទ្រមងប់ែនថមេទៀត។ ដំេណើ រករៃនកំែណទ្រមង្់របពន័ធតុ ករ គួរែតជដំេណើ រ 
ករជបន្តេនកនុង្របេទសមយួ។ ចបបម់នចរតិលកខណៈែបបេនះមនករវវិត្តនជ៍និចច ចបបទ់ងំេនះ ច្រតូវបន 
និងគួរ្រតូវបនេធ្វើវេិ ធនកមម េពល មនករខ្វះចេន្ល ះ។ ខញុ ំសងឃមឹេ យេ ម ះថ សមជិកតុ ករ គួរកត ់
ផ្ត ចចំ់ណងទកទ់ងរបស់ខ្លួនជមយួគណបក នេយបយ េ្រពះ នឲំយបតប់ងឯ់ក ជយភពៃនតុ ករ និងន ំ
ឲយេគេមើលេឃើញពីភពមនិឯក ជយៃន ថ បន័េនះ េហើយថ រ ្ឋ ភបិលគួរែតផ្តល់ធនធនបែនថមេទៀត ែដលច ំ
បចស់្រមបឲ់យយន្តករថមី ែដលនឹង្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យចបបថ់មីទងំេនះ អនុវត្តករងររបស់ខ្លួន្របកប 
េ យ្របសិទធភព។ ពកព់ន័ធនឹងដំេណើ រករេនះ ខញុ ំកតសំ់គល់ថ េបើេទះជមនករេសនើសំុម្តងេហើយម្តងេទៀតពី 
សងគមសីុវលិ ៃដគូអភវិឌ ន ៍និងរមួទងំពីរូបខញុ ំផទ ល់ក្តីករ៏ ្ឋ ភបិលបនបតប់ងឱ់កសពិេ្រគះេយបល់េលើអតថបទ
ចបបទ់ងំេនះ។ ករពិេ្រគះេយបល់ែបបេនះ ចបននឲំយមនភព្របេសើរេឡើងមយួចំនួនេនកនុងករ្រពង 
ចបបែ់ដលគួរែតបនេ ះ្រ យកង្វល់មយួចំនួនែដលបនេលើកេឡើងពីមុន។ ករខ្វះតម្ល ភព និងករចូលរមួកនុង
ករ កែ់តងចបបទ់ងំបីស្តីពី្របពន័ធតុ ករ នឲំយមនករ្រពួយបរមភពីករយកលំនំ មេនះស្រមបច់បបដ់ៃ៏ទ 
េទៀតេនៃថងអនគត។ រ ្ឋ ភបិលបនបង្ហ ញពីេចតនកនុងករអនុមត័ចបបម់យួចំនួន ែដល ចមនផលបះ៉ពល់ 
េនៃថងអនគតដល់ករករពរសិទធិមនុស  ដូចជ ចបបស់្តីពីសមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងចបបស់្តី 
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ពីឧ្រកិដ្ឋកមមេទេលើ្របពន័ធបេចចកវទិយ។ ្រស័យេហតុេនះ ខញុ ំជ្រមុញេលើកទឹកចិត្តយ៉ងខ្ល ងំដល់រ ្ឋ ភបិល ធន 
ឲយមនករផ្តល់ឱកសឲយភគីពកព់ន័ធទងំ យ សែម្តងមតិេយបល់របស់ខ្លួនេលើេសចក្តី្រពងចបបេ់នះ។ 

 

កំែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត និងសភ 

 ភពជបគ់នំេយបយ ែដលជឧបសគគដល់្របេទសេនះ អស់រយៈេពលមយួឆន កំន្លងមក េនែតជ 
កង្វល់ខ្ល ងំស្រមបខ់ញុ ំជដែដល េ យ រែត មនផលបះ៉ពល់ផទ ល់េទេលើករទទួលបនសិទធិមនុស េ យ 
មនុស ្រគបរូ់បេនកមពុជ។ 

កនុងចំេ មចំណុចទងំ យ ៃនករចរចរ ងគណបក ្របជជន និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ ខញុ ំកត ់
សំគល់េឃើញថ ទំនងជមនចំណុចសំខន់ៗ ចំនួនពីរគឺ៖ (១) ករ្រពមេ្រព ងគន េលើករែបងែចកអំ ចកនុង 
វស័ិយមយួចំនួន និង (២) កំែណទ្រមងគ់ណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត (គ.ជ.ប) និងដំេណើ រករៃនករ
េបះេឆន តទងំមូល។ ប៉ុែន្ត ខញុ ំមនិទនប់នដឹងអំពីកិចចពិភក គន អំពីកំែណទ្រមងសំ់ខន់ៗ ៃនសភេទ។ ទកទ់ង 
នឹងចំណុចទីមយួ ខញុ ំបនផ្តល់អនុ សនក៍លពីេពលថមីៗេនះថ បទបញជ ៃផទកនុងរបស់សភជទូេទ ជពិេសស 
បទបញជ ៃផទកនុងរបស់រដ្ឋសភ គួរែតេធ្វើករពិនិតយែកស្រមួលេឡើងវញិ េដើមបជី្រមុញឲយមនករែបងែចកអំ ច 
និងករទទួលខុស្រតូវ្របកបេ យសមធមនិ៌ងសមម្រត េនកនុងសកមមភពករងររបស់សភ េហើយជពិេសស 
តំែណងថន កដឹ់កនេំនកនុងគណៈកមមករេផ ងៗរបស់សភ។ ករនិយយែបបេនះ ខញុ ំទទួល គ ល់ថ េនកនុងលទធិ
្របជធិបេតយយ គណបក ឈនះេឆន តនឹង្រតូវ្រគប្់រគង្របេទស ប៉ុែន្តទនទឹមេនះ ក្៏រតូវយកចិត្តទុក កគិ់តគូរឲយបន 
្រតឹម្រតូវផងែដរ ដល់មតិេយបល់របស់គណបក ្របឆងំ។ េ្រកពីេសចក្តីែថ្លងអំពីេគលករណ៍ទូេទេនះ េ យ 

រថបញ្ហ េនះបននិងកំពុងេធ្វើករេ ះ្រ យេ យគណបក នេយបយទងំពីរ ខញុ ំគិតថ េគគួរែតទុកឲយ 
គណបក ទងំពីរ ជអនកសេ្រមចេលើករ្រពមេ្រព ងែបងែចកអំ ច មែដលពួកេគ ចទទួលយកបន។  

្រតងចំ់ណុចទីពីរ ខញុ ំរកី យេ យេឃើញករទទួលយកេ យគណបក ទងំពីរគឺ គណបក កនអំ់ ច 
និងគណបក ្របឆងំនូវសនិទនកមម និងត្រមូវករស្រមបកំ់ែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត ដូចបនបញជ កអំ់ពី្របធន 
បទេនះេនកនុងរបយករណ៍របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំ ្វ គមនក៍រេប្តជញ ចិត្តរបស់រ ្ឋ ភបិល េលើកយកមកគិតគូរពីករទមទរ 
មយួចំនួនែដលមនជយូរមកេហើយឲយមនករេធ្វើកំែណទ្រមង។់ ខញុ ំមនេសចក្តីរកី យ េ យអនុ សនែ៍ដល 
ខញុ ំបនផ្តល់ស្តីពីកំែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត ឥឡូវេនះបនក្ល យជែផនកមយួៃនរេបៀប រៈថន កជ់តិ រមួទងំករផ្តល់ 
នៈធមមនុញញឯក ជយដល់គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) េហើយថករចរចរនេយបយបន 

និងកំពុងបន្តេធ្វើកនុងបញ្ហ េនះ។ ខញុ ំសងឃមឹថ គណបក ទងំពីរនឹងឈនដល់ករសេ្រមចមយួ្រតឹម្រតូវពិត្របកដ 
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េលើេគលករណ៍្រគឹះ ជជងករ្រគនែ់តជក នុវត្តនន៍េយបយមយួែដលមនចរតិលកខណៈជបេ ្ត ះ
សនន។ េនះគឺជឱកសកនុងករេធ្វើកំែណទ្រមងម់យួដទូ៏លំទូ យែដលមនលកខណៈយូរអែង្វង ្រសប មបទ 
្ឋ នអន្តរជតិ េដើមបឲីយ ថ នភពែដលបនជួប្របទះកនុងករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តកលពីែខកកក  

ឆន ២ំ០១៣ នឹងមនិេកើតមនជថមីម្តងេទៀត។ ខញុ ំេនែតសងឃមឹថ ករពិភក អំពីករេ្រជើសេរ ើសសមជិកគណៈ
កមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) នឹង្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យតម្ល ភព និងេ យមនករពិេ្រគះ 
េយបល់ជមយួអនកពកព់ន័ធទងំអស់។ 

ទនទឹមគន េនះែដរ កំែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត មនិគួរក្រមតិកំណត្់រតឹមែតករែតង ងំសមជិកគណៈកមម
ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) ឬ នៈធមមនុញញ របស់ ថ បន័េនះប៉ុេ ្ណ ះេទ។ ខញុ ំគ្ំរទយ៉ងមុតមដំល់ 
ករបេងកើត្របពន័ធចបស់ ស់ថមីមយួ ៃនករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត ែដលសំខនស់្រមបក់រេ្របើ្របស់សិទធិេបះ 
េឆន ត។ យន្តករមយួែដលអពយ្រកិត និងមនតម្ល ភពជងេនះ េដើមបេី ះ្រ យបណ្តឹ ងទកទ់ងនឹងករេបះ 
េឆន តនឹងបេងកើនករេជឿជកេ់លើដំេណើ រករេបះេឆន ត។ កំែណទ្រមងគ់ណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត 
(គ.ជ.ប) គួររមួបញចូ លផងែដរនូវករពិនិតយេឡើងវញិនូវរចនសមពន័ធ តួនទី និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់គណៈកមម ធិ
ករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប)។ តៃម្លៃនករអនុវត្តែបបេនះ នឹង្រតូវពឹងែផ្អកមយួែផនក េទេលើថេតើ្រតូវេធ្វើ 
រេបៀប  េហើយេនេពល ។ ដូេចនះ ខញុ ំសូមផ្តល់ជអនុ សនថ៍ ្រគបគ់ណបក ពកព់ន័ធ គួរែតេគរពអនុវត្ត 
មគេ្រមងែផនករមយួជក់ ក ់និងេពលេវ ែដលបនកំណត។់ 

 ទនទឹមនឹងកតសំ់គល់ពីចរតិលកខណៈៃនករចរចរែដលកំពុងបន្តេធ្វើរ ងគណបក កនអំ់ ច និងគណ 
បក ្របឆងំ ខញុ ំយល់េឃើញថ កំែណទ្រមងស់ភដឆ៏បរ់ហ័ស ដូចបនេរៀប បេ់នកនុងរបយករណ៍របស់ខញុ ំ េលើ 
ចំណុចេនះគឺមន រៈសំខន ់ េដើមបី ចឲយគណបក ្របឆងំេដើរតួនទី្របកបេ យអតថនយ័ កនុងនមជគណ 
បក ្របឆងំមយួេនកនុងរដ្ឋសភ។ កនុង ម រតីេនះ គណបក កនអំ់ ច គណបក ្របជជន និងរ ្ឋ ភបិលផទ ល់ 
មនករទទួលខុស្រតូវធំេធងែថមេទៀត កនុងករបង្ហ ញភពបតែ់បនជអតិបរម ភពជអនកដឹកន ំ និងភព្របកដ 
្របជ និងេ ះ្រ យ ល់ករទមទរឲយមនកំែណទ្រមង ់ េដើមបធីនករ្រប្រពឹត្តេទេ យរលូន ៃនលទធិ្របជ  
ធិបេតយយេនកនុង្របេទស។ 

គណបក ្របឆងំ គណបក សេ្រងគ ះជតិ កដូ៏េចន ះែដរ ្រតូវែតមនភពសមេហតុផល និងភព្របកដ 
និយម អំពីវធីិ ្រស្តរបស់ខ្លួនកនុងករចរចរ និងបេងកើនភពអតធ់មត ់ និងទំនកទំ់នងខងជតិ សនេ៍ យ 
សុខដមយេនកនុងសងគមមយួែដលមនលកខណៈសមុ្រគ ម ញដូចជសងគមកមពុជ។ ខញុ ំបនគូសបញជ កេ់នកនុងេពល 
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ៃនជំនួប្របជំុរបស់ខញុ ំជមយួេមដឹកនគំណបក សេ្រងគ ះជតិ អំពីត្រមូវករនិងអតថ្របេយជនៃ៍នករចូលរមួរបស់
ពួកេគេនកនុងរដ្ឋសភ េដើមបវីឌ នភពខ្ល ងំេឡើងែថមេទៀត ៃន្របេទសេនះ។ 

សភមយួែដលដំេណើ រករល្អ ចផ្តល់សំេឡងដល់ពហុភពៃនករទមទរេនកនុងសងគម េហើយ ច 
កអ់ងគនិតិ្របតិបត្តិឲយទទួលខុស្រតូវ គឺតំ ងឲយលទធិ្របជធិបេតយយែដលដំេណើ រករល្អ។ េដើមបឲីយដំេណើ រករ 

េនះមនេទបន សមជិកសភ ្រតូវែត ចេទជួបមច ស់េឆន ត មមណ្ឌ លរបស់ខ្លួន និង ចជួយ េលើកសទួយ 
ដល់ផល្របេយជនរ៍បស់ពួកេគ។ សមជិកសភ ្រតូវែត ចបំេពញតួនទីរបស់ខ្លួន មនិ្រតឹមែត កនុងនមជសម 
ជិកគណបក មយួេនះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំ កនុងនមជបុគគលផងែដរ។ គណៈកមមករននរបស់សភ ្រតូវែតបំេពញ 
តួនទីរបស់ខ្លួន កនុងករ្រតួតពិនិតយេលើភព្រសបគន ៃនចបបជ់តិេទនឹងបទ ្ឋ នអន្តរជតិ និងពិនិតយជេទៀងទត ់
នូវបទបញជ  និងករអនុវត្តរបស់រ ្ឋ ភបិល េធៀបនឹងវ ិ លភពៃនចបបេ់ដើម ែដលបទបញជ េនះសំេ ព្រងឹង 
អនុវត្តចបបេ់នះឲយមន្របសិទធភព។ លទធិ្របជធិបេតយយ ចដំេណើ រករល្អេនកមពុជ ្របសិនជជន្រគបរូ់ប 
េគរពបន្រតឹម្រតូវចំេពះសិទធិរបស់អនកដៃទ  េនេពលេធ្វើករទមទរ និងករេ្របើ្របស់សិទធិផទ ល់ខ្លួន។ 

កំែណទ្រមង្់រកុម្របឹក ធមមនុញញ  
  

 េនេពលេធ្វើកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋធមមនុញញ  កនុងេគលេ កប់ញចូ លកំែណទ្រមងគ់ណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំ
ករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) ខញុ ំេលើកទឹកចិត្តផងែដរ ដល់គណបក នេយបយនន ឲយេ្របើ្របស់ឱកសេនះ េដើមបី
ពិចរ អំពីករេធ្វើកំែណទ្រមង្់រកុម្របឹក ធមមនុញញ  េដើមបឲីយ ថ បន័េនះឯក ជយពិត្របកដ និងមនិ្របកនគ់ណ 
បក នេយបយ េ្រកែតពីករ្របកនគ់ណបក ទងំអស់ ឬគណបក ពីរ។ មន រៈសំខនស់្រមប់ ថ បន័េនះ 
កនុងករព្រងឹងករេជឿជក ់ និងករេគរពពី្របជជនទងំមូល េនកនុងភរកិចចដសំ៏ខនស់្រមប្់របេទសជតិ ដូចជ 
ករេ ះ្រ យវ ិ ទទកទ់ងនឹងករេបះេឆន ត និងករបក្រ យរដ្ឋធមមនុញញ  រមួទងំ នៈសិទធិមនុស េនកនុង
ថ បតយកមមរដ្ឋធមមនុញញ កមពុជ។ 

 

សិទធដីិធ្ល ី

 េនកនុងដំេណើ រេបសកកមមរបស់ខញុ ំេលើកេនះ ខញុ ំបនមនជំនួប្របជំុ្របកបេ យែផ្លផក ជមយួរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង 
េរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង។់ ខញុ ំ ្វ គមនអ៍ស់ពីដួងចិត្ត ចំេពះវឌ នភពែដលរ ្ឋ ភបិល បនេធ្វើ 
កនុងករបេងកើតឲយមនេគលនេយបយសិទធិដីធ្លី រមួទងំករអនុមត័េគលនេយបយជតិស្តីពីលំេន ្ឋ ន េសៀវ 
េភសស្តីពីេគលនេយបយដីធ្លី និងករ្រពងចបបស់្តីពីករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន។ គំនិតផ្តួចេផ្តើម 
ែដលបនរងច់ជំយូរមកេហើយេនះ េបើសិនជមនករអនុវត្ត្រតឹម្រតូវេនះ នឹងឈនេទេ ះ្រ យបណ្តឹ ង 
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ភគេ្រចើន ែដលខញុ ំបនទទួលពីបុគគល និងសហគមន។៍ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ខញុ ំេនែតមនកង្វល់អំពីបញ្ហ  
តម្ល ភព និងគណេនយយភព និងអវត្ដមនៃនយន្ដករេ ះ្រ យវ ិ ទ្របកបេ យ្របសិទធភព ទកទ់ងនឹងបទ 
បញជ េលខ០០១ របស់រ ្ឋ ភបិល  និងកមមវធីិផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លីទូេទ។ ខញុ ំមនកង្វល់ជខ្ល ងំអំពីរបយករណ៍ 
ពីករបេណ្ត ញេចញេ យហិង ជេ្រចើន ែដលេកើតមនកនុងឆន ២ំ០១៤ កនុងេនះមនទងំករបំពរបំពនេលើរូប 
កយ ករដុត និងបំផ្លិចបំផ្ល ញផទះសែមបង។ ពួកេគបនបង្ហ ញពីត្រមូវករជបនទ នឲ់យមននូវេគលនេយបយ 
ជតិស្តីពីករ ងំទីលំេន ែដលកំណតេ់ យសម្រសបពីដំេណើ រករៃនករបេណ្ត ញេចញ និងករ ងំទីលំេនថមី 
និងករពិនិតយេឡើងវញិ េលើរេបៀបែដលរ ្ឋ ភបិលេ ះ្រ យបញ្ហ  ទំនស់ដីធ្លីពកព់ន័ធនឹង្រគួ រ្រកី្រករស់េន 
េលើដីរដ្ឋ បទ់ងំអនកែដលមនិ ចបង្ហ ញភស្តុ ងជឯក រៃនករអះ ងរបស់ពួកេគ។ មនករណីទំនស់ដីធ្ល ី
ុ ៃំរជ៉េ្រចើនែដលមនិទនប់នេ ះ្រ យេនេឡើយ កនុងេនះរមួមនទំនស់ដីធ្លីេនតំបនបឹ់ងកក ់និងបុរកីី  េន 
ជធនីភនេំពញ ែ្រសអំបិល និងបុទុម គរ កនុងេខត្តេកះកុង ព នេឆះ កនុងេខត្ត្រពះសីហនុ េន្រទមងួ កនុងេខត្ត 

តបូងឃមុ ំ េនខ មឹ កនុងេខត្ត្រកេចះ េនឡពង កនុងេខត្តកំពងឆ់ន ងំ និងេនសទឹងកច ់កនុងេខត្តៃបលិ៉ន ែដលតំ ង 
្របជពលរដ្ឋបន កញ់ត្តិមកខញុ ំ កនុងអំឡុងេពលៃនដំេណើ រេបសកកមមេលើកេនះ។ 

 ខញុ ំ ្វ គមនដំ៍ណឹងថ ករផ្អ កជបេ ្ត ះ សនននូវករផ្ដល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចថមីនឹងបន្តអនុវត្តមកដល់ 
េពលេនះ។ ករផ្អ កេនះគួរែតបន្តេធ្វើរហូតដល់េគលនេយបយរងឹមមំយួ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបេី ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ៃនសមបទនទងំេនះេទេលើសិទធិមនុស  ្រតូវបនអនុវត្ត្រតឹម្រតូវ។ ជំនួបពិភក មយួចំនួន ែដលខញុ ំ
បនមនជមយួសហគមន ៍ ែដលរងផលបះ៉ពល់េ យសមបទនដី នឲំយខញុ ំយល់េឃើញថ ករ្រគប្់រគងសមប- 
ទនដីេសដ្ឋកិចច មនិ្រតូវបនអនុវត្តល្អេទេន្របេទសេនះ ែដលជលទធផល េធ្វើឲយ្របជជន មញញជេ្រចើនជំនន ់
្រតូវរងករឈចឺបែ់ដលមនិចបំច។់ សូមបែីតេមដឹកនជំំននេ់នះ កនឹ៏ងបនបន្តេធ្វើែបបេនះែដរ ផលបះ៉ពល់ៃន
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃ៏ទេទៀត នឹងបន្តេធ្វើឲយមនភពជូចត។់ ខញុ ំមនិទនេ់ឃើញមនករសិក

មយួមនលកខណៈទូលំទូ យ និង ចេជឿទុកចិត្តបនេនេឡើយេទ ែដលបង្ហ ញថ ្របជជនៃន្របេទស 
េនះបនទទួលចំែណកភគផលពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចចេនះ។ របសួនិងករតសូ៊ស្វិត ្វ ញែស្វងរកយុត្តិធមរ៌បស់ 
្របជពលរដ្ឋ មញញ  ែដលរងផលបះ៉ពល់េ យករដេណ្តើ មយកដីធ្លី នឹង្រតូវបនេគនិយយ េហើយនិង្រតូវបន 
េគនិយយេឡើងវញិ។ អំេពើអយុត្តិធម ៌នឹង្រតូវេគនិយយតៗគន  រហូតដល់មនុស ជំននថ់មីស្រមបរ់យៈេពលដយូ៏រ 
េទមុខេទៀត ្របសិនជបញ្ហ ទងំេនះ មនិ្រតូវបនេ ះ្រ យជបនទ នេ់ទេនះ េនះមនិ្រតឹមែតករណីថមីប៉ុេ ្ណ ះ 
េទ ប៉ុែន្តចំេពះករណីទងំ យែដល្របជពលរដ្ឋបនរងេ្រគះេ យករបេណ្ត ញេ យបងខំជយូរមកេហើយផង 
ែដរ។ 
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សិទធកិរងរ 

កនុងេបសកកមមេលើេនះ ខញុ ំបនជួប្រប្រស័យជមយួអនកពកព់ន័ធជេ្រចើន ែដលេធ្វើករកនុងវស័ិយទកទ់ង 
នឹងឧស ហកមម ែដលជ្របភពមយួៃនករែខ្វងគំនិតគន  ករ្របឈមមុខ កគ់ន  និងអំេពើហិង កលពីេពលកន្លង 
េទថមីៗេនះ។ ជំនួប្របជំុរបស់ខញុ ំ ជមយួរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករងរ តំ ងសហជីពកមមករ អនកបញជ ទិញ កដូ៏ចជ 
តំ ងអនក្រគប្់រគង ឬមច ស់េ ងច្រក មនជ ទិ៍ សមគមកតេ់ដរ(GMAC) និងសមគមពណិជជកមម
(CAMFEBA) ទទួលបនលទធផលល្អ។ ខញុ ំមនេសចក្តីរកី យេ យកតសំ់គល់េឃើញ មនមតិយល់្រសបគន  
ទូេទមយួេកើតមនកនុងចំេ មតួអងគសំខន់ៗ ទងំអស់កនុងវស័ិយឧហ ហកមមេនះ អំពីនិតិវធីិ និងលកខណៈ 
វនិិចឆយ័ែដល្រតូវអនុវត្តកនុងករកំណត្់របកឈ់នួលអបបបរម។ កនុងនមជរដ្ឋភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពី 
សិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌រ ្ឋ ភបិលកមពុជ ្រតូវេធ្វើករធនថ្របកឈ់នួលអបបបរមេនថន កជ់តិ ្រតូវ 
បនកំណតក់នុងក្រមតិមយួែដល្រគប្់រគន់ ចឲយកមមករ កមមករនីិ និង្រកុម្រគួ ររបស់ពួកេគ រស់កនុងក្រមតិ 
ជីវភពមយួសមរមយ។  

 េនកនុងករជួប្រប្រស័យរបស់ខញុ ំជមយួអនកពកព់ន័ធេផ ងៗអំពីបញ្ហ ករងរ ខញុ ំមនកង្វល់េ យឮថ 
កមមករ កមមករនីិ និងអនកដឹកនសំហជីពកមមករមយួចំនួន បន្របឈមមុខនឹងករគំ មកំែហង និងសកមមភព 
បំភតិបំភយ័ េ យ រែតពួកេគចូលរមួកនុងសកមមភពឧស ហកមម។ ្រតងចំ់ណុចេនះ ខញុ ំមនករភញ កេ់ផ្អើលពីករ 
េកើនេឡើងខ្ល ងំៃនសកមមភពបំភតិបំភយ័ពី ថ បន័តុ ករេទេលើសកមមជនសហជីពកមមករកនុងែខេម  និងែខ 
ឧសភ ែដលរមួមនករចបខ់្លួនេនេខត្តក ្ត ល កំពងស់ពឺ និង ែកវ ្រពមទងំករត្រមូវឲយបង្់របកធ់នេន
េ្រកឃុំជបេ ្ត ះ សនន ែដលមនិធ្ល បម់នពីមុនមក ចំនួន ២៥០០០ ដុ ្ល រ កនុងេរឿងក្តី្របឆងំនឹងេ ក ត ់
ធន ់ ្របធនសហជីពឯក ជយធំជងេគបំផុតេន្របេទសកមពុជ ែដល្រតូវបនេចទ្របកនពី់បទញុះញង។់ េលើស 
ពីេនះេទៀត ទនទឹមនឹងខញុ ំមនកររកី យេ យេមើលេឃើញករេ ះែលងមនុស ទងំ ២៥ នក ់ ែដលបនចបខ់្លួន 
និងបនកតេ់ទសពីបទជបព់កព់ន័ធនឹង្រពឹត្តិករណ៍ៃថងទី១២ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៣ និងៃថងទី២ ទី៣ ែខមក  ឆន  ំ
២០១៤ ខញុ ំមនកង្វល់ជខ្ល ងំ អំពីករផ្តនទ េទសអនកទងំេនះ េ យគម នភស្តុ ងរងឹម្ំរគប្់រគន ់ ចេជឿទុកចិត្ត 
បនបនទ បពី់សវនករកតេ់ទស ែដលេបើ មអនកសេងកតករណ៍ឯក ជយជេ្រចើន បញជ កថ់មនិបនបំេពញ ម 
បទ ្ឋ នអន្តរជតិស្តីពីករជំនំុជ្រមះក្តី្របកបេ យយុត្តិធម ៌េហើយកនុងេរឿងក្តីភគេ្រចើន ្រតូវបនសេ្រមច្របឆងំនឹង 
បុគគលទងំ យ ែដលមនិបនេធ្វើអ្វីេ្រកែតពីករអនុវត្តសិទធិេសរភីពជមូល ្ឋ នរបស់េគ កនុងករបេញចញមតិ 
និងករជួប្របជំុ។ ខញុ ំសូមអំពវនវដល់រ ្ឋ ភបិល និងអនកពកព់ន័ធេផ ងេទៀត ឲយចតវ់ធិនករចបំចទ់ងំអស់ 
េដើមបធីនថ សិទធិសហជីពរបស់កមមករ កមមករនីិទងំអស់ កនុង្របេទសកមពុជ ្រតូវបនេគរពទងំ្រសុង េហើយថ 
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េមដឹកនសំហជីព ចបំេពញករងររបស់េគកនុងបរយិកសមយួែដលគម នករបំភតិបំភយ័ និង និភយ័ចំេពះ 
សន្តិសុខផទ ល់ខ្លួនេគ។ ្រតងចំ់ណុចេនះ ខញុ ំអំពវនវដល់រ ្ឋ ភបិល សូមេធ្វើឲយ្របកថ ចបប់ មយួ ស្តីពីសហ 
ជីពែដលបនអនុមត័ ្រតូវេលើកកមពស់សិទធិេសរភីពខងសមគមរបស់កមមករ កមមករនីិ ជជងករ កក់ររតឹ 
តបតិេលើពួកេគ។ ខញុ ំមនេសចក្តីរកី យ េ យ រថ រ ្ឋ ភបិលបន្តដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់េលើេសចក្តី្រពង 
ចបបេ់នះ និងេ យមនឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី អឹុត សំេហង ធនចំេពះខញុ ំថ ចបបេ់នះនឹងអនុេ មទងំ្រសុង ម 
អនុសញញ អងគករពលកមមអន្តរជតិ(ILO)  និងរដ្ឋធមមនុញញកមពុជ។ ខញុ ំយល់េឃើញថ ចបំចក់នុងករេសើេរ ើពិនិតយ 
េឡើងវញិជដំកំភនួ េលើេសចក្តី្រពងចបបប់ចចុបបនន េដើមបធីនអនុេ មភពៃនចបបេ់នះ។ ខញុ ំសងកតធ់ងនពី់ រៈ 
សំខនៃ់នករពិេ្រគះេយបល់ែដលមនករចូលរមួ និង្របកបេ យអតថនយ័េលើេសចក្តី្រពងចបបេ់នះ។ 

លំហលិទធ្ិរបជធិបេតយយ 

ខញុ ំមនករ្រពួយបរមភ េ យេឃើញថ លំហលិទធិ្របជធិបេតយយេនកមពុជ បនរមួតូច ចប់ ងំពីដំេណើ រ 
ទស នកិចចចុងេ្រកយរបស់ខញុ ំកនុងែខមក  ឆន េំនះ។ ករហុ៊ំពទ័ធទី ន្របជធិបេតយយេ យបន្ល រលួស មនិមន 
េហតុផលផ្លូវចបបេ់ទ េហើយ មនផលបះ៉ពល់យ៉ងខ្ល ងំដល់សិទធិេសរភីពជមូល ្ឋ ន កនុងករបេញចញមតិ និង 
ករជួបជំុរបស់្របជជនកមពុជទងំអស់។ េនេពលបញចបដំ់េណើ រទស នកិចចេនះ  ខញុ ំេនមនិទនដឹ់ងចបស់អំពីករ 
េនមនអតថិភព ឬអតេ់នះេទ ពីបំ មេធ្វើបតុកមម េហើយខញុ ំអំពវនវដល់រ ្ឋ ភបិលឲយ្របកសជ ធរណៈថ 
បំ មែដលរ ្ឋ ភបិលបន កក់លពីេដើមែខមក  ែដលមនិមនមូលផលផ្លូវចបប់ ងំែតពីេដើមដំបូងេនះគឺ 
មនិមនេទៀតេឡើយ។ មយ៉ងវញិេទៀត ខញុ ំអំពវនវដល់រ ្ឋ ភបិល ឲយេធ្វើករផ ព្វផ យលទធផលៃនករេសុើបអេងកត 
េលើ្រពឹត្តិករណ៍ហិង េនៃថងទី១៥ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣  ៃថងទី១២ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៣ និងេនៃថងទី៣ ែខ មក  
ឆន ២ំ០១៤ ែដលប ្ត លឲយ ្ល បម់នុស ្របពីំរនក ់េ្រចើននកេ់ទៀតរងរបសួ និងបតខ់្លួនអនីតិជនមន ក។់ ចំេពះ 
ចំណុចចុងេ្រកយេនះ ខញុ ំអំពវនវឲយរ ្ឋ ភបិលបញជ ក្់របបពី់វធិនករែដលបនចតេ់ឡើង េដើមបកីរេសុើបអេងកត 
េលើករណីៃនករបតខ់្លួនកុម េនះ ែដលមនេគេឃើញកុមរេនះចុងេ្រកយថ បនរងរបសួ និងមនឈមហូរ 
េ យ រ្រតូវ្រគប្់រតងេ់ដើម្រទូង េនេលើផ្លូវេវង៉េ្រសងេនៃថងទី៣ ែខមក ។  

េ្រកពីេនះ ខញុ ំកតសំ់គល់អំពីគេ្រមងេធ្វើចបប ់ ែដល ចបះ៉ពល់លំហ្របជធិបេតយយេនកមពុជ។ 
តំ ងសងគមសីុវលិ បនបង្ហ ញពីកង្វល់របស់ខ្លួនចំេពះេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីឧ្រកិដ្ឋកមម ម្របពន័ធអិុនធឺណិត 
និងេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីសមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល។ ចបប់ មយួ ែដលែចងពីេសរភីពកនុងករ 
បេញចញមតិ ម្របពន័ធេអឡិច្រតូនិក និងករបេងកើត និង្របតិបត្តិកររបស់សមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល 
្រតូវែតជកង្វល់ផទ ល់ស្រមបស់ងគមសីុវលិ។ កង្វល់ទងំេនះ រតិែតធងនធ់ងរែថមេទៀតេ យ រករខកខនរបស់ 
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រ ្ឋ ភបិល កនុងករផ្តល់ពត័ម៌នអំពីខ្លឹម រ និង ថ នភពៃនេសចក្តី្រពងចបបទ់ងំេនះ និងេពលេវ ែដល្រតូវ 
េ្របើស្រមបអ់នុមត័ចបបេ់នះ។ ភព កេ់លៀមកនុងសងគមមយួែដលេ្របះឆ បណ្តុ ះនូវករមនទិលសង យ័។ ខញុ ំបន 
យកឱកសេនះពិភក ជមយួរ ្ឋ ភបិល េលើេសចក្តី្រពងចបបទ់ងំពីរេនះ។ ខញុ ំសូមបញជ កពី់សិទធិរបស់ 

ធរណជន បទ់ងំ សមជិកសងគមសីុវលិ ចូលរមួកនុងដំេណើ រករ កែ់តងចបប។់ 

ថ បន័ជតិសិទធមិនុស ឯក ជយ 

 វធីិ ្រស្តែដលខញុ ំកំណតស់្រមបក់របំេពញ ណត្តិរបស់ខញុ ំ ដំបូងបង្អស់គឺករ យតៃម្លអំពី្របសិទធភព 
របស់ ថ បន័រដ្ឋនន កនុងករេលើកកមពស់ និងករពរសិទធិមនុស េនកមពុជ។ ថ បន័តុ ករជចំណុចេផ្ត តៃន 
របយករណ៍សំខនប់ឋមរបស់ខញុ ំ។ េនកនុងលទធិ្របជធិបេតយយមយួែដលដំេណើ រករល្អ  ្របសិនជ្របជពលរដ្ឋ 
េកើតទុកមនិសុខចិត្តកនុងេរឿងអ្វីមយួ ពួកេគ ច កប់ណ្តឹ ងេទតុ ករ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ែផ្អកេលើពត័ ៌
មនែដលខញុ ំបនទទួល ថ បន័តុ ករ មនិទំនងជទទួលបនករេគរព ឬករេជឿជកពី់្របជជនេ្រចើនេទ។ 
ស្រមប្់របជជន មញញភគេ្រចើន ៃថ្លទទួលបនេស ពីតុ ករកម៏នតៃម្លខពស់ហួសេពក។ ្រកុមជនែដលេគ 
មនិសូវគិតគូរភគេ្រចើន បន្របបខ់ញុ ំផងែដរ ពីករែដលពួកេគ្រតូវបនេរ ើសេអើងពី ថ បន័ ែដលគួរែតករពរ និង 
េលើកកំពស់សិទធិរបស់េគ។ បនទ បពី់ពិនិតយេលើ ថ បន័តុ ករ ខញុ ំងកមកពិនិតយេលើ្របសិទធភពៃន ថ បន័សភ 
និងពីលទធភពរបស់សភ កនុងករតំ ងឲយមច ស់េឆន តរបស់ខ្លួន។ កររកេឃើញរបស់ខញុ ំ បង្ហ ញថមនទំនក ់
ទំនងផទ ល់តិចតួចរ ងសមជិកសភ និង្របជពលរដ្ឋ។ េនកនុងលទធិ្របជធិបេតយយែដលដំេណើ រករល្អ  ្របជ 
ពលរដ្ឋ ចេទរកតុ ករ ឬតំ ង ្រស្តរបស់ខ្លួន េដើមប្ីរបបពី់ទុកខកង្វល់របស់ខ្លួន និងសំុឲយជួយ េធ្វើអន្ត  
គមន។៍ ប៉ុែន្ត េន្របេទសកមពុជ សមជិកសភ មនិ ច កឲ់យអំ ចនីតិ្របតិបត្តិទទួលខុស្រតូវចំេពះសកមម 
ភពរបស់ខ្លួនបនេទ េ យេហតុេនះេហើយ សមជិកសភមនិ ចតំ ងផល្របេយជនម៍ច ស់េឆន តរបស់ខ្លួន 
្របកបេ យអតថនយ័បនេឡើយ។ ្រស័យេហតុេនះ ខញុ ំបនបន្តេធ្វើរបយករណ៍ស្តីពីកំែណទ្រមងស់ភ ជមយួ 
នឹងកំែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត។ េនកនុងរបយករណ៍នីមយួៗទងំេនះ  ខញុ ំបនបង្ហ ញពីភពខ្វះចេន្ល ះ ែដលមន 
និងបនផ្តល់ជអនុ សនម៍យួចំនួន ស្រមបកំ់ែណទ្រមង់ ថ បន័ទងំេនះ។  

 ខញុ ំបនដឹងថ ករខកខនរបស់ ថ បន័រដ្ឋនន កនុងករេលើកកំពស់សិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ ជេហតុែដល 
េន្រគបដំ់េណើ រេបសកកមមរបស់ខញុ ំ មន្របជពលរដ្ឋ មញញជេ្រចើននកម់កជួបខញុ ំ េ យករអស់សងឃមឹ េដើមប ី
បង្ហ ញពី ថ នភពលំបករបស់ពួកេគ និង កញ់ញ ត្តិេសនើឲយខញុ ំជួយ េធ្វើអន្ត គមន។៍ េនះកជ៏មូលេហតុផងែដរ ែដល 
្របជពលរដ្ឋជេ្រចើនជួបជំុគន  និង កញ់ញ ត្តិេ យផទ ល់េនេគហ ្ឋ នរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី  អងគករសហ្របជជតិ 
និង ថ នទូតនន េហើយកជ៏មូលេហតុ ែដលពួកេគេដើរ មដងផ្លូវ េដើមបសំីែដងពីទុកខកង្វល់របស់ខ្លួន។   
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 េនកនុងបរបិទេនះ ខញុ ំបនគិតថ ដល់េពល្រតូវពិនិតយេមើលពីត្រមូវករ ឬករគួរឲយចងប់េងកើត ថ បន័ជតិ 
សិទធិមនុស ឯក ជយេនកមពុជ។ ខញុ ំបនពិភក ជមយួអនកពកព់ន័ធជេ្រចើន េនកនុងេបសកកមមរបស់ខញុ ំកលពីេដើម 
ឆន េំនះ កដូ៏ចជ េនកនុងេបសកកមមេនះផងែដរ អំពីលទធភពបេងកើត ថ បន័ជតិសិទធិមនុស ឯក ជយ ែដល ច 
ព្រងីកវ ិ លភពៃនសិទធិ េដើរតួនទីជ ថ បន័ចមបងកនុងករករពរសិទធិ្របជពលរដ្ឋ េធ្វើអនុ សនស៍្តីពីេគល
នេយបយេទរ ្ឋ ភបិល និងធនករពរសិទធិពលរដ្ឋ េ យមនសិទធិអំ ចេសុើបអេងកតករណីរេំ ភ 
សិទធិមនុស ។ ទនទឹមនឹងទំនងជមនករ្រពមេ្រព ងដទូ៏លំទូ យស្តីពីត្រមូវករស្រមបយ់ន្តករែបបេនះេន 
កនុង្របេទសេនះ មនមជឈ ្ឋ នេផ ងៗបនបង្ហ ញពីកង្វល់ថ សថិតកនុង ថ នភពនេយបយបចចុបបននេនះ េតើេគ 
ចបេងកើតគណៈកមមករជតិសិទធិមនុស ឯក ជយ និង/ឬ ែតង ងំមនុស ឯក ជយពិត្របកដែដលមនគុណ 

សមបត្តិ្រគប្់រគនេ់ធ្វើជសមជិកគណៈកមមករេនះបនែដរ ឬេទ។ ្របជពលរដ្ឋខ្លះបន្របបខ់ញុ ំថ “ េយើងមនិ ច 
េទតុ ករ សភ ឬនីតិ្របតិបត្តិបនេទ។ ្របពន័ធេនះខូចេហើយ ្របពន័ធរដ្ឋបល ធរណៈមនិដំេណើ រករេទ។ 
េយើងពិតជ្រតូវករគណៈកមមករមយួដូចេនះ េដើមបី កឲ់យ ថ បន័ ធរណៈទទួលខុស្រតូវចំេពះសកមមភព 
របស់ខ្លួន។ ប៉ុែន្តមនបញ្ហ អំេពើពុករលួយ ភពមនិឯក ជយៃន ថ បន័ ថ បន័ថមីមយួែដលនឹងបេងកើតេឡើង កនឹ៏ង 
មនដូចគន េទនឹង ថ បន័ដៃទេទៀត ែដលេយើងមនែដរ”។ េនះជមតិែដលបនសំែដងេឡើងេ យៃដគូសនទន 
ភគេ្រចើនរបស់ខញុ ំ។ រេបៀបែដលេសចក្តី្រពងចបបម់យួចំនួន េនេពលថមីៗេនះ ្រតូវបនបញជូ នយ៉ង្របញប ់
្របញលេទសភេ យគម នករពិភក  ឬពិេ្រគះេយបល់ពិត្របកដ បនបែនថមករសង យ័ដល់តំ ង 
សងគមសីុវលិមយួចំនួន។  

 ទនទឹមនឹងករគិតគូរ្រតឹម្រតូវពីទស នៈែបបេនះ ខញុ ំយល់េឃើញថ ្របសិនជភគីទងំអស់េប្តជញ េធ្វើឲយេជគ
ជយ័ ករងរ ចចបេ់ផ្តើមឈនេទបេងកើត ថ បន័មយួេនះ។ កនុង្របេទសជេ្រចើន េ យមន ថ បន័សិទធិមនុស
ជតិឯក ជយេពញសិទធិ លកខខណ្ឌ ស្រមបក់របេងកើតដំបូង មនិសឹងែតល្អពីដំបូងេនះេទ ប៉ុែន្តេគបនេមើលេឃើញ 
ពីកររកីចេ្រមើនកនុងេពល្រតឹម្រតូវ។ េ យពិចរ េទេលើេករ ្តិ៍ដំែណលៃនេ កនដកមមកនុងអតីតកល និងជ 
ពិេសសក្រមតិៃនផលបះ៉ពល់ៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច េទេលើអនក្រកី្រកបបំផុត និងសហមនជ៍នជតិេដើមភគតិច 
និងក្រមតិៃនបញ្ហ ្របឈមខងសិទធិមនុស ែដល្របេទសេនះកំពុងជួប្របទះ ខញុ ំេជឿជកពី់ត្រមូវករឲយមនគណៈ 
កមមករជតិសិទធិមនុស មយួែដលឯក ជយពិត្របកដេនកមពុជ។ ប៉ុែន្ត ខញុ ំសូមបញជ កថ់ នឹងនមំកនូវតៃម្ល 
បែនថមដល់េហ ្ឋ រចនសមពន័ធសិទធិមនុស បចចុបបនន ដ ប ែតឯក ជយភពរបស់គណៈកមមករេនះ ្រតូវបន 
ធនេពញេលញ ទងំកនុងចបប ់ ទងំកនុងករអនុវត្តជកែ់ស្តង េ យអនុេ មទងំ្រសុងេទនឹងេគលករណ៍ទី 
្រកុងប៉រសី។  
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ថ នភពពលករេធ្វើមតុភូមនិិវត្តពី្របេទសៃថឡងដ់ ៍

 ករេធ្វើមតុភូមនិិវត្តរបស់ពលករកមពុជ និង្រគួ ររបស់ពួកេគ ជង ២២៥០០០ នក ់មកពី្របេទសៃថ 
ឡងដ់ ៍ ែដលកនុងេនះមន្រស្តីជង ៧៤០០០ នក ់ និងកុមរជង ១៥០០០ នក ់ កនុងអំឡុងេពលមនិដល់ពីរ 
សប្ត ហ៍ផង និងរបយករណ៍ពីករ ្ល បម់នុស េ្រចើននកេ់នកនុងដំេណើ រករេនះ គឺជកង្វល់ខងសិទធិមនុស ។ ខញុ ំ 
បនពិភក បញ្ហ េនះជេ្រចើនដង េនកនុងដំេណើ រេបសកកមមរបស់ខញុ ំ កនុងជំនួប្របជំុជមយួ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 
និងអនកដៃទេទៀត។ ខញុ ំសរេសើរពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងភ្ល មៗរបស់រ ្ឋ ភបិលកមពុជ ទងំថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកម 
ជតិ  កនុងករដឹកជញជូ នពលករពីតំបន្់រពំែដនវលិ្រតឡបេ់ទកនស់ហគមនរ៍បស់ពួកេគវញិ និងជួយ អនកេធ្វើមតុ 
ភូមនិិវត្តកនុងដំេណើ រករេធ្វើសមហរណកមម ជពិេសស េ យពិចរ ពីភពធំសេមបើមៃនបញ្ហ ្របឈម ែដល 
ប ្ត លមកពីករវលិ្រតឡបភ់្ល មៗនិងេ្រចើនសនធឹកសនធ បេ់នះ។ េទះជ ណត្តិរបស់ខញុ ំ ្រតូវពិនិតយេមើល ថ ន 
ភពសិទធិមនុស េនកមពុជក្តីក ៏ ខញុ ំបនទទួលពត័ម៌នពីរ ្ឋ ភបិលៃថឡងដ់ស៍្តីពីជំហររបស់ខ្លួនេលើបញ្ហ េនះ។ ខញុ ំ 
យល់េឃើញថ រ ្ឋ ភបិលៃថឡងដ់ ៍ គួរែតេសុើបអេងកតករណីែដលបន យករណ៍ពីករ ្ល ប្់របជជនកមពុជេន 
្របេទសៃថឡងដ់ ៍ េហើយ្រតូវបញជ កឲ់យចបស់ពីមូលេហតុ េនពីខងេ្រកយករបញជូ នពលករែខមរយ៉ងេ្រចើនសនធឹក 
សនធ បឲ់យវលិ្រតឡបម់កវញិភ្ល មៗែបបេនះ។ ខញុ ំេឆ្ល តឱកសេនះអំពវនវដល់រ ្ឋ ភបិលៃថឡងដ់ឲ៍យេសុើបអេងកត 
ដូចគន ែដរ នូវករណីៃនករ ្ល បអ់នកកបេ់ឈើជនជតិែខមរ េនកនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន ថំមីៗេនះ ែដលជក្តីកង្វល់ 
របស់ខញុ ំរហូតមក។ 

េ យ រ្របកេ់ផញើមកពីពលករ ជ្របភពចំណូលមយួដសំ៍ខនស់្រមបស់ហគមនជ៍នបទជេ្រចើនេន 
កមពុជ ខញុ ំមនកររកី យែដលថ រ ្ឋ ភបិលៃន្របេទសទងំពីរ មនឆនទៈស្រមបស្រមួល មផ្លូវចបបចំ់េពះ 
ករវលិ្រតឡបេ់ទ្របេទសៃថឡងដ់វ៍ញិ ចំេពះពលករទងំ យ ែដលមនបំណងេធ្វើដូេចនះ មរេបៀបមយួ 
ែដលបេងកើនកិចចករពររបស់ខ្លួន្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស  និងកររេំ ភសិទធិមនុស េផ ងេទៀត។ កិចចខិតខំ 
របស់រ ្ឋ ភបិលកមពុជ កនុងករស្រមួលនិយតកមម ថ នភពផ្លូវចបបរ់បស់ពលករ ែដលេចញេទេធ្វើករេនេ្រក 
្របេទស បទ់ងំករកតប់នថយចំ យកនុងករទទួលបនលិខិតឆ្លងែដនថមី និងស្រមបស្រមួលករេចញលិខិត 
ឆ្លងែដនរបស់ពួកេគ គឺជេរឿងគួរឲយសរេសើរ។  

េសចក្តសីននិ ្ឋ ន 

 ខញុ ំបញជ កេ់ឡើងវញិពីករយល់េឃើញរបស់ខញុ ំថ កំែណទ្រមងម់យួពិត្របកដកនុងដំេណើ រៃនអភបិលកិចច  គឺ 
ជេរឿងេជៀសមនិផុតកនុង្របេទសកមពុជ។ ប៉ុែន្ត កេ់នមនករ ទ កេ់សទើរខ្លះ េហើយករខ្វះឆនទៈេ ម ះ្រតងក់នុង 
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ករទទួល គ ល់ រែដលបនសំែដងយ៉ងលឺខ្ល ងំៗ និងចបស់ ស់របស់្របជពលរដ្ឋ។ សិលបៈៃនករ្រគប ់
្រគងគឺជសិលបៈៃនករចតែ់ចងករផ្ល ស់ប្តូរ។ និយយពីករបង្ហ ញពីភពជបុរសរដ្ឋ និង ចយកអនកេផ ង 
េដើរ មជមយួផង។ អនកែដលជំទស់នឹងករផ្ល ស់ប្តូរ យល់េឃើញថ ៃថង មយួ ករផ្ល ស់ប្តូរ្រតូវបនបងខំេលើ 
ពួកេគេ យករវវិត្តហួសពីករ្រគប្់រគងរបស់េគ។ បញ្ហ េនះបនេកើតេឡើងេនទូទងំេសចក្តីរកីចេ្រមើនរបស់
មនុស ។ េ យបនសិក ពីសងគមកមពុជ និង្របវត្តិ ្រស្តរបស់្របេទសេនះេ យ្របុង្របយត័ន េហើយបន 
្រប្រស័យទកទ់ងជមយួ្របជពលរដ្ឋ្រគប្់រសទបវ់ណ្ណ ៈ ខញុ ំយល់េឃើញថ ជករណីយកិចចរបស់ខញុ ំ្រតូវបញជ កថ់ 
្របសិនជកំែណទ្រមងពិ់ត្របកដមនិបនេធ្វើឲយបនឆប់ៗ េទេនះ ្របេទសេនះ្រតូវ្របថុយ្របថននឹងករវលិ
្រតឡបជ់ថមីនូវអំេពើហិង ។ ខញុ ំដឹងពីករខកចិត្តជខ្ល ងំមនកនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋ ជពិេសសយុវជន អនក្រកី្រក 
េនជនបទ និងអនកគម នសិទធិេបះេឆន ត និងបតប់ងសិ់ទធិេបះេឆន តដៃទេទៀត អំពីករកង្វះវឌ នភពេលើកំែណ 
ទ្រមងវ់ស័ិយមយួចំនួនែដលបនសនយ។ ្របសិនជកំែណទ្រមងម់និបនេធ្វើទនេ់ពល និងពិត្របកដេទេនះ 
េហើយ្របសិនជគណបក មយួបន្តេធ្វើករងរដូចធមម េនកនុងរដ្ឋសភ ករណីេនះ ចមនេហតុផលែដលេកើត 
េឡើងជបន្តបនទ ប ់ បទ់ងំ ករេធ្វើមនិបនសេ្រមច មេគលករណ៍ជមូល ្ឋ នៃនកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងប៉រសី 
ែដលែផ្អកេលើតៃម្លៃនលទធិ្របជធិបេតយយេសរពីហុបក ។  

 របយករណ៍្រគឹះនិងសំខនចំ់នួនបនួ ែដលខញុ ំបន កជូ់នអងគករសហ្របជជតិ េនទូទងំករងរ
របស់ខញុ ំកនុង្របេទសេនះ កនុងរយៈេពល្របឆំន កំន្លងមក ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងសំេ ជួយ ដល់រ ្ឋ ភបិល គណបក  
្របឆងំ និងអនកពកព់ន័ធឯេទៀតេនកនុងសងគមកមពុជ េដើមបចីបយ់កករផ្ល ស់ប្តូរ។ ខញុ ំរកី យចំេពះករវឌ នភព 
កនុងករអនុវត្តអនុ សនម៍យួចំនួនរបស់ខញុ ំ េហើយករទទួលយក កចូ់លកនុងរេបៀប រៈជតិ នូវអនុ សនទ៍ក ់
ទងនឹងកំែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត និងកំែណទ្រមងស់ភជពិេសស។ ប៉ុែន្ត ខញុ ំកតសំ់គល់េឃើញថ កំែណទ្រមង ់
ចំណុចទីពីរេនះ េនមនិទនេ់ឃើញមនកររកីចេ្រមើនពិត្របកដេទ េទះបីជ ជគន្លឹះកនុងករេ ះ្រ យភព 
ជបគ់ងំនេយបយបចចុបបននេនះក្តី។ ្រតងចំ់ណុចេនះ អ្វីែដល្រតូវករចបំចេ់នះគឺករធនអះ ងមយួចបស់ 

ស់ថ អនុ សនស៍្រមបកំ់ែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត នឹង្រតូវបនអនុវត្តកនុងកំរតិៃនភព្របកដ្របជ ែដល 
ចបំច ់ េដើមបទីទួលបនករេជឿជក ់ និងករទុកចិត្តពី្របជពលរដ្ឋ េ យមន្រកបខណ័្ឌ េពលេវ មយួ ចខ់ត 
េដើមបេីរៀបចំ និងអនុវត្តកំែណទ្រមងេ់នះ បទ់ងំ មរយៈករេធ្វើវេិ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ។  

 ខញុ ំបនែចករែំលកទស នៈរបស់ខញុ ំេ យេ ម ះ្រតងជ់មយួសមជិកជនខ់ពស់មយួចំនួន កនុងជួរ ្ឋ ភបិល 
កដូ៏ចជេមដឹកនបំក ្របឆងំែដលខញុ ំបនបញជ កពី់ត្រមូវករ និងអតថ្របេយជនពី៍ករចូលរមួរបស់ពួកេគ កនុង
រដ្ឋសភ។ ខញុ ំនឹងចកេចញេទេ យក្តីសងឃមឹថ សុភវនិិចឆយ័នឹងេកើតមនេនៃថង មយួេនកមពុជ េហើយនឹង 
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ន្ំរបេទសេនះេឆព ះេទរកសន្តិភពយូរអែង្វង ករអភវិឌ ្របកបេ យសមធម ៌លទធិ្របជធិបេតយយធំេធង នីតិរដ្ឋ 
ពិត្របកដ និងករេគរពសិទធិមនុស ល្អ្របេសើរជងមុន។  

ជចុងេ្រកយ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុក 
សិទធិមនុស ្របចកំមពុជ និងេនទី្រកុងហ ុែឺណវ ែដលបនជួយ ឧបតថមភគ្ំរទដល់រូបខញុ ំ េនកនុងអំឡុងេពលៃនករ 
បំេពញេបសកកមមរបស់ខញុ ំ។  

ចប ់

 េ ក ្រ ្ត ចរយ សុរយិ ្រប ទ សូ៊ែបឌី៊ ្រតូវបន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  អ.ស.ប ែតង ងំជអនក យករណ៍ 
ពិេសសស្តីពី ថ នភពសិទធមិនុស េនកមពុជ កនុងែខមនី ឆន ២ំ០០៩។ កនុងនមជអនក យករណ៍ពិេសស េ កជបគុគល 
ឯក ជយ មនិចំណុះរ ្ឋ ភបិល ឬអងគករ មយួេឡើយ េហើយបំេរ ើករកនុងសមតថភពបគុគលេ កផទ ល់។ បចចុបបនន េ កជ 

្រ ្ត ចរយែផនកនីតិអន្តរជតិៃន កលវទិយល័យលីដស៍ ច្រកភពអងេ់គ្លស និងជេមធវ ី ជីពមយួរបូ ៃនគណៈេមធវមី ី
ឌឹលថឹមភលឺ េនទី្រកុងឡុង។ េ កជអនុ្របធនសងគម សីុៃននីតិអន្តរជតិ និងជអនកនិពនធេសៀវេភពកព់ន័ធនឹង 
គេ្រមងសំខន់ៗ  ទស នវដ្តី សីុៃនចបបអ់ន្តរជតិ េបះពុមពផ យេ យេ ងពុមពៃន កលវទិយល័យេខម្របីដជ។៍  
 

(*) ែឆកេមើលរបយករណ៍ចុងេ្រកយបំផុតរបស់អនក យករណ៍ពិេសស បញជូ នេទ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  អ.ស.ប 
(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 

ល់សំេណើ ពត័ម៌នទកទ់ងនឹងអនក យករណ៍ពិេសស ចសរេសរមកកនក់រយិល័យឧត្តមសនងករ អ.ស.ប ទទលួ 
បនទុកសិទធិមនុស ្របចកំមពុជ។ សូមទកទ់ងមក កញញ  ប៊្ូរ  ៉ ម៉ន ់ មរយៈទូរស័ពទេលខ (+៨៥៥ ០១២ ៧៩០១៧៨/ 
អុីេមល៉៖ brahman@ohchr.org) 

សំ បក់រ កសួរពត័ម៌នពកព់ន័ធនឹងអនកជំនញករឯក ជយដៃទេទៀតរបស់ អ.ស.ប ៖  

សូមទកទ់ងមក េបៀ៊ សីុ យ៉ សិទធិមនុស  អ.ស.ប – អងគភពពត័ម៌ន មរយៈទូរស័ពទេលខ (+៤១ ២២ ៩១៧ 
៩៣៨៣ / អុីេមល៉ xcelaya@ohchr.org)  

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមអំពីករងររបស់អនក យករណ៍ពិេសស សូមទកទ់ងមក ៖ េនទី្រកុងហ ុែឺណវ កញញ  អល័ គ  
កចូ មរយៈទូរស័ពទេលខ (+៤១ ២២ ៩២៨ ៩៣៤៨ / អុីេមល៉ onakajo@ohchr.org  
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សិទធមិនុស  អ.ស.ប ែស្វងយល់ពីេយើង េលើប ្ត ញពត័ម៌នសងគម ៖  

េហ្វសប៊កុ៖ https://www.facebook.com/unitednationshumanrights  

ទ្វតីធឺ៖ http://twitter.com/UNrightswire  

េ គ ហគលី៖Google+ gplus.to/unitednationshumanrights     
 

យូធូប៖ http://www.youtube.com/UNOHCHR  
 

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

 


