
 
 

 

េសចក�ីែថ�ងករណ៍របសអ់�ករយករណ៍ពិេសសរបសអ់ង�ករសហ្របជាជាតិ 
ស�ពីសី� នភាពសទិ�មិនសុ្សេន្របេទសកម�ុជា េលក្រសសី�ស� ចរ្យ រ ៉ណូា ស�តី 

រជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទ២ី៤ ែខក�� ឆា�  ំ២០១៥ 

ខ�ុ ំមានកិត�ិយស និងមានេសចក�ីេសមនស្សរកីរយ ែដលបានបំេពញេបសកកម�េលកដំបូងរបស់ខ�ុ ំមក 

កន្់រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ចបត់ងំពី្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្សរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិបានែតងតងំខ�ុ ំ

កលពីែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ ជាអ�ករយករណ៍ពិេសសស�ីពីស� នភាពសិទ�ិមនុស្សេនកម�ុជា។ ជាបឋម ខ�ុ ំសូម 

ែថ�ងអំណរគុណដល់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ចំេពះករអេ�� ញរបស់េលក និងកិច�សហ្របតិបត�ិករែដលបាន 

ផ�ល់ឲ្យខ�ុ ំ េនមុនេពល និងេនក�ុងអំឡុងេពលបំេពញេបសកកម�េនះ។  
 
ដូចេលកអ�ក្រជាបេហយថា ក�ុងតនួាទីរបស់ខ�ុ ំជាអ�ករយករណ៍ពិេសស ខ�ុ ំឯករជ្យពរីជរដ� ភបិាល 

ឬអង�ករណាមយួេហយខ�ុបំេ្រមករងរក�ុងសមត�ភាពជាបគុ�លខ�ុ ំផា� ល់។ អណត�ិករងររបស់ខ�ុ ំ ជាតួនាទ ី

មយួែដលមានមុខងរធំៗ ចំននួបីគ៖ឺ ផ�ល់្របឹក្សោេយាបល់ ឃា� េំមល និងរយករណ៍អពំសី� នភាពសិទ�ិមនុស្ស 

េនកម�ុជា។ ខ�ុ ំេជឿជាកថ់ាមុខងរទងំបីេនះ គឺមានសរៈសំខនដូ់ចគា�  នងិពកព់ន័�គា� េទវញិេទមក។ 
 

េបសកកម�េនះមានេគាលេដធំៗចំនួនពីរគ៖ឺ ករែណនាខំ�ួនឲ្យស� ល់ េដម្បបីេង�តទំនាកទ់ំនង ជិតស�ិទ� 

និង្របកបេដយនយ័ស� បនាជាមយួរជរដ� ភបិាល និងៃដគូពិភាក្សោដៃទេទៀត ែដលជាមូលដ� នមយួស្រមាប់

ករបំេពញអណត�ិករងររបស់ខ�ុ ំឲ្យមាន្របសិទ�ភាព និងេដម្បែីស�ងរកករពិត េ្រពះថាេន សបា� ហ៍េ្រកយេនះ 

ខ�ុ ំនឹងេធ�េសចក�ីរយករណ៍េទ្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្សរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិេនទី្រក�ងហ្ុសែឺណវ។ ខ�ុ ំមាន

បុព�សិទ�បិានជួប្របជុំជាមយួសេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហុ៊ន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រក

កម�ុជា សេម�ច្រកឡាេហម ស េខង ឧបនាយករដ�ម�ន�ី និងជារដ�ម�ន�ី្រកសួងមហៃផ� ឯកឧត�ម សុខ អន 

ឧបនាយករដ�ម�ន�ី និងជារដ�ម�ន�ីទទលួបន�ុកទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី ឯកឧត�ម មក៉ ់សម្បត� ិ ្របធានគណៈកមា�

ធិករសិទ�ិមនុស្សកម�ុជា ឯកឧត�ម ហង ់ជនួណារ ៉នុ រដ�ម�ន�ី្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកឡីា  ឯកឧត�ម សយ 

សំអល់ រដ�ម�ន�ី្រកសួងបរសិ� ន  ឯកឧត�ម អង� វង្សវឌ្ឍោនា រដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធម ៌ ឯកឧត�ម អុតិ សំេហង 

រដ�ម�ន�ី្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ ឯកឧត�ម ជា សុផារ៉ រដ�ម�ន�ី្រកសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ។ 

ខ�ុ ំកប៏ានជបួ្របជុំផងែដរ ជាមយួម�ន�ីជានខ់�ស់េផ្សងេទៀតពរីដ�សភា និង្រពឹទ�សភា សមាជិកេផ្សងៗៃន្របពន័�

អង�ករសហ្របជាជាតិ និងតំណាងសង�មសីុវលិ ្រពមទងំភាគីពកព់ន័� េផ្សងៗេទៀតេនកម�ុជា។ ខ�ុ ំកប៏ាន

េធ�ទស្សនកិច�ផងែដរេទកនេ់ខត�េកះកុង ែដលេនទីេនាះខ�ុ ំបានជួប ជាមយួអជា� ធរេខត� និងអជា� ធរតុលករ 

តំណាងសង�មសីុវលិ សមាជកិសហគមនេ៍ផ្សងៗ និងតអួង�ខងវស័ិយឯកជននានា។ 

 

េទះបីជាខ�ុ ំបានមកទស្សនកិច�េន្របេទសកម�ុជាជាេ្រចនេលកក�ី ដំេណ រទស្សនកិច�េលកដំបូងរបស់ខ�ុ ំ 

ក�ុងនាមជាអ�ករយករណ៍ពិេសស គឺជាឱកសមយួេដម្បបីេង�តបណា� ញទំនាកទ់ំនងជាមយួសមាជិកជានខ់�ស់

របស់រដ� ភបិាល និងស� បម់តិេយាបល់េដយផា� ល់ពី្របជាពលរដ�មកពីមជ្ឈដ� នេផ្សងៗជាេ្រចន របទ់ងំ

1 
 



 
 
្របជាពលរដ�តមមូលដ� នផង។ ខ�ុ ំមានក�ីេសមនស្សរកីរយជាខ� ងំេដយមានករពិភាក្សោេដយេស� ះ្រតង់

និងទទលួបានពត័ម៌ានជាេ្រចនពីអ�កទងំឡាយែដលខ�ុ ំបានជួប្រប្រស័យទកទ់ងជាមយួ។ អ្រស័យេហតុេនះ 

ខ�ុ ំសូមែថ�ងអណំរគុណដល់ៃដគូពិភាក្សោទងំអស់ស្រមាប្់រគបជ់ំនួប្របជុំ ែដលបានជយួ ខ�ុ ំឲ្យកនែ់តបានយល់

សីុជេ្រមបែន�មេទៀតអំពីស� នភាពសិទ�ិមនុស្សេនក�ុង្របេទសេនះ។  
 

្របេទសកម�ុជាបន�អភវិឌ្ឍក�ុងេល្ប�នមយួេលសពីកររពំឹងទុក េហយ្រសបេពលជាមយួេនាះ ក្៏រត�វ 

បានចតថ់ា បាននងិកំពុងបំេពញតួនាទីមយួដេ៏លចេធា� េនក�ុងចេំណាម្របេទសក�ុងអស៊ន នងិេនេល
ពិភពេលកទងំមូល។ រដ�ម�ន�ីេផ្សងៗរបស់រជរដ� ភបិាល បានពន្យល់្របាបអ់ំពកីំែណទ្រមងែ់ដលបាន នងិ

កំពុងបន�េធ�េនក�ុងវស័ិយៃនករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួន។ ករេធ�ដំេណ រេឆា� ះេទមុខ វគឺជាករសំខន ់ែដល

្រគបត់ួអង�ទងំអស់អចេដរតួនាទីមយួ្របកបេដយអត�នយ័េនក�ុងករពិភាក្សោគា� អំពីអនាគតៃន្របេទសេនះ។ 

ពិតណាស់ ទិដ�ភាពវជិ�មានមយួ ក�ុងចំេណាមទិដ�ភាពវជិ�មានធំៗេផ្សងេទៀតៃនសង�មកម�ុជា គឺជាឱកសែដល

បង�លក�ណៈឲ្យបណា� ញសរពតម៌ានសង�ម និងសង�មសីុវលិរកីដុះដល។ ខ�ុ ំសូមេស�ចសរេសរចំេពះ

ករទទួលស� ល់ពីករងរែដលេនេសសសល់មយួចំនួន ែដល្រត�វេធ� នងិឆន�ៈរបស់ភាគីពកព់ន័� ជាេ្រចន 

េដម្បចូីលរមួជាមយួខ�ុ ំក�ុងកិច�សន�នា្របកបេដយស� បនា េដម្បរីក្សោបាននូវកររកីចេ្រមន និង ស�ិរភាពជាបន�

បនា� បរ់បស់្របេទសកម�ុជា។ 

 

ខ�ុ ំមានគេ្រមាងនឹងបន�ករងររបស់បុព� ធិករ្ីរបារំបូរបស់ខ�ុ ំ។ េសចក�ីសេង�តរបស់ពកួគាតប់ានគូស 

ប�� កព់ីប�� ្របឈមមយួចនំួន ែដល្របេទសេនះបានជបួ្របទះេនក�ុងករេលកស�ួយ និងករករពរសិទ�ិ
មនុស្ស េហយពួកគាតប់ានផ�ល់អនុសសនជ៍ាកែ់ស�ងេផ្សងៗមយួចនំួនធកំ�ុងករេដះ្រសយប�� ្របឈម

ទងំេនាះ។ ខ�ុ ំបានយល់្រសបគា� ជាមយួនឹងទស្សនៈែដលបានេលកេឡងអពំីករព្រងឹងបែន�មេទៀត នូវ នតីិរដ� 

ករអភវិឌ្ឍ និងធានាឯករជ្យភាពរបស់ស� បន័ទងំឡាយែដលមានតួនាទីជាកល់កក់�ុងករករពរ សិទ�ិមនុស្ស 

ជាពិេសសស� បន័តុលករ គឺមានសរៈសំខនជ់ាសរវន័�ស្រមាបក់សង្របេទសជាតិែបប ្របជាធបិេតយ្យ

មានស�ិរភាពែដល្របជាពលរដ�កម�ុជា្របាថា� ចងរ់ស់េន។ ្រត�វគិតគូរយកចិត�ទុកដកេ់ដះ្រសយឲ្យបានសម

្រសបនូវស� នភាពនានា ែដលបានបេង�តឲ្យមានករមនិេពញចិត�ជាទូេទរមួទងំ ប�� វវិទដីធ�ីនិងវវិទករងរ

ផងែដរ។ 
 

សេម�ចនាយករដ�ម�ន�ីបានេលកេឡងពីប�� ៃនករេរ សេអងពូជសសន។៍ េបតមទស្សនៈរបស់ខ�ុ ំ

ករេរ សេអងពូជសសនគ៍ឺជាប�� កង�ល់ស្រមាបរ់ដ�នីមយួៗ។ បុព� ធិកររីបស់ខ�ុ ំគឺេលកស�ស� ចរ្យ សូ៊ែបឌ៊ី 

បានកតស់មា� ល់ក�ុងេសចក�ីែថ�ងករណ៍ចុងេ្រកយរបស់េលកថា “េ្រកយពីករេធ�ដំេណ រដែ៏វងឆា� យ េឆា� ះមក

កនអ់ភបិាលកចិ�ល� ្របជាធបិេតយ្យកនែ់តរងឹមា ំ នីតិរដ� និងករេគារពសិទ�ិមនុស្សកនែ់តខ� ងំេឡង េគមនិ

គួរឲ្យមានលំហេនក�ុងនេយាបាយកម�ុជាស្រមាបក់រេរ សេអងពូជសសន ៍ ករស�បេ់ខ�មជនបរេទស និងករ

េរ សេអង្របេភទណាមយួេឡយ .....”។ ខ�ុ ំសូមបន�រគំនិតរបស់េលក។ 

 

ករេរ សេអងពូជសសនេ៍ដយេហតុផលណាមយួ គឺជាកង�ល់្រសបច្បោប ់ េនខណៈេពលែដល្រត�វ 

េលកស�ួយសិទ�ិមនុស្សេនក�ុងសង�មមយួែដល្របកបេដយសមធម ៌ និងយុត�ធិម។៌ ករេរ សេអងពូជសសន ៍
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គឺជាឧបករណ៍មយួែដលអច្រត�វបានេ្រប្របាស់េដម្បដីកក់្រមតិដល់ករទទួលបាននូវសិទ�ិមនុស្ស ៃនបុគ�ល 

មា� ក ់និង្រក�មនានាេនក�ុងសង�ម។ ច្បោបអ់ន�រជាតិបានបង� ញយ៉ាងច្បោស់ណាស់ថា សិទ�ិ និងេសរភីាព្រត�វែត 

ទទួលបានេដយគា� នករ្របកនែ់បងែចកែបបណាមយួ មានជាអទិ៍ ពូជសសន ៍ ពណ៌សម្ុបរ េភទ ភាស 

សសនា  មតិនេយាបាយ ឬមតិេផ្សងេទៀត េដមកំេណ តជាតិ ឬសង�ម ្រទព្យសម្បត� ិកំេណ ត ទំេនារផ�ូវេភទ 

និងអត�ស�� ណេភទ ពិករភាព ឬស� នភាពដៃទៗេទៀតេឡយ។ មនិថាែតសិទ�ជិនជាតិេដមភាគតចិ និង

សិទ�ិដីធ�ី �ស�ី និងករទទួលបានពត័ម៌ាន អ�កែស�ងរកសិទ�ិ្រជកេកន នងិករទទួលស� ល់ឋនៈជាជនេភៀស 

ខ�ួន កម�ករ នងិសិទ�ិករងរ ្របជាជន្រកី្រកេនតមទី្រក�ង និងករ្រប្រពឹត�ិេទេលជនអនាថាេនតមចិេ�� មផ�ូវ 

្របជាជន្រកី្រកេនតមជនបទ នងិករេដះ្រសយករតងំទីលំេនថ�ីៃន្របជាពលរដ�ែដលរងផលបះ៉ពល់ពី 

ករផ�ល់សម្បទនដីេនាះេទ គឺសុទ�ែតនឹងអចទទួលរងនូវករេរ សេអងែដលេធ�ឲ្យថមថយដល់ករេគារពសិទ�ិមនុស្ស

េន្រគបទ់ីកែន�ង។ 

 

ករធានាដល់ករេគារពសិទ�ិមនុស្ស និងេសរភីាពជាមលួដ� ន គឺជាកតព�កិច�ចម្បងរបស់រដ�នីមយួៗ 

ែដលទទួលយកសន�ិស�� សិទ�ិមនុស្សអន�រជាតិ ។ តមរយៈករផ�ល់សច� បន័េដយស�័្រគចិត�េលសន�ិស��  

ជាេ្រចនេនះ រជរដ� ភបិាលកម�ុជាបានយល់្រពមចតវ់ធិានករផ�ូវច្បោប ់ និងរដ�បាល និងវធិានករដៃទេផ្សង 

េទៀតតមករចបំាច ់ េដម្បធីានាករពរសិទ�ិេនក�ុងែដនសមត�កិច�របស់ខ�ួន។ េនះរបទ់ងំករអនុមត័ច្បោប ់

ែដលេគារពតមបទដ� នសិទ�មិនុស្ស នងិធានាករពរតមផ�ូវច្បោបនូ់វសិទ�ិទងំេនាះ្របកបេដយយុត�ិធម ៌ នងិ

េស�ភាពគា�  ដូចែដលមានែចងក�ុងសន�ិស�� ទងំេនាះ។ ច្បោបសំ់ខន់ៗ មយួចំនួនែដលមានទកទ់ងេ្រចននឹង

សិទ�ិមនុស្ស្រត�វបានអនុមត័េនប៉ុនា� នឆា� ចុំងេ្រកយេនះ េហយច្បោបម់យួចនំួនបែន�មេទៀតកំពុង ដំេណ រករ

តកែ់តង របទ់ងំ េសចក�ី្រពងច្បោបស់ហជីព និងេសចក�ី្រពងច្បោបឧ់្រកិដ�កម�តមអុីនធណិឺត។ ករធានា

ឲ្យបាននូវកររបប់��ូ ល នងិតមា� ភាពក�ុងករតកែ់តងច្បោប ់ គឺជាត្រម�វករសំខនម់យួស្រមាបល់ទ�ិ្របជា

ធិបេតយ្យ និងអភបិាលកិច�ល�។ 

 

 ខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណចំេពះករពិភាក្សោផា� ស់ប�ូរេយាបល់គា� េដយ្រតង់ៗ េលវឌ្ឍនភាព និងប��

្របឈមនានាេកតមានេនក�ុងតបំនែ់ដលមានសម្បទនដ ី ែដលវពិតជាប�� សិទ�មិនុស្សដស៏�ុ្រគស� ញមយួ

ែដល្របេទសជាតិកំពុងជួប្របទះ។ មនុស្សជាេ្រចនែដលបានទទួលរងេ្រគាះពីករបេណ� ញេចញេដយបង�ំ

េនែតបន�ែស�ងរកយុត�ិធម ៌ ខណៈេពលែដលដំេណ រករៃនករផ�ល់បណ័� កម�សិទ�ដិីធ�ី និង ករេដះ្រសយ

ប�� ស�ុ្រគស� ញៃនដីសម្បទន ែដលបានផ�ល់កលពេីពលកន�ងមកេនះ កំពុងបង� ញឲ្យេឃញលទ�ផល

េជាគជយ័មយួក្រមតិេហយ។ ខ�ុ ំយល់្រសបទងំ្រស�ងនងឹអនុសសនន៍ានាែដលបុព� ធកិរ ីរបស់ខ�ុ ំបានផ�ល់ឲ្យ 

និងសូមេលកទកឹចិត�ដល់ករបន�្រត�តពនិិត្យេលសម្បទនដី របទ់ងំករលុបេចល និងករែបងែចកដីជូន

្របជាពលរដ�វញិ តមករសម្រសប។ ដូចែដលមជ្ឈដ� នជាេ្រចនបានទទលួស� ល់រចួមកេហយ េនមាន

ករងរជាេ្រចនេទៀតែដល្រត�វេធ� ជាពិេសស ស្រមាបជ់នបាតប់ងឱ់កសបំផុត ដូចជា ជនជាតិេដមភាគតិច។ 

 សមត�ភាពរបស់មនុស្ស្រគបរ់បូេដម្បទីទលួបានករេដះ្រសយ និងសំណង និងរមួចំែណកដល់

ករែស�ងរកដំេណាះ្រសយចេំពះទំនាស់ដីធ� ីវវិទករងរ និងជេមា� ះេផ្សងៗេទៀត ជាញឹកញយ អ្រស័យេល
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សមត�ភាពរបស់ខ�ួនក�ុងករអនុវត�េដយសន�ិវធិីនូវេសរភីាពជាមូលដ� នក�ុងករបេ��ញមត ិ ករជួប្របជុំ និង

ករបេង�តសមាគម។ សិទ�ិទងំេនះគឺជាធាតុផ្សសំំខន់ៗ ែដលសិទ�ិដៃទេទៀត្រត�វពឹងអ្រស័យផងែដរ។ ដូេច�ះ

ករបន�មាននូវសន�ិភាព និងេស�រភាពេនក�ុងប៉ុនា� នែខ ប៉នុា� នឆា� េំទមុខេទៀតេនះ នឹងអ្រស័យេលថាេត សិទ�ិ
និងេសរភីាពទងំេនះនឹង្រត�វេគារពបានក្រមតិណា និងថាេតច្បោបក់�ុង្រស�កែដល្រគប្់រគងសិទ�ិទងំេនះេន

ក�ុង្របេទសកម�ុជា រមួមាន ច្បោបស់�ីពីសមាគមនិងអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល (LANGO) និងច្បោបស់�ីពី
បាតុកម�េដយសន�ិវធិី ្រត�វបានអនុវត�សម្រសបក�ុងក្រមតិណា េនទូទងំ្របេទស។ ក�ុងករ្របា្រស័យទក់

ទងករងររបស់ខ�ុ ំ ខ�ុបំានកតស់មា� ល់េឃញថាហកដូ់ចជាមានករបក្រសយផ�ុយគា� យ៉ាងខ� ងំៃនពក្យ ថា 

កររតឹត្បតិសិទ�ិែដលបានអនុ�� ត្រសបតមច្បោបសិ់ទ�ិមនុស្សអន�រជាតិេនាះ។ តុល្យភាពរវងករករពរេសរ ី
ភាពទងំេនះ និងកររក្សោនូវសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈអចជាករពិបាកមយួស្រមាបរ់ដ�មយួ។ េទះជាយ៉ាង

ណាកេ៏ដយ តុល្យភាព្រត�វែតមានលក�ណៈសម្រសប និងអនុេលមតមច្បោបសិ់ទ�ិមនុស្សអន�រជាត។ិ ខ�ុនំឹង

យកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសេលសិទ�ិទងំេនះក�ុងអំឡុងេពលបំេពញមុខងររបស់ខ�ុ ំ។ 

ែផ�កេលបទពិេសធនរ៍បស់ខ�ុ ំ ខ�ុ ំយល់យ៉ាងមុតមាថំា វស័ិយអបរ់ ំ ជាពិេសសករអបរ់អំពំីសិទិ�មនុស្ស 

គឺជាគន�ឹះក�ុងករធានានូវអនាគតមយួ្របកបេដយយុត�ិធម ៌ និងកនែ់តមានសមធមស៌្រមាប្់របជាជន កម�ុជា។ 

សរៈសំខនៃ់នករធានាឲ្យកនែ់តទទួលបានករអបរ់លំ�្របេសរជាងមុន និង្របកបេដយគុណភាពជាងមនុ 

គឺ្រត�វករជាចំបាចនូ់វករចូលរមួពី្របជាពលរដ�ពី្រគបម់ជ្ឈដ� នក�ុងសង�មកម�ុជា។ េនក�ុង វស័ិយអបរ់ែំដល្រត�វ

បានេគយល់ជាទូេទ វជាករ្របករសំខនេ់ដម្បធីានាដល់ករបេង�នករយល់ដងឹអំពី សិទ�មិនុស្សក�ុង

ចំេណាមតួអង�ទងំអស់។ ករធានាឲ្យមានករយល់ដឹងក�ុងចំេណាមកុមារ និងយុវជន ម�ន�ីអនុវត�ច្បោប ់

សមាជិកសភា រដ� ភបិាល និងស� បន័តុលករ្រគបលំ់ដបថ់ា� ក ់ នឹងជួយ ្របេទសកម�ុជា បំេពញកតព�កិច�

សិទ�ិមនុស្សរបស់ខ�ួនឲ្យបានល�្របេសរជាងមុន។ េបតមទស្សនៈរបស់ខ�ុ ំ ករអបរ់សិំទ�ិ មនុស្សគួរែតជា

ចំណុចស�ូលៃនអនាគតរបស់្របេទសកម�ុជា េហយកែ៏ថមទងំជាចំណុចស�ូលរបស់កម�ុជា នាេពលបច�ុប្បន�

ផងែដរ។ 

េនក�ុងបរបិទេនះ ខ�ុ ំមានេសចក�ីរេំភបរកីរយជាខ� ងំ ែដលពីកិច�្របជុមំយួ េទកិច�្របជុំមយួជាមយួ 

ម�ន�ីជានខ់�ស់របស់រដ� ភបិាល េដយបានស� បម់តិេយាបល់ែដលបង� ញអំពីករេកតសរេសរ និងករ 

សន្យោរបស់ខ�ួន េដម្បបីន�កចិ�សហ្របតិបត�ិករជាមយួករយិាល័យឧត�មស�ងករអង�ករសហ្របជាជាតិទទលួ 

បន�ុកសិទ�មិនុស្ស។ ខ�ុ ំសង្ឃមឹេដយេស� ះថា នឹងេឃញកិច�សហ្របតិបត�ិករែដលមាន្រសបន់ងឹបន�មាន 

តេទេទៀត ស្រមាបក់រផ�ល់្របឹក្សោេយាបល់ េទះជាក�ុងក្រមតិណាក�ី ឲ្យែតសកម�ភាពេនាះជួយ េដះ្រសយ 

ដល់ជីវតិរស់េនរបស់្របជាជន។ ករយិាល័យ OHCHR េ្រត�មខ�ួនជាេ្រសច េដម្បផី�ល់ករជួយ ឧបត�ម� ែផ�ក

បេច�កេទសតមករចបំាច ់ េដម្បឲី្យអនុសសនទ៍ងំឡាយបានផ�ល់តមរយៈអណត�េិនះ ្រត�វបាន អនុវត�

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព េនខណៈែដលៃដគូអភវិឌ្ឍនជ៍ាេ្រចនបាន និងកំពុងផ�ល់ករជួយ ឧបត�ម�គា្ំរទក�ុង

វស័ិយដម៏ានសរៈសំខនស់្រមាបក់រេធ�ឲ្យ្របជាពលរដ�្រគបរ់បូទទួលបានសិទ�ិមនុស្សេពញេលញ។ 

ខ�ុ ំមានកិត�ិយសណាស់ ែដល្រក�ម្របឹក្សោសិទ�មិនុស្សអង�ករសហ្របជាជាតិបាន្របគល់អណត�ិករ

ងរេនះដល់របូខ�ុ ំ។ ខ�ុ ំបានសន្យោថានឹងអនុវត�ភារកិច�ដសំ៏ខនេ់នះ ្របកបេដយសុចរតិភាព អព្យោ្រកឹតភាព 
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និងក�ុងស� រតីៃនកចិ�សហ្របតិបត�ិករ ខ�ុ ំសូមអរគុណចំេពះរដ� ភបិាល និង្របជាជន កម�ុជាែដលបានទទួល

ស� គមនខ៍�ុ ំយ៉ាងកកេ់ក� បំផុត េនក�ុងអំឡុងេពលៃនដំេណ រទស្សនកិច�េនះ។ 

ចប ់

េលក្រសី ស�ស� ចរ្យ រ ៉ណូា ស�ីត (ច្រកភពអងេ់គ�ស) ្រត�វបាន្រក�ម្របឹក្សោសិទ�មិនុស្ស អ.ស.ប ែតងតងំ 
ក�ុងែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ េដម្បសី�ងដែំណងរបស់េលកស�ស� ចរ្យ សុរយិា ្របាសទ សូ៊ែបឌ៊ី ែដលបាន 
ប��បអ់ណត�ិ្របាមំយួឆា� កំ�ុងែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥។ អណតិ�របស់អ�ករយករណ៍ពិេសសេនះ េកតេចញពីកិច� 
្រពមេ្រព�ងសន�ិភាពទី្រក�ងប៉ារសី ស�ីពីដេំណាះ្រសយនេយាបាយទូលំទូលយៃនជេមា� ះកម�ុជា។ េលក្រសី 
ស�ីតគឺជាស�ស� ចរ្យែផ�កសិទ�ិមនុស្សអន�រជាតិេនច្រកភពអងេ់គ�ស។ េលក្រសី ស�ីតកជ៏ាស�ស� ចរ្យ 
ទស្សនកិច�េនសកលវទិ្យោល័យប�� ស�ស�ក�ុង្របេទសកម�ុជា ជាសកលវទិ្យោល័យ ែដលេលក្រសីបាន 
េធ�ករេរៀបចំ និងបេង�តកម�វធិីសិក្សោេដម្ប្ីរបកសេបកេឡងវញិនូវកម�វធិីសិក្សោថា� កប់រ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់េលក
ដបំូងរបស់កម�ុជាែផ�កច្បោបសិ់ទ�ិមនុស្ស។ 

 

អ�ករយកណ៍ពិេសសគឺជាែផ�កមយួៃនអ�ីែដលេគស� ល់ថាជានីតិវធិីពិេសសរបស់្រក�ម្របឹក្សោសិទ�មិនុស្ស។ 
នីតិវធិីពិេសស (ស� បន័ដធ៏បំំផុតមយួៃនជំនាញករឯករជ្យេនក�ុង្របពន័�សិទ�មិនុស្ស អ.ស.ប) គឺជាេឈ� ះ 
ទូេទៃនយន�ករឃា� េំមល នងិែស�ងរកករពិតឯករជ្យរបស់្រក�ម្របឹក្សោេនះ ែដលេលកអំពីស� នភាព របស់
្របេទសមយួជាកល់ក ់ ឬប�� តមវស័ិយនីមយួៗេន្រគបត់ំបនទ់ងំអស់ៃនពិភពេលក។ ជនំាញករ របស់
នីតិវធិីពិេសស េធ�ករឈរេលេគាលករណ៍ស�័្រគចិត� ពកួគាតម់និែមនជាបុគ�លិក អ.ស.ប េទ េហយកម៏និ
ទទួល្របាកេ់បៀវត្សរស៍្រមាបក់រងររបស់ពួកគាតែ់ដរ។ ពួកគាតេ់ធ�ករឯករជ្យពីរដ� ភបិាល ឬអង�ករណាមយួ 
េហយបំេរ ករក�ុងសមត�ភាពបុគ�លផា� ល់របស់ពួកគាត។់ 

សិទ�ិមនុស្ស អ.ស.ប េគហទពំរ័្របេទស  – កម�ុជា 
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/KHIndex.aspx and 
http://cambodia.ohchr.org 
 
េនរជធានភី�េំពញ៖ ក��  ្រគីសស�ីន ភេិឃរងី (Ms. Christine Pickering) តមរយៈទូរស័ព�េលខ (+៨៥៥ 
២៣ ៩៩៣ ៥៩០/៩១ េលខភា� បប់ន�៖ ៣០៦ ឬ អុីេមល៉ cpickering@ohchr.org) 

 
េនទ្ីរក�ងហ្ុសែឺណវ៖ េលក្រសី អល័ហ�  ណាកចូ (Ms. Olga Nakajo) តមរយៈទូរស័ព�េលខ(+៤១ 

៧៩១០៩៦៨៧២ ឬ +៨១ ១២៧៧៧៨៣១/ 
អុីែមលonakajo@ohchr.org)ឬសរេសរមកកនs់rcambodia@ohchr.org 
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