
សនទរកថេបើក េ យ អុី ៉ ន សីុម៉នូូវចិ (Ivan Šimonović) ឧបករអីគគេលខធកិរ ទទលួបនទុកសិទធមិនុស   
េនកនុងសននសីិទស្តីពសិីទធមិនុស  នងិបទ ្ឋ នេបះេឆន ត ្របរព្វេធ្វើេនមជឈមណ្ឌ លខតធ ឺ(Carter Center) 

ៃថងទ១ី១ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៥ តឡ់ង់  សហរដ្ឋ េមរកិ 
 
 

េ ក េ ក្រសីជទី ប់ ន! 
  

ខញុ ំមនកិត្តិយសែដលបនមកេធ្វើជសហ្របធនសននិសីទស្តីពសិីទធិមនុស  និងបទ ្ឋ នេបះេឆន តេនះ រមួ
ជមយួនឹងេ ក្របធនមជ មណ្ឌ លខតធឺ។ ខញុសូំមែថ្លងអណំរគុណដល់មជឈមណ្ឌ លខតធឺែដលបន
េរៀបចំសននិសីទយ៉ងទនេ់ពលេវ េនះេឡើង។ 
  

ខញុ ំសូមចបេ់ផ្តើមដក្រសងនូ់វសំដីរបស់អតីតអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិ េ ក កូហ្វី ន ់
ែដលមន្រប សនថ៍ “ករក ងលទធិ្របជធបិេតយយគឺជដំេណើ រករសមុគ ម ញមយួ។ ករេបះេឆន ត
្រគនែ់តជចណុំចចបេ់ផ្តើមប៉េុ ្ណ ះ ប៉ែុន្ត្របសិនេបើ េគ្រពមេពៀងទទួលយកសុចចរតិភពៃនករេឆន តេនះ
គឺជធមម នុរូបៃន្របជធិបេតយយេហើយ។”  

  

ដូចែដលបនទទួល គ ល់េ យេសចក្តី្របកសស្តីពីេគលករណ៍ៃនករអេងកតករណ៍េលើករេបះេឆន ត
អន្តរជតិ ថ ”ករេបះេឆន តែបប្របជធិបេតយយពិត្របកដគឺជបុេរលកខខណ្ឌ ស្រមបអ់ភបិលកិចច្របជ
ធិបេតយយ។” មពិត លទធភពរបស់្របជពលរដ្ឋ្រគបរូ់ប ចេ្រជើសេរ ើសតំ ងរបស់ខ្លួន គឺជ្របករ
សំខនស់្រមបល់ទធិ្របជធិបេតយយ។ កជ៏សិទធិមនុស មយួែដរ ែដលមនែចងទងំកនុងេសចក្ត្ីរបកស
ជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ទងំកនុងកតកិសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ នងិសិទធិនេយបយ។ 

  

ជេរឿយៗ កររេំ ភសិទធិមនុស  េកើតមនេនអំឡុងេពលមុនករេបះេឆន ត គឺ ជសូចនករមយួែដល
ចឲយេគដឹងពីអសថិរភពនេពលខងមុខ ជពិេសស កនុងអឡុំងេពលេ្រកយករេបះេឆន ត។ ខញុ ំកសូ៏ម

រលឹំកអនកទងំអស់គន អំពកីរេបះេឆន តកលពីឆន ២ំ០១០ កនុង្របេទសកូតឌីវរ័។ បរយិកសមុនេពល
េបះេឆន ត បនមនកររតិតបតិជេ្រចើនេលើេសរភីពជមូល ្ឋ នេ្រសចេទេហើយ។ េទះបីជលទធផល
េបះេឆន ត្រតូវបនទទួល គ ល់ជអន្តរជតិែដលបន្របកសថ អ៊ូ ៉  (Ouattara) ជអនកឈនះក៏
េ យ អតីត្របធនធិបតី ជីបកប ូ (Gbagbo) បដិេសធមនិ្រពមចុះេចញពីតំែណង ។ ្រពឹត្តិករណ៍
បនទ បព់ីេនះ បនេធ្វើឲយមនុស យ៉ងេ ច ស់ ៣០០០ នក ់ ្ល ប ់ ្រពមទងំ្រស្តី និងកុមរ ីជង
១៥០នក ់ ្រតូវេគរេំ ភេសពសនថវៈ កនុងអំឡុងរយៈេពល្របមំយួែខៃនករេកើតមនអំេពើហិង
នេយបយ និងជេម្ល ះ្រប ប់ វុធ។ អំឡុងេពលមនអំេពើហិង េនះ េ្រកយមកបនក្ល យេទជ



្របធនបទរបស់គណៈកមមករេសុើបអេងកតរបស់ អ.ស.ប និងតុ ករ្រពហមទណ្ឌ អន្តរជតិ (ICC) ្រពម
ទងំក្ល យជដំេណើ រករបណ្តឹ ង្រពហមទណ្ឌ េ យតុ ករកនុង្រសុកផងែដរ។ 
  

េទះជយ៉ង កេ៏ យ ករមនិេគរពេ យផទ ល់នូវលទធផលេបះេឆន ត គឺខុសគន ឆង យពីអ្វីែដលជ
បញ្ហ ្របឈមែតមយួគតច់ំេពះករេបះេឆន តពិត្របកដ។ េយើងកំពុងរស់េនកនុងយុគសមយ័មយួែដល
មនមនុស កនែ់តេ្រចើនេឡើងៗទទួល គ ល់ថ ្របអបេ់ឆន តែតឯងមនិ ចបេងកើតលទធិ្របជធិបេតយយ
េ យស្វ័យ្របវត្តបនេឡើយ។ េយើងបន នងិកំពុងេមើលេឃើញឧទហរណ៍ បម់និអស់ពីបញ្ហ េនះ  
ទងំកនុងេពលកន្លងមក និងទងំកនុងេពលបចចុបបននេនះ។ 

  

ជេ្រចើនឆន កំន្លងមកេនះ រដ្ឋសមជិករបស់ អ.ស.ប បនបញជ កអ់ះ ងថ លទធិ្របជធិបេតយយ នីតរិដ្ឋ 
្រពមទងំសិទធិមនុស គពឺងឹ ្រស័យគន  និងព្រងឹងគន េទវញិេទមក។ ្របសិនេបើមនែផនក មយួចុះ
េខ យ េធ្វើឲយអន្ត យភ្ល មៗដល់អសថិភពៃនែផនកេផ ងេទៀត។ 

  

ប៉ុែន្ត ្របសិនជ ដូចករណីេន ធរណរដ្ឋប៊ូរុនឌី ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយកុងេ គ  (DRC) ឬ
្របេទសេអហ ុបី មនករប្រងក បដេ៏ឃេឃេលើករត ៉ េ យសន្តិវធិី និងមនករចបខ់្លួនគូបដិបកខ 
ឬ្របសិនជ ទីភន ក់ រពត័ម៌ន ឬកែសត្រតូវបន្រតួតពិនតិយ និង កក់្រមតិេលើករេបះពុមពផ យ 
េហើយករចូលេទកនប់ ្ត ញពត័ម៌ន មអន ញ្រតូវបន ងំខទប ់ ឬ្របសិនជ ដូចករណីេន
្របេទសភូម ករេរ ើសេអើងែស្តងឲយេឃើញយ៉ងចបស់ េហើយ្របជពលរដ្ឋកនុងតំបនម់យួចំនួនមនិ ច
េបះេឆន តបនេ យេសរេីនះ អញច ឹងេទចរតិលកខណៈចបំចៃ់នករេបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តធិម ៌
ចនឹងេចទជបញ្ហ  េបើេទះជមនិមនភពមនិ្រប្រកតីែផនកបេចចកេទស ឬករបន្លំសន្លឹកេឆន ត ្រតូវបនេគ
យករណ៍ក្តី។  

 

េទះជយ៉ង កេ៏ យ ជេរឿយៗ េយើងទំនងជេផ្ត តករយកចិត្តទុក កែ់តេលើដំេណើ រករេបះ
េឆន តខ្លួន ផទ ល់ េ យមនិបនយកចិត្តទុក ក្់រគប្់រគនេ់លើ ថ នភពសិទធិមនុស េនេពលេរៀបចំេធ្វើ
ករេបះេឆន តេនះ។ ្រតងេ់នះេហើយែដលករងរសិទធិមនុស ចេដើរតួនទីមយួយ៉ងសំខនក់នុងបរបិទ
ៃនករេបះេឆន ត ។ 

  

មយ៉ងវញិេទៀត ករដក្រសងខ់្លឹម រពីេសចក្តី្របកសស្តីពីេគលករណ៍ៃនករអេងកតករណ៍ករេបះ
េឆន តអន្តរជតិថ៖ “ករេបះេឆន ត្របកបេ យ្របជធិបេតយយពិត្របកដ មនិ ចនឹងសេ្រមចបនេនះេទ 
លុះ្រ ែតសិទធិមនុស  និងេសរភីពមូល ្ឋ នជេ្រចើនេផ ងេទៀត ច្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងខជ បខ់ជួន



េ យមនិមនករេរ ើសេអើង។” លទធិ្របជធិបេតយយពិត្របកដរកីចេ្រមើនេទបន លុះ្រ ែតមនករ
េគរពសិទធិមនុស ទងំអស់ជមូល ្ឋ ន។ 
 

េ ក េ ក្រសី ជទីេគរព ប់ ន! 
 
ខញុ ំមនក្តីេ មមនស រកី យៃ្រកែលងែដលសននិបតេនះ បន កសិ់ទធិមនុស ជចំណុចសនូលេ យ
យកបទ ្ឋ នេបះេឆន តមកេធ្វើជ្របធនបទ។ េ យ រ េយើងនឹងពិនតិយអំពីទំនកទ់នំងរ ងករេបះ
េឆន ត និងសិទធិមនុស កនុងអំឡុងពីរៃថងេនះ ខញុ ំសូមឲយេយើងទងំអស់គន គិតគូរដល់កតព្វកិចចសិទធិមនុស
របស់រដ្ឋ េនកនុងអំឡុងេពលៃនដំេណើ រករេបះេឆន ត និងអពំីរេបៀបែដលភគីពកព់ន័ធទងំអស់ ចេលើក
មកនិយយ និងេ្របើ្របស់កតព្វកិចចទងំេនះ េដើមបពី្រងឹងដំេណើ រករេបះេឆន ត និងលទធិ្របជធិបេតយយ។ 

 

ករខចីពកយមយួមត ់ ែដលេគេ្របើ្របស់ជទូេទេនកនុងវស័ិយកិចចសហ្របតិបត្តិករអភវិឌ  និងដូចែដល
បនគូសបញជ កេ់នកនុងរេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំេនះ េយើងគួរពិភក គន អំពីវធិី ្រស្តៃនករេបះេឆន តេផ្ត ត
េលើសិទធិមនុស ជសំខន។់ 

  

វធិី ្រស្តៃនករេបះេឆន តេផ្ត តេលើសិទធិមនុស ជសំខន ់មននយ័ថ េគលករណ៍សិទធិមនុស  (បន
េកើតេចញពីកតព្វកិចចចបបសិ់ទធិមនុស ) គួរែតេ្របើ្របស់េធ្វើជមគគុេទទសនស៍្រមបក់រងរេបះេឆន ត 
ែដលេគេ ថ៖ សកលភព អវភិគយីភព ភពពឹង ្រស័យគន េទវញិេទមក សមភព និងករមនិ
េរ ើសេអើង ករចូលរមួ និងករ បប់ញចូ ល គណនីយភព និងនតីិរដ្ឋ។   
  

និយយសំេ ដល់ផងែដរថ បុគគលទងំអស់ែដលចូលរមួកនុងករងរពកព់ន័ធនងឹករេបះេឆន ត មនដូចជ៖ 
អងគភព អ.ស.ប អងគករអន្តររ ្ឋ ភបិល អងគករកនុងតំបន ់អងគករសងគមសីុវលិ អនកអេងកតករណ៍ និង
បុគគលេផ ងេទៀត គ ល់ចបស់ពីបទ ្ឋ ន និងេគលករណ៍សិទធិមនុស  នងិអំពីរេបៀបែដលបទ ្ឋ ន និង
េគលករណ៍សិទធិមនុស ទងំេនះ ្រតូវបនអនុវត្តជកែ់ស្តងេនកនុងសកមមភព ករងរ ល់ៃថងរបស់ខ្លួន 
េនកនុងបរបិទៃនករេបះេឆន ត។ 

  

ពិេសសជងេនះេទេទៀត ករអនុវត្តវធិី ្រស្តេផ្ត តេលើសិទធិមនុស ជសំខន ់ េន្រគបដ់ំ កក់ល
ទងំអស់ៃនករងរេបះេឆន តែដលពកព់ន័ធនឹង៖ 

o កររូមបញចូ លសិទធិទងំអស់ មនដូចជ សិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច នងិ វបបធម ៌សិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិ
នេយបយ េនកនុងករវភិគ មយួអំពី បរបិទៃនករេបះេឆន ត 



o ករេផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់លើករមនិេរ ើសេអើង និងសមភព ្រពមទងំករធនឲយមនករចូលរមួ
យ៉ងសកមម និង្របកបេ យអតថនយ័ពីសំ កប់ុគគល្រគបរូ់ប ជពិេសស ជនែដលបតប់ងឱ់កស
បំផុត ្រស្តី សមជិកជនភគតិច និងជនជតិេដើមភគតិច និង 

o ករព្រងឹងសមតថភពរបស់រដ្ឋនន កនុងករេគរព ករករពរ និងករបំេពញកតព្វកចិចសិទធិមនុស  
្រពមទងំករព្រងឹងសមតថភពរបស់បុគគលកនុងករទមទរសិទធិរបស់ខ្លួន ។ 

  

េ ក េ ក្រសី ជទីេគរព ប់ ន! 
 
ខញុ ំសូមេធ្វើករសននិ ្ឋ ន។ ែផ្អក មេមេរៀនទទួលបនពីថន កត់ំបន ់ េនកនុងវស័ិយអភវិឌ  បនបង្ហ ញពី
រេបៀបែដលវធិី ្រស្តេផ្ត តេលើសិទធិមនុស ជសំខន ់ ផ្តល់លទធផល ្របកបេ យសមធម ៌ នងិចិរភព
កនែ់តេ្រចើនេឡើង េ យ រែតវធិី ្រស្តេនះផ្តល់សិទធិអំ ចដល់អនកែដលទមទរសិទធិរបស់ខ្លួន រមួ
ចំែណកកតប់នថយករេរ ើសេអើង នងិេ ះ្រ យអសមភព េកៀរគរអនកេបះេឆន តគ្ំរទ ្រពមទងំ 
ក ងគណនីយភព ។ 
  

ពីរៃថងេទៀត េយើងនឹងរលឹំកេឡើងវញិពីកតព្វកិចចសិទធិមនុស ែដល្រតូវអនុវត្តេលើករងរេបះេឆន ត និង
ករងរពកព់ន័ធរបស់យន្តករសកល និងតបំន។់ េយើងនឹងពភិក គន ផងែដរ អំពីរេបៀបែដលអនកអេងកត
ករណ៍ ចេ្របើ្របស់បទ ្ឋ នទងំេនះ និងអពំីករងរស្រមបស្រមួល។ េហើយថេតើ េហតុអ្វីបនជមនិ
ចេទរចួ េបើរេបៀបែដលវធិី ្រស្តេផ្ត តេលើសិទធិមនុស ជសំខនេ់នះ ចរមួវភិគទនជវជិជមនដល់

ករេបះេឆន ត្របកបេ យ្របជធិបេតយយ និង ចេជឿទុកចិត្តេនះ? 

  

ករយិល័យឧត្តមសនងករទទួលនទុកសិទធិមនុស  (OHCHR) និងយន្តករសិទធមនុស ែដលខ្លួនគ្ំរទ 
បន និងកពុំងបេងកើតបទពិេ ធនយ៉៍ងេ្រចើនសនធឹកសនធ បក់នុងករបក្រ យ និងអនុវត្តនិយម និង
បទ ្ឋ នសិទធមិនុស  រមួទងំបរបិទៃនករេបះេឆន តផងែដរ។ ចូរេយើងពិភក អំពីរេបៀបែដល តួរអងគ
េផ ងៗែដលបនចូលរមួកនុងករងរេបះេឆន ត ចេធ្វើករជមយួគន េដើមបេីជៀស ងករងរ្រតួតសីុគន រ 
និងអំពីថេតើករងរអ្វីខ្លះ ែដលតួអងគទងំេនះ ចេធ្វើេដើមបជីករជួយ បំេពញបែនថមគុណតៃម្លបន ។  
  

ជទីបញចប ់ ខញុ ំសូមអនុញញ តសែម្តងនូវករ ្វ គមនយ៉៍ងកកេ់ក្ត ជថមីម្តងេទៀតដល់ គមនិ និងសិកខ កម 
ទងំអស់ នងិសូមែថ្លងអណំរគុណជថមីម្តងេទៀតផងែដរ ដល់មជ មណ្ឌ លខតធឺ ចំេពះករេរៀបចំឲយ
មនសននិសីទេនះេឡើង។ ខញុ ំទនទងឹរងច់េំ យក្តីេ មនស រកី យនូវករតសូ៊មតិ្របកបេ យថមវន្ត 
និងែផ្លផក ។ 

 

សូមអរគុណ។ 


