
A/HRC/15/46 
 

1 

អងគករសហ្របជជត ិ

 

ម សននបិត 
 
 
 

្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  
សម័យ្របជំុេលើកទី១៥ 
រេបៀប រៈទី១០ 
ជំនួយករបេចចកេទសនិងករក ងសមតថភព 
 
របយករណ៍របសអ់នក យករណ៍ពិេសសស្តពីី ថ នភពសទិធមិនុស េន្របេទសកមពជុ 

េ ក ្រស្តចរយ សរូយិ ្រប ដ ស៊ែូប៊ឌី 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



A/HRC/15/46 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សេងខបេសចក្ត ី

  ្របេទសកមពុជ បនរកីចំេរ ើនគួរឲយកតសំ់គល់កនុងវស័ិយករពរ និងេលើកសទួយសិទធិមនុស  រមួបញចូ លទងំ 
ករអនុមត័ចបបច់មបងៗមយួចំនួនទកទិ់ននឹងវស័ិយេនះ។ ជរ ្ឋ ភបិល បនសហករកនែ់តជតិសនិតេឡើងជមយួ 
នឹង ថ បន័ទទួលបនទុកសិទធិមនុស ៃនអងគករសហ្របជជតនិន េហើយបនទទួលយកអនុ សនទ៍ងំអស់ ែដល 
បនផ្តល់ឲយេនកំឡុងករពិនិតយេឡើងវញិជសកល មកលកំណត-់UPR កលពែីខធនូ ឆន ២ំ០០៩ ែដលបនរមួ 
បញចូ លនូវករព្រងឹងឯក ជភព និងសមតថភពតុ ករ។ េនកនុងគំនិតរបស់អនក យករណ៍ពិេសេស កមពុជេន 
ែតជ្របេទសែដលមនភពសមុគ ម ញេនេឡើយ ទកទិ់ននឹងវស័ិយករពរ និងេលើកសទួយសិទធិមនុស  េ យ រែត 
លទធិ្របជធិបេតយយ ពំុទនច់កឫ់សេ្រជេនកនុងសងគមេនះេនេឡើយ។ កររេំ ភសិទធិមនុស  េនែតបន្តេកើតមន េន 
កនុងវស័ិយមយួចំនួន។ វស័ិយជកង្វល់ចមបងៗ មនដូចជ វ ិ ទដីធ្លី និងសិទធិលំេន ្ឋ ន េសរភីពៃនករបេញចញមតិ 
និងបញ្ហ ្របឈមមយួចំនួនរបស់តុ ករ។ បញ្ហ ទងំេនះ េនែតបន្ត្រគបដណ្ត បេ់លើបរយិកសគតិយុត្ត និង 
នេយបយ។ អនក យករណ៍ពិេសស កម៏នកង្វល់ផងែដរ អំពីភពចេង្អ តៃនបរយិកសនេយបយ។ ជរ ្ឋ ភបិល 
្រតូវែតមនភពអនុេ្រគះែថមេទៀតចំេពះអនកពកព់ន័ធកនុង្របេទស កដូ៏ចជសហគមនអ៍នករជតេិនកនុងករជំរុញ្របេទស 
េឆព ះេទមុខ។ អនក យករណ៍ពិេសស ្វ គមនចំ៍េពះកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង និងឆនទៈរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល កនុងករបន្ត 
េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ ថ នភពសិទធិមនុស  ្រពមទងំព្រងឹងនូវឯក ជភព និងសមតថភពរបស់វស័ិយតុ ករ។ គត ់
្រតូវបនេលើកទកឹចិត្ត េ យភពេបើកចំហៃនៃដគូសនទនខង ជរ ្ឋ ភបិល ែដលចូលរមួកនុងកិចចពភិក សំខន់ៗ  
េ យបនែថ្លងថ បញ្ហ ទងំ យ ្រតូវបនេលើកេឡើងេនកនុងលកខណៈអពយ្រកឹត និងមនិ្របកនប់ក ពួក ជមយួនឹង 
េចតនែស្វងរកដំេ ះ្រ យនន។ សថិតកនុង ម រតីេនះ ែដលអនក យករណ៍ពិេសស បន កេ់ចញនូវអនុ សន ៍
នន េនកនុងរបយករណ៍េនះ េហើយេលើកទឹកចិត្ត ជរ ្ឋ ភបិល ឲយទទួលយកអនុ សនទ៍ងំេនះ េទេធ្វើករ 
ពិចរ  ្រពមទងំ កប់ញចូ លេទកនុងកមមវធិសីកមមភព ជមយួនឹងកលវភិគចបស់ ស់កនុងករអនុវត្តនអ៍នុ សន ៍
ទងំេនះ។ 
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១. េសចក្តេីផ្តើម 

 ១. របយករណ៍េនះ ្រតូវបន កជូ់ន្រកុម្របកឹ សិទធិមនុស  េ យអនុេ ម មេសចក្តសីេ្រមច 
១២/២៥ ចុះៃថងទី១២ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៩ ៃន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស ។ អនក យករណ៍ពេិសស បនបំេពញ 
េបសកកមមពីរេលើកមកកន្់របេទសកមពុជ េនកនុងឆន ២ំ០១០ ចបព់ីៃថងទ១ី៧ ដល់៣០ ែខមក  និងចបព់ៃីថងទ៨ី 
ដល់១៨ ែខមថុិន។ អនក យករណ៍ពេិសស សូមសំែដងនូវករដឹងគុណចំេពះ ជរ ្ឋ ភបិល ែដលបនផ្តល់កិចច 
សហ្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួន េនកំឡុងេពលៃនេបសកកមមរបស់គត ់ េហើយែដលបនបង្ហ ញនូវឆនទៈ ចងេ់ធ្វើករជ 
មយួគន  ្របកបេ យករ ថ បន។ 

 ២. បនទ បព់ីេបសកកមមេលើកទីមយួរបស់គត ់ អនក យករណ៍ពេិសសបនេសនើថ គតសូ់មពនិិតយ 
េទេលើករងរ និង្របសិទធភពរបស់ ថ បន័រដ្ឋនន ែដលទទួលបនទុកេលើកសទួយ និងករពរសិទធិមនុស  េហើយ 
ជរ ្ឋ ភបិលបនឯកភព។ អនក យករណ៍ពេិសស ជបឋមបនចបេ់ផ្តើមពនិិតយេទេលើ ថ បន័តុ ករ និង 

សមតថភពរបស់ ថ បន័េនះ កនុងករែស្វងរកយុត្តធិម ៌ កដូ៏ចជករេគរព ទំនុកចតិ្ត និងភពេជឿជករ់បស់្របជ 
ពលរដ្ឋ។ េឆ្លើយតបេទនឹង្របធនបទទងំប៉ុនម នេនះ េទើបរបយករណ៍េនះ េផ្ត តករយកចិត្តទុក កទ់ងំ្រសុង 
េទេលើ ថ បន័តុ ករ ្រពមទងំផ្តល់អនុ សនន៍ន េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវឧត្តមភព សមតថភព និង 
ឯក ជភពរបស់ ថ បន័េនះ។ 

 ៣. អនក យករណ៍ពេិសសសូមេធ្វើេសចក្តីែថ្លងករណ៍ជកិចចចបេ់ផ្តើមថ អនកដឹកននំេយបយរបស់ 
កមពុជ បននមំកនូវេសថរភពនេយបយែដលចបំចស់្រមប្់របេទស កដូ៏ចជ ករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកចិចគួរឲយកត ់
សមគ ល់កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន េំនះ។ ្របេទសកមពុជ កប៏នរកីចេំរ ើនផងែដរកនុងករេលើកសទួយ្របពន័ធយុត្តិធម ៌្រពម 
ទងំេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង ទងំឯក ជភព និងសមតថភពៃន ថ បន័តុ ករ។ អនក យករណ៍ពេិសស យល់ដងឹ 
យ៉ងចបស់អំពីករ្របឈមននរបស់ ថ បន័េនះ កនុងករក ងខ្លួនឯងេឡើងវញិ បនទ បពី់អតីតកលដេ៏ កនដ 
កមមរបស់្របេទសេនះ ែដលបនទទួលរងនូវករបផំ្ល ញេសទើរែតទងំ្រសុង។ បនទ បព់ីបនចបេ់ផ្តើមេធ្វើករ េនកនុង 
្របេទសកមពុជ អនក យករណ៍ពេិសស កសូ៏ម ្វ គមនផ៍ងែដរ ចំេពះករអនុមត័ចបបសំ់ខន់ៗ នន ែដលកនុង 
េនះរមួមន ្រកម្រពហមទណ្ឌ  ចបបស់្តីពបីតុកមម និងចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយែដល្រតូវបន កែ់តងេឡើងេដើមប ី
ព្រងងឹ្របពន័ធយុត្តធិម។៌ 

 ៤. អនក យករណ៍ពេិសស បនយល់ដឹងអំពកីមមវធិីកំែណទ្រមងច់បបន់ងិ្របពន័ធយុត្តធិម ៌េហើយបន 
បង្ហ ញនូវករេពញចតិ្តចេំពះកររកីចំេរ ើនមយួចំននួ ែដលសេ្រមចបនកនុងវស័ិយេនះ។ គតេ់កតសរេសើរចេំពះ 
ករែដល ជរ ្ឋ ភបិល បេងកើនខទងថ់វកិដល់ ថ បន័អយយករ។ អនក យករណ៍ពេិសស មនេសចក្តីេពញចិត្ត 
ចំេពះករែដល ជរ ្ឋ ភបិល ្វ គមនគ៍ំនតិរបស់គត ់េហើយមនឆនទៈចងេ់ធ្វើករជមយួមនុស  ្រពមទងំ ថ បន័ 
នន ែដលសហករកនុងនយ័ ថ បន។ ជរ ្ឋ ភបិល បនទទួលយកនូវសំេណើ មយួចំននួរបស់អនក យករណ៍ 
ពិេសស រមួបញចូ លទងំករព្រងឹង្រកបខណ្ឌ គតិយុត្ត ទកទ់ិននឹងករបេណ្ត ញេចញ និងករ ងំទលំីេនថមី េធ្វើឲយ 
ដំេណើ រករ កែ់តងចបបក់នែ់តមនតម្ល ភព េ យេធ្វើករែចករែំលកេសចក្តេី្រព ងចបប ់ែដលមនករបះ៉ពល់ 
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ដល់បញ្ហ សិទធិមនុស ននជមយួនងឹសហគមនឲ៍យបនទូលំទូ យនិងែស្វងរកដេំ ះ្រ យស្រមបយ់ន្តករ 
ជរដ្ឋភបិល និងអងគករសងគមសីុវលិមយួ េដើមបជីរុំញដល់បរយិកសសហ្របតបិត្តិករ កនុងករព្រងឹងដល់លទធិ 

្របជធបិេតយយ និងសិទធិមនុស ។ អនក យករណ៍ពេិសសមនសងឃមឹថ ម រតីៃនកចិចសហ្របតិបត្តកិរ និងកិចច 
សនទន្របកបេ យែផ្លផក ជមយួ ជរ ្ឋ ភបិលេនះ នឹងដំេណើ រករេទមុខបន្តេទៀត។ 

៥. កំឡុងេពលេបសកកមមេលើកទមីយួរបស់គតក់លពីែខមក  ឆន ២ំ០១០ អនក យករណ៍ពេិសស 
បនទទួលនូវឯកសិទធិចូលជួប្របជុំជមយួនងឹសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន េហើយសេ្រមចបននូវករេយគយល់ 
គន េលើវស័ិយសំខន់ៗ នន ស្រមបក់រងរនេពលអនគតរបស់អនក យករណ៍ពិេសស។ អនក យករណ៍ 
ពិេសស ពំុបនជួប្របជុជំមយួនងឹសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី េនកំឡុងេបសកកមមរបស់គតក់លពីែខមថុិន ឆន ២ំ០១០ 
េ យ រែតសេម្តចមនជមងនឺេពលេនះ េហើយអនក យករណ៍ពេិសស កប៏នសរេសរលិខិតសួរសុខទុកខ ដល់ 
សេម្តចផងែដរ។ 

៦. អនក យករណ៍ពេិសស បនទទួលឯកសិទធិចូលគល់្រពះបទនេ ត្តម សីហមុនី កំឡុងេពលៃន 
េបសកកមមេលើកទីបរីបស់គត។់ កំឡុងេពលៃនេបសកកមមទងំពីរេលើករបស់គត ់ េនកនុងឆន ២ំ០១០ អនក យ 
ករណ៍ពិេសស បនមនឱកសចូលជួប្របជំុជមយួម្រន្តីជនខ់ពស់ៃន ជរ ្ឋ ភបិល សមជកិរដ្ឋសភជតិ និង 
តុ ករ តំ ងសងគមសីុវលិនន កដូ៏ចជ្រកុមអងគករសហ្របជជតិ្របច្ំរបេទសកមពុជ ម្រន្តកីរទូត ែដល 
កទូ់តេនកនុង្របេទសេនះ ្រពមទងំជបួជឯកជនជមយួនឹងឯកត្តបុគគលននផងែដរ។ 

៧. កំឡុងេពលៃនេបសកកមមរបស់គត ់ អនក យករណ៍ពេិសស កំណតប់ននូវភពអនថ់យមយួ 
ចំននួ េនកនុងដំេណើ រករ្រប្រពតឹ្តេទៃនតុ ករ េហើយបនផ្តល់នូវអនុ សនន៍ន េដើមបេី ះ្រ យជមយួនងឹ 
បញ្ហ ទងំេនះ េនែផនកសរុបេសចក្តៃីនរបយករណ៍េនះ។ មគំនិតរបស់ខញុ ំ ជនទីទល់្រក ជនទនេ់ខ យ និង 
ជនភគតិច រមួបញចូ លទងំអស់អនកែដលពកព់ន័ធនឹងវ ិ ទដធី្លី កដូ់ចជ្របឈមនឹងករលំបកខ្ល ងំ ស់ កនុង 
ករទទលួបនយុត្តិធមព៌ី ថ បន័តុ ករ េហើយ កដូ់ចជខសំ្វះែស្វងរកជំនយួ េន្រគប្់រចកល្ហកទងំអស់ែដល 
ពួកេគគិតថ ចេធ្វើេទបន រមួទងំ េទេនមុខរបងផទះរបស់សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីផងែដរ។ ពួកេគភគេ្រចើន ក ់
ដូចជអនទះ រចងប់នយុត្តិធមយ៉៌ងខ្ល ងំ េហើយសូមបែីតេធ្វើដំេណើ រេទជបួអនក យករណ៍ពិេសស េនកំឡុងៃន 
ករ ន កេ់នរបស់គតផ់ងែដរ។ 

៨. ថ នភពសិទធិមនុស េន្របេទសកមពុជ គឺជកមមវតថុៃនករវភិគដ៏ តសនធឹង របស់អនកទទួល 
អណត្តិបន្ត្របច្ំរបេទសេនះ ងំពីឆន ១ំ៩៩៣មកេម្លះ៉ ជពេិសសេនកនុងវស័ិយតុ ករ។ របយករណ៍េនះបន្ត 
ក ងេលើករងរកន្លងមករបស់ពួកេគ។ េទះជ្របេទសកមពុជ ជសងគមសម្លងឹេមើលេទមុខ ែដលបនេធ្វើករ 
តសូ៊ដខ៏្ល ងំក្ល  កនុងករព្រងឹងសិទធិមនុស នប៉ុនម នឆន ថំមីៗេនះ ក្៏របេទសេនះ េនែត្របឈមឧបសគគមយួចំននួ ដូច 
ជឧបសគគទកទ់និនឹងសមតថភព កង្វះហិរញញ វតថុ ឆនទៈនេយបយ ្រពមទងំ្របសិទធភពៃន ថ បន័រដ្ឋនន េន 
កនុងករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ ថ នភពសិទធិមនុស ។ ជពេិសស គឺវស័ិយតុ ករែតម្តង ែដលឯក ជភពរបស់ 
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ថ បន័េនះ គឺជកក្ត ចមបង ែដលជយួ ឲយ្របជពលរដ្ឋ ចរកី យជមយួនឹងសិទធិរបស់ពួកេគ។ គជឺវស័ិយមយួ 
ែដលមនិទនម់នដេំ ះ្រ យដេ៏ជគជយ័េនេឡើយ។ 

២. វធីិ ្រស្ត នងិទស នៈវស័ិយករងរ 

 ៩. អនក យករណ៍ពេិសស និង ជរ ្ឋ ភបិល បនឯកភពគន  េធ្វើករពនិិតយេទេលើករ្រប្រពឹត្តេទ 
និង្របសិទធភពៃន ថ បន័រដ្ឋនន ែដលទទួលបនទុកស្រមបក់រេលើកសទួយ និងករករពរនីតរិដ្ឋ េហើយនងិ 
េ ះ្រ យបញ្ហ សិទធមិនុស នន រមួមនរដ្ឋសភ តុ ករ ្រកុម្របកឹ ធមមនុញញ  ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម 
គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត ទីភន កង់រអនុវត្តចបប ់និងគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស កមពុជ។ េគល 
បំណងៃនករ យតៃម្លេនះ គឺេដើមបកំីណតនូ់វវធិ ី និងមេធយបយនន កនុងករព្រងឹងសមតថភពរបស់ពួកេគ ឲយ 
េគរព និងករពរសិទធិមនុស ។ ្រស័យដូេចនះផងែដរ េនកំឡុងេពលៃនេបសកកមមរបស់គតក់លពែីខមថុិន 
ឆន ២ំ០១០ អនក យករណ៍ពេិសសបនេផ្ត តករងររបស់គតជ់ចមបងេទេលើវស័ិយតុ ករ។ 

 ១០. េនកំឡុងេពលៃនទស នៈកចិចរបស់គត ់អនក យករណ៍ពេិសសបនជបួ្របជុជំមយួ្របធននងិ 
សមជកិេផ ងៗេទៀតៃន្រកុម្របកឹ ធមមនុញញ  ្របធនតុ ករកំពូល ្របធន ឧទធរណ៍ អគគ្រពះ ជ ជញ អម 

ឧទធរណ៍ ្របធន និងសមជកិេផ ងៗេទៀតៃនគណៈេមធវកីមពុជ ម្រន្តជីនខ់ពស់ៃន ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 
និងសមជកិននៃន ថ បន័តុ ករ។ គតក់ប៏នជួប្របជំុជមយួនឹងជនរងេ្រគះៃនអំេពើរេំ ភសិទធិមនុស ផង 
ែដរ រមួមន្រកុមជនជតេិដើមភគតចិ និងសហគមនន៍ន ែដលទទួលផលបះ៉ពល់េ យករបេណ្ត ញេចញ ពី 
ដីធ្លី េនប៉ុនម នឆន ថំមីៗេនះ េហើយបនសនទនគន ជមយួតំ ងសងគមសីុវលិនន ែដលេធ្វើករកនុងវស័ិយកែំណ 
ទ្រមងច់បប ់ និង្របពន័ធយុត្តិធម។៌ អនក យករណ៍ពេិសស កទ៏ទួលបននូវកតិ្តិយសដឧ៏ត្តុងឧត្តមផងែដរ េ យ 
ទទលួបនករអនុញញ តឲយចូលបងគគំល់្រពះម ក ្រត នេ ត្តម សីហមុនី។ 

 ១១. អនក យករណ៍ពេិសស បនចុះេទទស នៈកចិចតុ ករេខត្តក ្ត ល និងបន ម នសេងកត 
េមើលដេំណើ រករជំនុជំ្រមះក្តីេនតុ ករេនះផងែដរ។ េ កកប៏នចុះទស នៈកិចច េទ ឧទធរណ៍ េន 
ជធនីភនេំពញ និងតុ ករេខត្តបតដ់ំបង កំឡុងេពលៃនេបសកកមមរបស់េ ក កលពីែខមក  ឆន ២ំ០១០ 

និងបនសនទនគន ជមយួ្របធនតុ ករ និងអគគ្រពះ ជ ជញ ផងែដរ។ េនកំឡុងេពលៃនេបសកកមមរបស់គត ់
កលពែីខមថុិន ឆន ២ំ០១០ េ កបនចុះទស នៈកចិច េទកនអ់ងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ(ECCC) 
និងបនសនទនគន ជមយួេច្រកមជំនុជំ្រមះ សហេច្រកមេសុើបសួរ សហ្រពះ ជ ជញ  ្រពមទងំម្រន្តជីនខ់ពស់ 
របស់តុ ករជេ្រចើនរូបេផ ងេទៀង។ េ កកប៏នចុះទស នៈកិចចេទកនម់ណ្ឌ លឃុំខ្លួន ែដលឃំុឃងំជនជប ់
េចទទងំ្របរូំបរបស់ECCC ផងែដរ។ 

៣. ភពរកីចេំរ ើនថមីៗ េនកនុងវស័ិយសិទធមិនុស  នងិនតីរិដ្ឋ 

 ១២. អនក យករណ៍ពេិសស មនក្តីេ មនស នងឹ យករណ៍អំពកីររកីចំេរ ើនែដលសេ្រមចបន គួរ 
ឲយកតសំ់គល់េនកនុងវស័ិយសិទធិមនុស  និងនីតរិដ្ឋេនកនុង្របេទសកមពុជចប់ ងំពីទស នៈកិចចេលើកទីមយួរបស់ 
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េ ក កលពីែខមក  ឆន ២ំ០០៩ ែដលរមួមន ករព្រងឹង្រកបខណ្ឌ ចបប ់ កនុងករេរៀបចបំញ្ហ  បេណ្ត ញ្របជ 
ពលរដ្ឋទី្រកុងពីលំេន ្ឋ ន និងករ ងំទីលំេនថមី បញ្ហ ៃនករបញចបេ់រឿងក្តទីីមយួ េនអងគជំនុំជ្រមះវ ិ មញញ  កនុង 
តុ ករកមពុជ ្រពមទងំ ល្រកមរបស់ខ្លួន កលពៃីថងទី២៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ កដូ៏ចជដេំណើ រករេទយ៉ង 
រលូនៃនករេសុើបសួរេលើសំណំុេរឿងបនទ ប ់បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វើកែំណទ្រមង្់របពន័ធពនធនគរ េហើយនងិរបប 
េធ្វើបតុកមមជ ធរណៈ កនែ់តចបស់ ល់ជងមុន។ 

 ១៣. ជរ ្ឋ ភបិល បនពេន្ល នដេំណើ រករ កែ់តងចបបេ់នកនុងវស័ិយមយួចំននួ ែដលបេងកើតេឡើង 
េដើមបពី្រងឹង្របពន័ធយុត្តិធមេ៌នកនុង្របេទសកមពុជ។ ចបបច់មបងៗថមីបនួ ែដលមនផលបះ៉ពល់េ យផទ ល់េទេលើ 
សិទធមិនុស  ្រតូវបនអនុមត័េ យរដ្ឋសភជតិកមពុជ កំឡុងេពលៃនករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ មនដូចជ ្រកម 
្រពហមទណ្ឌ កលពីែខតុ  ឆន ២ំ០០៩ ចបបស់្តីពកីរេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិកលពីែខតុ  ឆន ២ំ០០៩ ចបប ់
ស្តីពអីស មកិរណ៍ កលពែីខកុមភៈ ឆន ២ំ០១០ និងចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ កលពីែខមនី ឆន ២ំ០១០។ 

 ១៤. ជរ ្ឋ ភបិល កប៏នេចញ ចរស្តីពីដំេ ះ្រ យស្រមបក់រ ងំទលំីេនបេ ្ត ះ សនន 
េនេលើដីកនក់បេ់ យខុសចបប ់ េនកនុងតំបនទ់្ីរកុង និងទី្របជុំជន កលពែីខឧសភ ឆន ២ំ០១០ េដើមប ី
េ ះ្រ យនឹងបញ្ហ សមុគ ម ញនន ែដលទកទ់ិននឹងករបេណ្ត ញេចញពដីីេនទី្រកុង។ រមួគន ជមយួនងឹចបប ់
ស្តីពអីស មកិរណ៍ ចរេនះ ច្រតូវេគចតទុ់កថជករចបេ់ផ្តើម ៃនដេំណើ រករអនុវត្តអនុ សនរ៍បស់ 
ថ បន័សិទធិមនុស ននរបស់សហ្របជជតិេដើមបអីនុមត័នូវេសចក្តីែណនថំន កជ់តិននស្តីពីករបេណ្ត ញេចញ 

និងករ ងំទីលំេនថមី។ 

 ១៥. ចបបទ់ងំេនះ ជកររកីចេំរ ើនគួរឲយ ្វ គមន។៍ យ៉ង មុញិ អនក យករណ៍ពេិសស សូមកត ់
សំគល់នូវកង្វល់មយួចនំួន កនុងចំេ មអងគករសងគមសីុវលិ និងអនកពកព់ន័ធនន េ យ រែតពុំ្រតូវបនផ្តល់ 
ឱកស្រគប្់រគន ់ េដើមបផី្តល់មតេិយបល់េទេលើខ្លឹម រៃនេសចក្តី្រពងចបបម់យួចំនួន ែដលបនេរៀប បព់ីខង 
េលើ មុនេពលរដ្ឋសភអនុមត័ចបបទ់ងំេនះ។ កម៏នករេលើកេឡើងនូវកង្វល់ននផងែដរ ចំេពះអនក យករណ៍ 
ពិេសស អំពឱីកសមនិ្រគប្់រគនស់្រមបស់មជកិសភ ជពេិសសសមជិកសភមកពគីណៈបក ្របឆងំនន 
កនុងករជែជកេដញេ លឲយអស់្របសិទធភព េហើយេធ្វើករែកែ្របេសចក្តី្រពងចបបទ់ងំេនះ មែត ចេធ្វើេទ 
បន មុនេពលែដលរដ្ឋសភអនុមត័។ 

 ១៦. ្របេទសកមពុជ បនឆ្លងកតក់រពិនតិយេឡើងវញិជសកល មកលកំណត ់ (UPR) េ យ្រកុម 
្របឹក សិទធមិនុស  កលពឆីន ២ំ០០៩ (A/HRC/13/4)។ ឆនទៈរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកនុងករបន្តេធ្វើឲយ ្របេសើរេឡើង 
នូវ ថ នភពសិទធមិនុស  និងព្រងឹងឯក ជភពៃន ថ បន័តុ ករ ្រតូវបនែស្តងេឡើង មរយៈករែដល ជរ ្ឋ  
ភបិលទទលួយកអនុ សនទ៍ងំ៩១របស់UPR។ េនះគឺជកររកីចេំរ ើនដគ៏ួរឲយ ្វ គមន។៍ េនកនុងគំនតិរបស់អនក 
យករណ៍ពេិសស ករទទលួយកេនះ បង្ហ ញឲយេឃើញនូវករេប្តជញ ជ ធរណៈរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល េដើមបបីន្ត 
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កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករក ង្របពន័ធនីតិរដ្ឋ ែដលដេំណើ រករអនុេ ម មនិយមសិទធមិនុស អន្តរ 
ជត ិ ែដលជកក្ត សំខនម់យួកនុងករអភវិឌ ន្៍របេទស។ អនក យករណ៍ពេិសស បនេចញេសចក្តែីថ្លងករណ៍ 

រពត័ម៌នមយួ េនៃថងទី៣០ ែខមនី ឆន ២ំ០១០ េ យេធ្វើករ ្វ គមនច៍ំេពះករសេ្រមចចតិ្តរបស់រ ្ឋ ភបិល 
និងេលើកទកឹចិត្តឲយរ ្ឋ ភបិល េធ្វើករផ ភជ បន់ឹងអនកពកព់ន័ធចមបងៗ ែដលរមួមនអងគករសងគមសីុវលិ កនុងករ 
អនុវត្តនូវអនុ សនន៍ន។ 

 ១៧. េនកំឡុងេបសកកមមរបស់េ ក អនក យករណ៍ពេិសសបនសេងកតេឃើញថ មនេនេសស 
សល់កង្វះៃនកិចចសនទនដម៏នអតថនយ័ និងេទៀងទតរ់ ងរ ្ឋ ភបិល និងអងគករសងគមសីុវលិនន ស្រមបក់រ 
េលើកសទួយ និងករករពរសិទធិមនុស ។ អនក យករណ៍ពេិសស បនចង្អុលបង្ហ ញនូវអតថ្របេយជនៃ៍នករេធ្វើ 
កិចចករជមយួសងគមសីុវលិ េនកនុងកិចច្របជំុរបស់េ ក កលពែីខមក  ឆន ២ំ០១០ ជមយួេ កនយករដ្ឋម្រន្តី 
ែដលបន ្វ គមនទ៍ទួលនូវគនំិតែដលបនេលើកេឡើងេនះ។ អងគករសងគមសីុវលិនន បនចបេ់ផ្តើមពិភក គន  
អំពមីេធយបយល្អបផុំត កនុងករទទលួយកគនិំតមយួេនះ។ អនក យករណ៍ពេិសស មនក្តីរេំភើបយ៉ងខ្ល ងំ េ យ 
បនេឃើញថន កដ់កឹន ំសងគមសីុវលិែដលតំ ងឲយអងគករជង៣០០ បនចូលរមួកនុងកចិចពភិក  ្របកបេ យ 
ម រតីសហ្របតិបត្តកិរ និងពុះកេ្រញជ ល។ េ កសូមែថ្លងអំណរគុណស្រមបក់ិចចខិតខំរបស់ពួកេគ កនុងករ ក ់

ែតងនូវសំេណើ រមួដច៏បស់ ស់មយួ កជូ់នដល់េ ក េហើយេ កមនគេ្រមង នឹងបញជូ នសំេណើ េនះបន្តេទ 
ដល់េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ជឯក រករងរស្រមបឲ់យេ កេធ្វើករពិចរ ។ 

 ១៨. េនកំឡុងៃនេបសកកមមរបស់េ ក អនក យករណ៍ពេិសស ្រតូវបនរ ្ឋ ភបិលជំរុញឲយេធ្វើករ 
្រប្រស័យទកទ់ងជមយួសហគមនអ៍ងគករសងគមសីុវលិឲយបនទូលំទូ យជងេនះ េ យមនិ្រគនែ់តេធ្វើករជ 
មយួ្រកុមអងគករ ែដលចូលចិត្តទិេតៀនរ ្ឋ ភបិលេនះេទ។ អនក យករណ៍ពេិសស បនែថ្លងថ េ កសូម 
្វ គមនច៍េំពះឱកសបនេធ្វើករជមយួអងគករសងគមសីុវលិ ែដលមកព្ីរបភពេផ ងគន  និងមនទស នវស័ិយ 

េផ ងគន  េលើសកមមភពរបស់មនុស ឲយបនេ្រចើន មែត ចេធ្វើេទបន។ េ កបនសរេសរ្របបេ់ទឯកឧត្តម 
ឱម យិុនេទៀង ្របធនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ(CHRC) កលពៃីថងទី១៨ ែខមក  ឆន ២ំ០១០ េដើមបសំុី 
េយបល់ស្តីពីអងគករសងគមសីុវលិ ឬ្រកុមនន ែដលរ ្ឋ ភបិលចងប់ន។ ជជេ្រមើសមយួេទៀត អនក យករណ៍ 
ពិេសស កប៏នបង្ហ ញនូវសុឆនទៈចងចូ់លរមួកិចច្របជុំមយួ ែដលេរៀបចំេឡើងេ យ CHRC ជមយួអងគករទងំេនះ 
្របសិនជ ចេធ្វើេទបន។ អនក យករណ៍ពេិសស មនក្តីេ មនស ចំេពះសំេណើ របស់េ ក្របធនគណៈ 
កមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ កនុងករេរៀបចឲំយមនជសិកខ បណ្តុ ះប ្ត លស្រមបេ់ច្រកម និង្រពះ ជ 
ជញ នន េនកំឡុងេបសកកមមបនទ បរ់បស់េ កមកកន្់របេទសេនះ េលើបញ្ហ ននែដលទកទ់ិននឹងវស័ិយ 

តុ ករ។ អនក យករណ៍ពេិសស បន ្វ គមនច៍ំេពះឱកសែបបេនះ។ 
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៤. ឯក ជភព នងិសមតថភពរបស់្របពន័ធតុ ករេនកនុង្របេទសកមពុជ 

 ក. ្របពន័ធតុ ករបចចុបបនន 

 ១៩. ្របពន័ធតុ ករកមពុជ មនសមសភពតុ ករកំពូលមយួ ឧទធរណ៍មយួ តុ ករេខត្ត 
ចំននួ១៩ តុ ករ ជធនចីំននួ២ និងតុ ករេយធចំននួ១។ េខត្តចំនួន៣ ពុំមនតុ ករេនះេទ េហើយ 
េរឿងក្តីែដលមកពីេខត្តទងំេនះ ្រតូវេបើកសវនករជនុំំជ្រមះេ យតុ ករេខត្តែកបរខងនន។1 ឧទធរណ៍ 
មនេច្រកមចំនួន១២រូប សថិតេន ជធនីភនេំពញ េបើកសវនករជំនំុជ្រមះ្រគបេ់រឿងក្តីទងំអស់ ែដល្រតូវបនប្តឹង 
ឧទធរណ៍ពីតុ ករដបូំងនន។ អងគជំនុំជ្រមះែដលមនេច្រកមបីរូប េបើកសវនករជំនុំជ្រមះេឡើងវញិ េលើបញ្ហ  
អងគេហតុ និងអងគចបប ់ េហើយ ចេបើកករេសុើបសួរបែនថម។ តុ ករកពូំល មនសមសភព្របធន១រូប អនុ 
្របធន១រូប និងេច្រកមមយួចំននួ។ អងគជំនុជំ្រមះែដលមនេច្រកម៥រូប េបើកសវនករជំនំុជ្រមះបញ្ហ អងគចបប ់
ចំេពះេរឿងក្តែីដល្រតូវបនប្តឹង ទុកខេលើកទី១ពី ឧទធរណ៍ និងអងគជំនុជំ្រមះែដលមនេច្រកម៩រូប េបើក 
សវនករជំនុជំ្រមះេលើបញ្ហ ទងំអងគេហតុ និងអងគចបប ់ កនុងករណីែដលមនករប្តឹង ទុកខេលើកទី២ េ្រកយ 
េពលែដល ឧទធរណ៍ ពំុបនសេ្រមច ម លដកីបញជូ នេរឿងឲយជំនុជំ្រមះេឡើងវញិរបស់តុ ករកពូំល។ 
តុ ករេនះ កេ៏បើកសវនករជំនុជំ្រមះេលើបណ្តឹ ងេសើេរ ើទូេទផងែដរ ្របឆងំនឹង ល្រកម ថ ពរ េ យសំ ង 
េហតុថ មនកររកេឃើញភស្តុ ងថមីែដលបង្ហ ញពីភពគម នេទសរបស់ទណ្ឌិ ត េហើយែដលភស្តុ ងេនះ ពំុ្រតូវ 
បនេលើកមកបង្ហ ញេនេពលជំនុជំ្រមះេនះ។ ករែតង ងំេច្រកម ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគ 
េច្រកម ែដលកជ៏ ថ បន័មយួទទលួបនទុក កវ់និយ័កនុងវជិជ ជវីៈេនះផងែដរ។ ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈេច្រកម 
ជបនទុករបស់ ជបណ្ឌិ តសភវជិជ ជីវៈតុ ករថមី ែដលមន េច្រកម (រមួបញចូ ល្រពះ ជ ជញ 2) និង  
្រក បញជ ី។ ទនទមឹនឹងេនះ កម៏នសមគមវជិជ ជីវៈេមធវផីងែដរ ប៉ុែន្តពំុទនម់នសមគមេច្រកមេនេឡើយ។ 

 ខ. ្រកបខណ្ឌ ចបបស់្រមបឯ់ក ជភពរបស់តុ ករ 

 រដ្ឋធមមនុញញ  

 ២០. រដ្ឋធមមនុញញឆន ១ំ៩៩៣ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែចងេនកនុងម្រ ១២៨ថ អំ ចតុ ករ 
ជអំ ចឯក ជយ ែដលធនរក អនគត ិ និងករពរសិទធិេសរភីពរបស់្របជពលរដ្ឋ។ ម្រ ១២៩ ែចងថ 
ករជំរះក្តផី្តល់យុត្តិធម្៌រតូវេធ្វើកនុងនម្របជ ្រស្តែខមរ មនីតិវធិី និងចបបជ់ធរមន។ មនែតេច្រកមេទែដលមន 
សិទធជិំរះក្តី េហើយ្រតូវបំេពញភរកិចចេនះ េ យេគរពចបបយ៉់ងមុងឺម៉ត ់ និងឲយអស់ពីដងួចិត្ត និងសមបជញញ ៈ 
របស់ខ្លួន។ ម្រ ១៣០ ែចងថ គម នអងគករ មយួៃនអំ ចនតិីបញញត្តិ ឬនតិី្របតបិត្តិ ចទទួលអំ ច 
                                                            
1 សព្វៃថង កមពុជមនតុ ករ២១េខត្ត-្រកុង។ តុ ករេខត្តពីរេទៀតេទើបែតបេងកើតថមីេ យផ្ត ចេ់ចញពីយុ ្ត ធិករតុ ករេខត្តបតដ់បំងនិងេខត្តេសៀម ប 
គឺតុ ករេខត្តៃបលិ៉ន និងតុ ករេខត្តឧត្តរមនជយ័។ ជសរុប កមពុជមនតុ ករ២៣េខត្ត-្រកុង។ េខត្តែតមយួគត ់ ែដលសថិតេនេ្រកមយុ ្ត ធិករ 
តុ ករេខត្តកំពត គឺេខត្តែកប។ 
2  ដូចគន នឹង្របពន័ធចបបសីុ់វលិរបស់្របេទសប ងំ ្រពះ ជ ជញ មន នៈជេច្រកម (េច្រកមឈរ) េនអមេច្រកម សនៈ (េច្រកមអងគុយ)។  
េនះ បណ្តុ ះប ្ត លដល់្រពះ ជ ជញ  និងេច្រកម ទងំតុ ករ រដ្ឋបបេវណី និង្រពហមទណ្ឌ ។ 
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តុ ករអ្វបីនេឡើយ េហើយម្រ ១៣១ ែចងថ មនែតអងគករអយយករេទ ែដលមនសិទធេិធ្វើបណ្តឹ ង ជញ ។ 
ម្រ ១៣២ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ  ផ្តល់ឲយ្រពះម ក ្រតនូវតួនទីជអនកធនឯក ជយៃនអំ ចតុ ករ េហើយផ្តល់ 
ណត្តិដល់ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម េដើមបជីយួ ្រពះម ក តយកនុងកិចចករេនះ។ 

 ចបបេ់ផ ងេទៀត 

 ២១. រដ្ឋធមមនុញញត្រមូវថលកខន្តិកៈៃនអងគេច្រកមនងិ្រពះ ជ ជញ នឹង្រតូវកំណតក់នុងចបបេ់ យែឡក 
មយួ។ ចបបេ់នះមនិទន្់រតូវបនអនុមត័េនេឡើយ។ បចចុបបនន េសចក្ត្ីរពងចបបេ់នះ ្រតូវជបគ់ងំេ យ រ 
េហតុផលមយួចំនួន។ េហតុផលមយួកនុងចំេ មេនះ កដូ់ចជមកពី ករមនិឯកភពគន រ ងឧត្តម្រកុម្របឹក  
ៃនអងគេច្រកម និង្រកសួងយុត្តិធម ៌អំពតួីនទរីបស់្រកសួងេនះ កនុងករ្រគប្់រគង្រពះ ជ ជញ ៖ ្រកសួងេសនើថ ខ្លួន 
គួរែត្រគប្់រគងអងគករអយយករ ឲយ្រសប មករអនុវត្តេន្របេទសប ងំ ចំែណកឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម 
អះ ងថ េ យ រែត្រពះ ជ ជញ ជេច្រកម េហើយេច្រកមមនឯក ជភពេ្រកមរដ្ឋធមមនុញញ  ដូេចនះពួកេគ 
គួរែតសថិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់ឧត្តម្រកុម្របឹក ។ ផលវបិកមយួៃនករខកខនកនុងករអនុមត័ចបបេ់នះ គ ឺ
េ យ រែតសមជកិបរូីបរបស់ឧត្តម្រកុម្របឹក  ែដលគរួែត្រតូវបនេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសេ យេច្រកម េចញ 
មកពីកនុងចេំ មសហកររីបស់ខ្លួនេនះ ្រតូវបនែតង ងំេ យ្រកសួងយុត្តិធមេ៌ទវញិ ងំពីេពលែដលឧត្តម 
្រកុម្របកឹ ្រតូវបនបេងកើតមកេម្លះ៉។ រដ្ឋធមមនុញញ ែចងថ ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសេនះ មនិ ចេធ្វើេទបនេទ រហូត 
ដល់ចបបស់្តីពីលកខន្តកិៈេច្រកម ្រតូវបន្របកសឲយេ្របើ្របស់។ 

 ២២. ្របែហលជសុចចនករណ៍ៃនករ្របឈមននរបស់កមពុជែដលដប្់របពីំរឆន  ំ បនទ បពី់រដ្ឋធមម- 
នុញញ  ្រតូវបន្របកសឲយេ្របើ ចបបអ់ងគករែដលេរៀបចំ្របពន័ធតុ ករេនះេនែតមនិទនចូ់លជធរមន។ គួរកត ់
សំគល់េន្រតងេ់នះថ ចបបេ់នះក្៏រតូវបនពនយេពលមយួែផនក េ យ រែតករមនិឯកភពគន េលើរេបៀបកនុងករ 
បេងកើតតុ ករពណិជជកមម ឬសភពណិជជកមម ែដល្រតូវបន ត្រមូវេ្រកមបញញត្តិននសំ បក់រចូលជសមជកិ 
អងគករពណិជជកមមពិភពេ ករបស់កមពុជ។ 

 គ. ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម 

 ២៣. ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម(SCM) ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យចបប ់ អនុេ ម មម្រ  
១៣២ ៃនរដ្ឋធមមនុញញឆន ១ំ៩៩៤។ ្រពះម ក ្រត ្រទងគ់ងជ់្របធនៃន្រកុម្របឹក េនះ ្រពមទងំមនសមជកិ 
្របបំីរូបេផ ងេទៀត ែដល្របរូំបកនត់ំែណងេនះ មរយៈតនួទីែដលតរូំវ មចបប ់មនដូចជ៖ រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួង 
យុត្តធិម ៌្របធនតុ ករកំពូល អគគ្រពះ ជ ជញ អមតុ ករកំពូល ្របធន ឧទធរណ៍ និងអគគ្រពះ ជ ជញ  
អម ឧទធរណ៍។ សមជកិបរូីបេទៀត គួរែតជេច្រកមចំនួនបីរូប ែដល្រតូវបនេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស េ យ 
អងគេច្រកម ពីកនុងចេំ មសហកររីបស់ពកួេគ។ 
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 ២៤. ចំេ ទនន្រតូវបនេលើកេឡើងទកទ់និនឹងឯក ជភពរបស់ឧត្តម្រកុម្របកឹ េនះ េ យ រ 
ែតមនកររមួបញចូ លសមជិកមកពីអងគនីតិ្របតិបត្តិ គឺរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តធិម ៌ ជសមជិកេពញចបបម់យួរូប។ 
េលើសពេីនះេទៀត ម្រ ២១ៃនចបបស់្តីពីឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមែចងថ ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសសម- 
ជិក មនិ ចេធ្វើេទបនេទ រហូតដល់ចបបស់្តីពលីកខន្តិកៈេច្រកម ្រតូវបន្របកសឲយេ្របើ។ ចបបេ់នះ កពុំងេន 
ជបគ់ងំជែផនកមយួៃនកមមវធិកីំែណទ្រមងច់បប ់ និង្របពន័ធយុត្តធិមរ៌របស់រ ្ឋ ភបិល េហើយជផលវបិក ចប ់
ងំពីឆន ១ំ៩៩៤មក សមជកិទងំបីរូបេនះ ្រតូវបនែតង ងំេ យរដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងយុត្តិធម។៌ 

 ២៥. េទះបជីមនករយល់េឃើញថ ឧត្តម្រកុម្របឹក េនះ សថិតេនេ្រកមឥទធិពលរបស់រ ្ឋ ភបិល 
កេ៏ យ កន៏េពលថមីៗេនះ ្រកុម្របកឹ េនះពុឯំកភពជមយួ្រកសួងយុត្តិធម ៌ េលើចំេ ទៃនករ្រគប្់រគងេលើអងគ 
ករអយយករេនះេទ។ េ្រកមចបបក់មពុជ ្រពះ ជ ជញ មន នៈជេច្រកម(េច្រកមឈរ) ដូេចនះេហើយ គួរែត 
សថិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់ឧត្តម្រកុម្របឹក េនះ។ ្រកសួងយុត្តិធម ៌ កំពុងស្វះែស្វងន្ំរពះ ជ ជញ  មក ក ់
េ្រកមករ្រគប្់រគងេ យផទ ល់របស់ខ្លួន េ យែផ្អក មករអនុវត្តេនកនុង្របេទសមយួចនំួន ែដលេ្របើ្របស់ 
្របពន័ធចបបសីុ់វលិ។ េលើសពេីនះេទៀត ភពជបគ់ងំៃនវេិ ធនកមម ចំេពះចបបស់្តីពឧីត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគ 
េច្រកម េធ្វើឲយករេរៀបចំបចចុបបននសថិតេនជនិរន្ត ែដលជលទធផល ្រកសួងយុត្តិធម ៌ដំេណើ រករេធ្វើជេលខធកិរ 
្ឋ នរបស់ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម។ 

 ២៦. សមសភពបចចុបបននមនេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ សកមមែដលនឲំយមនទំនស់ផល្របេយជន ៍
ជសក្ត នុពល េនកនុងករណីែដលេច្រកមជនខ់ពស់នន កំពុងបំេពញមុខងរ េ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់សមជកិ 
ននៃន្រកុម្របឹក េនះ។ សមជកិននៃន្រកុម្របកឹ េនះ កនក់បត់ែំណងេផ ងៗ ែដលមនករទទលួខុស្រតូវ 
ដធ៏េំធងនន េហតុដូេចន ះេហើយ ពួកេគពុំ ចនងឹេផ្ត តេពលេវ  និងករយកចិត្តទុក ក្់រគប្់រគន ់ ចំេពះ 
ភរកិចចននកនុងនមជសមជកិមន ករ់បស់ឧត្តម្រកុម្របឹក េនះេនះេទ។ ជផលវបិក ឧត្តម្រកុម្របឹក េនះ ជួប 
្របជុពុំំបនជេទៀងទតេ់នះេទ។ េ យែឡក េនះជមូលេហតុមយួ ែដលអតីតេលខធិករ ្ឋ នរបស់ឧត្តម្រកុម 
្របឹក ៃនអងគេច្រកម ្រតូវបនពិចរ ថពំុមនលទធភពអនុវត្តករទទលួខុស្រតូវ េធ្វើអធិករកិចចននរបស់ខ្លួន 
េហើយជលទធផល ករទទលួខុស្រតូវទងំេនះ ្រតូវបនេផទរេទឲយ្រកុមករងរមយួ េនកនុង្រកសួងយុត្តិធម។៌ 
ដំេ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ េនះ គួរែតសមជិកភពរបស់ឧត្តម្រកុម្របកឹ េនះ ្រតូវបនកំរតិឲយេទេច្រកម ឬ្រពះ 
ជ ជញ ចូលនិវត្តនន៍ន ឬសមជិកភព ចទទលួបន្របកេ់បៀវត េពញេម៉ង ស្រមបរ់យៈេពលៃនករែតង 
ងំ មននយ័ថេច្រកមនននងឹពយួរសកមមភពតុ កររបស់ខ្លួន កំឡុងេពលកនត់ំែណងេន្រកុម្របឹក េនះ។ 

 ២៧. កលពែីខកញញ  ឆន ២ំ០០៩ អនុ្រកឹតយមយួបនបេងកើត “្រកុមជំនួយករ” ថមីមយួ េដើមបជីយួ ដល់្រកុម 
្របឹក វនិយ័របស់ឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម កនុងករបំេពញករទទួលខុស្រតូវ ខងេសុើបអេងកតរបស់ខ្លួន។ 
សមសភពៃន្រកុមករងរេនះ មនេច្រកមសកមមចនំួន១០រូប និងអនុរដ្ឋេលខធិករមយួរូបៃន្រកសួងយុត្តធិម។៌ 
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េនះជករបេងកើតឧត្តម្រកុម្របកឹ េនកនុង ឧត្តម្រកុម្របឹក ែដលមនភពកំេ យដូចគន ៃនទនំស់ផល្របេយជន ៍
និងកង្វះេពលេវ  ែដលបនេលើកបង្ហ ញពខីងេលើ។ កររមួបញចូ លសមជកិៃនអងគនតីិ្របតិបត្តិ ក៏ ច្រតូវេចទ 
ជបញ្ហ ផងែដរ។ ្រកុមករងរេនះ ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបបីេងកើនសមតថភពរបស់ឧត្តម្រកុម្របឹក  កនុងករេ ះ 
្រ យជមយួនឹងករទទួលខុស្រតូវននរបស់ខ្លួន។ ដូេចន ះេហើយ ករបេងកើតរបស់ បញជ កថ់កំែណទ្រមងរ់បស់ 
ឧត្តម្រកុម្របឹក  ្រតូវករធនថ ឧត្តម្រកុម្របឹក េនះបេងកើនសមតថភពរបស់ខ្លួន។ ្របសិនេបើ សមតថភពរបស់ 
ឧត្តម្រកុម្របឹក  ្រតូវបនបេងកើនេនះ ្រកុមជំនួយករេនះគួរែត្រតូវរ ំ យ។ 

 ២៨. បចចុបបននេនះ ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម ពំុមនអំ ចជក់ កេ់ដើមប ី េលើកសទួយដល់ករ 
ែតង ងំ្រស្តីចូលកនុងអងគេច្រកមេនះេទ។ សព្វៃថងេនះ មន្របមណែត១០ភគរយៃន អងគេច្រកមប៉ុេ ្ណ ះជ 
្រស្តី ែដលមនេច្រកម្រស្តី្របែហលជ៣៥រូប រមួបញចូ លទងំ្រពះ ជ ជញ ផងកនុងចំេ មេច្រកមសរុប្របមណ 
ជ៣៥០រូប។ មនសមជិកជ្រស្តីមយួរូបៃនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម គឺេ កជំទវជ ង អគគ្រពះ ជ 
ជញ អមតុ ករកពូំល ែដលជសមជិក ងំពឆីន ២ំ០០៩មក។ 

 ២៩. កលពែីខមក  ឆន ២ំ០០៩ គណៈកមម ធិករលុបបំបតក់រេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តីេភទ(CEDAW) 
បនទ បព់ីពិនិតយេឡើងវញិេលើរបយករណ៍របស់្របេទសកមពុជ មករត្រមូវេ្រកមអនុសញញ េនះ បនផ្តល់អនុ- 

សន ៍េនកនុងករផ្តល់េយបល់ចុងេ្រកយរបស់ខ្លួន(CEDAW/C/KHM/CO/3) ថ រ ្ឋ ភបិលបេងកើតនូវ ”វធិន 
ករនន ែដលជលទធផល នឹងបេងកើនចំននួ្រស្តីេនកនុងករយិល័យ មករេ្រជើសេរ ើស និងែតង ងំ រមួបញចូ ល 
ទងំេច្រកមផងែដរ”។ វធិនករែបបេនះ គួរែតរមួបញចូ លនូវវធិនករពិេសស េដើមបេីលើកសទួយ្រស្តី ផ្តល់ករ 
បណ្តុ ះប ្ត ល និងផ ព្វផ យ ករយល់ដងឹយ៉ងសកមម។ កំែណទ្រមងឧ់ត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមគួរែត ច 
ផ្តល់ ណត្តិជក់ ក ់កនុងករេលើកសទួយ្រស្តី េនកនុងវជិជ ជីវៈតុ ករ ឲយ្រសប មអនុ សនេ៍នះ។ 

៥. បញ្ហ ននេនកនុងនីតវិធិគីតយុិត្ត ិ

 ៣០. ថ្វីេបើមនករធនរបស់រដ្ឋធមមនុញញ  និងអតថភិពៃន ថ បន័េផ ងៗ េដើមបេីលើកសទួយ និងករពរ 
ឯក ជភពរបស់ ថ បន័េនះកេ៏ យ កអ៏នក យករណ៍ពិេសសយល់េឃើញថ អងគេច្រកមពុបំនេធ្វើករឲយមន 
្របសិទធភព ឯក ជ និងអនគតិ មែត ចេធ្វើេទបនេនះេទ។ ដូេចន ះេហើយ េ កេសនើសំុេធ្វើករេលើកេឡើងនូវ 
កង្វះខតននេនកនុងនីតវិធិីតុ ករ ជមយួនឹងជំនួយៃនករណីសិក កនុងវស័ិយសិទធមិនុស សំខន់ៗ ពីរ ែដល 
កមពុជកំពុង្របឈមមុខនេពលបចចុបបនន៖ សិទធលំិេន ្ឋ ននងិសិទធិទកទ់ងនឹងដីធ្លី និងេសរភីពៃនករបេញចញ 
មត។ិ ឧទរណ៍ទងំេនះ ឆ្លុះបញច ំងពបីញ្ហ ធំៗនន ែដលកពុំងេកើតេឡើងេនកនុង្របេទសេនះ។ 
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 ក. សិទធលំិេន ្ឋ ន និងសិទធទិកទ់ងនងឹដធី្ល ី

 ៣១. បញ្ហ ននជុំវញិវ ិ ទសិទធិេលើដធី្លីនន និងបញ្ហ ករបេណ្ត ញេចញ បន្តេនជ្របធនបទេក្ត េន 
េលើទំពរ័ រពត័ម៌នកនុង្របេទសកមពុជេនេឡើយនេពលបចចុបបននេនះ។ លកខណៈៃនករ្រគប្់រគង និងេ្របើ្របស់ 
ដីធ្លរីបស់រ ្ឋ ភបិលស្រមបេ់គលបណំងេផ ងៗ បន្តេនជបញ្ហ ដច៏មបងមយួ។ ករចបយ់កដេី យបុគគលមន 
អំ ច កដូ់ចជ្រពតឹ្តិករណ៍ែដលេកើតមនជ្របច។ំ ករផ្តល់សមបទនដេីសដ្ឋកិចចេទឲយ្រកុមហុ៊ននន នងិ 
ជំនញួដីធ្លី ផ្តល់ផលវបិកយ៉ងធងនធ់ងរ ស្រមប្់របជជន្រកី្រកេនតំបន់ ច្់រសយលនិងទី្រកុង កដូ៏ចជ្របជជន 
ជនជតិេដើមផងែដរ។3 គិតែតកនុងឆន ២ំ០០៩ប៉ុេ ្ណ ះ យ៉ងេ ច ស់មនករបេណ្ត ញេចញចំនួន២៦ករណី 
ែដលបនប ្ត លឲយមន្របជជន្របមណជ២៧,000នក ់្រតូវផ្ល ស់ទលំីេនថមី េនកនុង្របេទសកមពុជ។ ចបប ់
ភូមបិលឆន ២ំ០០១ មនែចងអំព្ីរកបខណ្ឌ គតយុិត្តិេដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ននៃនកមមសិទធិដធី្លី ប៉ុែន្តមនបញ្ហ ជ 
េ្រចើន កនុងករអនុវត្តចបបេ់នះឲយបន្រតងឹ្រតូវ។ េឆ្លើយតបេទនងឹបញ្ហ ទងំអស់េនះេហើយ ែដលដេំ ះ្រ យ 
េលខ១២/២៥ របស់្រកុម្របឹក សិទធមិនុស  បនជំរុញឲយរ ្ឋ ភបិល បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមប ី
េ ះ្រ យបញ្ហ កមមសិទធដិីធ្លេី យសមធមន៌ងិឆបរ់ហ័ស េនកនុងលកខណៈយុត្តិធម ៌និងេបើកចហំ អនុេ ម ម 
ចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ េ យេធ្វើករព្រងងឹករអនុវត្តចបប ់ មរយៈករបេងកើតេសចក្តីែណនថំន កជ់តិនន 
េដើមបបីភំ្លអឺពំីនីតិវធិីែដលពកព់ន័ធនន។ ចបបថ់មសី្តីពីអស មកិរណ៍ បនចូលជធរមនេនកនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១០ 
េហើយ ចររបស់រ ្ឋ ភបិល ែដលបនេចញេនកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០០៩ គឺជវឌ នភពដវ៏ជិជមន េនកនុងទិសេ  
េនះ។ ចបបស់្តីពអីស មកិរណ៍ ែចងអំពីកចិចករពរដ្៏របេសើរមយួចំនួនស្រមបម់ច ស់កមមសិទធ។ិ ្រកសួងេរៀបចែំដន 
ដី បនេរៀបចំដំេណើ រករ កែ់តង ចរ ែដលេបើកឲយមនករចូលរមួ េ យអនុញញ តឲយអងគករសងគមសីុវលិ 
និងៃដគូអភវិឌ នន៍ន ចូលរមួផ្តល់គនិំតេយបល់របស់ពកួេគ។ 

 ៣២. អនក យករណ៍ពេិសស មនក្តីេ មនស ជមយួនងឹសំេណើ  ែដលេធ្វើេឡើងេ យ្របធនគណៈ 
កមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ េនកំឡុងេពលៃនកចិច្របជុំរបស់េ កកលពីែខមថុិន ឆន ២ំ០១០ កនុងករបេងកើតនូវ 
្រកុមករងរេ្រកផ្លូវករចេំពះកិចចមយួ េដើមបពីនិិតយេមើលេលើវ ិ ទដធី្លី ែដលពុទំនេ់ ះ្រ យរចួ េ យេធ្វើករ្រតួត 
ពិនតិយវ ិ ទទងំេនះ េហើយេសនើជអនុ សនន៍ន េដើមបែីស្វងរកដំេ ះ្រ យេនកនុងលកខណៈគតិយុត្តិ និង 
យុត្តធិមម៌យួ។ សមសភពរបស់្រកុមករងរេនះ មនតំ ងមន កម់កពីករយិល័យរបស់េ ក (គណៈកមម  
ធិករសិទធិមនុស កមពុជ) តំ ងមន ក ់ មកពីករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិ 
មនុស ្របច្ំរបេទសកមពុជ(OHCHR-Cambodia) និងតំ ងមយួចំននួេទៀត មកពីអងគករសងគមសីុវលិ ែដល 
                                                            
3 េនែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ េយង មព័តម៌ន ធរណៈរបស់្រកសួងកសិកមម សមបទនដីេសដ្ឋកិចច្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊នចំនួន៨៥ ែដល្រគបដណ្ត ប ់
ៃផទដីសរុបទំហំ៩៥៦,៦៩០ហិ ។ មករ យតំៃលរបស់អងគករសងគមសីុវលិ ៃផទដីមនទំហំធំជងេនះ។ សូមចូលេទhttp://www.elc.maff.gov.kh/index.html 
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េធ្វើករេលើបញ្ហ ដធី្លី។ េ យយល់េឃើញអពំីអសមតថភពៃន ថ បន័ែដលមន្រ បន់ន កនុងករេ ះ្រ យ 
វ ិ ទមយួចនំួន រមួផ នំងឹកង្វះៃនសំណងស្រមបបុ់គគលនន អនក យករណ៍ពេីសស បន ្វ គមនសំ៍េណើ េនះ 
ថ្របកបេ យភព ថ បន េ យែថ្លងថ យន្តករេ្រកផ្លូវករថមេីនះ ពុំជំនសួឲយ ឬបនថយ នុភពរបស់យន្តករ 
ននែដលមន្រ ប ់ ដូចជគណៈកមមករសុរេិយដី តុ ករ ឬ ជញ ធរជតេិ ះ្រ យទំនស់ដធី្លីេនះេទ។ 
អនក យករណ៍ពេិសស េលើកទកឹចិត្តឲយមនកិចចពិភក ននែដល្របកបេ យសហ្របតិបត្តិករ កនុងចំេ ម 
អនកពកព់ន័ធនន អំពតួីនទីសម្រសប ែដលយន្តករែបបេនះ ចេធ្វើេទបន កនុងកររមួចំែណកែស្វងរកដំេ ះ 
្រ យស្រមបទ់នំស់ដធី្លីពិបកៗ ឬករណីបេណ្ត ញេចញនន។ កមមវតថុរបស់្រកុមករងរេនះគរួែតជកិចចសនទន 
ែបប ថ បន េ យតម្ល ភព រ ងរ ្ឋ ភបិល OHCHR-Cambodia និងសងគមសីុវលិ (រមួទងំសេម្លងរបស់ 
សហគមនន៍ន) េដើមបេីធ្វើឲយកិចចករេនះ ក្ល យជករកចិចខតិខ្ំរបឹងែ្របងដម៏ន រៈ្របេយជន។៍ អនក យករណ៍ 
ពិេសស សងឃមឹថ ្រកុមករងរមយួ ច្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុងេពលអនគតដឆ៏ប់ៗ េនះ។ 

 ខ. េសរភីពៃនករបេញចញមតិ 

 ៣៣. េសរភីពៃនករបេញចញមត ិ គឺជសរៃសឈមៃនលទធិ្របជធិបេតយយ ប៉ុែន្ត បន្តេនជកង្វល់ដ ៏
ចមបងមយួេនកនុង្របេទសកមពុជ។ កដូ់ចជពុមំនករបក្រ យសម្រសប ចេំពះបទបរ ិ េករ ្តិ៍ៃនបទបបញញត្តិ 
្រពហមទណ្ឌ សមយ័អន្តរកល(UNTAC)េឡើយ ែដលជយួ េធ្វើឲយមនសមម្រតរ ងកិចចករពរកតិ្តិយសឯកជន និង 
ករផ្តល់ពត័ម៌នជ ធរណៈែដលពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ ននៃនផល្របេយជន៍ ធរណៈ។ ចបបទ់កទ់ិននឹងបទ 
បរ ិ េករ ្តិ៍និងបទផ យពត័ម៌នមនិពិត ្រតូវបនេ្របើ្របស់យ៉ងសំរតិសំ ងំបផុំត និងកនុងលកខណៈលំេអៀង្របឆងំ 
នឹងអនក រពត័ម៌ន សកមមជនសិទធមិនុស  នងិអនកដឹកនកំនុងជួរនេយបយនន។ ចំែណកតុ ករ កដូ់ចជ 
ពុំបក្រ យចបប ់ និងករកំរតិេលើេសរភីពៃនករបេញចញមត ិ ឲយ្រសប មចបបជ់តិេនះេទ នងិមនិអនុេ ម 
មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ។ អភយ័ឯកសិទធិសភរបស់អនកតំ ង ្រស្តបរូីប មនេ កសម រង ុ ី េ ក្រសីម ួ សុខ 

ហួ និងេ កហូ ៉ ន ់ ែដលសុទធែតមកពីគណៈបក ្របឆងំ ្រតូវបនដក េនកនុងឆន ២ំ០០៩ េដើមបេីបើកផ្លូវស្រមប ់
ឲយមនករេធ្វើបណ្តឹ ង ជញ ពីបទបរ ិ េករ ្តិ៍ និង/ឬបទផ យពត័ម៌នមនិពិត ្របឆងំនឹងពួកេគ។ 

 ៣៤. េនកនុងបណ្តឹ ងទងំេនះ ពំុមនតំ ង ្រស្តជបេ់ចទ មន ក ់ ្រតូវបនផ្តល់ឱកសឲយ ក ់
េរឿងក្តីរបស់ពកួេគ ចូលេទរដ្ឋសភ ឬេធ្វើករបដេិសធតបេទនឹងបណ្តឹ ងទងំេនះេឡើយ។ ករអនុវត្តែបបេនះ 
្របឆងំនឹងេគលករណ៍មូល ្ឋ នៃនយុត្តិធម ៌ ែដលតរូំវថ ្រគបជ់នែដល្រតូវបនេចទ្របកនព់ីអំេពើេលមើស ឬព ី
ករ្រប្រពឹត្តបទេលមើស ្រតូវែតទទួលបននូវឱកសកនុងករបង្ហ ញនូវេរឿងក្តរីបស់ខ្លួន មុនេពលបណ្តឹ ង ្រតូវបនចត ់
ករ្របឆងំនឹងពួកេគ។ េទះជដូេចន ះក្តី តុ ករពុេំអើេពើនឹងបញ្ហ ែបបេនះេឡើយ េនេពលែដលសេ្រមចផ្តនទ  
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េទសពកួេគពីបទបរ ិ េករ ្តិ៍។ ដូចគន ផងែដរ ករេចទ្របកន ់ នងិ កព់នធនគរអនក រពត័ម៌ន ដូចជេ ក 
ហង  ច្រក (និពនធនយកៃន រពត័ម៌ន្របឆងំ ែខមរមច ស់្រសុក) និងអនក រពត័ម៌នមន កេ់ផ ងេទៀត (េ ក 
រស់ សុឃិត) ពំុគរួេកើតេឡើងេនកនុង្របេទសែដល្របកនយ់កលទធិ្របជធិបេតយយជធមម េនះេទ េ យ រែត 
សកមមភពរបស់ពួកេគពុំបនបពំនេលើចបប ់និងស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈឬក៏ កក់រគំ មកែំហងដល់សន្តិសុខ 
ជតរិបស់្របេទសកមពុជេនះេឡើយ។ 

 ៣៥. ករណីរបស់េ កហង  ច្រក ជទឡ្ហីករណ៍ពិេសសមយួែដលឆ្លុះបញច ំងអំពកីរអនុវត្តៃនវស័ិយ 
តុ ករេនកនុង្របេទសកមពុជ។ កលពែីខឧសភ ឆន ២ំ០០៩ េ កបន្របឈមនងឹបណ្តឹ ងបទបរ ិ េករ ្តិ៍ែដល 
ប្តឹងេ យេមធវតីំ ងឲយេ កសុខ ន (ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងរដ្ឋម្រន្តទីទួលបនទុកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្ត)ី 
បនទ បព់ីកែសតរបស់េ កចុះផ យនូវអតថបទមយួ កលពីៃថងទ៥ី-៧ ែខេម  ឆន ២ំ០០៩ េ្រកមចំណងេជើង 
ថ “ហុ៊ន ែសន ប្រងក បម្រន្តី ្រកក ់ នងិពុករលួយែដលេធ្វើករេនជុំវញិសុខ ន”។ អតថបទេនះបនែថ្លងថ 
េ កសុខ ន ពុទំទួលបនករទុកចិត្តពីេ កនយករដ្ឋម្រន្តីដូចពីអតីតកលេឡើយ។ េនៃថងទី២១ ែខឧសភ 
ឆន ២ំ០០៩ េ កបនចុះផ យអតថបទមយួេទៀត េ្រកមចំណងេជើងថ “ម្រន្តេី ម ះ្រតងន់ឹងសុខ ន ្របឈម 
នឹងករដកដំែណង”។ អតថបទទងំពីរេនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យតុ ករ ជធនីភនេំពញ នងិេ យ  
ឧទធរណ៍ ជភស្តុ ង កនុងករែស្វងរកពរុិទធភពរបស់គតព់បីទផ យពត័ម៌នមនិពិត និងផ្តនទ េទសឲយជបព់នធ 
នគរមយួឆន  ំេទះបីជអតថបទរបស់គតពំុ់បន កក់រគំ មកំែហងដល់ចបប ់ស ្ត បធ់ន ក់ ធរណៈ ឬសន្ត-ិ 
សុខជតិរបស់្របេទសកេ៏ យ។ 

 ៣៦. អ្វីែដលគួរឲយចប់ រមមណ៍ផងែដរេនះគឺថ េនកំឡុងេពលចតក់រសំណំុេរឿងេនះ តុ ករ 
ទងំពីរថន ក ់ ពុំបនយកចបប់ រពត័ម៌នមកអនុវត្តនេ៍នះេទ ែដល មចបបេ់នះ ្រតូវត្រមូវឲយភគីរងករបះ៉ 
ពល់ពកីរចុះផ យេនះ ស្វះែស្វងឲយេ កហង  ច្រក ដកេចញនូវអតថបទេនះ ឬមនសិទធេិដើមបេីឆ្លើយតបេទ 
នឹងអតថបទេនះ។ ភ្ល មៗ បនទ បព់ី្រតូវបនផ្តនទ េទសេ យតុ ករ ជធនីភនេំពញ េ កហង  ច្រក ្រតូវបន 
ឃតខ់្លួនេនេខត្តបតដ់ំបង រចួបញជូ នេទមណ្ឌ លែកែ្របទី១(ម១)។ េ កបនប្តឹងឧទធរណ៍្របឆងំនងឹ ល្រកម 
េនះ ប៉ុែន្ត ឧទធរណ៍ សេ្រមចរក ល្រកមរបស់ ដំបូងេនះ។ េ កហង  ច្រក ពុបំនប្តងឹ ទុកខ 

លដីករបស់ ឧទធរណ៍ េទតុ ករកពូំលេនះេទ េ យេ កេជឿថ ជករឥត្របេយជន។៍ េន 
កំឡុងេបសកកមមរបស់េ ក េនកនុងែខមក  ឆន ២ំ០១០ អនក យករណ៍ពេិសស បនចុះសួរសុខទុកខេ ក 
ហង  ច្រកេនកនុងពនធនគរ។ េ្រកយមកេទៀត េ ក្រតូវបន្រពះ ជទនេទសេ យ្រពះម ក ្រត េនកនុង 
ែខេម  ឆន ២ំ០១០ និង្រតូវបនេ ះែលង។ 
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 ៣៧. ល្រកមរបស់តុ ករទងំពីរ េផ្ត តសំខនេ់ទេលើេចតនអសុទធចិត្ត ៃនករសរេសរអតថបទ 
េនះ ្រពមទងំពត័ម៌នេនះជេរឿងមនិពតិ។ តុ ករ ពុំបនទញេហតុផលផ្លូវចបប ់អំពីមូលេហតុ ឬ មរេបៀប 

 ែដលអតថបទរបស់េ កហង  ច្រក ចនឹងបះ៉ពល់ដល់សន្តិសុខ ធរណៈ ែដលជធតុផ ដំសំ៏ខនៃ់ន 
បទផ យពត័ម៌នមនិពិត េ្រកមម្រ ៦២ ៃនបទបបញញត្ត្ិរពហមទណ្ឌ សមយ័អន្តរកល(UNTAC)។ គួរឲយចប ់
រមមណ៍ខ្ល ងំ ស់ ែដល្រពះ ជ ជញ ពុបំនេសុើបអងកតករណីេនះេទ ប៉ុែន្តបនបញជូ នសំណំុេរឿងេនះេ យ 

ផទ ល់េទេច្រកមជំនុំជ្រមះែតម្តង។ េច្រកមេសុើបសួរ កពុ៏បំនចូលរមួកនុងករេសុើបសួរេលើេរឿងក្តីេនះផងែដរ។ 
អតថបទទងំេនះ ្រតូវបនចុះផ យេនកនុងែខេម  និងឧសភ ឆន ២ំ០០៩ េហើយេ កហង  ច្រក ្រតូវបន 
ផ្តនទ េទស េនកនុងែខមថុិន ែដលជករផ្តនទ េទសមយួដឆ៏បរ់ហ័សបផុំត េទះជ មបទ ្ឋ ន កេ៏ យ។ 
ករេនះ េធ្វើឲយេគមនករសង យ័ថ តុ ករមនេចតនផ្តនទ  និង កេ់ទសេ កហង  ច្រក។ 

 ៣៨. សវនករមនភពឆបរ់ហ័សខ្ល ងំេពក ែដលេធ្វើឲយេមធវរីបស់េ កហង  ច្រក ពុមំនេពល 
េវ  កនុងករេរៀបចកំរពរេរឿងក្តេីនះ។ េ កបនសំុឲយេច្រកមេលើកសវនករេទេពលេ្រកយ ប៉ុែន្តសំេណើ  
េនះ្រតូវបនបដេិសធ។ ទងំេ កហង  ច្រក និងេមធវរីបស់េ ក សុទធែតពុំមនឱកស កេ់សចក្តីទញ 
េហតុផល េទកនុងភស្តុ ងេ ះបនទុក។ សវនករមនរយៈេពល្របែហលជមយួេម៉ង េហើយេ កហង  ច្រក 
្រតូវបនសេ្រមចថមនពិរុទធភពេ យកបំងំមុខ។ បនទ បព់្ីរតូវបនឃតខ់្លួន េមធវរីបស់េ ក កប៏នប្តឹង 
ឧទធរណ៍។ េមធវកីរពរ បនេធ្វើេសចក្តទីញេហតុផលយ៉ងរងឹមថំ េនះពំុែមនជបទ្រពហមទណ្ឌ េនះេទ ប៉ុែន្តជ 
បញ្ហ រដ្ឋបបេវណីសុទធ ធ េ យ រែតអតថបទរបស់េ កហង  ច្រក ពំុបងកឲយមនភពរេំជើបរជួំលដល់ ធ 
រណៈ ឬក៏ កក់រគំ មកំែហងដល់សន្តិសុខជតិេនះេទ ប៉ុែន្តគណៈវនិចិឆយ័របស់ ឧទធរណ៍ ពំុអនុញញ តឲយ 
គត ់ កប់ញចូ លេសចក្តីទញេហតុផលរបស់គតេ់ឡើយ។ អងគេច្រកមេផ្ត តករយកចិត្តទុក ករ់បស់ពួកេគ េទ 
េលើែតេធ្វើឲយេ កហង  ច្រក រភពចំេពះបទេចទ្របកនេ់នះ ជជងចូលេទែស្វងរកអងគេហតុៃនេរឿងក្តី 
េនះ។ 

 ៣៩. អនក យករណ៍ពេិសសដឹងថ មនកររកីចំេរ ើនជវជិជមនមយួចំនួន េនកនុងេរឿងក្តកីន្លងមកទក ់
ទិននឹងករបក្រ យៃនចបបស់្តីពីបទផ យពត័ម៌នមនិពិត។ ឧទហរណ៍ែបបេនះមយួ គឺ ល្រកមរបស់ 
តុ ករេខត្ត ែកវ ែដលបនសេ្រមចឲយអនកករពរសិទធិមនុស ពរីរូប (េ កជប ឈវី នងិេ កខមឹ រុន) 
អនក រពត័ម៌ន សីុេសរមីន ក(់េ កសុខ េសរ)ី និងតំ ងសហគមនច៍មពីររូប(េ កនី ន និងែសបសឺន) 
រចួខ្លួនពីបទផ យពត័ម៌នមនិពិត។ បទេចទ្របកនេ់នះ ្រតូវបនប្តឹង្របឆងំនងឹបុគគលទងំ្របរូំប បនទ បព់ីករ 
សមភ សនេ៍នវទិយុ សីុេសរ ី កលពីែខធនូ ឆន ២ំ០០៨ ែដលេនកឡុំងៃនបទសមភ សនេ៍នះ ពួកេគបនេចទអំពី 
អំេពើពុករលួយ ែដលបន្រប្រពឹត្តេ យម្រន្តីមូល ្ឋ នកនុងភូមកិពំងទ់ួល េខត្ត ែកវ។ ពួកេគ្រតូវបនេចទ្របកន ់
េនកនុងែខតុ  ឆន ២ំ០០៩ ជ ទិ៍ ពីបទផ យពត័ម៌នមនិពិតេ្រកមបទបបញញត្តៃិនចបប្់រពហមទណ្ឌ សមយ័អន្តរ 
កល(UNTAC)។ បទេលមើសេនះ ទមទរនូវធតុផ ៃំនេចតនទុចចរតិ និងភស្តុ ង ែដលបញជ កថ់ ពត័ម៌នែដល 
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បនផ ព្វផ យេទេនះ នឹង ”បះ៉ពល់ ឬែដលទនំងនឹងបះ៉ពល់ដល់សន្តសុិខ ធរណៈ”។ កនុងករសេ្រមចចិត្ត 
ទំ កក់រេចទ្របកនព់ីបទផ យពត័ម៌នមនិពតិ តុ ករេខត្ត ែកវបនែថ្លងយ៉ងជក់ កថ់ ពុំមនេចតន 
ទុចចរតិ្រគប្់រគនេ់ដើមបី កប់នទុកេលើជនជបេ់ចទ។ េនះគឺជកររកីចេំរ ើនដគ៏រួឲយ ្វ គមន ៍ េហើយអនក យករណ៍ 
ពិេសសសងឃមឹថ តុ ករេផ ងៗេទៀត នឹងយកគរំូ មករសេ្រមចេនះ ចំេពះករណីបទបរ ិ េករ ្តិ៍ និងផ យ 
ពត័ម៌នមនិពិតនេពលអនគត េ យែស្វងរកឲយេឃើញនូវអងគេហតុរបស់េរឿងក្តី និងផ្តល់នូវករទញេហតុផល 
គតយុិត្តិស្រមប់ ល្រកមរបស់ពួកេគ។ េទះជដូេចន ះក្ត ី អនក យករណ៍ពិេសសកស៏ងឃមឹផងែដរថ បណ្តឹ ង 
ឧទធរណ៍របស់្រពះ ជ ជញ ចំេពះេរឿងក្តីេនះ នងឹពុនំឲំយមនករបដិេសធ ល្រកមេនះ េនះេទ។ 

៦. ករ្របឈមចមបងៗស្រមបវ់ស័ិយតុ ករ 

 ៤០. េនកនុង្របេទស្របកនយ់កលទធិ្របជធិបេតយយ តុ ករគរួែតមនលទធភពេធ្វើឲយយុត្តធិម ៌មន 
ឧត្តមនុភពេទេលើនេយបយផ្ត ចក់រ។ ជបឋម គជឺភរកិចចរបស់អងគេច្រកម កនុងករករពរឯក ជភព 
និងបូរណភពរបស់ខ្លួន ្របឆងំនឹងករេ្រជ តែ្រជកខងនេយបយ និងហរិញញ វតថុ ពខីងេ្រក។ តុ ករមន 
កតព្វកិចចែស្វងរកយុត្តិធម្៌រសប មរដ្ឋធមមនុញញ  និងចបប ់ ែដលជែផនកមយួៃននិយម និងបទ ្ឋ នយុត្តធិម ៌ភព 
្រតឹម្រតូវ និងនីតិវធិី្រតមឹ្រតូវែដល្រតូវបនទទលួជសកល ប៉ុែន្តតុ ករខ្វះនូវរចនសមពន័ធរូបវន្ត នងិគតយុិត្តិែដល 
ចបំចេ់ដើមបផី្តល់លទធភពឲយ ថ បន័េនះ ចេធ្វើករងររបស់ខ្លួន កនុងនមជអងគតុ ករឯក ជមយួ។ មករ 
ទទលួ គ ល់របស់រ ្ឋ ភបិលផទ ល់ខ្លួន “វស័ិយតុ ករ ពំុទនទ់ទលួបនករទុកចិត្តទងំ្រសុង ពី ធរណៈេន 
េឡើយ ។”4  មរយៈករព្រងឹងឯក ជភពរបស់្របពន័ធតុ ករ និងបង្ហ ញពីករេប្តជញ ចតិ្តរបស់ ថ បន័េនះ កនុង 
ករ្របកនយ់កនតីិរដ្ឋដព៏ិត្របកដ និងព្រងឹងលទធិ្របជធិបេតយយឲយរងឹមេំឡើងេនះ ថន កដ់ឹកននំេយបយ នឹង 
បញជូ ន រដវ៏ជិជមនមយួេទដល់្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន រ ្ឋ ភបិល និងតុ ករខ្លួនឯងផទ ល់ ្រពមទងំសហគមន ៍
អន្តជតិ។ អនក យករណ៍ពិេសសយល់េឃើញថ ្របពន័ធតុ ករដម៏នឯក ជយភព មនិ្រគនែ់តេដើរតសំួខន ់
កនុងករក ងសងគមមយួ ែដលកនែ់តមនយុត្តិធម ៌ និងលទធ្ិរបជធិបេតយយប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តកន៏ឹងេលើកសទួយ 
ដល់មុខមត្់របេទសជតិេនេលើឆកអន្តរជតផិងែដរ។ ឧទហរណ៍ េដើមបរីក បននូវសនទុះ និងពេន្ល នៃនករ 
អភវិឌ នេ៍សដ្ឋកចិចេនះ ្របេទសកមពុជ នឹង្រតូវករទកទ់ញនូវវនិេិយគទុនបរេទសឲយកនែ់តេ្រចើនេឡើង េនកនុង 
វស័ិយេសដ្ឋកចិចសមរមយនន។ កក្ត សំខនបំ់ផុតមយួចំននួ ែដលភគេ្រចើនៃនអនកវនិិេយគបរេទសននយកេទ 
ពិចរ  មុនេពលសេ្រមចចតិ្ត េដើមបវីនិេិយគនូវចំននួ ច្់របកដ់េ៏្រចើនសនធឹកសនធ ប ់ េទកនុង្របេទស មយួ 
េនះ គឺតុ ករដម៏នឯក ជភព នងិ្របពន័ធយុត្តិធមដ៌រ៏ងឹម។ំ 

                                                            
4 របយករណ៍ថន កជ់តិ កជូ់ន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស េ យ្របេទសកមពុជ៖ (A/HRC/WG.6/6KHM/1, para 101) 
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 ៤១. េទះបជីរដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជែចងអំពីករែបងែចកអំ ចរ ង អងគករធំទងំ 
បីរបស់រដ្ឋកេ៏ យ កេ៏នកនុងករអនុវត្តជកែ់ស្តង េគពិបកនឹងែញកឯក ជភពៃនអងគករទងំបី ឲយ ច្់រសឡះព ី
គន ស់ េហើយអងគនតីិ្របតិបត្ត ិែតងមនឧត្តមនុភពេលើអងគតុ ករ ទងំ មរូបភពៃនករផ្តល់ធនធននន 
ដល់តុ ករ ឬកនុងករែតង ងំតំែណងេផ ងៗ ៃនវស័ិយតុ ករ។ ករលំបក េនែតជករ្របឈមស្រមប ់
្របេទសេនះ កនុងករអនុវត្តនតីិរដ្ឋ េលើកសទួយ និងករពរសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ។ អនក យករណ៍ពេិសស មន 
ករយល់ដងឹអំពីផលបះ៉ពល់ ៃនអតីតកលដេ៏ខ្ល ចផ  េលើ្របពន័ធតុ ករ េហើយសែម្តងនូវករេកតសរេសើរ 
ចំេពះកិចចខិតខកំនុងករក ងវស័ិយេនះេឡើងវញិ។ េទះជដូេចន ះកេ៏ យ ្របពន័ធតុ ករេន្រតូវករេពលេវ  
យូរេទៀត េដើមបបីញចូ ល និង ថ បននូវឯក ជភពរបស់ខ្លួន ចំែណកឯអងគនីតបិបញញត្តិ និងអងគនតិី្របតិបត្តិ ្រតូវែត 
អនុមត័នូវវធិនករមយួចំនួនេដើមបផី្តល់លទធភពឲយអំ ចតុ ករ ចសេ្រមចបននូវកចិចករេនះ។ ជេរឿយៗ 
និងជពិេសស េនកនុងេរឿងក្តនីេយបយធំៗ ្របពន័ធតុ ករ កដូ់ចជបនអនុញញ តឲយខ្លួន ្រតូវបនេ្របើ្របស់ 
ឬយកេធ្វើជឧបករណ៍ស្រមបេ់គលបំណងនេយបយ ឬឯកជនសុទធ ធ។ 

 ៤២. ្របជពលរដ្ឋពុំមនទនុំកចតិ្តថ តុ ករនងឹផ្តល់យុត្តិធមេ៌ យឥតលំេអៀងេនះេទ។ ជផល 
វបិក ្របជពលរដ្ឋស្វះែស្វងរកវធីិ ្រស្តេ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របពន័ធតុ ករនន ែដលនឲំយកនែ់តរេងគ ះរេងគើ 
ដល់នីតិរដ្ឋែថមេទៀត។ េនកនុងវ ិ ទដីធ្លី សហគមនន៍នមនទេំនរចងែ់តេគចពី្របពន័ធតុ ករ េ យេធ្វើញញត្តិ 
េទកនអ់នកដឹកនកំពូំលៗ ឲយជួយ េធ្វើអន្ត គមនដ៍ល់ពួគេគ ែដលករេនះ កនែ់តព្រងឹងដល់អំ ចនីត្ិរបតិបត្តិ 
ែដលរងឹមរំចួេ្រសចេហើយេនះ ឲយកនែ់តរងឹមែំថមេទៀត។ មុនេពលស្រងគ មសីុវលិ ្រពះបទនេ ត្តម សីហនុ ជ 
តួអងគចមបងែដលទទួលញញតិ្តទងំេនះ។ បចចុបបនន ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន្រកុម បន្តបនទ បគ់ន សឹងែតយកសួនចបរទល់ 
មុខលំេន ្ឋ នរបស់េ កនយករដ្ឋម្រន្តីទងំេនេខត្តក ្ត ល នងិភនេំពញ េធ្វើជទី ងំេបះជំរុជំអចិៃ្រន្តយ ៍ េទ 
េហើយ។ េ កនយករដ្ឋម្រន្ត ីេធ្វើអន្ត គមនជ៍ញឹកញបេ់ដើមបេីឆ្លើយតបេទនងឹករេធ្វើញញត្តិេ យផទ ល់របស់្របជ 
ពលរដ្ឋឯកជននន។ 

 ៤៣. គុណភពៃននីតិវធិីទញេហតុផលគតិយុត្តិ េនកនុងេពលសវនករ មនកំរតិទប គរួឲយអស់ 
សងឃមឹ េហើយជញឹកញបសឹ់ងែតគម នផង។ េទះជេនកនុងកែំណទ្រមងថ់មីៗ េនះ បន កជ់លកខខណ្ឌ ត្រមូវ ឲយ 
តុ ករបញចូ លករទញេហតុផលសំ ងេហតុេទកនុង ល្រកមរបស់ខ្លួនក្តី កេ៏ច្រកមននក្រមនឹងបញចូ លករ 
ទញេហតុផលែបបេនះ េដើមបគី្ំរទ ល្រកមរបស់ខ្លួន ស់។ ទំនកទ់ំនងេហតុផលៃនករទញេហតុផល 
គតយុិត្តិមយួចំនួន ជទូេទមនលកខណៈពិបកយល់។ េទះបជីេនកនុងេរឿងក្តកំីរតិខពស់នន ដូចជទកទ់ិននឹង 
សមជកិសភេ ក្រសីមូ សុខហួរ នងិសមជិកថន កដ់ឹកនគំណៈ្របឆងំ កតុ៏ ករេន្រគបជ់នថ់ន ក ់ ពំុបន 
ផ្តល់ករទញេហតុផលគតិយុត្តិ ែដលគួរឲយេជឿជកប់ន េដើមបគី្ំរទ ល្រកមរបស់ពួកេគេនះេទ។ ជជង 
ែស្វងរកអងគេសចក្តីៃនេរឿងក្តី អងគតុ ករមនទំេនរេចញ ល្រកម ែផ្អកេទេលើែតមូល ្ឋ នបេចចកេទសសុទធ 
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ធ។ កនុងឧទហរណ៍មយួេទៀត វ ិ ទដីធ្លីេនេកះេព្រជ(េកះមយួកនុងទេន្លប ក)់ ជធនីភនេំពញ បន 
កប់ណ្តឹ ងេទតុ ករ ជធនីភនេំពញ្របឆងំនឹង្រគួ រ្របជពលរដ្ឋមយួចនួំនែដល ងំទីលំេនេលើេកះេនះ។ 

បណ្តឹ ងេនះផទុយនឹងចបប ់ េ យ រែតដេីនះពំុមនចុះបញជ ី ដូេចន ះេហើយ ្រតូវសថិតេនេ្រកមសមតថកិចចរបស់ 
គណៈកមម ធិករសុរេិយដ ីដូចមនែចងេ្រកមម្រ ៤៧ ៃនចបបភ់ូមបិល ឆន ២ំ០០១។ មជឈមណ្ឌ លអបរ់ចំបប ់
សំ បស់ហគមន ៍ (CLEC ែដលជអងគករជនួំយែផនកចបបម់យួេនកមពុជ) េមធវនីនែដលតំ ងឲយ្រគួ រ 
ទងំេនះ បនេសនើសំុេផទរេរឿងក្តីេនះេទឲយគណៈកមម ធិករសុរេិយដីវញិ ប៉ុែន្តតុ ករេនែតបន្តនីតវិធិេីលើេរឿងក្ត ី
េនះ េហើយបនសេ្រមចឲយ្រគួ រទងំេនះចកេចញ នងិឲយទទួលយកសំណងកនុងអ្រ ទបជងអ្រ ទផី រ។ 
េមធវទីងំេនះ បនេសនើសំុឲយចតរ់េបៀប រហូតទល់ែតេរឿងក្តចីំបង (េផទរេរឿងេទគណៈកមម ធកិរសុរេិយដ)ី ្រតូវ 
បនសេ្រមច។ ជធនីេធ្វើសំេណើ តប េហើយតុ ករ ជធនីកប៏នសេ្រមចឲយ ជធនីឈនះ។ 
មនករអះ ងមកថ េច្រកមបននិយយថេ កពុំចង់ ្ត បភ់ស្តុ ងែដលេមធវេី កបង្ហ ញអពំីសិទធេិភគៈ 
េនះេទ េ យែថ្លងថ “ ជធនីឲយេរឿងក្តមីកខញុកំន”់ េហើយ។ ពុមំនករវភិគគតយុិត្តិេទេលើអងគេហតុៃន 
េរឿងក្តីេនះេទ។ ្រគួ រពីរបនសេ្រមចប្តឹងឧទធរណ៍។ ឧទធរណ៍សេ្រមចតំកល់ ល្រកមរបស់ ដំបូង 
ទុកជបនករ។ មនេរឿងក្ត្ីរសែដងគន េនះជេ្រចើនេទៀត។ 

 ៤៤. េ យ រែតអវត្តមនៃនចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  កនុងករធនដល់មុខ 
តំែណងនិងឯក ជភពរបស់ពួកេគ អងគេច្រកម កដូ់ចជកពុំងបំេពញមុខងររបស់ខ្លួនេនកនុងបរយិកសខ្ល ច 
រ  េទះតចិ ឬេ្រចើន េ យពកួេគ្រតូវ្របុង្របយត័ន េចៀស ងេបះជំ ន មយួ ែដល ចទទួលរងកររះិគន ់
ពីសំ កម់្រន្តីមនអំ ច និងមនតែំណងធំៗ។ រេបៀបែដលពួកេគេឆ្លើយតបេទនឹងបរយិកសែបបេនះ ែស្តង 
បង្ហ ញយ៉ងចបស់ពឥីរយិបទរបស់ពួកេគ េនកនុងេរឿងក្តីែដលពកព់ន័ធនឹងនេយបយ។ បចចុបបនន អងគេច្រកម 
សថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងៃនចបបស់្តីពលីកខន្តិកៈម្រន្តី ជករសីុវលិ េហើយអនកែដលមន យុេ្រចើនជង៦០ឆន  ំ ច 
កប់ងខំឲយចូលនិវត្តន៍ មឆនទ នុសិទធរិបស់អំ ចនីតិ្របតិបត្តិ ឬរក តំែណងរហូតដល់ យុ៦៥ឆន  ំស្រមបភ់ក្តី 

ភពខងនេយបយ។ ្រពះ ជ ជញ នន មនទំេនរទទលួកនប់ណ្តឹ ង្រពហមទណ្ឌ  ពីម្រន្តីនេយបយជនខ់ពស់ 
នន េ យមនិ ទ កេ់សទើរ -- ជពិេសសករណីបណ្តឹ ងបទបរ ិ េករ ្តិ៍ នងិផ យពត័ម៌នមនិពិត េហើយស្រមប ់
េរឿងក្តីែបបេនះ ែតងែតបញចបេ់ យករផ្តនទ េទស េទះបីជខ្វះភស្តុ ង កប់នទុក េហើយភស្តុ ងេ ះបនទុក 
មនបរបូិរណ៍កេ៏ យ។ អងគេច្រកមេន ដំបូង កដូ់ចជមនករខ្ល ចរ  កនុងករចតវ់ធិនករ េ យ 
ឯក ជយ ជងអងគេច្រកមេនតុ ករជនខ់ពស់។ ជលទធផល អ្រ ៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ េឡើងេទដល់តុ ករ 
កំពូលមនកំរតិខពស់។ 

 ៤៥. ជទឡ្ហីករណ៍ កលពីថមីៗេនះ តុ ករកពូំលបនេចញ លដកីកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០០៨ សេ្រមច 
េ ះែលងបុរសពីររូប ែដល្រតូវបនផ្តនទ េទសពីបទឃតកមមេលើ្របធនសហពន័ធសហជពី េ កជ វជិជ  េហើយ 
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បនេសនើឲយ ឧទធរណ៍េធ្វើករ្រតួតពនិិតយេលើសំណំុេរឿងេនះេឡើងវញិ។ េរឿងក្តរីបស់បុរសទងំពីររូប បនក្ល យ 
េទជបញ្ហ ែដលទទលួបនករចប់ រមមណ៍បផុំត េ យ រ េសទើែតគម នភស្តុ ង កប់នទុក្របឆងំនឹងពួកេគ 
ទល់ែតេ ះ រឯីភស្តុ ងេ ះបនទុកមនេ្រចើនេលើសលុប។ សវនករេនដំ កក់ល ដំបូងពុអំនុេ ម 
មបទ ្ឋ ននីតិវធិីជមូល ្ឋ នេនះេទ េហើយតុ ករឧទធរណ៍ទទួលរងនូវកររះិគនយ៉់ងធងនធ់ងរពីអន្តរជត ិ

េ យពុបំនែកែ្របកំហុសទងំេនះ។ ជកែ់ស្តង ្របសិនេបើេរឿងក្តេីនះ ពុំមនករេ្រជ តែ្រជកខងនេយបយេនះ 
េទ ដំបូង គួរែតបនសេ្រមចឲយជនជបេ់ចទទងំពរីរចួខ្លួន ងំពីដំ កក់លដំបូងមកេម្លះ៉ ្រស័យ 
េ យពុមំនភស្តុ ង កប់នទុក្រគប្់រគន្់របឆងំនឹងពួកេគ េ យពុំចបំចប់រមភ ថេតើរ ្ឋ ភបិលទទលួយក 
េសចក្តសីេ្រមចេនះបនឬកអ៏តេ់នះេទ។ េច្រកមេសុើបសួរៃនេរឿងក្តដំីបូងេគ បនសេ្រមចេលើកបណ្តឹ ងេនះ 
េចលយ៉ងក្ល ន។ ពរីបីសប្ត ហ៍េ្រកយមក គត្់រតូវបនផ្ល ស់េទកនតុ់ ករេខត្ត ច្់រសយលមយួ េហើយ 
សំណំុេរឿងេនះ ្រតូវបនបញជូ នមកជំនំុជ្រមះេឡើងវញិ។ 

 ៤៦. ឧទហរណ៍មយួេទៀត ទកទ់ងនឹងេរឿងក្តី្របឆងំេមធវនីន ែដលេធ្វើករឲយមជឈមណ្ឌ លអបរ់ ំ
ចបបស់្រមបស់ហគមន(៍CLEC)។ េនកនុងែខមថុិន ឆន ២ំ០០៧ ពួកេគ្រតូវបន កឲ់យសថិតេ្រកមបណ្តឹ ង្រពហម 
ទណ្ឌ  ពីបទ “ញុះញង”់ ្របសិនេបើពួកេគបន្តតំ ងឲយសហគមនជ៍នជតេិដើមភគតិច មកពភូីមកិងយុ និងកងធំ 
កនុងេខត្តរតនៈគីរ ី ទកទ់និនឹងបណ្តឹ ងែដលពកួេគបនប្តឹង្របឆងំពណិជជករនីិដម៏នអំ ចមន ក ់ ពីបទវតិិកមមដ ី
របស់ជនជតេិដើមភគតិច។ េរឿងក្តីេនះ គឺជករប៉ុនបង៉ដបូំងរបស់សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតចិ កនុងករេ្របើ 
្របស់តុ ករ េដើមបទីទួលបនសំណង។ េនកនុងែខមថុិន ឆន ២ំ០០៧ ពណិជជករនិីមន កេ់នះ បន កប់ណ្តឹ ង 
្រពហមទណ្ឌ ្របឆងំនងឹតំ ងរបស់ភូមទិងំ១២ ែដលេមធវរីបស់ពួកេគមកពីCLEC និងអងគករជំនយួែផនកចបប ់
ៃនកមពុជ ្រពមទងំតំ ងពរីរូបៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលនន្របចេំខត្តរតនៈគីរ។ី អនក្រសីេនះបនេសនើឲយ 
្រពះ ជ ជញ េខត្តរតនៈគីរ ី េធ្វើករេសុើបអេងកតេលើេរឿងក្តីេនះ នងិេធ្វើបណ្តឹ ងពីបទឆេបក បទបរ ិ េករ ្តិ៍ បទញុះ 
ញងឲ់យ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋេ យបនសំេរចផល នងិបទញុះញងឲ់យ្រប្រពឹត្តបទេលមើសឧ្រកិដ្ឋ និងមជឈមឹេ យពំុបន 
សំេរចផល។ េទះបជីេច្រកមេសុើបសួរៃនតុ ករេខត្តរតនៈគរី ី បនេលើកបណ្តឹ ងេចល កលពែីខមនី ឆន  ំ
២០០៩ កេ៏ យ ក៏ មនលកខណៈចបស់្រកែឡត ងំពីដំបូងទីមកេហើយថ ពំុគួរនងឹមនករេធ្វើបណ្តឹ ងពីបទ 
ញុះញងេ់នះទល់ែតេ ះ ពីេ្រពះែតករញុះញងឲ់យជន មន ក ់ ទមទរសិទធិរបស់ខ្លួន មរយៈផ្លូវតុ ករ ពុំ 
ែមន និងពុំគរួក្ល យជបទេលមើសេនះេទ េទះជេនេ្រកមចបប់ កេ៏ យ។ េលើសពីេនះេទេទៀត ពណិជជ 
ករនិីរូបេនះ កប៏ន កព់កយបណ្តឹ ងេទគណៈេមធវកីមពុជ ្របឆងំនងឹេមធវទីងំ្របពីំររូបរបស់ CLEC និង 
េមធវបីរូីបរបស់អងគករជំនួយែផនកចបបៃ់នកមពុជ។ េ ក្រសីេនះបនេចទ្របកនថ់ េមធវទីងំអស់េនះបន 
ញុះញងអ់នកភូម ិ ឲយ កព់កយបណ្តឹ ង្របឆងំនងឹេ ក្រសី េ យេលើកទឹកចិត្តពួកេគឲយបរ ិ េករ ្តិ៍េ ក្រសី នងិ 
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ផ្តល់ពត័ម៌នមនិពិតដល់ រពត័ម៌ន។ មដងឹមកថ គណៈេមធវបីនេបើកករេសុើបសួរទកទ់និនងឹេមធវទីងំ 
ដបរូ់ប ប៉ុែន្តេ្រកយមកកទ៏ម្ល កក់រណីេចល េនេពលែដលគណៈេមធវទីទលួរងកររះិគនពី់សំ កអ់ងគករសិទធិ 
មនុស ទងំជតិ និងអន្តរជតិនន។ ខណៈែដលទនំស់ដធី្លីពុទំន្់រតូវបនេ ះ្រ យេនេឡើយ ្រកុមហុ៊នរបស់ 
េ ក្រសីេនះ បនដំេណើ រករសកមមភពអភវិឌ នក៍សិកមមរបស់ខ្លួន េនេលើដីេនះេធ្វើ្រពេងើយ។ 

 ៤៧. មូលេហតុែដលប ្ត លឲយអងគតុ ករ ពុំទទួលបនកតិ្តិយសដស៏កកិសមេនះ មនេ្រចើន។ 
មូលេហតុមយួចនំួន ផ ភជ បេ់ទនងឹមត៌កជ្របវត្តិ ្រស្តៃនរបបែខមរ្រកហម។5 កក្ត េផ ងៗេទៀតែដលរមួចំែណក 
ចំេពះបញ្ហ េនះ មន៖ 

 ៤៨. ទីមយួ អវត្តមនៃនចបបស់្តីពីលកខន្តកិៈេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  ែដលនឹងផ្តល់ឲយពកួេគ នូវកិចច 
ករពរ សវុតថិភពមុខតំែណង និងឯក ជភពែដលពកួេគ្រតូវករ េដើមបបំីេពញករទទលួខុស្រតូវរបស់ពួកេគ កនុង 
លកខណៈឯក ជយ និងមន្របសិទធភព។ 

 ៤៩. ទីពរី អវត្តមនៃនចបបស់្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនតុ ករ កដូ់ចជ មនផលបះ៉ 
ពល់ដម៏ហន្ត យេលើ្របសិទធភព នងិឯក ជភពរបស់តុ ករ េនកនុងករផ្តល់យុត្តិធមឲ៌យទនេ់ពលេវ  សម 
្រសប និងឥតលំេអៀង។ េគ្រតូវករចបបេ់នះជចបំច ់ េដើមបេីធ្វើឲយមនឯកភព សិនិទធពល និងភព្របកដ្របជ 
េនកនុង្របពន័ធយុត្តិធម។៌ កមមវធិកំីែណទ្រមងច់បប ់និង្របពន័ធយុត្តធិមែ៌ដលជែផនកមយួៃន “យុទធ ្រស្តចតុេកណ 
របស់រ ្ឋ ភបិល” បនកំណតអំ់ពកីរអនុមត័ចបបេ់នះ ប៉ុែន្តរហូតមកដល់េពលេនះ មនិទនេ់កើតេចញជរូប ង 
េនេឡើយ។ 

 ៥០. ទីប ីភគេ្រចើនៃនេច្រកម និងេមធវ ីជពិេសសអនកជំននមុ់ន កដូ់ចជពុំមនមូល ្ឋ នសម 
្រសប េនកនុងេគលករណ៍ទូេទៃននតីិរដ្ឋ និងបទ ្ឋ នចបបអ់ន្តរជតិនន ែដលេច្រកមនន ្រតូវយល់ដងឹេនះ 
េទ។ មនចំនួនអនកចបបជ់នខ់ពស់តចិតចួប៉ុេ ្ណ ះេនកនុង្របេទសេនះ។ ភពពំុ្រគប្់រគនៃ់នករអបរ់ចំបប ់និងករ 
បណ្តុ ះប ្ត លេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  អំពេីគលករណ៍យុត្តិធមជ៌មូល ្ឋ ននន នីតិរដ្ឋ ្រពមទងំបទ ្ឋ ន 
អន្តរជតិៃនករជនុំំជ្រមះេ យយុត្តធិម ៌ ជកក្ត រមួចែំណកេធ្វើឲយតុ ករ ជ ថ បន័ដេ៏ខ យមយួ េនកនុងរចន 
សមពន័ធរ ្ឋ ភបិល។ 

 ៥១. ទីបនួ ជទូេទ្របជពលរដ្ឋ កដូ់ចជភយ័ខ្ល ចចំេពះតុ ករ មយួែផនកេ យ រែតអេំពើពុក 
រលួយ និងមយួែផនកេទៀតេ យ រលកខណៈែដល្របពន័ធតុ ករកំពុងដេំណើ រករ។ ពុមំនេមធវកីរពរ្រគប ់
្រគនក់នុងេរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ  េហើយករផ្តនទ េទសមន ្រ ខពស់ខ្ល ងំ ស់។ េនកនុងេរឿងក្តភីគេ្រចើន ជនជប ់
                                                            
5 េនសមយ័ែខមរ្រកហម តុ ករ្រតូវបនបំផ្ល ញទងំ្រសុង េច្រកម និងេមធវភីគេ្រចើន ្រតូវបនេគសម្ល ប ់រឯីេសៀវេភចបបន់ន្រតូវបនបំផ្ល ញអស់។ 
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េចទ ្រតូវបនផ្តនទ េទសេ យតុ ករ េ យែផ្អកេលើចេម្លើយ រភព ែដលទទួលបនមកពីដំ កក់ល 
ឃតខ់្លួនេននគរបល ែដលជនិចចកលេធ្វើេឡើងេ្រកមករបងខតិបងខំ។ មន្របជពលរដ្ឋមយួចំនួនធំ ែដលបន 
ពកព់ន័ធនឹងទំនស់ដធី្លី ប៉ុែន្តេ យ រែតទំនស់ែបបេនះ គឺជករណីរដ្ឋបបេវណី ពុំមនករផ្តល់ជនំួយែផនកចបប ់
ពីរដ្ឋសូមបែីតស្រមបជ់ន្រក្ីរកេនះេឡើយ។ ពុំមននគរបលជ្រស្តី្រគប្់រគនេ់ដើមបេីធ្វើករេសុើបអេងកតេលើបទេលមើស 
្របឆងំនឹង្រស្តី។ ពំុមនករផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លសម្រសប េនកនុងវទិយ ្រស្តខងេកសលវចិឆយ័ស្រមប ់
នគរបលយុត្តិធម ៌្រពះ ជ ជញ  នងិេច្រកមេសុើបសួរនន។ ពុមំនករែបងែចកឲយចបស់រ ង្រពះ ជ ជញ  និង 
េច្រកមនន េហើយ្របជពលរដ្ឋកមពុជ មនករលំបកកនុងករយល់ដងឹអពំីតនួទីេរៀងៗខ្លួនរបស់ពួកេគ។ 

 ៥២. ទី្រប ំអំេពើពុករលួយ កដូ់ចជ យភយេន្រគបក់្រមតិទងំអស់ៃន្របពន័ធតុ ករ។ ពីេ្រពះ 
ែតពុមំនចបបែ់ដល្រតូវករស្រមបក់រពរេច្រកម េធ្វើឲយេច្រកម្រតូវបនចតទុ់កថជម្រន្តី ជករសីុវលិ េហើយ 

កដូ់ចជពឹងែផ្អកេទេលើបរបិលកចិច និងករករពរខងនេយបយជជងពឹងែផ្អកេលើចបបស់្រមបសុ់វតថិភព 
ៃនករងររបស់ពកួេគ។ បញ្ហ េនះប ្ត លឲយបះ៉ពល់ដល់ឯក ជយភពបុគគលេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ នន។ 

 ៥៣. ទី្របមំយួ នីតិវធិីតុ ករ្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យអនកមន្របក ់និងអំ ច េនកនុងេរឿងក្តីជ 
េ្រចើន េដើមបដីកហូត យយី និងបំភតិបំភយ័អនក្រកី្រក កដូ៏ចជេមធវរីបស់ពួកេគ និងអនកទងំ យ  ែដលេធ្វើ 
ករស្រមបព់កួេគ េនកនុងវស័ិយសងគមសីុវលិ។ 

 ៥៤. ទី្របពំរី កង្វះៃនធនធនមនុស  ធនធនថវកិ នងិេហ ្ឋ រចនសមពន័ធរូបវន្ត កដូ់ចជេធ្វើឲយ 
មនករបះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរដល់ករងររបស់្របពន័ធតុ ករ។ ជកល្របវត្តិ ្របពន័ធតុ ករេនកមពុជ ពុមំន 
ថវកិ ធនធន និងបុគគលិក្រគប្់រគន ់េដើមបដីេំណើ រករឲយបន្រតឹម្រតូវេនះេទ។ ្រពះ ជ ជញ  ពំុមនមូលនិធ្ិរគប ់
្រគន ់ េដើមបបីងគ បឲ់យមនករេសុើបអេងកតែបបវទិយ ្រស្តបន្រតឹម្រតូវេលើបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ននេទ។ ដូេចន ះ 
េហើយ េទើបមននិនន ករពឹងែផ្អកេទេលើចេម្លើយ រភព ែដលនគរបលយុត្តធិម ៌ ទទួលបនពីជនជបេ់ចទ។ 
នគរបលយុត្តិធមផ៌ទ ល់ កពុ៏ទំទលួបនករបណ្តុ ះប ្ត ល្រតឹម្រតូវ េនកនុងករេសុើបអេងកតបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  
េនះេទ េហើយជនចិចកល ែតងែតេ្របើ្របស់ករបងខិតបងខឬំកម្ល ងំ េដើមបទីទលួបនចេម្លើយ រភពៃនពិរុទធភព។ 

 ៥៥. ទី្របបំ ីចនួំនៃនេមធវ ីនងិេច្រកមមនក្រមតិទបខ្ល ងំ ស់ េបើេ្រប បេធៀបេទនងឹចនួំន ៃន 
្របជពលរដ្ឋកមពុជ។ បញ្ហ េនះ គឺជកង្វល់ដធ៏ងនធ់ងរមយួេនកនុង្របពន័ធតុ ករ េ្រពះេបើពុមំនេមធវកីរពរ 
េនះពុមំនអនក មន ក់ ចចូលេទសិក េលើសំណំុេរឿងរបស់តុ ករបនេនះេទ។ ជងេនះេទេទៀតេនះ គឺ 
ថ ល្រកមភគេ្រចើន្រតូវបនចតទុ់កថជករសមង ត។់ មនែត ឧទធរណ៍ែតមយួគតេ់ន ជធនីភនេំពញ 
រឯីជន្រកី្រកពុំ ចមនលទធភពេធ្វើដេំណើ រ មកកន់ ជធនេីដើមបែីស្វងរកយុត្តិធមេ៌នះេទ។ សូមបែីតអងគភព 
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មេធយបយរបស់រដ្ឋ ក៏ កដូ់ចជពុំមនថវកិ្រគប្់រគនក់នុងករបញជូ នជនជបឃុ់មំកជនុំំជ្រមះេន ឧទធរណ៍ 
កនុង ជធនីភនេំពញែដរ។ ជលទធផល សវនករ ឧទធរណ៍ភគេ្រចើន បន្រប្រពឹត្តេទេ យពុមំនវត្តមនៃន 
ជនជបេ់ចទ ឬសូមបែីតេមធវរីបស់ពួកេគ។ 

 ៥៦. ដំេណើ រករៃនកំែណទ្រមងច់បប ់ និង្របពន័ធយុត្តធិម ៌ គឺជដំេណើ រករបន្តរហូត េទះជេនកនុង 
្របេទស កេ៏ យ។ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងគួរកតសំ់គល់នូវករទទួលបនពត័ម៌នចបប ់
និងតុ ករ េហើយកមមវធិេីផ ងៗជេ្រចើនេទៀត កំពុង្រតូវបនអនុវត្តេដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់្របពន័ធេនះ ម 
រយៈមេធយបយេផ ងៗ ដូចជករេបះផ យអតថបទចបប ់ និងដីកសេ្រមចននរបស់តុ ករជេដើម។ ករ 
្រប្រពឹត្តេទៃន្របពន័ធតុ ករ ្រតូវបនេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង មរយៈកមមវធីិពេន្ល នករបណ្តុ ះប ្ត លែបបអន្តរកមម 
េហើយនងិករអនុវត្តនគ៍េ្រមងតុ ករគំរូ ករក ង និងជួសជុលអគរតុ ករ ករបេងកើតមណ្ឌ លយុត្តិធម ៌
ស្រមបេ់ស ែផនកចបបេ់នថន ក្់រសុកនិងករបេងកើតនូវយន្តករេផ ងៗ ដូចជតុ ករករងរស្រមបេ់ ះ្រ យ 
វ ិ ទករងរនន។ 

 ៥៧. ករអបរ់ែំផនកនីតិ ្រស្ត ទទួលបនកំែណទ្រមងជ់ដុំកំភនួ កនុងរយៈេពល១៥ឆន កំន្លងមកេនះ 
េ្រកមកចិចឧបតថមភដធ៏េំធងពីរ ្ឋ ភបិលប ងំ កនុងករបណ្តុ ះប ្ត លនិស តិចបបន់ន ករ កែ់តង្រកម្រពហម 
ទណ្ឌ  និង្រកមនតិីវធីិ្រពហមទណ្ឌ ថមី ្រពមទងំករបេងកើត ជបណ្ឌិ តសភវជិជ ជីវៈតុ ករ ពីរ ្ឋ ភបិលជប៉ុនកនុងករ 
កែ់តង្រកមរដ្ឋបបេវណី និង្រកមនតិីវធិីរដ្ឋបបេវណីថម ីនិងកនុងករគ្ំរទដល់ករបេងកើតមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត ល 

វជិជ ជីវៈេមធវ ី េហើយនិងពីរ ្ឋ ភបិលអូ្រ ្ត លី មរយៈគេ្រមង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ កមពុជ ែដលេផ្ត តករ 
យកចិត្តទុក កេ់ទេលើករបងក របទេលមើស សុវតថភិពសហគមន ៍ កំែណទ្រមងតុ់ ករ នងិមណ្ឌ លអបរ់ែំកែ្រប 
និងករបណ្តុ ះប ្ត លនគរបល។ េនកនុងឆន ២ំ០០៥ ជបណ្ឌិ តសភវជិជ ជីវៈតុ ករ បន កប់ញចូ លករ 
បណ្តុ ះប ្ត ល្រក បញជ ី ្រពះ ជ ជញ  នងិ ជញ ។ ករបេងកើតន ជបណ្ឌិ តសភេនះ គឺជក ្ត គន្លឹះមយួ 
កនុងករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ។ បញ្ហ ជរចនសមពន័ធេផ ងៗ 
េទៀត នឹង្រតូវបនេលើកយកេទេ ះ្រ យ េ យ ថ បន័កពូំលទងំបីរបស់រដ្ឋ េហើយអងគនតីិ្របតបិត្តិ ្រតូវករ 
កក់ំែណទ្រមងច់បប ់ និង្របពន័ធយុត្តធិមជ៌ ទភិព េដើមបផី្តល់យុត្តិធមែ៌ដលកំពុង្រតូវករជទីបផុំត និងរងច់ ំ

ជយូរ ស់មកេហើយ ដល់្របជពលរដ្ឋកមពុជទូេទ។ 

អងគជនុំជំ្រមះវ ិ មញញ េនកនុងតុ ករកមពុជ 

 ៥៨. អងគជំនុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ(ECCC) គឺជតុ ករកមពុជ ែដលមនករចូលរមួៃន 
េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ អន្តរជត។ិ បនទ បព់កីរចបេ់ផ្តើមដយ៏ឺតយ៉វគរួសម ECCC ទទលួបនេជគជយ័គួរឲយ 
កតសំ់គល់ និងបនបញចបក់រជនុំំជ្រមះសំណំុេរឿងទីមយួរបស់ខ្លួន។ សវនករជនំុំជ្រមះកងំ េហគក ៊ វ “េ  
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ឌុច” ែដលជេលខគណៈកមម ធិករមនទរីសន្តិបល ស-២១ របស់របបែខមរ្រកហម បនបញចបេ់នកនុងែខវចិឆកិ ឆន  ំ
២០០៩។ អងគជនំុំជ្រមះេនះបនេចញ ល្រកមេនៃថងទ២ី៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ ផ្តនទ េទសនិង កព់នធនគរ 
ឌុច រយៈេពល ៣៥ឆន ។ំ សវនករននេនអងគជំនុំជ្រមះេនះ បនបង្ហ ញដល់សហគមនជ៍ត ិ និងអន្តរជតិថ 
ECCC មនសមតថភពេបើកសវនករជំនុជំ្រមះេរឿងក្ត្ីរពហមទណ្ឌ ដស៏មុគ ម ញ អនុេ ម មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ 
េហើយករងរៃនអងគជំនុជំ្រមះវ ិ មញញ េនះ គឺទំនងជនឹង្រតូវចតទុ់កជគរូំល្អ ស្រមប្់របពន័ធតុ ករកមពុជ។ 
ករងរៃនអងគជំនុជំ្រមះេនះ បនទកទ់ញករចប់ រមមណ៍ដេ៏លើសលបព់ី ធរណៈជន។ ្របជជនជង 
៣១,០០០នក ់ មកពី្រគបទី់កែន្លងេនកមពុជ បនចូលទស នកិចចអងគជំនុំជ្រមះេនះ េដើមបី ម នសវនករ។ 
េគរពំឹងទុកថ សវនករៃនសំណំុេរឿងបនទ ប ់នឹងចបេ់ផ្តើមនសទរដូវេនះ។ មនភព្របកដ្របជថ សំណំុេរឿង 
បន្តបនទ បេ់ទៀត នឹងចបដ់េំណើ រករ ខណៈែដលសហ្រពះ ជ ជញ អន្តរជត ិបន កដ់កីសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយ 
េសុើបសួររបស់ខ្លួន្របឆងំនឹងបុគគល្របរូំបបែនថមេទៀតរចួ ល់េហើយ។ 

 ៥៩. េ្រកពីអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលនន ដូចជអងគករផ្តួចេផ្តើមយុត្តធិមអ៌ន្តរជតិ សីុ និងអងគករ 
ផ្តួចេផ្តើមយុត្តិធមស៌ងគមេបើកចំហ ពុំមនអងគករសហ្របជជត ិ ឬយន្តករអន្តរជតិផ្លូវករេផ ងៗេទៀត មឃ្ល  ំ
េមើលសកមមភពននរបស់ ECCC ករពរឯក ជយភព នងិបូរណភពរបស់ ថ បន័េនះ កដូ៏ចជជូនដណឹំងដល់ 
សហគមនជ៍តិ និងអន្តរជត ិអពំីសមទិធផលទទលួបន និងករ្របឈមននែដលតុ ករេនះ កំពុងជបួ្របទះ 
េនះេទ។ មនកររពឹំងទុកយ៉ងខពស់ថ ECCC នឹងេដើរតួជតុ ករគំរូមយួេនកមពុជ េដើមបឲីយករអនុវត្តនល៍្អៗ 
ច្រតូវយកេទែចករែំលកជមយួ្របពន័ធតុ ករកមពុជទងំមូល េហើយជសន មឹៗ នឹងេលើកដេំកើងករអនុវត្តន ៍

របស់តុ ករេនះ។ វត្តមនរបស់ ECCC េនកនុង្របពន័ធយុត្តិធមក៌មពុជ ផ្តល់លទធភពជសក្ត នុពលឲយេច្រកម 
្រពះ ជ ជញ និងម្រន្តីតុ ករេផ ងៗេទៀតរបស់កមពុជេនឯECCC េធ្វើករេផទរចំេណះដងឹេទដល់សហកររីបស់ 
ពួកេគេនកនុង្របពន័ធតុ ករជត។ិ គេ្រមងែបបេនះ កំពុង្រតូវបនផ្តួចេផ្តើមេ យករយិល័យ OHCHR ្របច ំ
កមពុជ និងេ យមនកិចចសហ្របតបិត្តកិរយ៉ងជិតសនិតជមយួេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ននរបស់កមពុជ។ 

 ៦០. ែផនករៃនករចូលរមួរបស់ជនរងេ្រគះជភគីេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើង 
េនកនុង្របពន័ធ ECCC កដូ់ចជបនផ្តល់កររមួចំែណកជវជិជមនដល់សងគម កនុងករផ ះផ រជមយួនឹងអតតី 
ដេ៏ កនដកមមរបស់ខ្លួន និងកនុងករពយបលដំេបផ្លូវចិត្តរបស់្របជជនកមពុជ។ កមមវធិទីស នកិចច មករេរៀប 
ចំេទកនE់CCC ស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ មញញ  កដូ់ចជបនបេ្រមើជឧបករណ៍អបរ់មំយួេនកនុង្របេទស 
េនះ កនុងករេលើកកពំស់ដល់គំនតិៃនករជនំុំជ្រមះេ យយុត្តធិម ៌ និងនីតរិដ្ឋ។ សរុបមក ពិេ ធនថ៍មីៗ េនកនុង 
្របពន័ធយុត្តធិម្៌រពហមទណ្ឌ អន្តរជតិេនះ កដូ់ចជបនដំេណើ រករេទយ៉ងល្អគរួសម មកទល់្រតឹមេនះ។ 
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 ៦១. អនក យករណ៍ពេិសស បន ្វ គមន៍ ល្រកមែដលECCCបនេចញ េនៃថងទី២៦ ែខកកក  
ឆន ២ំ០១០ េលើសំណំុេរឿងរបស់កងំ េហគក ៊ វ។ េទះបីជករផ្តនទ េទសគតព់ីបទឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆងំមនុស ជត ិ
និងឧ្រកិដ្ឋកមមស្រងគ ម ្រប្រពឹត្តេទេ្រកយអេំពើឧ្រកិដ្ឋេនះជងបីទសវត រក៍េ៏ យ ក៏ ល្រកមេនះ បនបញជ ក ់
អំពកីរេប្តជញ ចិត្តរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ កនុងករនយំកមកជំនុជំ្រមះនូវបទឧ្រកិដ្ឋនន ែដល្រតូវបន្រប្រពតឹ្ត 
េនកំឡុងរបបែខមរ្រកហម េ យអនុេ ម មបទ ្ឋ នទទលួ គ ល់ជអន្តរជតិៃនករជនុំំជ្រមះេ យយុត្តធិម ៌
ែដលជដំេណើ រករជនុំំជ្រមះក្តីពុធំ្ល បម់នពីមុនមកេនកមពុជ។ 

 ៦២. អនក យករណ៍ពេិសស សងឃមឹថ ករជំនំុជ្រមះេនះ នងឹមនផលបះ៉ពល់ជវជិជមនដល់ករ 
ព្រងងឹឯក ជយភព្របពន័ធតុ ករ។ េ កបន ្វ គមន ៍ករបញចបៃ់នសំណំុេរឿងទីមយួេនះ េហើយបនេលើកទឹក 
ចិត្តឲយ្រគបភ់គីទងំអស់ េធ្វើករជមយួគន  េដើមបេីឆព ះេទបញចបសំ់ណំុេរឿងបែីដលេនសល់បន្តេទៀត។ េ កបន 
ជំរុញឲយេច្រកមននៃនអងគជំនុំជ្រមះកនុងតុ ករកមពុជ ខំ្របងឹព្រងងឹឯក ជយភព និងបូរណភពរបស់ខ្លួន និង 
េលើកកពំស់បទ ្ឋ នយុត្តិធមឲ៌យបនខពស់បំផុត ្រពមទងំបន្តបង្ហ ញេ យឧទហរណ៍ ដល់្របពន័ធតុ ករជតិ 
និង្របជពលរដ្ឋ។ អនក យករណ៍ពិេសស សងឃមឹថ ល្រកមដម៏ន រសំខនេ់នះ នឹងេដើរតួជចលករមយួ 
មយួ េដើមបឲីយរ ្ឋ ភបិលេ ះ្រ យចេំពះបញ្ហ និទណ្ឌ ភព េហើយពេន្ល នកំែណទ្រមងច់បប ់និងតុ ករ។ 

 ៦៣. សហគមនអ៍ន្តរជត ិគួរែតបន្តផ្តល់ករគ្ំរទដល់តំរូវកររបស់ECCC កនុងដំេណើ រករេសុើបអេងកត 
និងជំនុំជ្រមះ ឲយ្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតិនន និងកនុងករធនថ ្របពន័ធតុ ករជតិទងំមូល នឹងទទលួ 
បន្របេយជនព៍កីរងររបស់អងគជំនុំជ្រមះវ ិ មញញ េនះ។ 

៧. េសចក្តសីននិ ្ឋ ន 

 ៦៤. កមពុជបនេបះជំ នេទមុខយ៉ងេលឿនកនុងករព្រងឹងសិទធិមនុស េនប៉ុនម នឆម ថំមីៗេនះ េ្រកម 
បរយិកសៃនេសថរភពនេយបយ កំេណើ នេសដ្ឋកិចច ្រពមទងំជំនយួ និងករគ្ំរទដស៏បបុរសជបន្តរបស់ 
សហគមនអ៍ន្តរជត។ិ ករ្របឈមស្រមបរ់ ្ឋ ភបិលជបឋមបំផុត គឺ្រតូវអនុវត្តចបបន់នរបស់កមពុជ ឲយមន 
្របសិទធភពបំផុត។ េនកនុងដំេណើ រករេនះ រ ្ឋ ភបិលកមពុជ មនិ្រគនែ់ត្រតូវករបំែប្លងកតព្វកិចចសិទធិមនុស អន្តរ 
ជតនិនរបស់ខ្លួន ឲយេទជចបបជ់តេិនះេទ ប៉ុែន្ត្រតូវយកចបបទ់ងំេនះេទអនុវត្ត េដើមបពី្រងងឹវបបធមព៌ហុភគី 
និងករអតធ់មត ់ ្រពមទងំេធ្វើដេំណើ រេឆព ះេទរកដេំណើ រករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តមយួ ែដលេបើកទូ យ ឲយមន 
ករចូលរមួ និងតម្ល ភពេលើបញ្ហ នន ែដលមនផលបះ៉ពល់េ យផទ ល់េលើសិទធរិបស់្របជពលរដ្ឋ។ េនកនុង 
វស័ិយទងំេនះ ែដលនឹងត្រមូវឲយមនកចិចសនទន នងិកិចចសហ្របតបិត្តកិរ្របកបេ យអតថនយ័ និងករ ថ បន 
កនុងចំេ មរ ្ឋ ភបិល សងគមសីុវលិ និងសហគមនអ៍ន្តរជត។ិ កិចចសនទនរ ងរដ្ឋ និងសងគមសីុវលិ មន រ- 
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សំខនខ់្ល ងំ ស់ ស្រមបរ់ដ្ឋទងំ យ េន្រគបដ់ំ កក់លទងំអស់ៃនករអភវិឌ ន ៍ េហើយជពេិសស េន 
កនុង្របេទសដូចជកមពុជែដលកំពុងែតេ្រកកេឡើងវញិពីស្រងគ ម និងកំពុងសថិតេនកនុងដំ កក់លអន្តរកលេន 
េឡើយ។ រ ្ឋ ភបិល បនដំេណើ រករេទមុខយ៉ងល្អ្របេសើរ កនុងករេលើកកំពស់ និងករពរសិទធមិនុស  េនកនុង 
្របេទសេនះ ប៉ុែន្តេនសល់កចិចករជេ្រចើនេទៀតែដល្រតូវេធ្វើ េដើមបបីេំពញ មបទ ្ឋ នអន្តរជតិេនកនុងវស័ិយសិទធិ 
មនុស េនះ។ 

 ៦៥. អនក យករណ៍ពេិសស មនក្តីេ មនស រកី យេ យកតសំ់គល់េឃើញថ រ ្ឋ ភបិល ក ់
ដូចជមនបំណងចិត្ត និងឆនទៈនេយបយកនុងករេធ្វើកំែណទ្រមងវ់ស័ិយចបបន់ិង្របពន័ធយុត្តិធម។៌ អនក យករណ៍ 
ពិេសសមនក្តីេ មនស  និងឯកសិទធិដខ៏ពងខ់ពស់ែដលបនេធ្វើករជមយួនយករដ្ឋម្រន្តីកមពុជ សមជិកជនខ់ពស់ 
ននរបស់រដ្ឋ និងសងគមសីុវលិ េហើយេ កេ្រត មខ្លួនជេ្រសចេដើមបបីន្តេធ្វើករជមយួអនកពកព់ន័ធទងំេនះ កនុង 
ករនមំកនូវកំែណទ្រមងជ់រូបវន្ត ដល់្របពន័ធតុ ករកមពុជ។ ្រស័យេហតុេនះេហើយ អនក យករណ៍ពេិសស 
សូមេលើកទឹកចិត្តដល់រ ្ឋ ភបិល ឲយបន្តេធ្វើករេលើរេបៀប រៈៃនកំែណទ្រមងច់បប ់ និង្របពន័ធយុត្តិធមរ៌បស់ខ្លួន 
េ យក ង េលើសមទិធផលែដលសេ្រមចបនរចួេហើយ កនុងករេលើកសទួយ និងករពរសិទធិមនុស េនកមពុជ។ 

៨. អនុ សន ៍

ជំ នកនុងករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់ឯក ជយភពៃន្របព័នធតុ ករ 

 ៦៦. កមពុជគរួែតអនមុត័ នងិ កឲ់យចលូជធរមននវូចបបស់្តីពីលកខន ្តកិៈេច្រកម នងិ្រពះ 

ជ ជញ  នងិចបបស់្តី ពីករេរៀបច ំ នងិករ្រប្រពឹត្តេទៃនត ុ ករ េ យគម នករពនយេពល។ ចបប ់

ទងំេនះ គរួែត្រតូវបនបេងក ើតេឡើង េដើមបធីនឯក ជយភពទងំ ថ បន័ នងិបគុ គលនន េនកនុង 

្របព័នធត ុ ករ កដ៏ូចជចតវ់ធិនករខងវនិយ័្របឆំងនងឹករ្រប្រពឹត្តមិន្រតឹម្រតូវននរបសត់ ុ ករ 

នងិេច្រកមពកុរលួយ នងិអសមតថភពនន។ រដ្ឋធមមនញុញ  ត្រមូវឲយអនមុត័ចបបទ់ងំេនះ ែដលអវត្ត 

មន អសរ់យៈេពលជង១៧ឆន ំមកេហើយ។ ចបបទ់ងំេនះ នងឹរួមចែំណកករពរមខុតែំណងរបស់ 

េច្រកម នងិករពរលក័ខខណ័្ឌ ៃនករងររបស់ពួកេគ េ យែផ្អកេលើ្រកមសីលធមស៌្រមបេ់ច្រកមនងិ 

្រពះ ជ ជញ ។ 

 ៦៧. ចបបថ់មទីងំេនះ គរួែត មឃតស់មជិកសកមមៃនគណៈបក នេយបយនន មិនឲយ 

កនត់ែំណងននកនុងវសិយ័ត ុ ករ ្រពមទងំ មឃតេ់ច្រកម នងិ្រពះ ជ ជញ នន មិនឲយបំេពញ 

មខុងរជទ្ីរបឹក ននរបសអ់នកដឹកននំេយបយ ឬរដ្ឋម្រន្តនីន។ េច្រកម នងិ្រពះ ជ ជញ នន 
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ចជសមជិកៃនគណៈបក នេយបយ មួយ មនុេពលករែតង ងំរបសខ់ ្លនួ។ យ៉ង មុិញ 

េនេពលែដលពួកេគ្រតូវបនែតង ងំេទកនត់ែំណងននកនុងវសិយ័ត ុ ករ ពួកេគគរួែតបញច ប ់

មខុងរជសមជិកសកមមកនុងគណៈបក នេយបយ មួយេនះ ឬឈបេ់ដើរតនួទី មួយ េនកនុង 

សកមមភពននរបសគ់ណៈបក នេយបយ មួយេនះតេទេទៀត។ 

 ៦៨. េច្រកម នងិ្រពះ ជ ជញ នន គរួែតទទលួកៃ្រមតបសនង្រគប្់រគន ់ ត្រមូវឲយេធ្វើករ 
េពញេម៉ង នងិ មឃតមិ់នឲយបំេពញមខុងរេ្រកវសិ័យត ុ ករ។ េច្រកម នងិ្រពះ ជ ជញ  គរួែត 
ទទលួបន្របកែ់ខ នងិ្របកឧ់បតថមភេផ ងៗេទៀតមកពី្របភពែតមួយគត ់ ឧទហរណ៍៖ មកពី្រកសួង 
យតុ្តធិម។៌ នេពលបចចបុបន ន េច្រកមទទលួបន្របកែ់ខពី្រកសួងយតុ្តធិម ៌ នងិ្របកបំ់ ចម់ខុងរ 
េ យែឡកពីគណៈរដ្ឋម្រន្ត។ី ករអនវុត្តនែ៍បបេនះ ពុំ ចេធ្វើឲយត ុ ករឯក ជ េចញពីអងគនតី ិ
្របតបិត្តេិនះេទ។ 

 ៦៩. ត ុ ករកពូំល គរួមនករទទលួខសុ្រតូវទងំមូល ចេំពះករ្រគប្់រគងត ុ ករជន ់

ទបនន គមិឺនែមនជ្រកសួងយតុ្តធិមេ៌នះេទ។ 

 ៧០. ្រពះ ជ ជញ  ពុំគរួសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស្់រកសួងយតុ្តធិមេ៌នះេទ ប៉ែុន ្តគរួសថិត 

េ្រកមឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម។ 

 ៧១. គរួែតមនករយិលយ័ ចេ់ យែឡក នងិឯក ជមួយស្រមបអ់គគ្រពះ ជ ជញ  ែដល 
មនអំ ច្រគប្់រគងេលើ្រពះ ជ ជញ េន្រគបជ់នថ់ន ក ់ េហើយ្រពះ ជ ជញ ទងំអស់ គរួសថិតេ្រកម 
ករយិលយ័ឯក ជមួយ ជជងេនអមត ុ ករ មីនន។ 

កំែណទ្រមងៃ់នសមសសភពរបសឧ់ត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម 

 ៧២. ចបបស់្តីពីករេរៀបច ំ នងិករ្រប្រពឹត្តេទៃនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម (SCM) គរួ 
េធ្វើវេិ ធនកមម េដើមបីេធ្វើឲយ ថ បន័េនះ មនឯក ជយភពយ៉ងពិត្របកដ។ ចបបជ់ធរមន ទទលួ 

គ លរួ់ចេទេហើយនវូេគលករណ៍ែដលថ សមជិកឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម ចជេច្រកម 
នងិ្រពះ ជ ជញ នន ែដល្រតូវបនេបះេឆន តេ្រជីសេរសី េ យសហកររីបស់ពួកេគ ពីកនុងរង្វងច់នំនួ 
របស់ពួកេគ។ េគលករណ៍េនះ គរួែតមនវិ លភពអនញុញ តឲយសមជិកទងំអស់ (េលើកែលងែត 
្រពះម ក ្រត) ្រតូវបនករេបះេឆន តេ្រជីសេរសីពីកនុងចេំ មឥស រៈជនជនខ់ ពសបំ់ផតុ េនកនុង 
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្របព័នធត ុ ករ ពីេច្រកមជនខ់ ពស់ែដលចលូនវិត្តន ៍ ឬពីកនុងចេំ ម ្រ ្ត ចរយចបបល់បីលបញ 
នន។ េធ្វើដូេចន ះបន នងឹព្រងឹងឯក ជយភពៃន្របព័នធត ុ ករ េ យដកេចញនវូករ្រគប្់រគង 
បចចបុបន នរបស់អងគនតី្ិរបតបិត្ត ិ េហើយនងឹបេងក ើតនវូនតីវិធិែីបប្របជធបិេតយយ នងិ្របកបេ យតម្ល  
ភពមួយ កនុងករេ្រជីសេរសី នងិករែតង ងំសមជិកនន។ បីរូបកនុងចេំ មសមជិកទងំ្របបួំន 
របស់ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម ត្រមូវឲយេបះេឆន តេ្រជីសេរសីេ យេច្រកមនន។ ប៉ែុន ្តេទះបី 
ជដូេចន ះកេ៏ យ ករេបះេឆន តេ្រជីសេរសីេនះ មិនែដលេកើតមនេឡើយ េហើយអងគនតី្ិរបតបិត្ត ិបន 
នងឹកពំងុេធ្វើករែតង ងំែបបេនះេទវញិ។ ដូេច នះ សមេហតផុល ស់ ែដលេគ្រតូវសួរេដញ 
េ លពីសមសភពបចចបុបន នរបសឧ់ត្តម្រកុម្របឹក េនះ។ េលើសពីេនះេទេទៀត សមសភពបចចបុបន ន 
ជពិេសសវត្តមនៃនសមជិក៦រូប ែដលបនក្លយជសមជិក មរយៈមខុតែំណង កនុងចេំ ម៩រូប 
ពុំបនជួយឲយ្រកុម្របឹក េនះ ្រប្រពឹត្តេទ េ យមន្របសិទ ធភព នងិឯក ជេនះេទ។ កដ៏ូចគន េនះផង 
ែដរ គម នបទបបញញត្តៃិនករែតង ងំ្របធន ឧទ ធរណ៍ ឬអគគ្រពះ ជ ជញ អម ឧទ ធរណ៍េនះ 
េទ។ េនះេ យ រែតម្រន្តតី ុ ករថន កក់ ្ត លទងំេនះ ចេធ្វើករសេ្រមចចតិ្ត ទកទ់និនងឹករ 
ែតង ងំេច្រកមននៃនត ុ ករជនខ់ ពស ់ឧទហរណ៍ ត ុ ករកពូំល ឬកច៏តវ់ធិនករវនិយ័្របឆំង 
នងឹសមជិកៃនត ុ ករ ែដលមន នៈខ ពស់ជងពួកេគ។ ថ នករណ៍េនះ ក្់របធន ឧទ ធរណ៍ 
នងិអគគ្រពះ ជ ជញ អម ឧទ ធរណ៍ កនុង ថ នភពមិនសម្របកបមួយ េហើយ ចប ្ត លឲយ 
្របសិទ ធភព នងិឯក ជយភពរបស់ពួកេគ ធ្ល កច់ះុ។ 

 ៧៣. សមជិកននរបស់ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម គរួែតឈបបំ់េពញមខុងរ ជ 

េច្រកមសកមម កឡំងុេពលែដលពួកេគកពំងុបេ្រមីករជសមជិកៃនឧត្តម្រកុម្របឹក  េហើយពុំគរួេធ្វើ 

ជសមជិកៃនគណៈបក នេយបយ មួយេនះេឡើយ។ មនេហតផុលបី ែដលេធ្វើឲយសំេណើ ែបប 

េនះ សមេហតសុមផល។ ទមួីយ កតប់នថយទនំសៃ់នផល្របេយជនជ៍សក្ត នពុល រ ងភរកចិ ចនន 

ៃនសមជិករបសឧ់ត្តម្រកុម្របឹក  នងិសកមមភពននរបស់េច្រកមសកមមកនុងត ុ ករ។ ទពីីរ  

ផ្តលល់ទ ធភពឲយសមជិកននៃន ថ បន័េនះ េផ្ត តេពលេវ េពញេម៉ងរបស់ពួកេគ េទេលើករ 

ទទលួខសុ្រតូវននរបសឧ់ត្តម្រកុម្របឹក  េ យពុំរខំនដលក់រងរត ុ ករជ្រប្រកតរីបសពួ់កគត។់ 

សមជិករបសឧ់ត្តម្រកុម្របឹក  គរួ្រតូវបនផ្តលត់ែំណងឲយកនុង ណត្តជិក់ កមួ់យ ែដល ចបន្តជ 

ថមបីនម្តង េហើយស្រមបរ់យៈេពលៃនតែំណងកនុងឧត្តម្រកុម្របឹក េនះ សមជិកទងំ យ គរួែតសថិត 
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េនេ្រក្រកបខណ្ឌ ៃន្របព័នធត ុ ករ។ ទបីី ពួកេគ នងឹមនលទ ធភពបំេពញករទទលួខសុ្រតូវរបស់ខ ្លនួ 

បន្រតឹម្រតូវ នងិឯក ជ ្រពមទងំកនុងលកខណៈមិន្របកនប់ក សមពន័ ធមួយ។ 

 ៧៤. តែំណងមួយចនំនួេនឧត្តម្រកុម្របឹក េនះ គរួែតបំរងុទកុស្រមប្់រស្តី។ សំេណើ េនះ អន ុ
េ ម មករទទលួខសុ្រតូវរបស់កមពុជ េ្រកមអនសុញញ ស្តី ពីករលបបំ់បត់ លទ់្រមង ់ ៃនករេរសី 
េអើង្របឆំង្រស្តេីភទ។ បែនថមេលើេនះេទៀត ចបបស់្តី ពីករេរៀបច ំនងិករ្រប្រពឹត្តេទៃនឧត្តម្រកុម្របឹក  
ៃនអងគេច្រកម គរួែតែចងអំពីភរកចិ ចជក់ កមួ់យ សំ ប្់រកុម្របឹក េនះ េដើមបីេលើកសទួយករែតង 

ងំ នងិករតេំណើ ង នន្តរសកកដិលេ់ច្រកម នងិ្រពះ ជ ជញ ជ្រស្ត ីែដលមនសមតថភព នងិ ន ៃដ។ 

កំែណទ្រមងេ់លខធិករ ្ឋ នរបសឧ់ត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម 

 ៧៥. ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម គរួែតមនេលខធកិរ ្ឋ នផទ លរ់បសខ់ ្លនួ នងិដឹកន ំ
េ យេច្រកមជនខ់ ពស់មួយរូប ែដល្រតូវបនែតង ងំេ យ្រពះម ក ្រត ឬេ យ្រកុម្របឹក េនះ 
ផទ ល ់ គមិឺនែមនែតង ងំេ យ្រកសួងយតុ្តធិមេ៌នះេទ។ កែំណទ្រមងឧ់ត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម 
គរួែតរួមបញចូ លនវូេលខធកិរ ្ឋ នែដលមនវជិជ ជីវៈមួយ េ្រកមករ្រគប្់រគងេ យផទ លពី់សមជិក 
ននៃនឧត្តម្រកុម្របឹក េនះ។ េលខធកិរ ្ឋ នដរ៏ងឹមមួំយ បូករួមនងឹសមជិកែដលបំេពញមខុងរ 
េពញេម៉ង នងឹបេងក ើនសមតថភពករងររបស្់រកុម្របឹក េនះ េហើយ្រកុមជំនយួករែដលបនបេងក ើត 
កនុងឆន ំ២០០៩េនះ ្រតូវបនរំ យេចល។ 

កំែណទ្រមងច់បប់ និង្របព័នធយុត្តិធម៌េផ ងេទៀត 

 ៧៦. សមតថភពរបស់ ឧទ ធរណ៍ គរួែត្រតូវបនេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងយ៉ង្របកដ្របជ 
េដើមបីផ្តលល់ទ ធភពឲយ ថ បន័េនះ េ ះ្រ យេលើសំណំុេរឿងែដលកកសទះយ៉ងេ្រចីនរបសខ់ ្លនួ េហើយ 

ចចតែ់ចងសំណំុេរឿងថមីៗ ឲយបន្រតឹម្រតូវ ទនេ់ពលេវ  នងិមនស ្ត បធ់ន ប។់ គរួពិចរ ផង 
ែដរ ពីករបេងក ើត ឧទ ធរណ៍បែនថមមួយចនំនួ ែដលមនវិ លភព្រគបដណ្ត បេ់ខត្តមួយ ឬេ្រចីន។ 

ឧទ ធរណ៍ េន ជធនភីនេំពញ គរួមនបនទបស់វនករ នងិធនធនេ្រចីនបែនថមេទៀត េដើមបីគ្ំរទ 
ដលស់កមមភពននរបស់ខ ្លនួ។ 

 ៧៧. រ ្ឋ ភបិល គរួែតេគរពឯក ជយភពរបស់េមធវ។ី ចបបស់្តីពីលកខន្តកិៈេមធវកីគ៏រួែត 

េធ្វើវេិ ធនកមមេទ មេនះផងែដរ។ 
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 ៧៨. គណៈេមធវផីទ លក់ព៏ ុំគរួេ្រជ តែ្រជកកនុងករងររបសេ់មធវនីនេនះែដរ។ េមធវ ី
នន គរួមនេសរភីពកនុងករសេ្រមចចតិ ្តផ្តលេ់ស ែផនកចបបរ់បសពួ់កេគដលអ់នក មន ក។់ មនែត 
លកខន្តកិៈេមធវេីទ េទើប ចកណំតពី់លកខណៈៃនករផ្តលេ់ស ែផនកចបបេ់នះបន េដើមបរីក បននវូ 
បទ ្ឋ នៃន្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈ។ ្រកមសីលធមេ៌មធវ ីគរួេធ្វើវេិ ធនកមម េទ មេនះផងែដរ។ 

 ៧៩. គណៈេមធវ ីគរួែតគពំរ នងិករពរេមធវែីដលេធ្វើករេដើមបី្របេយជន ៍ ធរណៈ 
ែដលតនួទរីបសេ់មធវទីងំេនះ មន រសំខន ់ ស ់កនុងករេលើកសទួយយតុ្តធិមេ៌នកមពុជ។ 

 ៨០. ៃដគអូភវិឌ នអ៍ន្តរជតនិនរបសក់មពុជ គរួែតបេងក ើនករគ្ំរទខងហិវញញ វតថុ ដល ់
កែំណទ្រមងច់បបន់ងិ្របព័នធយតុ ្តធិម ៌នងិជួយដលគ់ណៈេមធវេីដើមបីផ្តលជំ់នយួែផនកចបបដ់លជ់ន្រកី្រក។ 

 ៨១. គរួែតបេងក ើនថវកិឲយបន្រគប្់រគនដ់លវ់សិយ័យតុ្តធិម។៌ ជរ ្ឋ ភបិល គរួែតឧបតថមភ 
ហិរញញ វតថុដលក់រអបរ់ចំបបស់្រមប្់របជពលរដ្ឋ ឲយកនែ់តេ្រចីនេឡើងែថមេទៀត ជពិេសស ដលជ់ន 
្រកី្រក នងិជនងយរងេ្រគះ។ 

 ៨២. ដំេណើ រករៃនករទទលួឲយចលូេរៀនេន បណ្តុ ះប ្ត ល ឲយក្ល យជេច្រកម នងិ 
្រពះ ជ ជញ  គរួែតមនតម្ល ភព នងិ្របកតួ្របែជងជងេនះ (គរួែត មរយៈករ្របលងចលូ) េហើយ្រតូវ 
សថិតេ្រកមករ្រតួតពិនតិយរបសអ់ងគភពឯក ជពីខងេ្រក ែដលមនសមសភព តំ ងននមកពី 
វសិ័យត ុ ករ គណៈេមធវ ី នងិម វទិយលយ័ចបបន់នេនកមពុជ។ គរួែតមនករផ្តល់ រូប- 
ករណ៍ ស្រមបអ់នកែដលមកពី្រកុមទនេ់ខ យនន េ យឈរេលើេគលករណ៍ េដើមបីផ្តលល់ទ ធភព 
ឲយពួកេគ ចចលូរួមកនុងវជិជ ជីវៈចបប។់ 

 ៨៣. រ ្ឋ ភបិល គរួពេន្ល នដំេណើ រករៃនករេធ្វើេសចក្ត្ីរពង ្រកមរដ្ឋបល នងិ្រកមនតីវិធិ ី
រដ្ឋបល។ 

 ៨៤. គរួែតផ្តលក់រអបរ់ ំ នងិបណ្តុ ះប ្ត លែផនកចបបដ់លម់្រន្តីនគរបលយតុ្តធិម ៌ ែដលជ 
អនកេដើរតយ៉ួងសំខន ់កនុងដំេណើ រករេសុើបអេងកតបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ។ 

 ៨៥. រ ្ឋ ភបិល គរួធនថ ្រគបប់គុ គលទងំអស់ែដល្រតូវបនឃតខ់ ្លនួ នងិឃុំខ ្លនួ ្រតូវមន 
អនកតំ ងែផនកចបប្់រតឹម្រតូវ នងិទទលួបនេមធវយ៉ីងឆបរ់ហស័បំផតុ។ គរួេធ្វើវេិ ធនកមម្រកម 
នតីវិធិ្ីរពហមទណុ្ឌ  េដើមបីធនថ បគុគលែដល្រតូវបនេចទ្របកនពី់ករ្រប្រពឹត្តបទេលមើស មួយ គរួ 
មនវត្តមនរបសអ់នកតំ ងែផនកចបបេ់នជមួយ កនុងកឡំងុេពលៃនករ កសួររបស់នគរបល។ 
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 ៨៦. កមពុជគរួផ្តលក់រករពរពិេសសដល្់រកុមមនសុ ែដលសថិតកនុង្រកុមពិេសស មួយ 
ដូចជ ្របព័នធយតុ ្តធិមអ៌នតីជិន ចេ់ យែឡកមួយ េហើយគរួបេងក ើតឲយមនត ុ ករ្រគួ រផងែដរ។ 

 ៨៧. រ ្ឋ ភបិល គរួមនេគលនេយបយល្អ នងិចបស់ ស់ជងេនះ នងិមនយន្តកររងឹម ំ
រួចជេ្រសចមួយ េដើមបជួីយដល្់របពន័ធត ុ ករ។ េគលនេយបយែបបេនះ គរួ្រតូវបេងក ើតេឡើង េដើមបី 
បេញច សករបំេពញតនួទេីទ ្វរបស់ ថ បន័រ ្ឋ ភបិលនន េនកនុងបញ្ហ េនះ។ ស្រមបក់ចិ ចករេនះ 
តនួទរីបស់្រកសួងយតុ្តធិម ៌ គរួ្រតូវបនព្រងឹង េហើយ្រកសួងេនះគរួទទលួបនធនធនកនែ់តេ្រចីនេឡើង 
េនកនុងកចិ ចករជួយដល្់របព័នធត ុ ករ។ ថ បន័រ ្ឋ ភបិលនន ឬប ្ត រដ្ឋម្រន្ត ី ពុំគរួមនតនួទី  
មួយ េនកនុងករ្រគប្់រគង នងិមនឥទ ធពិលេលើករងររបស់ត ុ ករេនះេទ។ 

 ៨៨. ្រក បញជី  នងិម្រន្តតី ុ ករេផ ងៗ គរួសថិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងផទ លពី់ត ុ ករ 
មី ជជងសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស្់រកសួងយតុ្តធិម។៌ 

 ៨៩. គរួផ្តលក់របណ្តុ ះប ្ត ល្រតឹម្រតូវ េនកនុងវទិយ ្រស្តេកសលយវចិ ឆយ័ ស្រមបម់្រន្តី 
នគរបលយតុ្តធិម ៌្រពះ ជ ជញ  នងិេច្រកមេសុើបសួរនន។ 

 ៩០. គរួមនករផ្តលជំ់នយួែផនកចបបពី់សំ ករ់ដ្ឋ ដលជ់ន្រកី្រកបំផតុ នងិបគុ គលេផ ងេទៀត 
ែដលសថិតកនុង្រកុមមនសុ ងយរងេ្រគះ នងិ្រកុមែដល្រតូវេគផតេ់ចញពីសងគម។ 

 ៩១. ទស នៈស្តីពីត ុ ករគរូំ គរួ្រតូវបនព្រងីកឲយទលំូទូ យេឡើង េហើយត ុ ករទងំ 
េនះ គរួ្រតូវបនផ្តលឲ់យ នវូធនធនកនែ់តេ្រចីនេឡើង េដើមបីផ្តលល់ទ ធភពឲយពួកេគ ដំេណើ រករជ 
ត ុ ករគរូំដពិ៏ត្របកដ។ 

 ៩២. ត ុ ករនមួីយៗ គរួមនអនកកនប់ញជី េរៀងខ ្លនួ ្រពមទងំមន្របព័នធរក សំណំុេរឿង 
នងិសំណំុលិខតិបន្រតឹម្រតូវ។ េច្រកម ពុំគរួរក ទកុសំណំុេរឿងក្តេីនជមួយខ ្លនួេនះេទ េហើយកព៏ុំគរួ 
នសំំណំុេរឿងទងំេនះេទជមួយ េនេពលផ្ល សប់្តូ រេទត ុ ករេផ ងេនះែដរ។ 

 ៩៣. ត ុ ករនន គរួ្របកនយ់កេគលនេយបយែដលកនែ់តមនតម្ល ភពេឡើង កនុងករ 
បេញចញចបបច់ម្លងៃន ល្រកមនន នងិឯក រត ុ ករេផ ងៗេទៀត េទដលភ់គពីកព័់នធនន។ 

 ៩៤. រ ្ឋ ភបិល នងិ ថ បន័រដ្ឋេផ ងៗ គរួទទលួ គ លពី់ រសំខនៃ់នករអនវុត្តន ៍ ម ករ 
ែបងែចកករងរ រ ងគណៈកមម ធកិរសរុេិយដី នងិត ុ ករនន អនេុ ម មបទបបញញត្តកិ នុង 
ម្រ ៤៧ ៃនចបបភ់មិូបល ឆន ំ២០០១។ 
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តុ ករ និងេសរភីពៃនករបេញចញមតិ 

 ៩៥. រ ្ឋ ភបិលគរួពិនតិយ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមេីឡើងវញិេដើមបីធនថ ្រកមេនះពិតជអនេុ ម 
មករំតិៃនកររតឹតបិតែដល ចអនញុញ តឲយេធ្វើបន េលើេសរភីពៃនករបេញចញមត ិ ដូចែដលបន 

ែចងេនកនុងកតកិសញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទ ធពិលរដ្ឋ នងិសិទ ធនិេយបយ ឆន ំ១៩៦៦ (ICCPR)។ 

 ៩៦. ត ុ ករ គរួអនវុត្តចបប់ រព័តម៌ន ចេំពះបញ្ហ ែដលទកទ់និនងឹអនក រព័តម៌ន 
្រពមទងំអនញុញ តឲយមនករដកអតថបទេចញ ករែកត្រមូវ នងិសិទ ធៃិនករេឆ្លើយតប មនុេពលឈន 
េទដលក់រ កប់ណ្តឹ ង្របឆំងនងឹអនក រព័តម៌ននន ចេំពះករេបះផ យព័តម៌ន ែដល្រតូវបន 
ចតទ់កុថមិន្រតឹម្រតូវ ឬបះ៉ពលដ់លក់តិ ្តយិសរបស់បគុ គលនន ឬសូមបីែតករគ្រមមកែំហងដល ់
សន្តសិខុជត ិ ឬស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ។ នតីវិធិផី ្លូវចបបេ់នកនុងករណីទងំេនះ គរួែតជបណ្តឹ ងរដ្ឋ- 
បបេវណី េហើយមិនែមនជបណ្តឹ ង ជញ េនះេទ។ 

 ៩៧. បគុគល ធរណៈនន គរួេ្រត មខ ្លនួអត្់រទនំងឹកររះិគន ់ េហើយេជៀស ងេ្របី្របស់ 
ត ុ ករ េដើមបីបំបិទកររះិគន ់េ្រពះកររះិគនជ់ែផនកមួយ ជួយេធ្វើឲយលទ ធ្ិរបជធបិេតយយ ដំេណើ រករ 
បនេ យរលូន។ ជករ្របេសើរជង ែដលយកេសចក្តពិីត េទតបតនងឹេសចក្តមិីនពិត ជជងេ្របី 
្របស់ករបំភតិបំភយ័ មផ្លូវត ុ ករ។ ថ បន័រ ្ឋ ភបិលនន គរួែតេរៀបចឲំយមនអនកនពំកយេរៀង 
ខ ្លនួ េដើមបី្របឆំងេទនងឹកររះិគនន់នេលើេគលនេយបយរបសរ់ ្ឋ ភបិល ឬ្របតកិមមចេំពះអតថ 
បទ រព័តម៌ន មួយ ែដលមនលកខណៈរេសើបចេំពះបគុគលេនកនុងតែំណង ធរណៈនន ជ 
ជងេ្រជីសេរសីផ្លូវ េទេ្របីបណ្តឹ ង ជញ េនះ។ 

 ៩៨. បទបរិ េករ្ត ិ៍ នងិបទផ យព័តម៌នមិនពិត គរួែតដកេចញពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  
ទងំ្រសុង។ េសចក្តែីថ្លងករណ៍ែដល្រតូវបនចតទ់កុថ ជករគ្រមមកែំហងដលស់ន្តសិខុជត ិ ្រតូវែត 
ទទលួបនករបក្រ យ ឲយ្រសប មកតព្វកចិ ចនន េ្រកមកតកិសញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទ ធពិលរដ្ឋ នងិ 
សិទ ធនិេយបយរបសក់មពុជ។ 

 ៩៩. ទស នទនៃន ”ករគ្រមមកែំហងដលស់ ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ” គរួ្រតូវបនផ្តលន់យិម 
នយ័ េ យចបប ់ នងិត ុ ករនន េនកនុងអតថនយ័ដច៏េង្អ តបំផតុ មែដល ចេធ្វើេទបន េដើមបី 
េលើកកពំស់ដលេ់សរភីពៃនករបេញចញមត។ិ េនកនុងេសចក្តសីេ្រមចចតិ្តរបសខ់ ្លនួ េច្រកមនន គរួ 
បង្ហ ញេនកនុង កយស័ពទជក់ កន់ន ថេតើេសចក្តែីថ្លងករណ៍ ឬករបេញចញមតេិ យែឡក  
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មួយ បន ឬនងឹគ្រមមកែំហងដលស់ ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ មរេបៀប ។ ត ុ ករ ពុំគរួយកករ 
េពលអះ ង មួយ ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យអរូបី មកពិចរ េនះេទ។ 

 ១០០. េច្រកម នងិ្រពះ ជ ជញ នន គរួទទលួបនករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគប្់រគន ់ អំពីចបប ់

សិទ ធមិនសុ  នងិអំពីករបក្រ យចបបជ់តនិន េ យអនេុ ម មបទ ្ឋ នសិទ ធមិនសុ អន្តរជត ិ

ែដលមនែចងេ្រកមសនធសិញញ សិទ ធមិនសុ អន្តរជតនិន ែដលកមពុជជរដ្ឋភគ។ី 

 ១០១. គរួែតមនចបបស់្តីពីេសរភីពទទលួបនព័តម៌នេនកមពុជ េដើមបីផ្តលល់ទ ធភពឲយអនក 

រព័តម៌ន នងិ ធរណជន ទទលួបនព័តម៌នស្តីពីបញ្ហ ៃន្របេយជន ៍ ធរណៈ។ ចបបែ់បបេនះ 

កន៏ងឹេលើកកពំស់ដលវ់ជិជ ជីវៈ រព័តម៌ន ឲយ្របកបេ យករទទលួខសុ្រតូវ តម្ល ភព នងិគណនភីព 

ផងែដរ។ 

ងេពលេវ េដើមបអីនវុត្តអនុ សនទ៍ងំេនះ 

 ១០២. អនក យករណ៍ពិេសស េលើកទកឹចតិ ្ត ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ឲយបេងក ើតកមមវធិសីកមមភព 

មួយ េ យមន ងេពលេវ ជក់ ក ់េដើមបីអនវុត្តអន ុ សនទ៍ងំេនះ៕ 

 

 


