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I. លសចរតលីនតើម 

១. ល យរនរញ្ជ៉ូ នក្សរតាមលសចរតីសលក្មចចិតតល ែ៤២/៣៧ ររស់ក្រុមក្រឹរាសិទ្ធិ
មនុសស ររយការណ៍លន៉ះ មានរញ្េ៉ូ ពត័ម៌ានងមីៗសតីពសីាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសលៅរមពុជា។ 
លៅរនុងអុំ ុងលព ពនិិតយររយការណ៍លន៉ះ (ចរព់ីសែមងុិ  ឆ្ន ុំ២០១៩ ដ ់ សែមងុិ  
ឆ្ន ុំ២០២០) អនររាយការណ៍ពិលសស រនរនតឃ្េ ុំលមើ សាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសលៅរមពុជា។ 
ល យសារសតការររីរា  នថ្នជុំងឺរ៉ូរ  ៉ូណា (ជុំងឺរ៉ូវដី-១៩) នងិល យលហតុន សននរ
ក្រតិរតតិការលនសងលទ្ៀត ទារទ់្ងនងឹការយិា ័យឧតតមសនងការសិទ្ធិមនុសសររស់អងគការ
សហក្រជាជាតិ (ការយិា ័យ OHCHR) អនររាយការណ៍ពិលសស មនិអាចរុំលពញ
លរសររមមលៅកានក់្រលទ្សរនលទ្ រ ទ រព់ីការរនតអាណតតិររស់លលារក្សីលៅរនុងសែ
រញ្ញា  ឆ្ន ុំ២០១៩។ រ ឋ ភរិ រមពុជា មនិអាចទ្ទ្ួ យរកា ររលិចេទ្សក្មារល់រសររមម
សដ រនលសនើល ើងលៅរនុងក្តីមាសចុងលក្កាយថ្ន ឆ្ន ុំ២០១៩ លទ្។ ដុំលណើ រទ្សសនរិចេ 
សដ រនលក្ោងលធវើលៅសែលមសា ឆ្ន ុំ២០២០ ក្តូវរនល ើរលព ។ លៅថ្ងៃទ្ី២៤ សែមងុិ  
រ ឋ ភរិ រនរតស់មាគ  ់ថាលរសររមមសដ រនលក្ោងលធវើលៅសែររក  គ្មឺនិអាចលៅ
រចួលទ្ ល យសារសតការររីរា   ថ្នជុំងឺលៅសតរនតមាន។ ជលក្មើសជុំនួសតាមក្រពន័ធវលីដ
អ៉ូ (Video Conference) ក្តូវរនរុំណតល់ព ។ ល ើសពីលន៉ះលទ្ៀត រា ់លរសររមមនេ៉ូវ
ការទាុំងអស់ ក្តូវរនហាមឃ្តល់ៅរនុងកា ៈលទ្សៈលន៉ះ។ 

២. អនររាយការណ៍ពិលសស រនក្រម៉ូ ពត័ម៌ានទារទ់្ងនឹងសាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសលៅ 
រមពុជាតាមរយៈពត័ម៌ានសដ ទ្ទ្ួ រនពឯីរសារ និងឯរសារសដ រនលរ៉ះពុមពនាយ
ល យរ ឋ ភរិ  ររយការណ៍លនសងៗសដ លចញល យទ្ីភាន រង់ារទាុំងឡាយររស់អងគ
ការសហក្រជាជាតិលៅរមពុជា និងពត័ម៌ានសដ ទ្ទ្ួ រនពីអងគការមនិសមនរ ឋ ភរិ 
អនតរជាតិ សងគមសីុវ ិ នងិភាគ្ីពារព់ន័ធដថ្ទ្លទ្ៀត។ អនររាយការណ៍ពិលសស រនែតិែុំ
ក្រម៉ូ ពត័ម៌ានសីុសងាវ រ ់នងិលនទៀងផ្ទទ តព់ត័ម៌ាន ល យរតស់មាគ  ់ថា លរសររមមលៅកាន់
ក្រលទ្សមនិអាចលៅរចួ លក្កាមកា ៈលទ្សៈពិលសស។ លយារ ់ មអតិល ើររយការណ៍លន៉ះ 
ពត័ម៌ានរលចេរលទ្ស និងពត័ម៌ានសថិត ិក្តូវរននត ់ល យរ ឋ ភរិ រមពុជា។ 

៣. អនររាយការណ៍ពិលសសលៅសតទ្ទ្ួ រនការល ើរទ្រឹចិតតពី្ នទៈររស់រ ឋ ភរិ រនុង
ការល្េើយតរចុំលពា៉ះការទ្ុំ រទ់្ុំនងនេ៉ូវការ សដ លចញល យអនររាយការណ៍ពិលសស និង
អនរកានអ់ាណតិតាមវស័ិយនមីយួៗ នងិរនុងការល្េើយតរចុំលពា៉ះររយការណ៍ក្រចុំឆ្ន ុំ 
លហើយសាវ គ្មនច៍ុំលពា៉ះឱកាសទាុំងលន៉ះ សក្មាររ់លងកើនរចិេសនទ  និងការសសវងយ ់ 
កានស់តសីុជលក្ៅសងមលទ្ៀត។ 
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 II. រររិទ្ 

៤. រនុងរចិេពិភារាអនតររមម លៅសែរញ្ញា  ឆ្ន ុំ២០១៩ រដឋជាលក្ចើនរនល ើរល ើងពីរញ្ញា  ុំហព រដឋ 
និងក្រជាធិរលតយយលៅរនុងក្រលទ្ស។ ដ៉ូលចន ៉ះលហើយ រញ្ញា លន៉ះនឹងក្តូវរនល ៉ះក្សាយមនុលគ្។ 

៥.  ុំហព រដឋ នងិក្រជាធរិលតយយ រនរនតធ្លេ រចុ់៉ះលៅរនុងក្រលទ្សរមពុជា ល យរងវ៉ះថ្ន
ការផ្ទេ ស់រត៉ូរណាមយួលឆ្ព ៉ះលៅររការនស៉ះនាសននរនលយារយ និងការសាត រសិទ្ធិព រដឋ និង
សិទ្ធនិលយារយល ើងវញិ។ តាមពិត ក្រលទ្សរមពុជាលៅសតជារដឋឯរររសសដ គ្ណររស
កានអ់ុំណាចគ្ឺជាគ្ណររសក្រជាជនរមពុជា សដ កានអ់ាសនៈរដឋសភាជានទ់ារទាុំងអស់ 
និងអាសនៈក្ពឹទ្ធសភាលសទើរសតទាុំងអស់។ គ្ណររសក្រជាជនរមពុជា រក៏ានត់ួ ទ្ជីា
សមាជិរក្រុមក្រឹរាថាន រម់៉ូ  ឋ នភាគ្លក្ចើន តាមលសចរតសីលក្មចររស់តុលាការរុំព៉ូ  ឆ្ន ុំ
២០១៧ សដ រនរ ុំលាយអតីតគ្ណររសក្រឆ្ុំងគ្ឺគ្ណររសសលគងាគ ៉ះជាត។ិ រ ទ រម់រ  
គ្ណៈរមាម ធិការជាតិលរៀរចុំការលរ៉ះលឆ្ន ត រនសរងសចរអាសនៈ សដ គ្ណររសសលគងាគ ៉ះ
ជាតិរនឈ្ន៉ះលៅរនុងការលរ៉ះលឆ្ន តឃុុំ-សងាក ត ់ កា ពីសែមងុិ  ឆ្ន ុំ២០១៧ ល យ
អនុលលាមតាមចារស់ដ រនអនុមត័កា ពីលព ងមីៗ លន៉ះ។1

 

៦. អនររាយការណ៍ពិលសស សាវ គ្មនក៍ារល ៉ះស ង លលារ រឹម សុខា អតីតក្រធ្លនគ្ណ
ររសសលគងាគ ៉ះជាតិ ពីការឃុុំែេួនរនុងនទ៉ះតាមក្ពឹតតនយ័ លៅសែវចិេិកា ឆ្ន ុំ២០១៩។ ោតក់្តូវ
រនចរែ់េួន និងឃុុំែេួនលៅសែរញ្ញា  ឆ្ន ុំ២០១៧ និងរនឃុុំែេួនរហ៉ូតដ ់ សែរញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០១៨ 
លៅលព សដ ោតច់រល់នតើមរស់លៅសថិតលក្កាមការឃុុំែេួនរនុងនទ៉ះតាមក្ពតឹតនយ័លក្កាមការ
រតឹតបតិជាមយួចុំននួសដ រុំណតល់ យតុលាការ។ 2

 ការជនុុំជក្ម៉ះរតីររស់ោតរ់នចរល់នតើ
មលៅសែមររា ឆ្ន ុំ២០២០ លក្កាមការលចទ្ក្រកានព់ីរទ្របត ់ និងឃុរឃិតជាមយួរដឋ
ររលទ្ស សដ ក្តូវជារព់នធ ោរពី១៥ ឆ្ន ុំ លៅ ៣០ ឆ្ន ុំ ក្រសិនលរើក្តូវរនតុលាការកាត់
លទាស។ លៅថ្ងៃទ្ី១៧ សែមររា ឆ្ន ុំ២០២០ អនររាយការណ៍ពិលសស រមួជាមយួអនរកានអ់ា
ណតិតនតីិវធិីពិលសសលនសងលទ្ៀត រនសសមតងការក្ពួយររមភល ើការជុំនុុំជក្ម៉ះរតីររស់ោត ់
ល យរតស់មាគ  ់ថា ដុំលណើ រការនីតិវធិីក្ពហមទ្ណឌ ទាុំងម៉ូ  ក្តូវរនរ ុំខានល យភាពមនិ
ក្រក្រតី។3 ការជុំនុុំជក្ម៉ះរតី ក្តូវរនល ើរលព លៅសែម ី ល យោម នរុំណត ់ល យសារសត
ថ្នការរាតតាតថ្នជុំងឺរ៉ូវដី-១៩។ 

៧. រសនថមល ើររយការណ៍ផ្ទទ  ់មាតរ់រស់លលារក្សីលៅកានក់្រុមក្រឹរាសិទ្ធមិនុសស 
សែរញ្ញា  ឆ្ន ុំ២០១៩ អនររាយការណ៍ពិលសស រនរនតទ្ទ្ ួពត័ម៌ានសតីពីការចរែ់េួន និង
ការឃុុំែេួន ការយាយីរ ុំខាន ការរុំភតិរុំភយ័ និងការរតិតបតិសរមមភាពក្សរចាររ់រស់

  

 1  ស៉ូមលមើ  A/HRC/39/73រសនថម ១។/ 
 2 ២ការយិា ័យ .OHCHR ឧរក្ស័យល ែ AL KHM 3/2019 ចុ៉ះថ្ងៃទ្ី២៥ សែមងុិ  ឆ្ន ុំ២០១៩។ អាចរររនលៅល ើលគ្

ហទ្ុំពរ័ http://spcommreports.ohchr.org 

 3 ៣ .លគ្ហទ្ុំពរ័ 
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25472&LangID=E  
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មនុសសមយួចុំនួនធុំសដ ធ្លេ រម់ាននិ ន ការជាមយួគ្ណររសសលគងាគ ៉ះជាតិ។ 4 សាថ នការណ៍
កានស់តតានតឹងខាេ ុំងល ើងលៅមុនទ្ិវាឯររាជយរមពុជា លៅថ្ងៃទ្ី៩ សែវចិេិកា ឆ្ន ុំ ២០១៩ លៅ
លព សដ លលារ សម រងសុ ីអតីតក្រធ្លនគ្ណររសសលគងាគ ៉ះជាតិ រនក្រកាសថាលលារនងឹ
វ ិក្ត រម់រក្រលទ្សរមពុជាវញិពីការនិរលទ្សែេួន ។ 

៨- លៅថ្ងៃទ្ី០៨ សែវចិេិកា អនររាយការណ៍ពិលសស រនសសមតងការក្ពួយររមភយា ងខាេ ុំង
អុំពីភាពតានតឹងសននរនលយារយសដ លរើតមានលៅទ្៉ូទាុំងក្រលទ្ស ល យលធវើការអុំពាវ វ
ជាសាធ្លរណៈឱយរ ឋ ភរិ លោរពសិទ្ធិលសរភីាពរនុងការរលញ្េញមតិ និងសិទ្ធិជួរក្រជុុំ។ 
ល យមានអតីតអនរោុំក្ទ្គ្ណររសសលគងាគ ៉ះជាតិជាលក្ចើន រ ់ ក្តូវរនលគ្រារាុំងមនិឱយលធវើ
ដុំលណើ រមរក្រលទ្សរមពុជាវញិ លហើយលៅចុំលព សដ មានលវាហារសាគសតកានស់តខាេ ុំងល ើង
ពីសុំណារល់លារ សម រងសុ ីនិងលលារ យររដឋមគនតី ហ ុន សសន អនររាយការណ៍ពិលសស
រនអុំពាវ វដ ់រ ឋ ភរិ  និងក្គ្រភ់ាគ្ីទាុំងអស់ ឱយកាតរ់នថយការររីសាយន៉ូវភាព
តានតឹង លហើយសសវងរររិចេពិភារារនុងររយិាកាសមយួក្រររល យសនតិវធិី សដ 
អនុញ្ញា តឱយមានការរលញ្េញមតិនលយារយនទុយោន  និងលដើមបលីជៀសវាងការរតឹតបតិរសនថម
លទ្ៀតល ើលសរភីាពជាម៉ូ  ឋ នសដ ចុំរច ់ រនុងការទ្ទ្ួ រនសិទ្ធិមនុសសសក្មារទ់ាុំង
អស់ោន ។5 លលារ សម រងសុ ីមនិរនវ ិក្ត រម់រក្រលទ្សរមពុជាវញិលទ្។ ោតល់ៅសតសថិត
លក្កាមការនត ទ លទាស និងការលចទ្ក្រកានច់ុំលពា៉ះរទ្ល មើសមយួចុំនួន។ 

៩. អនររាយការណ៍ពិលសស រនទ្ទ្ួ ពត័ម៌ានគ្ួរឱយលជឿទុ្រចិតត ទារទ់្ងនឹងវធិ្លនការមយួ
ចុំនួន ក្រឆ្ុំងនឹងគ្៉ូក្រសជងនលយារយ នងិសមាជិរគ្ណររសសលគងាគ ៉ះជាតិ សដ ពារព់ន័ធ
នឹងការដរហ៉ូតឯរសារលធវើដុំលណើ រររស់ពួរលគ្។ លៅថ្ងៃទ្ី០៧ សែវចិេិកា ឆ្ន ុំ២០១៩ ក្រសួង
ការររលទ្ស និងសហក្រតិរតតិការអនតរជាតិ រនលនញើ ិែិតជ៉ូនដុំណឹងលៅក្គ្រស់ាថ ន
លរសររមមការទ្៉ូតទាុំងអស់ ល យជ៉ូនដុំណឹងដ ់ពរួលគ្ថា  ិែិត្េងសដនរមពុជាចុំននួ ១២ 
ក្តូវរនក្រកាសទុ្រជាលមាឃៈ ល យទុ្រឱយអនរែេ៉ះមនិមានឯរសារលធវើដុំលណើ រ។ រុគ្គ 
ទាុំង១២  រ ់ល ៉ះ សុទ្ធសតជាសមាជិរជានែ់ពស់ថ្នគ្ណររសសលគងាគ ៉ះជាត។ិ លៅថ្ងៃទ្២ី០ 
សែវចិេិកា ឆ្ន ុំ២០១៩  ិែិត្េងសដនរសនថមររស់រុគ្គ ដថ្ទ្លនសងលទ្ៀត សដ ជារទ់ារទ់្ង
នឹងគ្ណររស រក៏្តូវរនដរហ៉ូតវញិសដរ។ 

១០. លៅមុនសែវចិេិកា ឆ្ន ុំ២០១៩ អតីតអនរជុំនួយការ និងសមាជិរគ្ណររសសលគងាគ ៉ះជាតិ
ក្រមាណ ៧០  រ ់សដ ក្តវូរនចរែ់េួនរនុងរយៈលព រ  ុម នសែមុន និងក្តូវរនលគ្ចត់
ទុ្រថាជាអនរោុំក្ទ្លលារ សម រងសុ ី ក្តូវរនល ៉ះស ងពកីារឃុុំែេួន។ លទា៉ះជាយា ងណារ៏
ល យ អនររាយការណ៍ពិលសស មានការក្ពួយររមភល យរនដឹងថា រចេុរបននលន៉ះ រុគ្គ 

  

 4 ៤ការយិា ័យ .OHCHR ឧរក្ស័យល ែ JAL KHM 1/2019 ចុ៉ះថ្ងៃទ្ី១២ សែលមសា ឆ្ន ុំ២០១៩ និងឧរក្ស័យល ែ 
JAL KHM 2/2019 ចុ៉ះថ្ងៃទ្៤ី សែមងុិ  ឆ្ន ុំ២០១៩។ អាចរររនលៅល ើលគ្ហទ្ុំពរ័ 
http://spcommreports.ohchr.org  

 5 ៥ .លគ្ហទ្ុំពរ័ 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25260&LangI
D=E  
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ទាុំង ៧៥  រល់ ៉ះ លៅសតក្តូវរនល ៉ះស ងសថិតលក្កាមការក្តួតពិនិតយររស់តុលាការ
លពា គ្ឺ មនិក្តូវរនឃុុំែេួន និងលចទ្ក្រកានល់ ើយ។ អនររាយការណ៍ពិលសស រនគ្៉ូស
រញ្ញជ រជ់ាងមីថា ការក្តួតពិនតិយតាមនេ៉ូវតុលាការសររលន៉ះ សដ មនិមានរុំណតល់ព លវលា
សដ ការលចទ្ក្រកានអ់ាចនងឹក្តូវរនោស់ល ើងវញិលក្ចើនឆ្ន ុំរ ទ រព់ីការចរែ់េួនដុំរ៉ូងគ្ឺ
មនិក្សរលៅនឹងកាតពវរិចេសិទ្ធិមនុសសររស់ក្រលទ្សលន៉ះលទ្។6 

១១. អនររាយការណ៍ពិលសស រនរនតទ្ទ្ួ ររយការណ៍ជារនតរ ទ រ ់ អុំពីការចរែ់េួន
និងការយាយីរ ុំខាន នងិការគ្ុំរាមរុំសហងដ ់សមាជិរ និងអនរោុំក្ទ្អតីតគ្ណររស 
សលគងាគ ៉ះជាតិ។ ចល េ ៉ះពីថ្ងៃទ្០ី១ សែមងុិ  ឆ្ន ុំ២០១៩ ដ ់ថ្ងៃទ្០ី១ សែមងុិ  ឆ្ន ុំ២០២០ 
ការយិា ័យ OHCHR រនរតក់្តារុគ្គ ចុំនួន ១៥៦  រ ់សដ មានិ ន ការជាមយួគ្ណ
ររសលន៉ះ សដ ក្តូវរនចរែ់េួន ល យមានរគុ្គ ចុំននួ ១៤  រ ់លទ្ៀត រុំពុងជារឃុ់ុំលៅ
ល ើយ។ លយាងតាមក្រមក្ពហមទ្ណឌ  រុគ្គ ទាុំង ១៤  រ ់ ល ៉ះ ក្រឈ្មនឹងការលចទ្
ក្រកាន ់រមួមាន រទ្សរេងពត័ម៌ាន (មាក្តា៤២៥) រទ្ញុ៉ះញងឱ់យក្រក្ពឹតតរទ្ឧក្រិដឋ (មាក្តា
៤៩៥) និងរទ្រមួគ្ុំនិតរបតរ់ ឋ ភរិ  (មាក្តា ៤៥៣)។ 

១២. រនុងនយ័លន៉ះ អនររាយការណ៍ពិលសស រ ុំ ឹរពីការទ្ទ្ួ យរររស់រ ឋ ភរិ ចុំលពា៉ះ
អនុសាសន ៍ សដ លធវើល ើងល យក្រលទ្សហាវ ុំង ងល់ៅរនុងអុំ ុងលព ពិនិតយររយការណ៍
ជាសរ តាមកា រុំណត ់ សដ លសនើឱយរញ្ឈរត់ាមក្គ្ររ់៉ូរភាពន៉ូវរា ់ការរ ុំខាន និងការ
លក្ជៀតសក្ជរល យរុំពាន ចុំលពា៉ះររសក្រឆ្ុំងនលយារយ7  លហើយលលារក្សីល ើរទ្ឹរចតិត 
ឱយមានការក្រលសើរល ើងជារ ទ នល់ឆ្ព ៉ះលៅររលោ លៅល ៉ះ។ លលារក្សីល ើរទ្ឹរចិតតដ ់
អាជាញ ធរឱយក្រកានខ់ាជ រន់៉ូវរទ្ ឋ នសិទ្ធិមនុសសអនតរជាតិ និងល ៉ះស ងជនជារឃុ់ុំ ក្រសិនលរើ
ការលចទ្ក្រកានរ់រស់ពួរលគ្ មនិមានភសតុតាងរញ្ញជ រ។់ លលារក្សីរននត ់អនុសាសន៍
រសនថមលទ្ៀតថា ក្រមក្ពហមទ្ណឌ  ក្តូវសតលធវើវលិសាធនរមមក្សរលៅតាមល ៉ះ។ 

១៣. ក្ពតឹតិការណ៍ឆ្ន ុំ២០១៩ រងាា ញពីសថិរភាពនុយក្សួយជារស់សតងលៅរនុងក្រលទ្ស។  
អនររាយការណ៍ពិលសស រនសសមតងការក្ពួយររមភមតងលហើយមតងលទ្ៀត ចុំលពា៉ះលវាហារសា
គសតសររអរភិាព សដ មនិអនុញ្ញា តឱយមានច  ហួសពសីាថ នភាពនលយារយរចេុរបនន សដ 
អាចរលងកើតឱយមានសាម រតីថ្នការសនទ  និងការនស៉ះនា។ 8 លទា៉ះរីជាមានសញ្ញា ជា 
រលណាត ៉ះអាសននថ្នការលរើររិចេពិភារារវាងលមដឹរ ុំនលយារយ រមួទាុំងលសចរតីរាយការណ៍
ថាមានរិចេក្រជុុំរវាងលលារ រមឹ សុខា និងលលារ យររដឋមគនតី ហ ុន សសន លៅសែឧសភា 
ឆ្ន ុំ២០២០ រល៏ យ រស៏ញ្ញា ថ្នការររីចលក្មើនមានតិចតចួសដរ។ 

១៤. លៅរនុង ទ្ធិក្រជាធរិលតយយលសរពីហុររស ក្រលទ្សរមពុជាសុំលៅលៅល ើក្ររែណ័ឌ ថ្ន
រដឋធមមនុញ្ារចេុរបនន ទ្សសនៈនទុយោន ក្រររល យការលោរព គ្ឺជាែេឹមសារលធវើឱយការយ ់
ដឹងកានស់តចាស់អុំពីសិទ្ធិ នងិលសរភីាពលៅរនុងក្រលទ្ស។ វាជាការចុំរចណ់ាស់ សដ 

  

 6 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/42/60 រថាែណឌ ទ្៨ី។ 

 7 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/41/17 រថាែណឌ ទ្១ី១០, ១០៩។ 

 8 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/42/60 រថាែណឌ ទ្ី72។ 
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រិចេពិភារានលយារយលរើរចុំហ ក្តូវរនល ើរទ្ឹរចិតតលៅរនុងក្រលទ្សរមពុជា ក្រររ ល យ
 រេណៈនស៉ះនា សាថ រ  លដើមបឱីយរ ឋ ភរិ អាចល ៉ះក្សាយរងវ ់រនកានស់តក្រលសើរ
ល ើងសងមលទ្ៀត ពីសាថ រន័តុំណាងថ្នក្រជាជនរមពុជា។ 

III. សាថ នភាពសិទ្ធមិនុសសលៅរមពុជា 

រ.  ុំហព រដឋ នងិលសរភីាពម៉ូ  ឋ ន 

១៥. អនររាយការណ៍ពិលសសរនតទ្ទ្ួ ររយការណ៍សតីពីការរតឹតបតិល ើសរមមភាពនងិ
ការរស់លៅររស់តួអងគសងគមសីុវ ិ។ ជាពិលសស លលារក្សីរនទ្ទ្ួ ររយការណ៍សតីពី
ការរតឹតបតិសដ នទុយនឹងលោ ការណ៍សណ ុំសតីពីការអនុវតតចារស់តីពីរតុរមមល យ 
សនតិវធិី។ គ្ួររតស់មាគ  ់ថាការរងវ ់ទាុំងលន៉ះមនិទារទ់្ងនឹងការរតឹតបតិ លព រចេុរបនន
ល ើការក្រម៉ូ នតុ ុំធុំៗ សដ ជាវធិ្លនការមយួសុំលៅររាសុែភាពសាធ្លរណៈ សដ នឹង
ពិភារាលៅសននរខាងលក្កាម។ 

១៦. អនររាយការណ៍ពិលសសរ ុំ ឹររ ឋ ភរិ ថា មានការសនមតជាមុនល យចារជ់ា
ក្រលយាជនដ៍ ់ការទ្ទ្ួ រនលសរភីាពរនុងការជួរជុុំ និងលសរភីាពខាងសមាគ្ម។ លន៉ះ្េុ៉ះ
រញ្ញេ ុំងពីកាតពវរិចេររស់រមពុជាទារទ់្ងនងឹចារសិ់ទ្ធិមនុសសអនតរជាតិ។ 

១៧. អនររាយការណ៍ពិលសសលៅសតមានរងវ ់ចុំលពា៉ះរទ្របញ្ាតតិមយួចុំនួនថ្នក្រមក្ពហម
ទ្ណឌ  និងរទ្របញ្ាតតិលនសងលទ្ៀត សដ ក្តូវរនលគ្លក្រើ លដើមបលីចទ្ក្រកានអ់នរសដ រលញ្េញ
មតិ រមួទាុំងតាមអនឡាញ 9  លលារក្សីសាវ គ្មនច៍ុំលពា៉ះការលរតជាញ ចិតតររស់រ ឋ ភរិ  រនុង
អុំ ុងលព ពិនតិយររយការណ៍ជាសរ តាមកា រុំណត ់រនុងលោ លៅលធវើឱយចារ ់រទ្
រញ្ាតតិ និងលោ នលយារយសតីពីលសរភីាពរនុងការរលញ្េញមតិ លសរភីាពខាងសមាគ្ម នងិ
លសរភីាពរនុងការជួរក្រជុុំោន ជាសាធ្លរណៈ ក្សរតាមអនុសញ្ញា អនតរជាតិសតីពីសិទ្ធពិ រដឋ 
និងសិទ្ធិនលយារយ ដ៉ូចសដ ក្រលទ្ស ណឺមា ររននត ់ជាអនុសាសន៍10 និងលដើមបធី្ល 
លសរភីាពរនុងការរលញ្េញមតសិក្មារក់្រជាជនរមពុជា នងិអនរសារពត័ម៌ានទាុំងអស់ រមួ
ទាុំងលៅល ើក្រពន័ធអុិនធណិឺត តាមរយៈការលធវើវលិសាធនរមមរដឋធមមនុញ្ា ចុងលក្កាយរុំនុត 
និងលសចរតីសណ ុំអនតរក្រសួង ចុ៉ះសែឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៨ សដ អនុញ្ញា តឱយមានការឈ្េរ
លមើ ែេឹមសារអុនិធណិឺត ដ៉ូចសដ ក្រលទ្សររាុំងរននត ់ជាអនុសាសន។៍11 

១៨. អនររាយការណ៍ពិលសស រក៏្តូវរនល ើរទ្ឹរចិតតនងសដរថា រ ឋ ភរិ រនោុំក្ទ្អនុ
សាសនស៍ដ រននត ់ល យក្រលទ្សអាហសងទ់្ីន និងក្រលទ្សឈ្ ីីរនុងជុុំ (វដត)ទ្ ី៣ ថ្ន
ការពិនិតយររយការណ៍ជាសរ តាមកា រុំណត ់ ល យយ ់ក្ពមអនុមត័វធិ្លនការ
ចុំរចម់យួចុំននួ លដើមបកីារពារសិទ្ធិអនរការពារសិទ្ធិមនុសស សហជីព នងិអនរសារ

  

 9 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/36/61 រថាែណឌ ទ្៤ី៧ នងិទ្៦ី៩ ។(គ្) 
 10 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/41/17 រថាែណឌ ទ្១ី១០,១០៥។ 

 11 ឯរសារដសដ  រថាែណឌ ទ្ី១១០,៨១ ។ ស៉ូមលមើ នងសដរ រថាែណឌ ទ្១ី១០,៩៤ និងទ្ី១១០,៩៦។ 
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ពត័ម៌ាន 12  លសុើរអលងកត និង រល់ទាសទ្ណឌ អនរសដ ទ្ទ្ួ ែុសក្តូវចុំលពា៉ះការគ្ុំរាម
រុំសហង និងអុំលពើហឹងាល ើអនរការពារសិទ្ធិមនុសស និងក្រមុក្គ្ួសារររស់ពួរលគ្។ 13  លលារ
ក្សីសងឃមឹថានឹងមានការអនុវតតន៉ូវការផ្ទេ ស់រត៉ូរចារច់ុំរច ់ សដ នឹងការពារអនរការពារ
សិទ្ធិមនុសសសហជពី នងិអនរសារពត័ម៌ានទាុំងអស់ លហើយនិងធ្ល ការគ្ុំរាមរុំសហង នងិ
ការយាយីដ ់ពួរលគ្និងក្រុមក្គ្ួសារររស់ពួរលគ្ក្តូវរនលសុើរអលងកតភាេ មៗ លហើយជន
ល មើសក្តូវទ្ទ្ួ ែុសក្តូវចុំលពា៉ះមុែចារ។់ 

១៩. លទា៉ះយា ងណារល៏ យ មានមនុសសមយួចុំនួនសដ ក្តូវរនលគ្រាយការណ៍ថារន
រងាា ញទ្សសនៈអុំពីជុំងរឺ៉ូវដី-១៩ ក្តូវរនអាជាញ ធរចរែ់េួន និងឃុុំែេួន។ លយាងតាមក្រម
ក្ពហមទ្ណឌ  រទ្លចទ្ល ើពួរលគ្ រមួមាន ការនសពវនាយពត័ម៌ានមនិពតិ (មាក្តា ៤២៥) ការ
ញុ៉ះញងឱ់យក្រក្ពឹតតរទ្ឧក្រិដឋ (មាក្តា ៤៩៥) នងិការឃុរឃិតក្រឆ្ុំងនឹងរ ឋ ភរិ  
(មាក្តា ៤៥៣) ។ ការអនុវតតសររលន៉ះ រន ុំឱយមានការក្តួតពិនិតយល យែេួនឯងរសនថម
លទ្ៀតរនុងចុំលណាមអនរសារពត័ម៌ាន សដ រក្មតិសិទ្ធិររស់សាធ្លរណៈជនរនុងការទ្ទ្ ួ
រនពត័ម៌ានទានល់ព លវលា និងអាចទុ្រចិតតរនលៅលព ចុំរច។់ 

២០. លៅចល េ ៉ះសែលមសា នងិសែឧសភា ឆ្ន ុំ២០២០ អនររាយការណ៍ពិលសស ក្តូវរនលគ្
ក្ររឱ់យដឹងថា រ ឋ ភរិ រនដរហ៉ូតអាជាញ រណ័ណ ក្រពន័ធនសពវនាយចុំនួន ៣ គ្ទឺ្៉ូរទ្សសន៍
លហវសរ ុរ TVFB និងសីុលែវធីីវ ី និងសាថ នីយវ៍ទិ្យុរទិ្ធិសសន ល យអ៉ះអាងថារណាត ញ
នសពវនាយទាុំងលន៉ះរននិងរុំពុងនសពវនាយពត័ម៌ានរុំលនេើស លហើយថាមានែេឹមសារ 
ញុ៉ះញងឱ់យមានអុំលពើហឹងា ញុ៉ះញងឱ់យមានការលរ ើសលអើង និងការរងកឱយមានអសនតិសុែ
សងគម នងិភាពវរឹវរ។ លយារ ់សដ ទ្ទ្ួ រនពីរ ឋ ភរិ  នត ់ពត័ម៌ានរលចេរលទ្ស
និងសថិតិរសនថមសតីពីក្រពន័ធនសពវនាយលៅរមពុជា។ 

២១. លៅសែររក  ឆ្ន ុំ២០១៩ នតីិវធិីពិលសសមយួចុំនួន រនលចញ ិែិតលចទ្ក្រកាស 
ច៉ូ រមួោន មយួ ទារទ់្ងនឹងការចរែ់េួន និងការកាតល់ទាសលលារ គ្ង ់ ថ្រ  យា  និងលលារ
សួង  គ្ពន័ធ។ អនរទាុំងពរីក្តូវរនចរែ់េួនពារព់ន័ធនឹងសរមមភាពរ ុំ ឹរែរួឆ្ន ុំទ្ីរី ថ្ន
ឃ្តរមមល ើលលារ សរម  ី សែររក  ឆ្ន ុំ២០១៦ ។14   
២២. រទ្ល មើសសដ ក្តូវរនលចទ្ក្រកានល់ ើលលារ ថ្រ  យា  លយាងតាមក្រមក្ពហមទ្ណឌ ថ្ន
ក្រលទ្សរមពុជាគ្ឺជាការញុ៉ះញងឱ់យក្រក្ពឹតតរទ្ល មើស (មាក្តា ៤៩៤ និង ៤៩៥) សដ លរើត
លចញពីការនសពវនាយអាវយឺតសដ មានលរ៉ះពុមពនាយ សដ មានសរលសរអរសរ និងរ៉ូរភាព 
លលារ សរម  ី។ រ ឋ ភរិ រនរញ្ញជ រថ់ា សរមមភាពលន៉ះមានលោ រុំណងញុ៉ះញងឱ់យ
មានភាពវរឹវររនុងសងគម និងការសអរល់ែពើម។15 លលារ ថ្រ  យា  ក្តូវរនឃុុំែេួនចរព់ីសែររក  

  

 12 ឯរសារដសដ  រថាែណឌ ទ្ី១១០,១១៦។ 

 13 ឯរសារដសដ  រថាែណឌ ទ្ី១១០, ១១៥។ 

 14 ការយិា ័យOHCHR ឧរក្ស័យល ែ AL KHM 4/2016 ចុ៉ះថ្ងៃទ្ី១២ សែររក  ឆ្ន ុំ២០១៦ ។ អាចរររនលៅល ើលគ្
ហទ្ុំពរ័ http://spcommreports.ohchr.org។ 

 15 ១៥ .រ ឋ ភរិ រមពុជា ឧរក្ស័យល ែ 2019/09/328 ចុ៉ះថ្ងៃទ្ី១៣ សែរញ្ញា  ឆ្ន ុំ២០១៩ ល េ្ើយតរនឹងឧរក្ស័យល ែ 
KHM 4/2019 ររស់ការយិា ័យOHCHR ។ អាចរររនលៅល ើលគ្ហទ្ុំពរ័ http://spcommreports.ohchr.org 
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រហ៉ូតដ ់ សែវចិេិកា លៅលព សដ លលារក្តូវរនល ៉ះស ងឱយលៅលក្ៅឃុុំ រមួជាមយួ
រុគ្គ មយួចុំនួនលទ្ៀត សដ ក្តូវរនឃុុំែេួនរនុងរយៈលព រ ុ ម នសែមុនលន៉ះ។ លៅសែមងុិ  
ឆ្ន ុំ២០២០ ោតក់្តូវរនជុំនុុំជក្ម៉ះ និងនត ទ លទាសឱយជារព់នធ ោររយៈលព  ២ ឆ្ន ុំ។ 

២៣. លលារ  គ្ ពន័ធ រនរុំពុងពាយាមលធវើពិធីរ ុំ ឹរែរួមរណភាពររស់លលារ សរម  ី
លៅទ្ីរសនេងសដ លលារក្តូវរនលគ្រញ់សមាេ រ។់ លយាងតាមការរុំភេរឺរស់រ ឋ ភរិ  
លលារ  គ្ ពន័ធ ក្តូវរនចរែ់េួនលៅលព សដ លលារនយិាយថា អាជាញ ធរគ្ួរសតសសវងររ
ឃ្តររសដ សមាេ រ ់លលារ សរម  ី។ រនុង មជារុគ្គ មាន រក់្តូវរននត ទ លទាសរចួលហើយ
ទារទ់្ងលៅនឹងឃ្តរមមលន៉ះ រ ឋ ភរិ រនពនយ ់ថាលសចរតីសងេងការណ៍ររស់ោតអ់ាច
សាធ្លរណជនភានក់្ច ុំ នងិលធវើឱយែ៉ូចទ្ុំនុរចតិតល ើលសចរតីសលក្មចររស់តុលាការ សដ 
ញុ៉ះញងរ់ងកឱយមានភាពវរឹវររនុងសងគម។16 

២៤. រ ឋ ភរិ រនរុំភេជឺាសាធ្លរណៈអុំពីការសដ ែេួនយ ់អុំពីសាថ នភាព និងកា ៈលទ្សៈ 
ល យសនអរល ើចារជ់ាតិលដើមបរីក្មតិរុំណតល់សរភីាពរនុងការរលញ្េញមត។ិ17  រ ឋ ភរិ 
រនរញ្ញជ រថ់ាការនយិាយសតីសររនលយារយ និងការលធវើអតាថ ធិរាយល ើរិចេការសាធ្លរណៈ
ល យការលជរក្រមាង ការញុ៉ះញងឱ់យក្រក្ពឹតតរទ្ឧក្រិដឋ  ុំឱយមានការរ៉ះលររក្រឆ្ុំងនឹងរ
 ឋ ភរិ សដ រនជារល់ឆ្ន តតាមសររក្រជាធិរលតយយ លហើយការនសពវនាយពត័ម៌ានសរេង
កាេ យ និងការនាយពត័ម៌ានមនិពិតល យលចត  ឬអលចត  មនិចតថ់ាជាការអនុវតតសិទ្ធិ
លសរភីាពរនុងការរលញ្េញមតិ និងជាសុំដីក្សរចារល់ ើយ។ ទ្លងវើលន៉ះ អាចលធវើឱយអនតរាយ
ដ ់នីតិរដឋ សិទ្ធិមនុសស និង ទ្ធិក្រជាធិរលតយយរនុងលព សតមយួនិងសក្មារទ់ាុំងអស់
ោន ។18  ជាការពិតណាស់ ដ៉ូចសដ រ ឋ ភរិ រនរតស់មាគ  ់ លសរភីាពរនុងការរលញ្េញ
មតិ អាចក្តូវរនរក្មតិរុំណតល់ដើមបកីារពារសុែភាព និងសណាត រធ់្លន រស់ាធ្លរណៈ។ 
លទា៉ះជាយា ងណារល៏ យ សុនទររថានលយារយ និងការលធវើអតាថ ធិរាយល ើរិចេការសាធ្លរណៈ 
ស៉ូមបសីតការរ៉ិះគ្ន ់ សតរ ុណណឹ ង មនិក្គ្រក់្ោនអ់ាចចតថ់ាជាការគ្ុំរាមរុំសហងដ ់សុែភាព
សាធ្លរណៈ ឬសណាត រធ់្លន រស់ាធ្លរណៈល ើយ។ ការរ៉ិះគ្នរ់ ឋ ភរិ  និងការ រឱ់យរ ឋ
ភរិ ទ្ទ្ួ ែុសក្តូវ គ្ឺជាសននរមយួដស៏ុំខានថ់្នសងគមក្រជាធិរលតយយ។ ការសដ ោម ន
គ្ណររសក្រឆ្ុំងសននរនលយារយ តួ ទ្ីររស់សងគមសីុវ ិ និងសាធ្លរណជន រនុងការ
 រឱ់យរ ឋ ភរិ ទ្ទ្ួ ែុសក្តូវ គ្ឺរតឹសតសុំខានល់ៅលទ្ៀត។ ការរ៉ិះគ្នរ់នុងនយ័សាថ រ  
និងការរលងកើតដុំលណា៉ះក្សាយវជិជមានរមួោន ចុំលពា៉ះរញ្ញា ក្រឈ្មសដ រនរុំណតគ់្ឺមាន
សារៈសុំខាន។់ 

  

 16 ឯរសារដសដ  

 17 លសចរតីក្រកាសពត័ម៌ាន ចុ៉ះថ្ងៃទ្ី៣ សែមងុិ  ឆ្ន ុំ២០២០ ររស់សាថ នលរសរមមអចិថ្គនតយរ៍មពុជា លៅហសសឺណវ ដ៉ូចរនចុ៉ះ
នាយល ើងវញិលៅរនុងសារពត័ម៌ាន Fresh News Asia «សាថ នលរសររមមអចថិ្គនតយរ៍មពុជាលៅហសសឺណវ៖ «ការនសពវនាយ
ពត័ម៌ានសរេងកាេ យ នងិការសរេងពត័ម៌ាន ពុុំមានតថ្មេលសមើនឹងលសរភីាពរលញ្េញមត ិនិងការនយិាយក្សរចារល់ ើយ» ថ្ងៃទ្៤ី 
សែមងុិ  ឆ្ន ុំ២០២០ ។ ស៉ូមលមើ នងសដរ មតិលយារ ់សដ ទ្ទ្ ួរនពរី ឋ ភរិ ទារទ់្ងនឹងរថាែណឌ ទ្ី២១ –២៣ ។  

 18 លសចរតីក្រកាសពត័ម៌ាន ចុ៉ះថ្ងៃទ្ី៣ សែមងុិ  ឆ្ន ុំ២០២០ ររស់សាថ នលរសររមមអចថិ្គនតយរ៍មពុជា លៅហសសឺណវ រថាែណឌ ទ្ី៤ ។ 
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២៥. ទាមទារឱយយរចិតតទុ្រ រែ់ពស់ចុំលពា៉ះរទ្របញ្ាតតិមាតកិាតាមអុិនធឺណិត ដ៉ូចសដ  
អនររាយការណ៍ពិលសសសតីពីការល ើររមពស់ និងការពារសិទ្ធិលសរភីាពរនុងការរលញ្េញមតិ
និងលយារ ់ រនគ្៉ូសរញ្ញជ រជ់ាងមី។19 ចារជ់ាលក្ចើន រមួទាុំងចារក់្ពហមទ្ណឌ  សដ លៅសត
រនត រក់ាររក្មតិរុំណតល់ ើលសរភីាពរនុងការរលញ្េញមតិ គ្ួរសតពិនិតយល ើងវញិ ជាពិលសស 
លៅលព សដ ការឃុុំែេួនរលណាត ៉ះអាសននលៅសតរនតមានរយៈលព សវង ជាជាងរនុងររណី
ពិលសសសដ រនរតស់មាគ  ់លៅរនុងក្រមក្ពហមទ្ណឌ ។ ល ើសពីលន៉ះលទ្ៀត លៅលព ចរ់
ែេួនមនុសស រនុងលព មានជុំងឺរាតតាត លព រចេុរបននលន៉ះ រ ឋ ភរិ គ្ួរសតយរចិតត
ទុ្រ រច់ុំលពា៉ះការសណ ុំសដ រននត ់ជ៉ូនល យក្រុមការងារសតីពីការឃុុំែេួនល យរុំពាន 
តាមវធិ្លនល ែ ១១ ររស់ែេួន សតីពីការការពារការដរហ៉ូតសិទ្ធិលសរភីាពល យរុំពានរនុង
រររិទ្ថ្នភាពអាសននសននរសុែភាពសាធ្លរណៈ។20  

២៦. អនររាយការណ៍ពិលសសមានការក្ពួយររមភយា ងខាេ ុំងចុំលពា៉ះការលរើនល ើង លព 
ងមីៗលន៉ះ រនុងររណីមានការយាយីរ ុំខាន នងិការ រជ់ារទ្ក្ពហមទ្ណឌ  ចុំលពា៉ះសរមមជន 
ររសិាថ ន និងសរមមជនដីធេ។ី លៅរនុងសែលមសា ឆ្ន ុំ២០២០ ក្រសួងររសិាថ ន រនក្ពមានថា
ែេួននឹងចតវ់ធិ្លនការតាមនេ៉ូវចារ ់ ក្រឆ្ុំងនឹងអងគការមនិសមនរ ឋ ភរិ ទាុំងឡាយណា 
សដ រនលក្រើក្រស់សរមមភាពររសិាថ ន ជាការរទិ្រុំងសុំលៅវាយក្រហាររ ឋ ភរិ ។ 21 

ឧទាហរណ៍មយួចុំនួន ជាររណីងម ីររស់លលារ ក្គ្ឹង តុលា សរមមជនការពារថ្ក្ពលឈ្ើលែតត
មណឌ  គ្ីរ ី សដ ក្តូវរនតុលាការលែតតលកា៉ះលៅជាញឹរញារ ់ ពីរទ្លចទ្ក្រកានរ់មួមាន
រទ្ររហិារលររ តិ៍ ការលជរក្រមាងជាសាធ្លរណៈ នងិការញុ៉ះញង់22 និងការចរែ់េួននិងឃុុំែេួន 
កា ពីសែមងុិ  ឆ្ន ុំ២០២០ ន៉ូវសរមមជនយុវជនចុំនួន១៨  រ ់ ពីអងគការ 
ររសិាថ នមាតាធមមជាត។ិ  

២៧. អនររាយការណ៍ពិលសសសាវ គ្មនល៍សចរតីសលក្មចររស់តុលាការរុំព៉ូ  លៅថ្ងៃទ្១ី៨ 
សែឧសភា ឆ្ន ុំ២០២០ ពារព់ន័ធនឹងររណីររស់សរមមជនររសិាថ នចុំនួន២ រ៉ូរសដ រនុងល ៉ះ 
តុលាការរនរងាគ រឱ់យលធវើការជុំនុុំជក្ម៉ះល ើងវញិ ល យរញ្ជ៉ូ នសុំណុុំ លរឿងលន៉ះលៅសាលា
ឧទ្ធរណ៍ ល យសារោម នភសតុតាងក្គ្រក់្ោនល់ដើមបោីុំក្ទ្ការលចទ្ក្រកានក់្ពហមទ្ណឌ ។ 
អនរទាុំងពីរក្តូវរនសាលាឧទ្ធរណ៍នត ទ លទាសពីរទ្រ ុំលលាភល ើសិទ្ធិឯរជន និងរ នុរ ង
ក្រក្ពឹតតរទ្ឧក្រដិឋលក្កាមក្រមក្ពហមទ្ណឌ ។ ពួរលគ្ក្តូវរននត ទ លទាស រព់នធ ោររយៈ
លព មយួឆ្ន ុំ និងពិនយ័ជាក្ររច់ុំនួន ១ លាន លរៀ  (ក្រមាណជា ២៤៣ ដុលាេ រ) ។ អនរ

  

 19 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/38/35។ សក្មាររ់រយការណ៍សលងេរ ស៉ូមច៉ូ លៅកានល់គ្ហទ្ុំពរ័ 
www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/Factsheet_2.pdf   

 20 លគ្ហទ្ុំពរ័ www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/DeliberationNo11.pdf (រថាែណឌ ទ្ី២២។( 
 21 ២១ .លលារ វ  ន  រា ក្ោនស់តជា “ សរមមភាពថ្ក្ពលឈ្ើ“ ការរទិ្រុំងមយួរ ុលណាណ ៉ះ កាសសតភនុំលពញរ ុសតិ៍ ”ថ្ងៃទ្ី២៦ សែលមសា 

ឆ្ន ុំ២០២០។ 

 22 រនុងសែឧសភា ឆ្ន ុំ២០២០ សតមយួគ្ត ់លលារ តុលា រនទ្ទ្ ួដីកាលកា៉ះចុំនួនរនួលនសងោន ឱយរងាា ញែេួនលៅសាលាដុំរ៉ូងលែតត។ 
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រាយការណ៍ពិលសសរនល ើរល ើងពីការក្ពួយររមភអុំព ីរេែណឌ តក្មូវខាងភសតុតាងលៅ
រនុងចារ ់និងរទ្ ឋ នភសតុតាងសដ ក្តូវរនលក្រើលៅរនុងតុលាការរមពុជា។23  

២៨. អនររាយការណ៍ពិលសស ល ើរទ្ឹរចិតតរ ឋ ភរិ ឱយលធវើការកានស់តជិតសនិទ្ធជាមយួអងគ
ការសងគមសីុវ ិ ល យមនិគ្ិតពីទ្សសនៈនិងវស័ិយក្រតិរតតិការររស់ពួរលគ្ល ើយ។ ការលធវើ
ការកានស់តជិតសនិទ្ធជាមយួអងគការសងគមសីុវ ិ ជួយ ឱយមានការយ ់ដឹងកានស់តសីុជលក្ៅ
សងមលទ្ៀត អុំពីរញ្ញា សិទ្ធមិនុសស ល ើររុំពស់គ្ណលនយយភាពររស់រ ឋ ភរិ  និងល ៉ះ
ក្សាយភាពែុសោន លៅជារច់រល់ក្ស៉ះ។ 

២៩. រិចេែិតែុំក្រងឹសក្រងដុំរ៉ូង សដ លធវើល ើងល យក្រសួងមហាថ្នទ24 លដើមបរីញ្ឈរក់ារអនុ
វតតលសចរតីសណ ុំសែតុលា ឆ្ន ុំ២០១៧ ររស់ែេួន សដ តក្មូវឱយអងគការសងគមសីុវ ិ 
នត ់ការជ៉ូនដុំណឹងរយៈលព  ៣ ថ្ងៃ មុនសរមមភាពសដ រនលក្ោងទុ្រ អាចក្តូវរន
អភវិឌ្ឍរសនថមលទ្ៀតលក្កាមក្ររែណ័ឌ ចារ ់និងលោ នលយារយសមក្សរ។ សននការសររលន៉ះ 
រគ៏្ួរសតធ្ល រនន៉ូវភាពក្រក្រតី និងការទ្ទ្ួ យរភាសាសិទ្ធិមនុសសលៅរនុងរ ឋ ភរិ  
និងសងគម។ ដ៉ូចសដ រនរតស់មាគ  ់រនុងឆ្ន ុំ២០១៩ ការពិលក្ោ៉ះលយារ ់ជាមយួសងគម
សីុវ ិ ក្តូវសតជាការពិលក្ោ៉ះលយារ ់ដស៏ុំខាន ់សដ នត ់ពត័ម៌ាន នងិមានឥទ្ធិព ល ើការ
លធវើចារ ់លោ នលយារយ នងិការអនុវតត។25 វាមានសារៈសុំខានណ់ាស់ សដ ដុំលណើ រការ
ទាុំងលន៉ះ មានររយិារនន លហើយថាសងគមសីុវ ិ និងអងគការមនិសមនរ ឋ ភរិ ទាុំងអស់
សដ មានរុំណងចងច់៉ូ រមួ អាចច៉ូ រមួរន។ មានសតលធវើដ៉ូលចន៉ះលទ្ លទ្ើររមពុជានឹងចរល់នតើ
មរសាងសងគមមយួមានររយិារននលក្ចើនសងមលទ្ៀត នឹងសាត រស់ុំល ងទាុំងអស់លៅរនុងការ
ពិលក្ោ៉ះលយារ ់ នងិការច៉ូ រមួក្រររល យអតថនយ័។26  

៣០. អនររាយការណ៍ពិលសសទ្ទ្ួ សាគ  ់្នទៈររស់ក្រលទ្សរមពុជា រនុងការធ្ល ឱយមាន
 ុំហរព រដឋល យលសរ ីដ៉ូចសដ រនរងាា ញល យការោុំក្ទ្ររស់ែេួនចុំលពា៉ះអនុសាសន៍
ពារព់ន័ធរនុងអុំ ុងលព ពិនិតយររយការណ៍ជាសរ តាមកា រុំណត។់ 27  រមពុជាគ្ួរសត
រនតអនតររមមវជិជមានររស់ែេួនជាមយួអងគការសងគមសីុវ ិ  ។ ការពិលក្ោ៉ះលយារ ់ទាុំង
លន៉ះ គ្ួរសតមានជាដុំរុំភនួ និងជួយ រសាងសងគមសដ មានររយិារននលក្ចើនសងមលទ្ៀត តាមរ
យៈការច៉ូ រមួក្រររល យអតថនយ័។ ក្រុមសិទ្ធមិនុសស មនិអាចក្តូវរនចតទុ់្រថាទ្ីថ្ទ្ពី
ោន ចុំលពា៉ះការែិតែុំររស់ពរួលគ្ លដើមបនីត ់លយារ ់ នសពវនាយ នងិនត ់ពត័ម៌ានការ រ់
ឱយរ ឋ ភរិ ទ្ទ្ួ ែុសក្តូវល ើរញ្ញា សិទ្ធមិនុសស។ 

 

 

  

23 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/39/73 រថាែណឌ ទ្៨ី០។ 
 24 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/42/60 រថាែណឌ ទ្៥ី១ ។ 

 25 ឯរសារដសដ  រថាែណឌ ទ្ី៥២។ 

 26 ឯរសារដសដ  ។ 

 27 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/41/17 រថាែណឌ ទ្១ី១០.១០២ និងទ្ី១១០.១១០ ។ 
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ែ. សិទ្ធដិធីេ ីនងិសិទ្ធ ិុំលៅ ឋ ន 

៣១. អនររាយការណ៍ពិលសសលៅសតមានរងវ ់អុំពីលសចរតីរាយការណ៍ថាមានការរលណត ញ
លចញល យរុំពាន និងរញ្ញា មយួចុំនួនសដ ជារទ់ារទ់្ងនឹងសិទ្ធិដធីេី សដ លៅសតមនិមាន
ការល ៉ះក្សាយ លទា៉ះរីជាអនរក្សីរនអុំពាវ វមតងលហើយមតងលទ្ៀត និងរនសុុំច៉ូ ែេួន
ជួយ នត ់ការោុំក្ទ្រតី។ អនររាយការណ៍ពិលសស ល ើរទ្រឹចិតតឱយរ ឋ ភរិ ពិនតិយល ើងវញិ
ន៉ូវយនតការចារ ់និងនតីិវធិីសដ មានក្សារទ់ារទ់្ងនឹងការសរងសចរ ការ រ ់នងិការលក្រើ
ក្រស់ដី លហើយក្រសិនជាសមក្សរ លដើមបសីណ ុំចារ ់នងិលោ នលយារយ លដើមបលី ៉ះ
ក្សាយវសិមភាព ការរតរ់ងឱ់កាស និងភាពក្រីក្រ។ លៅរនុងអុំ ុងលព រចេរបននលន៉ះ
សដ មានជុំងឺរាតតាត អនរក្សីស៉ូមទារទ់ាញការយរចិតតទុ្រ ររ់រស់រ ឋ ភរិ ចុំលពា៉ះ 
លសចរតីសងេងការណ៍ររស់អនររាយការណ៍ពិលសសសតីពីសិទ្ធមិាន ុំលៅ ឋ នសមរមយ រនុងសែ
ម ី ឆ្ន ុំ២០២០ សដ រញ្ញជ រថ់ា យា ងលហាចណាស់លដើមបធី្ល ការការពារអនរសដ រស់
លៅរនុងភាពោម ននទ៉ះសសមបង ឬ ុំលៅ ឋ នសដ មានគុ្ណភាពមនិក្គ្រក់្ជងុលក្ជាយ រដឋក្តូវ
សតរញ្ឈររ់ា ់ការរលណត ញលចញទាុំងអស់។ លសចរតីសងេងការណ៍ររ៏នរងាា ញនងសដរថា
តាមរយៈការធ្ល រនន៉ូវការទ្ទ្ួ រន ុំលៅ ឋ នក្រររល យសុវតថិភាព សដ មានអ មយ័
ក្គ្រក់្ោន ់ រដឋមនិក្តឹមសតក្តូវការពារអាយុជីវតិររស់អនរសដ ោម ននទ៉ះសសមបង ឬអនរសដ 
រស់លៅរសនេងតាុំងទ្ី ុំលៅមនិលរៀររយរ ុលណាណ ៉ះលទ្ រ ុសនតសងមទាុំងក្តូវជួយ ការពារក្រជាជន
ទ្៉ូទាុំងពិភពលលារនងសដរ តាមរយៈការកាតរ់នថយការររីរាយ  ថ្នជុំងឺរ៉ូវដី-១៩។28  

៣២. អនររាយការណ៍ពិលសសរតស់មាគ  ់ថា សហគ្មនជ៍នជាតិលដើមភាគ្តិចចុំនួន ៣០ 
ររចេុរបននលន៉ះ រនទ្ទ្ួ រណ័ណ រមមសិទ្ធិដីសម៉ូហភាពពីក្រសួងលរៀរចុំសដនដី នគ្រ៉ូរនយី
រមមនិងសុំណង។់ សររុចុំនួន១៣១  រ ់រនទ្ទ្ួ  ិែតិទ្ទ្ួ សាគ  ់ឋានៈររស់ពរួលគ្
ពីក្រសួងមហាថ្នទ លហើយសហគ្មនច៍ុំនួន១៥១ រនទ្ទ្ួ  ិែតិទ្ទ្ួ សាគ  ់អតត
សញ្ញា ណររស់ពួរលគ្ជាជនជាតិលដើមភាគ្តចិ ពីក្រសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នរទ្។ 

៣៣. លទា៉ះរីជាមានវឌ្ឍនភាពទាុំងលន៉ះរតី និងការលរតជាញ ចតិតពីមុន លដើមបលីធវើឱយសាមញ្ាដ ់
ដុំលណើ រការនត ់រណ័ណ រមមសិទ្ធដិីសម៉ូហភាពសក្មារជ់នជាតិលដើមភាគ្តចិ ល យទ្ទ្ ួ
យរអនុសាសន៍ 29  ពារព់ន័ធថ្នការពិនិតយររយការណ៍ជាសរ តាមកា រុំណតឆ់្ន ុំ
២០១៩  ដុំលណើ រការថ្នការលចញរណ័ណ រមមសិទ្ធដិីធេី លៅសតមានភាពសមុគ្សាម ញ និងយឺត
យា វរនុងការទ្ទ្ួ រនការការពារគ្តហ់មតស់ក្មារជ់នជាតិលដើមភាគ្តិច សដ លធវើឱយអនតរាយ
ជាពិលសសដ ់រញ្ាតតិធ្ល ការពារសននរនីតិវធិី សដ មានសចងរនុងចារជ់ាតិរចេុរបនន។  
អនររាយការណ៍ពិលសស ទ្ទ្ ួរនពត័ម៌ានសដ អាចលជឿទុ្រចិតតរនថា សហគ្មនម៍៉ូ  ឋ ន 
និងសហគ្មនជ៍នជាតិលដើមភាគ្តិចជាលក្ចើន សដ រស់លៅរនុង ឬសរបរតុំរនក់ារពារររសិាថ ន 
ក្តូវរនលគ្រតឹតបតិសិទ្ធិច៉ូ លៅកានដ់ីក្រថ្ពណីររស់ពួរលគ្។ លទា៉ះរីមានរទ្របញ្ាតតលិៅ

  

 28 លគ្ហទ្ុំពរ័ 
www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25727&LangID=E 

 29 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/41/17 រថាែណឌ ទ្១ី១០.២០–១១០.២៣ និងទ្១ី១០.១៣០ ។ 
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រនុងចារត់ុំរនក់ារពារ ឆ្ន ុំ២០០៨ អនុញ្ញា តឱយច៉ូ រតី រអ៏ាជាញ ធរររសិាថ នរនុងតុំរនស់តងសត
រដិលសធសិទ្ធិទាុំងល ៉ះ លព ែេ៉ះ ុំឱយមានភាពតានតឹង នងិមានរណតឹ ងក្ពហមទ្ណឌ ក្រឆ្ុំង
នឹងលមដឹរ ុំ ឬសរមមជនសហគ្មនល៍ទ្ៀតនង។ 

៣៤. លៅថ្ងៃទ្ី៦ សែឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ ក្រសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នរទ្ រនលចញសារាចរល ែ 
១៤៨/១៩ រលងកើតក្រមុការងាររលចេរលទ្សសតីពីការអភរិរស និងអភវិឌ្ឍនជ៍នជាតិលដើមភាគ្
តិច។ ក្រុមការងារលន៉ះ មានអនរតុំណាងមរពីក្រសួងលនសងៗ ជាង២០  រ ់តុំណាងអាជាញ ធរ 
ម៉ូ  ឋ នមរពីលែតតចុំនួន១៥ អងគការសងគមសីុវ ិចុំននួ៤ និងទ្ីភាន រង់ារអងគការសហក្រជា
ជាតិចុំនួន២ ។ អនររាយការណ៍ពិលសស មានការក្សងារចិតតល យរតស់មាគ  ់ថាក្រសួង
អភវិឌ្ឍនជ៍នរទ្ រនរ ុំលាយក្រុមការងារលន៉ះ កា ពីថ្ងៃទ្៤ី សែរុមភៈ ឆ្ន ុំ២០២០ ល យ
មនិរននត ់ម៉ូ លហតុនេ៉ូវការណាមយួល ើយ។ 

គ្. ការមនិទុ្រនរណាមាន រល់ច  

៣៥. រនុងរយៈលព ៥ ឆ្ន ុំ រនេងមរលន៉ះ អនររាយការណ៍ពលិសស រនសងកតធ់ៃនល់ ើររយ
ការណ៍ររស់អនរក្សីសតីពសីាថ នភាពររស់រុគ្គ  នងិក្រុមជាលក្ចើន លៅរមពុជាសដ រតរ់ង់
ឱកាស ជាពិលសស សដ ងាយរងលក្ោ៉ះ និងសដ មានហានិភយ័ក្តូវលគ្ទុ្រលច ។ អនរ
ក្សីរននត ់អនុសាសនម៍យួចុំនួន អុំពាវ វឱយលោរពឱយរនលពញល ញន៉ូវសិទ្ធិនិងលសរ ី
ភាពររស់មនុសសក្គ្ររ់៉ូរលៅរមពុជា សដ ភាគ្លក្ចើនមនិទានរ់នអនុវតតលៅល ើយ។ ជា
ពិលសស អនរក្សីរនល ើរល ើងពី ទ្ធភាពរនុងការអនុមត័ចារម់យួសដ មាន រេណៈ
ទ្៉ូ ុំទ្៉ូលាយមនិលរ ើសលអើង។30 

៣៦. លៅក្តីមាសទ្ី៤ ឆ្ន ុំ២០១៩ គ្ណៈរមាម ធិការ ុររុំរតក់ារលរ ើសលអើងក្រឆ្ុំងនឹងគសតី 
រននត ់អនុសាសនថ៍ា រដឋគ្ួរសតធ្ល ថា ចារជ់ាតិររស់ែេួន រមួរញ្េ៉ូ  ទាុំងនិយមនយ័ថ្ន
ការលរ ើសលអើងក្រឆ្ុំងនឹងគសតីលភទ្ ការក្គ្រដណត រក់ារលរ ើសលអើងល យផ្ទទ  ់ និងល យ
ក្រលយា លៅរនុងវស័ិយសាធ្លរណៈ និងវស័ិយឯរជន រមួទាុំងទ្ក្មងអ់នតរវស័ិយថ្នការ
លរ ើសលអើង ក្សរតាមមាក្តា១ ថ្នអនុសញ្ញា លន៉ះ ដ៉ូចសដ រនទ្ទ្ួ យរល យរដឋភាគ្ី
រ ទ រព់ីការពិនិតយររយការណ៍ជាសរ តាមកា រុំណតល់ ើរទ្៣ី។31  រ ទ រព់ីការ
សនទ រនុងនយ័សាថ រ ររស់ពួរលគ្មយួសែលក្កាយមរ គ្ណៈរមាម ធិការ ុររុំរតក់ារ
លរ ើសលអើងព៉ូជសាសន ៍ រននត ់អនុសាសនថ៍ា រដឋភាគ្ីក្តូវអនុមត័ឱយរនឆ្ររ់ហ័សន៉ូវ
ចារទ់្៉ូ ុំទ្៉ូលាយមយួ សដ រុំណត ់និងហាមឃ្តក់ារលរ ើសលអើងជាតិសាសនល៍ យផ្ទទ  ់
និងល យក្រលយា  ល ើលហតុន សដ រនហាមឃ្តទ់ាុំងអស់ ក្សរតាមមាក្តា១ ថ្ន
អនុសញ្ញា លន៉ះ និងរលងកើតសននការសរមមភាពជាតិមយួ ក្រឆ្ុំងនឹងការលរ ើសលអើងព៉ូជសាសន។៍32 

  

 30 ររយការណ៍ល ែ រ/HRC/42/60 រថាែណឌ ទ្៧ី៤ (i )។ 

 31 ររយការណ៍ល ែ CEDAW/C/KHM/CO/6 រថាែណឌ ទ្ី៩ (រ) ។ ស៉ូមលមើ នងសដរ ររយការណ៍ល ែ 
A/HRC/41/17/Add.1 រថាែណឌ ទ្ី២ ។ 

 32 ររយការណ៍ល ែ CERD/C/KHM/CO/14-17 រថាែណឌ ទ្១ី២ ។ 
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៣៧. អនររាយការណ៍ពិលសសសាវ គ្មនច៍ុំននួអនុសាសនស៍ដ រ ឋ ភរិ រនទ្ទ្ួ យរ
រនុងអុំ ុងលព ពិនិតយររយការណ៍ជាសរ តាមកា រុំណតល់ ើរទ្ី៣ លដើមបលីធវើឱយ
ក្រលសើរល ើងន៉ូវការការពារ និងល ើររមពស់សិទ្ធិររស់ជនងាយរងលក្ោ៉ះរុំនុតលៅរមពុជា។33 

សាធ្លរណរដឋរ៉ូ ីវ ីលវលណហស ុយលអឡា ជាឧទាហរណ៍ រនគ្៉ូសរញ្ញជ រព់ីភាពចុំរចរ់នុង
ការពក្ងឹងលោ នលយារយសងគមសដ ោុំក្ទ្ជនទាុំងល ៉ះ ល យលផ្ទត តជាពិលសសល ើវស័ិ
យសដ ងាយរងលក្ោ៉ះរុំនុត។34 ក្រលទ្សរមពុជាររ៏នោុំក្ទ្អនុសាសនរ៍រស់អ៉ូគសាត  ី រនុង
ការ រល់ចញចារក់្រឆ្ុំងនងឹការលរ ើសលអើង គ្ិតក្តឹមឆ្ន ុំ២០២៣ ល យធ្ល ន៉ូវសមភាព 
និងហាមឃ្តយ់ា ងចាស់ចុំលពា៉ះការលរ ើសលអើងក្គ្រក់្រលភទ្ រាររ់ញ្េ៉ូ  ទាុំង ជុំលនឿសាស  
និ ន ការលភទ្ អតតសញ្ញា ណលយនឌ្រ័ នងិការសសមតងមតិ ឬ រេណៈលភទ្។35 អនរក្សីល ើរទ្ឹរ
ចិតតរ ឋ ភរិ ឱយធ្ល ថា អនុសាសនស៍ដ រនទ្ទ្ួ យរក្តូវរនអនុវតតយា ងលពញ
ល ញ និងលោ ការណ៍មនិទុ្រនរណាមាន រល់ច  គ្ឺជាសន៉ូ ថ្នលោ នលយារយ នងិរមម
វធិីររស់ែេួន។ 

 ១. រគុ្គ ក្តវូរនដរហ៉ូតលសរភីាព 

 ៣៨. រ ទ រព់ីទ្សសនរិចេមយួចុំនួន លៅកានម់ជឈមណឌ  សុំចតសងគមរិចេរាជធ្លនីភនុំលពញ 
(មណឌ  ថ្ក្ពសពឺ) អនររាយការណ៍ពិលសសរនលធវើការសលងកតយា ងទ្៉ូ ុំទ្៉ូលាយ ល យ
ល ើរល ើងពីរងវ ់អុំពីមនុសសមាន រស់ាេ រល់ៅរនុងមជឈមណឌ   និងអុំពាវ វឱយមជឈមណឌ  
សដ រចេុរននរុំពុងលរើរ ឱយរទិ្ទាវ រ។ 36  ពត័ម៌ានសដ អនររាយការណ៍ពិលសសទ្ទ្ួ រន 
តាមរយៈការយិា ័យ OHCHR រងាា ញថា មានរុរសអាយុ ៤០ ឆ្ន ុំមាន រ ់រនសាេ រល់ៅ
រនុងមជឈមណឌ  លន៉ះលៅថ្ងៃទ្៣ី១ សែមររា ឆ្ន ុំ២០២០។ 37  អនររាយការណ៍ពិលសសមនិ
រនទ្ទ្ួ ពត័ម៌ានអុំពីការលសុើរអលងកតឯររាជយល ើររណីថ្នការសាេ រល់ន៉ះលទ្។ ល ើសពី
លន៉ះលៅលទ្ៀត វារងាា ញថា មជឈមណឌ  លន៉ះលៅសតរនតក្រតិរតតិការល យមនិមានរច ស
មពន័ធអភរិ រិចេចាស់លាស់ តមាេ ភាព និងគ្ណលនយយភាព ក្ររែណ័ឌ និងនីតិវធិីចារ ់
លហើយមជឈមណឌ  លន៉ះលៅសតរនតឃុុំែេួនមនុសស សដ លគ្លៅថា មនុសស “ មនិសម័ក្គ្ចតិត” 
សដ ក្តូវអាជាញ ធរចរក់្រម៉ូ យរលៅ រ។់ ទាុំងលន៉ះ រមួរញ្េ៉ូ  ទាុំងមនុសសសដ សថិតរនុង
សាថ នភាពរស់លៅតាមចិលញ្េ ើមនេ៉ូវ អនរលក្រើក្រស់លក្គ្ឿងលញៀន និងអនរររសីុនេ៉ូវលភទ្។ អនរ

  

 33 ស៉ូមលមើ នងសដរ ររយការណ៍ល ែ A/HRC/42/60/Add.1 សដ នយិាយអុំពអីនរសដ ទ្ុំនងជាក្តូវរនលគ្ទុ្រលច រនុង
ការអភវិឌ្ឍក្រលទ្ស។ 

 34 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/41/17 រថាែណឌ ទ្១ី១០.៥៦ ។ 

 35 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/41/17 រថាែណឌ ទ្១ី១០.៥៤ ស៉ូមលមើ នងសដរ អនុសាសនរ៍រស់អ ុយរ៉ូហាគ យ ក្តងរ់ថាែណឌ
ទ្ី ១១០.៥៣ ។ 

 36 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/42/60 រថាែណឌ ទ្៤ី៨-៤៩ ។ 

 37 លយាងតាមពត័ម៌ានសដ រននត ់ល យការយិា ័យ OHCHR ររសក្រពីលគ្ហទ្ុំពរ័ 
http://nokorwatnews.com/archives/484174 (ជាភាសាសែមរ) និងរញ្ញជ រល់ យលសចរតអីធរិាយសដ ទ្ទ្ួ រនពីរ ឋ
ភរិ ល េ្ើយតរនងឹលសចរតកី្ពាងររយការណ៍ររស់អនររាយការណ៍ពិលសស រមួជាមយួនងឹពត័ម៌ាន ុំអិតអុំពីការសាេ រ ់នងិ
ការលសុើរអលងកត។ 
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រាយការណ៍ពិលសស លៅសតមានរងវ ់អុំពីការឃុុំែេួនល យរុំពាន និងការរ ុំលលាភសិទ្ធិ
មនុសសសដ អាចលរើតមានលនសងលទ្ៀតលៅមជឈមណឌ  លន៉ះ រដ៏៉ូចជា រងវ៉ះគ្ណលនយយភាព។ 
ការទ្ទ្ួ រនការសងទាុំសុែភាព និងការពារ ឱយរនក្គ្រក់្ោនល់ៅខាងរនុង
មជឈមណឌ  លៅសតជារញ្ញា ក្រឈ្មសដ ជារតីរងវ ់ជាពិលសស ទារទ់្ងនងឹការររីរា 
  ថ្នជុំងឺរ៉ូវដី-១៩។ 

៣៩. លៅរនុងដុំលណើ រលរសររមមមុនៗ អនររាយការណ៍ពិលសស រនលធវើទ្សសនរិចេ និងរន
ពិចរណាពីទ្ីតាុំងថ្នមជឈមណឌ  សក្មារក់ារពារ  និងសាត រនីតិសមបទាអនរលញៀន
លក្គ្ឿងលញៀន។38  ទារទ់្ងនឹងរញ្ញា លន៉ះ អនររាយការណ៍ពិលសស សាវ គ្មនច៍ុំលពា៉ះលសចរតី
សងេងការណ៍ សដ លចញល យតុំណាងតុំរនថ់្នទ្ីភាន រង់ារអងគការសហក្រជាជាតិចុំននួ១៤ 
សតីពីមណឌ  ឃុុំឃ្ុំង និងនីតិសមបទាអនរលញៀនលក្គ្ឿងលញៀនជារុំហិតលៅអាសីុនិងរ សីុ
ហវិររនុងរររិទ្ថ្នការររីរា   ថ្នជុំងឺរ៉ូវដី-១៩។39  លសចរតីសងេងការណ៍លន៉ះ រនអុំពាវ
 វជាពិលសស ចុំលពា៉ះការរិទ្ជាអចិថ្គនតយន៍៉ូវមជឈមណឌ  ឃុុំឃ្ុំង និងការសាត រនីតិសមប
ទាអនរលញៀនលក្គ្ឿងលញៀនជារុំហិត និងការអនុវតតលសវាសងគម លសវាសុែភាពសនអរល ើសិទ្ធិ
មនុសស និងពត័ម៌ានភសតុតាង និងល យសម័ក្គ្ចិតត លៅរនុងសហគ្មន ៍ជាវធិ្លនការដស៏ុំខាន់
មយួ រនុងការទ្រស់ាក តក់ារររីរា   ថ្នជុំងឺរ៉ូវដី-១៩ និងលដើមបជីួយ សក្មួ ដ ់ការលងើរ
ល ើងវញិ និងការលធវើសមាហរណរមមមនុសសទាុំងអស់ លៅរនុងក្គ្ួសារ និងសហគ្មនរ៍រស់
ពួរលគ្។ 

៤០. ទារទ់្ងនងឹមជឈមណឌ  សក្មារក់ារពារ  និងសាត រនីតិសមបទាអនរលញៀនលក្គ្ឿង
លញៀនលៅរមពុជា អនររាយការណ៍ពិលសសទ្ទ្ួ រនពត័ម៌ានថា គ្ិតក្តមឹថ្ងៃទ្ី១ សែមងុិ 
ឆ្ន ុំ២០២០ មនុសសសររុ ៦.៥១៧  រ ់សថិតលៅរនុងមជឈមណឌ  សដ ក្គ្រក់្គ្ងល យរ ឋ
ភរិ ចុំនួន ១០.៩៣២  រ ់ លៅតាមមជឈមណឌ  សដ ក្គ្រក់្គ្ងឯរជន និង ១០០
មជឈមណឌ  សដ ក្គ្រក់្គ្ងល យអងគការមនិសមនរ ឋ ភរិ ។ ក្ររែណ័ឌ ចាររ់ចេុរបននសតី
ពីការសាត រនីតិសមបទាអនរលញៀនលក្គ្ឿងលញៀនជារុំហិត រមួមានចារឆ់្ន ុំ២០១២ សតីពកីារ
ក្គ្រក់្គ្ងលក្គ្ឿងលញៀន និងសារាចរល ែ០៣ ឆ្ន ុំ២០០៦ សតីពីការអនុវតតវធិ្លនការសតីពីការ
អររ់ ុំការពារ ការសាត រនីតិសមបទាសក្មារអ់នរលក្រើក្រស់លក្គ្ឿងលញៀន។ រទ្របញ្ាតតិទាុំងលន៉ះ 
មនិរនរញ្ញជ រច់ាស់ពីកា ៈលទ្សៈសដ រុគ្គ មាន រ់ៗ  អាចក្តូវរនឃុុំែេួនល យមនិ
សម័ក្គ្ចិតត និងសដ អាជាញ ធរមានសមតថភាពរញ្ញជ ឱយឃុុំែេួនជារុំហិតសក្មារល់ោ រុំណង
ថ្នការពារ លក្គ្ឿងលញៀន ជាពិលសសថា លតើវាអាចលធវើរនសតល យក្ព៉ះរាជអាជាញ  ឬ
យា ងណា។ អនររាយការណ៍ពិលសស លៅសតមានរងវ ់ថា ការែវ៉ះភាពក្ររដក្រជាសររលន៉ះ 
អាចរណាត  ឱយមានការឃុុំែេួនល យរុំពាន លហើយរញ្ញជ រជ់ាងមីពីរងវ ់ររស់ោតច់ុំលពា៉ះ

  

 38 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/42/60 រថាែណឌ ទ្៤ី៤–៤៧ ររយការណ៍ល ែ A/HRC/39/73 រថាែណឌ ទ្ី៤០-៤៥ ។ 

 39 លគ្ហទ្ុំពរ័ https://bangkok.ohchr.org/wp-
content/uploads/2020/05/UNJointStatement1June2020.pdf ។  
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រញ្ញា លន៉ះ។ 40  ល ើសពីលន៉ះលៅលទ្ៀត វាចាស់ណាស់ថា មជឈណឌ  ទាុំងលន៉ះលៅសតចលងអៀត
សណន ដ៉ូចជាពនធ ោរសដ មានចុំននួក្រជាជនលក្ចើនក្តូវរនឃុុំែេួនពីរទ្លក្គ្ឿងលញៀ
ន។41  

៤១. អនររាយការណ៍ពិលសសរតស់មាគ  ់ល យរតីររមភថាពនធ ោរលៅរមពុជាលៅសតចលងអៀត
សណន ល យការ រជ់នជារឃុ់ុំជាមធយមលៅទ្៉ូទាុំងក្រលទ្សល ើសពី ៣០០ ភាគ្រយថ្ន
សមតថភាពសដ អាច ររ់ន។ លយាងតាមពត័ម៌ានសដ ទ្ទ្ួ រនពីអគ្គ យរ ឋ ន
ពនធ ោរគ្ិតក្តឹមសែមងុិ  ឆ្ន ុំ២០២០ មាជនជារឃុ់ុំចុំនួន ៣៩.៣៧៦  រល់ៅទ្៉ូទាុំង
ពនធ ោរចុំនួន ២៩ ។ មានជនជារឃុ់ុំក្រមាណ ២៧ ភាគ្រយរ ុលណាណ ៉ះ សដ រនទ្ទ្ ួ
សា ក្រមសាថ ពរ រឯីជនជារឃុ់ុំ ៣៧ ភាគ្រយលទ្ៀត ក្តូវរននត ទ លទាសលៅសាលាដុំរ៉ូង 
រ ុសនតពួរលគ្លៅសតរងច់ុំ ទ្ធន ថ្នរណតឹ ងឧទ្ធរណ៍ សដ លធវើឱយជនជារឃុ់ុំ ៣៥ ភាគ្រយថ្ន
ជនសដ ជារព់នធ ោរក្តូវរនតឃុុំែេួនរលណាត ៉ះអាសននរងចុំសវ ការ។ លន៉ះមនិែុសពឆី្ន ុំ
មុនៗ លទ្។ 

៤២. អនររាយការណ៍ពិលសសសាវ គ្មនគ៍្ុំនតិនតួចលនតើមលធវើរុំសណទ្ក្មងល់ យរដឋមគនតីក្រសួង
យុតតិធមង៌មរីនុងសែឧសភា ឆ្ន ុំ២០២០ ជាពិលសស លដើមបកីាតរ់នថយររណីររសទ៉ះលៅសាលា 
ដុំរ៉ូងលៅទ្៉ូទាុំងក្រលទ្ស លហើយអនរក្សីរននត ់ការឧរតថមភោុំក្ទ្ដ ់ការរនតក្គ្រក់្គ្ង
រុំសណទ្ក្មងក់្រពន័ធយុតតធិម។៌ អនរក្សីមានលសចរតីររីរាយសដ ដឹងអុំពីលោ រុំណងររស់
ក្រសួងរនុងជក្ម៉ះសុំណុុំ លរឿងព ី៥០ លៅ ៧០ ភាគ្រយថ្នររណីជិត ៣៩.០០០ សដ រងចុំ
ការក្តួតពិនិតយល យតុលាការររស់ក្រលទ្សលន៉ះរនុងរយៈលព  ៦ សែ។42 ការលន៉ះអាចជួយ 
កាតរ់នថយភាពចលងអៀតសណនលៅរនុងពនធ ោរ លហើយសនមតថារា ់នតីិវធិីក្តឹមក្តូវក្តូវ
រនអនុវតតតាម ល យពក្ងងឹការលោរពសិទ្ធិទ្ទ្ួ រនការជុំនុុំជក្ម៉ះក្រររល យយុតតិធម៌
រនុងរយៈលព សមក្សរ និងកាតរ់នថយចុំនួនជនជារឃុ់ុំរលណាត ៉ះអាសនន។ 

          ២. ជាតពិនទុលវៀតណាម 

៤៣. អនររាយការណ៍ពិលសសសាវ គ្មនល៍សចរតីសណ ុំថ្ងៃទ្ី១ សែររក  ឆ្ន ុំ២០១៩ សដ 
លចញល យក្រសួងមហាថ្នទ សដ អនុញ្ញា តឱយរុមារពឪីពុរមាត យសដ រនចុ៉ះល ម្ ៉ះជា
អនររស់លៅអចិថ្គនតយទ៍្ទ្ួ រនសុំរុក្តរុំលណើ ត។ លសចរតីសណ ុំលន៉ះរល៏សនើសុុំឱយអាជាញ  
ធរម៉ូ  ឋ ននត ់លសៀវលៅសាន រល់ៅ សុំរុក្តមរណភាព នងិវញិ្ញា រនរក័្តលនសងលទ្ៀតសដ 
រញ្ញជ រព់ីសញ្ញជ តិ។ ក្រសិនជាអនុវតតក្តឹមក្តូវ លន៉ះអាចជាជុំហានលឆ្ព ៉ះលៅររការធ្ល សិទ្ធិ
ទ្ទ្ួ រនសញ្ញជ ត៉ូនីយរមមសក្មារជ់ាតិពនទុលវៀតណាមសដ រស់លៅរនុងក្រលទ្សរមពុជា។ 
អនររាយការណ៍ពិលសសររ៏តស់មាគ  ់ពីវឌ្ឍនភាពរនុងការលចញសុំរុក្តសុំរុក្តរុំលណើ ត

  

 40 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/42/60 រថាែណឌ ទ្៤ី៧ ។ 

 41 ឯរសារដសដ  រថាែណឌ ទ្ី៤៥ ។ 

 42 លគ្ហទ្ុំពរ័ www.akp.gov.kh/post/detail/31625 ពត័ម៌ានរសនថមសតីពកីារក្គ្រក់្គ្ងក្រពន័ធយុតតធិម ៌ការឃុុំែេួនរលណាត ៉ះ
អាសននរយៈ លព សវង នងិររណីររសទ៉ះ លៅទ្ុំពរ័ ៤ ថ្នលសចរតអីធិរាយសដ ទ្ទ្ួ រនពីរ ឋ ភរិ ។ 
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សក្មាររុ់មារជាតពិនទុលវៀតណាម សដ ពមីុនក្តូវរនលគ្រដិលសធមនិឱយច៉ូ លរៀនលៅសាលារដឋ 
ល យសារពួរលគ្មនិអាចន ិតសុំរុក្តរុំលណើ តចុំរច។់ អនរក្សីល ើរទ្ឹរចិតតឱយអាជាញ ធរ
អនុវតតលសចរតីសណ ុំឱយរនលពញល ញ។ 

៤៤. លៅឆ្ន ុំ២០២០ ក្រសួងមហាថ្នទរនក្រកាសរលងកើតក្រុមការងារ លដើមបលីរៀរចុំលសចរតី
ក្ពាងចារអ់ល ត ក្រលវសនង៍ម ី លដើមបជីុំនួសចារ ់ ឆ្ន ុំ១៩៩៤។ អនររាយការណ៍ពិលសស
សងឃមឹថា ចារង់មីណាមយួនងឹល ៉ះក្សាយរងវ៉ះខាតថ្ននតីិវធិីសដ មានក្សារ។់ 

៤៥. ដ៉ូចសដ រនរតស់មាគ  ់កា ពីលព រនេងមរ ល យអនររាយការណ៍ពិលសស43 

សហគ្មនអ៍សណត តទ្ឹររឹងទ្លនេសារ រនុងលែតតរុំពងឆ់្ន ុំង លៅសតរងន រ ៉ះពា ់ល យសារ
សននការផ្ទេ ស់រត៉ូរទ្ី ុំលៅ សដ រនលធវើល ើងសុំលៅអភរិរសជីវៈចក្មុ៉ះ និងររសិាថ នថ្នរងឹ
ទ្លនេសារ។ លៅរនុងលែតតរុំពងឆ់្ន ុំង រ ទ រព់ីមានការតស ៉ូមតិរមួោន ពីការយិា ័យក្រចុំ
ក្រលទ្សថ្នការយិា ័យ OHCHR ក្រចុំរមពុជា និងអនររាយការណ៍ពិលសស អាជាញ ធរលែតត
រនច៉ូ រមួរនុងដុំលណើ រការ លដើមបរីុំណតអ់តតសញ្ញា ណដី និងរុំណតក់្ពុំសដន លដើមបផី្ទេ ស់ទ្ី
 ុំលៅក្រជាជនក្រមាណ ១ មុនឺ រ ់សដ មានទាុំងជនជាតិសែមរ និងជាតិពនទុលវៀតណាម ពី
ភ៉ូមអិសណត តទ្ឹរ។ គ្ុំនិតនតួចលនតើមសររលន៉ះ ក្តូវសតរនលកាតសរលសើរ។ លទា៉ះយា ងណារ៏
ល យលៅសតមានភាពក្រទាុំងក្រទ្ិស រនុងការទ្ទ្ួ រនលសវាល យលសមើភាពោន  ចុំលពា៉ះ
សហគ្មនអ៍សណត តទ្ឹរជាតិពនធុលវៀតណាម។ 

៤៦. សហគ្មនជ៍ាតិពនធុលវៀតណាមលៅសតសថិតរនុងសាថ នភាពងាយរងលក្ោ៉ះ។ រុមារជាតិពនធុ
លវៀតណាមជាលក្ចើនលរ៉ះរងល់ច ការសិរា លហើយក្តូវទ្ទ្ួ រងការលរ ើសលអើងពីមតិតភរតជិា
ជនជាតិសែមរ នងិក្គ្ូររស់ពរួលគ្ ល យសារសតលដើមរុំលណើ តជាតពិនធុររស់ពរួលគ្ និង
ល យសារពួរលគ្នយិាយភាសាសែមរមនិរនសាទ តជ់ុំ ញ។ រ ទ រម់រ ឱកាសការងារ
ររស់ពួរលគ្អាចមានរុំណត ់ល យមនិមានឯរសាររញ្ញជ រអ់តតសញ្ញា ណជនជាតិសែមរ និង  
ឬល យសាររងវ៉ះជុំ ញភាសាសែមរ។ 

         IV.  សិទ្ធមិនុសស នងិការល្េើយតរលៅនងឹជុំងរឺ៉ូវដី-១៩ 

៤៧. ជុំងឺរ៉ូវដី-១៩ រនរា   មរដ ់ក្រលទ្សរមពុជា លហើយមានភសដុតាងថ្នការល្េើយ
តរររស់រ ឋ ភរិ សដ មានការសក្មរសក្មួ  លៅនងឹការគ្ុំរាមរុំសហងលន៉ះ។ មាក្តា 
៧២ ថ្នរដឋធមមនុញ្ាធ្ល ការពារសុែភាពក្រជាជន សិទ្ធិលន៉ះរក៏្តូវរនទ្ទ្ួ យរលៅរនុង
សនធិសញ្ញា សិទ្ធមិនុសសអនតរជាតិជាលក្ចើនសដ រននត ់សចេ រន័ មនិក្តឹមសតជារតិកា
សញ្ញា អនតរជាតិសតីពីសិទ្ធិលសដឋរិចេ សងគមរិចេ និងវរបធមរ៌ ុលណាណ ៉ះលទ្។ ការសណ ុំទ្៉ូ ុំ
ទ្៉ូលាយសតីពអីភកិ្រមសនអរល ើសិទ្ធិរនុងការ ុំមុែ រនុងលព មានជុំងឺរាតតាតអាចរររនពី

  

 43 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/42/60 ។ 
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នីតិវធិីពិលសស 44  សាថ រន័សនធសិញ្ញា 45  និងសាថ រន័ដថ្ទ្លទ្ៀត។ 46  សាថ នភាពលន៉ះរុំពុងរនត
ដ៉ូលចន៉ះការវភិាគ្ខាងលក្កាមលន៉ះ គ្ឺជាជុំហានដុំរ៉ូង។ 

៤៨. លៅថ្ងៃទ្ី២៩ សែមងុិ  ឆ្ន ុំ២០២០ អងគការសុែភាពពិភពលលារ រនរតក់្តាររណី
សដ រនរញ្ញជ រ ់មានចុំនួន១៤១ ររណីជុំងឺរ៉ូវដី-១៩ លៅរមពុជា រ ុសនតមនិមានអនរសាេ រ់
លទ្។47  វទិ្ាសាថ នរ សទ័រលៅរមពុជារនរាយការណ៍ថា រនុងរយៈលព ចរព់ីថ្ងៃទ្២ី២  
សែមររា ដ ់ថ្ងៃទ្ី៣ សែមងុិ  ឆ្ន ុំ២០២០ វទិ្ាសាថ នរនលធវើលតសតិ៍ល ើមនុសសជាង
១៣.៨៧០  រ ់និងយរសុំណារចុំនួន ១៦.៥០៦  រ ់សក្មារល់ធវើវភិាគ្ររជុំងរឺ៉ូរ  ៉ូណាងមី។ 
ការលធវើលតសតិ៍ គ្ឺលៅរាជធ្លនីភនុំលពញ។ អនររាយការណ៍ពិលសស មនិចាស់លទ្ថា លតើក្រជាជន
សដ រតរ់ងឱ់កាស និងក្រជាជនងាយរងលក្ោ៉ះសដ រស់លៅលក្ៅរាជធ្លនីភនុំលពញមាន
សិទ្ធទិ្ទ្ួ រនការលធវើលតសតិ៍ល យលសមើភាពោន  និងពត័ម៌ានទារទ់្ងនឹងវធិ្លនការសុែភាព
សាធ្លរណៈសដ រនសណ ុំល យរ ឋ ភរិ  ឬយា ងណា។ 

៤៩. លៅថ្ងៃទ្ី១៣ សែរុមភៈ ឆ្ន ុំ២០២០ រ ឋ ភរិ រនអនុញ្ញា តឱយ វាលទ្សចរណ៍
ក្រលទ្សហ៉ូ ងអ់ាលមរចិកាុំងមយួល ម្ ៉ះលវ  សលសទើ ម (MV Westerdam) ច៉ូ ចតលៅក្រុង
ក្ព៉ះសីហនុលៅភាគ្ខាងតប៉ូងថ្នក្រលទ្ស រ ទ រព់ី វាលន៉ះក្តូវរនលគ្រដិលសធមនិឱយច៉ូ  
ក្រលទ្សជាលក្ចើនលៅអាសីុល យសារសតការក្ពួយររមភល ើជុំងឺរ៉ូវដី-១៩។  វាលន៉ះមនិរន
លក្ោងនឹងមរទ្សស ក្រលទ្សរមពុជាលទ្។ ការសលក្មចចតិតររស់រមពុជា ក្តូវរនសាវ គ្មន៍
ល យអគ្គ យរថ្នអងគការសុែភាពពិភពលលារ ថាជាឧទាហរណ៍មយួថ្នសាមគ្គភីាព
អនតរជាតិ។48  

៥០. អនររាយការណ៍ពិលសស មានការលជឿជារល់ ើវធិ្លនការសដ រន រល់ចញល យ
អាជាញ ធររមពុជាទារទ់្ងនឹងការររររណី ររអនររ ៉ះពា ់ នងិវធិ្លនការចតាត  ីស័រសក្មារ់
អនរសដ មានទ្ុំ រទ់្ុំនងជាមយួអនរសដ រនលធវើលតសតវជិជមាន លទា៉ះរីជាអនរក្សីមានការ
ក្ពួយររមភអុំពីដុំលណើ រការទ្ិនននយ័ និងសនតិសុែរល៏ យ។ អាជាញ ធររនចតវ់ធិ្លនការ
យា ងឆ្ររ់ហ័ស លដើមបកីារពារសុែភាពក្រជាជនលៅរនុងក្រលទ្សរមពុជា និងរនសសវងររ
អនុវតតតាមពធិីសារអនតរជាតសិតីពីចតាត  ីស័រ។ ក្រសួងសុខាភរិ រននត ់ពត័ម៌ាន
សលងេរ និងលធវើរចេុរបននភាពជាក្រចុំ។ អនររាយការណ៍ពលិសស រ ុំ ឹរដ ់អាជាញ ធររមពុជា
ឱយរនតគ្ិតពិចរណាឱយរនលពញល ញចុំលពា៉ះការរងាក រ និងពារ ជុំងឺ ជាសិទ្ធិមយួ
សដ មានសចងរនុងរដឋធមមនុញ្ា  លហើយលោរពឱយរនលពញល ញន៉ូវកាតពវរិចេសិទ្ធមិនុសស
អនតរជាតិ រមួទាុំងសិទ្ធិទ្ទ្ួ រនសតង ់រសុែភាពែពស់រុំនុត ដ៉ូចមានសចងរនុងមាក្តា១២ 

  

 44 លគ្ហទ្ុំពរ័ www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx ។  

 45 លគ្ហទ្ុំពរ័ www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/COVID-19-and-TreatyBodies.aspx ។  

 46 លគ្ហទ្ុំពរ័ www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx ។  

 47 លគ្ហទ្ុំពរ័ https://covid19.who.int ។  

 48 លគ្ហទ្ុំពរ័ www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-

media-briefing-on-ebola-and-covid-19-outbreak ។  
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ថ្នរតិកាសញ្ញា អនតរជាតិសតីពសិីទ្ធិលសដឋរិចេ សងគមរិចេ និងវរបធម ៌ ល យោម នការលរ ើស 
លអើង។ 

៥១. ថ្ដគ្៉ូអភវិឌ្ឍនម៍យួចុំនួនថ្នក្រលទ្សរមពុជា រននត ់ការោុំក្ទ្ និងជុំ ញរនុងរញ្ញា លន៉ះ។ 
ការោុំក្ទ្សររលន៉ះ គ្ួរសតជួយ រ ឋ ភរិ រនុងការលរៀរចុំឱយកានស់តក្រលសើរសក្មារវ់រិតតិលសដឋ
រិចេសាធ្លរណៈសដ អាចលរើតមាន និងលដើមបលីរៀរចុំពិធសីារទារទ់្ងនឹងលក្ោ៉ះមហនតរាយ
សដ ពារព់ន័ធ។ ការការពារសិទ្ធិមនុសសសក្មារម់នុសសក្គ្រោ់ន  ក្តូវសតជាចុំណុចសន៉ូ 
ររស់រ ឋ ភរិ  និងជាការល្េើយតរចុំលពា៉ះវរិតតិណាមយួ។ លទា៉ះរីការការពារសុែភាព 
ពិតជាអាទ្ិភាពមយួ លព រចេុរបននរល៏ យ រសិ៏ទ្ធិទាុំងអស់ចុំរចក់្តូវគ្ិតពិចរណាឱយ
រនម តច់ត ់និងចតវ់ធិ្លនការ លដើមបធី្ល ថាោម ននរណាមាន រក់្តូវរនលគ្ទុ្រលច ល ើយ។ 

          រ.  ការរតឹតបតិសិទ្ធមិនុសស រនុងរររិទ្ថ្នការររីរា   ថ្នជុំងរឺ៉ូវដី-១៩ 

៥២. លៅពាររ់ណាត  សែម ី ឆ្ន ុំ២០២០ រមពុជារន រឱ់យអនុវតតការរតឹរនតឹងការលធវើ
ដុំលណើ រច៉ូ ក្រលទ្សលន៉ះ រនុងរិចេែិតែុំក្រឹងសក្រង លដើមបរីងាក រការ្េងរសនថមថ្នជុំងឺរ៉ូវដី-១៩ ។ 
លៅចុងសែម ី ក្រសួងការររលទ្ស និងសហក្រតិរតតិការអនតរជាតិ រនពក្ងីរការរតឹតបតិ
ចុំលពា៉ះជនររលទ្សទាុំងអស់។ ទ្នទឹមលន៉ះសដរ រអ៏នុវតតចុំលពា៉ះជនជាតិសែមរលៅររលទ្ស សដ 
វ ិក្ត រម់រក្រលទ្សរមពុជាវញិ រមួទាុំងព ររចុំណារក្សុរ ក្តូវរនលគ្សណ ុំអុំពី
ដុំលណើ រការថ្នការផ្ទត ចែ់េួនល យែេួនឯងលក្ៅនេ៉ូវការ។ 

៥៣. ក្រសួងអររ់ ុំយុវជន និងរឡីា រនក្រកាសរិទ្សាលាលរៀន នងិក្គ្ឹ៉ះសាថ នអររ់ ុំ 
សាធ្លរណៈ និងឯរជនទាុំងអស់ ចរព់ីថ្ងៃទ្ី១៦ សែម ី ឆ្ន ុំ២០២០។ រិចេការសហ
សមយ័រនចរល់នតើមនតួចលនតើមការលរៀនតាមក្រពន័ធលអ ិរក្តូនិរ នងិន ិតសមាភ រៈអររ់ ុំការ
លរៀនស៉ូក្តពីចមាៃ យ។ លទា៉ះជាយា ងណារល៏ យ លៅរនុងក្រលទ្សជាលក្ចើនលទ្ៀត មាតារីតា 
អាណាពារ  នងិសិសស មនិរនលក្តៀមសក្មារក់ារផ្ទេ ស់រត៉ូរមយួដែ៏េី ្ នលៅការលរៀន
លៅនទ៉ះ ការសិរារក្មតិឧតតមសិរាពីចមាៃ យល ើយ។ លយាងតាមអងគការអររ់ ុំវទិ្ាសាគសត
និងវរបធមថ៌្នអងគការសហក្រជាជាតិ (UNESCO) រនឱយដឹងថា សិសសសាលារឋមសិរា
និងមធយមសិរាក្រមាណ ៦៣ ភាគ្រយ (២,០៧ លាន រ)់ មនិអាចច៉ូ លរៀនរមមវធិី 
លអ ិចក្តូនិរ និងរមមវធិសិីរាពីចមាៃ យរនលទ្ លក្ពា៉ះពួរលគ្មនិមាន ទ្ធភាពទ្ញិ
ឧរររណ៍ ឬរងថ់្ងេការច៉ូ លក្រើអុីនធណិឺត។ អនររាយការណ៍ពិលសស រម៏ានការក្ពយួ
ររមភនងសដរថា ល យសារទ្ុំលនៀមទ្ុំលារល់យនឌ្រ័ លរមងក្សីអាចទ្ទ្ួ រនអតថក្រលយាជន៍
តិចពីការលរៀនស៉ូក្តតាមអុិនធណិឺត ជាពិលសស រសនេងសដ ពួរលគ្មាន ទ្ធភាពលក្រើក្រស់
ឧរររណ៍។ ពួរលគ្រអ៏ាចក្តូវរនលគ្រ ុំពឹងថានឹងអនុវតតការងារសងទាុំល យមនិយរក្ររ់
ជុំនួសការអររ់ ុំពីចមាៃ យ។ អនររាយការណ៍ពិលសស រតស់មាគ  ់ពីការល្េើយតរ មអតិររស់
រ ឋ ភរិ  រមួមានពត័ម៌ាន មអតិសតីពីការលរើរល ើងវញិន៉ូវរសនេងសិរា និងការរនតការ
រលក្ងៀនល យផ្ទទ  ់។ 
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៥៤. រ ឋ ភរិ រន រល់ចញន៉ូវការរក្មតិរុំណតម់យួចុំនួនល ើលសរភីាពរនុងការលដើរលហើរ
លសរភីាពរនុងការជួរក្រជុុំ នងិលសរភីាពខាងសមាគ្ម នងិលសរភីាពរនុងការលោរពក្រតិរតត ិ
សាស រនុងសហគ្មនជ៍ាមយួអនរដថ្ទ្ លដើមបកីាតរ់នថយការ្េង នងិការររីរា   រនុង 
សហគ្មនថ៍្នជុំងឺរ៉ូវដី-១៩។ ពិធីអរអរសាទ្ររណុយច៉ូ ឆ្ន ុំសែមរលៅសែលមសា ក្តូវរន ុរ
លច  លហើយការលធវើដុំលណើ រក្តូវរនរតឹរនតឹងរយៈលព ជាលក្ចើនថ្ងៃ។ ក្រសួងសុខាភរិ 
រនហាមក្រមការក្រម៉ូ នតុ ុំលនសងលទ្ៀត រមួទាុំងការជួរជុុំខាងសាស សដ មានក្ទ្ងក់្ទាយ
ធុំនងសដរ។ អនររាយការណ៍ពិលសសរតស់មាគ  ់ថា ការរតឹតបតិសររលន៉ះលៅល ើការទ្ទ្ ួ
រនសិទ្ធិមនុសស អាចក្តូវរនអនុញ្ញា តរនុងកា ៈលទ្សៈជារល់ារជ់ាពិលសសក្រសិនលរើ
រតឹតបតិទាុំងល ៉ះមានសមាមាក្តលៅនឹងហានភិយ័ លហើយមានសតរនុងរក្មតិចុំរច ់ លដើមបី
សលក្មចលោ រុំណងសុែភាពសាធ្លរណៈសតរ ុលណាណ ៉ះ។ 

៥៥. លៅសែលមសា ឆ្ន ុំ២០១៩ ក្ពឹទ្ធសភារមពុជា រនអនុមត័ចារស់តីពីការក្គ្រក់្គ្ង
ក្រលទ្សជាតិសថិតរនុងភាពអាសនន សដ រសាងរសនថមល ើរទ្របញ្ាតតិពារព់ន័ធថ្នរដឋធមមនុញ្ា
ជាពិលសស មាក្តា២២។ លៅរនុងលសចរតីសងេងការណ៍មយួ ចុ៉ះថ្ងៃទ្ី១៧ សែលមសា ឆ្ន ុំ
២០២០ អនររាយការណ៍ពិលសស រមួជាមយួអនរកានអ់ាណតតិមយួចុំននួ រនគ្៉ូសរញ្ញជ រ ់
ថាចារស់ដ ក្តូវរនអនុមត័ លព រចេរបននលន៉ះ អាចក្តូវរនលក្រើលដើមបរីតឹរនតឹងសិទ្ធិលសរ ី
ភាពរនុងការរលញ្េញមតិ សិទ្ធិលសរភីាពខាងសមាគ្ម និងសិទ្ធិជួរក្រជុុំល យសនតិវធិី និង
សិទ្ធិរនុងការលដើរលហើរ ដ៉ូចមានសចងរនុងរតិកាសញ្ញា អនតរជាតិសតីពីសិទ្ធិព រដឋ និងសិទ្ធិ 
នលយារយ។49 អនរជុំ ញទាុំងល ៉ះ រនសសមតងនងសដរន៉ូវការក្ពួយររមភទារទ់្ងលៅនឹង
ភាសាសដ និយាយយា ងទ្៉ូ ុំទ្៉ូលាយ សតីពីអុំណាច និងការពិនយ័ រមួទាុំងការនត ទ លទាស
 រព់នធ ោររហ៉ូតដ ់ ១០ ឆ្ន ុំ ចុំលពា៉ះអនរសដ ក្តូវរនររលឃើញថា រ ុំលលាភ 
ចារល់ន៉ះ។50  ការល្េើយតរររស់រ ឋ ភរិ  រនពាយាមរញ្ញជ រថ់ា អុំណាចលន៉ះនឹងក្តូវ
រនអនុវតតសតរនុងសាថ នភាពមយួ សដ ក្តូវការវធិ្លនការរសនថមចុំរចរ់ុំនុត រនុងការ ធ្ល 
ការពារ និងសងររាសនតិសុែ និងសណាត រធ់្លន រស់ាធ្លរណៈ លដើមបកីារពារអាយុជីវតិក្រជា
ជន សុែភាពសាធ្លរណៈ ន ក្រលយាជនស៍ាធ្លរណៈ និងក្ទ្ពយសមបតតិររស់ក្រជាជនរមពុ
ជាទាុំងម៉ូ ។51 អនររាយការណ៍ពិលសស រតស់មាគ  ់ថា ការរាតតាតថ្នជុំងឺរ៉ូវដី-១៩ មនិរន
រងាា ញថា្នដ ់រុំរតិលន៉ះលទ្។ 

៥៦. រនុងររណីណាមយួ សដ រ ឋ ភរិ ក្រកាស រក់្រលទ្សរនុងភាពអាសនន រ ឋ ភរិ 
ក្តូវជ៉ូនដុំណឹងអុំពីសិទ្ធិមយួចុំនួនសដ ក្តូវដរហ៉ូត សដ មានសចងរនុងសនធិសញ្ញា  សដ 

  

 49 ការយិា ័យ OHCHR ឧរក្ស័យល ែ OL KHM 1/2020 ចុ៉ះថ្ងៃទ្ី៩ សែលមសា ឆ្ន ុំ២០២០។ អាចរររនលៅល ើលគ្
ហទ្ុំពរ័ https://spcommreports.ohchr.org ។ 

 50 លគ្ហទ្ុំពរ័ ww.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25801&LangID ។  

 51 លគ្ហទ្ុំពរ័ https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35228 (រថា
ែណឌ ទ្ី ៨) ។ 
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រននត ់សចេ រន័ក្សរតាមចារអ់នតរជាតិពារព់ន័ធ។52 រមពុជា មនិអាចដរហ៉ូតទាុំងក្សុងន៉ូវ
សិទ្ធិលសរភីាពទាុំងឡាយសដ ក្តូវរនការពារល ើយ។ សិទ្ធិលសរភីាពទាុំងអស់ លៅសតអាច
អនុវតតរនយា ងលពញល ញជាដសដ ។ ចារស់តីពីការក្គ្រក់្គ្ងក្រលទ្សជាតិសថិតរនុងភាព
អាសនន លៅសតលោរពអនុវតត។ 

៥៧. លៅចុងសែឧសភា ឆ្ន ុំ២០២០ រមពុជារនចរល់នតើមរនធ៉ូររនថយការរតឹតបតិល ើការលធវើ
ដុំលណើ រច៉ូ ក្រលទ្ស។ លន៉ះគ្ជឺាការអនុវតតក្រពន័ធសារ បងសក្មារអ់នរសដ ច៉ូ មរ ក្រលទ្ស
រមពុជា នងិ រេែណឌ តក្មូវឱយ រល់ៅ ចល់ យស ររយៈលព  ១៤ ថ្ងៃ។ អនររាយការណ៍
ពិលសស អុំពាវ វឱយរ ឋ ភរិ លរៀរចុំសននការលន៉ះល យក្រុងក្រយត័ន លដើមបធី្ល ថាវធិ្លន
ការ រឱ់យលៅ ចល់ យស រណាមយួ មនិរលងកើតលៅជាការឃុុំឃ្ុំងល យែុសចារ ់
និងធ្ល សុវតថិភាព នងិសនតសុិែររស់ក្រជាជន។ ការលន៉ះ រច៏ុំរចន់ងសដរលដើមបធី្ល ថា 
អនរសដ  រឱ់យលៅ ចល់ យស រ ក្តូវរននត ់ការនគតន់គងសុំខាន់ៗ មយួចុំននួ រមួមាន 
អាហារ ទ្ឹរ និងថាន ុំលពទ្យ។ 

  ែ.  សិទ្ធទិ្ទ្ ួរនរក្មតិសុែភាពែពស់រុំនុត 

៥៨. រមពុជាមានការររីចលក្មើនគ្ួរឱយរតស់មាគ  ់ រនុងការល ើររុំពស់សិទ្ធិររស់ក្រជាជន 
រមពុជាក្គ្ររ់៉ូរឱយទ្ទ្ួ រនរក្មតិែពស់រុំនុតខាងសុែភាពរាងកាយ។ ក្រសួងសុខាភរិ 
មានសននការយុទ្ធសាគសតសុខាភរិ  និងសននការក្រពន័ធពត័ម៌ានសុខាភរិ  លហើយ
ក្រសួងរននិងរុំពុងលធវើការ្នលៅល ើររមពស់គុ្ណភាព នងិការនត ់ការសងទាុំសុែ
ភាពលៅរនុងក្រលទ្ស រមួទាុំងលសវារមមសហគ្មនស៍ក្មារអ់នរសដ មានរញ្ញា លញៀនលក្គ្ឿង
លញៀនមនិអាចផ្ទត ចរ់ន។ 53  លទា៉ះជាយា ងណារល៏ យ រល៏ៅសតមានភាពចុំរចស់ក្មារ់
វឌ្ឍនភាពរសនថមលទ្ៀត មុនលព ក្រជាជនរមពុជាទាុំងអស់ អាចទ្ទ្ួ រនអតថក្រលយាជនព៍ី
សិទ្ធិទ្ទ្ួ រនរក្មតិែពស់រុំនុតខាងសុែភាពនេ៉ូវកាយ នងិនេ៉ូវចិតត។ 

៥៩. មានការល្េើយតរររស់រ ឋ ភរិ សដ មានការសក្មរសក្មួ ចុំលពា៉ះការគ្ុំរាមរុំសហង
ដ ់សុែភាពសាធ្លរណៈល យជុំងឺរ៉ូរ  ៉ូណាងមី។ លទា៉ះជាយា ងណារល៏ យ អនររាយការណ៍
ពិលសស រនទ្ទ្ួ ពត័ម៌ានថា វធិ្លនការសុែភាពសាធ្លរណៈមនិទ្ទ្ួ រនលសមើភាពោន
ចុំលពា៉ះក្រជាជនសដ ងាយរងលក្ោ៉ះរុំនុត រមួមានជនជាតិលដើមភាគ្តចិ សហគ្មនជ៍នជាតិ
លវៀតណាម និងជនពិការ។ ក្រុមទាុំងលន៉ះែេ៉ះ មនិនយិាយភាសាសែមរ និងមនិមាន ទ្ធភាព
ទ្ទ្ួ រនពត័ម៌ាននេ៉ូវការ។ គ្ុំនិតនតួចលនតើមមានរុំណត ់ រនុងការនសពវនាយពត័ម៌ានដ ់

  

 52 ស៉ូមលមើ ឧទាហរណ៍ ររយការណ៍ល ែ CCPR/C/128/2។ 

 53 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/39/73 ។ 
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សហគ្មនជ៍នជាតិលដើមភាគ្តិច និងជនជាតិលវៀតណាម ក្តូវរនអនុវតតល យឈ្រល ើ
ម៉ូ  ឋ នចុំលពា៉ះរិចេ។ ពត័ម៌ាននេ៉ូវការភាគ្លក្ចើន មនិមានរនុងទ្ក្មងស់ដ ជនពិការអាចរររន។54  

គ្.  សិទ្ធ ិរ ី

៦០. អនររាយការណ៍ពិលសស មានការក្ពួយររមភថា ការច៉ូ រមួររស់គសតីរនុងសរមមភាព
លសដឋរិចេ ជាពិលសសលៅរនុងវស័ិយលក្ៅក្រពន័ធ រនរងន រ ៉ះពា ់ខាេ ុំងល យការ
រាតតាតថ្នជុំង-ឺ១៩។ ដ៉ូចរនរតស់មាគ  ់ខាងល ើ ការរិទ្លរាងចក្រសដ មានន រ ៉ះ
ពា ់មនិសមាមាក្តដ ់គសតី ជាពិលសស លៅរនុងវស័ិយកាតល់ដរ។ ល យសារវធិ្លនការ
រតឹតបតិ និងតក្មូវការចុំរចស់ក្មារក់ារររាគ្ុំលាតសងគម គសតីសដ លធវើការរនុងឧសាហ
រមមមា សា នងិលសវារមានត សដ អនរែេ៉ះជាលមក្គ្សូារររក្ររច់ិញ្េ ឹមក្គ្សួារសតមាន រឯ់ង 
រនរតរ់ងក់្ររច់ុំណ៉ូ  ររស់ពួរលគ្។ លយាងតាមការវាយតុំថ្ លសដឋរិចេសងគមយា ង
ឆ្ររ់ហ័ស លៅរនុងក្រលទ្សរមពុជា ល យគ្លក្មាងអុីមលៅវរ័ គសតីទាុំងអស់សដ ក្តូវរនសទង់
មតិ រនរាយការណ៍ថា មានការធ្លេ រចុ់៉ះន៉ូវក្ររច់ុំណ៉ូ   និងការងារ សដ រនុងល ៉ះ ៦៩ 
ភាគ្រយ ជាលមក្គ្ូសារសដ ក្ររច់ុំណ៉ូ  ចមបងសក្មារក់្គ្ួសារររស់ពួរលគ្។55 

៦១. អនររាយការណ៍ពិលសស មានការក្ពួយររមភរសនថមលទ្ៀតថា ការរងាេ ុំងគសតីល យសារ
សតការរតឹតបតិល ើការលធវើដុំលណើ រ នងិតក្មូវការ រឱ់យលៅ ចល់ យស រពីោន  រនរលងកើន
ហានិភយ័ថ្នជលមាេ ៉ះ នងិអុំលពើហឹងារនុងក្គ្ួសារ លហើយគ្ណៈរមាម ធិការ ុររុំរតក់ារ
លរ ើសលអើងក្រឆ្ុំងនឹងគសតីលភទ្ រនសសមតងការក្ពួយររមភរចួលហើយ លៅល ើអុំលពើហឹងា
ក្រឆ្ុំងនឹងគសតីលភទ្។56 គសតី និងរុមារ ីជាពិលសស រនុងដុំណារក់ា មានគ្ភ ៌នងិសក្មា 
រ៉ូននឹងទ្ទ្ួ រងន រ ៉ះពា ់យា ងលក្ចើនពីការ្េងរសនថមលទ្ៀតន៉ូវជុំងឺរ៉ូវដី-១៩ ល យសារ
ក្រពន័ធោុំពារសុែភាពលៅថាន រម់៉ូ  ឋ ន មនិរនលរៀរចុំឱយរនក្តឹមក្តូវ លហើយគសតីរមពុជា
រនសសមតងការក្ពួយររមភចុំលពា៉ះហានភិយ័ថ្នការ្េងជុំងឺជុំងឺរ៉ូវដី-១៩ ល យមនទីរសុំរារ
ពារ  ឬមជឈមណឌ  ោុំពារសុែភាពដថ្ទ្លនសងលទ្ៀត។ ការចុំណាយលព លវលាលក្ចើន
ល យគសតីលៅល ើការលមើ សងទាុំោម នក្រររ់ថ្ក្ម នងិការងារនទ៉ះ រនលរើនល ើងនងសដរ 
ល យលសទើរសតមយួភាគ្រីថ្នគសតីសដ ក្តូវរនសទងម់តិល យគ្លក្មាងលអមលៅវរ័ រងាា ញថា 
រនលរើនល ើងលទ្វរដង។ ល យសាររទ្ ឋ នលយនឌ្រ័សររក្រថ្ពណី លរមងក្សី អាចទ្ទ្ ួ
រនអតថក្រលយាជនត៍ចិតួចពកីារលរៀនស៉ូក្តតាមអុិនធឺណិត លហើយនទុយលៅវញិលគ្រ ុំពឹងថា 
ការងារសងទាុំោម នក្រររ់ថ្ក្ម នឹងមានការលរើនល ើង។ 

  

 54 ស៉ូមលមើ ឯរសារពីអនររាយការណ៍ពិលសសសតីពសិីទ្ធជិនសដ មានពកិារភាព អងគការសុែភាពពិភពលលារ និងអងគភាព
  ររស់អងគការសហក្រជាជាតិ សដ អាចរររនលៅល ើ 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx ។  

 55 “ន រ ៉ះពា ់ថ្នជុំងរឺ៉ូវដី-១៩ លៅល ើគសតី និងសហក្ោសជនរទ្៖ ការវាយតុំថ្ លសដឋរចិេសងគមដឆ៏្ររ់ហ័សលៅក្រលទ្ស
រមពុជាល យគ្លក្មាង EmPower” (២០២០) ។ អាចរររនលៅល ើលគ្ហទ្ុំពរ័ www.empowerforclimate.org ។ 

 56 ររយការណ៍ល ែ CEDAW/C/KHM/CO/6 រថាែណឌ ទ្ី២៤ ។ 
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ឃ.  ការក្គ្រក់្គ្ងក្រពន័ធយុតតធិម ៌

៦២. ភាពចលងអៀតសណនលៅរនុងពនធ ោររងកជាហានិភយ័ដធ៏ុំមយួសក្មារក់ារ្េងជុំងឺរ៉ូវ ី
ដ-១៩ លហើយវារជ៏ារញ្ញា ក្រឈ្មសក្មារសិ់ទ្ធិមនុសសលនសងលទ្ៀតនងសដរ។ អនររាយ
ការណ៍ពិលសស ល ើរទ្រឹចិតតឱយរ ឋ ភរិ រញ្េ៉ូ លោ ការណ៍សណ ុំសដ រននត ់
ល យក្រុមការងារសតីពីការឃុុំែេួនល យរុំពាន រនុងសននការររស់ែេួនល ែ១១ សតីពកីារ
រងាក រការដរហ៉ូតសិទ្ធិលសរភីាពរនុងរររិទ្ថ្នភាពអាសននសននរសុែភាពសាធ្លរណៈ។57 

៦៣. លៅសែម ីឆ្ន ុំ២០២០ ក្រសួងមហាថ្នទរន រល់ចញន៉ូវវធិ្លនការមយួចុំនួនសដ 
មានលោ លៅទ្រស់ាក តក់ារររីរា   ថ្នជុំង-ឺ១៩ លៅរនុងពនធ ោរ រមួមានការហាម
ឃ្តជ់ារលណាត ៉ះអាសននរា ់ការជួរសួរសុែទុ្រេអនរជារឃុ់ុំលៅក្គ្រព់នធ ោរ នងិការ
សណ ុំជារនតរ ទ រស់ក្មារក់ារលធវើចតាត  ីស័រជុំងឺរ៉ូវដី-១៩ រយៈលព ១៤ថ្ងៃ នងិការ
 រឱ់យលៅ ចល់ យស រចុំលពា៉ះអនរជារឃុ់ុំទាុំងអស់សដ លទ្ើរច៉ូ ងម។ី អនររាយការណ៍
ពិលសសរតស់មាគ  ់ថា លៅថ្ងៃទ្ី១៦ សែលមសា អគ្គ យរ ឋ នពនធ ោររន ុរលច 
ការហាមឃ្តត់ាមក្ពឹតតនយ័ចុំលពា៉ះការលៅទ្៉ូរស័ពទររស់អនរលទាស និងអនរជារឃុ់ុំ។ 
ក្រសួងមហាថ្នទ ររ៏នក្រកាសរលងកើនរិចេសហក្រតិរតតកិារជាមយួក្រសួងសុខាភរិ 
លដើមបតីាម នយា ងដិតដ ់ និងលធវើឱយក្រលសើរល ើងដ ់សុែភាពអនរជារឃុ់ុំរនុងពនធ ោរ 
និងល្េើយតររា ់វរិតតិសុែភាពលៅរនុងពនធ ោរ។58 

៦៤. គ្ុំនិតនតួចលនតើមទាុំងលន៉ះក្តូវរនសាវ គ្មន ៍ រ ុសនតវាមាន រេណៈជារលណាត ៉ះអាសននសត
រ ុលណាណ ៉ះ។ អនររាយការណ៍ពលិសសល ើរទ្ឹរចិតតឱយរ ឋ ភរិ ពក្ងឹងជលក្មើសជុំនួសការឃុុំ
ឃ្ុំង លធវើការសរទ្ក្មងច់ុំរចដ់ ់ចារន់ិងលោ នលយារយ លដើមបរីនធ៉ូររនថយការរង់
ក្ររធ់្ល លៅលក្ៅឃុុំ និងការឃ្េ ុំលមើ តុលាការ និងធ្ល ឱយការអនុវតតមានក្រសិទ្ធភាពគ្ឺ
ជារញ្ញា អាទ្ិភាព លដើមបកីាតរ់នថយភាពចលងអៀតសណនរនុងពនធ ោរ។ រនុងរររិទ្លន៉ះ អនរ 
ក្សីរនរតស់មាគ  ់ពីការលរតជាញ ចិតតជាងមីររស់ក្រសួងមហាថ្នទ រនុងការលធវើការជាមយួក្រសួង
យុតតិធម ៌លដើមបលី ៉ះក្សាយភាពចលងអៀតសណនលៅរនុងពនធ ោរ។ 

 ង.  សិទ្ធលិធវើការ នងិមានរក្មតិជវីភាពរស់លៅលៅសមរមយ 

៦៥. អនររាយការណ៍ពិលសស រតស់មាគ  ់ថា រមពុជាមានសាថ នភាពការងារសមុគ្សាម ញ
សដ ក្គ្រដណដ រល់ ើវស័ិយសាធ្លរណៈ នងិវស័ិយឯរជន រដ៏៉ូចជាវស័ិយរនុងក្រពន័ធ និងវ ិ
ស័យលក្ៅក្រពន័ធសដ រុំពុងលរើនល ើង។ មនុសសជាលក្ចើនកានក់ារងារលក្ចើន ឬលក្រើជលក្មើស
លនសងៗលដើមបរីលងកើតក្ររច់ុំណ៉ូ   លដើមបធី្ល រនន៉ូវរក្មតិជីវភាពរស់លៅសមរមយ។ ល្េើយ
តរនឹងការរាតតាតថ្នជុំងរឺ៉ូវដី-១៩ លៅរមពុជា រនជ៉ះឥទ្ធិព អវជិជមានដ ់សិទ្ធិការងារ

  

 57 លគ្ហទ្ុំពរ័ www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/DeliberationNo11.pdf (រថាែណឌ ទ្ី២២) ។ 

 58 លសចរតីក្រកាសអនតរក្រសួងររស់ក្រសួងមហាថ្នទ និងក្រសួងសុខាភរិ  សតីពកីាររលងកើតក្រមុការងាររលចេរលទ្សសុែភាព
ពនធ ោរចុ៉ះថ្ងៃទ្ី១៦ សែមងុិ  ឆ្ន ុំ២០២០ ។ 
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និងរក្មតិជីវភាពរស់លៅសមរមយសក្មារម់នុសសជាលក្ចើន។ ការក្ររររររចិញ្េ ឹមជីវតិរ៏
ទ្ុំនងជាក្តូវរនរងន រ ៉ះពា ់ល យការសលក្មចចិតតមយួ ចល់ យស រ សដ រនលធវើ
ល ើងល យសហភាពអឺរ  រុរនុងការដរក្រពន័ធអនុលក្ោ៉ះពនធពាណិជជរមមជារល់ារ។់ 59  សិទ្ធិ
ក្តូវរនវភិាគ្ដ៉ូចខាងលក្កាម ល យការរមួរញ្េ៉ូ  ោន ថ្នន រ ៉ះពា ់លសដឋរិចេសងគម។ ការ
យ ់ដឹង គ្ួរសតក្តូវរននត ់ជាពត័ម៌ាន មអតិថ្នការល្េើយតរររស់រ ឋ ភរិ ចុំលពា៉ះជុំងឺរ៉ូ
វដី-១៩ ដ៉ូចសដ រនលរៀររារល់ៅរនុងឧរសមពន័ធលក្កាម រថាែណ័ឌ ទ្៦ី៥ ។ 

៦៦. កា ពីលព ងមីៗលន៉ះ អនររាយការណ៍ពិលសស រនសសមតងការក្ពួយររមភអុំពសិីទ្ធិ
ការងារលៅរមពុជា រមួទាុំងការលរ ើសលអើង និងសហជីពនងសដរ។ អនរក្សីរនពិចរណាពី
សាថ នភាពររស់ក្រជាជនសដ រតរ់ងឱ់កាស រមួទាុំង គសតី ព ររលទ្សនតក្រលវសន ៍ ក្រុម
អនរលធវើចុំណារក្សុរ និងមនុសសសដ សថិតរនុងសាថ នភាពរស់លៅតាមចិលញ្េ ើមនេ៉ូវ។ 60  អុំពី
សហជីពរមមររវញិ អនររាយការណ៍ពិលសស រនសាវ គ្មនច៍ុំលពា៉ះដុំលណើ រការពិលក្ោ៉ះ
លយារ ់ លដើមបពីិនតិយចារស់តីពីសហជីព 61  រ ុសនតអនរក្សីមានការលសារសាត យសដ ការលធវើ
វលិសាធនរមមលន៉ះមនិទានធ់្ល ន៉ូវការអនុវតតនច៍ារ ់ ក្សរតាមរទ្ ឋ នសិទ្ធិមនុសស និង
រទ្ ឋ នទាុំងឡាយសដ ពារព់ន័ធររស់អងគការព រមមអនតរជាតិ ។ ការលធវើវលិសាធនរមមក្តូវ
រនរាយល ម្ ៉ះលៅរនុងលសចរតីនត ់មតិ សដ រ ឋ ភរិ រនទ្ទ្ួ  ទារទ់្ងនងឹរថាែណឌ  
៦៦ និង ៩៣ (ង)។  

៦៧. លរើលទា៉ះជារមពុជាលៅសតរនតរងាា ញន៉ូវរុំលណើ នលសដឋរិចេរងឹមាុំរតី រវ៏ស័ិយលទ្សចរណ៍
និងវស័ិយវាយនភណឌ កាតល់ដរ ក្តូវរនរងន រ ៉ះពា ់យា ងធៃនធ់ៃរល យការរាតតាតថ្ន
ជុំងឺរ៉ូវដី-១៩។ ធ ោរអភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុ រនវាយតថ្មេថានឹងមានការធ្លេ រចុ់៉ះថ្នរុំលណើ ន
លសដឋរិចេសក្មារឆ់្ន ុំ២០២០។62  ធ ោរពិភពលលាររនក្ពមាននងសដរពីសាថ នភាពលសដឋ
រិចេនឹងមានភាពវរិវរចលាច លៅថ្ងៃខាងមុែសក្មារក់្រលទ្សរមពុជា និងរណាត ក្រលទ្ស
ដថ្ទ្លនសងលទ្ៀតលៅរនុងតុំរន។់63  លន៉ះមានន វរិរយា ងចាស់សុំរារក់្រជាជនរមពុជាជា
លក្ចើន ជាពិលសស អនរសដ សថិតរនុងចុំណាតថ់ាន រ ់“ជិតក្រ” សដ វរិតតិលសដឋរិចេ អាចមាន
ន វរិរធៃនធ់ៃរដ ់ពួរលគ្ និងក្គ្ួសារ ។ 

៦៨. អនររាយការណ៍ពិលសស រនទ្ទ្ួ ពត័ម៌ានពីក្រុមអងគការសហក្រជាជាតិក្រចុំ
ក្រលទ្សរមពុជាថា ក្រលទ្សលន៉ះ រននិងរុំពុងក្រឈ្មនងឹវរិតតិលសដឋរិចេ សដ លរើតមានជា
ចមបងល យសារតក្មូវការខាេ ុំង និងមនិសមនល យសារភាពរអាររ់អ ួថ្នការនគតន់គងល់ ៉ះ
លទ្ ល យលហតុថា លៅរនុងក្រលទ្សលន៉ះ មនិមានការររីរា   ក្ទ្ងក់្ទាយធុំថ្នជុំងឺរ៉ូវដី-

  

 59 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/42/60 រថាែណឌ ទ្១ី០ ។ 

 60 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/42/60/Add.1 ។ 

 61 ររយការណ៍ល ែ A/HRC/42/60 រថាែណឌ ទ្៥ី៣ ។ 

 62 លគ្ហទ្ុំពរ័ www.adb.org/countries/cambodia/economy 

 63 ក្រុមធ ោរពភិពលលារ អាសីុរ៉ូព៌ា នងិរ សីុហវិរ រនុងលព លរើតមានជុំងឺរ៉ូវដី-១៩ - រចេុរបននភាពលសដឋរិចេលៅអាសីុរ៉ូព៌ា 
និងរ សីុហវិរ ៖សែលមសា ឆ្ន ុំ២០២០ (វា សីុនលតាន ឌ្ ីសីុ : ធ ោរពិភពលលារ) ។ 



A/HRC/45/51 

 25 

១៩ ធុំលទ្ ។ ការធ្លេ រចុ់៉ះថ្នតក្មូវការរនុងវស័ិយវាយនភណ័ឌ  មានចល េ ៉ះព ី៤០ ភាគ្រយលៅ 
៦០ ភាគ្រយថ្នទ្ិននន ។ ចុំនួនលភញៀវលទ្សចរណ៍អនតរជាតិរនធ្លេ រចុ់៉ះក្រមាណជា ៩០ 
ភាគ្រយ។ វស័ិយសុំណង ់សដ មានចុំនួន ៤៤ ភាគ្រយថ្នន ិតន រនុងក្សុរសររុ លៅ
សតមនិអាចពាររណ៍រន ល យសារមនិមានភាពក្ររដក្រជាលៅរនុងតក្មូវការ លទា៉ះរីជា
ទ្ុំនិញមយួចុំនួនរនធ្លេ រចុ់៉ះក្រសហ ជា ៤០ ភាគ្រយ រល៏ យ។ 

៦៩. អនររាយការណ៍ពិលសសរនទ្ទ្ួ ការក្ពួយររមភជាញឹរញារល់ ើរញ្ញា សិទ្ធិមនុសស
សដ លរើតលចញពីមកី្រូឥណទាន មកី្រូហិរញ្ា វតថុ និងរុំណុ ។ រមពុជាមានរុំណុ មកី្រូ
លក្ចើនរុំនុតគ្ិតជាអនរែេីមាន រ់ៗ លៅល ើពិភពលលារ ក្រសហ  ៣៨០០ ដុលាេ រ។64  ក្រជាជន
រមពុជាជាង ២,៦ លាន រ ់ក្តូវរនលគ្រាយការណ៍ថា រនទ្ទ្ួ ក្រររ់មេមីកី្រូហិរញ្ា វតថុ
សដ មានតថ្មេសររុជាង ១០ ពានល់កាធលានដុលាេ រ។65  តួល ែទាុំងលន៉ះមនិរាររ់ញ្េ៉ូ 
ក្រររ់មេរីាយរងលក្ៅនេ៉ូវការលទ្។66  សមាគ្មមកី្រូហិរញ្ា វតថុរមពុជាសដ តុំណាងឱយអនរនត ់
ក្រររ់មេចីុំនួនជាង ១០០ រនរញ្ញជ រថ់ា លៅរនុងសែឧសភា ឆ្ន ុំ២០២០ មានអតិងិជន
សររុ ១៩៦.៣០៧  រ ់រន រព់ារយលសនើសុុំលរៀរចុំរច សមពន័ធក្រររ់មេលី ើងវញិ សដ  
រនុងល ៉ះមាន ១៨០.៣០១  រ ់ទ្ទ្ួ រនការយ ់ក្ពម។67 រមេលីន៉ះមានទ្ឹរក្ររស់ររុ 
ក្រមាណជា ៨១៧ លានដុលាេ រ។ ម៉ូ លហតុថ្នការលរៀរចុំរច សមពន័ធល ើងវញិ គ្ឺទារទ់្ង
ជាចមបងលៅនឹងន រ ៉ះពា ់ថ្នការរាតតាតថ្នជុំងឺរ៉ូវដី-១៩ លៅល ើសាថ នភាពលសដឋរិចេ
សងគមថ្នក្រជាជនរមពុជា។ មានការរតស់មាគ  ់ថាការលរៀរចុំរច សមពន័ធក្រររ់មេរីននងិ
រុំពុងលរើតមាននងសដរលៅរនុងធ ោរ សដ សថិតលក្កាមការក្គ្រក់្គ្ងររស់ធ ោរជាតិថ្ន
រមពុជា។  

៧០. អនររាយការណ៍ពិលសសមានការក្ពួយររមភថា សក្មារក់្គ្ួសារជាលក្ចើន ការទ្៉ូទាត់
ក្រររ់មេ ីឥ ៉ូវលន៉ះ តុំណាងឱយការគ្ុំរាមរុំសហងដ ់អ គ្តការសនសុំ លហើយស៉ូមបសីតដីធេី

  

 64 Skylar Lindsay “ព រររមពុជាជុំពាររ់ុំណុ មកី្រូហិរញ្ា វតថុចុំនួន ១០ ពានល់ានដុលាេ រ លៅលព លរើតមានជុំងរឺ៉ូវដី-១៩ 
រតរ់ង ់ក្ររច់ុំណ៉ូ  ” កាសសត ASEAN Today ថ្ងៃទ្ី៣០ សែលមសា ឆ្ន ុំ២០២០ ។  

  Skylar Lindsay “ព រររមពុជាជុំពាររ់ុំណុ មកី្រូហិរញ្ា វតថុចុំនួន ១០ ពានល់ានដុលាេ រ លៅលព លរើតមានជុំងរឺ៉ូវដី-១៩ 
រតរ់ង ់ក្ររច់ុំណ៉ូ  ” កាសសត ASEAN Today ថ្ងៃទ្ី៣០ សែលមសា ឆ្ន ុំ២០២០ ។ 66 លយាងតាមររយការណ៍
ងមីៗ លន៉ះសដ លចញល យអងគការមនិសមនរ ឋ ភរិ រនុងក្សរុចុំនួនពរី រុំលណើ នរុំណុ មកី្រូហិរញ្ា វតថុ មានល ើសពីក្ររ់
ចុំណ៉ូ  លៅរនុងក្រលទ្ស។ អក្តាថ្នការលក្ជៀតច៉ូ ថ្នក្រររ់មេមីកី្រហូិរញ្ា វតថុលៅតាមលែតតមយួចុំនួនមាន ចុំនួនល ើសព ី៨០ 
ភាគ្រយថ្នក្គ្សួារ លហើយអនរែេកី្ររជ់ាលក្ចើនរនយរក្រររ់មេរីសនថមលក្ៅនេ៉ូវការ ឬនេ៉ូវការលដើមបសីងមាេ ស់រុំណុ លនសងលទ្ៀ
ត។ (សមពន័សែមរជុំលរឿន និងការពារសិទ្ធមិនុសស ( ីកាដ៉ូ)“ ការលធវើឱយែ៉ូចខាតក្ទ្ពយ ររ់ញ្ញេ ុំ៖ ការរតរ់ងដ់ីធេី និងការ
រ ុំលលាភរុំពានរនុងវស័ិយមកី្រូហិរញ្ា វតថុលៅរមពុជា” សែសីហា ឆ្ន ុំ ២០១៩) ។ 

66 លយាងតាមររយការណ៍ងមីៗ លន៉ះសដ លចញល យអងគការមនិសមនរ ឋ ភរិ រនុងក្សុរចុំនួនពីរ រុំលណើ នរុំណុ មកី្រហូិរញ្ា
វតថុ មានល ើសពីក្ររច់ុំណ៉ូ  លៅរនុងក្រលទ្ស។ អក្តាថ្នការលក្ជៀតច៉ូ ថ្នក្រររ់មេមីកី្រហូិរញ្ា វតថុលៅតាមលែតតមយួចុំននួ
មាន ចុំននួល ើសព ី៨០ ភាគ្រយថ្នក្គ្សួារ លហើយអនរែេីក្ររជ់ាលក្ចើនរនយរក្រររ់មេរីសនថមលក្ៅនេ៉ូវការ ឬនេ៉ូវការលដើមបី
សងមាេ ស់រុំណុ លនសងលទ្ៀត។ (សមពន័សែមរជុំលរឿន និងការពារសិទ្ធមិនុសស ( ីកាដ៉ូ)“ ការលធវើឱយែ៉ូចខាតក្ទ្ពយ ររ់ញ្ញេ ុំ៖ 
ការរតរ់ងដ់ធីេី នងិការរ ុំលលាភរុំពានរនុងវស័ិយមកី្រូហិរញ្ា វតថុលៅរមពុជា” សែសីហា ឆ្ន ុំ ២០១៩) ។ 

 67 ស ន សារា ត ់“មកី្រូហិរញ្ា វតថុ៖ ក្រររ់មេ ី៨១៧ លានដុលាេ រ ក្តូវរនអនុមត័សក្មារក់ារលរៀរចុំរច សមពន័ធល ើងវញិ”  
កាសសតសែមរថាមស៍ ថ្ងៃទ្៨ី សែមងុិ  ឆ្ន ុំ២០២០ ។  
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ររស់ពួរលគ្នង។ លៅថ្ងៃទ្ី២៨ សែលមសា ឆ្ន ុំ២០២០ តុំណាងសហគ្មនច៍ុំននួ ១៤១ លៅ 
ទ្ីក្រុង និងជនរទ្ រន រញ់តតិលៅរ ឋ ភរិ ល យលសនើសុុំឱយមានការរក្មតិន រ ៉ះ
ពា ់ល យរាតតាតថ្នជុំងឺរ៉ូវដី-១៩ ល ើសហគ្មនក៍្រីក្រលៅទ្ីក្រុង និងជនរទ្ រមួទាុំង
ការរនធ៉ូររនថយ ឬការពយួរការសងរុំណុ លៅសាថ រន័មកី្រហិូរញ្ា វតថុ ធ ោរ និងមាេ ស់
រុំណុ ឯរជននងសដរ។ រុំណុ មកី្រូហិរញ្ា វតថុសររលន៉ះ អាចលធវើឱយក្រជាជនរមពុជាោម នដី
ធេី ល យមាេ ស់រុំណុ លក្រើក្រស់ដីជាក្ទ្ពយធ្ល ។68 ដីធេមីានសារៈសុំខានណ់ាស់សក្មារ់
ជីវភាព និងអតតសញ្ញា ណររស់ក្រជាជនរមពុជា។ វាជាក្រភពចុំណ៉ូ   និងសនតិសុែដស៏ុំខាន។់ 
ដ៉ូចសដ គ្ណៈរមាម ធិការ ុររុំរតក់ារលរ ើសលអើងក្រឆ្ុំងនឹងគសតីលភទ្រនរតស់មាគ  ់លៅ
រនុងលសចរតីសននិ ឋ នចុងលក្កាយររស់ែេួន រនុងឆ្ន ុំ២០១៩ ថា គសតីលៅតាមជនរទ្ក្រឈ្ម
នឹងរញ្ញា ពិលសសជាមយួមកី្រហិូរញ្ា វតថុ។69 

៧១. រសនថមលៅនឹងរញ្ញា ក្រឈ្មចុំលពា៉ះលសដឋរិចេ សហភាពអឺរ  រុ រនរងាា ញពីលចត 
ររស់ែេួន រនុងការដរការច៉ូ ល យលសរសីក្មារទ់្ុំនិញរមពុជាលៅកានទ់្ីនារសហគ្មនអ៍ុឺរ  ុ
រ ល យសារការរ ុំលលាភសិទ្ធិមនុសសយា ងធៃនធ់ៃរ និងមាន រេណៈជាក្រពន័ធ។ 70  រយៈ
លព ថ្នការច៉ូ រមួកានស់តក្រលសើរមុនការសលក្មចចិតតររស់គ្ណៈរមមការអឺរ  រុ ដរការ
អនុលក្ោ៉ះពាណិជជរមមមយួចុំននួ សដ អនុញ្ញា តឱយមានការពិភារារវាងរ ឋ ភរិ  នងិ
សហភាពអឺរ  រុ។ 

៧២. រនុង មជាក្រលទ្សមយួលៅរនុងក្រលទ្សសដ មានការអភវិឌ្ឍនត៍ិចតចួ ក្រលទ្ស 
រមពុជាទ្ទ្ួ រនការអនុលក្ោ៉ះរុំនុតសននរពាណិជជរមមពីសហភាពអុឺរ  រុ លក្កាមពនធ“ អវីៗទាុំង
អស់ល ើរស ងសតអាវធុ” សដ នត ់ន៉ូវរ៉ូតា និងការច៉ូ ល យលសរលី ើទ្ីនារសតមយួររស់
សហភាពអឺរ  រុសក្មារទ់្ុំនិញទាុំងអស់ ល ើរស ងសតអាវធុ។ រចេុរបននលន៉ះ ក្រលទ្សរមពុជា
 ុំលចញទ្ុំនិញសដ មានតថ្មេជាង ៥ ពានល់ានអឺរ  ៉ូ រនុងមយួឆ្ន ុំ លៅកានស់ហភាពអឺរ  រុជា
ពិលសសពីវស័ិយកាតល់ដរររស់ែេួន។ លសទើរសតមយួភាគ្ក្រុំថ្នការ រទ់ាុំងល ៉ះ ក្តូវរន 
លក្ោងនឹងរងន រ ៉ះពា ់ល យការដរអនុលក្ោ៉ះពនធមយួសននរ សដ លក្ោងនងឹច៉ូ ជា
ធរមានលៅសែសីហា ឆ្ន ុំ២០២០។71 

  

 68  ីកាដ៉ូ“ ការលធវើឱយែ៉ូចខាតក្ទ្ពយ ររ់ញ្ញេ ុំ៖ ការរតរ់ងដ់ីធេ ីនងិការរ ុំលលាភរុំពានរនុងវស័ិយមកី្រហូិរញ្ា វតថុលៅរមពុជា” សែ
សីហា ឆ្ន ុំ ២០១៩) ។ 

 69 ររយការណ៍ល ែ CEDAW/C/KHM/CO/6 រថាែណឌ ទ្ី៤០ ។ 

 70 លគ្ហទ្ុំពរ័ https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158631.pdf ។ 

 71 គ្ណៈរមមការអឺរ  ុរ ឯរសារ គ្ (២០២០) ៦៧៣ ចុងលក្កាយ ចុ៉ះថ្ងៃទ្១ី២ សែរុមភៈ ឆ្ន ុំ២០២០ លធវើវលិសាធនរមមឧរសមពន័ធទ្ី
២ នងិទ្ ី៤ ល ើរទ្របញ្ាតតិ (សហភាពអរឺ  ុរ) ល ែ ៩៧៨/២០១២ ទារទ់្ងនងឹការដរជារលណាត ៉ះអាសននថ្នការលរៀរចុំ
សដ មានសចងរនុងមាក្តា១ (២) ថ្នរទ្របញ្ាតត ិ(សហភាពអរឺ  ុរ) ល ែ ៩៧៨/២០១២ ទារទ់្ងនងឹន ិតន មយួចុំននួ
សដ មានក្រភពលដើមពកី្រលទ្សរមពុជា។ អាចរររនលៅល ើលគ្ហទ្ុំពរ័ 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/EN/C-2020-673-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF ។ លៅថ្ងៃទ្១ី៨ 
សែម ី ឆ្ន ុំ២០២០ ក្រុមក្រឹរាសហភាពអុឺរ  ុររនរងាា ញពីអលចត រនុងការល ើរជុំទាស់ 
(https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6843-2020-REV-3/en/pdf) ។ សភាអុរឺ  ុររនោុំក្ទ្នងសដរដ ់
ដុំលណើ រការររស់គ្ណៈរមមការអឺរ  ុរ ។ 
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៧៣. ន រ ៉ះពា ់ល ើវស័ិយកាតល់ដរសលមេៀររុំពារ ់ នងិសសបរលជើង មនិទានក់្តូវរនលគ្
លមើ លឃើញថា នឹងមានការដរអនុលក្ោ៉ះសននរពាណិជជរមមមយួចុំនួនររស់សហភាពអឺរ  រុ គ្ឺ 
ក្សរលព ជាមយួនឹងការររីរា   ជាសរ ថ្នជុំងរឺ៉ូវដី-១៩ ។ ការល្េើយតរនឹងជុំងឺ 
រាតតាតលៅតាមរណាត ក្រលទ្សលោ លៅ ុំលចញររស់រមពុជា រមួទាុំងលៅអឺរ  រុ មានភាព
រហ័ស និងគ្ួរឱយរតស់មាគ  ់។ អាជីវរមមលៅលក្ៅក្រលទ្សជាលក្ចើន រនពាយាមដរែេួន
លចញពីរិចេក្ពមលក្ពៀងរចិេសនា លក្ពា៉ះថា វាយនភណ័ឌ មនិអាចក្តូវរន រល់ទ្ៀតលទ្។ 
អាជីវរមមលនសងលទ្ៀត រនដរែេួនលចញពីការពិភារាល ើរិចេសនា លព អ គ្ត។ 
ពាណិជជរមមអនតរជាតិលសទើរសតរនរញ្ឈរ ់ ល យសារសតការរតឹតបតិការច៉ូ រនុងក្រលទ្ស 
លហើយការន ិតវាយនភណឌ ក្តូវរនជុំនួសរនុងររណីមយួចុំនួន ល យការន ិត
ឧរររណ៍ការពារផ្ទទ  ់ែេួន លដើមបលី្េើយតរលៅនឹងតក្មូវការងមី។ វស័ិយវាយនភណឌ រមពុជា
ពឹងសនអរល ើការ ុំច៉ូ  លដើមបនី ិត និងន ិតការ ុំលចញររស់ែេួន។ ការរតឹតបតិពាណិជជ
រមមអនតរជាតិ និងការរងាអ រស់ែសសងាវ រន់គតន់គង ់ រងាា ញពីហានភិយ័ដ ់ ទ្ធន ចុង 
លក្កាយ។ 

៧៤. រ ឋ ភរិ រន រល់ចញរញ្េរជ់ុំរញុលសដឋរិចេ លដើមបលី្េើយតរលៅនឹងការកាតរ់នថយ
ការ ុំលចញ និងលទ្សចរណ៍។ ក្រសួងការងារ និងរណតុ ៉ះរណាត  វជិាជ ជីវៈ រនលចញលសច
រតីសណ ុំល ែ ០៤៥/២០ លៅថ្ងៃទ្ី១៧ សែលមសា ឆ្ន ុំ២០២០72 សដ រនុងល ៉ះ រនល ើរ
ល ើងអុំពីការពយួររិចេសនាការងារ និងការរងវ់ភិាគ្ទានសក្មារល់រឡាជាតិសនតសុិែ
សងគមសក្មារអ់នរសដ សថិតរនុងវស័ិយកាតល់ដរ នងិលទ្សចរណ៍ សដ រងន រ ៉ះពា ់
យា ងធៃនធ់ៃរល យការរាតតាតថ្នជុំងឺរ៉ូវដី-១៩។ ល ើសពីលន៉ះលទ្ៀត រ ឋ ភរិ និង
និលយាជររនយ ់ក្ពមសរងសចរក្ររឧ់រតថមភ សដ រនរងល់ៅឱយនិលយាជិរសដ រចិេ
សនាក្តូវរនផ្ទអ រជារលណាត ៉ះអាសនន។ ក្រសួងលទ្សចរណ៍ ររ៏នអនុវតតការកាតព់នធ
សក្មារស់ណាឋ ោរ នទ៉ះសុំណារ ់និងលភាជនីយ ឋ ន សដ រងន រ ៉ះពា ់ ពីដុំរ៉ូងលៅលែតត
លសៀមរារ លហើយរ ទ រម់រ តាម ិែិតល ែ ១១ លៅក្រុង និងទ្ីក្រជុុំជនជាលក្ចើនលទ្ៀត។ 
រ ឋ ភរិ  ក្តូវរនល ើរទ្ឹរចិតតឱយធ្ល ថា អាជីវរមមសដ ោុំក្ទ្ទាុំងអស់ ក្តូវលោរពតាម
លោ ការណ៍សណ ុំសតីពីធុររិចេ និងសិទ្ធិមនុសស។  

៧៥. ជាសញ្ញា ដុំរ៉ូងថ្នការផ្ទេ ស់រត៉ូរពីការល្េើយតរជារ ទ នល់ៅររការលងើរល ើងវញិ លៅថ្ងៃ
ទ្ី១០ សែមងុិ  ឆ្ន ុំ២០២០ រ ឋ ភរិ រនលចញសារាចរមយួសក្មារស់ាថ រន័រដឋ  
កាតរ់នថយការចុំណាយល ើក្គ្រវ់ស័ិយរនុងឆ្ន ុំ២០២១ លដើមបជីួយ លសដឋរិចេឱយលងើរល ើងវញិ
ពីការរាតតាតថ្នជុំងរឺ៉ូវដី-១៩។ 73  រញ្ញា លន៉ះ ក្តូវរនជុំរញុល យតក្មូវការការលក្រើក្រស់
ធនធ្លនសាធ្លរណៈល យក្រយត័នក្រសយង ល យសារសតជុំងឺរាតតាត។ លន៉ះតុំណាងឱយ
ការធ្លេ រចុ់៉ះ ៥០ ភាគ្រយ ពងីវកិារដឋ ឆ្ន ុំ២០២០ ។ ែណៈសដ វស័ិយមយួចុំននួ ដ៉ូចជា 

  

 72 លគ្ហទ្ុំពរ័ https://ibccambodia.com/wp-content/uploads/2020/04/Instruction-045-on-Employment-Contract-and-

NSSF-Payment-Suspension_EN.pdf.   

 73 លគ្ហទ្ុំពរ័ www.phnompenhpost.com/national/govt-implements-austerity-measures-assist-recovery 
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រសិរមម ឧសាហរមម នងិលសវារមមនងឹលឃើញមានរុំលណើ នតិចតចួ វស័ិយលនសងលទ្ៀតរមួ
ទាុំង រដឋរ សាធ្លរណៈ រចិេការសងគម និងលសដឋរិចេ នងឹក្តូវកាតរ់នថយ។ ន រ ៉ះពា ់
ខាងសិទ្ធិមនុសសសដ អាចមាន ល យការកាតរ់នថយងវកិាសររលន៉ះ គ្ួរសតក្តូវរនវាយ
តថ្មេមុនលព អនុវតត។ 

៧៦. អនររាយការណ៍ពិលសស ជុំរញុឱយរដឋលក្រើនរ ុំ ឹរដ ់ធុររិចេទាុំងអស់ សដ លធវើជុំនួញ 
ជាមយួរមពុជាអុំពីទ្ុំនួ ែុសក្តូវររស់ែេួនទារទ់្ងនឹងលោ ការណ៍សណ ុំសតីពីធុររចិេ និង
សិទ្ធិមនុសស74 ជាពិលសស លោរពសតង ់រការងារអនតរជាតិ នងិសិទ្ធិររស់និលយាជិរ និងអនរ
លៅ ការ។ លន៉ះរមួរញ្េ៉ូ  ទាុំងធុររិចេទាុំងឡាយលោរពរិចេសនាសដ រនក្ពមលក្ពៀងសតីពី 
ការ រ ់និងការនគតន់គង។់ 

V.  អងគជុំនុុំជក្ម៉ះវសិាមញ្ារនុងតុលាការរមពុជា 

៧៧. ការងារររស់អងគជុំនុុំជក្ម៉ះវសិាមញ្ារនុងក្រលទ្សរមពុជា លៅសតរនតមាន ៤ ររណី
សរមម៖ ការរតឹងឧទ្ធរណ៍លៅអងគជុំនុុំជក្ម៉ះតុលាការរុំព៉ូ  អុំពីការនត ទ លទាស និងការកាត់
លទាស លែៀវ សុំនន (សុំណុុំ លរឿង ០០២/២) និងដុំលណើ រការនីតិវធិីរលណាត ៉ះអាសននលៅរនុង
សុំណុុំ លរឿងក្រឆ្ុំងនឹង មាស មុត (ររណី ០០៣) យឹម ទ្តិយ (ររណី ០០៤) និង លៅ អាន 
(សុំណុុំ លរឿង ០០៤/២) 

៧៨. ទារទ់្ងនឹងសុំណុុំ លរឿង០០២/២ រណតឹ ងឧទ្ធរណ៍ររស់ លែៀវ សុំនន សដ រចេុរបនន
សថិតលៅចុំលពា៉ះមុែអងគជុំនុុំជក្ម៉ះតុលាការរុំព៉ូ ។75  សហជនជារល់ចទ្ររស់ោត ់ គ្ឺ នួន 
ជា រនទ្ទ្ួ មរណភាពលៅសែសីហា ឆ្ន ុំ២០១៩ ដ៉ូលចន៉ះលហើយ នីតិវធិីក្រឆ្ុំងនឹងលលារ 
ជា ក្តូវរនរញ្េរ។់  

៧៩. ររណីរុលរជុំនុុំជក្ម៉ះទាុំង ៣ សថិតរនុងសាថ នភាពមានរញ្ញា ។ លៅរនុងឧទាហរណ៍
នីមយួៗ សហលៅក្រមលសុើរអលងកតទាុំងពីរ រនលចញដីកា ចល់ យស រ និងល យ រេ
ណៈនទុយោន ក្ស ៉ះ សហលៅក្រមលសុើរអលងកតជាត ិ រនក្ចនលច ការលចទ្ក្រកានល់ន៉ះ
ែណៈសដ សហលៅក្រមលសុើរអលងកតអនតរជាតិ រនលចទ្ក្រកានជ់នជារល់ចទ្។ រណតឹ ង
ឧទ្ធរណ៍ក្រឆ្ុំងនឹងការសលក្មចចិតតទាុំងលន៉ះ ក្តូវរនរតងឹលៅរនុងររណីនីមយួៗ។ 

៨០. រនុងររណី ០០៤/២ ក្រឆ្ុំងនឹង លអា អាន អងគរុលរជុំនុុំជក្ម៉ះរនលរើរសវ ការចុំននួ 
រីថ្ងៃលៅសែមងុិ  ឆ្ន ុំ២០១៩ ល ើរណតឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រឆ្ុំងនឹងដកីាដុំលណា៉ះក្សាយទាុំងពរី។ 
លៅថ្ងៃទ្ី១៩ សែធន៉ូ ឆ្ន ុំ២០១៩ អងគរុលរជុំនុុំជក្ម៉ះរនលចញលសចរតីពិចរណាល ើរណតឹ ង
ឧទ្ធរណ៍ក្រឆ្ុំងនឹងដីកាដុំលណា៉ះក្សាយ សដ មានលៅក្រមទាុំងអស់យ ់ក្សរថា ការ
លចញដីកាដុំលណា៉ះក្សាយនទុយោន ចុំនួន២ គ្ឺែុសចារ។់76 រ ទ រម់រអងគជុំនុុំជក្ម៉ះក្តូវរន

  

 74 លគ្ហទ្ុំពរ័ www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25837&LangID=E  

 75 លគ្ហទ្ុំពរ័ www.eccc.gov.kh/en/case/topic/1298 

 76 លគ្ហទ្ុំពរ័ https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D363_3_EN.PDF ។ ស៉ូម
លមើ នងសដរ ន៉ូវលសចរតីអធិរាយររស់រ ឋ ភរិ ទារទ់្ងនឹងរថាែណឌ ទ្ី៨០ ។ 
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រុំសររ លៅតាមយថាលហតុចារ។់ លៅក្រមជាតិទាុំង ៣ រ៉ូរ អាចរនក្ចនលច ររណី
លន៉ះ ែណៈសដ លៅក្រមអនតរជាតិទាុំងពីររ៉ូរនឹងរញ្ជ៉ូ នលរឿងរតីលន៉ះលៅជុំនុុំជក្ម៉ះ។ មនិមាន
ជុំហណាមយួសដ ទ្ទ្ួ រន “ចុំនួនលក្ចើនល ើស ុរ” សដ ចុំរចស់ក្មារល់ៅក្រមជាតិ 
និងអនតរជាតិល ើយ។77 ចរត់ាុំងពីលព ល ៉ះមរ ល យសារទ្សសនៈនទុយោន អុំពីសាថ នភាព
ថ្នសុំណុុំ លរឿងរតី សុំណុុំ លរឿងលន៉ះមនិក្តូវរនលនទរជានេ៉ូវការលៅអងគជុំនុុំជក្ម៉ះសាលាដុំរ៉ូង 
សដ រនរដិលសធនងសដរមនិចតក់ារតាមនេ៉ូវតុលាការល ើសាថ នភាពថ្នររណីលន៉ះ ល យ
រតស់មាគ  ់ថាមនិអាចលធវើរន។ ជា ទ្ធន  សហក្ព៉ះរាជអាជាញ អនតរជាតិរុំពុងរតឹងសាទុ្រេ
លៅអងគជុំនុុំជក្ម៉ះតុលាការរុំព៉ូ  ល យល ើរលហតុន ថា ររណីលន៉ះក្តូវរនរញ្េរ់
ទាុំងក្សុង ល យសាររ ុំលលាភល ើក្ររែណ័ឌ ចារជ់ាធរមាន។78 

៨១. ការវវិតដនថ៍្នសុំណុុំ លរឿង ០០៤/២ និងការជារព់ារព់ន័ធថ្នររណីលន៉ះជាមយួររណី
លនសងលទ្ៀត សដ រុំពុងសថិតរនុងដុំណារក់ា រុលរជុំនុុំជក្ម៉ះលៅល ើយ គ្ឺមានការក្ពួយររមភ
យា ងខាេ ុំង។ ក្ររែណ័ឌ ចារថ់្នអងគជុំនុុំជក្ម៉ះវសិាមញ្ារនុងតុលាការរមពុជា រនរងាា ញ
យា ងចាស់ថា លរើោម នរិចេក្ពមលក្ពៀងភាជ រក់ាតពវរិចេ លដើមបរីញ្ឈរជ់ុំហា នរនតលទ្ៀតរនុង
ដុំលណើ រការនីតិវធិីលទ្ ការសនមតជារឋមគ្ឺសក្មារដ់ុំលណើ រការនីតិវធិីរនត។ លទា៉ះជាយា ង
ណារល៏ យ រនុងររណីរចេុរបននលន៉ះ ឥទ្ធពិ ជារស់សតងថ្នទ្សសនៈនទុយោន រវាងសមាស
ធ្លតុតុលាការ នងិរដឋរ តុលាការជាតិ និងអនតរជាតិ គ្កឺ្តូវទុ្រឱយដុំលណើ រការនីតិវធិផី្ទអ រ
ដុំលណើ រការ រនុងសាថ នភាពមនិក្ររដក្រជាសននរចារ។់ សាថ នភាពសររលន៉ះ ក្រសិនលរើវាលៅ
សតរនត គ្មឺនិអាចទ្ទ្ួ យររនពីទ្សសនៈទានថ្ននីតិរដឋ និងការក្គ្រក់្គ្ងក្រពន័ធយុតតិធម៌
មយួរងឹមាុំ។ វារជ៏ារញ្ញា ក្រឈ្មនងសដរ សក្មារជ់នរងលក្ោ៉ះថ្នរររសែមរក្រហម សដ 
មានលសចរតីកាេ ហានយា ងខាេ ុំង រនសសវងររសិទ្ធិទ្ទ្ួ រនយុតតិធម ៌ សដ រនសនា
ល យអងគជុំនុុំជក្ម៉ះវសិាមញ្ារនុងតុលាការរមពុជា ចុំលពា៉ះមហាឧក្រិដឋរមមអនតរជាតទិាុំង
លន៉ះ។ អនររាយការណ៍ពិលសសនឹងរនតតាម នយា ងដតិដ ់ន៉ូវនីតិវធិីរនតលទ្ៀត រនុងររណី
ទាុំងលន៉ះ។ 

 VI.  ការច៉ូ រមួររស់ក្រលទ្សរមពុជាជាមយួយនតការសិទ្ធមិនុសស 

៨២. អនររាយការណ៍ពិលសស សាវ គ្មនក៍ារច៉ូ រមួររស់រមពុជា រនុងការឃ្េ ុំលមើ  នងិយនត
ការក្តួតពិនិតយជាអនតរជាតមិយួចុំនួនទារទ់្ងនងឹសិទ្ធិមនុសស និងលោ លៅអភវិឌ្ឍន៍
ក្រររល យចីរភាព។ រ ឋ ភរិ រនច៉ូ រមួល យសម័ក្គ្ចិតត លៅរនុងលវទ្ិកានលយារយ
ជានែ់ពស់សតីពីការអភវិឌ្ឍក្រររល យចីរភាព សដ រនលរៀរចុំល ើងលៅទ្ីក្រុងញ៉ូ វយ ររនុង

  

 77 ការល េ្ើយរញ្ញជ រថ់ាពិតររស់លៅក្រមរនួរ៉ូរ រនុងចុំលណាមលៅក្រមក្រុំរ៉ូរ។ ស៉ូមលមើ មាក្តា២៣ ថ្នចារស់តីពកីាររលងកើតឱយ
មានអងគជុំនុុំជក្ម៉ះវសិាមញ្ារនុងតុលាការរមពុជា លដើមបកីាតល់សចរតីឧក្រិដឋរមមសដ រនក្រក្ពតឹតល ើងលៅរនុងរយៈកា ថ្នរមពុ
ជាក្រជាធរិលតយយ។ 

 78 លគ្ហទ្ុំពរ័ www.eccc.gov.kh/en/articles/press-release-international-co-prosecutor-and-national-co-prosecutor 
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សែររក  ឆ្ន ុំ២០១៩ 79  ល យរាយការណ៍អុំពីការលធវើម៉ូ  ឋ នីយរមមថ្នលោ លៅ នងិអុំពី
វឌ្ឍនភាពសដ សលក្មចរន និងរញ្ញា ក្រឈ្មលនសងៗ។ ក្រុមក្រឹរាសិទ្ធិមនុសសរន
រញ្េរជុ់ុំទ្ី៣ ររស់ក្រលទ្សរមពុជា ថ្នការពិនិតយររយការណ៍ជាសរ តាមកា រុំណត់
លៅសែររក  ឆ្ន ុំ២០១៩ ជាមយួនឹងការអនុមត័លសចរតីសុំលរចល ែ ៤១/១១៤ សតីពី ទ្ធ
ន ថ្នការពិនិតយ 80  ល យរតស់មាគ  ់ថា ក្រលទ្សរមពុជារនោុំក្ទ្ន៉ូវអនុសាសនច៍ុំននួ
១៧៣ សដ ទ្ទ្ួ រនរនុងអុំ ុងលព ពនិិតយ សដ លធវើល ើងល យក្រុមការងារទ្ទ្ួ 
រនទុរការពិនតិយ ជាសរ តាមកា រុំណតល់ៅសែមររា ឆ្ន ុំ២០១៩។81  អនុសាសនទ៍ាុំង
លន៉ះភាគ្លក្ចើនរញ្ញជ រជ់ាងមនី៉ូវអនុសាសនទ៍ាុំងឡាយ សដ អនររាយការណ៍ពិលសសមយួ
ចុំនួនរននត ់កា ពីលព រនេងមរ។ អនររាយការណ៍ពិលសស មានលសចរតីររីរាយសដ 
រនទ្ទ្ួ ការោុំក្ទ្ជានេ៉ូវការពីរ ឋ ភរិ  តាមរយៈដុំលណើ រការពិនិតយររយការណ៍ជាស
រ តាមកា រុំណត។់ ទ្នទឹមនឹងអនុសាសនស៍ដ រនោុំក្ទ្ទាុំងលន៉ះ ក្គ្រដណត រល់ ើ
សិទ្ធិមនុសស នងិលសរភីាពជាម៉ូ  ឋ នជាលក្ចើនរតី រគ៏្ួរឱយរតស់មាគ  ់សដ ថា ៤១ ភាគ្រយ 
82  រនុងចុំលណាមល ៉ះ លផ្ទត តល ើលោ លៅទ្ី១៦ សតីពីសនតិភាព យុតតិធម ៌ និងសាថ រន័រងឹមាុំ 
សដ ជាក្រធ្លនរទ្លផ្ទត តសុំខានថ់្នលរសររមមររស់អនររាយការណ៍ពិលសស លៅឆ្ន ុំ
២០១៨ ដ ់ ឆ្ន ុំ២០១៩ ។83 

៨៣. អនររាយការណ៍ពិលសស សាវ គ្មនសិ៍កាេ សាលានសពវនាយ សតីពីអនុសាសនព៍និិតយ 
ជាសរ តាមកា រុំណត ់ សដ រនលរៀរចុំរមួោន ល យគ្ណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសសរមពុ
ជា ការយិា ័យ OHCHR ការយិា ័យអនរសក្មរសក្ម ួថ្នអងគការសហក្រជាជាតិ និង
យ៉ូភអីា អុីនហវ៉ូ សដ ជាអងគការមនិសមនរ ឋ ភរិ អនតរជាត ិរនុងសែតុលា ឆ្ន ុំ២០១៩។ រ ឋ
ភរិ គ្ួររនតការងារររស់ែេួន ្នលៅររសននការអនុវតតការក្តួតពិនិតយររយការណ៍
ជាសរ តាមកា រុំណត ់ និងច៉ូ រមួរនុងការពិនិតយពិលក្ោ៉ះលយារ ់ក្រចុំឆ្ន ុំ អុំពីវឌ្ឍន
ភាពសដ រនសលក្មចរន រនុងការអនុវតតសដ មានការច៉ូ រមួពីក្រសួងពារព់ន័ធ ថ្ដគ្៉ូ
អភវិឌ្ឍន ៍និងសងគមសីុវ ិ។ 

៨៤. លៅរនុងអុំ ុងលព ររយការណ៍ រ ឋ ភរិ រនច៉ូ រមួរនុងការពិនិតយររស់សាថ រន័ 
សនធិសញ្ញា ចុំនួន២ គ្គឺ្ណៈរមាម ធិការ ុររុំរតក់ារលរ ើសលអើងល ើគសតីលភទ្ 84  រនុងសែតុលា 
ឆ្ន ុំ២០១៩ និងគ្ណៈរមាម ធិការ ុររុំរតក់ារលរ ើសលអើងព៉ូជសាសន ៍ 85  រនុងសែវចិេិកាឆ្ន ុំ
២០១៩ ។ 

  

 79 ឯរសារមានលៅល ើលគ្ហទ្ុំពរ័ https://s Sustainableevelopment.un.org/memberstates/cambodia 

 80 ស៉ូមលមើ នងសដរ ររយការណ៍ A/HRC/41/17 និងលសចរតីរសនថម ១។ 

 81 ររយការណ៍ A/HRC/41/17/លសចរតរីសនថម ១ 

 82 លគ្ហទ្ុំពរ័ https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session32/KH/Infographic_Cambodia.pdf 

 83 ររយការណ៍ A/HRC/42/60 

 84 ររយការណ៍ CEDAW/C/KHM/CO/6 

 85 ររយការណ៍ CERD/C/KHM/CO/14-17 
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៨៥. លៅថ្ងៃទ្ី២ សែលមសា ឆ្ន ុំ២០១៩ រមពុជារនរញ្ជ៉ូ នររយការណ៍តាមកា រុំណត់
ល ើរទ្ី៣ ររស់ែេួន លៅគ្ណៈរមាម ធិការសិទ្ធមិនុសស។ 86  ររយការណ៍តាមកា រុំណត់
រមួរញ្េ៉ូ  ោន ល ើរទ្ី៤ ដ ់ល ើរទ្ី ៦ ររស់ែេួន87 លៅគ្ណៈរមាម ធិការសិទ្ធរុិមារក្តូវរន
លក្ោងពិនិតយលៅឆ្ន ុំ២០២០ ។ រ ឋ ភរិ  រន ររ់ញ្ជ៉ូ នររយការណ៍ររស់ែេួននងសដរ 
លៅគ្ណៈរមាម ធិការសិទ្ធិលសដឋរិចេ សងគមរិចេ និងវរបធម ៌ រនុងសែមងុិ  ឆ្ន ុំ២០២០។ 88 

កា ររលិចេទ្ថ្នសមយ័ក្រជុុំររស់សាថ រន័សនធិសញ្ញា លៅមនិទានរ់ញ្ញជ រល់ៅល ើយ
ល យសារសតការរតឹតបតិការលធវើដុំលណើ រលៅរនុងអុំ ុងលព មានការររីរា  នថ្នជុំងរឺ៉ូវដី-
១៩ ។ អនររាយការណ៍ពិលសស ល ើរទ្ឹរចិតតរ ឋ ភរិ ឱយច៉ូ រមួយា ងសរមមរនុងដុំលណើ រ
ការឃ្េ ុំលមើ ការអនុវតតសនធសិញ្ញា   ររ់ញ្ជ៉ូ នរា ់ររយការណ៍សដ ហួសកា រុំណត់
និងលរៀរចុំសននការរញ្ជ៉ូ នររយការណ៍ឱយរនទានល់ព លវលាលៅថ្ងៃអ គ្ត។ 

៨៦. ជាអរុស  លទា៉ះរីជាមានការធ្ល 89 រល៏ យ ររ៏ ឋ ភរិ មនិរន ររ់ញ្ជ៉ូ នឯរ
សារសន៉ូ រមួសដ រនលធវើរចេុរបននភាពល ើយ។ អនររាយការណ៍ពិលសស គុ្សរញ្ញជ រ ់
ល ើងវញិន៉ូវការអុំពាវ វររស់អនរក្សី ស៉ូមឱយលធវើរចេុរបននភាពឯរសារសន៉ូ រមួ។ ឯរសារ
សន៉ូ រចេុរបននមានកា ររលិចេទ្ឆ្ន ុំ១៩៩៧ លហើយរចេុរបននលន៉ះ ក្រលទ្សរមពុជាជាក្រលទ្ស
មយួសដ ែុសោន ពីមនុឆ្ៃ យណាស់ សដ មានការររីចលក្មើនគ្ួរឱយរតស់មាគ  ់ចរត់ាុំងពី
លដើមសមយ័យុគ្សមយ័រដឋធមមនុញ្ា។ ឯរសារសន៉ូ រមួក្តមឹក្តូវមយួ នងឹលធវើឱយការងារររស់
រដឋមានភាព អក្រលសើរ លៅលព លរៀរចុំររយការណ៍តាមកា រុំណតរ់រស់ែេួន។ 

៨៧. ដុំលណើ រការពិនិតយររស់សាថ រន័សនធិសញ្ញា តុំណាងឱយឱកាសសក្មាររ់ ឋ ភរិ  ច៉ូ 
រមួរនុងការពិភារារនុងនយ័សាថ រ ជាមយួអនរជុំ ញឯររាជយលនសងៗ សតីពីវឌ្ឍនភាពសដ 
សលក្មចរន និងរញ្ញា ក្រឈ្មសដ រនជួរក្រទ្៉ះ រនុងការលធវើឱយសលក្មចរនន៉ូវកាតពវរចិេ
សនធិសញ្ញា ររស់រមពុជា។ រ ទ រព់ីការពិនិតយនមីយួៗ ការលសចរតីសននិ ឋ នចុងលក្កាយ គ្ួរ
សតក្តូវរនររសក្រជាភាសាសែមរ នសពវនាយ និងពិភារាជាសាធ្លរណៈលៅរនុងក្រលទ្ស។ 
លន៉ះគ្ួរសតក្តូវរនអមល យការពិភារាសដ មាន រេណៈទ្៉ូ ុំទ្៉ូលាយ និងររយិារនន
ជាមយួក្គ្រភ់ាគ្ីពារព់ន័ធសដ អាចជួយ រនុងការអនុវតតអនុសាសនស៍ដ រនលធវើល ើង រដ៏៉ូច
ជារមួចុំសណររនុងការតាម ន90 និងលធវើររយការណ៍ជារនតរ ទ រ។់ 

៨៨. ររយការណ៍ដុំរ៉ូងររស់រមពុជាលៅគ្ណៈរមាម ធិការសិទ្ធិជនពិការ និងលៅគ្ណៈរមាម
ធិការទ្ទ្ួ រនទុរការរតែ់េួនល យរងេុំ សដ ររយការណ៍ទាុំងពីរលន៉ះ រនដ ់កា 
រុំណតរ់នុងឆ្ន ុំ២០១៥ លៅមនិទានរ់នរញ្ជ៉ូ នលៅល ើយ។ ល ើសពីលន៉ះលទ្ៀត ការល្េើយតរ
លៅនឹងរញ្ជ ីរញ្ញា សក្មារអ់នុសញ្ញា ក្រឆ្ុំងទារណុរមម និងការក្រក្ពឹតតមរល ើែេួន ឬ

  

 86 ររយការណ៍ CCPR/C/KHM/3 

 87 ររយការណ៍ CRC/C/KHM/4-6 

 88 ររយការណ៍ E/C.12/KHM/2 

 89 ររយការណ៍ A/HRC/42/60 រថាែណឌ ទ្១ី១ 

 90 ស៉ូមលមើ  ឧទា. ររយការណ៍ សីុ ដ /C/KHM/CO/6 រថាែណឌ ទ្៥ី៥ លសនើសុុំឲ្យអនុវតតរនតរនុងរយៈលព  ២ ឆ្ន ុំ។ 
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ទ្ណឌ រមមដថ្ទ្លទ្ៀត សដ លឃ្រលៅ អមនុសសធម ៌ ឬរល ថ ររ ទ រ រក៏្តូវរនហួសកា 
រុំណតន់ងសដរចរត់ាុំងពីឆ្ន ុំ២០១៤ មរ។ ការែរខានមនិរនរញ្ជ៉ូ នការល្េើយតរលៅ
នឹងរញ្ជ ីរញ្ញា ទ្ុំនងជារណាត  មរពីការចតត់ាុំងភាររចិេលៅឱយគ្ណៈរមាម ធិការជាតិ
ក្រឆ្ុំងទារណុរមម សដ ជាយនតការថាន រជ់ាតិ សក្មាររ់ងាក រការលធវើទារណុរមម តាមរយៈ
ក្ព៉ះរាជក្រឹតយ។ យនដការឯររាជយមយួលន៉ះ មនិគ្ួរក្តូវរនក្រគ្ ់ភាររិចេឱយលធវើររយ
ការណ៍រនុង មរដឋល ើយ។ ការរញ្េររ់រយការណ៍ហួសកា រុំណត ់ នត ់ឱយរដឋន៉ូវឱ
កាសមយួ លដើមបី្ េុ៉ះរញ្ញេ ុំងពីវឌ្ឍនភាពសដ រនលធវើ នងិលដើមបរីុំណតឱ់កាស លដើមបរីញ្េ៉ូ 
កានស់តក្រលសើរល ើងសងមលទ្ៀត ន៉ូវសិទ្ធិលសរភីាពសដ អាចពឹងអាក្ស័យោន  និងសដ អាច
ទារទ់្ងរន និងមនិអាចកាតផ់្ទត ចរ់ន សក្មារក់្រជាជនរមពុជាទាុំក្គ្ររ់៉ូរ រនុងការរុំលពញ
កាតពវរិចេសដ មានសចងរនុងសនធិសញ្ញា លន៉ះ។ 

៨៩. ល យការច៉ូ រមួរនលរើនល ើងលៅទ្៉ូទាុំងយនតការឃ្េ ុំលមើ សិទ្ធិមនុសសររស់អងគការ
សហក្រជាជាតិ លន៉ះគ្ឺជាលព លវលាដ ៏អមយួសក្មារក់្រលទ្សរមពុជា រនុងការពិចរណា
លរៀរចុំសននការសរមមភាពជាតិសក្មារសិ់ទ្ធិមនុសស ល យយរគ្ុំរ៉ូតាមក្រលទ្សដថ្ទ្លទ្ៀត
លៅរនុងតុំរន។់ លន៉ះអាចរាររ់ញ្េ៉ូ  កា វភិាគ្រនតសក្មារស់ាថ រន័សនធិសញ្ញា  នងិររយ
ការណ៍ពិនិតយររយការណ៍ជាសរ តាមកា រុំណត ់ ការលធវើរចេុរបននភាពពាររ់ណាត
 អាណតតិ និងការអនុវតតម៉ូ  ឋ នទ្ិនននយ័តាម នអនុសាសនជ៍ាតិសតីពីសិទ្ធមិនុសស។ 
លន៉ះគ្ួរសតរមួរញ្េ៉ូ  ការងារលធវើរចេុរបននភាព សតីពីការលធវើឱយសលក្មចលោ លៅអភវិឌ្ឍន៍
ក្រររល យចីរភាព។ ម ាងវញិលទ្ៀត រមពុជាគ្ួរសតពក្ងឹងវមិាក្តសិទ្ធិមនុសសថ្នយុទ្ធសាគសត
ចតុលកាណដុំណារក់ា ទ្៤ី ររស់រ ឋ ភរិ  សុំលៅជួយ ឱយរ ឋ ភរិ ្េុ៉ះរញ្ញេ ុំងពី
មលធារយសដ  អរុំនុត រនុងការល ើររមពស់ នងិការពារសិទ្ធិមនុសសទាុំងអស់លៅរនុង
ក្រលទ្ស។ សននការសរមមភាពជាតិ រន៏ងឹនត ់ន៉ូវក្ររែណ័ឌ សក្មារក់ារច៉ូ រមួរនុងនយ័
សាថ រ ជាមយួអនរពារព់ន័ធជាលក្ចើន រមួទាុំងអងគការសងគមសីុវ ិនងសដរ។ ការច៉ូ រមួសររ
លន៉ះ គ្ឺចុំរចស់ក្មារក់ារធ្ល ដ ់ការអនុវតតន៉ូវអនុសាសនស៍ដ រនទ្ទ្ួ យរ នងិលស
ចរតីសននិ ឋ នចុងលក្កាយ។ 

VII. ឧរក្ស័យលៅរ ឋ ភរិ  

៩០. រនុងរុំ ុងលព លធវើររយការណ៍ អនររាយការណ៍ពិលសស រមួជាមយួអនរកានអ់ាណតតិ
ដថ្ទ្លទ្ៀត រនលចញឧរក្ស័យលៅរ ឋ ភរិ រមពុជា។ ឧរក្ស័យទាុំងលន៉ះ ក្តូវរនរាយ
ការណ៍លៅក្រុមក្រឹរាសិទ្ធមិនុសស។91 រា ់ឧរក្ស័យសាធ្លរណៈទាុំងអស់ រម៏ានលៅល ើ
លគ្ហទ្ុំពរ័ឧរក្ស័យររស់នតីិវធិីពិលសសថ្នការយិា ័យ OHCHR នងសដរ។ 92  រា ់ការ
ល្េើយតរសដ រ ឋ ភរិ រន ររ់ញ្ជ៉ូ នរម៏ាននងសដរ។ អនររាយការណ៍ពិលសស
សាវ គ្មនច៍ុំលពា៉ះការសដ ថា រ ឋ ភរិ រនល្េើយតរលៅនឹងឧរក្ស័យមយួចុំននួ។ 

  

 91 ស៉ូមលមើ ររយការណ៍ A/HRC/44/59, A/HRC/43/77, A/HRC/42/65 នងិ A/HRC/41/56 

 92 លគ្ហទ្ុំពរ័ https://spcommreports.ohchr.org/ 
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លទា៉ះជាយា ងណារល៏ យ អនរក្សីមនិទានល់ពញចតិតលៅល ើយលទ្ សដ រ ឋ ភរិ មនិរន
ចតវ់ធិ្លនការក្គ្រក់្ោន ់ លដើមបលី ៉ះក្សាយ លហើយរនុងររណីចុំរច ់ សរតក្មូវរញ្ញា
ទាុំងឡាយសដ រនល ើរល ើង។ 

VIII. លសចរតសីនន ិឋ ន នងិអនុសាសន ៍

៩១. អនររាយការណ៍ពិលសសលៅសតលរតជាញ ចិតតោុំក្ទ្ដ ់ការសនទ ោន  និងដុំលណើ រការលធវើ
លសចរតីសលក្មចចិតតសដ មានការច៉ូ រមួ ទ្នទឹមនឹងអនរក្សីរនតតាម ន និងតស ៉ូមត ិលដើមបី
ទ្ទ្ួ រនយា ងលពញល ញន៉ូវសិទ្ធិមនុសស ល យមនុសសក្គ្ររ់៉ូរលៅរមពុជា។ ដ៉ូចសដ 
រនរតស់មាគ  ់លៅរនុងររយការណ៍លន៉ះ សាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសលៅរមពុជាលៅសតក្គ្រ
ដណដ រល់ យការរតឹតបតិលសរភីាពជាម៉ូ  ឋ ន និងសិទ្ធនិលយារយ ល យមានការលរើន
ល ើងថ្នការចរែ់េួន នងិការឃុុំែេួនសមាជិរ និងអនរោុំក្ទ្អតីតគ្ណររសសលគងាគ ៉ះជាតិ។ 
 ុំហព រដឋរនរនតធ្លេ រចុ់៉ះ ល យសារអនរការពារសិទ្ធិមនុសស អងគការសងគមសីុវ ិ នងិ
អនរសដ លក្រើសិទ្ធិលសរភីាពរនុងការរលញ្េញមតិ ក្តូវរនទ្ទ្ួ រងន៉ូវការរុំភតិរុំភយ័ នងិ
ការចរែ់េួន។ 

៩២. ការរាតតាតថ្នជុំងឺរ៉ូវដី-១៩ និងន រ ៉ះពា ់លសដឋរិចេជា ទ្ធន  រុំពុងសតរ ៉ះ
ពា ់យា ងខាេ ុំងលៅល ើសិទ្ធិមនុសសជាទ្៉ូលៅ។ ការល្េើយតរសននរលសដឋរិចេ សងគម ររស់រ ឋ
ភរិ  គ្ួរសតល ៉ះក្សាយន៉ូវវសិមភាព និងទុ្រេលសារ នងិមានលោ រុំណងល ើររុំពស់ 
សិទ្ធិមនុសសសក្មារក់្រជាជនរមពុជាក្គ្ររ់៉ូរ។ ល យរ ុំ ឹរល ើងវញិន៉ូវក្ររែណឌ  Sendai 
សក្មារក់ារកាតរ់នថយហានភិយ័ថ្នលក្ោ៉ះមហនតរាយឆ្ន ុំ២០១៥–២០៣០ ល យ “រសាង
ឱយក្រលសើរល ើងវញិ”93 រ ឋ ភរិ អាចធ្ល ថា ោម ននរណាមាន រក់្តូវរនលគ្ទុ្រលច ល ើយ។ 
លដើមបសីុំលរចលោ លៅលន៉ះ រ ឋ ភរិ រគ៏្ួរសតលក្រើនរ ុំ ឹរដ ់ការលធវើជុំនួញជាមយួក្រលទ្ស
រមពុជាអុំពីការទ្ទ្ួ ែុសក្តូវររស់ពួរលគ្ ទារទ់្ងនឹងលោ ការណ៍សណ ុំសតីពីធុររចិេ និង
សិទ្ធិមនុសស រមួទាុំងការលោរពរិចេសនាសដ រនក្ពមលក្ពៀងោន  សតីពីការ រ ់នងិការនគត់
នគង ់នងិធ្ល ថា អាជីវរមមសដ ទ្ទ្ួ រនអតថក្រលយាជនព៍ីវធិ្លនការជុំរញុលសដឋរិចេ រក៏្តូវ
រុំលពញតាមសតង ់រសដ មានលៅរនុងលោ ការណ៍លន៉ះនងសដរ។ 

៩៣. អនររាយការណ៍ពិលសស នត ់អនុសាសនដ៍ ់រ ឋ ភរិ រមពុជា៖ 

 (រ) ជក្មុញឱយមានរិចេពិភារាជាមយួក្គ្រភ់ាគ្ី នងិសសវងររការសនទ រនុងររយិាកាស
មយួក្រររល យសនតិវធិី សដ អនុញ្ញា តឱយមានការរលញ្េញមតិនលយារយនទុយោន  នងិ
លចៀសវាងការរតឹតបតិរសនថមល ើលសរភីាពជាម៉ូ  ឋ នល ើសពីការចុំរចស់ក្មារក់ារទ្ទ្ួ 
រនការលោរពសិទ្ធិមនុសសពីក្គ្រម់ជឈ ឋ ន។ 

  

 93 លសចរតីសលក្មចររស់មហាសននរិតល ែ ៦៩/២៨៣ ឧរសមពន័ធ ១ ។ 
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(ែ) រនតអនតររមម នងិពិលក្ោ៉ះលយារ ់ជាវជិជមានររស់ែេួន ជាមយួអងគការសងគមសីុវ ិ។ 
ការពិលក្ោ៉ះលយារ ់គ្ួរសតមានជាដុំរុំភនួសា និងជួយ រសាងសងគមមយួក្រររល យររ ិ
យារននលក្ចើនជាងមុន តាមរយៈការច៉ូ រមួក្រររល យអតថនយ័។ 

(គ្) ពក្ងឹងការការពារមនិឱយមានការយាយី ការគ្ុំរាមរុំសហង និងការរុំភតិរុំភយ័អនរ
ការពារសិទ្ធិមនុសស អនរសារពត័ម៌ាន នងិសមាជិរសងគមសីុវ ិ។ 

(ឃ) ការសរទ្ុំរងស់ាថ រន័ថ្នក្រពន័ធយុតតិធមក៌្ពហមទ្ណឌ  នងិធ្ល ថារា ់រិចេែតិែុំក្រឹងសក្រង
លដើមបកីាតរ់នថយភាពចលងអៀតសណនថ្នពនធ ោរ និងលធវើឱយក្រលសើរល ើងន៉ូវ រេែណឌ ថ្នការ
ឃុុំែេួន រមួទាុំងតាមរយៈការពលនេឿនការជុំនុុំជក្ម៉ះ គ្ឺក្តវូអនុលលាមតាមកាតពវរចិេសិទ្ធិ
មនុសសអនតរជាត។ិ លន៉ះរមួរញ្េ៉ូ  ទាុំងការ រឱ់យអនុវតតការឃុុំែេួនរលណាត ៉ះអាសនន សតរនុង
ររណីចុំរចរ់ុំនុត ក្សរតាមចារ ់និងពិចរណាល ើការតារស់តងលោ ការណ៍សណ ុំងមី
សតីពីសតង ់រ និងតក្មូវការសននរភសតុតាង។ 
(ង) ធ្ល ឱយមានដុំលណើ រការពិលក្ោ៉ះលយារ ់មយួក្រររល យតមាេ ភាព លដើមបពីិនតិយល ើង
វញិន៉ូវចារស់តីពីការលរ៉ះលឆ្ន ត និងគ្ណររសនលយារយ ចារស់តីពីសហជីពរមមររ ចារ់
សតីពីសមាគ្ម នងិអងគការមនិសមនរ ឋ ភរិ  រដ៏៉ូចជាលសចរតីក្ពាងចារស់តីពីសិទ្ធទិ្ទ្ួ 
រនពត័ម៌ានសដ រន្េងកាតដ់ុំលណើ រការពិលក្ោ៉ះលយារ ់រសនថមលទ្ៀត លដើមបធី្ល ថា
ចារទ់ាុំងលន៉ះ ក្សរតាមតាមកាតពវរចិេសិទ្ធិមនុសសអនតរជាតិររស់រមពុជា និងលរៀរចុំ
តារស់តងសននទ្រីងាា ញនេ៉ូវសក្មារជ់ុំហានរ ទ រ ់ លៅលព ច៉ូ រមួរនុងការតារស់តងចារ់
និងការលធវើវលិសាធនរមមចារ ់និងនត ់ជាភាសាពក្ងាង លដើមបធី្ល ថាអនរពារព់ន័ធទាុំងអស់
អាចច៉ូ រមួជាដុំរុំភនួលៅរនុងដុំលណើ រការលធវើវលិសាធនរមម 

(ច) ពិចរណាល ើការអនុមត័ចារម់យួសដ មាន រេណៈទ្៉ូ ុំទ្៉ូលាយ មនិលរ ើសលអើង
សដ មានវសិា ភាពល ើការលរ ើសលអើងក្គ្រក់្រលភទ្ រមួមានការលរ ើសលអើងល យផ្ទទ  ់ និង
ល យក្រលយា  លហើយធ្ល ថាចារល់ន៉ះ្េុ៉ះរញ្ញេ ុំងពីការពតិថ្នពហុវស័ិយថ្នការលរ ើសលអើង។ 
គ្ួរសតលរៀរចុំតារស់តង និងនសពវនាយលោ ការណ៍សណ ុំសមក្សរ លដើមបោីុំក្ទ្ដ ់ការ
អនុវតតចារល់ន៉ះ។ 

(្) ពិនតិយក្ររែណ័ឌ ចារស់ដ ក្គ្រក់្គ្ងមជឈមណឌ  ពារ  និងសាត រនីតិសមបទា
លក្គ្ឿងលញៀន លដើមបរីលងកើតឱយមានអភរិ រចិេចាស់លាស់ និងរច សមពន័ធគ្ណលនយយ
ភាព ពិចរណាល ើការលធវើវលិសាធនរមមចារស់តីពីការក្គ្រក់្គ្ងលក្គ្ឿងលញៀន លដើមបហីាម
ឃ្តក់ារសាត រនតីិសមបទាលក្គ្ឿងលញៀនជារុំហិត អនុញ្ញា តសតលៅលព សដ មានការយ ់
ក្ពមពីលៅក្រម លហើយរនុងររណីសដ ោម នជលក្មើសលនសងលក្ៅពីការឃុុំែេួន និងពក្ងងឹ នងិ
ល ើររមពស់ការពារ  និងសាត រនតីិសមបទាតាមសហគ្មនក៍្រររល យក្រសិទ្ធភាព 
ការយ ់ក្ពម និងតាមលោ ការណ៍សម័ក្គ្ចិតត។ 

(ជ) សក្មួ នតីិវធិីរនុងការលចញរណ័ណ រមមសិទ្ធិដីសហគ្មន ៍ អនុញ្ញា តឱយជនជាតិលដើមភាគ្
តិចទ្ទ្ួ រនការទ្ទ្ួ សាគ  ់ និងទាមទារដីធេីររស់ពរួលគ្ នងិការពារជនជាតិលដើមភាគ្
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តិចពីការវាយក្រហារ នងិការរុំភតិរុំភយ័ពីសុំណារភ់ាន រង់ាររ ឋ ភរិ  និងក្រុមហ ុនឯរ
ជនលនសងៗ លៅលព សដ ពរួលគ្ពាយាមអនុវតតសិទ្ធិទារទ់្ងនឹងដីសហគ្មនរ៍រស់ែេួន 

(ឈ្) នត ់ការសណ ុំដ ់អាជាញ ធរម៉ូ  ឋ នសតីពីការអនុវតតលសចរតីសណ ុំររស់ក្រសួង
មហាថ្នទសតីពីការលចញឯរសាររដឋរ  និងសុំរុក្តរញ្ញជ រអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍ដ ់រតីក្រពនធ 
និង ិែិតរញ្ញជ ររ់ុំលណើ តដ ់រ៉ូនសែមរ នងិជនចុំណារក្សុរររលទ្ស ល យធ្ល ថាលសច
រតីសណ ុំររស់ក្រសួង ក្តូវរនអនុវតតយា ងលពញល ញលៅទ្៉ូទាុំងក្រលទ្ស។ 

(ញ) វាយតថ្មេរទ្ពិលសាធររស់ែេួន រនុងរុំ ុងលព សដ មានការរា   ថ្នជុំងឺរ៉ូវដី-
១៩ លហើយរនតលធវើការជាមយួអងគការសុែភាពពភិពលលារ និងថ្ដគ្៉ូអភវិឌ្ឍន ៍ លដើមបពីក្ងងឹ
ក្រពន័ធសុែភាពសាធ្លរណៈ និងការលក្តៀមរងាក រជុំងឺរាតតាត ល យសនអរល ើរទ្ពិលសាធន៍
រនុងឆ្ន ុំ២០២០ ។ 

(ដ) ពិនិតយ និងរងលរើតឱយមានរញ្េរជ់ុំរញុលសដឋរចិេ សដ ល្េើយតរលៅនឹងតក្មូវការររស់
មនុសសទាុំងអស់សដ ក្ររច់ុំណ៉ូ  ររស់ពួរលគ្រនរងន រ ៉ះពា ់យា ងធៃនធ់ៃរល យ
ជុំងឺរ៉ូវដី-១៩ ទាុំងវស័ិយរនុងក្រពន័ធ ទាុំងវស័ិយលក្ៅក្រពន័ធ នងិវាយតថ្មេល យក្រយត័ន
ក្រសយងពីន រ ៉ះពា ់សដ អាចមានល ើសិទ្ធិមនុសស ជាពិលសស ល ើអនរសដ ងាយរង
លក្ោ៉ះរុំនុត ល យសារវធិ្លនការរតឹតបតិសដ រនលក្ោងទុ្រសក្មារ ់ឆ្ន ុំ២០២១ 

(ឋ) ធ្ល ឱយមានការក្រកានខ់ាជ រយ់ា ងលពញល ញន៉ូវក្ររែណ័ឌ ចារស់ដ រលងកើតអងគជុំនុុំ
ជក្ម៉ះវសិាមញ្ារនុងតុលាការរមពុជា រនុង មជាសាថ រន័តុលាការឯររាជយ និងមនិ ុំលអៀង
និងធ្ល នងសដរថា សាថ រន័លន៉ះលធវើការលសុើរអលងកតលពញល ញ និងក្តឹមក្តូវជាមយួនងឹដីកា
ដុំលណា៉ះក្សាយសដ រនឯរភាព ្នលៅដ ់ការអនុវតតដល៏ពញល ញរុំនុតន៉ូវសិទ្ធិ 
ទ្ទ្ួ រនការជុំនុុំជក្ម៉ះរតីក្រររល យយុតតិធម ៌រមួទាុំងភាពក្ររដក្រជាតាមនេ៉ូវចារ ់

(ឌ្) ធ្ល ឱយមានការលរៀរចុំ និងការរញ្ជ៉ូ នររយការណ៍សដ ហួសកា រុំណតល់ៅសាថ រ័
នសនធិសញ្ញា លនសងៗ លធវើរចេុរបននភាពឯរសារសន៉ូ រមួ លរៀរចុំកា វភិាគ្រនតលដើមបកីារ រ់
រញ្ជ៉ូ នឱយរនទានល់ព លវលា និងការពិលក្ោ៉ះលយារ ់រនត នងិអនុវតតអនុសាសន៍
ទាុំងឡាយសដ នត ់ល យនតីិវធិីពិលសស សាថ រន័សនធិសញ្ញា  នងិការពិនិតយររយការណ៍
ជាសរ តាមកា រុំណត។់ 

(ឍ) លធវើរញ្េរស់ននការអនុវតតសក្មារអ់នុសាសនស៍ដ រនមរពីការពនិិតយររយការណ៍
ជាសរ តាមកា រុំណត ់ រមួរញ្េ៉ូ  ជារលណតើ រៗន៉ូវអនុសាសនព៍ីយនដការសិទ្ធមិនុសស
លនសងលទ្ៀត និងពិចរណាលរៀរចុំសននការសរមមភាពជាតិទ្៉ូ ុំទ្៉ូលាយមយួ  សក្មារសិ់ទ្ធិ
មនុសស នងិអនុវតតន៉ូវម៉ូ  ឋ នទ្ិនននយ័អនុសាសនជ៍ាតិសតីពីសិទ្ធិមនុសស។ 

    


