
ក្រុមក្រឹរាសិទ្ធិមនុសស 
សមយ័ក្រជុុំល ើរទ្សីាមសិរក្រុំពរី 
ថ្ងៃទ្ី២៦ ខែរុមភៈដ ់ថ្ងៃទ្ី២៣ ខែមនីា ឆ្ន ុំ២០១៨ 
រលរៀរវារៈទ្ី២ និងទ្ី១០ 
ររយការណ៍ក្រចុំឆ្ន ុំររស់ឧត្តមសនងការអងគការសហក្រជាជាត្ ិ
ទ្ទ្ ួរនទុរសិទ្ធមិនុសស នងិររយការណ៍ររស់ការយិា ័យ 
ឧត្តមសនងការ នងិអគ្គល ខាធកិារ 
 

ការជយួ ឧរត្ថមភខននររលចេរលទ្ស នងិការរសាងសមត្ថភាព 
    

ត្នួាទ្ ី នងិសមទិ្ធនិ ររស់ការយិា ័យឧត្តមសនងការអងគការសហក្រជាជាត្ទិ្ទ្ ួរនទុរ
សិទ្ធិមនុសសរនុងការជួយ ដ ់រដ្ឋា ភិរ និងក្រជាជនរមពុជា លដើមបីល ើរសទួយ និង 
ការពារសិទ្ធមិនុសស 

   

ររយការណ៍ររស់អគ្គល ខាធកិារ  
 

 

លសចរតីសលងេរ 

 

  ដ្ឋររ់ញ្េូ  ក្សរតាមលសចរតីសលក្មចចិត្តល ែ៣៦/៣២ ររស់ក្រុមក្រឹរាសិទ្ធមនុសស ររយ
ការណ៍លនេះរង្ហា ញពីត្ួនាទ្ីនិងសមទិ្ធិន ររស់ការយិា ័យឧត្តមសនងការអងគការសហក្រជាជាត្ិទ្ទ្ួ 
រនទុរសិទ្ធិមនុសសក្រចុំរមពុជា ចរព់ីថ្ងៃទ្ី១ ខែររកដ្ឋ ដ ់ថ្ងៃទ្ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៧ ។ 
 

រយៈលព លនេះក្ត្ូវរនរត្ស់ម្គគ  ់ល ើញម្គនភាពតានត្ឹងខននរនលយារយខដ រុំពុងរនតម្គន និងការ
កាត្រ់នថយរខនថមលទ្ៀត្នូវររយិាកាសនលយារយ និង ុំហសិទ្ធិព រដា រមួទុំងការរិទ្ និងការពយួរ
សរមមភាពសិទ្ធិមនុសស និងអងគការមនិខមនរដ្ឋា ភរិ  និងអងគការខាងក្រពន័ធនសពវនាយ ការចរែ់លួន
លមដឹរនាុំគ្ណររសសលគង្ហគ េះជាត្ិ និងការរ ុំលាយគ្ណររសលនេះ ខដ ជាគ្ណររសក្រឆ្ុំងដធ៏ុំមយួ។ 
ទ្នទឹមនឹងលនេះ រល៏ ើញម្គនវឌ្ឈនភាពវជិជម្គនរនលរើត្ល ើងនងខដរ ដូចជាការដ្ឋររ់ញ្េូ  លោ 
នលយារយទរទ់្ងនឹងមនុសសវយ័ចុំណាស់ និងការក្រយុទ្ធក្រឆ្ុំងនឹងអុំលពើហិងាល ើរុម្គរ និងការត្ុំ
ល ើងក្ររ់ឈ្នួ អរបររម្គដ ់រមមរររុំលរ ើការរនុងវស័ិយឧសាហរមម វាយភណឌ័  និងឧសាហរមម  
ន ិត្ខសបរលជើង។ 
 

ការយិា ័យឧត្តមសនងការអងគការសហក្រជាជាត្ិទ្ទ្ួ រនទុរសិទ្ធិមនុសសក្រចុំរមពុជា រនតរមមវធិីសហ
ក្រត្ិរត្តិការខននររលចេរលទ្សររស់ែលួនរនុងវស័ិយសុំខាន់ៗ  រមួម្គនការពក្ងឹងនីត្ិរដា និងការការពារលសរ ី
ភាពមូ ដ្ឋា ន និងសិទ្ធិលសដារិចេ សងគមរិចេ និងវរបធមន៌ិងសិទ្ធិររស់ក្រជាជនជារ ុ់ុំ។ 

 

 
 

អងគការសហក្រជាជាត្ ិ

    

 A/HRC/37/64 

 

មហាសននរិត្ 
  

ខចរចយ៖ ទូ្លៅ 
២ រុមភៈ ២០១៨ 
ឯរសារលដើម៖ អងល់គ្លស 
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I. លសចរតលីនតើម 

១. ររយការណ៍លនេះ ក្ត្ូវរនរញ្ជូ នក្សរតាមលសចរតីសលក្មចចិត្តល ែ៣៦/៣២ ររស់ក្រុមក្រឹរា
សិទ្ិធមនុសស។ ររយការណ៍លនេះ រង្ហា ញពីត្ួនាទ្ី និងសមទិ្ធន ររស់ការយិា ័យឧត្តមសនងការ
អងគការសហក្រជាជាត្ិទ្ទ្ួ រនទុរសិទ្ធិមនុសសក្រចុំរមពុជា(OHCHR) រនុងការជួយ ដ ់រដ្ឋា ភរិ 
និងក្រជាជនរមពុជារនុងការល ើររមពស់និងការពារសិទ្ធិមនុសសរនុងរយៈលព ចរព់ីថ្ងៃទ្ី១ ខែររកដ្ឋ 
ឆ្ន ុំ២០១៧ ដ ់ថ្ងៃទ្ី៣១ ខែធនូឆ្ន ុំ២០១៧។ ររយការណ៍លនេះ លធវើរចេុរបននភាពររយការណ៍ររស់
អគ្គល ខាធិការដ្ឋរជូ់នសម័យក្រជុុំល ើរទ្ីសាមសិរក្រុំមយួ(A/HRC/36/32) ររស់ក្រុមក្រឹរាសិទ្ធិ
មនុសសល ើក្រធានរទ្ដូចោន ។ 
 
២. លៅអុំ ុងលព លធវើររយការណ៍លនេះ ការយិា ័យឧត្តមសនងការទ្ទ្ួ រនទុរសិទ្ធិមនុសស រនរនត
សរមមភាពសហក្រត្ិរត្តិការខននររលចេរលទ្សជាលក្ចើនជាមយួតុ្លាការ ឧត្តមក្រុមក្រឹរាថ្នអងគលៅក្រម  
គ្ណៈរម្គម ធិការសិទ្ធិមនុសសរមពុជាខដ ជាសាថ រន័មយួររស់រដ្ឋា ភរិ  ក្រសួងមហាថ្នទ ក្រសួង
អភវិឌ្ឍន៍ជនរទ្ និងត្ួអងគរដ្ឋា ភរិ នានា សងគមសីុវ ិ និងថ្ដគូ្ដថ្ទ្លទ្ៀត្។ ការយិា ័យ OHCHR រនត
ឃ្ល ុំលមើ ររយិាកាសសិទ្ិធមនុសស រមួទុំងសិទ្ធិរនុងការចូ រមួ និងរនុងការជួរក្រជុុំលដ្ឋយសនតិវធិី 
សវនាការ និងរខនលង ុុំែលួនលនសងៗ។ 
 
៣. ការយិា ័យ OHCHR រនរនតលធវើការយា៉ា ងជិត្សនិទ្ធនងខដរជាមយួក្រពន័ធអងគការសហក្រជាជាត្ិ
ក្រចុំលៅរមពុជា លដើមបោីុំក្ទ្ដ ់ការរគរជ រសិទ្ធិមនុសសតាមរយៈការដឹរនាុំក្រុមអងគការសហក្រជាជាត្ិ
ក្រចុំក្រលទ្សខននរក្រុមវស័ិយសិទ្ធិមនុសស ោុំក្ទ្ឲ្យម្គនការរញ្េូ  វស័ិយសិទ្ធិមនុសសលៅរនុងការវាយ
ត្ថ្មលជារមួសក្ម្គរក់្រលទ្សសុំលៅលរៀរចុំដុំណារក់ា រនាទ រ់ថ្នក្ររែណ័ឌ ជុំនួយអភវិឌ្ឍន៍ររស់អងគ
ការសហក្រជាជាត្ិឆ្ន ុំ២០១៩-២០២៣ និងជួយ ដ ់អងគការសហក្រជាជាត្ិរនុងការវាយត្ថ្មលវឌ្ឍន
ភាព និងោុំក្ទ្ដ ់ការល ើររមពស់សិទ្ធិមនុសសលៅក្រលទ្សរមពុជា។ 

  

II. ការពារ ុំហក្រជាធរិលត្យយ នងិ ុំហសិទ្ធរិរស់ព រដា 
 

៤. រយៈលព ថ្នការលធវើររយការណ៍លនេះ ល ើញម្គនការររីរា ដ្ឋនលៅខត្រនតនូវភាពតានត្ឹង 
ខននរនលយារយ និងការកាត្់រនថយ ុំហសិទ្ធិររស់ព រដា។ រនុងខែររកដ្ឋ សភារនអនុម័ត្
វលិសាធនរមមរខនថមល ើចារ់សតីពីគ្ណររសនលយារយ ខដ រនុងចុំលណាមរទ្របញ្ញត្តិលនសងៗ ម្គន
អនុរញ ត្ឲ្យម្គនការពយួរសរមមភាពររស់គ្ណររសនលយារយមយួចុំនួនលដ្ឋយខនែរល ើលហតុ្ន 
លនសងៗ។ 
 
៥. រនុងខែររញ  លមដឹរនាុំគ្ណររសសលគង្ហគ េះជាត្ិ លលារ រឹម សុខា ក្ត្ូវរនចរែ់លួនពីរទ្របត្ជ់ាត្ិ
ពារព់ន័ធនឹងមត្ិលយារ ់ខដ ខងលងកា ពីឆ្ន ុំ២០១៣លៅក្រលទ្សអូគសាត  ីសតីពីយុទ្ធសាគសតលយា
រយររស់លលារ លដើមបកី្ររួត្ក្រខជងជាមយួរដ្ឋា ភរិ ។ សភារនរុំណត្់ថារទ្ល មើសខដ រន
លចទ្ក្រកានល់នេះ គ្ឺជារទ្ល មើសជារខ់សតង ខដ អនុរញ ត្ឲ្យដុំលណើ រការសុំណុុំ លរឿងលនេះលដ្ឋយមនិ
ចុំរចល់ ើរអភយ័ឯរសិទ្ធសភាររស់ោត្ល់ ើយ។ លៅថ្ងៃទ្ី៤ ខែររញ  ឧត្តមសនងការអងគការសហ
ក្រជាជាត្ិទ្ទ្ួ រនទុរសិទ្ធិមនុសស រនសខមតងរងវ ់យា៉ា ងខាល ុំងចុំលពាេះការចរែ់លួនលលារ រឹម សុខា 
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លដ្ឋយរត្់សម្គគ  ់ថា ការណ៍លនេះហារដូ់ចជាក្ត្ូវរនអនុវត្តលដ្ឋយោម នការលោរពចុំលពាេះរិចេធានា
តាមនីត្ិវធិីក្ត្ឹមក្ត្ូវ រមួទុំងអភ័យឯរសិទ្ធិសភាររស់លលារ សុខា។ លៅថ្ងៃទ្១ី៦ ខែវចិឆិកា រនាទ រព់ី
ម្គនរណតឹ ងខដ រននតួចលនតើមគ្ុំនិត្លដ្ឋយរដាមគនតីក្រសួងមហាថ្នទ តុ្លាការរុំពូ រនររជ ឲ្យរ ុំលាយ
គ្ណររសសលគង្ហគ េះជាត្ិ និងហាមឃ្ត្់សម្គជិរជានែ់ពស់ចុំនួន ១១៨ រូរ ថ្នគ្ណររសលនេះ លដ្ឋយរមួ
រញ្េូ  ទុំងសម្គជិរសភាទុំងអស់ររស់គ្ណររសលនេះ មិនឲ្យលធវើសរមមភាពនលយារយអស់ 
រយៈលព  ៥ ឆ្ន ុំ។ 
 
៦. រនុងខែតុ្លា រដាសភារនអនុមត័្វលិសាធនរមមចារដ់្ឋរ់លចញនូវវធិីសាគសតសក្ម្គរ់ការខរងខចរ
អាសនៈររស់គ្ណររសមយួខដ រនរ ុំលាយរនុងចុំលណាមគ្ណររសដថ្ទ្លទ្ៀត្លៅថាន រជ់ាត្ិ និង
ថាន រ ុ់ុំសង្ហក ត្។់ លៅថាន រជ់ាត្ិ ការរ ុំលាយគ្ណររសសលគង្ហគ េះជាត្ិរនអនុរញ ត្ឲ្យម្គនការលនទរ 
អាសនៈររស់គ្ណររសលនេះលៅឲ្យគ្ណររសក្រជាជនរមពុជាខដ រុំពុងកានអ់ុំណាច និងគ្ណររស
ក្រឆ្ុំងមយួចុំនួនខដ មនិម្គនអាសនៈលៅរនុងការលរេះលឆ្ន ត្ជាត្ិ ឆ្ន ុំ២០១៣។ លៅថាន រម់ូ ដ្ឋា ន
 ុុំទុំងអស់ខដ កា ពីលព រនលងមរដឹរនាុំលដ្ឋយគ្ណររសសលគង្ហគ េះជាត្ិ ក្ត្ូវរនដ្ឋរឲ់្យលៅ 
លក្កាមការក្គ្រក់្គ្ងររស់គ្ណររសក្រជាជនរមពុជាវញិ។ លក្កាយការវវិត្តទុំងលនេះ សម្គជិរមយួ
ចុំនួនធុំថ្នគ្ណររសខដ រនរ ុំលាយលនេះ រមួទុំងសម្គជិរសភាជាងពាររ់ណាត  រនចរលចញ
ពីក្រលទ្ស ែណៈខដ អនរដថ្ទ្លទ្ៀត្រនចូ រមួជាមយួគ្ណររសកានអ់ុំណាច។ អត្ីត្សម្គជិរ
ែលេះថ្នគ្ណររសសលគង្ហគ េះជាត្ិ រនឲ្យការយិា ័យ OHCHR ដឹងថាពួរលគ្ក្ត្ូវរនគ្ុំរាមរុំខហងពី
សុំណារន់គ្ររ  លហើយអនរែលេះលទ្ៀត្ក្ត្ូវរនគ្ុំរាមចរែ់លួន។ 
 

៧. រដ្ឋា ភរិ រនលចទ្ក្រកានត់្ួអងគសងគមសីុវ ិនានា រនុងលនាេះម្គនទុំងក្រពន័ធនសពវនាយនងខដរ ថា 
រនលរៀរចុំ “រដិវត្តនព៍ណ៌” លហើយជា ទ្ធន រនកាត្រ់នថយសរមមភាពររស់ពួរលគ្។ ជាអាទ្ិ៍ រនុង
ខែសីហា រដ្ឋា ភរិ រនដរហូត្អាជាា រ័ណណ សាថ នីយវ៍ទិ្យុឯររាជយមយួចុំនួន ខដ ភាគ្លក្ចើនចរ់
នាយរមមវធិីសលមលងក្រជាធិរលត្យយ វទិ្យុអាសីុលសរ ីនិងវទិ្យុសលមលងសហរដាអាលមររិ។ ការរុំណត្់ឲ្យ
រងព់នធអាររសរុរចុំនួន ៦,៣ លានដុលាល រ ល ើកាខសត្ឌ្ឺលែមរូឌាលដ ី ខដ ជាកាខសត្ក្រចុំថ្ងៃ
ជាភាសាអងល់គ្លស ខដ ជាលរឿយៗរេិះគ្ន់រដ្ឋា ភរិ  ក្ត្ូវរនរងេុំឲ្យរិទ្ការយិា ័យ។ រនុងខែវចិឆិកា 
អត្ីត្អនរកាខសត្ពីរនារ់ថ្នវទិ្យុអាសីុលសរ ីក្ត្ូវរនចរែ់លួន និងលចទ្ក្រកានព់ីរទ្ចររមមលហើយក្ត្ូវ
ក្រឈ្មនឹងការជារព់នធនាោរពី៧ លៅ ១៥ ឆ្ន ុំ ក្រសិនជាក្ត្ូវរននតនាទ លទស។ 
 
៨. ល ើសពីលនេះលៅលទ្ៀត្ រដ្ឋា ភរិ រនររជ ឲ្យរិទ្ការយិា ័យថ្នវទិ្ាសាថ នជាត្ិក្រជាធិរលត្យយលៅ
រមពុជាលដ្ឋយលចទ្ក្រកានថ់ា ឯរសារមយួចុំនួនខដ វទិ្ាសាថ នលនេះរនលក្រើក្រស់សក្ម្គររ់ណតុ េះ 
រណាត  ក្ត្ូវរនលាត្ក្ត្ដ្ឋងថាម្គនការ ុរ ិត្ោន ជាមយួគ្ណររសសលគង្ហគ េះជាត្ិ លដើមបធីានាឲ្យ
គ្ណររសលនេះទ្ទ្ួ រនលជាគ្ជ័យរនុងការលរេះលឆ្ន ត្ឆ្ន ុំ២០១៨។ លៅខែររញ  រដ្ឋា ភរិ រនផ្អែ រ
សរមមភាពរយៈលព  ៣០ ថ្ងៃ ររស់អងគការសមធមរ៌មពុជា ខដ ជាអងគការមយួលធវើការរនុងវស័ិយសិទ្ធិដីធលី។ 
អាជាា ធរមនិរនររជ រច់ាស់ថាលត្ើអងគការលនេះអាចរនតសរមមភាពររស់ែលួនល ើងវញិរន ឬយា៉ា ង
ណា លៅលព ខដ ការផ្អែ រលនេះរនរញ្េរ់។ ដូចោន លនេះខដរ លៅរនុងខែររញ  ក្រសួងមហាថ្នទរន ុរលចញ
ពីរញ្ជ ីនូវអងគការម្គតាធមមជាត្ិខដ ជាអងគការមនិខមនរដ្ឋា ភរិ មយួខាងររសិាថ ន លហើយ សម្គជិរពីររូរ
ររស់អងគការលនេះ ចរព់ីព លនាេះមររនសថិត្រនុងការ ុុំែលួនជារលណាត េះអាសននពីរទ្លចទ្ពារព់ន័ធ
នឹងការរ៉ាុនរ៉ាងងត្យរសរមមភាពរូមែាចខ់ដ សងស័យថារនលធវើល ើងលដ្ឋយែុសចារ។់ 
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៩. ភាគ្លក្ចើនទូ្លៅ រទ្ររជ រដារ ខដ ក្រសួងមហាថ្នទរនលចញ ត្ក្មូវឲ្យអងគការមនិខមនរដ្ឋា ភរិ 
ជូនដុំណឹងលៅអាជាា ធរមូ ដ្ឋា នរយៈរីថ្ងៃជាមុន ថ្នសរមមភាពទុំងអស់ក្ត្ូវរនអមលដ្ឋយវត្តម្គននគ្ររ 
ជាលក្ចើននារ់ ខដ រារ់ទុំងនភាន រ់ង្ហរគ្ររ សម្គៃ ត្ ់លៅមុនលព និងលៅរនុងអុំ ុងលព លធវើសរមមភាព ឬ
ក្ពឹត្តិការណ៍លនសងៗ។ ការយិា ័យ OHCHR រនទ្ទ្ួ ររយការណ៍ជាលក្ចើន អុំពីការរុំភតិ្រុំភយ័ររស់
អងគការសងគមសីុវ ិ លហើយខដ រងកឲ្យម្គនការភ័យខាល ចរនុងចុំលណាមរុគ្គ ិរររស់អងគការទុំងលនាេះ។1 

 
១០. លៅថ្ងៃទ្ី១៨ ខែធនូ អនរនាុំពារយរងថ្នអគ្គល ខាធិការរនខងលងថា អគ្គល ខាធិការម្គនរងវ ់ 
អុំពីការរនតម្គនការរមួតូ្ចថ្ន ុំហក្រជាធិរលត្យយសក្ម្គរគ់្ណររសនលយារយ ក្រពន័ធនសពវនាយ 
និងសងគមសីុវ ិលៅមុនការលរេះលឆ្ន ត្ជាត្ិ ឆ្ន ុំ២០១៨ លហើយថារិចេសនទនាខររក្រជាធិរលត្យយ
រនុងចុំលណាមអនរពារព់ន័ធទុំងអស់ គ្ឺជាលរឿងសុំខានច់ុំរចល់ដើមបឈីានលៅររសងគមមយួខដ ម្គន
សនតិភាពនិង សថិរភាពលក្ចើនខងមលទ្ៀត្លៅរនុងក្រលទ្សរមពុជា។ 
 
១១. ការយិា ័យ OHCHR រនលរៀរចុំសិកាេ សាលាលដើមបរីណតុ េះរណាត  និងល ើររមពស់ការយ ់
ដឹងលដើមបជីួយ ដ ់ការង្ហរររស់សងគមសីុវ ិ រនុងការពក្ងឹងការលោរពលសរភីាពរនុងការជួរជុុំោន
លដ្ឋយសនតិភាព។ ការយិា ័យ OHCHR រនរនតនសពវនាយចារឆ់្ន ុំ២០០៩ សតីពីរតុ្រមមលដ្ឋយ
សនតិវធិី និងលោ ការណ៍ខណនាុំសតីពីការអនុវត្តចារ់លនេះ។ ការយិា ័យ OHCHR រនដឹរនាុំនង
ខដរនូវសិកាេ សាលារណតុ េះរណាត  ចុំនួន៣សតីពីចារ់ ខដ ម្គនសិកាេ កាមចូ រមួចុំនួន១១៤ នារ់
មរពីសងគមសីុវ ិ និងអងគការសហគ្មនម៍ូ ដ្ឋា ន សរមមជនដីធលី និងសហជីពរមមររ មរពីលែត្តរនាទ យម្គន
ជយ័ លកាេះរុង រុំពត្ និងលែត្តខររ។ ការយិា ័យ OHCHR ក្ត្ូវរនថ្ដគូ្អលញ្ជ ើញចូ រមួ ខងលងសនទររថា
រនុងវគ្គរណតុ េះរណាត  ជុំនាញឯរលទ្ស រនុងវគ្គរណតុ េះរណាត  ទូ្ ុំទូ្លាយ ដូចជារទ្របញ្ញត្តិចារ់
សតីពីសម្គគ្ម និងអងគការមនិខមនរដ្ឋា ភរិ  និងចារស់តីពីរតុ្រមមលដ្ឋយសនតិវធិី រដូ៏ចជាការឃ្ល ុំ
លមើ សិទ្ិធមនុសស ដ ់អនរចូ រមួសងគមសីុវ ិចុំនួន ១២១ នារ់ ។ 
 
១២. ការយិា ័យ OHCHR រនរនតជួយ ពក្ងឹងសមត្ថភាពសិទ្ធិមនុសសររស់អងគការសងគមសីុវ ិ
រមពុជា លដើមបតីាមឃ្ល ុំលមើ វឌ្ឍនភាពរនុងការលោរពសិទ្ធិមនុសស។ ការយិា ័យ OHCHR រនលរៀរចុំវគ្គ 
រណតុ េះរណាត  ចុំនួនពីរសតីពីវធិីសាគសតតាមឃ្ល ុំលមើ សិទ្ធិមនុសស ការខសវងររការពិត្ និងការរាយ
ការណ៍ និងនត ់សនតិសុែ និងការពារដ ់សរមមជនសិទ្ធិមនុសសចុំនួន៧៧ នារ់ មរពីរាជធានី
ភនុំលពញ លែត្តរណាត   រុំពង់សពឺ តាខរវ ក្ពេះវហិារ រុំពងធ់ុំ រនាទ យម្គនជយ័ ឧត្តរម្គនជ័យ រុំពង់ចម 
និងលសៀមរារ។ សិកាេ កាមរននត ់សារសុំខានថ់្នការរណតុ េះរណាត  ដ ់ការង្ហរក្រចុំថ្ងៃររស់
ពួរលគ្ ជាពិលសស សារៈសុំខាន់ថ្នការលនទៀងផ្អទ ត្ព់ត័្ម៌្គន ការវភិាគ្អងគលហតុ្ ការលរៀរចុំចងក្រងឯរ
សារជាក្រពន័ធ និងការយ ់ដឹងអុំពីហានិភយ័។ 
 

  

 1 សូមលមើ  www.voacambodia.com/a/un-secretary-general-concerned-by-deteriorating-democratic-space-in-

cambodia/4168302.html (www.voacambodia.com/a/អគ្គល ខាធិការ អ.ស.រ ម្គនរងវ ់អុំពីការធាល រចុ់េះថ្ន ុំហក្រជាធិរលត្យយលៅ
រមពុជា/4168302.html.) 
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១៣. ការយិា ័យ  OHCHR រនរនតតាមឃ្ល ុំលមើ ការជួរជុុំជាសាធារណៈ។ ជាអាទ្ិ៍ រនុងខែររកដ្ឋ 
ការយិា ័យ  OHCHR រនឃ្ល ុំលមើ ការក្រមូ នតុ ុំមយួររស់សរមមជនសិទ្ិធមនុសសក្រម្គណជា ៣០ នារ់ 
ខដ រនជួរជុេះោន លៅមុែសាលាដុំរូងរាជធានីភនុំលពញ លដើមបោីុំក្ទ្សរមមជនដីធលី លទ្ព វននី លៅ
លព ខដ ម្គនសុំណុុំ លរឿងរតីមយួ ក្រឆ្ុំងនឹងោត្។់ ការយិា ័យ OHCHR ររ៏នឃ្ល ុំលមើ ការ
ក្រមូ ន្ុ ុំខដ រន ុរលច  រនលក្ោងលធវើសក្ម្គរខ់ែររញ  លដ្ឋយគ្ណររសសលគង្ហគ េះជាត្ិ លដើមបី
រ ុំ ឹរវរិញ ណរេនធជនរងលក្ោេះថ្នការវាយក្រហារលដ្ឋយក្ោរខ់ររ ឆ្ន ុំ១៩៩៧។ ការយិា ័យ  
OHCHR រនរនតសលងកត្ការណ៍ការក្រមូ នតុ ុំមយួររស់សម្គជិរសភា និងអនរោុំក្ទ្ក្រម្គណជា 
២០០ នារ់ អុំពាវនាវឲ្យម្គនការលដ្ឋេះខ ង លលារ រឹម សុខា ខដ សវនាការររស់ោត្ ់រនលធវើ
ល ើងលៅសាលាឧទ្ធរណ៍។ 
 
១៤.  ការយិា ័យ OHCHR រ៏រនរុំលពញលរសររមមចុំនួនក្រុំ លៅតាមសហគ្មន៍ជាត្ិពនធុលវៀត្ណាម មយួ
ចុំនួនលៅរាជធានីភនុំលពញ និងលៅលែត្តរណាត   រុំពង់ឆ្ន ុំង លសៀមរារ និងរុំពងធ់ុំលដើមបខីសវងយ ់
អុំពីររា ក្រឈ្មខដ ពួរលគ្រននិងរុំពុងជួរក្រទ្េះទរទ់្ងនឹងសាថ នភាពនលូវចារ់ ការចូ លរៀន 
និងលសវារមមមូ ដ្ឋា នលនសងលទ្ៀត្ និងការលរ ើសលអើង។ 

III.  ការល ើរសទួយនីតិ្រដា 
១៥. លៅរនុងអុំ ុងលព លធវើររយការណ៍លនេះ ការយិា ័យ OHCHR រនរនតោុំក្ទ្ដុំលណើ រការលធវើ
រុំខណទ្ក្មងច់ារ ់និងក្រពន័ធយុត្តិធម ៌លដើមបពីក្ងឹងនីត្ិរដា និងរនរនតលធវើការជាមយួក្រសួងយុត្តិធម ៌
ឧត្តមក្រុមក្រឹរាថ្នអងគលៅក្រម លៅក្រម ក្ពេះរាជអាជាា  និងលមធាវ។ី 
 
១៦. រមួជាមយួអងគការអរ់រ ុំ វទិ្ាសាគសត និងវរបធម៌ ថ្នសហក្រជាជាត្(ិUNESCO) និងអងគការ
សងគមសីុវ ិ ការយិា ័យ OHCHR រនចូ រមួរនុងដុំលណើ រការលរៀរចុំលសចរតីក្ពាងចារស់តីពីសិទ្ធិ
ទ្ទ្ួ រនពត័្ម៌្គន ខដ ក្រសួងពត័្ម៌្គនរនដឹរនាុំលរៀរចុំចរ់តាុំងពីឆ្ន ុំ ២០១៤ រហូត្មរ។ 
ការយិា ័យ OHCHR រនចូ រមួរនុងសម័យក្រជុុំចុំនួនរីថ្នក្រុមការង្ហររលចេរលទ្សនត ់លយារ ់នលូវ 
ចារល់ ើលសចរតីក្ពាងលនេះ លហើយរនរមួចុំខណរលធវើឲ្យអត្ថរទ្លនេះកានខ់ត្ក្សរលក្ចើនខងមលទ្ៀត្លៅ
នឹងរទ្ដ្ឋា នសិទ្ធិមនុសសអនតរជាត្ិ ជាពិលសស លសរភីាពរនុងការរលញ្េញមត្ិ។ 
 
១៧. លៅរនុងខែវចិឆិកា ការយិា ័យ OHCHR រនខចររ ុំខ រជាមយួក្រសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នរទ្ 
ក្រសួងមហាថ្នទ និងក្រសួងលរៀរចុំខដនដី នគ្រូរនីយរមម និងសុំណង់ នូវលសចរតីក្ពាងឯរសារ
ពិភារាមយួសតីពីការខរទ្ក្មង់ជាសកាត នុព ថ្នដុំលណើ រការនត ់រណ័ណ រមមសិទ្ធិដីសហគ្មនស៍ក្ម្គរ់
ជនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិច។ ការយិា ័យ OHCHR រនលរៀរចុំឯរសារលនេះ លៅរនុងរររិទ្ថ្ន ទ្ធភាព
ពិនិត្យល ើងវញិនូវចារភ់ូមរិ  ឆ្ន ុំ២០០១។ ឯរសារលនេះ រមួរញ្េូ  ទុំងលសចរតីវភិាគ្អុំពីរទ្ដ្ឋា ន និង
នីត្ិវធិីជាត្ិរចេុរបនន និងម្គនការន្ ់មត្ិលយារ ់ លដើមបលីធវើឲ្យដុំលណើ រការលនេះកាន់ខត្ម្គនភាពង្ហយក្សួ  
ឆ្រ់រហ័ស និងម្គនត្ថ្មលសមរមយសក្ម្គរ់ជនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិច។ លសចរតីក្ពាងលនេះ ក្ត្ូវរនពិភារា
ជាមយួក្រសួងពារព់ន័ធនានាលៅថាន ររ់លចេរលទ្ស ក្ពមទុំងជាមយួអងគការមនិខមនរដ្ឋា ភរិ នានា
មុនលព លធវើរញ្េរ ់និងលធវើរទ្រង្ហា ញនលូវការដ ់រាជរដ្ឋា ភរិ រមពុជា លៅឆ្ន ុំ២០១៨ ។ 
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១៨. លៅរនុងខែធនូ ការយិា ័យ OHCHR និងសហពន័ធសហជីពអនតរជាត្ិ(ITUC) រនលរៀរចុំសននិសីទ្ចារ់
លៅរាជធានីភនុំលពញ លដ្ឋយម្គនសិកាេ កាមក្រម្គណជា ៨០ នារ ់ត្ុំណាងឲ្យរដ្ឋា ភរិ រមពុជា អងគការព 
រមមអនតរជាត្ិ(ILO) សហជីពរមមរររនុងក្សុរ សហពន័ធសហជីពអនតរជាត្ិ និងក្រុមហ ុនឯរជន និង
សាថ នទូ្ត្នានា លដើមបពីិនិត្យល ើងវញិល ើវឌ្ឍនភាពទរទ់្ងនឹងការចរចនិងការរុំណត្ក់្ររ់ឈ្នួ 
អរបររម្គ ការចុេះរញ្ជ ីសហជីពរមមររ និងការចរចជាសមូហភាព និងការលដ្ឋេះក្សាយវវិាទ្។ លោ រុំណង
ថ្នសននិសីទ្លនេះ គ្ឺលដើមបជីក្មុញឲ្យម្គនការក្ពមលក្ពៀងោន មយួរវាងអនរពារព់ន័ធល ើវធិានការចារ់ខដ ម្គន
ក្រសិទ្ធភាព ក្សរតាមអនុសរញ ររស់អងគការព រមមអនតរជាត្ិ និងរទ្ដ្ឋា ន សិទ្ធិមនុសសនិងអនុសាសន៍
លនសងៗលទ្ៀត្។ 
 
១៩. ការយិា ័យ OHCHR រនរនតលដើរត្ួនាទ្ីជាអនរសក្មួ ថ្ដគូ្ម្គេ ស់ជុំនួយថ្នក្រុមការង្ហរ
រលចេរលទ្សសតីពីរុំខណទ្ក្មងច់ារ ់និងក្រពន័ធយុត្តិធម៌ ខដ ម្គនក្រសួងយុត្តិធម៌ជាសហក្រធាន។ 
ជាខននរមយួថ្នសរមមភាពខដ រនលក្ោងទុ្រខដ ក្ត្ូវរនក្ត្ួត្ពិនិត្យលដ្ឋយលក្រើក្រស់សូចនាររ
តាមដ្ឋនរមួថ្នក្រុមការង្ហររលចេរលទ្ស ការយិា ័យ OHCHR និងក្រសួងយុត្តិធម៌រនសហការ
ជាមយួគ្ណៈលមធាវថី្នក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងរណាត ញជុំនួយខននរចារអ់ាសីុអាលគ្នយ ៍ រន
លរៀរចុំសិកាេ សាលាសតីពីការអនុវត្ត ែរនុងត្ុំរន ់រនុងការអភវិឌ្ឍលោ នលយារយជុំនួយខននរចារ់នា
ខែសីហា ។ សិកាេ សាលាលនេះរនជួយ រុំណត្នូ់វ រេណៈវនិិចឆយ័ជាមូ ដ្ឋា នខដ គ្ួរខត្ក្ត្ូវរន
រញ្េូ  រនុងលោ នលយារយជុំនួយខននរចារ ់ខដ នឹងក្ត្ូវក្ពាងលៅឆ្ន ុំ២០១៨ លដើមបជីួយ ធានាថា
ជុំនួយខររលនេះក្ត្ូវរននត ់ រេណៈជាក្រពន័ធដ ់អនរទុំងឡាយខដ ក្ត្ូវការជុំនួយលនេះ។ 
 

២០. លដើមបលី្លើយត្រលៅនឹងត្ក្មូវការជុំនួយខននរចារ់រនាទ ន់ ការយិា ័យ OHCHR រននត ់ជុំនួយដ ់
អងគការមនិខមនរដ្ឋា ភរិ  លដើមបនីត ់ជុំនួយខននរចារ់ដ ់អនរទុំងឡាយខដ រនដ្ឋរ់ពារយរណតឹ ង 
ទរទ់្ងលៅនឹងសិទ្ធិលសដារិចេ និងសងគម ជាពិលសស សិទ្ធិដីធលី និងសិទ្ធិ ុំលៅដ្ឋា ន និង រនុងររណីរណតឹ ង 
ឧទ្ធរណ៍ជាអាទ្ិភាពចុំនួន ១៥២ ររណី លដើមបជីួយ ដ ់ជនជារ ុ់ុំឲ្យទ្ទ្ួ រនសា ក្រមសាថ ពរ។ 
 

២១. ជាខននរមយួថ្នរមមវធិីលររ តិ៍ដុំខណ ថ្នអងគជុុំនុំជក្មេះវសិាមញ្ញរនុងតុ្លាការរមពុជា ការយិា ័យ 
OHCHR រមួោន ជាមយួគ្ណៈលមធាវថី្នក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រនលរៀរចុំរិចេសនទនាខននរចារ់ជា
រនតរនាទ រ់ រនុងឆ្ន ុំ២០១៧។ រិចេក្រជុុំខែវចិឆិកា ខដ ម្គនវត្តម្គនអនរចូ រមួចុំនួនលក្ចើនរុំនុត្ថ្នលមធាវជីាត្ិ 
ថ្នរក្មងឯរសារទុំងមូ  រនលផ្អត ត្ល ើការរសាងយុទ្ធសាគសតការពាររតី និងការលធវើជាត្ុំណាងក្រររ 
លដ្ឋយក្រសិទ្ធភាពថ្នលដើមរណឹ្ងរដារបលវណី។ 
 

២២. ការយិា ័យ OHCHR រនឃ្ល ុំលមើ ដុំលណើ រការនីត្ិវធិីររស់តុ្លាការលៅរនុងររណីជាលក្ចើន
លដ្ឋយលធវើការរុំណត្អ់ុំពីភាពចលនាល េះក្រលហាងរនុងការអនុវត្តរទ្ដ្ឋា នសិទ្ធិមនុសសអនតរជាត្ិ ក្រសិនជា
ត្ក្មូវឲ្យម្គនការជួយ ឧរត្ថមភខននររលចេរលទ្សរខនថមលទ្ៀត្ ជាពិលសស ទរទ់្ងនឹងសិទ្ធិទ្ទ្ួ រន
ការជុំនុុំជក្មេះក្រររលដ្ឋយយុត្តិធម។៌ ជារខ់សតង ការយិា ័យ OHCHR រនឃ្ល ុំលមើ ររណីនិទ្ណឌ
ភាពពីអត្ីត្កា និងរចេុរបននខដ ជនល មើសមនិក្ត្ូវរនចរែ់លួន ឬនតនាទ លទស។ សាថ នភាពលនេះរមួ
ចុំខណរដ ់ការរត្រ់ងជ់ុំលនឿល ើក្រពន័ធយុត្ិតធម ៌ និងរនុងររណីរទ្ល មើសខដ លគ្អេះអាងថាអាជាា
ធរមូ ដ្ឋា នជាអនរក្រក្ពឹត្ត រនលធវើឲ្យរ៉ាេះពា ់ដ ់សិទ្ធិអុំណាចររស់តុ្លាការ។ 
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២៣. និទ្ណឌ ភាពចុំលពាេះររណីថ្នយុត្តិធមល៌ដ្ឋយហវូងមនុសសលៅខត្ជាររា រងវ ់ដខដ ។ អុំលពើ
ហឹងាលដ្ឋយហវូងមនុសសក្រឆ្ុំងជនខដ លគ្អេះអាងថាជាលចរ ជាទូ្លៅគ្ឺជាក្រត្ិរមមភាល មៗចុំលពាេះ
ឧរបត្តិលហតុ្លចររមម លហើយការលចទ្ក្រកានធ់មមតាៗគ្ឺក្គ្រក់្ោនល់ដើមបញុីេះញងឲ់្យហវូងមនុសសលក្រើ 
អុំលពើហិងាលធវើមនុសសសាល រ់ លដ្ឋយម្គនអនតរាគ្មន៍ក្រត្ិរមមត្ិចត្ួច ឬោម នទ ់ខត្លសាេះពីនគ្ររ ។ ការ
លសុើរអលងកត្រក្មរនល ើងល ើងរនាទ រព់ីឧរបត្តិលហតុ្ទុំងលនេះ លហើយជាទូ្លៅររណីខររលនេះក្ត្ូវ
រនរិទ្តាុំងពីដុំណារ់កា ដុំរូង លដ្ឋយចត្ទុ់្រថារនលដ្ឋេះក្សាយរចួលហើយ។ 
 
២៤. ការយិា ័យ OHCHR រនរនតលធវើការនងខដរ ល ើររណីឃ្ត្រមមល ើមនុសសខដ ក្ត្ូវរន
លចទ្ក្រកានព់ីអុំលពើអារធមរ។់ ការសម្គល រទ់រទ់្ងនឹងអុំលពើអារធមរ ់ ក្ត្ូវរនលគ្រាយការណ៍ថា រន
លរើត្ម្គនជាញឹរញារល់ៅមុនទ្សសវត្សរ ៍ឆ្ន ុំ១៩៦០ លហើយងមីៗរុំនុត្លនេះ រនុងទ្សសវត្សរ ៍ឆ្ន ុំ១៩៨០ 
និងទ្សវត្សរ ៍ឆ្ន ុំ១៩៩០។ រនុងឆ្ន ុំ២០១៧ ររណីចុំនួនថ្នការរ ុំលលាភសិទ្ធិមនុសសរនរាយការណ៍
ទរទ់្ងនឹងអារធមរម់្គនការងយចុេះ រ៉ាុខនតររណីលនេះលៅខត្ជារតីរងវ ់ជាពិលសសលៅត្ុំរនជ់នរទ្ 
ដ្ឋចក់្សយា រនុងក្រលទ្ស។ ជាទូ្លៅនគ្ររ ម្គន្នទៈរនុងការលសុើរអលងកត្ររណីទុំងលនេះ រ៉ាុខនត
រុគ្គ ខដ លគ្អេះអាងថាជាជនថ្ដដ ់ រក្មនឹងក្ត្ូវរនលគ្ចរ់ែលួនណាស់ លដ្ឋយសារនគ្ររ  
ែវេះខាត្ធនធាន និងខាល ចម្គនការសងសឹរពីក្រជាជនរនុងមូ ដ្ឋា ន។ រនុងររណីជាលក្ចើន នគ្ររ  
និងអាជាា ធរមូ ដ្ឋា ន រនពិភារាជាមយួការយិា ័យ OHCHR ពី ទ្ធភាពោុំក្ទ្ការល ើររមពស់ 
ការយ ់ដឹងអុំពីការលចទ្ក្រកានអ់ុំលពើអារធមរ ់ និងការរង្ហក រអុំលពើហិងាលដ្ឋយហវូងមនុសស ខដ  
ការយិា ័យ OHCHR ខដ នឹងរនតតាមដ្ឋនជាមយួក្រសួងមហាថ្នទ។ 
 
២៥. ជាខននរមយួថ្នការអនុវត្តអនុសាសន៍ជុុំទ្ីពីរ ថ្នការពិនិត្យររយការណ៍ជាសរ តាមកា 
រុំណត្ស់តីពីរុំខណទ្ក្មង់វស័ិយយុត្តិធម៌ 2  ការយិា ័យ OHCHR រនលរៀរចុំរិចេក្រជុុំជារនតរនាទ រ់
ជាមយួឧត្តមក្រុមក្រឹរាថ្នអងគលៅក្រម ខដ ម្គនការចូ រមួពីលៅក្រម ក្ពេះរាជអាជាា  និងក្រធាន
ល ខាធិការដ្ឋា នរដារ  លដើមបពីិភារាអុំពីការសក្មរសក្មួ រវាងមុែង្ហររដារ  និងមុែង្ហរជុុំនុំ
ជក្មេះរតីររស់ពួរលគ្ ជាពិលសសលៅរនុងរររិទ្ថ្នចារស់តីពីការលរៀរចុំតុ្លាការ។ រនុងអុំ ុងលព 
ជួរក្រជុុំទុំងលនេះ ត្ុំណាងឧត្តមក្រុមក្រឹរាថ្នអងគលៅក្រម និងក្រសួងយុត្តិធម៌ រននត ់ការខណនាុំ
និងការល្លើយត្រររា មយួចុំនួនខដ រនជួរក្រទ្េះ។ 
 
២៦. ការយិា ័យ OHCHR រនរនតោុំក្ទ្ការលធវើឲ្យក្រលសើរល ើងដ ់ការក្គ្រក់្គ្ងររណី និងសិទ្ធិ
ទ្ទ្ួ រនពត័្ម៌្គនតុ្លាការ លដ្ឋយពក្ងីរមូ ដ្ឋា នទ្ិននន័យសុំណុុំ លរឿងក្ពហមទ្ណឌ រនុងសាលាដុំរូង 
ចុំនួនក្រុំមយួ និងសក្មួ ដ ់សិកាេ សាលាចុំនួនពីរ សតីពីការចុេះរញ្ជ ីររណី ខដ រនក្រក្ពឹត្តលៅ
លៅលែត្តក្ពេះសីហនុ រនុងខែររកដ្ឋ និងខែសីហា និងលៅរាជធានីភនុំលពញ រនុងខែវចិឆិកា។ ការយិា ័យ 
OHCHR រនោុំក្ទ្ដ ់ការរញ្េូ  លមលរៀនងមីមយួ លដើមបរីាយការណ៍អុំពីររណីអុំលពើហិងាល ើគសតី
ខដ ជាខននរមយួថ្នការលធវើរចេុរបននភាពមូ ដ្ឋា នទ្ិនននយ័។ ររណីជាលក្ចើន រននិងរុំពុងចុេះរញ្ជ ី
កានខ់ត្លរើនល ើងលៅរនុងតុ្លាការចុំនួន១២ ខដ ក្រពន័ធទ្ិនននយ័ក្ត្ូវរនរលងកើត្ល ើង ងវីលរើររា
ក្រឈ្មលៅខត្ម្គនរនុងការធានាឲ្យការងត្ចមលងររស់លគ្ រនទនល់ព លវលា។ 
 

  

2 សូមលមើ ររយការណ៍ A/HRC/26/16 រថាែណឌ  ១១៨.២៤, ១១៨.៧៩ និង១១៨.៨១−១១៨.៩០។ 
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២៧. រនុងខែតុ្លា លដ្ឋយសហការជាមយួក្រសួងយុត្តិធម ៌ និងឧត្តមក្រុមក្រឹរាថ្នអងគលៅក្រម 
ការយិា ័យ OHCHR រនលធវើសិកាេ សាលារណតុ េះរណាត  ថាន រត់្ុំរនម់យួ សក្ម្គរ់លៅក្រមលៅ
លែត្តក្ពេះវហិារសតីពីការអនុវត្តរូរមនតងមីសក្ម្គរ់ការ ុុំែលួនរលណាត េះអាសនន។ សិកាេ សាលាលនេះ រន
លផ្អត ត្ល ើសារសុំខាន់ថ្នការនត ់លហតុ្ន ក្សរចារ់ លៅលព សលក្មចល ើររណីសតីពីការ ុុំែលួនរ
លណាត េះអាសនន ក្សរតាមលោ ការណ៍ខណនាុំសតីពីការ ុុំែលួនរលណាត េះអាសននខដ លចញលដ្ឋយ
ក្រសួងយុត្តិធម៌លៅឆ្ន ុំ២០១៤។ សិកាេ សាលាថាន រត់្ុំរនន់ឹងរនតលធវើលៅឆ្ន ុំ២០១៨ ក្គ្រដណត រល់ ើ
តុ្លាការលក្ចើនខងមលទ្ៀត្។ 

IV.    ោុំក្ទ្រុំខណទ្ក្មងព់នធនាោរ 

អគ្គនាយរដ្ឋា នពនធនាោរ រនរនតការអនុរញ ត្ឲ្យការយិា ័យ OHCHR លធវើទ្សសនរិចេលៅ
ពនធនាោរចរព់ីខែររកដ្ឋ ដ ់ខែធនូ។ លទេះជាយា៉ា ងណារ៏លដ្ឋយ ការយិា ័យ OHCHR លៅខត្
ររាការហាមឃ្ត្់ ដូចខដ រនរុំណត្រ់នុងឆ្ន ុំ២០១៦ ជុំទស់នឹងការលធវើសម្គភ សនជ៍ាសម្គៃ ត្ ់
ជាមយួជនជារ់ ុុំ។ ការសុំខានច់ុំរចស់ក្ម្គរ់ការយិា ័យ OHCHR រនុងការលធវើសម្គភ សន៍ក្គ្រ់
ក្ជុងលក្ជាយជាសម្គៃ ត្ជ់ាមយួជនជារ ុ់ុំ លដើមបធីានានូវគុ្ណភាព និងសុវត្ថិភាពថ្នទ្ុំនារទ់្ុំនងអនតរ
រមមររស់ែលួន។ 
 
២៩. ការយិា ័យ OHCHR រនលធវើទ្សសនរិចេចុំនួនក្រុំរនួ ល ើរលៅកានព់នធនាោរចុំនួនក្រុំមយួ
លៅរនុងអុំ ុងលព លធវើររយការណ៍លនេះ លហើយខដ រនាទ រព់ីលនាេះ ការយិា ័យOHCHR រននត ់
អនុសាសន៍លៅថាន រក់្គ្រ់ក្គ្ងពនធនាោរសាម ី និងរនល ើរររា ជាទូ្លៅខដ លរើត្ម្គនចុំលពាេះ
ពនធនាោរលក្ចើនរមួ ជាមយួក្រសួងមហាថ្នទ និងអគ្គនាយរដ្ឋា នពនធនាោរ។ ការយិា ័យOHCHR

រនលធវើការយា៉ា ងជិត្សនិទ្ធជាមយួមគនតីទ្ទ្ួ រនទុរសុំណុុំ លរឿង លដើមបរីុំណត្រ់រណីអាទ្ិភាពសក្ម្គរ់
ការលដ្ឋេះខ ង។ 
 
៣០. “យុទ្ធនាការក្រយុទ្ធក្រឆ្ុំងលក្គ្ឿងលញៀនែុសចារ់ខដ ម្គនរយៈលព ៦ ខែ” ខដ រន
ក្រកាសលរើររនុងខែមររា និងរនតជាងមីរនុងខែមងុិនា រននាុំឲ្យម្គនការលរើនល ើងយា៉ា ងខាល ុំងនូវចុំនួន
ជនជារ ុ់ុំ។ 3  លៅរនុងក្រពន័ធមយួខដ ម្គនសមត្ថភាពល ើសចុំណុេះរចួលហើយលនាេះ ររា លនេះរន
ដ្ឋរស់ម្គព ធរខនថមលទ្ៀត្លៅល ើរខនលង ុុំឃ្ុំង និងរនលធវើឲ្យរ៉ាេះពា ់យា៉ា ងធៃនធ់ៃរដ ់សាថ នភាព
រស់លៅនិងសុែភាពររស់ជនជារ ុ់ុំ រដូ៏ចជាររយិាកាសការង្ហរររស់រុគ្គ ិរពនធនាោរនងខដរ។ 
ចុំនួនជនជារ ុ់ុំោម នសា ក្រម លៅខត្ម្គនរក្មតិ្ែពស់ លដ្ឋយម្គនជនជារ ុ់ុំក្ត្ឹមខត្ ២៥ ភាគ្រយ
រ៉ាុលណាណ េះ ខដ ម្គនសា ក្រមសាថ ពរ គ្ិត្ក្ត្ឹមខែធនូ។ 
 
៣១. រនុងខែសីហា ក្ពេះរាជក្រឹត្យមយួក្ត្ូវរនលចញ លដើមប ុីរលច អនុក្រឹត្យសតីពីការរលងកើត្យនតការ រង្ហក រ
ថាន រជ់ាត្ិ ខដ រលងកើត្ល ើងលក្កាមពិធីសាររខនថមថ្នអនុសរញ ក្រឆ្ុំងទរុណរមម និងការក្រក្ពឹត្ត មរល ើ
ែលួន ឬទ្ណឌ រមមឯលទ្ៀត្ខដ លឃ្រលៅ អមនុសសធម៌ ឬរលនាថ ររនាទ រ (OP-CAT)។ ក្ពេះរាជក្រឹត្យ
លនេះ ខចងអុំពីការលរៀរចុំល ើងវញិនូវរចនាសមពន័ធយនតការរង្ហក រទរុណរមម រ៉ាុខនតការអនុវត្តនឹងក្ត្ូវរង់
ចុំការអនុមត័្រទ្របញ្ញត្តិរខនថម។ រងវ ់លៅខត្ម្គនអុំពីការក្រក្ពឹត្តលៅក្រររលដ្ឋយឯររាជយថ្នយនត

  

3 ចុំនួនជនជារ ុ់ុំសរុរម្គនការលរើនល ើងក្រម្គណជា ៣០ ភាគ្រយ ចរព់ីខែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៦ ដ ់ខែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៧។ 
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ការលនេះទរទ់្ងនឹងក្ររែណឌ ចារ ់ការលក្ជើសលរ ើសសម្គជិរ ត្ួនាទ្ី និងភាររិចេ និងមូ និធិររស់
យនតការលនេះ។ 

 
៣២. ការយិា ័យ OHCHR រនលធវើរទ្រង្ហា ញសិទ្ធិមនុសសចុំនួនពីរល ើរ សក្ម្គរម់គនតីនគ្ររ 
និងរងរាជអាវុធហត្ថថាន រម់ូ ដ្ឋា នជាង ១០០ នារ ់ លៅលែត្តក្រលចេះរនុងខែររកដ្ឋ និងលៅលែត្ត
ត្បូង មុ ុំរនុងខែររញ ។ ការលធវើរទ្រង្ហា ញលនេះ រនលផ្អត ត្ល ើការរង្ហក រទរុណរមម សិទ្ិធលៅលព ចរ់
ែលួន និងការលក្រើក្រស់រម្គល ុំងលដ្ឋយមគនតីអនុវត្តចារ។់ ការយិា ័យ OHCHR រននត ់ឱកាសឲ្យ 
មគនតីមូ ដ្ឋា ន លរៀរចុំរិចេសនទនាមយួជាមយួក្ពេះរាជអាជាា ។ 
 
៣៣. ការយិា ័យ OHCHR រនរនតសហការជាមយួក្គ្ូរលង្ហគ  មរពីអគ្គនាយរដ្ឋា នពនធនាោរ និង
មជឈមណឌ  រណុ្េះរណ្ា វជិាជ ជីវៈសក្ម្គរម់គនតីពនធនាោរថ្នរណឌិ ត្យសភានគ្ររ រមពុជាលដើមបី
ខរ មែដ ់ការរណតុ េះរណាត  មគនតីពនធនាោរ។ ដូលចនេះ រនុងខែសីហា និងខែវចិឆិកា ការយិា ័យ 
OHCHR រនសហការលរៀរចុំទ្សសនរិចេសិរារមួោន ចុំនួនពីរ លៅកានព់នធនាោរចុំនួនពីរសក្ម្គរ់
មគនតីពនធនាោរខដ លធវើរមមសិរាចុំនួន ៩៤ នារ ់និងក្គ្ូរលង្ហគ  ររស់ពួរលគ្ចុំនួន ២០ នារ ់លហើយ
ខដ សរមមភាពលនេះអនុរញ ត្ឲ្យពួរលគ្សិរាខសវងយ ់ពីរររិទ្មុែវជិាជ  លៅរនុងររយិាកាស់ជារ់
ខសតងរនុងពនធនាោរ ។ រនុងខែវចិឆិកា ការយិា ័យ OHCHR រននត ់វគ្គរណតុ េះពណាត  មយួសតីពី
ការរង្ហក រទរុណរមមនិងវធិីសាគសតខនែរល ើសិទ្ធិមនុសស រនុងការក្គ្រក់្គ្ងពនធនាោរសក្ម្គរ់មគនតីងមី
ចុំនួន ៤៧ នារ។់ ការយិា ័យ OHCHR រនលធវើការនងខដរ ជាមយួក្គ្ូរលង្ហគ   លដើមបពីិនិត្យល ើង
វញិនូវលមលរៀនទរទ់្ងនឹងសិទ្ិធមនុសសថ្នរមមវធិីសិរាររស់ពួរលគ្ មុនលព ចងក្រងលមលរៀនលក្ជើស
សក្ម្គុំងមយួចុំនួន លដើមបលីរេះពុមព និងនសពវនាយ។ 
 
៣៤. លដើមបជីួយ ជនជារ់ ុុំខដ ម្គនជុំងឺទ្ទ្ួ រនការខងទុំខននរលវជជសាគសត លដ្ឋយោម នការលក្រើ
ក្រស់ឧរររណ៍រតឹ្ត្បតិ្លសរភីាពរខនថមលៅតាមមនទីរលពទ្យលៅខាងលក្ៅរខនលង ុុំឃ្ុំង ការយិា ័យ 
OHCHR លៅខត្រនតលធវើការជាមយួអាជាា ធរជាត្ិ និងអាជាា ធរលែត្ត និងអាជាា ធរពនធនាោរ លដើមបី
លរៀរចុំក្រពន័ធសនតិសុែរនុងរនទរ់សុវត្ថិភាពលៅមនទីរលពទ្យរខងែរលែត្តត្បូង មុ ុំ។ 
 
៣៥. រមួជាមយួនឹងគ្ណៈរម្គម ធិការការរទ្ក្រហមអនតរជាត្ិ(ICRC) និងការយិា ័យអងគការ
សហក្រជាជាត្ិសក្ម្គរល់សវារមមគ្លក្ម្គង (UNOPS) ការយិា ័យ OHCHR រនលធវើការត្ស ូមត្ិ
លដើមបលីធវើរញ្េរល់សចរតីខណនាុំរខនថមសក្ម្គរ់លរៀរចុំ រទ្ដ្ឋា នអរបររម្គសក្ម្គរក់ារសាងសង ់ និង
ការជួសជុ ពនធនាោរ ខដ រនរុំណត្ល់ៅរនុងចារឆ់្ន ុំ២០១១ សតីពី ពនធនាោរ លហើយខដ រន
ទ្នទឹងរងច់ុំជាយូរមរលហើយ ។ លដ្ឋយលធវើការជាមយួគ្ណៈរម្គម ធិការការរទ្ក្រហមអនតរជាត្ិ(ICRC) 
ការយិា ័យOHCHR រនរនតតាមដ្ឋនលៅខែតុ្លាជាមយួអគ្គនាយរដ្ឋា នពនធនាោរល ើលសចរតី
ក្ពាងចុងលក្កាយថ្នចារ ់និងលោ ការណ៍ខណនាុំរលចេរលទ្សររស់ការយិា ័យអងគការសហក្រជា
ជាត្ិសក្ម្គរល់សវារមមគ្លក្ម្គង (UNOPS) សតីពីការលរៀរចុំខននការរសាងពនធនាោរ។ 
 
៣៦. លក្ៅពីលនេះលទ្ៀត្ ការយិា ័យ OHCHR រនោុំក្ទ្រិចេក្រជុុំចុំនួនពីរ សក្ម្គរ់មគនតីនគ្ររ មូ ដ្ឋា ន 
តុ្លាការ និងពនធនាោរលែត្តថ្រ៉ា ិនលៅរនុងខែររកដ្ឋ និងលែត្តរុំពង់សពឺលៅរនុងខែតុ្លា លដើមបពីិភារាអុំពី 
រេិះររដុំលណាេះក្សាយខដ អាចលធវើរនចុំលពាេះររា ការល ើររមពស់ការនត ់យុត្តិធម៌លៅថាន រម់ូ ដ្ឋា
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ន។ ការយិា ័យ OHCHR រនត្ស ូមត្កិ្រររលដ្ឋយលជាគ្ជ័យជាមយួអាជាា ធរមូ ដ្ឋា ន និងអាជាា
ធរជាត្ិ លដើមបធីានាការលដ្ឋេះខ ងមនុសសចុំនួន ១០ នារ ់ខដ ក្ត្ូវរន ុុំែលួនហួសនីត្ិវធិី ។ 
 

 

V. ការពារសិទ្ធលិសដារចិេ សងគមរចិេ នងិវរបធម ៌
 

៣៧. រុំលណើ នលសដារិចេរនរនតលរើនល ើងរក្មតិ្ែពស់រុំនុត្លសទើរខត្ ៧% រនុងរយៈលព លធវើររយ
ការណ៍លនេះ 4  លហើយភាពក្រីក្ររនរនតងយចុេះ លរើលទេះជាម្គនចុំនួនក្រជាជនជិត្ ១/៣ លៅខត្រស់
លៅខរបររនាទ ត្ភ់ាពក្រីក្ររ៏លដ្ឋយ លហើយហានិភ័យអាចវ ិមរររភាពក្រីក្រវញិរន។ ជា ទ្ធន 
វាម្គនសារៈសុំខាន់សក្ម្គររ់ុំលណើ នលសដារិចេ ខដ ក្ត្ូវអមលដ្ឋយលោ នលយារយខនែរល ើសិទ្ិធ 
លដើមបរីលងកើត្ ទ្ធន ថ្នការអភវិឌ្ឍមនុសសក្រររលដ្ឋយចីរភាព។ ការយិា ័យ OHCHR សាវ គ្មន៍
វធិានការវជិជម្គនមយួចុំនួនខដ រដ្ឋា ភរិ រនចត្រ់នុងវស័ិយលនេះ ម្គនជាអាទ្ិ៍ ការអនុមត័្ ខននការ
សរមមភាព លដើមបទី្រ់សាក ត្់ និងល្លើយត្រចុំលពាេះអុំលពើហិងាល ើរុម្គរឆ្ន ុំ២០១៧-២០២១ ។ មា៉ាង
វញិលទ្ៀត្  និងលោ នលយារយជាត្ិសតីពីមនុសសវយ័ចស់ ២០១៧-២០៣០។ មា៉ាងវញិលទ្ៀត្ រដ្ឋា
ភរិ រនរញ្េូ  ការពក្ងឹងការការពារខននរសងគមដ ់រមមររលៅរនុងវស័ិយលក្ៅនលូវការ។ រដ្ឋា ភរិ ររ៏ន
ដ្ឋរល់ចញនូវគ្លក្ម្គងទូ្ទត្ក់្ររឈ់្នួ ជារញ្េរ ់ សក្ម្គររ់មមររនិលយាជិត្គសតីខដ ម្គនថ្នទលពាេះ 
លហើយរនក្រកាសពីខននការរលងកើនក្ររ់ឈ្នួ អរបររម្គសក្ម្គររ់មមររលៅរនុងវស័ិយវាយនភ័ណឌ  
និងឧសាហរមមន ិត្ខសបរលជើងមរក្ត្ឹម ១១% លៅឆ្ន ុំ២០១៨។ រដ្ឋា ភរិ  រ៏រនផ្អែ រការ
លរៀរចុំលសចរ្ីក្ពាងចារដ់៏ក្រទុំងក្រទ្ិសមយួសតីពីការលដ្ឋេះក្សាយវវិាទ្ការង្ហរ។ 
 
៣៨. តាមរយៈរមមវធិីសិទ្ិធលសដារិចេ និងសងគមរិចេ ការយិា ័យ OHCHR រនរនតលធវើការល ើររា
ពារព់ន័ធនឹងសិទ្ធិទ្ទ្ួ រន ុំលៅដ្ឋា នសមរមយ និងល ើរទ្ដ្ឋា នសមរមយថ្នការរស់លៅ លដើមបជីួយ 
រង្ហក រការរលណត ញលចញលដ្ឋយរងេុំ និងលដើមបលី ើររមពស់ភាពសថិត្លសថរថ្នការកាន់ការអ់ច នក្ទ្ពយ 
និងការយ ់ដឹងកាន់ខត្ក្រលសើរល ើងខងមលទ្ៀត្ អុំពីត្ួនាទ្ីររស់ធុររិចេរនុងការលោរពសិទ្ិធមនុសសរមួ
ទុំងទរទ់្ងនឹងសហគ្មនជ៍នជាត្ិលដើម។ 
 
៣៩. ការយិា ័យ OHCHR រនរនតជួយ ដ ់រុគ្គ ទុំងឡាយខដ ជារមមវត្ថុថ្នការតាុំងទ្ី ុំលៅ
ងមី លដ្ឋយសារខត្ការឈូ្សឆ្យដីសក្ម្គរ់ការសាងសងស់ុំណង់ងមី និងចុំការ។ លៅខែតុ្លា និងខែ
ធនូ ការយិា ័យ OHCHR រនុងភាពជាថ្ដគូ្ជាមយួអាជាា ធរលែត្ត និងអងគការមនិខមនរដ្ឋា ភរិ មូ 
ដ្ឋា ន រនលរៀរចុំសិកាេ សាលាចុំនួនពីរ លៅលែត្តក្ពេះសីហនុ និងលែត្តរុំពត្ សតីពីសិទ្ធិដីធលី និងសិទ្ធិ
 ុំលៅដ្ឋា ន លដ្ឋយលផ្អត ត្ល ើការរលណត ញលចញ និងនីត្ិវធិីតាុំងទ្ី ុំលៅងមី និងការទ្ទ្ួ ែុសក្ត្ូវ
ររស់សហក្ោសធុររិចេលៅរនុងរររិទ្លនេះ។ 
 
៤០. ជាខននរមយួថ្នដុំលណើ រការតាុំងទ្ី ុំលៅងមី ឬលដើមបនីត ់ដីធលីដ ់ក្រជាជនក្រីក្រ និងអត្ីត្យុទ្ធ
ជនោម នដីធលី រាជរដ្ឋា ភរិ រននត ់ដីសមបទនសងគមរិចេដ ់រុគ្គ និងក្គ្ួសារខដ ជារមមវត្ថុថ្ន
ការតាុំង ុំលៅងមី។ រនុងខែធនូ ការយិា ័យ OHCHR រនរញ្េរក់ារសិរាវាយត្ុំថ្ អុំពីន រ៉ាេះ
ពា ់ថ្នសមបទនខររលនេះលៅល ើការចិញ្េ ឹមជីវតិ្ររស់ក្រជាជនលៅតាមត្ុំរនជ់នរទ្ សក្ម្គរ់ការ

  

4 ក្រុមធនាោរពិភពលលារ  រមពុជារុំពុងល ើងខែសសង្ហវ រត់្ខមលន ិត្រមម រចេុ របននភាពលសដារិចេរមពុជា ខែតុ្លា ឆ្ន ុំ២០១៧ ទ្ុំពរ័ ៧។ 
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លរេះពុមភនាយលៅឆ្ន ុំ២០១៨។ ការសិរាលនេះ អាចលក្រើក្រស់ជាមូ ដ្ឋា នសក្ម្គរ់ការត្ស ូមត្ិ
ជាមយួអាជាា ធរជាត្ិ និងអាជាា ធរមូ ដ្ឋា នពារព់ន័ធ សក្ម្គរភ់ាព ែក្រលសើរថ្នសមបទនដីសងគមរិចេ
ខដ ម្គនក្សារ ់និងមុនលព រលងកើត្សមបទនងមី។ 
 
៤១. ការយិា ័យ OHCHR រនរនតលធវើការជាមយួក្រសួងលរៀរចុំខដនដី នគ្រូរនីយរមម និងសុំណង់
ក្រសួងអភវិឌ្ឍន៍ជនរទ្ និងក្រសួងមហាថ្នទ អាជាា ធរមូ ដ្ឋា ននិងអងគការសងគមសីុវ ិនានា លដើមបោីុំក្ទ្
ដ ់រិចេែិត្ែុំក្រឹងខក្រងររស់ជនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិច រនុងការទ្ទ្ួ រនរ័ណណ រមមសិទ្ធិដីសមូហភាព 
និងលដើមបនីត ់ជុំនួយខននរចារដ់ ់សហគ្មន៍ទុំងឡាយ ខដ លគ្អេះអាងថារនរ ុំលលាភសិទ្ធិដីធលី។ 
 
៤២. រនុងខែសីហា ការយិា ័យ OHCHR រនោុំក្ទ្សហគ្មនជ៍នជាត្ិលដើមរនុងលែត្តមណឌ  គ្ិរ ី
រនុងការអនុមត័្ រេនតិរៈសហគ្មនរ៍រស់ែលួន ជាជុំហានដ៏សុំខានម់យួរនុងដុំលណើ រការឈានលៅ
ទ្ទ្ួ រនរ័ណណ រមមសិទ្ិធដីសមូហភាព។ ក្ពឹត្តិការណ៍មយួរនលធវើល ើងលដើមបរីត្់សម្គគ  ់ជានលូវការ
នូវការអនុមត័្ រេនតិរៈសហគ្មន ៍ ម្គនអនរចូ រមួជាង ១០០ នារ ់ លក្កាមអធិរត្ីភាពររស់
អភរិ លែត្ត។ ការយិា ័យ OHCHR រនសហការក្រររលដ្ឋយខនលផ្អក ជាមយួក្រសួងអភវិឌ្ឍន៍
ជនរទ្ និងអាជាា ធរលែត្តលកាេះរុង សក្ម្គរ់ការលចញ (រនុងខែតុ្លា) ថ្នការចុេះរញ្ជ ីអត្តសរញ ណជន
ជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិចថ្នសហគ្មន៍ចុំនួន ៤ លៅក្ជ ងអាខរ ៉ាង ជាទ្ីតាុំងរនលរើត្ម្គនទ្ុំនាស់ដីធលីលក្ចើន 
ជាងលគ្លៅរនុងរ៉ាុនាម នឆ្ន ុំចុងលក្កាយលនេះ។ រទ្ពិលសាធនល៍នេះ ក្ត្ូវរនថាងត្វលីដអូ លដើមបនី ិត្ជា
ខែសវលីដអូ សក្ម្គរជ់ួយ នសពវនាយដ ់សហគ្មនល៍នសងៗអុំពីដុំលណើ រការឈានលៅទ្ទ្ួ រនរ័ណណ
រមមសិទ្ិធដីសមូហភាពអុំពីរលរៀរខដ ពួរលគ្អាចលក្រើក្រស់ និងអាចទ្ទ្ួ រនក្រលយាជនព៍ីរទ្
ពិលសាធន៍លនេះ។ ខែសវលីដអូលនេះ ក្ត្ូវរនក្រកាសលរើរឲ្យលក្រើក្រស់ជានលូវការរនុងខែធនូ។ 
 

៤៣. ល ើសពីលនេះលទ្ៀត្ លៅរនុងខែតុ្លា និងខែវចិឆិកា ការយិា ័យ OHCHR រនលរៀរចុំសិកាេ
សាលាថាន រត់្ុំរនច់ុំនួនពីរ សតីពីដុំលណើ រការនត ់រ័ណណ រមមសិទ្ធដីសមូហភាព សក្ម្គរអ់ាជាា ធរមូ 
ដ្ឋា នចុំនួន១៤០ នារ់ និងត្ុំណាងជនជាត្ិលដើមចុំនួន ២០ នារ។់ រនុងខែសីហា ការយិា ័យ 
OHCHR រនលរៀរចុំសិកាេ សាលារណតុ េះរណាត  សតីពីរទ្ដ្ឋា នជាត្ិ និងរទ្ដ្ឋា នអនតរជាត្ិទរ់ទ្ង 
នឹងសិទ្ធិជនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិច សក្ម្គរត់្ុំណាងជនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិចជង ក្រម្គណជា ៣៥ នារ ់មរ
ពីលែត្តលពាធិសាត្។់ 
 

៤៤. ការយិា ័យ OHCHR រននិងរុំពុងលធវើការ លដើមបជីួយ ដ ់រដ្ឋា ភរិ  និងសហក្ោសធុររិចេ 
លដើមបនីត ់នូវដុំលណាេះក្សាយសមក្សរសក្ម្គររ់រណីរ ុំលលាភសិទ្ធិដីធលី និងសិទ្ធិ ុំលៅដ្ឋា ន។ រនុងខែ
សីហា ការយិា ័យ OHCHR រនលធវើជាថ្ដគូ្ជាមយួក្រុមសក្មុេះសក្មួ ឯររាជយថ្នអងគការមនិខមន
រដ្ឋា ភរិ  លដើមបនីត ់ការោុំក្ទ្ខននររលចេរលទ្សដ ់សហគ្មន៍ជនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិចពនង (រ ូនង) 
មរពីភូមរិ ូក្សា លែត្តមណឌ  គ្ិរ ី ខដ រងន រ៉ាេះពា ់លដ្ឋយសមបទនដីលសដារិចេ លៅរនុងអុំ ុង
លព មុនរយៈសក្មុេះសក្មួ ថ្នដុំលណាេះក្សាយទ្ុំនាស់ ខដ ក្រុមហ ុនទ្ទ្ួ យរ។ ការជួយ 
ឧរត្ថមភោុំក្ទ្លនេះ រមួម្គនការនត ់ការរណតុ េះរណាត  សតីពីសិទ្ធិក្សរចារល់ ើដីធលី វធិានការ 
សក្មុេះសក្មួ  ជុំនាញលធវើរទ្រង្ហា ញ ជុំនាញចរចរ និងការងលឹងខងលងអុំពីជលក្មើសលនសងៗ។ 
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៤៥. រនុងខែវចិឆិកា ការយិា ័យ OHCHR និងមជឈមណឌ  អរ់រ ុំចារស់ក្ម្គរ់សហគ្មន៍ រនលរើរ
ដុំលណើ រការរមមវធីី “តុ្សនតិភាព” សក្ម្គរ់សហគ្មន៍រុនតាឯរ លៅរនុងលែត្តលសៀមរារខដ ម្គន
ទ្ុំនាស់ជាមយួអាជាា ធរអរសរាខដ ទ្ទ្ួ ែុសក្ត្ូវរនុងការការពារ និងក្គ្រក់្គ្ងត្ុំរនអ់ងគរ ទរទ់្ង
នឹងររា ដីធលី។ 
 
៤៦. ការយិា ័យ OHCHR រនរនតល ើររមពស់ការនសពវនាយពត័្ម៌្គនសាធារណៈសតីពីសមបទន
ដីលសដារិចេ និងសមបទនដីដថ្ទ្លនសងលទ្ៀត្ តាមរយៈការោុំក្ទ្ខននររលចេរលទ្សនិងហិរញ្ញ វត្ថុដ ់លគ្
ហទ្ុំពរ័លឈាម េះ Open Development Cambodia។ ការោុំក្ទ្លនេះ រនជួយ ពិនិត្យល ើងវញិនិងលធវើ
រចេុរបននភាពទ្ិនននយ័ទ្ក្មងន់ិងខននទ្ីសមបទនដីលសដារិចេលៅល ើលគ្ហទ្ុំព័រក្រភពលរើរចុំហ រមួ
ទុំងពត័្ម៌្គនសតីពីសមបទនខដ ក្ត្ូវរនដរហូត្ និងកាត្រ់នថយ។ ឧរររណ៍លនេះ នឹងក្ត្ូវលក្រើ
ក្រស់លធវើជាមូ ដ្ឋា នសក្ម្គរក់ារត្ស ូមត្ិ លដ្ឋយអងគការមនិខមនរដ្ឋា ភរិ  និងសហគ្មនខ៍ដ រង
ន រ៉ាេះពា ់ លដើមបទីមទរដីធលីររស់ពួរលគ្មរវញិ។ ការយិា ័យ OHCHR រនោុំក្ទ្នងខដរដ ់ 
Open Development Cambodia រនុងការលរៀរចុំតារខ់ត្ង និងលរើរឲ្យលក្រើក្រស់ជានលូវការនូវខននទ្ី
ទរទ់្ងអនតររមមថ្នសមបទនដីសងគមរិចេខដ ម្គនក្សារ។់ 
 
៤៧. ការយិា ័យ OHCHR រនរនតពក្ងីរការយរចិត្តទុ្រដ្ឋររ់រស់ែលួនល ើវស័ិយធុររិចេ និង    
សិទ្ិធមនុសស លដ្ឋយលធវើការលដ្ឋយផ្អទ  ់ជាមយួអាជាា ធរជាត្ិ និងអាជាា ធរថាន រល់ក្កាមជាត្ិ អងគការ
សងគមសីុវ ិ ត្ុំណាងសហគ្មន ៍និងត្ួអងគធុររិចេ លដើមបរីលងកើនការយ ់ដឹងររស់ពួរលគ្ អុំពីលោ 
ការណ៍ខណនាុំសតីពីធុររិចេ និងសិទ្ធិមនុសស និងការអនុវត្តលោ ការណ៍ខណនាុំលនេះលៅរមពុជា។ រនុង
ភាពជាថ្ដគូ្ជាមយួលវទ្ិការមពុជាសតីពីការទ្ទ្ួ ែុសក្ត្ូវសងគមររស់ក្រុមហ ុន លវទ្ិកាថ្នអងគការមនិ
ខមនរដ្ឋា ភរិ សតីពីរមពុជា និងសម្គគ្មការពារសិទ្ធិមនុសស និងអភវិឌ្ឍនល៍ៅរមពុជា (អាដហុរ) 
ការយិា ័យ OHCHR រនលរៀរចុំ និងនត ់ការរណតុ េះរណាត  ចុំនួនក្រុំវគ្គ និងការពិភារាមតិ្ត
ជួយ មតិ្តរនុងចុំលណាមក្រុមហ ុនឯរជនល ើការអនុមត័្ និងការអនុវត្តលោ នលយារយសតីពីការយរ
ចិត្តទុ្រដ្ឋរក់្ត្ឹមក្ត្ូវលៅរមពុជា ខដ ម្គនសិកាេ កាមចូ រមួជាង១២០ នារ ់ ខដ ជាត្ុំណាងក្រុម
ហ ុនធុររិចេឯរជន អាជាា ធរមូ ដ្ឋា ន អនរការពារសិទ្ិធមនុសស និងសរមមជនសហគ្មន។៍ ល ើសពី
លនេះលៅលទ្ៀត្ ការយិា ័យ OHCHR រនចរន់ាយរមមវធិីពិភារាអនតររមមតាមវទិ្យុ អុំពីក្រធាន
រទ្ពារព់ន័ធចុំនួនក្រុំមយួ ខដ ម្គនវាគ្មិនជាលភាៀវរត្ិត្តិយមយួចុំនួនមរសម្គគ្មមូ ដ្ឋា ន អងគការ
មនិខមនរដ្ឋា ភរិ ជាត្ិនិងអនតរជាត្ិ រដ្ឋា ភរិ  ទ្ីភាន រ់ង្ហរអងគការសហក្រជាជាត្ិ និងក្រុមហ ុនធុរ
រិចេ និងអនរជុំនាញជារុគ្គ លនសង។ លទេះជាយា៉ា ងណារ៏លដ្ឋយ ការចរ់នាយតាមវទិ្យុអុំពីរមម
វធិី ពិភារាក្តូ្វរនរារាុំង លដ្ឋយលហតុ្ថាអាជាា រ័ណណ សាថ នីយវទិ្យុនាយររស់ថ្ដគូ្ រនក្ត្ូវដរ
ហូត្វញិ។ រហូត្ដ ់រររនសាថ នីយវទិ្យុនាយរនត រមមវធិីវទិ្យុអាចរនតរនខត្លៅតាមអនឡាញ
ខដ ទ្សសនិរជនម្គនរុំណត្ ់សក្ម្គរអ់នរខដ លក្រើក្រស់អុីនធឺណិត្។ 
 
៤៨. ការយិា ័យ OHCHR រនចុេះរញ្ជ ីន រ៉ាេះពា ់អវជិជម្គនថ្នដុំលណើ រការនត ់រ័ណណ រមម
សិទ្ធិដីធលីដ ់សហគ្មន៍ជនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិច និងសហគ្មន៍ដថ្ទ្លទ្ៀត្ ខដ អេះអាងថារន
រត្់រង់ដីធលីលដ្ឋយសារខត្ជលម្គល េះដីធលី ឬការអនុវត្តន៍លោ នលយារយររស់រដ្ឋា ភិរ ខដ មិន
ម្គន រេណៈសីុសង្ហវ រ់ោន ។ ការយិា ័យ OHCHR រនទ្ទ្ួ ញត្តិជា រេណៈរុគ្គ  និងជា
ក្រុម ខដ រនលសនើសុុំអនតរាគ្មន៍ និងការនត ់លយារ ់ខននរចារ់ ល ើជលម្គល េះ និងរងវ ់ររស់ពួរ
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លគ្។ ការយិា ័យលនេះរនលធវើដុំលណើ រទ្សសនរិចេលៅតាមមូ ដ្ឋា នលដើមបរីរជ រ់ការពិត្ លធវើការ
ជាមួយអាជាា ធរពារ់ព័នធ សក្មរសក្មួ រិចេពិភារារនុងចុំលណាមភាគ្ីនានា រនឃ្ល ុំលមើ 
ការង្ហរយនតការលដ្ឋេះក្សាយវវិាទ្និងនត ់លយារ ់អុំពីចារ់ និងនីតិ្វធិី ដ ់សហគ្មន៍ និងអងគ
ការសងគមសីុវ ិខដ ោុំក្ទ្ដ ់សហគ្មន៍ទុំងលនាេះ។ 

 VI.  ោុំក្ទ្ការចូ រួមជាមួយយនតការសិទ្ធិមនុសសអនតរជាតិ្   
 

៤៩. ការយិា ័យ OHCHR រនជួយ លរៀរចុំដុំលណើ រទ្សសនរិចេមួយដ ់អនររាយការណ៍
ពិលសសសតីពីសាថ នភាពសិទ្ិធមនុសសលៅរមពុជា ខដ ដុំលណើ រទ្សសនរិចេលនេះ អនររាយកាណ៍
ពិលសសរនលសនើសុុំតាុំងពីខែធនូមរលមលេះ។ លដ្ឋយពុុំម្គនការល្លើយត្រពីរាជរដ្ឋា ភិរ  អនររាយ
ការណ៍ពិលសស លក្កាយមររ៏រនលសនើសុុំ លធវើដុំលណើ រទ្សសនរិចេលៅខែមីនាឆ្ន ុំ២០១៨លនេះ។ 
 
៥០. រដ្ឋា ភិរ មិនទន់រនដ្ឋរ់ររយការណ៍ហួសកា រុំណត្់លៅគ្ណៈរម្គម ធិការ សិទ្ធិ
លសដារិចេ សងគម និងវរបធម៌ គ្ណៈរម្គម ធិការ ុររុំរត្ក់ារលរ ើសលអើងពូជសាសន៍ គ្ណៈរម្គម ធិការ
សិទ្ធិជនពិការ និងគ្ណៈរម្គម ធិការសតីពីការរត្់ែលួនលដ្ឋយរងេុំ ក្ពមទុំងការល្លើយត្រលៅរញ្ជ ី ថ្ន
ររា ររស់គ្ណៈរម្គម ធិការក្រឆ្ុំងទរុណរមម។ ការយិា ័យឧត្តមសនងការសិទ្ធិមនុសសអងគការ
សហក្រជាជាត្ិរនរនតោុំក្ទ្ខននររលចេរលទ្សររស់ែលួនដ ់គ្ណៈរម្គម ធិការសិទ្ធិមនុសសរមពុជា 
ក្រុមក្រឹរាសរមមភាពជនពិការ ក្រសួងមហាថ្នទនិងក្រុមក្រឹរាជាត្ិរមពុជាលដើមបរុីម្គរ លដើមបតីាម
ដ្ឋនវឌ្ឍនភាពលក្កាមអនុសរញ សិទ្ធិមនុសសអនតរជាត្ិ។ ការយិា ័យ OHCHR រ៏រននត ់
ជុំនួយដ ់អងគការសងគមសីុវ ិល ើការចូ រមួជាមយួយនតការសិទ្ធិមនុសសអងគការសហក្រជាជាត្ិ។ 
 
៥១. ចុំលពាេះររណីលនេះ លដ្ឋយម្គនការោុំក្ទ្ពីរមមវធីិរសាងសមត្ថភាពសាថ រ័នសនធិសរញ ររស់
ការយិា ័យ OHCHR ការយិា ័យរនលរៀរចុំវគ្គរណតុ េះរណាត  ពីរជាមួយគ្ណៈរម្គម ធិការ
សិទ្ិធមនុសសរមពុជា លដ្ឋយម្គនការចូ រួមពីត្ុំណាងក្រសួង និងសាថ រ័នដថ្ទ្លទ្ៀត្ ខដ ទ្ទ្ួ 
ែុសក្ត្ូវអនុវត្តអនុសាសន៍ររស់សាថ រ័នសនធិសរញ  លដើមបរីលងកើនសមត្ថភាពមគនតីលធវើការង្ហរពារ់
ព័នធនឹងការលធវើលសចរតីក្ពាងររយការណ៍លៅសាថ រ័នសនធិសរញ ។ លដើមបរីនតពក្ងឹងការអនុវត្តអនុ
សរញ សតីពីសិទ្ធិជនពិការ លៅថាន រ់មូ ដ្ឋា ន ការយិា ័យOHCHR រនោុំក្ទ្វគ្គរណុ្េះរណ្ា 
លដ្ឋយក្រុមក្រឹរាសរមមភាពជនពិការររស់មគនតីមូ ដ្ឋា នររស់ែលួនលៅលែត្តលកាេះរុងរនុងខែវចិឆិ
កា។  
 
៥២. លៅចុងខែមិងុនា ការយិា ័យ OHCHR រនសហការលរៀរចុំសិកាេ សាលាមួយជាមួយអងគ
ការសងគមសីុវ ិលនសងៗ និងគ្ណៈរម្គម ធិការសិទ្ធិមនុសសរមពុជា លដើមបតីាមដ្ឋនអនុសាសន៍ 
ខដ ទ្ទ្ួ រនពីការពិនិត្យររយការណ៍ជាសរ តាមកា រុំណត្់ 5 ។ សិកាេ កាមរនវាយ
ត្ថ្មលពីវសិា ភាពថ្នការអនុវត្តអនុសាសន៍ទុំងអស់ ខដ រង្ហា ញអុំពីវឌ្ឍនភាពខដ សលក្មច
រន លហើយរនរុំណត្់នូវអនុសាសន៍លនសងៗខដ ត្ក្មូវឲ្យម្គនសរមមភាព ឬវធិានការរខនថម។ 
សិកាេ សាលាលនេះរនជួយ អងគការសងគមសីុវ ិរុំណត្ ់និងនត ់អាទ្ិភាពល ើវស័ិយ ឬអនុសាសនម៍យួ

  

5  សរមមភាពលនេះ លរើលទេះជាសថិត្លៅលក្ៅរយៈលព លធវើររយការណ៍លនេះរតី មនិក្ត្ូវរនលគ្រាយការណ៍លៅរនុងររយការណ៍ល ើរមុនររស់អគ្គ
ល ខាធិការ (A/HRC/36/32) លដ្ឋយសារខត្សរមមភាពលនេះរនលរើត្ល ើងរនាទ រព់ីការសរលសររញ្េររ់រយការណ៍លនាេះ។ 
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ចុំនួន ខដ ជាមូ ដ្ឋា នសក្ម្គរក់ារដ្ឋររ់ញ្ជូ នររយការណ៍ររស់ែលួនមុនលព ពិនិត្យររយការណ៍
ជាសរ តាមកា រុំណត្់ររស់ក្រលទ្សរមពុជាខដ នឹងក្ត្ូវលធវើលៅឆ្ន ុំ ២០១៩។  

 
VII.  រគរជ រសិទ្ធិមនុសសលៅរនុងក្រព័នធអងគការសហក្រជាជាតិ្ 

 
៥៣. ការសក្មរសក្មួ សរមមភាពរនុងការល ើរសទួយ និងការការពារសិទ្ធិមនុសរនុងក្រព័នធអងគ
ការសហក្រជាជាត្ិ គ្ឺជាទ្ុំនួ ែុសក្ត្ូវចុំរងររស់ ការយិា ័យ OHCHR ។ ការយិា ័យលនេះ
រនរនតលធវើជាក្រធានក្រុមវស័ិយសិទ្ធិមនុសស ខដ ក្ត្ូវរនរលងកើត្ល ើងលៅរនុងឆ្ន ុំ ២០១៤ 
លហើយម្គនសម្គជិរ ១៤ រូរ មរពីក្រុមក្រចុំក្រលទ្សរមពុជាររស់អងគការសហក្រជាជាត្ិ ខដ 
លកាេះក្រជុុំក្រចុំខែលដើមបពីិនិត្យលមើ ល ើងវញិនូវរងវ ់សិទ្ធិមនុសសខដ រុំពុងល ចល ើង សក្មរ
សក្មួ គ្ុំនិត្នតួចលនតើមររស់អនតរទ្ីភាន រ់ង្ហរ លដើមបលីដ្ឋេះក្សាយររា ទុំងលនាេះ នសពវនាយព័ត្៌ម្គន
ពារ់ព័នធដ ់យន្ការសិទ្ធិមនុសសអនតរជាតិ្ និងល្លើយត្រលៅនឹងសុំលណើ សុុំនូវ ទ្ធន ពីគ្ុំនិត្
នតួចលនតើមសិទ្ធិមនុសសលៅរនុងត្ុំរន់ និងរនមរពីទូ្ទុំងពិភពលលារ។ 
 
៥៤. រនាទ រព់ីសននិសីទ្ថាន រ់ជាត្ិ ឆ្ន ុំ២០១៥ សតីពីសាថ នភាពជនរស់លៅតាមចិលញ្េ ើមនលូវ ក្រុមការង្ហរ
សិទ្ធិមនុសសរនរនតសក្មរសក្មួ ទ្សសនរិចេអន្រទ្ីភាន រង់្ហរលៅកានម់ជឈមណឌ  សងគមរិចេដ៏ធុំ
មយួលៅរាជធានីភនុំលពញ ខដ លគ្សាគ  ់ថាជាមណឌ  សុំចត្។ ការដ្ឋរម់នុសសលក្ចើនល ើសចុំណុេះ 
លៅរនុងមណឌ  លនាេះលៅខត្ជាររា ធៃនធ់ៃរែណៈខដ យុទ្ធនាការក្រឆ្ុំងលក្គ្ឿងលញៀនលៅខត្រនត
លធវើ។ ក្រុមការង្ហរសិទ្ធិមនុសស រនលកាេះក្រជុុំជាមយួក្រសួងសងគមរិចេ អត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនីត្ិ 
សមបទ លដើមបលី ើរទ្ឹរចិត្តឲ្យរនតការង្ហរជាងមីររស់ក្រុមការង្ហររលចេរលទ្ស រនុងការអនុវត្តអនុ
សាសន៍ខដ រនអនុមត័្ នាសននិសីទ្ ឆ្ន ុំ២០១៥។6 លដ្ឋយម្គនខននការលរើរមជឈមណឌ  សាត រនីត្ិ
សមបទចិត្តសងគមងមីមយួ សក្ម្គរជ់នខដ ម្គនពិការភាពនលូវចិត្តលៅឆ្ន ុំ២០១៨ លៅលែត្តរណាត   
ក្រធានក្រុមការង្ហរសិទ្ធិមនុសស រនសងកត្ធ់ៃនអ់ុំពីសារៈសុំខានថ់្នការដ្ឋរម់ជឈមណឌ  លនេះឲ្យសថិត្
លៅលក្កាមការក្គ្រក់្គ្ងររស់ក្រសួងពារព់ន័ធ គ្ឺក្រសួងសុខាភរិ  និងធានាថាមជឈមណឌ  លនេះ
នឹងមនិកាល យជារខនលង ុុំឃ្ុំងតាមក្ពឹត្តនយ័ល ើយ។ 
 
៥៥. លៅរនុងអុំ ុងលព លធវើររយការណ៍លនេះ ការយិា ័យ OHCHR រនរមួចុំខណររនុងការ
លរៀរចុំតារខ់ត្ងលសចរតីក្ពាងសតីពីការពិនិត្យវាយត្ថ្មលជាទូ្លៅថ្នក្រលទ្ស និងការសិរាររស់ក្រុម
អងគការសហក្រជាជាត្ិក្រចុំក្រលទ្សរនុងខែតុ្លា លដើមបកី្រលមើ លមើ អុំពីសាថ នភាពថ្នការអភវិឌ្ឍន៍
ររស់ក្រលទ្សរនុងឆ្ន ុំ២០៣០ និងពិនិត្យលមើ ត្ួនាទ្ីររស់អងគការសហក្រជាជាត្ិលៅរមពុជា ទរ់ទ្ង 
លៅនឹងទ្សសនៈវស័ិយលនាេះ។ ការយិា ័យ OHCHR រនល ើរទ្ឹរចិត្តឲ្យការដ្ឋររ់ញ្េូ  សិទ្ធិ
មនុសស និងអនុសាសន៍ររស់យនតការសិទ្ធិមនុសសលៅរនុងការវាយត្ថ្មលទូ្លៅររស់ក្រលទ្ស។ 
     

  

6 ក្រុមការង្ហររលចេរលទ្សទ្ទួ្ រនទុររុគ្គ សថិត្លៅតាមចិលញ្េ ើមនលូវ ក្ត្ូវរនរលងកើត្ល ើង រនាទ រស់ននិសីទ្ឆ្ន ុំ២០១៥ ខដ ដឹរនាុំលដ្ឋយ
ក្រសួងសងគមរិចេ អត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនីត្ិសមបទ រនុងលោ រុំណងលរៀរគ្រអាជាា ធររដ្ឋា ភិរ  ទ្ីភាន រ់ង្ហរអងគការសហក្រជាជាត្ិ និងអងគ
ការមនិខមនរដ្ឋា ភិរ នានា ឱយចូ រមួរនុងការង្ហរសងគម។ 


