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តនួាទ្ ី នងិសមទិ្ធនិ ររស់ការយិា ័យឧតតមសនងការអងគការសហក្រជាជាតទិ្ទ្ ួរនទុរ
សិទ្ធិមនុសសរនុងការជួយ ដ ់រដ្ឋា ភិរ  និងក្រជាជនរមពុជា លដើមបីល ើរសទួយ និង 
ការពារសិទ្ធមិនុសស 

   

ររយការណ៍ររស់អគ្គល ខាធកិារ  
 

  
   លសចរតីសលងេរ 

 

           រនដ្ឋររ់ញ្ជូ នក្សរតាមលសចរតីសលក្មចចិតតល ែ៤២/៣៧ ររស់ក្រុមក្រឹរាសិទ្ធមនុសស 
ររយការណ៍លនេះរង្ហា ញពីតួនាទ្ី និងសមទិ្ធិន ររស់ការយិា ័យឧតតមសនងការអងគការសហក្រជាជាតិ
ទ្ទ្ួ រនទុរសិទ្ធិមនុសសក្រចុំរមពុជា (ការយិា ័យOHCHR) ចរព់ីថ្ងៃទ្ី០១ សែមងុិនា ឆ្ន ុំ២០១៩ 
ដ ់ ថ្ងៃទ្ី៣១ សែឧសភា ឆ្ន ុំ២០២០។ 
 

            រយៈលព លនេះ មានការរតស់មាគ  ់ល ើញថា មានការរមួតូចថ្ន ុំហព រដា និងភាពតានតឹង
សននរនលយារយលៅសតរនតមាន។ ការយិា ័យOHCHR រនរនតនត ់រិចេសហក្រតិរតតិការ
រលចេរលទ្ស រនុងវស័ិយសុំខាន់ៗ មយួចុំនួន រមួមាន ការពក្ងឹងការក្គ្រក់្គ្ងក្រពន័ធយុតតិធម ៌ និងការពារ
លសរភីាពជាមូ ដ្ឋា ន និងសិទ្ធិលសដារិចេ សងគមរិចេ និងវរបធម។៌ ការយិា ័យ ររ៏នល ើរល ើងនងសដរ
អុំពីន រ េះពា ់ខាងសិទ្ធិមនុសស លដ្ឋយសារការរាតតាតថ្នជុំងឺរូរ  ូណាងមី (ជុំងឺរូវដី-១៩)។ 
 

 

 

 
 

អងគការសហក្រជាជាត ិ

    

 A/HRC/45/56 

 

មហាសននរិត 
  

សចរចយ៖ ទូ្លៅ 
៤ សីហា ២០២០ 
ឯរសារលដើម៖ អងល់គ្េស 
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I.      លសចរតលីនតើម 
 

១. ការលរៀរចុំររយការណ៍ ក្សរតាមលសចរតីសលក្មចល ែ ៤២/៣៧ ររស់ក្រុមក្រឹរាសិទ្ធិមនុសស 
ររយការណ៍លនេះរង្ហា ញពីតួនាទ្ី និងសមទិ្ធិន ររស់ការយិា ័យឧតតមសនងការអងគការសហ
ក្រជាជាតិទ្ទ្ួ រនទុរសិទ្ធិមនុសស (ការយិា ័យOHCHR) រនុងការជួយ ដ ់រដ្ឋា ភរិ  និង 
ក្រជាជនរមពុជា រនុងការល ើរសទួយ និងការពារសិទ្ធិមនុសស ចរ់ពីថ្ងៃទ្ី០១ សែមងុិនា ឆ្ន ុំ២០១៩ 
ដ ់ ថ្ងៃទ្ី៣១ សែឧសភា ឆ្ន ុំ២០២០។ ររយការណ៍លនេះ លធវើរចេុរបននភាពល ើររយការណ៍ររស់
អគ្គល ខាធិការសតីពីក្រធានរទ្សតមយួ សដ រនរង្ហា ញជូនក្រុមក្រឹរាសិទ្ធិមនុសសនាសម័យក្រជុុំ 
ល ើរទ្ីសសសិរពីរររស់ែេួន (A/HRC/42/31) ។ ការយិា ័យOHCHR ទ្ទ្ួ រនលសចរតីនត ់មតិ
ជាអងគលហតុល ើលសចរតីក្ពាងររយការណ៍ពីរដ្ឋា ភរិ រមពុជា លៅថ្ងៃទ្ី0១ សែររកដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០២០ 
លហើយលសចរតីនត ់មតិទុំងលនេះ ក្តូវរនរមួរញ្េូ  លៅក្តងច់ុំណុចសដ សមក្សរ។ 
 
២. លៅទូ្ទុំងរយៈលព ថ្នររយការណ៍លនេះ ការយិា ័យOHCHR រនរនតសរមមភាពរិចេសហ-
ក្រតិរតតិការរលចេរលទ្សជាមយួសាថ រន័តុលាការ ក្រសួងមហាថ្នទ ក្រសួងយុតតិធម ៌ ក្រសួងអភវិឌ្ឍន៍
ជនរទ្ ក្រសួងលរៀរចុំសដនដី នគ្រូរនីយរមម និងសុំណង ់ក្រសួងការង្ហរនិងរណតុ េះរណាត  វជិាជ ជីវៈ 
ក្រសួងរសិរមម រុកាេ ក្រមាញ់ និងលនសាទ្ ក្រសួងររសិាថ ន គ្ណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសស 
រមពុជា គ្ណៈរមាម ធិការជាតិក្រឆ្ុំងទរុណរមម ក្រុមក្រឹរាសរមមភាពជនពិការនិងតួអងគរដ្ឋា ភរិ  
និងសងគមសីុវ ិដថ្ទ្លទ្ៀត។ ការយិា ័យOHCHR រនរនតឃ្េ ុំលមើ សាថ នភាពសិទ្ធិមនុសស រមួ
ទុំងសិទ្ធិដីធេី និងសិទ្ធិ ុំលៅដ្ឋា ន ការលក្រើក្រស់សិទ្ធិលសរភីាពជាមូ ដ្ឋា ន សិទ្ធិចូ រមួរនុងជីវភាព
ព រដា និងនលយារយ ដុំលណើ រការជុំនុុំជក្មេះរតី និងសាថ នភាពលៅរសនេង ុុំឃ្ុំង។ ការយិា ័យ 
OHCHR រ៏រនសរសក្មួ សរមមភាពសហក្រតិរតតិការរលចេរលទ្សររស់ែេួននងសដរ លដើមបលី្េើយ
តរលៅនឹងការនទុេះល ើងថ្នជុំងឺរូរ  ណាងមី (ជុំងឺរូវដី-១៩) លៅរមពុជា។ 
 
៣. ការយិា ័យOHCHR រនរនតលធវើការយា ងជិតសនិទ្ធជាមយួក្រពន័ធអងគការសហក្រជាជាតិលៅ
រមពុជា ដឹរនាុំក្រុមក្រធានរទ្សិទ្ធិមនុសស។ ការយិា ័យ រនគុំក្ទ្ការរញ្ជ្ញ្ញជ រសិទ្ធិមនុសស រនុង
ក្ររែណ័ឌ ជុំនួយអភវិឌ្ឍនអ៍ងគការសហក្រជាជាតិសក្មារ ់ ឆ្ន ុំ២០១៩-២០២៣ និងសហដឹរនាុំ
ក្រុម ទ្ធន សតីពីការចូ រមួ និងគ្ណលនយយភាព។ ការយិា ័យOHCHR រនគុំក្ទ្នងសដរនូវ 
សរមមភាពរមួគន ររស់អងគការសហក្រជាជាតិ សដ រមួមានការល្េើយតរលៅនឹងការររីរា ដ្ឋ ថ្ន
ជុំងឺរូវដី-១៩ លដើមបលី ើរសទួយសិទ្ធិមនុសសលៅរមពុជា។1  

 
II.  រររិទ្ 
 

៤. ការយិា ័យOHCHR រននត ់ជុំនួយសននររលចេរលទ្សដ ់រដ្ឋា ភិរ  រនុងរររិទ្ផ្លេ ស់រតូ រ
មួយ។ លទេះរីជាក្រលទ្សរមពុជា រួចនុតពីទ្ុំហុំថ្នអក្តាលក្រវា  ង់ថ្នជុំងឺរូវដី-១៩ សដ ធាេ រ់មាន
លៅក្រលទ្សមួយចុំនួនដថ្ទ្លទ្ៀតរ៏លដ្ឋយ រ៏លរាគ្រាតតាតទមទរឲ្យមានអនរជុំនួយការដ៏សុំខាន់

  

1  មាក្តា១២  ថ្នរតកិាសញ្ញា អនតរជាត ិ (គ្) (២)សដីពសិីទ្ធិលសដារិចេ សងគមរចិេ នងិវរបធម ៌ សដ រមពុជាគ្ឺជារដាភាគ្ ី តក្មូវឱ្យរដ្ឋា ភរិ ចតវ់ធិានការការពារ 
ពារ  និងក្តួតពិនតិយជុំងឺ្ េង ជុំងឺរាតតាត និងជុំងរឺណាត  មរពីវជិាជ ជីវៈ នងិជុំងឺលនសងលទ្ៀត។ មាក្តា៧២ ថ្នរដាធមមនុញ្ា ថ្នក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រត៏ក្មវូនង
សដរ ឱ្យរដ្ឋា ភរិ  “យរចតិតទុ្រេដ្ឋរយ់ា ងលពញល ញដ ់ការការពារជុំងឺ និងពារ ជុំងឺ ”។   
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លៅរនុងសរមមភាពការយិា ័យOHCHR លដ្ឋយងេឹងសងេងនឹងតក្មូវការសក្មារ់ការចូ រួមជារនត
ល ើរញ្ញា សនូ មួយចុំនួនសដ ពារ់ព័នធ។ 
 

៥. ការយិា ័យOHCHR រននត ់ជុំនួយរលចេរលទ្សដ ់រដ្ឋា ភិរ  លដ្ឋយពាយាមធានាថា 
ការល្េើយតរររស់រដ្ឋា ភិរ ចុំលពាេះជុំងឺរូវដី-១៩ មានភាពក្សរគន នឹងកាតពវរិចេររស់ែេួន រនុង
ការចត់រា ់វធិានការចុំរច់ លដើមបកីារពារ ពារ  និងក្គ្រ់ក្គ្ងជុំងឺ សដ ជាសននរមួយថ្នសិទ្ធិ
ទ្ទ្ួ រនសុែភាព។2 ធានាថាគម ននរណាមាន រ់ក្តូវលគ្ទុ្រលច  ការយិា ័យOHCHR រន
តស ូមតិឲ្យមានការអនុម័តនូវវធិានការពិលសសមួយចុំនួន លដើមបកីារពារក្រុម និងរុគ្គ សដ 
សថិតរនុងសាថ នភាពង្ហយរងលក្គេះ ជាពិលសសលដ្ឋយជុំងឺ េ្ង រួមទុំង ជនជាតិលដើមភាគ្តិច និង
ជនជាតិភាគ្តិច រុគ្គ ទុំងឡាយសដ ក្តូវរនលគ្ដរហូតលសរភីាព ក្រជាជនក្រីក្រ និងសហ-
គ្មន៍ជនរទ្។ 
 
៦- លៅរនុងរររិទ្លនាេះសដរ លៅថ្ងៃទ្ី២៨ សែលមសា ឆ្ន ុំ២០២០ ចារ់សតី ពីការក្គ្រ់ក្គ្ងក្រលទ្ស
រនុងសាថ នភាពអាសននរនចូ ជាធរមាន។ លដ្ឋយរនលធវើល ើងល្េើយតរលៅនឹងជុំងឺរូវដី-១៩ 
លដ្ឋយគម នការពិលក្គេះលយារ ់ជាសាធារណៈ លសចរតីក្ពាងចារ់នត ់អុំណាចដ ់រដ្ឋា ភិរ 
រនុងការក្រកាសភាពអាសននដ ់លៅរីសែ សដ អាចពនាលព  ៣ សែលទ្ៀត លដ្ឋយមិនចុំរច់
ពិនិតយល ើងវញិ។ លសចរតីក្ពាងចារ់លនេះ អនុញ្ញា តនងសដរ ឲ្យដ្ឋរ់ការរតឹតបតិល ើ សិទ្ធិលសរភីាព
រនុងការលដើរលហើរ និងការជួរក្រជុុំ សិទ្ធិទ្ទួ្ រនព័ត៌មាន សិទ្ធិឯរជន និងសិទ្ធិការង្ហរ រនុង
ចុំលណាមសិទ្ធិដថ្ទ្លទ្ៀត។ អនររាយការណ៍ពិលសសសតីពីសាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសលៅរមពុជា និងនីតិ
វធិីពិលសសលនសងៗលទ្ៀតររស់ក្រុមក្រឹរាសិទ្ធិមនុសស 3  រនលនញើ ិែិតឧរក្ស័យ 4 មួយចារ់លៅ 
រដ្ឋា ភិរ  អុំពីចារ់លនាេះ។ លៅរនុងលសចរតីសងេងការណ៍រួមគន មួយ លៅថ្ងៃទ្ី១៧ សែលមសា ឆ្ន ុំ
២០២០ អនរកាន់អាណតតិនីតិវធិីពិលសសមួយចុំនួនរនល ើរល ើងថា លសចរតីក្ពាងចារ់លនេះ 
អាចក្រឈមនឹងហានិភ័យថ្ន “ ការរ ុំលលាភសិទ្ធិឯរជន ការរុំរិទ្លសរភីាពរលញ្េញមតិ និងដ្ឋរ់
លទសក្ពហមទ្ណឌ ដ ់ការជួរក្រជុុំលដ្ឋយសនតិវធីិ”5 ។ សាថ នលរសររមមអចិថ្ញ្ជ្នតយ៍ថ្នក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា ក្រចុំការយិា ័យអងគការសហក្រជាជាតិ និងអងគការអនតរជាតិដថ្ទ្លទ្ៀតលៅទ្ីក្រុង
ហសឺសណវ រនលចញនូវ ិែិតល្េើយតរមួយចារ់6 លដ្ឋយរញ្ញជ រ់ថាចារ់លនេះ “ក្តូវរនអនុញ្ញា តិ
លដ្ឋយឧរររណ៍សិទ្ធិមនុសសជាតិនិងអនតរជាតិ សដ លៅថារដាធមមនុញ្ា ” ការយិា ័យOHCHR 
សចររ ុំស ររតីរងវ ់ររស់អនររាយការណ៍ពិលសស ទុំងចុំលពាេះរញ្ញា លនេះ ទុំងអុំពីការអនុម័ត

  

2 សូមលមើ  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx  

 

3 សដ មានល ម្ េះថាអនររាយការណ៍ពិលសសសតីពសិីទ្ធជិនក្គ្ររូ់ររនុងការទ្ទ្ ួរនរទ្ដ្ឋា នែពស់រុំនុតថ្នសុែភាពរាងកាយ និងនេូវចិតត អនររាយការណ៍ពលិសសសតី
ពីការល ើររមពស់ និងការពារសិទ្ធមិនុសស និងលសរភីាពជាមូ ដ្ឋា ន រនុងលព រុំពុងក្រឆ្ុំងនងឹអុំលពើលភរវរមម នងិក្រមុការង្ហរសតីពកីារ ុុំឃ្ុំងលដ្ឋយរុំពាន។ 
 

4 KHM១សដ មានលៅ ២០២០/ល ើលគ្ហទ្ុំពរ័ https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile? GId = 25186 

 

5  អនររាយការណ៍ពលិសសសតីពីសិទ្ធិជនក្គ្ររូ់ររនុងការទ្ទ្ួ រនរទ្ដ្ឋា នែពស់រុំនុតថ្នសុែភាពរាងកាយ និងនេូវចិតត អនររាយការណ៍ពិលសសសតីពីការល ើររមពស់ 
និងការពារសិទ្ធិមនុសស និងលសរភីាពជាមូ ដ្ឋា ន រនុងលព រុំពុងក្រឆ្ុំងនងឹអុំលពើលភរវរមម អនររាយការណ៍ពិលសសសតីពកីារសមាេ រភ់ាេ មៗ ឬលដ្ឋយរុំពាន លក្ៅក្រពន័ធ
តុលាការ និងក្រុមការង្ហរសតីពកីារ ុុំែេួនលដ្ឋយរុំពាន។ សូមលមើ លគ្ហទ្ុំពរ័ 
 www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? newsID = 25801 & LangID = E  

 

6 សូមលមើ លគ្ហទ្ុំពរ័ https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35228 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35228
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35228
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ចារ់ជារនាទ ន់ និងទុំងែេឹមសារថ្នចារ់លនេះ លហើយថារទ្របញ្ា តតិទរ់ទ្ងនឹងរដិរបញ្ា តតិគ្ឺភាព
មិនចាស់លាស់ និងទូ្ ុំទូ្លាយលពរ លៅរនុងវសិា ភាព និងដ្ឋរ់ឱ្យសថិតរនុងការពិនិតយល ើង
វញិ និងការក្តួតពិនិតយមិនក្គ្រ់ក្គន់។ 
 
៧. ការយិា ័យOHCHR រននត ់នងសដរនូវជុំនួយរលចេរលទ្ស រនុងរររិទ្ថ្នការធាេ រ់ចុេះនូវ
 ុំហរព រដា និងភាពតានតឹងសននរនលយារយសដ រុំពុងរនតមាន។ លលារ សម រងសុី លមដឹរនាុំ
មាន រ់រនុងចុំលណាមលមដឹរនាុំដថ្ទ្លទ្ៀត ថ្នគ្ណររសក្រឆ្ុំងដ៏ធុំមួយ គឺ្គ្ណររសសលញ្ជ្ង្ហគ េះជាតិ 
រមពុជា រនក្រកាសថា លលារនឹងវ ិក្ត រ់មរក្រលទ្សរមពុជាវញិពីការនិរលទ្សែេួនលដ្ឋយរងេុំ
លៅថ្ងៃទ្ី0៩ សែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៩ សដ ជាថ្ងៃរុណយឯររាជយ។ ការក្រកាសលនេះ រនល ើញមាន
ការដ្ឋរ់ពក្ង្ហយរងរុំលាុំងសនតិសុែលៅទូ្ទុំងក្រលទ្ស និងការរិទ្ក្ពុំសដនមួយសននរជាមួយ
ក្រលទ្សថ្ង លដើមបរីារាុំងការចូ ជាងមីររស់គត់។ លៅថ្ងៃទី្0៨ សែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៩ អនររាយ
ការណ៍ពិលសសសតីពីសាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសលៅរមពុជា “រនសសមតងការក្ពួយររមភយា ងខាេ ុំងអុំពី
ការលរើនល ើងែពស់ថ្នការរញ្ជ្ង្ហក រ សររនលយារយលៅទូ្ទុំងក្រលទ្ស លដ្ឋយអុំពាវនាវឱ្យ 
រដ្ឋា ភិរ  លគរពសិទ្ធិលសរភីាពរនុងការរលញ្េញមតិ និងការជួរក្រជុុំ”។7  
 

៨. លទេះរីជា លលារ សមរងសុី លៅទ្ីរុំនុត មិនរនវ ិក្ត រ់មរក្សុរវញិរ៏លដ្ឋយ រ៏លៅចលនាេ េះ
ពីថ្ងៃទ្ី០១ សែមិងុនា ឆ្ន ុំ២០១៩ និងថ្ងៃទី្៣១ សែឧសភា ឆ្ន ុំ២០២០ យា ងលហាចណាស់រ៏មាន
មនុសសចុំនួន ១៤០ នារ់សដរ សដ ជារ់ទរ់ទ្ងជាមួយអតីតគ្ណររសសលញ្ជ្ង្ហគ េះជាតិរមពុជា ក្តូវ
រនចរ់ែេួន ការលចទ្ក្រកាន់ពីរទ្រួមគ្ុំនិតរបត់ក្រឆ្ុំងនឹងរដា ញុេះញង់ឱ្យក្រក្ពឹតតរទ្ឧក្រិដា 
និងការមិនលគរពតាមលសចរតីសលក្មចររស់តុលាការ និងក្តូវរន ុុំែេួនរលណាត េះអាសនន។ ការ
លនេះ រនល ើរល ើងជារងវ ់ដ៏ធៃន់ធៃរអុំពីសិទ្ធិមនុសស លដ្ឋយសារមានររណីជាលក្ចើន សដ 
អាជាញ ធរមិនរនលគរពចារ់ជាតិ និងចារ់សិទ្ធិមនុសសអនតរជាតិសតីពីការចរ់ែេួន នីតិវធិីក្តឹម
ក្តូវ និងការដរហូតលសរភីាព។ លនេះរួមទុំង ការគម នដីកាចរ់ែេួន ការមិនរននត ់លហតុន 
សក្មារ់ការចរ់ែេួន ការមិនអាចជួរលមធាវ ី និងសមាជិរក្គួ្សារ ក្រក្ពឹតតរមមសររលរ ើសលអើងលៅ
រនុងរសនេង ុុំឃ្ុំង និងអូសរនាេ យរយៈលព  ុុំែេួន លដ្ឋយគម នការជុំនុុំជក្មេះ លៅរនុងអគរសដ 
មានមនុសសលក្ចើនចលងអៀតសណន។ 
 
៩. លៅថ្ងៃទ្ី១៥ សែមររា ឆ្ន ុំ២០២០ ការជុំនុុំជក្មេះរតី លលារ រឹម សុខា អតីតលមដឹរនាុំមួយរូរ
លទ្ៀតថ្នគ្ណររសសលញ្ជ្ង្ហគ េះជាតិរមពុជា រនលនតើមលធវើលៅសាលាដុំរូងរាជធានីភនុំលពញ។ ការជុំនុុំ
ជក្មេះររស់គត់គឺ្រនល ើរលព លដ្ឋយគម នរុំណត់ លៅថ្ងៃទី្១២ សែមីនា ឆ្ន ុំ២០២០ លដ្ឋយ
លហតុន ថ្នជុំងឺរូវដី-១៩។ គត់ក្តូវរនលចទ្ក្រកាន់ពីរទ្ “សននិដាិភាពជាមួយររលទ្ស” 8 
លលារ រឹម សុខា ក្រឈមនឹងការជារ់ពនធនាគរពី១៥ ឆ្ន ុំលៅ ៣០ ឆ្ន ុំ ក្រសិនជាក្តូវរននតនាទ
លទស។ អនរកាន់អាណតតិនីតិវធិីពិលសសមួយចុំនួន រនរត់សមាគ  ់លៅរនុងលសចរតីសងេងការណ៍
មួយលៅថ្ងៃទ្ី១៧ សែមររា ឆ្ន ុំ២០២០ សដ មាន “មូ ដ្ឋា នរងឹមាុំអាចលជឿរនថា រទ្លចទ្របត់

  

7 សូមលមើ លគ្ហទ្ុំពរ័ www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25260&LangID=E 

 
8 មាក្តា ៤៤៣ ថ្នក្រមក្ពហមទ្ណឌ  ឆ្ន ុំ២០១០)) ។ 

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25260&LangID=E
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25260&LangID=E
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ជាតិ ល ើ រូរ លលារ សុខា “គ្ឺ“ ជាលហតុន នលយារយ និងជាសននរមួយថ្ន ុំនាុំដ៏ធុំមួយថ្នការ
លក្រើក្រស់ចារ់មិនក្តឹមក្តូវ សដ តក្មង់លគ លៅលៅល ើគូ្ក្រសជងនលយារយ និងការរេិះគ្ន់ 
រដ្ឋា ភិរ ។9 រដ្ឋា ភិរ រនលចញលសចរតីក្រកាសព័ត៌មាន រនុងការល្េើយតរ។10 
 
១០. ឧតតមសនងការអងគការសហក្រជាជាតិទ្ទួ្ រនទុរសិទ្ធិមនុសស សចររ ុំស ររងវ ់លៅរនុង 
វស័ិយទុំងលនេះ។ លៅថ្ងៃទ្ី២៧ សែរុមភេះ ឆ្ន ុំ២០២០ លៅរនុងការលធវើរចេុរបននភាពជាសរ  នា
សម័យក្រជុុំល ើរទី្សសសិររីររស់ក្រុមក្រឹរាសិទ្ធិមនុសស ឧតតមសនងការរនសងេងថា៖ “លៅ
ក្រលទ្សរមពុជា លយើងលៅសតរនតទ្ទួ្ រនររយការណ៍សតីពីសរមមភាពរុំភិតរុំភ័យលៅល ើ
សងគមសីុវ ិ និងអងគការសិទ្ិធមនុសសលនសងៗ សដ រារាុំងដ ់សមតថភាពររស់ពួរលគ្រនុងការឃ្េ ុំ
លមើ  និងរាយការណ៍ រួមទុំង លៅក្រុមក្រឹរាលនេះនងសដរ។ អនររេិះគ្ន់ និងគូ្ក្រសជងនលយារយ 
រ៏លៅសតរនតកាេ យជាលគ លៅ តាមរយៈវធិានការគរសងកត់ រួមមាន ការ ុុំែេួនលដ្ឋយរុំពាន 
និងការលក្រើក្រស់ែុសយា ងចាស់ក្រស តនូវចារ់ក្ពហមទ្ណឌ ។ លទេះរីជាមានរិចេសហការ
ររស់អាជាញ ធរជាមួយការយិា ័យល ើសននររលចេរលទ្ស និងសរមមភាពរសាងសមតថភាពក្តូវ
រនសាវ គ្មន៍រតី រ៏ែញុ ុំសូមអុំពាវនាវឱ្យរដ្ឋា ភិរ លគរពការលរតជាញ ចិតតររស់ែេួន រនុងការល ើរសទួយ
សិទ្ធិមនុសសទុំងអស់ររស់ក្រជាជនររស់ែេួន រួមទុំងសិទ្ធិលសរភីាពក្រព័នធនសពវនាយ នីតិរដាមិន
 ុំលអៀង និងសិទ្ធិចូ រួមលដ្ឋយលសររីនុងរិចេការសាធារណៈ លដ្ឋយមិនភ័យខាេ ចការលធវើទុ្រេ 
រុរលមនញ”11 
 

III. ការល ើររមពស់ការចូ រមួ នងិការការពារ ុំហព រដា 
 

១១.  ុំហព រដា និងក្រជាធិរលតយយរនរនតធាេ រ់ចុេះ ចរ់តាុំងពីគ្ណររសសលញ្ជ្ង្ហគ េះជាតិរមពុជា 
(CNRP) ក្តូវរនតុលាការរុំពូ រ ុំលាយរនុងឆ្ន ុំ២០១៧។ លៅថ្ងៃទ្ី០៤ សែមិងុនា ឆ្ន ុំ២០១៩ 
អនររាយការណ៍ពិលសសសតីពីសាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសលៅរមពុជា និងអនររាយការណ៍ពិលសសសតីពី
ការល ើររមពស់ និងការការពារសិទ្ធិលសរភីាពរនុងការរលញ្េញមតិ និងលយារ ់ រនលនញើ ិែិត
ឧរក្ស័យ 12  លៅរដ្ឋា ភិរ  លសនើឱ្យលដ្ឋេះក្សាយរញ្ញា  “ការលក្រើក្រស់អាជាញ ធរនគ្ររ  និង
តុលាការ លដើមបរីុំភិតរុំភ័យ យាយីរ ុំខាន ឬ ុុំែេួន” អតីតសមាជិរ និងអនរគុំក្ទ្គ្ណររស 
សលញ្ជ្ង្ហគ េះជាតិរមពុជា “លដ្ឋយសារសតពួរលគ្រនលក្រើក្រស់សិទ្ធិលសរភីាពរនុងការរលញ្េញមតិ និង
ការជួរក្រជុុំលដ្ឋយសនតិវធិីររស់ែេួន”។ 
 

  

9 អនររាយការណ៍ពលិសសសតីពសីាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសលៅរមពុជា អនររាយការណ៍ពលិសសសតីពីការល ើររមពស់ នងិការការពារសិទ្ធិលសរភីាពរនុងការរលញ្េញមត ិ នងិ
លយារ ់ និងអនររាយការណ៍ពលិសសសតីពីឯររាជយភាពលៅក្រម នងិលមធាវ។ី សូមលមើ លគ្ហទ្ុំពរ័ 
 https://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/pressstatementsource/emSokhaTrial_Final_EN.pdf 
 

10 មានលៅល ើលគ្ហទ្ុំពរ័ www.facebook.com/cambodiaembassy.ch/posts/2271392509820033 

 
11 សូមលមើ លគ្ហទ្ុំពរ័ www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25621&LangID=E 

 

12 KHM ២មានលៅ ២០៩៩/ល ើលគ្ហទ្ុំពរ័ https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile? 

GId = 24636 

https://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/pressstatementsource/emSokhaTrial_Final_EN.pdf
https://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/pressstatementsource/emSokhaTrial_Final_EN.pdf
http://www.facebook.com/cambodiaembassy.ch/posts/2271392509820033
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១២. លទេះជាមានការដរ រេែណឌ តក្មូវឱ្យអងគការសងគមសីុវ ិ នត ់ការជូនដុំណឹងរយៈលព  
៣ ថ្ងៃមុនសរមមភាពសដ រនលក្គងទុ្រ 13  ចរ់ពីសែមិងុនា ឆ្ន ុំ២០១៩ ដ ់សែលមសា ឆ្ន ុំ
២០២០ រតី រ៏ការយិា ័យOHCHR រនចងក្រងឯរសារចុំនួន ៤៦ ររណី សដ សរមមភាព
ររស់អងគការសិទ្ធិមនុសស និងអងគការសងគមសីុវ ិមួយចុំនួន រនទ្ទួ្ រងនូវការលក្ជៀតសក្ជរ
រ ុំខានហួសលហតុ ការរុំភិតរុំភ័យ ឬការយាយីពីសុំណារ់អាជាញ ធរ។ យា ងលហាចណាស់រ៏មាន
ចុំនួន ៣ ររណី សដរ សថិតរនុងវតតមានររស់ការយិា ័យOHCHR សដ មញ្ជ្នតីនគ្ររ រន
រង្ហគ រ់ឱ្យអងគការសងគមសីុវ ិ សុុំការអនុញ្ញា តជាមុន មុនការក្រជុុំសដ រនលក្គងទុ្រ ឬរន
រ ុនរ ងចូ រនុងទ្ីតាុំងររលិវណឯរជន លដើមបងីតរូរ និងក្រមូ ព័ត៌មានអុំពីអនរចូ រួមរនុងអុំ ុង
លព ថ្នក្ពឹតតិការណ៍។ លៅថ្ងៃទ្ី០១ សែសីហា ឆ្ន ុំ២០១៩ ការយិា ័យOHCHR រនលនញើ ិែិត
មួយចារ់លៅក្រសួងមហាថ្នទ ពិពណ៌នាអុំពីររណីសដ រនរាយការណ៍អុំពីការលក្ជៀតសក្ជរ
រ ុំខានរនុងសរមមភាពររស់សងគមសីុវ ិ លដ្ឋយល ើរល ើងពីរងវ ់មួយចុំនួនថា សរមមភាពសររ
លនេះ អាចរតឹតបតិមិនសមលហតុន ល ើសិទ្ធិលសរភីាពរនុងការជួរក្រជុុំលដ្ឋយសនតិវធីិ និងចងក្រង
ជាសមាគ្ម និងរលងកើតររយិាកាសភ័យខាេ ច និងការរុំភិតរុំភ័យ។ ការយិា ័យOHCHR មិន
រនទ្ទួ្ ការល្េើយតរពីក្រសួងមហាថ្នទលៅនឹង ិែិតររស់ែេួនល ើយ។ 
 
១៣. ការយិា ័យOHCHR រនរនតចូ រួមជាមួយរដ្ឋា ភិរ  ល ើសុំលណើ សដ លសនើសុុំ សរសក្រ
ចារ់សតី ពីសមាគ្ម និងអងគការមិនសមនរដ្ឋា ភិរ  រនុងភាពជាថ្ដគូ្ជាមួយអងគការសងគម 
សីុវ ិ។ ក្រសួងមហាថ្នទរនលរើរលវទ្ិកាពិលក្គេះលយារ ់ចុំនួន ៥ សតីពីចារ់លនេះ សដ លព 
លនាេះ សងគមសីុវ ិរនល ើរល ើងពីរងវ ់អុំពីតក្មូវការចុេះរញ្ជ ី  សដ មាន រេណៈរតឹតបតិល ើ
អងគការមិនសមនរដ្ឋា ភិរ  (NGOs) ។ 
 
១៤. ការយិា ័យOHCHR រនទ្ទួ្ នងសដរ នូវររយការណ៍អុំពីការរតឹតបតិហួសលហតុល ើ
សិទ្ធិលសរភីាពរនុងការរលញ្េញមតិ និងការជួរក្រជុុំលដ្ឋយសនតិវធិី លៅរនុងរររិទ្ថ្នជុំងឺរូវដី-
១៩។ ការយិា ័យOHCHR រនចងក្រងឯរសារទរ់ទ្ងនឹងការចរ់ែេួនរុគ្គ មួយចុំនួន 
លដ្ឋយសារសតការអតាថ ធិរាយជាសាធារណៈ និងការរលង្ហា េះល ើរណាត ញសងគមទរ់ទ្ងនឹងជុំងឺ
រូវដី-១៩ សដ រនុងលនាេះ យា ងលហាចណាស់រ៏មានមនុសស ១៤ នារ់សដរ សដ ក្តូវរនលចទ្
ក្រកាន់ពីរទ្ល មើសលនេះ រួមទុំង ការនាយព័ត៌មានសរេងកាេ យ ឬព័ត៌មានមិនពិត ការញុេះញង់ឱ្យ
ក្រក្ពឹតតរទ្ឧក្រិដា និងការលធវើសននការក្រឆ្ុំងនឹងរដ្ឋា ភិរ 14  រដ្ឋា ភិរ រ៏រនដរហូតអាជាញ  
រ័ណណ នសពវនាយររស់មជឈមណឌ  នសពវនាយ TVFB នងសដរ រនាទ រ់ពីនិពនធនាយរថ្ន
មជឈមណឌ  លនេះ រនដរក្សង់សនទររថាជាសាធារណៈររស់មញ្ជ្នតីជាន់ែពស់មួយរួរ សដ 
រង្ហា ញពីអសមតថភាពររស់រដ្ឋា ភិរ រនុងការនត ់ងវកិាគុំក្ទ្ដ ់អនររត់ម ូតូឌុ្រ លៅរនុងលព 

  

13 សារាចរសណនាុំល ែ ១៧៥ សដ លចញលដ្ឋយក្រសួងមហាថ្នទ លៅថ្ងៃទ្ី២៧ សែវចិឆកិា ឆ្ន ុំ២០១៨ រនរញ្ញជ រថ់ាអងគការ“ មនិសមនរដ្ឋា ភរិ  និងសមាគ្ម រមួ
ទុំង សហគ្មនមូ៍ ដ្ឋា ន សដ រនចុេះរញ្ជ ីជាមយួក្រសួងរចួលហើយ មានលសរភីាពលពញល ញរនុងការអនុវតតសរមមភាពក្សរចារ ់ លដ្ឋយមនិចុំរចជូ់នដុំណឹង
លៅអាជាញ ធរមូ ដ្ឋា នរយៈលព រីថ្ងៃជាមុន ដូចសដ អងគការទុំងលនាេះរនលធវើពីមុនលទ្ៀតល ើយ។” 
 
14 រទ្ល មើសមយួចុំននួ សដ មានសចងរនុងក្រមក្ពហមទ្ណឌ  គ្ឺរទ្លជរក្រមាងជាសាធារណៈ ក្រម)ា ងក្ពេះមហារសក្ត) (មាក្តា ៣០៧ (រទ្រមួគ្ុំនិតរបត)់ មាក្តា 
៤៥៣  (រទ្ញុេះញងឱ់្យក្រក្ពឹតតរទ្ឧក្រដិា ) មាក្តា ៤៩៥  (និង រទ្សរេងពត័ម៌ាន )មាក្តា ៤២៥  (។  
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មានវរិតតិជុំងឺរូវដី-១៩។ និពនធនាយររូរលនេះ ក្រឈមនឹងការលចទ្ក្រកាន់សននរក្ពហមទ្ណឌ ពីរទ្
ញុេះញង់ឱ្យមានការសអរ់លែពើម និងអុំលពើហិងា។15  
 
១៥. ការយិា ័យOHCHR រនចូ រមួជាមយួក្រសួងការង្ហរ និងរណតុ េះរណាត  វជិាជ ជីវៈ និងរនុង
ភាពជាថ្ដគូ្ជាមយួអងគការព រមមអនតរជាតិ (ILO) សហជីពរមមររ និងថ្ដគូ្សងគមសីុវ ិ រនុងការ
រនតសសវងររឱ្យមានការលធវើវលិសាធនរមមចារស់តីពីសហជីព។ វលិសាធនរមមចារល់នេះ សដ រនលធវើ
រនុងសែមររា ឆ្ន ុំ២០២០ មនិរនរញ្េូ  អនុសាសនម៍យួចុំនួនពីសហជីពរមមររ អងគការសងគមសីុ
វ ិ និងក្រុមហ ុនលនសងៗ រមួទុំង ការនត ់សិទ្ធិអុំណាចដ ់ក្រុមក្រឹរាអាជាញ រណាត   លដើមបី
សលក្មចល ើររណីទុំងឡាយសដ ទរទ់្ងនឹងការរញ្េរ់ការង្ហរររស់តុំណាងសហជីពរមមររ និង
លមដឹរនាុំសហជីព និងរនធូររនថយ រេែណឌ តក្មូវរនុងការចុេះរញ្ជ ីសហជីពល ើយ។ 
 
១៦. លៅរនុងការរលងកើតចារដ់ថ្ទ្លទ្ៀត ក្រសួងពត័ម៌ានរនលរៀរចុំឱ្យមានរិចេក្រជុុំពិលក្គេះលយារ ់
ល ើលសចរតីក្ពាងចារស់តីពីសិទ្ធិទ្ទ្ួ រនពត័ម៌ាន។ លទេះរីជាមានការទ្ទ្ួ សាគ  ់ពីសារៈសុំខាន់
ថ្នចារល់នេះរល៏ដ្ឋយ រក៏ារយិា ័យOHCHR ល ើរទ្ឹរចិតតឱ្យរដ្ឋា ភរិ  លធវើឱ្យក្ររដថា 
អនុសាសន៍នានា សដ រនលធវើល ើងលដ្ឋយទ្ីភាន រ់ង្ហរអងគការសហក្រជាជាតិ និងអនរពារព់ន័ធដថ្ទ្
លទ្ៀត ក្តូវរនដ្ឋររ់ញ្េូ   លដើមបរីុំលពញឲ្យរនក្គ្រក់្គនត់ាមលគ រុំណងថ្នចារ់លនេះ។ ក្រសួង
មហាថ្នទរនរាយការណ៍អុំពីវឌ្ឍនភាពររស់ែេួន រនុងការរលងកើតលសចរតីក្ពាងចារស់តីពីឧក្រិដារមម
តាមអុីនធឺណិត រ ុសនតសងគមសីុវ ិរនសសមតងរងវ ់អុំពីន រ េះពា ់ សដ អាចលរើតមានថ្នលសចរតី
ក្ពាងចារស់តីពីលសរភីាពរលញ្េញមតិតាមអុិនធឺណិត និងរងវេះតមាេ ភាពរនុងដុំលណើ រការលនេះ។ 
ការយិា ័យOHCHR លៅសតមានរងវ ់អុំពីរងវេះវឌ្ឍនភាពលឆ្ព េះលៅររការលដ្ឋេះក្សាយរងវ ់សិទ្ធិ
មនុសស សដ អងគការសងគមសីុវ ិរនល ើរល ើង ។ 
 
១៧. ការយិា ័យOHCHR រនតការឃ្េ ុំលមើ សិទ្ធិមនុសសទរទ់្ងនឹងសិទ្ធិជួរក្រជុុំលដ្ឋយសនតិវធិី 
និងសិទ្ធិចូ រមួរនុងជីវភាពព រដា និងនលយារយ រមួទុំង ការក្ររពធទ្ិវាសិទ្ិធមនុសសអនតរជាតិ ។ 
ចរព់ីថ្ងៃទ្ី០៧ ដ ់ថ្ងៃទ្ី០៩ សែធនូឆ្ន ុំ២០១៩ ការយិា ័យរនតាមឃ្េ ុំលមើ ការលដើរសហរជារបួន 
និងក្ពឹតតិការណ៍លនសងៗ លៅរាជធានីភនុំលពញ និងលៅលែតតរតដ់ុំរង រុំពងឆ់្ន ុំង លកាេះរុង លសៀមរារ 
និងលែតតសាវ យលរៀង។ រនុងររណីចុំនួនពីរ ការយិា ័យOHCHR រនតស ូមតិជាមយួអាជាញ ធរ រនុង
ការគុំក្ទ្ដ ់សហគ្មនម៍ូ ដ្ឋា ន និងអងគការថ្ដគូ្ លដើមបអីនុញ្ញា តឱ្យមានការក្ររពធទ្ិវាសិទ្ធិមនុសស
អនដរជាតិ។ 
 
១៨. ការយិា ័យOHCHR រនតរសាងសមតថភាពររស់អងគការសងគមសីុវ ិលៅរមពុជា។ 
ការយិា ័យរនរណតុ េះរណាត  អនរឃ្េ ុំលមើ  និងសរមមជនសិទ្ធិមនុសស សតីពីការចងក្រងឯរសារ 
និងការរាយការណ៍អុំពីការអេះអាងពីការរ ុំលលាភសិទ្ធិមនុសស និងការតស ូមតិសដ ពារព់ន័ធជាមយួ
អាជាញ ធរ។ ការយិា ័យOHCHR រនជួយ ពក្ងឹងរណាត ញសងគមសីុវ ិ រលងកើតជារណាត ញងមីៗលៅ
លែតតរតដ់ុំរង លែតតក្ពេះសីហនុ និងលៅរាជធានីភនុំលពញ សដ រមួទុំងសហជីរមមររ អងគការ និង
សរមមជនសិទ្ធិដីធេី និងថ្ក្ពលឈើ។ ការយិា ័យOHCHR រនរលងកើនការចូ រមួររស់ែេួនជាមយួ

  

15 លក្កាមមាក្តា ៤៩៤ នងិមាក្តា ៤៩៥ ថ្នក្រមក្ពហមទ្ណឌ ។ 
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អងគការសិទ្ធិញ្ជ្សតី និងជាមយួក្រុមលនសងៗ សដ ល ើររមពស់សិទ្ធិមនុសសក្សីក្សលាញ់លភទ្ដូចគន  
ក្រុសក្សលាញ់លភទ្ដូចគន  មនុសសក្សលាញ់លភទ្ទុំងពីរ មនុសសរតូរលភទ្ និងមនុសសមានលភទ្មនិ
ចាស់លាស់ (LGBTI)។ 
 
១៩. លៅសែតុលា ឆ្ន ុំ២០១៩ ការយិា ័យOHCHR សហការជាអងគការព រមមអនតរជាតិ (ILO) 
ក្រសួងការង្ហរ និងវជិាជ ជីវៈរណតុ េះរណាត   និងក្រសួងមហាថ្នទរនលរៀរចុំឱ្យមានវគ្គរណតុ េះ 
រណាត  ចុំនួន ៤ ដ ់មញ្ជ្នតនីគ្ររ អុំពចីារ់សតីពីការលធវើរតុរមមលដ្ឋយសនតិវធិី និងលសៀវលៅ
សណនាុំអនុវតត សដ រនរលងកើតល ើងលដ្ឋយក្រសួងមហាថ្នទលដ្ឋយមានការគុំក្ទ្ពីការយិា ័យ
OHCHR និងសងគមសីុវ ិ។ 
 
២០. ការយិា ័យOHCHR រនពក្ងឹងរិចេសហការររស់ែេួនជាមយួអងគការយុវជន និងរណាត ញ
យុវជនលក្ៅក្រពន័ធ លដ្ឋយគុំក្ទ្ដ ់ការចូ រមួររស់ពួរលគ្រនុងវស័ិយសិទ្ធិមនុសស។ លក្កាមក្រធាន
រទ្សរ  “ យុវជនលក្ការឈរ លដើមបសិីទ្ធិមនុសស” ការយិា ័យOHCHR រនលរៀរចុំឱ្យមានការ
ក្ររួតពានរង្ហវ នយុ់វជនគុំក្ទ្សិទ្ធិមនុសស ។ ក្រុមរលង្ហគ  រនរលងកើតគ្លក្មាងសដ ល ើររមពស់សិទ្ធិ
មនុសសតាមរយៈការចូ រមួររស់ព រដាលៅរនុងសហគ្មន៍ររស់ពួរលគ្ ដូចសដ រនរង្ហា ញលៅ
រនុងវលីដអូែេីៗចុំនួនក្រុំ សដ ក្តូវរនរលង្ហា េះលៅល ើទ្ុំព័រលហវសរ ុរររស់ការយិា ័យOHCHR 16  
ទ្សសនិរជនជាតិ រនលរេះលឆ្ន តសុំសដងការគុំក្ទ្ររស់ពួរលគ្ លដ្ឋយអនរឈនេះរង្ហវ នជ់័យលាភ ី ក្តូវ
រនក្រកាសលៅរនុងក្ពឹតតិការណ៍អរអរសាទ្រទ្ិវាសិទ្ធិមនុសសអនតរជាតិ។ ក្រុមសដ ចូ រមួរនជួរ
ជាមយួអាជាញ ធរជាតិលនសងៗ រមួមាន សមាជិរក្ពឹទ្ធសភា និងតុំណាងមរពីក្រសួងនានាររស់ 
រដ្ឋា ភរិ  និងគ្ណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសសរមពុជា លដើមបពីិភារាអុំពីរញ្ញា យុវជន។ ការយិា ័យ 
OHCHR រនលធវើការសិរាក្សាវក្ជាវសដ មានចុំណងលជើងថា “ចុំលណេះដឹងយុវជន ឥរយិារង និង
ការអនុវតតជារស់សតងសតីពីសិទ្ធិមនុសស និងការង្ហរចូ រមួ”  ទ្ធន សដ រនមរពីការសិរាក្សាវ 
ក្ជាវលនេះនឹង្នដ ់ការរុំណតព់ីការង្ហរចូ រមួររស់យុវជន។ 
 

២១. លដើមបលី ើររមពស់ការការពារដ ់អងគការសងគមសីុវ ិ ការយិា ័យOHCHR រនរញ្េរ់
លសៀវលៅសណនាុំសតីពីការការពារលនេះ សដ រនតារ់សតងល ើងលដ្ឋយមានការពិលក្គេះលយារ ់
ជាមយួសងគមសីុវ ិ។ លសៀវលៅសណនាុំលនេះ រមួមានពត័ម៌ានជារស់សតង រនុងទ្ក្មង់សាមញ្ាមយួ 
លដើមបជីួយ ដ ់រុគ្គ  និងអងគការលនសងៗ រនុងការរលងកើតសននការសនតិសុែ និងសុវតថិភាព និងលដើមបី
រលងកើនការយ ់ដឹងអុំពីយនដការការពារសិទ្ធិមនុសស។ លសៀវលៅសណនាុំលនេះ នឹងក្តូវរនលរេះពុមព
នាយលៅ្មាសទ្ីពីរឆ្ន ុំ២០២០ លហើយនឹងក្តូវរនរញ្េូ  លៅរនុងរមមវធិីទូ្រស័ពទច ័ត លដើមបងី្ហយ
ក្សួ លមើ  និងលក្រើក្រស់។ 
 

IV. ការក្គ្រក់្គ្ងក្រពន័ធយុតតធិម ៌
 

រ - រុំសណទ្ក្មងច់ារ ់នងិក្រពន័ធយុតតធិម ៌
 

  

16 មានលៅល ើលគ្ហទ្ុំពរ័ https://bit.ly/2xL9qud  

https://bit.ly/2xL9qud
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២២. ការយិា ័យOHCHR រនរនតគុំក្ទ្ដ ់រិចេែិតែុំក្រឹងសក្រងលធវើរុំសណទ្ក្មងច់ារ់ និងក្រពន័ធ
យុតតិធម។៌ ការយិា ័យOHCHR និងក្រសួងយុតតិធម៌ រនលធវើជាសហក្រធានថ្នក្រុមការង្ហរ
រលចេរលទ្ស សននររុំសណទ្ក្មងច់ារ ់ និងក្រពន័ធយុតតិធម៌ សដ លដើរតួនាទ្ីជាសាថ រន័សក្មរសក្មួ 
សក្មារ់វស័ិយយុតតិធម។៌ លៅសែមងុិនា ឆ្ន ុំ ២០១៩ សហក្រធានរនអនុមត័សូចនាររក្តួតពិនិតយ
រមួគន  លដើមបគីុំក្ទ្ដ ់សននការយុទ្ធសាញ្ជ្សតអភវិឌ្ឍជាតិ (២០១៩-២០២៣)។ សូចនាររទុំងលនេះ 
រមួរញ្េូ  អនុសាសនរ៍រស់យនតការសិទ្ធិមនុសសអនតរជាតិចុំលពាេះក្រលទ្សរមពុជា រមួទុំងតក្មូវការ
សក្មារច់ារ ់ លគ នលយារយ និងរមមវធិីថាន រ់ជាតិ លដើមបរីុំលពញតាមសតងដ់្ឋរសិទ្ធិមនុសសអនតរ 
ជាតិ។ 
 
២៣. ការយិា ័យOHCHR រនតាមដ្ឋនដុំលណើ រការលៅរនុងការជុំនុុំជក្មេះរតីជាង ៣៥ ររណី។ 
រនុងររណីជាលក្ចើន ការយិា ័យOHCHR រនសលងកតល ើញការមនិលគរពតាមនីតិវធិីក្តឹមក្តូវ និង
រញ្ាតតិធានាការពារការជុំនុុំជក្មេះក្រររលដ្ឋយយុតតិធម ៌ សដ ក្តូវរនការពារលដ្ឋយចារ់សិទ្ធិ
មនុសសអនតរជាតិ រដូ៏ចជា រដាធមមនុញ្ា ថ្នក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងចារជ់ាតិ17  រមួទុំងទរទ់្ង
លៅនឹងការចរែ់េួន សិទ្ធិក្តូវរនលគ្ក្ររឱ់្យដឹងភាេ មៗពីការលចទ្ក្រកាន ់ សិទ្ធិមានតុំណាងក្សរ
ចារ ់ការសនមតជ់ាមុនជាក្រលយាជនដ៍ ់ការលដ្ឋេះស ងឱ្យលៅលក្ៅ ុុំ សិទ្ធិទ្ទ្ួ រនការជុំនុុំជក្មេះ
លដ្ឋយគម នការពនាលព  និងការសនមតថ់ាគម នលទស។ 
 
២៤. ការយិា ័យOHCHR រនរនតរិចេែិតែុំក្រឹងសក្រងររស់ែេួន លដើមបលីធវើឱ្យក្រពន័ធយុតតិធម៌ 
ក្ពហមទ្ណឌ មាន រេណៈវជិាជ ជីវៈ។ លៅថ្ងៃទ្ី0៦ សែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៩ លៅរាជធានីភនុំលពញ រនលរៀរចុំ
រិចេពិភារាសននរចារស់ក្មារ់លមធាវរីនុងក្សុរ លដ្ឋយទញយររទ្ពិលសាធន ៍ និងការអនុវតតជារ់
សសតងររស់អងគជុំនុុំជក្មេះវសិាមញ្ារនុងតុលាការរមពុជា។ រញ្ញា សដ ក្តូវរនពិភារារមួមានការនត ់
ជុំនួយសននរចារល់ៅដុំណារ់កា មុនការជុំនុុំជក្មេះ និងសិទ្ធិរនុងការសនមតថាគម នលទស ការមាន
លព លវលា និងមលធារយក្គ្រក់្គនស់ក្មារ់ការលរៀរចុំលមធាវកីារពាររតី និងជាមលធារយលដ្ឋេះ
ក្សាយដម៏ានក្រសិទ្ធិភាពមយួសក្មារ់ការរ ុំលលាភសិទ្ធិ។ 
 

ែ. ពក្ងងឹនតីរិដា នងិការទ្ទ្ ួរនយុតតធិម ៌

 
២៥. លៅថ្ងៃទ្ី២៧ និងទ្ី២៨ សែមងុិនា ឆ្ន ុំ២០១៩ រនុងភាពជាថ្ដគូ្ជាមយួក្រសួងយុតតិធម ៌
ការយិា ័យOHCHR រនលរៀរចុំសននិសីទ្ថាន រ់ជាតិសតីពីក្រពន័ធយុតតិធមក៌្ពហមទ្ណឌ លៅរាជធានី 
ភនុំលពញ។ សននិសីទ្លនេះ មានលគ រុំណង ពក្ងឹងការសក្មរសក្មួ រវាងតុលាការ ក្ពេះរាជអាជាញ  
និងពនធនាគរ និងលធវើឱ្យដុំលណើ រការមាន រេណៈរទ្ដ្ឋា នលៅរនុងក្រពន័ធយុតតិធមក៌្ពហមទ្ណឌ  សុំលៅ
កាតរ់នថយការពនាលព មនិចុំរច ់ រនុងរិចេដុំលណើ រការនីតិវធិីក្ពហមទ្ណឌ  ការ ុុំែេួនរលណាត េះ
អាសននរយៈលព សវង និងការពនាលព លដ្ឋេះស ងលក្កាយពីរនរញ្េរល់ទស សដ កាេ យលៅជា
ការ ុុំែេួនែុសចារ ់និងលដ្ឋយរុំពាន។ ក្រសួងយុតតិធមរ៌នលរើរយុទ្ធនាការរយៈលព  ៦ សែ លដើមបី
លដ្ឋេះក្សាយររណីសុំណុុំ លរឿងររសទេះលៅតុលាការ សដ នឹងអនុវតតតាមអនុសាសនទ៍្ទ្ួ រនពី

  

17 មាក្តា ៣២ នងិមាក្តា ៣៨ ថ្នរដាធមមនុញ្ា ថ្នក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។  
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សននិសីទ្លនេះ។ លយាងតាមរដ្ឋា ភរិ  ការ ុុំែេួនរលណាត េះអាសននរយៈលព សវង លដ្ឋយសារសតមាន
សុំណុុំ លរឿងលក្ចើន និងលៅក្រម ក្ពេះរាជអាជាញ  និងលមធាវមីានចុំនួនតិច គ្ួរនសុំនឹងការចរែ់េួនមានការ
លរើនល ើង ជាពិលសស រទ្ល មើសទរទ់្ងនឹងលក្គ្ឿងលញៀន។ រងវេះការក្រក្ស័យទរទ់្ងអុំពី 
សា ក្រមសាថ ពរ រណាត  ឱ្យមានការ ុុំែេួនជនជារ់ ុុំលដ្ឋយរុំពាន រនាទ រព់ីពួរលគ្រនរលក្មើ
លទសចរ។់ រនតរនាទ រម់រលទ្ៀត ការយិា ័យOHCHR រនគុំក្ទ្ដ ់រិចេក្រជុុំររស់ “នគ្ររ  
តុលាការ និងពនធនាគរ” លៅរនុងលែតតចុំនួនរនួ សដ ដឹរនាុំលដ្ឋយក្ពេះរាជអាជាញ លែតត លដើមបរីលងកើន
ការក្រក្ស័យទរទ់្ង និងការសចររ ុំស រពត័៌មានរវាងនគ្ររ  តុលាការ និងអាជាញ ធរពនធនាគរ។ 
 
២៦. ការយិា ័យOHCHR រនរនតគុំក្ទ្ដ ់ការរញ្េូ  មូ ដ្ឋា នទ្ិនននយ័ររណីក្ពហមទ្ណឌ  
សដ រចេុរបននលនេះរននិងរុំពុងដុំលណើ រការលៅសាលាដុំរូងទុំងអស់លៅទូ្ទុំងក្រលទ្ស។ មូ ដ្ឋា ន
ទ្ិនននយ័លនេះ ក្តូវរនរចនាល ើងលដើមបរីលងកើនតមាេ ភាព និងក្រសិទ្ធភាពលៅរនុងតុលាការ និងលចៀស
វាងការ ុុំែេួនរលណាត េះអាសននហួសនីតិវធិី និងការពនាលព ការលដ្ឋេះស ង រនាទ រព់ីរនរលក្មើ
លទសរចួ លដ្ឋយល ើររមពស់សិទ្ធិទ្ទ្ួ រនពត័ម៌ាន និងការក្រក្ស័យទរទ់្ងរវាងសាថ រន័នានា 
សក្មារ់ការក្គ្រក់្គ្ងក្រពន័ធយុតតិធម។៌ 
 
២៧. ការយិា ័យOHCHR រនរនតលធវើការតស ូមតិ លដើមបកី្រពន័ធជុំនួយសននរចារដ់ទូ៏្ ុំទូ្លាយ
មយួ និងសក្មារ់ ការអនុមត័លគ នលយារយជាតិជុំនួយសននរចារ។់ ងវកិាជុំនួយសននរចាររ់រស់
រដ្ឋា ភរិ  រនលរើនល ើងដ ់៣០ មុនឺដុលាេ រ លៅឆ្ន ុំ២០១៩ រ ុសនតការទ្ទ្ួ រនជុំនួយសននរចារ ់
សដ ក្តួតពិនិតយលដ្ឋយសាថ រន័រដ្ឋា ភរិ ជាលក្ចើន លៅសតមានភាពសមុគ្សាម ញ។ ការយិា ័យ
OHCHR រននត ់ហិរញ្ារបទនដ ់អងគការមនិសមនរដ្ឋា ភរិ លដើមបគីុំក្ទ្ដ ់ការនត ់ជុំនួយ
សននរចាររ់រស់ពួរលគ្។ តាមរយៈហិរញ្ារបទនររស់ការយិា ័យOHCHR មជឈមណឌ  អររ់ ុំ
ចារស់ក្មារ់សហគ្មន ៍ រននត ់លយារ ់សននរចារ ់ និងការតុំណាងក្សរចាររ់នុងររណី 
ក្ពហមទ្ណឌ  និងរដារបលវណីយា ងលហាចណាស់រច៏ុំនួន ៤៧ ររណីសដរ ទរទ់្ងនឹងរញ្ញា ដីធេី និង
សិទ្ធិ ុំលៅដ្ឋា ន។ លទេះរីជាររណីមយួចុំនួនរនុងចុំលណាមររណីទុំងលនាេះ សថិតលក្កាមការពិនិតយ
ពិចរណាររស់តុលាការរ៏លដ្ឋយរអ៏នរទ្ទ្ួ ជុំនួយសននរចារ់ទុំងអស់ ក្តូវរនលដ្ឋេះស ងលក្កាម
ការក្តួតពិនិតយតាមនេូវតុលាការ តាមរយៈលនេះគ្ឺលដើមបលីជៀសវាងការ ុុំែេួនរយៈលព យូរ លៅរនុង
ដុំណារក់ា  ុុំែេួនរលណាត េះអាសនន។ លនេះរង្ហា ញពីសារៈសុំខានថ់្នការទ្ទ្ួ រនជុំនួយសននរ
ចារល់ៅរនុងដុំណារ់កា ដុំរូងថ្នដុំលណើ រការររស់តុលាការ ដូចជាការមានជុំនួយសននរចារ ់ 
ជាលរឿយៗរុំណតថ់ាលតើរុគ្គ មាន រអ់ាចចូ រមួ ឬអត ់រនុងនីតិវធិីពារព់ន័ធក្រររលដ្ឋយអតថន័យ។18 
 
២៨. រនុងសែររកដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០១៩ ការយិា ័យOHCHR រនលចញនាយររយការណ៍សតីពី “ការកាត់
លទសលដ្ឋយមហាជន” 19  សដ រនចងក្រងជាឯរសារនូវឧរបតតិលហតុចុំនួន ៧៣ ថ្នអុំលពើហិងា

  

18  សូមលមើ គ្ណៈរមាម ធកិារសិទ្ធិមនុសស លសចរតីពនយ ់ទូ្លៅ ល ែ ៣២  សតីពីសិទ្ធិលសមើគន ចុំលពាេះមុែតុលាការ (២០០៧)នងិសាលារតី និងការជុំនុុំជក្មេះរតី
ក្រររលដ្ឋយយុតតិធម ៌រថាែណឌ  ១០ ។ 
 

19 ការយិា ័យឧតតមសនងការអងគការសហក្រជាជាតទិ្ទ្ ួរនទុរសិទ្ធមិនុសស ការកាតល់ទសលដ្ឋយមហាជន៖ ការរង្ហក រ និងការល េ្ើយតរចុំលពាេះ“ ការកាតល់ទស
លដ្ឋយមហាជន ”លៅរមពុជា។ មានលៅល ើលគ្ហទ្ុំពរ័ https://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/report/other-report/OHCHR%20Report%20EN.pdf.  
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លដ្ឋយហវូងមនុសស ការវាយក្រហារ និងសរមមភាពលធវើទុ្រេរុរលមនញក្រឆ្ុំងនឹងរុគ្គ  សដ ក្តូវលគ្
លចទ្ក្រកានថ់ាជាអុំលពើអារធមរ ចរព់ីឆ្ន ុំ២០១០ ដ ់ ឆ្ន ុំ២០១៨។ លនេះ ជាការវភិាគ្រឋម ថ្នអុំលពើ
ហិងាក្រឆ្ុំងនឹងរុគ្គ សររលនេះលៅរមពុជា ររយការណ៍រនរុំណតរ់តាត ជុំរុញលៅពីលក្កាយអុំលពើ
ហឹងាសររលនេះ រមួទុំងការក្រកានពូ់ជសាសន ៍ សដ មានជាយូរមរលហើយ និង 
ឥរយិារទ្សងគមលរ ើសលអើង ការែវេះការលជឿទុ្រចិតតល ើក្រពន័ធយុតតិធមន៌េូវការ ភាពក្រីក្រ និងរងវេះការ
អររ់ ុំ។ ការយិា ័យOHCHR រនលធវើការជាមយួនគ្ររ  លដើមបនីសពវនាយររយការណ៍លនេះ និង
លដើមបគីុំក្ទ្ដ ់ការរលងកើត និងការអនុមត័លគ ការណ៍សណនាុំសតីពីរិចេអនតរាគ្មនរ៍រស់នគ្ររ 
រនុងររណីសររលនេះ។ ការយិា ័យOHCHR រនលរើរយុទ្ធនាការនសពវនាយពារព់ន័ធនឹងររណីការ
កាតល់ទសលដ្ឋយមហាជនរយៈលព ជាង ៥ សែល ើរញ្េរទូ់្រទ្សសន ៍ និងវទិ្យុជាតិ20 កាសសត និង
លៅល ើរណាត ញសងគម។ 
 

គ្. សិទ្ធទិ្ទ្ ួរនយុតតធិមស៌ក្មារជ់នពកិារ 
 
២៩. ការយិា ័យOHCHR រនរនតអនុវតតគ្លក្មាងរមួគន ររស់ែេួន ជាមយួរមមវធិីអភវិឌ្ឍន៍សហ
ក្រជាជាតិ (UNDP) អុំពីសិទ្ធិទ្ទ្ួ រនយុតតិធម៌សក្មារជ់នពិការ លដ្ឋយលផ្លត តល ើការរសាង
សមតថភាព។ ការយិា ័យOHCHR រនចូ រមួចុំសណររនុងការអភវិឌ្ឍររស់រដ្ឋា ភរិ នូវ
សននការយុទ្ធសាញ្ជ្សតជាតិ សតីពីពិការភាព ២០១៩-២០២៣ ដុំណារក់ា ទ្ីពីរ សុំលៅនត ់សិទ្ធិ
អុំណាច និងធានាការដ្ឋររ់ញ្េូ  ជនពិការ រមួទុំងលៅរនុងវស័ិយយុតតិធម។៌ ដុំលណើ រការលធវើលសចរតី
ក្ពាងលនេះ រនជួយ រនុងការរសាងសមតថភាពររស់សមាជិរក្រុមក្រឹរាសរមមភាពជនពិការ សាថ រ័ន
រដាទ្ទ្ួ ែុសក្តូវរនុងការពក្ងឹងរិចេែិតែុំក្រឹងសក្រងថាន រជ់ាតិ សតីពីសិទ្ធិជនពិការ រដូ៏ចជាអងគការ
ទុំងឡាយសដ តុំណាងឱ្យជនពិការ។ លៅថ្ងៃទ្ី២២ សែលមសា ឆ្ន ុំ២០២០ ការយិា ័យOHCHR 
រនចូ រមួលៅរនុងក្រុមការង្ហរសដ ដឹរនាុំលដ្ឋយក្រុមក្រឹរាសរមមភាពជនពិការ លដើមបពីិភារាអុំពី
ការពិនិតយល ើងវញិនាលព ខាងមុែ នូវចារ់សតីពីការការពារ និងល ើររមពស់សិទ្ធិជនពិការភាព។ 
ដុំលណើ រការក្តួតពិនិតយជានេូវការរនចរល់នតើមលធវើលៅសែឧសភា ឆ្ន ុំ២០២០ លហើយការយិា ័យ 
OHCHR នឹងរនតលធវើការតស ូមតិ លដើមបឱី្យចារល់នេះក្សរតាមចារសិ់ទ្ធិមនុសសអនតរជាតិ ជា
ពិលសស អនុសញ្ញា សតីពីសិទ្ធិជនពិការ សដ រមពុជារននត ់សចេ រន័ ឆ្ន ុំ២០១២។ 
 
៣០. តាមរយៈរមមវធិីរណតុ េះរណាត   និងការគុំក្ទ្លដ្ឋយផ្លទ  ់ ការយិា ័យOHCHR រនរលងកើន
សមតថភាពអងគការសងគមសីុវ ិ សដ តុំណាងឱ្យជនពិការ រនុងការចងក្រងឯរសារ និងតាមដ្ឋន
ររណីរ ុំលលាភសិទ្ធិមនុសស និងការរ ុំលលាភរុំពានល ើជនពិការ លៅលែតតរនាទ យមានជ័យ លែតតរត់
ដុំរង និងលែតតលសៀមរារ។ អងគការទុំងលនេះ រនរញ្ជូ នសុំណុុំ លរឿងចុំនួន ៥០ ររណី រមួរញ្េូ  ទុំង 
១៥ ររណីសដ ពារព់ន័ធនឹងញ្ជ្សតី លៅយនតការរនុងក្រពន័ធតុលាការ និងយនតការលក្ៅក្រពន័ធតុលាការ។ 
 
៣១. តាមរយៈហិរញ្ារបទនររស់ការយិា ័យOHCHR អងគការជុំនួយសននរចារថ់្នរមពុជា សដ 
ជាអងគការមនិសមនរដ្ឋា ភរិ  រននត ់ក្រឹរាលយារ ់សននរចារដ់ ់មនុសសចុំនួន ១៦ នារ់ និង
តុំណាងក្សរចារដ់ ់មនុសស ១៣ នារ ់ លនសងលទ្ៀត សដ មានពិការភាពនេូវកាយ និងនេូវចិតត។ 

  

20 ការក្រកាសអុំពីលសវាសាធារណៈ មានលៅល ើលគ្ហទ្ុំពរ័ https://bit.ly/2yyYuA4. 
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ការយិា ័យOHCHR រនគុំក្ទ្អងគការលនេះ រនុងការរលងកើតលគ ការណ៍សណនាុំជារស់សតង សតីពី
ជុំនួយសននរចារស់ក្មារជ់នពិការ សដ ពារព់ន័ធនឹងការពិលក្គេះលយារ ់ជាមយួលវទ្ិកាតុំណាងជន
ពិការ។ 
 
៣២. ការយិា ័យOHCHR រនគុំក្ទ្ដ ់គ្លក្មាងក្រតិរតដិការមនិដ្ឋរ់ក្ចវា រ ់ ថ្នអងគការចិតត
សងគមអនតរវរបធមរ៌មពុជា សដ ពារ  និងនត ់ការសាត រនីតិសមបទដ ់រុគ្គ សដ មានពិការ
ភាពនេូវចិតត សដ ក្តូវរនចរល់សារ ឬក្តូវរនរង្ហេ ុំងរូរកាយ លដ្ឋយសមាជិរក្គ្ួសារ រនុងររណីជា
លក្ចើនលដ្ឋយសារសតការមារង់្ហយ និងរងវេះ ទ្ធភាពទ្ទ្ួ រនការពារ ។ តាមរយៈការង្ហរ
ររស់អងគការលនេះ មានមនុសសចុំនួន ៧៨ នារ់ ក្តូវរនលដ្ឋេះស ង និងលធវើសមាហរណរមមពួរលគ្លៅ
រនុងសហគ្មន ៍លៅចលនាេ េះសែមងុិនា និងសែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៩ ។ 
 

 . គុំក្ទ្រុំសណទ្ក្មងព់នធនាគរ 
 
៣៣- ចុំនួនជនជារ់ ុុំលៅរមពុជា រនរនតលរើនល ើង។ លទេះរីជាលក្ចើនចលងអៀតសណនរតី ការលក្រើ
ជលក្មើសលនសងរនុងការ ុុំែេួន រមួទុំងការដ្ឋរក់្ររធ់ានាឱ្យលៅលក្ៅ ុុំ លក្កាមការក្តួតពិនិតយររស់
តុលាការ និងការពយួរលទស លៅសតមានរុំណត។់ រនុងអុំ ុងសែមនីា និងសែលមសា ឆ្ន ុំ២០២០ 
ការយិា ័យOHCHR រនជួរជាមយួអាជាញ ធរតុលាការរាជធានីភនុំលពញ លដើមបតីស ូមតិសក្មារ់ការ
ដ្ឋរឱ់្យលៅលក្ៅ ុុំញ្ជ្សតីមានថ្នទលពាេះ ២៥ នារ ់ និងញ្ជ្សតីមានរូនតូចៗ សដ រុំពុងសថិតរនុងការ ុុំែេួន 
រលណាត េះអាសនន។ ែវេះខាតការទ្ទ្ួ រនជុំនួយសននរចារ ់ ញ្ជ្សតីទុំងលនាេះរនដ្ឋរ់ពារយលសនើសុុំលៅ
លក្ៅ ុុំ លដ្ឋយមានការគុំក្ទ្ពីអងគការមនិសមនរដ្ឋា ភរិ ជាតិ សដ មានរលងកើតសរររទ្ពារយសុុំលៅ
លក្ៅ ុុំសដ មាន រេណៈសាមញ្ា។ មានររីចលក្មើនគ្ួរឱ្យសាវ គ្មន ៍ ញ្ជ្សតី ១២ នារ់ ក្តូវរនលដ្ឋេះ
ស ងពីការ ុុំែេួន អនរែេេះលៅលក្ៅ ុុំ និងែេេះលទ្ៀតរនាទ រព់ីការជុំនុុំជក្មេះររស់ពួរលគ្ក្តូវរន 
ពលនេឿន។ ការយិា ័យOHCHR នឹងរនតលធវើការតស ូមតិសក្មារទ់្ក្មងស់រររទ្ពារយសុុំលៅលក្ៅ ុុំ
សដ មាន រេណៈសាមញ្ាជាងមុន លដើមបលីក្រើក្រស់ឱ្យកានស់តទូ្ ុំទូ្លាយសងមលទ្ៀត។ 
 
៣៤. ការយិា ័យOHCHR រនរនតឃ្េ ុំលមើ ទ្ីតាុំង និង រេែណឌ ថ្នការ ុុំែេួន និងក្រក្ពឹតតរមម
ល ើជនជារ់ ុុំ។ រដ្ឋា ភរិ មនិរនអនុញ្ញា តឱ្យលធវើសុំភាសនជ៍ាសមាៃ ត់ “ក្សរតាមចារ់សតីពី
ពនធនាគរ” ល ើយ។ ការយិា ័យOHCHR រនររល ើញជាលទ្ៀតទតថ់ា  រេែណឌ ថ្នការ ុុំែេួន
ជាទូ្លៅ មនិរុំលពញតាមរទ្ដ្ឋា នអនតរជាតិលទ្ រមួទុំង អុំពីការទ្ទ្ួ រនការសងររាសុែភាពររស់
អនរជារ ុ់ុំ និងការពារ សននរលវជជសាញ្ជ្សត អនាមយ័ និងការសួរសុែទុ្រេពីសមាជិរក្គ្ួសារ និង
តុំណាងក្សរចារន់ងសដរ។ 
 
៣៥. ការយិា ័យOHCHR រនចងក្រងជាឯរសារនូវការសាេ រច់ុំនួន ៣ នារ ់ លៅរនុងមនទីរ ុុំ 
ឃ្ុំង។ រនុងររណីពីរ អគ្គនាយរដ្ឋា នពនធនាគររនចតវ់ធិានការសរតក្មូវមយួចុំនួន លទេះជាដូលចនេះ
រតី អាជាញ ធរមនិរនររល ើញភស័តុតាងណាមយួពីការលធវើទរុណរមម ឬការលធវើររល ើយ។ 
ការយិា ័យOHCHR មនិអាចរញ្ញជ រអ់ុំពីថាលតើការលសុើរអលងកតទុំងលនាេះ រន ឬមនិរនរុំលពញ
តាមលគ ការណ៍ឯររាជយភាព មនិ ុំលអៀង តមាេ ភាព និងភាពរហ័សរហួនល ើយ។ រនុងររណីទ្ីរ ី
សដ រនលរើតល ើងលៅលែតតរនាទ យមានជ័យ កា ពីសែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៩ មានមញ្ជ្នតីនគ្ររ ចុំនួន ២ 
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នារ ់ ក្តូវរនលចទ្ក្រកានព់ារព់ន័ធនឹងការសាេ រល់នេះ លហើយលៅសតសថិតរនុងការ ុុំែេួនរលណាត េះ
អាសននលៅល ើយ។ 
 
៣៦. រណឌិ តយសភានគ្ររ រមពុជា រនរញ្េូ  លមលរៀនងមីមយួ គ្ឺអនុសញ្ញា សតីពីសិទ្ធិជនពិការ រនុង
ការរណតុ េះរណាត  រយៈលព  ៤ សែ សក្មាររ់ុគ្គ ិរពនធនាគរងមី។ ការរណតុ េះរណាត  លនេះ សដ 
ក្តូវរននត ់លដ្ឋយការយិា ័យOHCHR ក្គ្រដណត រ់ល ើចារ់ជាតិ និងចារអ់នតរជាត ិក្ររែ័ណឌ
ទរទ់្ងនឹងការ ុុំែេួន រមួទុំងរតិកាសញ្ញា អនតរជាតិសតីពីសិទ្ធិព រដា និងសិទ្ធិនលយារយ និង 
អនុសញ្ញា ក្រឆ្ុំងទរុណរមម និងការក្រក្ពឹតតមរល ើែេួន ឬទ្ណឌ រមមឯលទ្ៀត សដ លឃ្រលៅ 
អមនុសសធម ៌ឬរលនាថ ររនាទ រ។ 
 
៣៧. ការយិា ័យOHCHR និងគ្ណៈរមាម ធិការជាតិក្រឆ្ុំងទរុណរមម 21  រនលរៀរចុំវគ្គរណតុ េះ 
រណាត  រមួគន ចុំនួន ៤ សុំលៅល ើររុំពស់ការយ ់ដឹងដ ់មញ្ជ្នតីអនុវតតចារន់ិងមញ្ជ្នតីពនធនាគរ។ 
វគ្គរណតុ េះរណាត  លនេះ រនក្ររពធលធវើលៅលែតតរុំពងច់ម លែតតរុំពត លែតតថ្ក្ពសវង និងលែតតសាវ យលរៀង 
ចលនាេ េះពីថ្ងៃទ្ី២៤ សែតុលា ដ ់ថ្ងៃទ្ី២៨ សែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៩ វគ្គរណតុ េះរណាត  លនេះ លផ្លត តសុំខាន់
ល ើតួនាទ្ី និងអាណតតិររស់គ្ណៈរមាម ធិការជាតិក្រឆ្ុំងទរុណរមម។ លដ្ឋយមានរិចេសហការ
ជាមយួក្ពេះរាជអាជាញ លែតត ការយិា ័យOHCHR រនលធវើរទ្រង្ហា ញសលងេរ សក្មារម់ញ្ជ្នតីអនុវតត
ចារស់តីពីការរង្ហក រទរុណរមម ការលក្រើក្រស់រមាេ ុំង និងសិទ្ធិលៅលព ចរែ់េួន លៅលែតតសាវ យលរៀង 
និងលែតតតាសរវ លៅថ្ងៃទ្ី១៩ និងទ្ី២៦ សែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៩ លនសងៗគន ។ 
 
៣៨. វរិតតិរូវដី- ១៩ រង្ហា ញពីហានិភយ័ធៃនធ់ៃរដ ់ជនជារ ុ់ុំរនុងពនធនាគរ ជាពិលសស ការដ្ឋរ់
មនុសសលក្ចើនចលងអៀតសណនជាយូរមរលហើយ សដ មនិអាចឱ្យពួរលគ្ររាគ្ុំលាតពីគន រន។ លៅថ្ងៃទ្ី
២០ សែមនីា ឆ្ន ុំ២០២០ ក្រសួងមហាថ្នទ រនផ្លអ រជារលណាត េះអាសននរា ់ដុំលណើ រទ្សសនរិចេលៅ
តាមពនធនាគរ ជាវធិានការរង្ហក រ។ លសចរតីសណនាុំជារនតរនាទ រ ់ តក្មូវឱ្យដ្ឋរែ់េួនលៅដ្ឋច់លដ្ឋយ
ស រ (ចតាត  ីស័រ) រនុងរយៈលព  ១៤ ថ្ងៃ ដ ់ជនជារ ុ់ុំសដ លទ្ើរនឹងចូ ងមី។ រដ្ឋា ភរិ រន
រញ្ញជ រថ់ា ែេួនរនពលនេឿនដុំលណើ រការលចទ្ក្រកាន ់ រមួទុំង ការលក្រើក្រស់ក្ររ់ធានាឱ្យលៅលក្ៅ ុុំ 
ចុំលពាេះរទ្ ហុ លដើមបរីនធូររនថយភាពចលងអៀតសណនររស់ពនធនាគរ។ លៅថ្ងៃទ្ី០៦ សែលមសា ឆ្ន ុំ
២០២០ ការយិា ័យOHCHR មូ និធិររស់អងគការសហក្រជាជាតិសក្មាររុ់មារ (UNICEF) 
និងអងគការសហក្រជាជាតិសក្មារស់មភាពលយនឌ្័រ និងអងគការនត ់សិទ្ធិអុំណាចដ ់ញ្ជ្សតី (UN-
Women) រនលនញើ ិែិតរមួគន មយួលៅក្រសួងក្រសួងយុតតិធម ៌ ក្រសួងមហាថ្នទ និងអគ្គនាយរដ្ឋា ន
ពនធនាគរ តស ូមតិឱ្យមានការលដ្ឋេះស ងជនជារ់ ុុំ រនុងសាថ នភាពសដ ង្ហយរងលក្គេះលដ្ឋយសារ
ជុំងឺរូវដី-១៩ រមួទុំង ញ្ជ្សតីមានថ្នទលពាេះ ជនចស់ជរា និងជនជារ ុ់ុំសដ មានជុំងឺក្រចុំកាយ។ 
ការយិា ័យOHCHR មនិរនទ្ទ្ួ ការល្េើយតរចុំលពាេះ ិែិតលនាេះលទ្ លហើយរម៏និរនដឹងអុំពី
ការលដ្ឋេះស ងអនរលទស និងជនជារ ុ់ុំ លដ្ឋយមូ លហតុជុំងឺរូវដី-១៩ សដរ។ 

 

V. សិទ្ធលិសដារចិេ នងិសងគមរចិេ 
  

21 យនតការរង្ហក រថាន រជ់ាតរិរស់ក្រលទ្សរមពុជា លក្កាមពធិសីាររសនថមថ្នអនុសញ្ញា ក្រឆ្ុំងទរុណរមម និងការក្រក្ពតឹតមរល ើែេួន ឬទ្ណឌ រមមឯលទ្ៀត សដ លឃ្រលៅ
អមនុសសធម ៌ឬរលនាថ ររនាទ រ។ 
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រ. សាថ នភាពសិទ្ធដិធីេ ីនងិ ុំលៅដ្ឋា ន 
 
៣៩. រញ្ញា ក្រឈមលៅសតមានរនុងវស័ិយដីធេី និងសិទ្ធិ ុំលៅដ្ឋា ន លដ្ឋយសារសតការរលណត ញលចញ
លដ្ឋយរងេុំ រែវេះរទ្ដ្ឋា នក្តឹមក្តូវសតីពីការតាុំងទ្ី ុំលៅងមី និងរយៈលព សវង សមុគ្សាម ញ មនិ
ចាស់លាស់ និងការចុំណាយក្ររល់ក្ចើនរនុងដុំលណើ រការនត ់រ័ណណ រមមសិទ្ធិដីធេី។ ការសរងសចរ ការ
 រ ់និងការលក្រើក្រស់ដីធេីរនរនតដុំលណើ រការតាមក្រពន័ធវនិិលយាគ្ សដ មានវសិមភាពរចនាសមព័នធ 
សដ ជេះឥទ្ធិព មនិសមាមាក្តលៅល ើរុគ្គ សដ រស់លៅរនុងភាពក្រីក្រ និងរនុងសាថ នភាពង្ហយរង
លក្គេះ។ មនិមានចារ ់ឬលគ នលយារយរដាងមី ទរទ់្ងនឹងសិទ្ធិដីធេី និងសិទ្ធិ ុំលៅដ្ឋា ន ក្តូវរន
រលងកើតល ើង ឬអនុមត័ល ើយ។ 
 
៤០. ការយិា ័យOHCHR រនទ្ទ្ួ ញតតិពីរុគ្គ  និងក្រុមមយួចុំនួនសដ សសវងររអនតរាគ្មន៍
ររស់ែេួន រនុងរញ្ញា ទ្ុំនាស់ដីធេី រមួទុំងសហគ្មន៍សដ រស់លៅរនុងតុំរនក់ារពារធមមជាតិសដ រុំពុង
ក្រឈមនឹងហានិភ័យពីការរលណត ញលចញលដ្ឋយរងេុំ។ ការយិា ័យOHCHR រនចុេះលធវើទ្សសន
រិចេជារស់សតង លដើមបសីសវងររការពិត រនជួរលធវើការជាមយួអាជាញ ធរពារព់ន័ធ រនលធវើការសក្មរ
សក្មួ រិចេសនទនារវាងអាជាញ ធរមូ ដ្ឋា ន និងភាគ្ីសដ រងន រ េះពា ់ រនឃ្េ ុំលមើ ការង្ហរររស់
យនតការលដ្ឋេះក្សាយវវិាទ្ និងរននត ់ជុំនួយសននររលចេរលទ្សដ ់សហគ្មនន៍ិងអងគការសងគម 
សីុវ ិ។ ការយិា ័យOHCHR រនចូ រមួនងសដរ រនុងក្រុមសក្មរសក្មួ វស័ិយដីធេី សដ មាន
សមាសភាពទ្ីភាន រ់ង្ហរអងគការសហក្រជាជាតិ ថ្ដគូ្អភវិឌ្ឍន៍ និងអងគការសងគមសីុវ ិ សដ លធវើ 
ការល ើរញ្ញា ដីធេី និងនទេះសសមបង លវទ្ិកាលនេះសក្មរសក្មួ ការសចររ ុំស រពត័ម៌ាន និងនត ់ 
 ទ្ធភាពដ ់សរមមភាពសក្មរសក្មួ ។ 
 
៤១. លៅសែមងុិនា ឆ្ន ុំ២០១៩ រនុងការរនតឃ្េ ុំលមើ វវិាទ្ដីធេីទរទ់្ងនឹងសមបទនដីលសដារិចេ 
ការយិា ័យOHCHR រនុងភាពជាថ្ដគូ្ជាមយួអងគការអុរសាវ ម (Oxfam) រនលរៀរចុំរិចេពិភារាព
ហុភាគ្ីពារព់ន័ធ សដ មានចុំណងលជើងថា “ការវនិិលយាគ្ផ្លទ  ់ពីររលទ្សលដ្ឋយមានការទ្ទ្ួ ែុស
ក្តូវរនុងវស័ិយរសិរមមលៅរមពុជា”។ រិចេពិភារារនរុំណតព់ីភាពចលនាេ េះក្រលហាងថ្នក្ររែណឌ
សមបទនដីលសដារិចេ និងរនដ្ឋរល់ចញជាអនុសាសន៍សក្មាររ់ដ្ឋា ភរិ ។ ជា ទ្ធន  អាជាញ  
ធរមូ ដ្ឋា នលៅរនុងលែតតរុំពងស់ពឺ លែតតមណឌ  គ្ីរ ី លែតតរតនគ្ិរ ី និងលែតតសទឹងសក្តងរនចូ រមួរនុង
ដុំលណើ រការក្សមុេះក្សម ួជានេូវការ លដើមបលីដ្ឋេះក្សាយទ្ុំនាស់ដីធេីសដ មានពារព់ន័ធនឹងក្រុមហ ុន
ឯរជន។ 
 
៤២. ការយិា ័យOHCHR រនលក្រើក្រស់ ទ្ធន ថ្នការសិរាសែឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៨ ររស់ែេួន 
សដ មានចុំណងលជើងថា “វាយតថ្មេន រ េះពា ់ថ្នសមបទនដីសងគមរិចេល ើជីវភាពរស់លៅររស់
ក្រជាព រដាលៅតុំរនជ់នរទ្” 22  ជាមូ ដ្ឋា នសក្មារ់ការតស ូមតិជាមយួអាជាញ ធរជាតិ និងអាជាញ  
ធរមូ ដ្ឋា ន។ សមបទនដីសងគមរិចេអនុញ្ញា តឱ្យមានការលនទរដីរដាលៅក្រជាព រដាក្រីក្រ ឬរុគ្គ  

  

22 លមើ លគ្ហទ្ុំពរ័  
https://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/InfoNotes/Finding%20SLC%20Infographic%20with%202cm%20bleed-0%20Sep%202019%20low.pdf.  
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និងក្គ្ួសារសដ គម នដីធេី សក្មារល់គ រុំណងលធវើ ុំលៅដ្ឋា ន និងរលងកើតក្ររច់ុំណូ  ដូចជា
រសិរមមជាលដើម។ លៅសែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៩ ការយិា ័យOHCHR និងអងគការទ្ិនននយ័អុំពីអភវិឌ្ឍ
រមពុជា រនន ិតក្កាហវិរពត័ម៌ានសដ សលងេរចុំណុចសដ រនររល ើញសុំខាន់ៗ ថ្នររយ-
ការណ៍លនេះ និងឯរសារអងគលហតុមយួសតីពីដុំលណើ រការនត ់ដីសមបទនសងគមរិចេ ។ ការយិា ័យ 
OHCHR ររ៏នចុេះលៅពិនិតយជារស់សតងនងសដរលៅលែតតរុំពត លែតតមណឌ  គ្ីរ ីនិងលែតតក្ពេះសីហនុ 
លដើមបពីិភារាអុំពី ទ្ធន  និងអនុសាសន៍ថ្នការសិរាជាមយួអាជាញ ធរមូ ដ្ឋា ន និងក្រជាជន។ 
លៅសែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៩ ការយិា ័យOHCHR រនលរៀរចុំរិចេពិលក្គេះលយារ ់ថាន រ់ជាតិមយួ លដើមបី
ពិភារាលមលរៀនរទ្ពិលសាធនន៍ិងវធិីលៅថ្ងៃមុែ។ អនុសាសនគ៍្នេឹេះៗមយួចុំនួន រមួមាន ការលធវើការ
វាយតថ្មេន រ េះពា ់សងគម និងររសិាថ ន មុនលព នឹងនត ់សមបទនដីសងគមរិចេ លហើយលចញឲ្យ
សក្មារ់សតដីសមបទនសងគមរិចេល ើដីណាសដ ជារន់ឹងដីររស់ក្រុមជនជាតិលដើមភាគ្តិច លៅ
លព សដ ពួរលគ្ដ្ឋរព់ារយសុុំរមមសិទ្ធិឯរជន ឬរមមសិទ្ធិសមូហភាព ក្តូវរនដុំលណើ រការ និងវាយ
តុំថ្ យា ងលពញល ញសតរ ុលណាណ េះ។ 
 
៤៣. ការយិា ័យOHCHR រនរនតតស ូមតិជាមយួអាជាញ ធរល ើររណីរលណត ញលចញលដ្ឋយរុំពាន 
រមួទុំងរនុងការគុំក្ទ្ដ ់ការពិលក្គេះលយារ ់ជាមុនជាមយួក្គ្ួសារ និងរុគ្គ សដ រងន រ េះពា ់ 
នីតិវធិីតាុំងទ្ី ុំលៅងមី សិទ្ធិទ្ទ្ួ រនពត័ម៌ាន និងសុំណង។ លនេះរមួទុំងការចូ រមួជាមយួក្រសួង
លរៀរចុំសដនដី នគ្រូរនីយរមម និងសុំណង ់ សតីពីសុំណងដ ់សហគ្មនស៍ដ រងន រ េះពា ់ ។ 
ការយិា ័យOHCHR រនរុំលពញលរសររមមឃ្េ ុំលមើ ចុំនួន ៧ ទរទ់្ងនឹងការរលណត ញលចញ
សដ នឹងលរើតមាន ចុំលពាេះក្រជាព រដាក្រមាណជា ២.០០០ ក្គ្ួសារ លៅទូ្ទុំងលែតតរុំពងធ់ុំ លែតត
លកាេះរុង រាជធានីភនុំលពញ លែតតលពាធិ៍សាត់ និងលែតតក្ពេះសីហនុ។ រនុងររណីមយួការយិា ័យ 
OHCHR រនចរចរឱ្យមានការពនាលព ការរលណត ញសហគ្មនល៍ចញ និងការនត ់ដីសមបទន
សងគមរិចេជារនតរនាទ រ ់ លដ្ឋយអាជាញ ធរមូ ដ្ឋា នដ ់ក្រជាព រដាចុំនួន ៣១ ក្គ្ួសារ សដ រងន 
រ េះពា ់។ រនុងររណីពីរលនសងលទ្ៀត សដ ររណីមយួពារព់ន័ធនឹងក្រជាព រដា ១.០០០ ក្គ្ួសារ 
សដ ក្តូវរនរលណត ញលចញលដ្ឋយរុំពាន លៅរនុងលែតតរុំពងធ់ុំ និងររណីមយួលនសងលទ្ៀតពារព់័នធ
នឹង ៣៤៧ ក្គ្ួសារ សដ ក្រឈមនឹងការរលណត ញលចញរនុងលែតតលពាធិសាត ់ លដ្ឋយសារការសាង
សងទ់្ុំនរវ់ារអីគ្គិសនី អាជាញ ធរមូ ដ្ឋា នយ ់ក្ពមលដ្ឋេះក្សាយវវិាទ្ដីធេី និងនត ់សុំណងដ ់ក្គ្ួសារ
ក្រជាព រដាសដ ក្តូវរលណត ញលចញ។ គ្ិតក្តឹមសែឧសភា ឆ្ន ុំ២០២០ សុំណងមនិទន់ក្តូវរននត
 ់លៅល ើយលទ្។ 
 

៤៤. ការយិា ័យOHCHR រនរនតលធវើការសិរាល ើរសនេងតាុំងទ្ី ុំលៅងមី ចុំនួន ១៧ រសនេង លៅ
រមពុជា លដ្ឋយលធវើរទ្សមាភ សន៍ ៤៣ ភាគ្រយ ថ្នក្គ្ួសារសដ រងន រ េះពា ់ ក្រមាណ ២.៣៤១ 
នារ។់ ការសិរាលនេះនឹងក្តូវលចញនាយលៅឆ្ន ុំ២០២០ រមួជាមយួលសចរតីក្ពាងលគ ការណ៍
សណនាុំសតីពីការរលណត ញលចញ និងការតាុំងទ្ី ុំលៅងមី។ 
 
 

៤៥. លៅសែមនីា ឆ្ន ុំ២០២០ ការយិា ័យOHCHR និងអងគការកាេ ហាន សដ ជាអងគការសិទ្ធិញ្ជ្សតី 
រនលរេះពុមព នាយក្ពឹតតរក្តព័តម៌ាន ចុំនួន ៦ សដ សសវងយ ់ពីទ្ុំនារទ់្ុំនងរវាងសិទ្ធិលសដារិចេ 
សងគមរិចេ និងវរបធមរ៌រស់ញ្ជ្សតី ការរ ុំលលាភសិទ្ធិដីធេី និងសិទ្ធិ ុំលៅដ្ឋា នលៅរមពុជា ។23  
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៤៦. តាមសុំលណើ ររស់ក្រសួងយុតតិធម ៌រនុងសែវចិឆិកាឆ្ន ុំ ២០១៩ ការយិា ័យOHCHR រនលរើរវគ្គ
រណតុ េះរណាត  ក្គ្ូរលង្ហគ  ដ ់មញ្ជ្នតីនាយរដ្ឋា នសនាធ នរមម និងយុតតិធមម៌ូ ដ្ឋា ន លៅរាជធាន ី
ភនុំលពញ។ វគ្គរណតុ េះរណាត  ក្គ្ូរលង្ហគ  លនេះ រនលរៀរចុំល ើងលដ្ឋយមានភាពជាថ្ដគូ្ជាមយួអងគការ
សងគមសីុវ ិលនសងៗ វគ្គរណតុ េះរណាត  លនេះរននត ់ការសណនាុំសតីពីយនតការលដ្ឋេះក្សាយរណតឹ ង
តវា លក្ៅក្រពន័ធតុលាការ លដ្ឋយលផ្លត តជាពិលសសល ើវវិាទ្ដីធេីទរទ់្ងនឹងលយនឌ្រ័។ ការយិា ័យ
OHCHR រនឃ្េ ុំលមើ  និងគុំក្ទ្ដុំលណើ រការសនាធ នរមម (សក្មុេះសក្មួ ) មយួ លៅរនុងលែតត
មណឌ  គ្ីរ ី រវាងក្រុមហ ុនលៅស ូសុរហវីន និងសហគ្មនជ៍នជាតិលដើមភាគ្តិចពូនង។ ការក្សមុេះ
ក្សម ួលនេះ សដ រនចរល់នតើមលៅឆ្ន ុំ ២០១៧ រនលដ្ឋេះក្សាយនូវដីក្រថ្ពណីសដ នត ់លៅឱ្យ
ក្រុមហ ុនជាសមបទនដីលសដារិចេ។ លដ្ឋយមានការគុំក្ទ្ពីការយិា ័យOHCHR វវិាទ្ដីធេីភាគ្
លក្ចើនសដ ទរទ់្ងនឹងតុំរន់សមូហភាពក្តូវរនលដ្ឋេះក្សាយ លហើយនឹងក្តូវរញ្េូ  លៅរនុងពារយសុុំ
រណ័ណ រមមសិទ្ធិដីសមូហភាព។ 
 
៤៧. លៅសែររកដ្ឋ ឆ្ន ុំ ២០១៩ ការយិា ័យOHCHR រនលរៀរចុំរមមវធិីរណតុ េះរណាត  មយួសតីពី
ការអនុវតតអាជីវរមមក្រររលដ្ឋយការទ្ទ្ួ ែុសក្តូវ និងការទ្ទ្ួ រនដុំលណាេះក្សាយលក្ៅក្រព័នធ
តុលាការ សក្មារអ់ងគការសងគមសីុវ ិរនុងក្សុរមយួចុំនួន។ លដ្ឋយមានរិចេសហការជាមយួថ្ដគូ្
អភវិឌ្ឍនម៍យួចុំនួនដូចជា អងគការ Interchurch Organization for Development Cooperation 
គ្ណៈរមាម ធិការសហក្រតិរតតិការលដើមបរីមពុជា និងអងគការអារសិ់នលអត វគ្គរណតុ េះរណាត  រន
លដ្ឋេះក្សាយនូវយនតការរណតឹ ងលក្ៅក្រពន័ធតុលាការជាតិ និងអនតរជាតិ។  
 
៤៨. លដ្ឋយមានជុំនួយគុំក្ទ្ពីការយិា ័យឧតតមសនងការអងគការសហក្រជាជាតិទ្ទ្ួ រនទុរសិទ្ធិ
មនុសស (ការយិា ័យOHCHR) មជឈមណឌ  សិទ្ធិមនុសសរមពុជារនរញ្េរគ់្លក្មាងររស់ែេួនសតីពី
ការល ើររមពស់រទ្ដ្ឋា នសិទ្ធិមនុសសលៅរនុងវស័ិយធុររិចេ និងដីធេី លៅសែធនូ ឆ្ន ុំ ២០១៩។ គ្លក្មាង
រនរលងកើតនូវឯរសារល ើររមពស់ការយ ់ដឹងចុំនួន ១២ សតីពី ធុររិចេ និងសិទ្ធិមនុសស រមួមាន ែិត
រណ័ណ  សលាររក័្តពត័៌មាន និងដាក្កាមពត័ម៌ាន លហើយរនលរៀរចុំរមមវធិីវទិ្យុចុំនួន ១២។ 
មជឈមណឌ  សិទ្ធិមនុសសរមពុជា រននត ់រមមវធិីរណតុ េះរណាត  ចុំនួនរនួសតីពីធុររិចេ និងសិទ្ធិ
មនុសសសក្មារម់ញ្ជ្នតីរដា លមធាវ ីនិងតុំណាងវស័ិយឯរជន។  
 
៤៩. លក្ៅពីលនេះការវវិតតទុំងលនេះ រដ្ឋា ភរិ មនិទនរ់នលរៀរចុំសននការសរមមភាពជាតិលៅល ើយ
លទ្ លហើយការក្រកានខ់ាជ រនូ់វលគ ការណ៍សណនាុំសតីពីធុររិចេ និងសិទ្ធិមនុសស លដ្ឋយវស័ិយ 
សាធារណៈ ឬឯរជន លៅសតមានរក្មតិលៅល ើយ។ 

 
ែ. ការទ្ទ្ ួរនដសីក្មារជ់នជាតលិដើមភាគ្តចិ  

 

  

 https://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Promotional-materials-

soft/ESC%20rights%20and%20land%20rights%20violations%20OHCHR%20Klahaan%202020-compressed.pdf.  
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៥០. ការយិា ័យOHCHR លធវើការជាមយួក្រសួងលរៀរចុំសដនដី នគ្រូរនីយរមម និងសុំណង់ ក្រសួង
អភវិឌ្ឍនជ៍នរទ្ ក្រសួងមហាថ្នទ ក្រសួងរសិរមម រុកាេ ក្រមាញ់ និងលនសាទ្ ក្រសួងររសិាថ ន អាជាញ ធ
រមូ ដ្ឋា ន ធនាគរពិភពលលារ និងអងគការសងគមសីុវ ិ លដើមបគីុំក្ទ្ដ ់រិចេែិតែុំក្រឹងសក្រងររស់
ជនជាតិលដើមភាគ្តិច លដើមបទី្ទ្ួ រនរ័ណណ រមមសិទ្ធិដីធេីសមូហភាព។  
 
៥១. ការយិា ័យOHCHR រនរនតលធវើការតស ូមតិលដើមបពីលនេឿនដុំលណើ រការនត ់រ័ណណ រមមសិទ្ធិ
សមូហភាព។ ចរ់តាុំងពីការអនុមត័លៅឆ្ន ុំ ២០០៩ ថ្នអនុក្រឹតយល ែ ៨៣ សតីពីនីតិវធិីចុេះរញ្ជ ីដី 
សហគ្មនជ៍នជាតិលដើមភាគ្តិចមរ មានសហគ្មនជ៍នជាតិលដើមភាគ្តិច ចុំនួន ១៥១ ក្តូវរនលគ្
ទ្ទ្ួ សាគ  ់អតតសញ្ញា ណជនជាតិលដើមររស់ពួរលគ្ សដ ជាជុំហានដុំរូងថ្នដុំលណើ រការលនេះ។ 
សហគ្មនជ៍នជាតិលដើមភាគ្តិចចុំនួន ១៣១ លនសងលទ្ៀត រន្នលៅជុំហានទ្ី ២ ថ្នដុំលណើ រការ
លនេះ លដ្ឋយរនចុេះល ម្ េះជានីតិរុគ្គ ។ សហគ្មនច៍ុំនួន ៣០ លនសងលទ្ៀត រន្នលៅមុែ
ជុំហានទ្ីរី និងចុងលក្កាយ សដ ពារព់ន័ធនឹងការវាស់សវងដី មុនលព មានការយ ់ក្ពមចុងលក្កាយ 
និងការលចញរ័ណណ រមមសិទ្ធិដីធេី។ ការយិា ័យOHCHR រនគុំក្ទ្សហគ្មនច៍ុំនួនរនួល ើជុំហាន
ដុំរូង និងសហគ្មនច៍ុំនួនរី ល ើជុំហានទ្ីរីថ្នដុំលណើ រការលនេះ។  
 
៥២. លៅសែធនូ ឆ្ន ុំ ២០១៩ ការយិា ័យOHCHR រនលរៀរចុំរមមវធិីរណតុ េះរណាត  សតីពីដុំលណើ រ
ការចុេះរញ្ជ ីដីធេីសមូហភាព ដ ់មញ្ជ្នតីមូ ដ្ឋា ន មរពីលែតតរុំពងធ់ុំ លែតតក្រលចេះ លែតតមណឌ  គ្ីរ ីលែតត
ក្ពេះវហិារ លែតតរតនគ្ិរ ី និងលែតតសទឹងសក្តង។ វគ្គរណតុ េះរណាត  លនេះក្តូវរនសហការលរៀរចុំល ើង
លដ្ឋយក្រសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នរទ្ ក្រសួងមហាថ្នទនិងក្រសួងលរៀរចុំសដនដី នគ្រូរនីយរមម និង 
សុំណង។់ 
 
៥៣. លៅសែរុមភៈឆ្ន ុំ ២០២០ ការយិា ័យOHCHR រនចូ រមួលរសររមមវាយតថ្មេមយួលធវើល ើង
លដ្ឋយក្រសួងលរៀរចុំសដនដី នគ្រូរនីយរមម និងសុំណង ់និងលវទ្ិកាថ្នអងគការមនិសមនរដ្ឋា ភរិ សតី
ពីរមពុជា សតីពីការ ុំររនានាសដ សហគ្មនជ៍នជាតិលដើមភាគ្តិចរុំពុងក្រឈមែណៈលព 
សដ ពួរលគ្រុំពុងរស់លៅរនុងតុំរនក់ារពារររសិាថ ន។ លរសររមមលនេះលផ្លត តល ើការចុេះល ម្ េះដីដូនតា 
ជាដីសហគ្មនជ៍នជាតិលដើមភាគ្តិច។ រនុងដុំលណើ រទ្សសនៈរិចេលៅកាន់លែតតក្រលចេះ និងលែតត 
សទឹងសក្តង ការយិា ័យOHCHR រនសលងកតល ើញរងវេះថ្នភាពសីុសង្ហវ រ់ និងនីតិវធិីរទ្ដ្ឋា នរនុង
ការសរងសចរដីសដ ក្តូវរនចតជ់ាតុំរនក់ារពារររសិាថ នដ ់សហគ្មនជ៍នជាតិលដើមភាគ្តិច។  
 

គ្. សាថ នភាពជនជាតិភាគ្តិច 
 
៥៤. ការយិា ័យOHCHR រនរនតលដ្ឋេះក្សាយសាថ នភាពររស់ជនជាតិភាគ្តិច រមួទុំង ជនជាតិ
លវៀតណាមសដ ពួរលគ្ែេេះជាជនគម នរដា។ លទេះរិជាលយើងល ើញមានការររីចលក្មើនមយួចុំនួនរនុង
ការនត ់ឋានៈសាន រ់លៅសក្មារ់ជនររលទ្សរ៏លដ្ឋយ រ៏ការយិា ័យOHCHR រនចងក្រងជា 
ឯរសារថ្នការលចទ្ក្រកានអ់ុំពីការរ ុំលលាភសិទ្ធិល ើសញ្ញជ តិ សិទ្ធិទ្ទ្ួ រនការអរ់រ ុំ និងជីវតិ
ក្គ្ួសារ រដូ៏ចជា លសរភីាពពីការលរ ើសលអើងសដរ។ ការយិា ័យOHCHR រនររសក្ររទ្របញ្ាតតិ 
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រដារ ចុំនួនរនួ 24  សដ មានសចងអុំពីអលនាត ក្រលវសន ៍ និងជនររលទ្ស ពីភាសាសែមរលៅអងល់គ្េស 
លដើមបគីុំក្ទ្ដ ់ការង្ហរតស ូមតិររស់អងគការសងគមសីុវ ិ តួអងគអភវិឌ្ឍនអ៍នតរជាតិ និងអងគភាពដថ្ទ្
លទ្ៀត សដ លធវើការជាមយួជនជាតិភាគ្តិច។ រនាទ រព់ីការយិា ័យOHCHR តាមដ្ឋន និងតស ូមតិ
ជាមយួអាជាញ ធរលែតត និងអនុសាសន៍ពារព់ន័ធលដ្ឋយអនររាយការណ៍ពិលសសសតីពីសាថ នភាពសិទ្ធិ
មនុសសលៅរមពុជា អាជាញ ធរមូ ដ្ឋា ន 25  លៅរនុងលែតតរុំពងឆ់្ន ុំង រនរញ្ឈរស់ននការសដ អាច 
រណាត  ឱ្យមានការរលណត ញលចញនូវក្រជាជនជនជាតិលវៀតណាមក្រមាណ ១០.០០០ នារ់ សដ 
រុំពុងរស់លៅនទេះរសណត តទ្ឹរល ើរឹងទ្លនេសារ។ លៅថ្ងៃទ្ី ២៥ សែមនីា ឆ្ន ុំ ២០២០ ការយិា ័យ 
OHCHR រនលនញើ ិែិតមយួចារ ់ ជូនសាលារាជធានីភនុំលពញ ទរទ់្ងនឹងសននការរលណត ញលចញ
លដ្ឋយរងេុំល ើក្រុមក្គ្ួសារជនជាតិសែមរ និងជនជាតិលវៀតណាម ចុំនួន ៤២ ក្គ្ួសារ ពីសហគ្មន ៍
រសណត តទ្ឹរលៅរាជធានីភនុំលពញ។  
 
៥៥. លៅសែសីហា ឆ្ន ុំ ២០១៩ ការយិា ័យOHCHR រនសក្មរសក្មួ រិចេក្រជុុំនានាលៅរាជ
ធានីភនុំលពញ រវាងការយិា ័យអងគការសហក្រជាជាតិសតីពីការទ្រ់សាក តអ់ុំលពើក្រ ័យពូជសាសន៍ 
និងទ្ុំនួ ែុសក្តូវរនុងការការពារ 26  និងអងគការសងគមសីុវ ិ សដ លធវើការល ើរញ្ញា ជនជាតិភាគ្តិ
ច។ អនរចូ រមួមយួចុំនួនមានពារព់ន័ធនឹងសុំណុុំ លរឿងល ែ ០០២/០២ លៅអងគជុំនុុំជក្មេះវសិាមញ្ា
រនុងតុលាការរមពុជា សដ រនទ្ទ្ួ ការនតនាទ លទសជាល ើរដុំរូងចុំលពាេះអុំលពើក្រ ័យពូជសាសន៍
ក្រឆ្ុំងនឹងជនជាតិចម និងជនជាតិលវៀតណាម។ 27  រិចេក្រជុុំនត ់ឱ្កាសដ ់ការយិា ័យអងគការ
សហក្រជាជាតិសតីពីការទ្រ់សាក តអ់ុំលពើក្រ ័យពូជសាសន៍ និងទ្ុំនួ ែុសក្តូវរនុងការការពារ លដើមបី
លរៀនអុំពីសាថ នភាពររស់ជនជាតិភាគ្តិចលៅរមពុជា និងលដើមបវីាយតថ្មេហានិភយ័ទរទ់្ងនឹងភាព
សាហាវថ្ក្ពថ្នស។ 
 
៥៦. ដូចសដ រនរញ្ញជ រល់ៅរនុងលសចរតីសលងេរថ្នលគ នលយារយររស់អគ្គល ខាធិការសតីពី
ជុំងឺរូវដី-១៩ និងសិទ្ធិមនុសស 28  ជនជាតិលដើមភាគ្តិច និងសហគ្មនជ៍នជាតិភាគ្តិចមយួចុំនួន
ក្រឈមនឹងហានិភ័យជាពិលសសពីន វរិរថ្នជុំងឺរូវដី-១៩។ សរមមភាពថ្នការលរ ើសលអើងក្តូវរន

  

24 លសចរតីសណនាុំ សតីពកីារលចញ ិែតិរដារ  នងិ  ិែតិអក្តានុរូ ដ្ឋា នឲ្យសហពទ័្ធជាសែមរ រូន នងិ ជនររលទ្សអលនាត ក្រលវសនត ក្រកាសសតីពីការឈរទ់្ទ្ួ 
ពារយសុុំសក្មារជ់នអលនាត ក្រលវសនរ៍រលទ្ស នងិរណ័ណ សាន រល់ៅអចិថ្ញ្ជ្នតយ ៍ចារស់ញ្ញជ តិ សដ រនលធវើវលិសាធនរមម ឆ្ន ុំ ២០១៨ និងអនុក្រឹតយល ែ ១២៩ )ចុេះថ្ងៃទ្ី
១៥ សែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៧  (សតីពកីារលធវើលមា ភាព និងការដរហូតឯរសាររដារ មនិលទ្ៀងទតរ់រស់រមពុជា រចេុរបននក្តូវរនកានក់ារ ់ និងលក្រើក្រស់លដ្ឋយជន
អលនាត ក្រលវសនរ៍រលទ្ស។ 

25 សូមលមើ លគ្ហទ្ុំពរ័ www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24579&LangID=E 

 

26  ការយិា ័យគុំក្ទ្ទ្ីក្ររឹាពិលសសររស់អគ្គល ខាធកិារសតីពកីាររង្ហក រអុំលពើក្រ ័យពូជសាសន ៍ និងទ្ីក្រឹរាពិលសសររស់អគ្គល ខាធិការសតីពីទ្ុំនួ ែុសក្តូវ
រនុងការការពារ។ 
 

27 “សភា  រនររល ើញថា ]ជុំនុុំជក្មេះ[ននួ ជា នងិ លែៀវ សុំនន មានពិរុទ្ធភាពពរីទ្ឧក្រិដារមមក្រឆ្ុំងមនុសសជាត ិ រ ុំលលាភរុំពានធៃនធ់ៃរល ើអនុសញ្ញា ទ្ីក្រុងហសឺ
សណវ និងការក្រ ័យពូជសាសនជ៍នជាតិភាគ្តិចលវៀតណាម ក្រមុជាត ិនងិពូជសាសន។៍ សភាជុំនុុំជក្មេះររ៏នកាតល់ទសរសនថមលទ្ៀត ល ើ នួន ជា ពីរទ្ក្រ ័យ
ពូជសាសនក៍្រមុសាសនា និងជាតពិនទុចម លក្កាម ទ្ធសិតីពកីារទ្ទ្ ួែុសក្តូវររស់លៅហាវ យនាយ។ សូមលមើ លគ្ហទ្ុំពរ័ 
 www.eccc.gov.kh/en/case/topic/ 1298 
 

28 “ជុំងឺរូវដីនិងសិទ្ធមិនុសស៖ លយើងទុំងអស់គន  ១៩-លៅរនុងសាថ នភាពថ្នជុំងរូឺវដី-១៩ រមួគន  ”(សែលមសា ឆ្ន ុំ២០២០ (មានលៅល ើលគ្ហទ្ុំពរ័ 
www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf  

 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24579&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24579&LangID=E
http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/1298
http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/1298
http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/1298
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ចងក្រងជាឯរសារក្រឆ្ុំងនឹងជនជាតិចម (សដ ភាគ្លក្ចើនជាជនជាតិភាគ្តិចមូសេីម) រនាទ រ់ពី
មានការ្េងរា ដ្ឋ លៅរនុងក្រលទ្សរមពុជា សដ ក្តូវរននារភាជ រជ់ាមយួនឹងក្ពឹតតិការណ៍
សាសនាមយួសដ មានការចូ រមួពីជនជាតិចមមយួចុំនួនលៅក្រលទ្សមា ល សីុ។ រដ្ឋា ភរិ 
រនរញ្ញជ រព់ីការលរតជាញ ចិតតររស់ែេួនរនុងការនត ់លសវាសុែភាពសាធារណៈរនុង រេណៈរាររ់ញ្េូ   
និងលសមើភាពគន ។ ក្រការលនេះលធវើឲ្យសាថ នភាពកាន់សត ុំររ លដ្ឋយសារមនិមានចារជ់ារ់លារ់លដ្ឋេះ
ក្សាយពារយសមតសីអរល់ែពើម និងរទ្ល មើសពីពារយសមតសីអរ់លែពើម និងមនិមានចារក់្រឆ្ុំងនឹងការ
លរ ើសលអើង។ ការយិា ័យOHCHR រនលចញនាយតាមរណាត ញសងគមនូវអតថរទ្មយួចុំនួនសដ 
លដ្ឋេះក្សាយការលរ ើសលអើង ការសអរល់ែពើមជនររលទ្ស និងការមារង់្ហយលៅរនុងរររិទ្ថ្នជុំងឺរូវដី-
១៩។  

 
 . សិទ្ធិលសដារិចេ និងសងគមរិចេ រនុងរររិទ្ជុំងឺរូវដី-១៩  

 
៥៧. រដ្ឋា ភរិ រនចត់វធិានការវជិជមានមយួចុំនួន លដើមបលីដ្ឋេះក្សាយជុំងឺរាតតាតរូវដី-១៩។  
រដ្ឋា ភរិ រនរលងកើតគ្ណៈរមាម ធិការជាតិសតីពីជុំងឺរូវដី-១៩ និងគ្ណៈរមាម ធិការអនតរក្រសួង
លដើមបកី្រយុទ្ធក្រឆ្ុំងនឹងជុំងឺរូវដី- ១៩ លហើយរនដ្ឋរល់ចញនូវសននការលមថាន រជ់ាតិសក្មារ់ជុំង ឺ
រូវដី-១៩ លនេះ។ រដ្ឋា ភរិ រនអនុមត័វធិានការជុំរុញលសដារិចេ រមួមាន រមមវធិីលនទរសាចក់្ររ់
សក្មារអ់នរក្រីក្រ លធវើយុទ្ធនាការនសពវនាយការយ ់ដឹងដ ់សហគ្មន ៍ លចញលសចរតីក្រកាស
ពត័ម៌ានក្រចុំថ្ងៃ និងលធវើសននិសីទ្កាសសតក្រចុំសរត ហ៍ លហើយក្រសួងសុខាភរិ រនរលងកើត 
រណាត ញទូ្រស័ពទរនាទ ន់សក្មារល់្េើយតរនឹងជុំងឺរូវដី-១៩។ រដ្ឋា ភរិ រន ុរលច ថ្ងៃឈរ់
សក្មាររុណយចូ ឆ្ន ុំសែមរ (១៣ ដ ់ ១៥ លមសា ២០២០) លហើយរនដ្ឋរ់ការហាមក្រមល ើការ
លធវើដុំលណើ រពីលែតតមយួលៅលែតតមយួ ពីថ្ងៃទ្ី៩ ដ ់ ថ្ងៃ១៦ សែលមសា ឆ្ន ុំ ២០២០។ លៅថ្ងៃទ្ី១៧ សែ
លមសា ឆ្ន ុំ ២០២០ ក្រសួងការង្ហរ និងរណតុ េះរណាត  វជិាជ ជីវៈ រនក្រកាសថាមានរមមររលរាងចក្រ
ក្រមាណ ៣ មុនឺ នារ់ សដ រនលធវើដុំលណើ រពីលែតតមយួលៅលែតតមយួលទេះរីជាមានការហាមឃ្ត ់
លដ្ឋយក្តូវដ្ឋរល់ៅដ្ឋច់លដ្ឋយស ររយៈលព  ១៤ ថ្ងៃ រ៏លដ្ឋយ។ រសនេងដ្ឋរឱ់្យលៅដ្ឋច់លដ្ឋយស រ
ចុំនួន ១០ ក្តូវរនរលងកើតល ើងលៅតាមសាលារាជធានីភនុំលពញ លដើមបទី្ទ្ួ យររមមររសដ មាន
លរាគ្សញ្ញា ជុំងឺរូវដី-១៩ ឬមនិអាចដ្ឋរែ់េួនឲ្យលៅដ្ឋចល់ដ្ឋយស រលដ្ឋយែេួនឯងរន។  
 
៥៨. លទេះរីជាមានការទ្ទ្ួ សាគ  ់នូវរិចេែិតែុំក្រឹងសក្រងទុំងលនេះរល៏ដ្ឋយ រ៏ការយិា ័យ 
OHCHR រត់សមាគ  ់ល ើញនូវរងវេះពត័ម៌ានសដ អាចរររនល ើទ្ិដាភាពសុំខាន់ៗថ្នការលក្តៀម
រង្ហក រ និងល្េើយតរសននរសុែភាពល ើជុំងឺរូវដី-១៩ ររស់រដ្ឋា ភរិ សដរ រមួមាន ទ្ីតាុំងលវជជសាញ្ជ្សត
សក្មារ់សតជុំងឺរូវដី-១៩ ពិធីសារដ្ឋរឲ់្យដ្ឋចល់ដ្ឋយស រ រុគ្គ ិរលវជជសាញ្ជ្សតជុំនាញ និង ទ្ធភាព
រររននូវឧរររណ៍ចុំរច។់ ការលធវើលតសតជុំងឺរូវដី-១៩ រ៏មានរុំណតន់ងសដរ និងមានការរតឹតបតិ
យា ងតឹងរងឹ លហើយមានភាពមនិទនច់ាស់រនុងការទ្ទ្ួ រនលសវាពីសហគ្មន៍តាមជនរទ្ង្ហយ
រងលក្គេះ និងរតរ់ងឱ់្កាស។  
 
៥៩. ការយិា ័យOHCHR រននត ់ជុំនួយរលចេរលទ្សដ ់រដ្ឋា ភរិ រនុងលគ រុំណងធានាថា
ការល្េើយតរលៅនឹងជុំងឺរូវដី-១៩ ក្សរនឹងកាតពវរិចេសិទ្ធិមនុសសររស់ែេួន លដើមបចីត់វធិានការ
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ចុំរចទ់ុំងអស់រនុងការការពារពារ  និងក្គ្រក់្គ្ងជុំងឺលនេះ សដ ជាធាតុនសុំមយួថ្នសិទ្ធិទ្ទ្ួ 
រនសុែភាព។ លៅរនុង ិែិតមយួចារល់នញើជូនក្រសួងសុខាភរិ  ចុេះថ្ងៃទ្ី១៥ សែលមសា ឆ្ន ុំ 
២០២០ ការយិា ័យOHCHR រនលសនើសុុំរដ្ឋា ភរិ ចតវ់ធិានការសរមម និងសណនាុំវធិានការ
ពិលសស លដើមបកីារពារក្រុមនានារនុងសាថ នភាពង្ហយរងលក្គេះជាពិលសសពីជុំងឺរូវដី-១៩ រារ់ទុំង  
ជនជាតិលដើមភាគ្តិច និងជនជាតិភាគ្តិចនងសដរ។  

 

VI. លយនឌ្័រ និងសិទ្ធិអនរក្សឡាញ់លភទ្ដូចគន   
 
រ. សិទ្ធិញ្ជ្សតី និងរុមារ ី

 
៦០. ការយិា ័យOHCHR រនគុំក្ទ្រិចេែិតែុំក្រឹងសក្រងររស់ែេួនរនុងការល ើររមពស់សិទ្ធិញ្ជ្សតី 
និងរុមារ ីនិងជាការយិា ័យមយួរនុងចុំលណាមការយិា ័យពីរក្រចុំក្រលទ្សររស់ OHCHR សដ 
ទ្ទ្ួ រនការទ្ទ្ួ សាគ  ់ពីលយនឌ្រ័ លក្កាមរមមវធិីទ្ទ្ួ សាគ  ់លយនឌ្័រ។ 29  រមមវធិីទ្ទ្ួ សាគ  ់
លយនឌ្រ័លនេះ សដ មានការទ្ទ្ួ សាគ  ់រីរក្មតិ លធវើការពិនិតយល ើ វរបធមស៌មភាពសយនឌ្័រ ការ 
អនុវតត និងសមទិ្ធិន នានាររស់ការយិា ័យក្រចុំក្រលទ្សររស់OHCHR និងនត ់នូវឧរររណ៍
លដើមបពីក្ងឹងការអនុវតតការង្ហរររស់ការយិា ័យទុំងលនាេះ។  

 
៦១. គ្ណៈរមាម ធិការ ុររុំរតក់ារលរ ើសលអើងក្រឆ្ុំងនឹងញ្ជ្សតី រនពិចរណាល ើររយការណ៍តាម
កា រុំណតល់ ើរទ្ីក្រុំមយួ ររស់ក្រលទ្សរមពុជា (CEDAW/C/KHM/6) លៅថ្ងៃទ្ី២៩ សែតុលា ឆ្ន ុំ
២០១៩ និងរនលចញលសចរតីសននិដ្ឋា នរញ្េរ់ររស់ែេួន (CEDAW/C/KHM/CO/6) លៅថ្ងៃទ្ី១២ 
សែ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៩។ ក្រុមក្រចុំក្រលទ្សររស់អងគការសហក្រជាជាតិ រនរលងកើតសុំណុុំ ថ្នចុំណុច 
តស ូមតិលដើមបលីឆ្ព េះលៅរនុងការអនុវតតថ្នលសចរតីសននិដ្ឋា នរញ្េរ់ សដ រនលក្ជើសលរ ើសលដ្ឋយគ្ណៈ 
រមាម ធិការ។ 

 

៦២. ការយិា ័យOHCHR រនចងក្រងជាឯរសារនូវការកាតល់ទស លយាងតាមចារស់តីពីការ 
រញ្ជ្ង្ហក រការជួញដូរមនុសស និងការលធវើអាជីវរមមនេូវលភទ្ល ើញ្ជ្សតីជាង ៤០ នារ ់ សដ លធវើជាអនរពលពាេះ 
ជុំនួស។ លៅថ្ងៃទ្ី៣១ សែមនីា ឆ្ន ុំ២០២០ សាលាដុំរូងរាជធានីភនុំលពញរននតនាទ លទសញ្ជ្សតីចុំនួន 
៣៣ នារ ់ពីរទ្រ ុនរ ង រម់នុសសមាន រ ់សក្មារក់ារលនទរ្េងកាតក់្ពុំសដន លក្កាមចារដូ់ចគន លនេះ។ 
លៅថ្ងៃទ្ី ៥ និង ៦ សែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៩ ការយិា ័យ OHCHR រនចូ រមួរនុងរិចេពិលក្គេះលយារ ់
ជុំនាញល ើលសចរតីក្ពាងលគ ការណ៍ សក្មារ់ការពារសិទ្ធិរុមាររនុងរររិទ្ថ្នការពលពាេះជុំនួស 
សដ រនលរៀរចុំល ើងលដ្ឋយអងគការលសវាសងគមអនតរជាតិ (International Social Service)។  
លៅឯរិចេពិលក្គេះលយារ ់លនាេះ ការយិា ័យOHCHR រនលដ្ឋេះក្សាយការពលពាេះជុំនួសលៅ
ក្រលទ្សរមពុជា តាមរយៈសិទ្ធិររាអតតសញ្ញា ណ និងសញ្ញជ តិ និងរញ្ញា សដ ទរទ់្ងនឹងភាពជា
ឪពុរមាត យក្សរចារ ់អនតរការ ីនិងការលរ ើសលអើង។ 

 

  

29 ររយការណ៍សិទ្ធមិនុសសររស់អងគការសហក្រជាជាតិ ឆ្ន ុំ២០១៩ )សែឧសភា ឆ្ន ុំ២០២០មានលៅ (ល ើលគ្ហទ្ុំពរ័ 
www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2019, p. 79. 
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៦៣. ការយិា ័យOHCHR រ៏រនលសុើរអលងកតនងសដរ នូវការលចទ្ក្រកានអ់ុំពីអុំលពើហិងានេូវលភទ្
លៅល ើញ្ជ្សតីជនជាតិលដើមភាគ្តិចលៅរនុងលែតតរតនគ្ិរ។ី ការលសុើរអលងកតសដ រុំពុងរនតក្តូវរនលធវើ
ល ើងរនុងភាពជាថ្ដគូ្ជាមយួក្រុមការង្ហរញ្ជ្សតីជនជាតិលដើមភាគ្តិចរមពុជា សដ ជាអងគការសងគម 
សីុវ ិរនុងក្សុរមយួ លធវើការជាមយួជនជាតិលដើមភាគ្តិច។ ររយការណ៍នឹងក្តូវរនរញ្េរ់លៅឆ្ន ុំ 
២០២០ ។ 

 
៦៤. រនុងការល ើររមពស់ទ្ិវាសិទ្ធិនារអីនតរជាតិ ការយិា ័យOHCHR រនសហការជាមយួក្រុម
អងគការសហក្រជាជាតិ ថ្ដគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ និងសិ បរររនុងក្សុររនុងយុទ្ធនាការរមួគន មយួសដ មាន
ល ម្ េះថា #HeForShe។ ការពិភារាតុមូ ចុំនួនរីក្តូវរនលធវើល ើង លដ្ឋយមានការចូ រមួពី
សិ បៈររ និងញ្ជ្សតីសដ មានឥទ្ធិព  រមួជាមយួការក្រគ្ុំតញ្ជ្នតីមយួសដ ក្តូវរនលធវើការនាយផ្លទ  ់
លៅល ើរណាត ញសងគម។ 

 
ែ. សាថ នភាពររស់អនរក្សលាញ់លភទ្ដូចគន  

 

៦៥. ក្រលទ្សរមពុជារនទ្ទ្ួ យររា ់អនុសាសនទ៍រទ់្ងនឹងអនរក្សឡាញ់លភទ្ដូចគន  រនុង
អុំ ុងជុុំទ្ីរីថ្នការក្តួតពិនិតយររយការណ៍ជាសរ តាមកា រុំណត់ លៅសែមររា ឆ្ន ុំ ២០១៩ 
(សូមលមើ  A/HRC/41/17)។ ការពិនិតយររយការណ៍លនេះរនរមួរញ្េូ  ទុំងអនុសាសន៍លដើមបលីធវើ
វលិសាធនរមមចារល់ដើមបអីនុញ្ញា តឱ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍លភទ្ដូចគន  និងអនុមត័ចារជ់ារ់លារ់
ហាមឃ្តក់ារលរ ើសលអើងលដ្ឋយសនអរល ើនិនាន ការលភទ្និងអតតសញ្ញា ណលយនឌ្រ័។ ការយិា ័យ 
OHCHR រនពក្ងឹងការចូ រមួររស់ែេួនជាមយួអងគការលក្ៅរដ្ឋា ភរិ  សដ លធវើការតស ូមតិ លដើមបី
សិទ្ធិររស់អនរក្សឡាញ់លភទ្ដូចគន ។ 
 
៦៦. លៅសែររកដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០១៩ លដ្ឋយមានការគុំក្ទ្ពីក្រុមក្រចុំក្រលទ្សររស់អងគការសហក្រជា
ជាតិ ការយិា ័យOHCHR រនលរើរយុទ្ធនាការល ើររមពស់សិទ្ធិររស់អនរក្សឡាញ់លភទ្ដូចគន  
សដ ជាសននរមយួថ្នយុទ្ធនាការររស់អងគការសហក្រជាជាតិលសរភីាព និងសមភាព។ យុទ្ធនាការ
លនេះរមួរញ្េូ  ទុំងសែសវលីដអូមយួ សដ មានលគ រុំណងរុំសររររុំងសដ រារាុំងមនុសសក្សឡាញ់
លភទ្ដូចគន មនិឲ្យចូ រមួលដ្ឋយលសមើភាពគន លៅរនុងសងគម។ វលីដអូយុទ្ធនាការររស់ ការយិា ័យ 
OHCHR មយួលនេះ ក្តូវរនរលង្ហា េះលៅរនុងលហវសរ ុរ 30  សដ រង្ហា ញពីជីវតិររស់រុរសសែមរមាន រ់
សដ ក្សលាញ់លភទ្ដូចគន  ក្តូវរនលគ្ចូ លមើ លៅល ើលហវសរ ុរចុំនួន ៦៣៣.០០០ ដង។ 

 
VII. ការរញ្ជ្ញ្ញជ រសិទ្ធិមនុសសលៅរនុងក្ររែ័ណឌ អងគការសហក្រជាជាតិ 

 
៦៧. ការយិា ័យOHCHR រនរនតល ើររមពស់ការរញ្ជ្ញ្ញជ រសិទ្ធិមនុសសរនុងការង្ហរររស់ក្រុម
ក្រចុំក្រលទ្សររស់អងគការសហក្រជាជាតិ ជាមយួនឹង UN-Women លធវើការដឹរនាុំក្រុម ទ្ធន សតី
ពីការចូ រមួ និងគ្ណលនយយភាពលក្កាមក្ររែ័ណឌ ជុំនួយអភវិឌ្ឍនរ៍រស់អងគការសហក្រជាជាតិ 
(២០១៩-២០២៣)។ 

  

30 មានលៅល ើលគ្ហទ្ុំពរ័ https://bit.ly/2ZRJM0Z 
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៦៨. ការយិា ័យOHCHR រនលធវើជាក្រធានក្រុមសិទ្ធិមនុសស លដ្ឋយសក្មរសក្មួ សរមមភាព
ររស់ក្រុមអងគការសហក្រជាជាតិ៖ ឧទហរណ៍ សតីពីសាថ នភាពររស់មនុសសសដ ក្តូវរនលគ្ ុុំលៅ
រនុងមជឈមណឌ  សងគមរិចេ រាររ់ញ្េូ  ទុំង ការលរើនល ើងនូវភាពង្ហយរងលក្គេះររស់ក្រជាជន 
សដ រមួមានជនអនាថា អនរររសីុនេូវលភទ្ និង អនរនទុរលមលរាគ្លអដស៍/ជុំងឺលអដស៍ រនុងរុំ ុងលព 
ជុំងឺរាតតាតរូវដី-១៩។ ការយិា ័យOHCHR រនរនតកាេ យជាសមាជិរសរមមថ្នក្រុមក្រធានរទ្
លយនឌ្រ័ររស់អងគការសហក្រជាជាតិ និងក្រុមយុវជន។ 
 
៦៩. ការយិា ័យOHCHR សក្មរសក្មួ ការដ្ឋររ់ញ្េូ  រមួគន លដ្ឋយក្រុមក្រចុំក្រលទ្សររស់
អងគការសហក្រជាជាតិលៅកាន់អងគភាពសនធិសញ្ញា សិទ្ធិមនុសស និងនីតិវធិីពិលសសររស់ក្រុមក្រឹរា
សិទ្ធិមនុសស។ លនេះរមួរញ្េូ  ទុំងការដ្ឋរជូ់នលៅគ្ណៈរមាម ធិការ ុររុំរត់ការលរ ើសលអើងពូជ
សាសន៍ គ្ណៈរមាម ធិការ ុររុំរតក់ារលរ ើសលអើងក្រឆ្ុំងនឹងញ្ជ្សតី និងគ្ណៈរមាម ធិការសិទ្ធិ 
មនុសស។ ការយិា ័យOHCHR និងអងគការ UN-Women រនលរៀរចុំសម័យក្រជុុំសារ បងមយួ
ដ ់មញ្ជ្នតីរដ្ឋា ភរិ ជាមុនសតីពីការពិនិតយររយការណ៍ររស់ក្រលទ្សរមពុជាលដ្ឋយគ្ណៈរមាម ធិការ
 ុររុំរតក់ារលរ ើសលអើងក្រឆ្ុំងនឹងញ្ជ្សតី។ ក្រុមក្រចុំក្រលទ្សររស់អងគការសហក្រជាជាតិរន
រញ្ជូ នពត័ម៌ានដ ់ការសិរាលដ្ឋយអនររាយការណ៍ពិលសសសតីពីការ រ់ និងលរងក្រវញ័្េ នេូវលភទ្ល ើ
រុមារ រមួទុំង លពសាចររុមារ រូរភាពអាសអាភាសរុមារ និងសមាភ ររ ុំលលាភរុំពាននេូវលភទ្ដថ្ទ្
លទ្ៀតទរទ់្ងនឹងការការពារ រុមាររនុងការលរៀរចុំពលពាេះជុំនួស (A/HRC/37/60) និងដ ់ការសិរា
លដ្ឋយអនររាយការណ៍ពិលសសសតីពីអុំលពើហិងាក្រឆ្ុំងនឹងញ្ជ្សតី រុពវលហតុ និងន វរិរររស់វាលៅ
ល ើអុំលពើហិងារនុងក្គ្ួសាររនុងរររិទ្ថ្នជុំងឺរូវដី-១៩ សដ នឹងក្តូវរង្ហា ញលៅរនុងរិចេក្រជុុំនាលព 
ខាងមុែររស់ក្រុមក្រឹរាសិទ្ធិមនុសស។  
 
៧០. លៅថ្ងៃទ្ី៤ សែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៩ ការយិា ័យOHCHR អងគការនត ់សិទ្ធិអុំណាចដ ់ញ្ជ្សតី និង
មូ និធិអងគការសហក្រជាជាតិសក្មាររុ់មារ រនរណតុ េះរណាត  រងររាសនតិភាពររស់អងគការ
សហក្រជាជាតិរមពុជា លៅមុនលព ពួរលគ្ដ្ឋរព់ក្ង្ហយជាអនរសលងកតការណ៍លយាធា។ វគ្គរណតុ េះ 
រណាត  លនេះ លផ្លត តល ើការរង្ហក រការរ ុំលលាភរុំពាន និងការលរងក្រវញ័្េ នេូវលភទ្ ញ្ជ្សតី សនតិភាព និង 
សនតិសុែ និងការការពាររុមារ។ 

 

៧១. ការយិា ័យOHCHR រនគុំក្ទ្ដ ់ការល្េើយតរររស់ក្រុមអងគការសហក្រជាជាតិក្រចុំ
ក្រលទ្សរមពុជា ររស់ការរាតតាតថ្នជុំងឺរូវដី-១៩ ។ លៅសែឧសភា ឆ្ន ុំ២០២០ ការយិា ័យ
OHCHR រននត ់ររយការណ៍រចេុរបននយា ងទូ្ ុំទូ្លាយមយួដ ់សមាជិរក្រុមក្រចុំក្រលទ្ស
រមពុជា សតីពីទ្ិដាភាពសិទ្ធិមនុសសថ្នក្ររែ័ណឌ លសដារិចេសងគមររស់អងគការសហក្រជាជាតិ ដូចរន
គូ្សរញ្ញជ រ់លដ្ឋយអគ្គល ខាធិការ។ ការយិា ័យOHCHR គ្ឺជាសមាជិរមយួថ្នក្រុមការង្ហរ
រលចេរលទ្ស ទ្ទ្ួ រនទុរការល្េើយតរសននរសងគម និងលសដារិចេ និងក្រុមសនូ សននរចតាត  ីស័រ។ 
ក្រុមរនរលងកើតសក្មាររ់ដ្ឋា ភរិ នូវក្រមសី ធម ៌ និងរញ្ជ ីក្តួតពិនិតយសក្មារម់ណឌ  ចតាត  ី
ស័រ សដ រនរុំណតរ់ទ្ដ្ឋា នអរបររមាសក្មារក់ាររលងកើតគ្មាេ តសុវតថិភាពសក្មារ់ញ្ជ្សតី និងរុមារ 
ក្សរតាមលគ ការណ៍សិទ្ធិមនុសស។ លដើមបកី្ររពធទ្ិវាសិទ្ធិមនុសសអនតរជាតិ ១០ ធនូ ឆ្ន ុំ២០១៩ 
ការយិា ័យOHCHR រនលរៀរចុំក្ពឹតតិការណ៍សាធារណៈដធ៏ុំមយួលៅរាជធានីភនុំលពញ ក្រធានរទ្
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សដ មានចុំណងលជើងថា “យុវជនលក្ការឈរល ើងលដើមបសិីទ្ធិមនុសស” រនុងភាពជាថ្ដគូ្ជាមយួក្រុម
អងគការសហក្រជាជាតិក្រចុំក្រលទ្សរមពុជា ក្រតិភូសហភាពអឺរ  ុរ (EU) ក្រចុំលៅរមពុជា និងគ្ណៈ
រមាម ធិការសិទ្ធិមនុសសរមពុជា។ ក្ពឹតតិការណ៍លនេះ រនទរទ់ញអនរចូ រមួជាង ៦.០០០ នារ ់និង
នត ់ឱ្កាសដ ់អងគការយុវជន អងគការសិទ្ធិមនុសស និងអងគការសងគមសីុវ ិដថ្ទ្លទ្ៀត លដើមបី
រង្ហា ញពីការង្ហរររស់ពួរលគ្ រមួទុំង សិទ្ធិញ្ជ្សតី សិទ្ធិអនរក្សលាញ់លភទ្ដូចគន  (LGBTI) និងរញ្ញា  
ររសិាថ ន។ 

 

VIII. រលងកើនការអនុវតត ទ្ធន ររស់យនតការសិទ្ធិមនុសសអនតរជាតិ 
 
៧២. ការយិា ័យOHCHR រនគុំក្ទ្ដ ់ការលរៀរចុំររស់រដ្ឋា ភរិ សក្មារ់ការពិនិតយ 
ររយការណ៍ជាសរ តាមកា រុំណត់ររស់ែេួន អនុសញ្ញា សតីពីការរុំរតរ់ា ់ទ្ក្មងថ់្នការ
លរ ើសលអើងក្រឆ្ុំងនឹងញ្ជ្សតី និងអនុសញ្ញា អនតរជាតិសតីពីការរុំរតរ់ា ់ទ្ក្មងថ់្នការលរ ើសលអើង 
ពូជសាសន។៍ ក្រុមក្រឹរាជាតិរមពុជា លដើមបញី្ជ្សតី សដ ជាយនតការមយួររស់រដ្ឋា ភរិ  រនររសក្រ
ឯរសារលសចរតីសននិដ្ឋា នចុងលក្កាយ ររស់គ្ណៈរមាម ធិការរុំរតក់ារលរ ើសលអើងក្រឆ្ុំងនឹងញ្ជ្សតីលភទ្ 
ជាភាសាសែមរ លហើយនឹងនសពវនាយឯរសារលនាេះលៅកានទ់្ីភាន រ់ង្ហរពារព់ន័ធ លដ្ឋយមានការគុំក្ទ្ពី
អងគការសហក្រជាជាតិសក្មារញ់្ជ្សតី។ 
 
៧៣. ការយិា ័យOHCHR រនរនតនត ់ជុំនួយរលចេរលទ្សដ ់គ្ណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសស 
រមពុជា រមួទុំងការតាមដ្ឋនអនុសាសន៍ររស់សាថ រន័សនធិសញ្ញា សិទ្ធិមនុសស និង ទ្ធន ថ្នជុុំទ្ី៣ 
ថ្នការពិនិតយររយការណ៍ជាសរ តាមកា រុំណតរ់រស់រមពុជា។ 
 
៧៤. ការយិា ័យOHCHR រនគុំក្ទ្ដ ់សងគមសីុវ ិ និងអងគការសហគ្មន៍ លដើមបចូី រមួ
ជាមយួក្រពន័ធសិទ្ធិមនុសសអងគការសហក្រជាជាតិ។ លៅសែតុលា ឆ្ន ុំ២០១៩ ការយិា ័យOHCHR 
និងអនរសក្មរសក្មួ ររស់អងគការសហក្រជាតិ រនលរៀរចុំសិកាេ សាលាចុំនួនពីរ សតីពីការពិនិតយ
ររយការណ៍ជាសរ តាមលព កា រុំណត់ និងសតីពីការអនុវតត អរុំនុត លដើមបគីុំក្ទ្ដ ់ការ 
អនុវតតអនុសាសន ៍និងសូចនាររពារព់ន័ធ។ ការយិា ័យOHCHR ររ៏ននត ់ក្រឹរាលយារ ់ដ ់
អងគការសងគមសីុវ ិ និងអនរពារព់ន័ធដថ្ទ្លទ្ៀត សតីពីការរលងកើតររយការណ៍ជុំនួស លៅអងគការ 
សនធិសញ្ញា  និងការដ្ឋររ់ញ្ជូ នលៅនីតិវធិីពិលសស។ 
 
៧៥. លៅសែតុលា ឆ្ន ុំ២០១៩ រនុងការតាមដ្ឋនរនតនូវជុុំទ្ីរីថ្នការពិនិតយររយការណ៍ជាសរ 
តាមកា រុំណត់ថ្នររយការណ៍ររស់រមពុជា ការយិា ័យOHCHR រនលរៀរចុំសិកាេ សាលាមយួ 
រនុងភាពជាថ្ដគូ្ជាមយួអនរសក្មរសក្មួ ររស់អងគការសហក្រជាត ិ គ្ណៈរមាម ធិការសិទ្ធិមនុសស
រមពុជា និងអងគការមនិសមនរដ្ឋា ភរិ អនតរជាតិ UPR info។ សិកាេ សាលារនលផ្លត តល ើ ទ្ធន  
សដ រមពុជារនទ្ទ្ួ យរ និងរនរង្ហា ញពីការអនុវតត អៗល ើការអនុវតត រមួទុំង ជាមយួសងគម
សីុវ ិ។ តុំណាងមរពីក្រសួងរដ្ឋា ភរិ  សងគមសីុវ ិ និងសហគ្មនក៍ារទូ្ត រនចូ រមួ
ក្ពឹតតិការណ៍លនេះ។ 
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៧៦. ររយការណ៍ដុំរូងររស់រដ្ឋា ភរិ  លក្កាមអនុសញ្ញា សតីពីសិទ្ធិជនពិការ និងអនុសញ្ញា អនតរ
ជាតិសតីពីការការពាររុគ្គ ក្គ្ររូ់រពីការរតែ់េួនលដ្ឋយរងេុំ រនហួសលព រុំណតដ់្ឋររ់ញ្ជូ នលៅ
លហើយ។ ការល្េើយតរររស់រដ្ឋា ភរិ  លៅនឹងរញ្ជ ីរញ្ញា  ឬសុំណួរ ររស់គ្ណៈរមាម ធិការក្រឆ្ុំង
ទរុណរមម លៅមុនលព ថ្នការពិនិតយល ើរទ្ី៣ ររស់ែេួនររ៏នហួសលព រុំណតដ់្ឋររ់ញ្ជូ ននង
សដរ។ 

 
IX. លសចរតីសននិដ្ឋា ន និងអនុសាសន៍ 

 
៧៧. អគ្គល ខាធកិារទ្ទ្ ួសាគ  ់ការចូ រមួររស់រដ្ឋា ភរិ រមពុជាជាមយួការយិា ័យ OHCHR 
នងិសងកតធ់ៃនអ់ុំពសិីទ្ធមិនុសសសក្មារក់ារពក្ងងឹការអភវិឌ្ឍលសដារចិេ នងិការររាសនតភិាព នងិសិនទិ្ធ
ព សងគម ជាពលិសស រនុងអុំ ុងលព លព មានវរិតត។ិ សិទ្ធមិនុសសមានសារសុំខានច់ុំលពាេះការល្េើយ
តរ នងិការលងើរល ើងពជីុំងរូឺវដី-១៩ នងិជាសនូ រនុងការធានាថាមនិទុ្រនរណាមាន រល់ច ។31 អគ្គ
ល ខាធកិារ គូ្សរញ្ញជ រព់តីនួាទ្សីុំខានស់ដ ការយិា ័យOHCHR អាចរនតលដើរតនួាទ្ ីរនុងការជយួ 
រដ្ឋា ភរិ  នងិក្រជាជនរមពុជា លដើមបលីធវើឱ្យសលក្មចសិទ្ធមិនុសសទុំងអស់ សក្មារទ់ុំងអស់គន  រមួទុំង
រនុងរររិទ្ថ្នជុំងរូឺវដី-១៩។ 

 
៧៨. អគ្គល ខាធកិារ៖ 

 

(រ) អុំពាវនាវដ ់រដ្ឋា ភរិ  នងិអនរនលយារយដថ្ទ្លទ្ៀតឱ្យចូ រមួរនុងការសនទនា លដើមបី
កាតរ់នថយភាពតានតងឹនងិសាត រល ើងវញិទុំងក្សុងនូវសិទ្ធលិសរភីាពរនុងការរលញ្េញមត ិ សិទ្ធិ
សមាគ្ម នងិការជរួក្រជុុំលដ្ឋយសនតវិធិ ីនងិសិទ្ធចូិ រមួដរឹនាុំរចិេការសាធារណៈ 

 
(ែ) អុំពាវនាវឱ្យរដ្ឋា ភរិ ពក្ងងឹចលនាេ េះក្រលហាងខាង ុំហព រដា នងិក្រជាធរិលតយយ រមួ

ទុំងតាមរយៈការធានា ការង្ហរសិទ្ធមិនុសស នងិអងគការសងគមសីុវ ិ នងិក្រមុសហគ្មនល៍ដ្ឋយគម ន
ការរារាុំង តាមរយៈការរក្ងរួរក្ងមួ នងិពក្ងរី ុំហក្រតរិតតកិារររស់ពរួលគ្។ ជាពលិសស ការលធវើ
វលិសាធនរមមចារស់តីពសីមាគ្ម នងិអងគការមនិសមនរដ្ឋា ភរិ  គ្រួសតរញ្េូ អនុសាសនព៍អីងគការ
សងគមសីុវ ិ នងិការយិា ័យOHCHR នងិឲ្យមានភាពក្សរគន ជាមយួកាតពវរចិេសិទ្ធមិនុសសអនតរ
ជាតរិរស់រមពុជា។  

 
(គ្) ល ើរទ្រឹចតិតរដ្ឋា ភរិ ឱ្យធានាថា លសចរតកី្ពាងចារស់តីពសិីទ្ធទិ្ទ្ ួរនពត័ម៌ាន ក្តវូ

រនរលងកើតល ើងរនុង តាមរលរៀរមយួសដ មានការចូ រមួ នងិលគរពតាមចារសិ់ទ្ធមិនុសសអនតរ 
ជាត។ិ ចារល់នេះ គ្រួសតរមួរញ្េូ ការរុំណតន់យិមនយ័ចារល់ាស់នូវជុំពូរសតីពអីញ្ា ក្តរមមការលាត
ក្តដ្ឋងពត័ម៌ាន រញ្ញជ រព់កី្រលភទ្ពត័ម៌ានសដ អាចលាតក្តដ្ឋងរន នងិរលងកើតឲ្យមាន 
សាថ រន័ក្តតួពនិតិយឯររាជយមយួ 

  

31  ជុំងឺរូវដី“-១៩ នងិសិទ្ធិមនុសស៖ លយើងទុំងអស់គន លៅរនុងសាថ នភាពថ្នជុំងរូឺវដី-១៩ រមួគន  ”(សែលមសាឆ្ន ុំ ២០២០( មានលៅល ើលគ្ហទ្ុំពរ័
www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf  
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( ) អុំពាវនាវឱ្យរដ្ឋា ភរិ  ធានាថារា ់វធិានការវសិាមញ្ាណាមយួ សដ សណនាុំអនុវតត 

សុំលៅការពារសុែភាពនងិសុែុមា ភាពររស់ក្រជាជន រនុងអុំ ុងលព មានការរាតតាតថ្នជុំងរូឺវ ី
ដ-១៩ គ្ជឺាការរលណាត េះអាសនន សមាមាក្ត ចុំរចរ់ុំនុត សក្មារក់ាររង្ហក រការររីរា ដ្ឋ  នងិការ
ពារ ថ្នជុំងលឺនេះ លដ្ឋយគម នការមនិលរ ើសលអើង នងិក្សរតាមកាតពវរចិេសិទ្ធមិនុសសអនតរជាតរិរស់
រមពុជា 

 
(ង) អុំពាវនាវឱ្យរដ្ឋា ភរិ សណនាុំអនុវតតវធិានការពលិសស លដើមបកីារពារក្រមុ នងិរគុ្គ 

ទុំងឡាយ សដ សថិតរនុងសាថ នភាពសដ ង្ហយរងលក្គេះ ជាពលិសស លដ្ឋយការរាតតាតថ្នជុំងរូឺវដី-
១៩ រមួទុំងជនជាតលិដើមភាគ្តចិ នងិជនជាតភិាគ្តចិ សហគ្មនក៍្រកី្រ នងិសហគ្មនជ៍នរទ្ សហ
គ្មនអ៍សណត តទ្រឹ ជនចុំណារក្សរុសដ លធវើមាតុភមូនិវិតត រគុ្គ សដ ក្តវូលគ្ដរហូតលសរភីាពររស់
ែេួន រគុ្គ សដ ក្តវូលគ្ដ្ឋរឱ់្យលៅដ្ឋចល់ដ្ឋយស រ ញ្ជ្សតីមានថ្នទលពាេះ ជនពកិារ មនុសសចស់ជរា នងិ
រគុ្គ សដ មានជុំងកឺ្រចុំកាយ 

 
(ច) អុំពាវនាវឱ្យរដ្ឋា ភរិ  ធានាសិទ្ធទិ្ទ្ ួរនពត័ម៌ានអុំពកីារការពារ រដូ៏ចជា ការលធវើ 

លតសត នងិការពារ សក្មារក់្គ្រគ់ន  រនុងអុំ ុងលព មានការរាតតាតថ្នជុំងរូឺវដី-១៩ នងិលដើមបី
ធានាថា វធិសីាញ្ជ្សតរងឹមាុំសនអរល ើសិទ្ធកិ្តវូរនដ្ឋររ់ញ្េូ រនុងក្គ្រព់ធិសីារជាតសិតីពលីក្គេះមហនតរាយ 
នងិភាពអាសននសននរសុែភាព 

 
(្) ល ើរទ្រឹចតិតឱ្យរដ្ឋា ភរិ ធានាការពារសិទ្ធទិ្ទ្ ួរនជុំនយួសននរចារ ់ រមួទុំងការ 

អនុមត័លគ នលយារយជាត ិ សតីពជីុំនយួសននរចារ ់ នងិការរលងកើតឱ្យមានក្រពន័ធជុំនយួសននរចារ់
សដ មាន រេណៈក្រម ូនតុ ុំ 

 
(ជ) ជក្មញុរដ្ឋា ភរិ ឱ្យសណនាុំអនុវតតវធិានការ នងិជុំលរ ើសជុំនសួការ ុុំែេួន សុំលៅកាត់

រនថយភាពចលងអៀតសណនរនុងពនធនាគរ នងិលដើមបរីលងកើតលគ ការណ៍សណនាុំ នងិនតីវិធិ ី លដើមបកីាត់
រនថយការអសូរនាេ យរយៈលព  ុុំែេួនរលណាត េះអាសនន នងិពនាលព លដ្ឋេះស ងរនាទ រព់រីនរលក្មើ
លទសចរល់ហើយ លដើមបពីនិតិយលមើ ការហាមក្រមល ើការកាតរ់នថយលទស នងិការល ើរស ងលទស 
ចុំលពាេះរទ្ល មើសទរទ់្ងនងឹលក្គ្ឿងលញៀន 

 
(ឈ) អុំពាវនាវដ ់រដ្ឋា ភរិ ឱ្យនត ់ការអនុញ្ញា តដ ់ការយិា ័យOHCHR លធវើទ្សសនរចិេ

លៅក្គ្រទ់្រីសនេងសដ មានការ ុុំែេួនមនុសស រមួទុំងការសមាភ សជាសុំង្ហតជ់ាមយួជនជារ ុ់ុំ 
 

(ញ) ជក្មញុឱ្យរដ្ឋា ភរិ  លធវើឱ្យរនល ឿននូវដុំលណើ រការនត ់រណ័ណ រមមសិទ្ធដិសីហគ្មន ៍
សក្មារជ់នជាតលិដើមភាគ្តចិ 

 
(ដ) ជក្មញុឱ្យរដ្ឋា ភរិ អនុមត័លគ ការណ៍សណនាុំថាន រជ់ាតសិតីពកីាររលណត ញលចញ នងិ

ការតាុំងទ្ ីុំលៅងមសីដ ក្សរតាមលគ ការណ៍ នងិលគ ការណ៍សណនាុំសតីពកីាររលណត ញលចញ នងិ
ការតាុំងទ្ ីុំលៅងមលីដ្ឋយសនអរល ើការអភវិឌ្ឍ 
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(ឋ) ជក្មញុឱ្យរដ្ឋា ភរិ ចូ រមួរនុងនយ័សាថ រនា នងិ រេណៈជាក្រពន័ធជាមយួយនតការសិទ្ធិ

មនុសសអងគការសហក្រជាជាត ិ រមួទុំងការដ្ឋររ់ញ្ជូ នររយការណ៍សដ ហួសកា រុំណតរ់រស់ែេួន 
លៅសាថ រន័សនធសិញ្ញា សិទ្ធមិនុសសល្េើយតរលៅនងឹឧរក្ស័យ នងិសុំលណើ សក្មារព់ត័ម៌ានពនីតីវិធិី
ពលិសសររស់ក្រមុក្ររឹាសិទ្ធមិនុសស នងិការទ្ទ្ ួយរសុំលណើ លធវើទ្សសនរចិេ 
ពពីរួលគ្  

 
(ឌ្) លសនើឱ្យរដ្ឋា ភរិ ពក្ងងឹការល ើររមពស់សិទ្ធមិនុសស រនុងរររិទ្ថ្នការអនុវតតលគ លៅ

អភវិឌ្ឍនក៍្រររលដ្ឋយចរីភាព នងិចុំណុចលនសងលទ្ៀតថ្នយុទ្ធសាញ្ជ្សតអភវិឌ្ឍន ៍ ជាពលិសស តាមរយៈ
ការរញ្េូ លគ លៅ នងិសូចនាររ កានស់តចាស់ជាងមនុ លក្កាមលគ លៅអភវិឌ្ឍនក៍្រររលដ្ឋយចរី
ភាពទ្១ី៦ នងិតាមរយៈការលធវើការសិរាក្សាវក្ជាវ លដ្ឋយមានការជយួ ឧរតថមភពកីារយិា ័យ 
OHCHR លដើមបរីុំណតព់រីគុ្គ ទុំងឡាយ សដ សថិតរនុងហានភិយ័ថ្នការសដ ក្តវូលគ្ទុ្រលច រនុង
ដុំលណើ រការអភវិឌ្ឍន ៍។ 

 
 
     


