
របាយការណ៍របស់អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប ស្តីពីសិទ្ធិមនុសេសនៅកម្ពុជា ដេលនឹងតេូវ 
បង្ហេញនាសម័យបេជុំរបស់ កេុមបេឹកេសាសិទ្ធិមនុសេស នៅថ្ងេទី០៥ ខេតុលា ឆ្នេំ២០២០

នៅថ្ងៃទី០៥ ខៃតុលា ឆ្នៃំ២០២០ របាយការណ៍របស់អគ្គលៃខាធិការ 
អ.ស.ប ស្តីពីសិទ្ធិមនុសៃសនៅកម្ពុជានឹងតៃូវបង្ហៃញជូនកៃុមបៃឹកៃសាសិទ្ធ ិ
មនុសៃសនៅទីកៃុងហៃសឺណៃវ។ សម័យបៃជុំនៃះ នឹងចាប់ផ្តើមនៅ ម៉ៃង 
១៥.០០ ម៉ៃង នៅទីកៃុង ហៃសឺណៃវ (តៃូវនឹង ម៉ៃង ២០.០០ ម៉ៃង នៅ 
រាជធានីភ្នពំៃញ) ជាមួយនឹងការធ្វើបច្ចបុៃបន្នភាពផ្ទៃល់មាត់ស្តពីីស្ថៃនភាព 
សិទ្ធមិនុសៃសនៅកម្ពជុា     នាយកផ្នៃកបៃតិបត្តកិារ និងកិច្ចសហបៃតិបត្តកិារ 
បច្ចៃកទៃសបៃចាំតំបន់ នៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការ អង្គការ 
សហបៃជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុសៃស្ម ដៃលមានការចូលរួមពីរដ្ឋជា 
សមាជិក អ.ស.ប និងអង្គការសង្គមសុីវិលនានា។ សម័យបៃជុំទាំងមូល 
នឹងតៃូវបានផៃសាយផ្ទៃល់នៅលើវៃបធីវី http://webtv.un.org ។ 

របាយការណ៍នៃះ ផ្តៃតលើការងររបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការ 
អង្គការសហបៃជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុសៃសបៃចាំកម្ពុជា (ការិយាល័យ 
OHCHR) និងស្ថៃនភាពសិទ្ធិមនុសៃស ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខៃមិថុនា 
ឆ្នៃំ២០១៩ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខៃ ឧសភា ឆ្នៃំ២០២០។ លោកអគ្គលៃខា 
ធិការលើកឡើងពីកង្វល់មួយចំនួនអំពីការរួមតូចនៃលំហពលរដ្ឋ  និងភាព 
តានតឹងផ្នៃកនយោបាយនៅតៃបន្តមាន ទន្ទឹមនឹងនៃះ លោកក៏គូស 
បញ្ជៃក់ផងដៃរ អំពីតួនាទីរបស់ការិយាល័យ OHCHR ក្នុងការផ្តល់
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការបច្ចៃកទៃស ដើមៃបីការពងៃឹងការគៃប់គៃងបៃព័ន្ធ
យុត្តិធម៌ ការពារសៃរីភាពជាមូលដ្ឋៃន និងសិទ្ធិសៃដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច 
និងវបៃបធម៌ រួមទាំងក្នុងបរិបទនៃការរាតតៃបាតដោយជំងឺកូវីដ-១៩។ 
ខាងកៃៃមនៃះ គឺសៃចក្តីសង្ខៃបចំណុច គន្លឹះៗ និងអនុសសន៍មួយ 
ចំនួនរបស់លោកអគ្គលៃខាធិការ។

របាយការណ៍នៃះ បង្ហៃញពីការបងៃ្កាបខាងនយោបាយកាន់តៃ 
ខា្លៃំងឡើងនៅក្នុងបៃទៃស ដៃលយា៉ៃងហោចណាស់ក៏មានមនុសៃសចំនួន 
១៤០ នាក់ ដៃរ ដៃលជាប់ទាក់ទងជាមួយអតីតគណបកៃសសង្គៃៃះ 
ជាតិកម្ពុជា តៃូវបានចាប់ខ្លួន។ លោកអគ្គលៃខាធិការសំដៅដល់កង្វល ់
ដៃលអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុសៃស អ.ស.ប បានលើកឡើង អំពីករណ ី
លោក កឹម សុខា រួមទាំងមូលដ្ឋៃនរឹងមាំដៃលអាចជឿបានថា បទចោទ 
កៃបត់ជាតិ គឺជាហៃតុផលនយោបាយ និងជាផ្នៃកមួយនៃលំនាំដ៏ធំមួយ 
នៃការបៃើបៃៃស់ចៃបាប់មិនតៃឹមតៃូវ ដៃលតមៃងគ់ោលដៅទៅលើគូបៃជៃង 
នយោបាយ និងអ្នករិះគន់រដ្ឋៃភិបាល។ អាសៃ័យហៃតុនៃះ លោក 
អគ្គលៃខាធិការអំពាវនាវដល់រដ្ឋៃភិបាល និងអ្នកនយោបាយដទៃទៀត 
ឱៃយចូលរួមក្នុងការសន្ទនា ដើមៃបីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងស្តៃរឡើង 
វិញទាំងសៃុងនូវសិទ្ធិសៃរីភាពក្នុងការ បញ្ចៃញមតិ សិទ្ធិបង្កើតសមាគម 
និងការជួបបៃជំុដោយសន្តិវិធី និងសិទ្ធិចូលរួមដឹកនាំកិច្ចការសធារណៈ។

លោកអគ្គលៃខាធិការគូសបញ្ជៃក់ផងដៃរ អំពីការបំភិតបំភ័យទៅ 
លើសង្គមសុីវិល និងអង្គការសិទិ្ធមនុសៃសផៃសៃងៗ ដៃលរារាំងដល ់
សមត្ថភាពរបស់ពួកគៃក្នុងការឃ្លៃំមើល និងរាយការណ៍។ របាយការណ៍ 
របស់លោកបញ្ជៃក់ថា មាន ៤៦ ករណី ដៃលសកម្មភាពរបស ់
អង្គការសិទ្ធិមនុសៃស និងអង្គការសង្គមសុីវិលមួយចំនួន បានទទួល 

រងនូវការជៃៀតជៃៃករំខាន ការបំភិតបំភ័យ ឬការយាយីពីសំណាក់ 
អាជា្ញៃធរ។ លោកអំពាវនាវឱៃយរដ្ឋៃភិបាលពងៃឹងលំហពលរដ្ឋ និងលំហ 
បៃជាធិបតៃយៃយ រួមទាំងតាមរយៈការធានា ការងរសិទ្ធិមនុសៃស និង 
អង្គការសង្គមសុីវិល និងកៃុមសហគមន៍ ដោយគ្មៃនការរារាំង តាម 
រយៈការពងៃីកលំហបៃតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមសុីវិល និងកៃុម 
សហគមន៍ទាំងនោះ។ 

របាយការណ៍បានគូសបញ្ជៃក់ផងដៃរ អំពីការរឹតតៃបិតហួសហៃត ុ
លើសិទ្ធិសៃរីភាពបញ្ចៃញមតិ និងការជួបបៃជុំដោយសន្តិវិធីរួមទាំង 
ការចាប់ខ្លនួបុគ្គលមួយចំនួន ដោយសរតៃការអតា្ថៃធិបៃបាយជាសធារណៈ 
និងការបង្ហៃះលើបណា្តៃញសង្គមទាក់ទងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។  ក្នុងន័យនៃះ 
អគ្គលៃខាធិការអំពាវនាវឱៃយរដ្ឋៃភិបាលធានាថា រាល់វិធានការវិសមញ្ញ 
ណាមួយ ដៃលឱៃយដក់អនុវត្ត សំដៅការពារសុខភាព និងសុខុមាល 
ភាពរបស់បៃជាជន ក្នុងអំឡុងពៃលមានការរាតតៃបាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ 
គឺជាការធ្វើឡើងបណ្តៃះអាសន្ន សមាមាតៃ ចាំបាច់បំផុត សមៃៃប ់
ការបង្កៃរការរីករាលដល និងការពៃយាបាលនៃជំងឺនៃះ ដោយគ្មៃនការ 
រីសអើង និងសៃបតាមកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុសៃសអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា 
តៃប៉ុណ្ណៃះ។ 

ពងេឹងការចូលរួម និងការពារលំហពលរដ្ឋ
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ការគេប់គេងបេព័ន្ធយុត្តិធម៌

សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

របាយការណ៍នៃះ និយាយដល់ការអនុម័តចៃបាប់ស្តីពីការគៃប់គៃង 
បៃទៃសក្នុងស្ថៃនភាពអាសន្នដៃលបានចូលជាធរមានក្នុងខៃ មៃស 
ឆ្នៃំ២០២០ ។ លោកអគ្គលៃខាធិការ គូសបញ្ជៃក់ថា ចៃបាប់នៃះ  
អនុញ្ញៃតឲៃយដក់ការរឹតតៃបិតលើសិទ្ធិសៃរីភាពក្នុងការដើរហើរ និងការ 
ជួបបៃជុំ សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន សិទ្ធិឯកជន ហើយលោកបាន 
សំដៃងកង្វល់ទាក់ទងនឹងការអនុម័តចៃបាប់ជាបនា្ទៃន់ បទបៃបញ្ញត្តិមិន 
ចៃបាស់លាស់ ទាក់ទងនឹងបដិបៃបញ្ញត្តិ និងការពិនិតៃយឡើងវិញ និង 
ការតៃួតពិនិតៃយមិនគៃប់គៃៃន់។

ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជមៃះបៃកបដោយ យុត្តិធមល៌ោក 
អគ្គលៃខាធិការគូសបញ្ជៃក់ពីការងរដៃល ការិយាល័យ OHCHR បានធ្វើ 
ក្នុងការសង្កៃតមើលការជំនុំជមៃះក្តីចៃើនជាង ៣៥ ករណី នៅក្នុងអំឡុង 
ពៃលធ្វើរបាយការណ៍នៃះ។ របាយការណ៍កត់សមា្គៃល់ពីការអនុវត្តមិនសីុ 
សង្វៃក់គ្នៃ ដៃលមិនសៃបតាមចៃបាប់សិទ្ធិមនុសៃសជាតិ និងអន្តរជាតិ 
ជាពិសៃស សិទ្ធិទទួលបានការដឹងភា្លៃមៗពីការចោទបៃកាន់ សិទ្ធិមាន 
តំណាងសៃបចៃបាប់ និងការសន្មត់ជាមុនថាគ្មៃនទោសរហូតដល់មាន 
ពិរុទ្ធភាព។ លោកអគ្គលៃខាធិការលើកទឹកចិត្តឱៃយរដ្ឋៃភិបាលធានា 
ការពារសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នៃកចៃបាប់ រួមទាំងការអនុម័តគោល 

នយោបាយជាតិ ស្តីពីជំនួយផ្នៃកចៃបាប់ និងការបង្កើតឱៃយមានបៃព័ន្ធ 
ជំនួយផ្នៃកចៃបាប់ដៃលមានលក្ខណៈបៃមូលផ្តុំ។ 

ទាក់ទងនឹងស្ថៃនភាពពន្ធនាគរ របាយការណ៍លើកឡើងពីកង្វល ់
អំពីចំនួនជនជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគរនៅកម្ពុជា ដៃល បន្តកើនឡើងជា 
លំដប់។ ការបៃើជមៃើសផៃសៃងក្នុងការឃុំខ្លួន រួមទាំងការដក់បៃៃក់ធានា 
ឱៃយនៅកៃៃឃុំ កៃៃមការតៃួតពិនិតៃយរបស់តុលាការ និងការពៃយួរទោស 
នៅតៃមានកំណត់នៅឡើយ។ លោកអគ្គលៃខាធិការ ជំរុញលើកទឹកចិត្ត 
ឱៃយរដ្ឋៃភិបាលណៃនាំអនុវត្តវិធានការ និងជមៃើសជំនួសការឃុំខ្លួន 
សំដៅកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណៃនក្នុងពន្ធនាគរ និងដើមៃបីបង្កើត 
គោលការណ៍ណៃនាំ និងនីតិវិធី ដើមៃបីកាត់បន្ថយការអូសបនា្លៃយរយៈ 
ពៃលឃុំខ្លួនបណ្តៃះ អាសន្ន និងពនៃយាពៃលដោះលៃងបនា្ទៃប់ពីបាន 
បមៃើទោសចប់ហើយ ដើមៃបីពិនិតៃយមើលការហាមបៃៃមលើការកាត់ 
បន្ថយទោស និងការលើកលៃងទោសចំពោះបទល្មើសទាក់ទងនឹង 
គៃឿងញៀន។ លោកអំពាវនាវផងដៃរ ដល់រដ្ឋៃភិបាលឱៃយផ្តល់ការ 
អនុញ្ញៃតដល់ការិយាល័យ OHCHR ធ្វើទសៃសនកិច្ចនៅគៃប់ទីកន្លៃង 
ដៃលមានការឃុំខ្លួនមនុសៃស រួមទាំងការសមា្ភៃសជាសមា្ងៃត់ជាមួយជន
ជាប់ឃុំ។

លោកអគ្គលៃខាធិការ កត់សមា្គៃល់ឃើញបញ្ហៃបៃឈមនៅតៃមាន 
ក្នុងវិស័យដីធ្លី និងសិទ្ធិលំនៅដ្ឋៃន ជាពិសៃសទាក់ទងនឹងការបណ្តៃញ 
ចៃញដោយបង្ខំ កង្វះបទដ្ឋៃនតៃឹមតៃូវស្តីពីការតាំងទីលំនៅថ្មី និងរយៈ 
ពៃលវៃង ស្មុគស្មៃញ មិនចៃបាស់លាស់ និងការចំណាយបៃៃក់ចៃើនក្នុង
ដំណើរការផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី។ របាយការណ៍គូសបញ្ជៃក់ថា ការ 
បៃងចៃក ការលក់ និងការបៃើបៃៃស់ដីធ្លីបានបន្តដំណើរការតាមបៃព័ន្ធ 
ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចសមៃៃប់បៃទានយសសក្ក ដៃលមានវិសមភាព 
រចនាសម្ព័ន្ធ ដៃលជះឥទ្ធិពលមិនសមាមាតៃទៅលើបុគ្គលដៃលរស់នៅ 
ក្នុងភាពកៃីកៃ និងក្នុងស្ថៃនភាពងយរងគៃៃះ។ ក្នុងវិស័យនៃះលោក 
អគ្គលៃខាធិការ ជំរុញលើកទឹកចិត្តឱៃយរដ្ឋៃភិបាល ពន្លឿនដល់ដំណើរការ
ផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសហគមន៍ សមៃៃប់ជនជាតិដើមភាគតិច។ ទាក់ទង 
នឹងការបណ្តៃញចៃញ និងការតាំងទីលំនៅថ្មី លោកអគ្គលៃខាធិការ  
ជំរុញលើកទឹកចិត្តឱៃយរដ្ឋៃភិបាលអនុម័តគោលការណ៍ណៃនាំថា្នៃក់ជាតិ 
ស្តីពីការបណ្តៃញចៃញ និងការតាំងទីលំនៅថ្មី ដៃលសៃបតាមគោល 
ការណ៍ និងគោលការណ៍ណៃនាំជាមូលដ្ឋៃន ស្តីពីការបណ្តៃញចៃញ  
និងការតាំងទីលំនៅថ្មីដោយផ្អៃកលើការអភិវឌៃឍ។

ទោះបីជាមានការទទួលស្គៃល់នូវវិធានការវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋៃភិបាល 
ក្នុងការដោះសៃៃយការរីករាលដលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដោយ ក៏លោក 
អគ្គលៃខាធិការ កត់សមា្គៃល់ឃើញនូវកង្វះព័ត៌មានដៃលអាចរកបាន 
ស្តីពីការឆ្លើយតបនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ របស់រដ្ឋៃភិបាល រួមមាន ទីតាំង 

វៃជ្ជសសៃ្ត  ពិធីសរដក់ឲៃយដច់ដោយឡៃក បុគ្គលិកវៃជ្ជសស្តៃជំនាញ 
និងលទ្ធភាពរកបាននូវឧបករណ៍ចាំបាច់។ ការធ្វើតៃស្តជំងឺកូវីដ-១៩ 
ក៏មានកំណត់ផងដៃរ និងមានការរឹតតៃបិតយា៉ៃងតឹងរឹង ហើយមានភាព
មិនទាន់ចៃបាស់ក្នុងការទទួលបានសៃវាពីសហគមន៍តាមជនបទងយ 
រងគៃៃះ និងបាត់បង់ឱកាស។ លោកអគ្គលៃខាធិការ អំពាវនាវ 
ឱៃយរដ្ឋៃភិបាល ធានាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអំពីការការពារក៏ដូចជា 
ការធ្វើតៃស្ត និងការពៃយាបាល សមៃៃប់ជនគៃប់រូប ក្នុងអំឡុងពៃលមាន 
ការរាតតៃបាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងដើមៃបីធានាថាវិធីសសៃ្តរឹងមំាផ្អៃកលើ 
សិទ្ធិតៃូវបានដក់បញ្ចូល ក្នុងគៃប់ពិធីសរជាតិស្តីពីគៃៃះមហន្តរាយ និង 
ពិធីសរភាពអាសន្នផ្នៃកសុខភាព។ លោកអំពាវនាវផងដៃរឱៃយរដ្ឋៃភិបាល 
ណៃនាំអនុវត្តវិធានការពិសៃស ដើមៃបីការពារកៃុម និងបុគ្គលទាំងឡាយ 
ដៃលស្ថិតក្នុងស្ថៃនភាពដៃលងយរងគៃៃះ ជាពិសៃស ដោយការរាត 
តៃបាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ រួមទាំងជនជាតិដើមភាគតិច និងជនជាតិភាគតិច 
សហគមន៍កៃីកៃ និងសហគមន៍ជនបទ សហគមន៍អណ្តៃតទឹក ជន 
ចំណាកសៃុកដៃលធ្វើមាតុភូមិនិវត្ត បុគ្គលដៃលតៃូវគៃដកហូតសៃរីភាព 
បុគ្គលដៃលតៃូវគៃដក់ឱៃយនៅដច់ដោយឡៃក សៃ្តីមានផ្ទៃពោះ ជនពិការ 
មនុសៃសចាស់ជរា និងបុគ្គលដៃលមានជំងឺបៃចាំកាយ។

របាយការណ៍ទាំងសៃុង មាននៅលើគៃហទំព័រ 
https://undocs.org/A/HRC/45/56
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