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លដ្ឋយបានដ្ឋររ់ញ្ជូ នក្សរតាមលសចរតីសលក្មចចិត្តល ែ ៣៦/៣២ ររស់ក្រមុក្រឹរាសិទ្ធិ
មនុសស របាយការណ៍លនេះររយិាយអុំពតី្ួនាទ្ី និងសមទិ្ធិន ររស់ការយិា ័យឧត្តមសនង
ការអងគការសហក្រជាជាត្ិទ្ទ្ួ រនទុរសិទ្ធិមនុសសក្រចុំរមពុជា ចរព់ីថ្ងៃទ្១ី សែមររា  
ឆ្ន ុំ ២០១៨ ដ ់ថ្ងៃទ្ី៣១ សែឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩។ 

លៅរនុងអុំឡុងលព លធវើរបាយការណ៍លនេះ បានរត្ស់ម្គគ  ់ល ើញម្គនភាពតានត្ឹងសននរ
នលយាបាយរនតម្គនលៅរនុងរររិទ្ថ្នការលបាេះលឆ្ន ត្ជាត្ិ សដ បានក្រក្ពឹត្តលឡើងលៅថ្ងៃទ្ ី
២៩ សែររកដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០១៨ រមួទុំងការរតឹ្ត្បតិ្ល ើការអនុវត្តសិទ្ធិព រដា និងសិទ្ធិនលយាបា
យ។ ទ្នទឹមលនេះ រល៏ ើញម្គនការវវិឌ្ឍនវ៍ជិជម្គននងសដរ រមួទុំងការអនុមត័្ក្ររែណ័ឌ លោ 
លៅអភវិឌ្ឍនក៍្រររលដ្ឋយចីរភាពលៅរមពុជា និងរុំលណើ នលសដារិចេ រមួចុំសណរដ ់ការលធវើ
ឱ្យក្រលសើរលឡើងនូវសិទ្ធិលសដារិចេ និងសងគមរចិេ។ 

ការយិា ័យ OHCHR បានរនតអនុវត្តរមមវធិីររស់ែលួនសននរសហក្រត្ិរត្តិការរលចេរលទ្សជា 
មយួថ្ដគូ្លនសងៗលៅរមពុជា រនុងវស័ិយសុំខាន់ៗ ជាលក្ចើន រមួម្គន ការពក្ងឹងនីត្ិរដា នងិការ
ការពារលសរភីាពជាមូ ដ្ឋា ន សិទ្ធិលសដារិចេ សងគមរិចេ និងវរបធម ៌និងសិទ្ធជិនជារ ុ់ុំ ។ 
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   I.  លសចរតលីនតើម 

១. របាយការណ៍លនេះក្ត្ូវបានដ្ឋររ់ញ្ជូ នក្សរតាមលសចរតីសលក្មចចិត្តល ែ៣៦/៣២ 
ររស់ក្រុមក្រឹរាសិទ្ធមិនុសស។ រនុងរបាយការណ៍លនេះ អគ្គល ខាធិការបានល ើរលឡើងអុំពីត្ួ
នាទ្ី និងសមទិ្ធិន ររស់ការយិា ័យឧត្តមសនងការអងគការសហក្រជាជាត្ិទ្ទ្ួ រនទុរ
សិទ្ធិមនុសស (ការយិា ័យ OHCHR) រនុងការជួយ ដ ់រដ្ឋា ភបិា  និងក្រជាជនរមពុជា រនុង
ការល ើរសទួយ និងការពារសិទ្ធិមនុសស ចរព់ីថ្ងៃទ្ី១ សែមររា ឆ្ន ុំ ២០១៨ ដ ់ថ្ងៃទ្ី៣១ 
សែឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩។ របាយការណ៍លនេះ លធវើរចេុរបននភាពល ើរបាយការណ៍ររស់អគ្គ
ល ខាធិការល ែ (A/HRC/37/64) សដ បានរង្ហា ញជូនសមយ័ក្រជុុំល ើរទ្សីាមសិរ
ក្បាុំពីរ ររស់ក្រុមក្រឹរាសិទ្ធមិនុសសល ើក្រធានរទ្ដូចោន លនេះ។ 

២. រនុងអុំឡុងលព ទុំងមូ ថ្នការលធវើរបាយការណ៍លនេះ ការយិា ័យ OHCHR បានរនត
អនុវត្តសរមមភាពសននររលចេរលទ្សជាមយួសាថ រន័តុ្លាការ ឧត្តមក្រុមក្ររឹាថ្នអងគលៅក្រម
គ្ណៈរម្គម ធិការសិទ្ធិមនុសសរមពុជា ក្រសួងមហាថ្នទ ក្រសួងយុត្តិធម ៌ ក្រសួងអភវិឌ្ឍន៍
ជនរទ្ ក្រសួងលរៀរចុំសដនដ ីនគ្ររូនីយរមម នងិសុំណង ់នងិត្ុំណាងរដ្ឋា ភបិា  សងគមសីុ
វ ិ និងអនរពារព់ន័ធដថ្ទ្លទ្ៀត្។ ការយិា ័យ OHCHR បានរនតឃ្ល ុំលមើ ររយិាកាស
សិទ្ធិមនុសស រមួទុំង សិទ្ធិដីធល ីនិងសិទ្ធិ ុំលៅឋាន សិទ្ធិចូ រមួ លសរភីាពជាមូ ដ្ឋា ន ការជុំ
ន ុជក្មេះរតី នងិរសនលង ុុំឃ្ុំងលនសងៗ។ លៅថ្ងៃទ្២ី២ សែតុ្លា ឆ្ន ុំ២០១៨ លដ្ឋយវត្តម្គន
ររស់ឧត្តមសនងការអងគការសហក្រជាជាត្ិទ្ទ្ួ រនទុរសិទ្ធមិនុសស នាយររដាមន្រនតីរមពុជា 
និងឧរនាយររដាមន្រនតី និងជារដាមន្រនតីក្រសួងការររលទ្ស រដ្ឋា ភបិា  និងការយិា ័យ 
OHCHR បានរនតអនុសសរណៈថ្នការលយាគ្យ ់ោន  សក្ម្គរក់ារអនុវត្តរមមវធិីរចិេសហ
ក្រត្ិរត្តិការសននររលចេរលទ្សរនុងវស័ិយសិទ្ធិមនុសសសក្ម្គរឆ់្ន ុំ២០១៩-២០២០។ 

៣- ការយិា ័យ OHCHR បានរនតលធវើការយា ងជិត្សនិទ្ធនងសដរ ជាមយួក្រពន័ធអងគការ
សហក្រជាជាត្ិលៅរមពុជា លដើមបោីុំក្ទ្ដ ់ការរន្រញ្ញជ រសិទ្ធមិនុសសលៅរនុងក្ររែណ័ឌ ជុំនយួ
អភវិឌ្ឍនអ៍ងគការសហក្រជាជាត្ិ ឆ្ន ុំ២០១៦-២០១៨ នងិឆ្ន ុំ២០១៩-២០២៣ ដរឹនាុំក្រុម
វស័ិយសិទ្ធិមនុសស និងោុំក្ទ្សរមមភាពរមួ រារទ់ុំង តាមរយៈក្រពន័ធនសពវនាយ លដើមបលី ើរ
រុំពស់សិទ្ធមិនុសសលៅរមពុជា។ 

II. ការល ើររមពស់ការចូ រមួ និងការការពារ ុំហព រដា 
៤. ភាគ្លក្ចើនរនុងឆ្ន ុំ២០១៨ អាជាា ធរថ្នន រជ់ាត្ិ និងមូ ដ្ឋា ន បានអនុវត្តលសចរតីសណនាុំ  
ចុេះសែតុ្លា ឆ្ន ុំ២០១៩ ររស់ក្រសួងមហាថ្នទសដ ត្ក្មូវឱ្យអងគការសងគមសីុវ ិជូនដុំណឹង  
៣ ថ្ងៃ មនុការអនុវត្តសននការសរមមភាពររស់ពរួលគ្។ លៅរនុងសែរុមភៈ ឆ្ន ុំ២០១៨ សាថ រន័សភា 
បានអនុមត័្វលិសាធនរមមចារន់ានា រមួម្គន ចាររ់ដាធមមនុញ្ា  និងក្រមក្ពហមទ្ណឌ  លដ្ឋយ
រាររ់ញ្េូ  ទុំង រទ្រញ្ាត្តទិរទ់្ងនងឹចារស់តីពីការក្រម្គទ្ក្ពេះមហារសក្ត្។ អនររាយ
ការណ៍ពិលសសសតីពីសិទ្ធិមនុសសលៅរមពុជា នងិអនររាយការណ៍ពិលសសសតីពីការល ើរមពស់ 
និងការពារសិទ្ធិលសរភីាពរលញ្េញមត្ិ និងគ្ុំនិត្ បានល ើរលឡើងលៅរនុងលសចរតីក្រកាសលៅ
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ថ្ងៃទ្ី២០ រុមភៈឆ្ន ុំ២០១៨ ថ្ន “រទ្រញ្ាត្តិទរទ់្ងនងឹចារស់តីពីការក្រម្គទ្ក្ពេះមហារសក្ត្ 
គ្ឺមនិក្សរលៅតាមកាត្ពវរិចេររស់រមពុជាសថិត្លៅលក្កាមចារសិ់ទ្ធិមនុសសអនតរជាត្ិ
លដ្ឋយសាររទ្រញ្ាត្តិទុំងលនាេះ បានលធវើឱ្យការអនុវត្តលសរភីាពរលញ្េញមត្ិក្សរចារក់ាល យ
ជារទ្ឧក្រិដា។1 

៥. ថ្ងៃទ្ី ៨ លមសា ឆ្ន ុំ២០១៨ លលារ សម រងសុ ី សដ ជាអនរដឹរនាុំមយួររូថ្នអត្តី្គ្ណ
ររសជុំទស់ដធ៏ុំមយួ គ្គឺ្ណររសសលន្រង្ហគ េះជាត្ិ សដ រចេុរបននលលាររុំពុងនិរលទ្សែលួនឯង
តាុំងពីឆ្ន ុំ២០១៥ បានសចររ ុំស រវលីដអូលៅល ើលហវសរ ុរ លដ្ឋយអុំពាវនាវឱ្យក្រជាព រដា
រមពុជាលធវើពហិកាការលបាេះលឆ្ន ត្ជាត្ិ។ ថ្ងៃទ្៨ី សែឧសភា ក្រធានគ្ណៈរម្គម ធិការជាត្ិ
លរៀរចុំការលបាេះលឆ្ន ត្ បានសរលសរ ិែិត្លៅកានក់្រសួងមហាថ្នទលសនើសុុំឱ្យចត្វ់ធិានការណ៍
នលូវចារ ់ លដ្ឋយសុំអាងលហតុ្ន ថ្ន ការអុំពាវនាវឱ្យលធវើពហិការការលបាេះលឆ្ន ត្គ្ឺរ េះពា ់
ដ ់សណាត រធ់ាន រស់ាធារណៈ និងសនតិសុែជាត្ិ តាមរយៈការហាមឃ្ត្អ់នរម្គនសិទ្ធិ
លបាេះលឆ្ន ត្មនិឱ្យលបាេះលឆ្ន ត្បាន។  អនររាយការណ៍ពិលសសសតីពសិីទ្ធិមនុសសលៅរមពុជា បានល ើរ
លឡើងពីលសចរតីពនយ ់ររស់គ្ណៈរម្គម ធិការសិទ្ធមិនុសសល ែ ២៥ (ឆ្ន ុំ១៩៩៦) សតីពកីារ
ចូ រមួរនុងរិចេការសាធារណៈ និងសិទ្ធិរនុងការលបាេះលឆ្ន ត្ លដ្ឋយបានរត្ស់ម្គគ  ់ថ្ន “ការរតិ្
ត្បតឹ្លៅល ើការអុំពាវនាវឱ្យពិហការការលបាេះលឆ្ន ត្សដ មនិសមនជាកាត្ពវរចិេគ្ឺមនិក្សរ
តាមសិទ្ធិលសរភីាពរលញ្េញមត្ិលទ្ លដ្ឋយសារសត្ការរតិ្ត្បតឹ្លនាេះរារាុំងដ ់ការពិភារាលដញ
លដ្ឋ លរឿងនលយាបាយ” (A/HRC/39/73/Add.1, para. 57)។ 

៦. ថ្ងៃទ្ី ១៩ សែលមសា ឆ្ន ុំ២០១៨ ក្រុមការង្ហរសតីពីការ ុុំែលួនលដ្ឋយរុំពាន រលញ្េញមត្ិ
លយារ ់ថ្ន ការ ុុំែលួនលលារ រឹម សុខា សដ ជាអនរដរឹនាុំអត្ីត្គ្ណររសសលន្រង្ហគ េះជាត្ិ 
សដ ក្ត្ូវបានចរែ់លួនពរីទ្លចទ្ “របត្ជ់ាត្ិ” រនុងសែរញ្ញា  ឆ្ន ុំ២០១៧ គ្ឺជាការ ុុំែលួន
លដ្ឋយរុំពាន (A/HRC/WGAD/2018/9)។ 

៧. ថ្ងៃទ្ី ១០ ឧសភា ២០១៨ សាលាឧទ្ទរណ៍បានររាត្មក ់ទុ្រនូវលទសពីរទ្ “រ េះលបារ” 
និងការកាត្ល់ទសពារព់ន័ធលនសងៗលទ្ៀត្សដ សលក្មចលដ្ឋយតុ្លាការដុំរងូ រនុងឆ្ន ុំ២០១៥ 
ក្រឆ្ុំងសម្គជិរ ១១ ររូ ររស់អត្ីត្គ្ណររសសលន្រង្ហគ េះជាត្ិ។ រនុងរុំណត្រ់ង្ហា ញសននសីិទ្
សារពត្ម៌្គនសលងេរ អនរនាុំពារយររស់ឧត្តមសនងការបានរង្ហា ញការែរចិត្តលៅល ើលសចរតី
សលក្មចលនាេះ លដ្ឋយរង្ហា ញរងវ ់ពីសិទ្ធទិ្ទ្ួ បានការជុំនុំជក្មេះលដ្ឋយយុត្តិធម ៌ នងិការ
យ ់ល ើញពីការលក្ជៀត្សក្ជរររស់រដ្ឋា ភបិា រនុងអុំឡុងលព កាត្រ់តី។2 

៨. ថ្ងៃទ្ី២៨ សែឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៨ ក្រសួងមហាថ្នទ ក្រសួងពត័្ម៌្គន និងក្រសួងថ្ក្រណីយ ៍
និងទូ្រគ្មនាគ្មន ៍បានអនុមត័្ក្រកាសអនតរក្រសួងសតីព ី”ការក្គ្រក់្គ្ងលៅល ើការលបាេះពុមភ
នាយលៅល ើលវរសាយ នងិក្រពន័ធនសពវនាយសងគមសដ ដុំលណើ រការលដ្ឋយអុីនធឺណិត្” 

  

1 សូមលមើ  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22674&LangID=E  
2 សូមលមើ  https://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/180511%20Briefing%20note%20on%20Cambodia 

_ENG.pdf 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22674&LangID=E


A/HRC/42/31 

4  

សដ អនុញ្ញា ត្ឱ្យម្គនការរិទ្លវរសាយ នងិទ្ុំពរ័ក្រពន័ធនសពវនាយសងគមនានា សដ ម្គន
នទុរម្គត្ិការសដ លគ្ចត្ទុ់្រថ្នរងកឱ្យម្គនការញុេះញ ង ់ ចលាច  ឬការលរ ើសលអើង ឬរ េះ
ពា ់ដ ់សនតិសុែជាត្ ិ រមួនឹងលហតុ្ន លនសងៗលទ្ៀត្។ អនររាយការណ៍ពិលសសសតីពី
សាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសលៅរមពុជា បានរង្ហា ញរតរីងវ ់ថ្ន រថ្នែណឌ មយួចុំនួនថ្នលសចរតី
ក្រកាសលនាេះ ម្គនភាពក្សលពចក្សពិ  លហើយម្គនការក្គ្រដណត រក់្ជុ ហួសលហតុ្ 
លហើយបានល ើរលឡើងពីរញ្ញា ថ្នលត្ើ លហតុ្ន មយួចុំនួន ដូចជា រងកចលាច  គ្ឺសថិត្លៅ
លក្ៅ រេណឌ សដ ក្ត្ូវបានអនុញ្ញា ត្ឱ្យម្គនការរតឹ្ត្បតិ្លសរភីាពរលញ្េញមត្ិ 
(A/HRC/39/73/Add.1, paras. 72–73)។ 

៩. អនររាយការណ៍ពិលសសសតីពីសាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសលៅរមពុជា និងអនររាយការណ៍
ពិលសសសតីពីការល ើរសទួយ និងការពារសិទ្ធិលសរភីាពថ្នគ្ុំនិត្ និងសសមតងមត្ិ និងអនររាយ
ការណ៍ពិលសសសតីពីសិទ្ធិលសរភីាពជួរជុុំលដ្ឋយសនតិវធិ ី នងិចងក្រងសម្គគ្ម បានរង្ហា ញ
រងវ ់ររស់ពួរលគ្អុំពីលសរភីាពក្រពន័ធនសពវនាយមុននងឹការលបាេះលឆ្ន ត្មរដ ់ លៅរនុង
លសចរតីសងលងការណ៍ លចញនាយថ្ងៃទ្ី១៥ មងុិនា ២០១៨។ រងវ ់លនេះទរទ់្ងនងឹក្រម
សី ធមរ៌រស់ក្រពន័ធនសពវនាយសដ លចញលដ្ឋយគ្ណៈរម្គម ធិការជាត្ិលរៀរចុំការលបាេះ
លឆ្ន ត្រនុងសែឧសភា សដ ហាមឃ្ត្ក់ារលបាេះពុមពនាយពីទ្សសនៈសដ នាុំឱ្យម្គនការភាន់
ក្ចឡុំ ឬនាុំឱ្យបាត្រ់ងទ់្ុំនុរចិត្តរនុងការលបាេះលឆ្ន ត្។ អនររាយការណ៍ពិលសសបានសងលងថ្ន 
“ការហាមឃ្ត្ទ់ុំងលនេះ លក្រើពារយលពចនរ៍នុងនយ័ទូ្លាយ និងមនិចាស់លាស់សដ អាច
នាុំឱ្យម្គនការរតឹ្ត្បតិ្ រេណៈទូ្ ុំទូ្លាយល ើក្រពន័ធនសពវនាយ សដ អាចមនិក្សរលៅ
នឹងរទ្ដ្ឋា នអនតរជាត្ិ”។3 

១០. ការលបាេះលឆ្ន ត្បានក្រក្ពឹត្តលៅលៅថ្ងៃ២៩ ររកដ្ឋ ២០១៨ លដ្ឋយោម នវត្តម្គនគ្ណ
ររសសលន្រង្ហគ េះជាត្ិ សដ ក្ត្ូវបានរ ុំលាយលដ្ឋយតុ្លាការរុំពូ កា ពីសែវចិាិកា ឆ្ន ុំ២០១៧។ 
គ្ណររសសលន្រង្ហគ េះជាត្ិបានទ្ទ្ួ សុំលឡងលឆ្ន ត្ក្រម្គណ ៤៤ ភាគ្រយ សក្ម្គរក់ារលបាេះ
លឆ្ន ត្រនុងឆ្ន ុំ២០១៣ និង រនុងការលបាេះលឆ្ន ត្ ុុំ/សង្ហក ត្ឆ់្ន ុំ២០១៧។ ថ្ងៃទ្ី២៧ ររកដ្ឋ អនរ
នាុំពារយររស់អគ្គល ខាធិការ [អងគការសហក្រជាជាត្ិ] បានរ ុំ ឹរលឡើងវញិថ្ន “ដុំលណើ រការ
នលយាបាយសដ ម្គនររយិារន័ន និងពហុនិយមលៅសត្ម្គនសារៈសុំខានស់ក្ម្គរក់ារពារ
ការររីចលក្មើននានា សដ ក្រលទ្សរមពុជាបានរលងកើងរនុងការរក្ងួររក្ងួមសនតិភាព។ អគ្គ
ល ខាធិការបានអុំពាវនាវដ ់ភាគ្ីទុំងអស់ឱ្យកាត្រ់នថយភាពតានត្ឹង នងិការសររសែារ
ោន លដ្ឋយសារនលយាបាយ។ លលារបានអុំពាវនាវដ ់រដ្ឋា ភបិា ក្រកានយ់ររទ្ដ្ឋា នសិទ្ធិ
មនុសសអនតរជាត្ិ និងជាពិលសសលដើមបលីធវើឱ្យក្បារដដ ់ការធានាដ ់ត្ួអងគសងគមសីុវ ិ 
និងគ្ណររសនលយាបាយរនុងការអនុវត្តសិទ្ធិទរទ់្ងក្រជាធិរលត្យយររស់ពួរលគ្។4 

  

3 សូមលមើ  www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23205&LangID=E 

4 សូមលមើ  www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-07-27/statement-attributable-spokesman-secretary-general-
cambodia 
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១១. ថ្ងៃ១៥ សីហា គ្ណៈរម្គម ធិការជាត្ិបានក្រកាស ទ្ធន លបាេះលឆ្ន ត្៖ ចុំននួអនរបាន
លបាេះលឆ្ន ត្នលូវការគ្ឺជាង ៨៣,០២ ភាគ្រយ លហើយគ្ណររសក្រជាជនរមពុជាសដ ជាគ្ណ
ររសរុំពុងកានអ់ុំណាចទ្ទ្ួ បានសុំលឡង ៧៦,៨៥ ភាគ្រយ គ្ឺទ្ទ្ួ បានអសនៈទុំង
១២៥ លៅរនុងរដាសភា។  ទ្ធន លនេះគ្ដូឺចនងឹការលបាេះលឆ្ន ត្សែរុមភៈ ឆ្ន ុំ២០១៨ សដ 
គ្ណររសកានអ់ុំណាចលនេះឈ្នេះអសនៈទុំង ៥៨ លៅរនុងក្ពឹទ្ធសភា (សម្គជិរក្ពឹទ្ធសភា
ក្ត្ូវបានលបាេះលឆ្ន ត្លក្ជើសលរ ើសលដ្ឋយសម្គជិរក្រមុក្រឹរា ុុំ/សង្ហក ត្ ់និងសម្គជរិរដាសភា)។ 
គ្ណររសក្រជាជនម្គនសម្គជិរភាគ្លក្ចើនលៅក្រុមក្រឹរា ុុំ/សង្ហក ត្ ់និងរដាសភារនាទ រព់ី
ម្គនការសរងសចរអសនៈររស់គ្ណររសសលន្រង្ហគ េះជាត្ិសដ ក្ត្ូវបានរ ុំលាយលៅចុងឆ្ន ុំ
២០១៧ លៅឱ្យមន្រនតីសដ មនិបានជារល់ឆ្ន ត្។ សក្ម្គរក់ារលបាេះលឆ្ន ត្អសរ លក្ជើសលរ ើស
ក្រុមក្រឹរារាជធានី/លែត្ត និងក្រុង/ក្សុរ/ែណឌ  កា ពីថ្ងៃ២៥ ឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ គ្ណររស
ក្រជាជនរមពុជាទ្ទ្ួ បានសុំលឡងលឆ្ន ត្ ៩៦%។ 

១២. ថ្ងៃ១៧ សីហា ការយិា ័យ OHCHR បានលចញនាយ រុំណត្ស់ននិសីទ្សារពត្៌
ម្គនសលងេរ លដ្ឋយល ើរលឡើង (រនុងចុំលណាមលរឿងលនសងៗលទ្ៀត្) ថ្ន៖ 

“លយើងម្គនការបារមភណ៍អុំពរីរយិាកាសសាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសជុុំវញិការលបាេះលឆ្ន ត្
សដ បានលធវើលឡើងងមីៗលនេះលៅរមពុជា លដ្ឋយោម នវត្តម្គនគ្ណររសជុំទស់ដស៏ុំខាន់
សដ ក្ត្ូវបានរ ុំលាយ គ្ឺគ្ណររសសលន្រង្ហគ េះជាត្ិ។ វាបានលធវើឱ្យក្រជាព រដាមយួ
ភាគ្ធុំមនិម្គនត្ុំណាងសដ ពួរលគ្បានលក្ជើសលរ ើស សដ វារងករឱ្យម្គនរងវ ់អុំពី
សិទ្ធិចូ រមួរិចេការនលយាបាយររស់ពួរលគ្។ ម្គនលសចរតរីាយការណ៍មរថ្ន ក្រជា
ព រដាក្ត្ូវបានលគ្គ្ក្ម្គមគ្ុំសហង ឬទ្ិញឱ្យលៅលបាេះលឆ្ន ត្ លហើយសងគមសីុវ ិបាន
ជួរក្រទ្េះការលធវើទុ្រេរុរលមនញលៅលព ជិត្លបាេះលឆ្ន ត្។ លគ្ហទ្ុំពរ័ចុំនួន ១៧ សដ លគ្
ចូ ចិត្តចូ លមើ  ក្ត្ូវបានរិទ្រនុងអុំឡុងលព ថ្ងៃលបាេះលឆ្ន ត្។ វាសងមទុំងម្គនការ
ការរតឹ្ត្បតឹ្លៅល ើលសរភីាពរលញ្េញមត្ិររស់អនរលបាេះលឆ្ន ត្ និងអនរនលយាបាយ
ជុំទស់សដ បានអុំពាវនាវឱ្យលធវើពិហការការលបាេះលឆ្ន ត្ ឬរប៏ានក្រកាសពីរុំណង
ររស់ពួរលគ្មនិលៅលបាេះលឆ្ន ត្ លដ្ឋយរមួម្គន ការគ្ុំរាមគ្ុំសហង ការផារពិនយ័ នងិ
វធិានការនលូវចារ”់។5 

អនររាយការណ៍ពិលសសសតីពសីាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសលៅរមពុជា បានរត្ស់ម្គគ  ់ថ្ន ការរ ុំលាយ
គ្ណររសសលន្រង្ហគ េះជាត្ិ នងិការហាមឃ្ត្ស់ម្គជិរជានែ់ពស់ចុំនួន ១១៨ ររូ ររស់គ្ណររស
លនេះមនិឱ្យលធវើសរមមភាពនលយាបាយរយៈលព ក្បាុំឆ្ន ុំ គ្វឺាពិត្ជាបានរលងកើត្ឱ្យម្គនសុំណួរ
អុំពីភាពពតិ្ក្បារដថ្នការលបាេះលឆ្ន ត្លនេះ (A/HRC/39/73/Add.1, para. 87)។ 

១៣. កា ពីសែរញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០១៨ លលារ រមឹ សុខា ក្ត្ូវបានលដ្ឋេះស ងពីពនធនាោរ លហើយ
ក្ត្ូវបានដ្ឋររ់នុងការ ុុំែលួនរនុងនទេះលក្កាមការក្ត្ួត្ពិនតិ្យយា ងត្ឹងរុងឹររស់តុ្លាការ។ 
រ ុនាម នសបាត ហ៍លក្កាយមរ អនរវភិាគ្នលយាបាយ គ្ឺលលារ គ្ឹម សុែ ក្ត្ូវបានលដ្ឋេះស ងលៅ

  

5 សូមលមើ  https://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Briefing%20Note%20on%20election%20Eng.pdf 
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លព បានរលក្មើលទសចររ់យៈលព  ១៨ សែ ពីរទ្ររហិារលររ តិ៍ និងញុេះញង ់សរមមជនដធីល ី
គ្ឺអនរក្សី លទ្ព វាននី ក្ត្ូវបានល ើរស ងលទស និងលដ្ឋេះស ងលចញពីពនធនាោរ អត្ីត្អនរ
យរពត័្ម៌្គនពីរររូររស់វទិ្យុអាសីុលសរ ី ក្ត្ូវបានលដ្ឋេះស ងឱ្យលៅលក្ៅ ុុំ លហើយសម្គជិរ
ចុំនួន ១៤ ររូ ររស់អត្ីត្គ្ណររសក្រឆ្ុំង សដ បានចញ់រណតឹ ងឧទ្ធរណ៍ររស់ពួរលគ្
ក្រឆ្ុំងនឹងការនតនាទ លទសពីរទ្រុររមមកា ពីសែឧសភា ឆ្ន ុំ ២០១៨ រក៍្ត្ូវបានល ើរ
ស ងលទស និងលដ្ឋេះស ងពីពនធនាោរសដរ។ រយៈលព ជិត្ពីរឆ្ន ុំរនលេះលក្កាយពីការចរ់
ែលួនពួរលគ្មរ លៅថ្ងៃទ្ី ២៦ សែរញ្ញា  រុគ្គ ិរ ៥ ររូ ររស់សម្គគ្មការពារសិទ្ធិមនុសស 
និងអភវិឌ្ឍនល៍ៅរមពុជា (សម្គគ្មអាដហុរ) រក៍្ត្ូវបាននតនាទ លទសពីរទ្សូរបា នស់ារស ី
និងសមគ្ុំនិត្សូរបា នស់ារស ីលហើយលទសជារព់នធនាោរមយួចុំនួនលទ្ៀត្ក្ត្ូវបានពយួរ។ 

១៤. កា ពីសែវឆិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០១៨ ក្រសួងមហាថ្នទ បានដរយរលចញនូវ រេែណឌ ត្ក្មូវសដ 
បានល ើរលឡើងខាងល ើចុំលពាេះអងគការសងគមសីុវ ិ សដ ក្ត្ូវជូនដុំណឹង ៣ ថ្ងៃជាមុន មនុ
លព លធវើសរមមភាព។ ក្រសួងរប៍ានលរតជាា ចិត្តរនុងការលរៀរចុំលវទ្ិកាពិលក្ោេះលយារ ់ជាមយួ
សងគមសីុវ ិ ជាលរៀងរា ់ ៦ សែ មតង ឬលៅលព ចុំបាច ់លហើយបានរលងកើត្ក្រុមការង្ហរអនតរ
ក្រសួង លដើមបលីដ្ឋេះក្សាយរងវ ់ររស់សងគមសីុវ ិ រាររ់ញ្េូ  ទុំង ការទរទ់្ងនឹងចារ់
សតីពីសម្គគ្ម និងអងគការមនិសមនរដ្ឋា ភបិា ។ កា ពីសែធនូ ឆ្ន ុំ ២០១៨ សភាជាត្ ិបាន
លធវើវលិសាធនរមមចារស់តីពីគ្ណររសនលយាបាយ លដើមបអីនុញ្ញា ត្ឱ្យរុគ្គ ទុំងឡាយសដ 
ក្ត្ូវបានហាមឃ្ត្ម់និឱ្យលធវើសរមមភាពនលយាបាយលដ្ឋយសា ដីកាតុ្លាការរុំពូ 
កា ពីឆ្ន ុំ ២០១៧ លដើមបសីសវងររសិទ្ធិនលយាបាយររស់ពរួលគ្ពីក្ពេះមហារសក្ត្ តាមរយៈ
នាយររដាមន្រនតី។ រនុងសែដសដ លនាេះ ក្រសួងការររលទ្ស បានលចញលសចរតីសងលងការល ើរ
លឡើងអុំពីរញ្ញា លនសងៗ និងលធវើការលរតជាា ទរទ់្ងនឹងភាពជាថ្ដគូ្រជាមយួអងគការសងគមសីុ
វ ិ និងការការពារដីធលី នងិសិទ្ធិសហជីព សារពត័្ម៌្គន និងលសរភីាពសារពត័្ម៌្គន និងសិទ្ធិ
ដីធល។ី6  លៅថ្ងៃទ្ី១៧ សែមររា ឆ្ន ុំ ២០១៩ ក្រសួងមហាថ្នទ បានលរៀរចុំលវទ្ិកាមយួលដ្ឋយ
ម្គនការចូ រមួពីអងគការសងគមសីុវ ិជាលក្ចើន សដ លវទ្ិកាលនេះក្ត្ូវបានលរៀរចុំលឡើងរនាទ រ់
ពីលវទ្ិការល ើរទ្ី១ សដ បានលរៀរចុំលឡើងកា ពីសែមងុិនា ឆ្ន ុំ ២០១៨។ 

១៥. ការយិា ័យ OHCHR រនតទ្ទ្ួ ពត័្ម៌្គនពអីងគការសងគមសីុវ ិថ្ន សរមមភាព
ររស់ពួរលគ្ក្ត្ូវបានតាមដ្ឋនឃ្ល ុំលមើ លដ្ឋយយរទុ្រដ្ឋរព់ីសុំណារន់គ្របា  លទេះរជីា
ម្គនដរលចញនូវ រេែណឌ ត្ក្មូវឱ្យជូនដុំណឹង ៣ ថ្ងៃមុន រល៏ដ្ឋយ។ រសនថមល ើលនេះលទ្ៀត្ 
លរសសរមម និងសិកាេ សាលាទុំងឡាយររស់ការយិា ័យ OHCHR រក៍្ត្ូវបានតាមដ្ឋន
ឃ្ល ុំលមើ ពីសុំណារន់គ្របា នងសដរ។ ការយិា ័យ OHCHR បានទ្ទ្ួ ពត័្ម៌្គនថ្ន 
សម្គជិរជាង ១៤៥ នារ ់ ររស់អត្ីត្គ្ណររសក្រឆ្ុំង ក្ត្ូវបានលកាេះលៅឱ្យចូ ែលួនមរ
តុ្លាការ ឬក្ត្ូវបានរុំពុង ុុំែលួនលៅរនុងឆ្ន ុំ២០១៩ លនេះ។ ការយិា ័យ OHCHR បាន
រុំពុងលធវើការតាមដ្ឋនល ើររណីទុំងលនេះ លហើយ កា ពីថ្ងៃទ្២ី១ សែឧសភា ឆ្ន ុំ ២០១៩ 

  

6 សូមលមើ លគ្ហទ្ុំពរ័  www.mfaic.gov.kh/site/detail/23386. 
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បានរង្ហា ញរងវ ់ររស់ែលួនលៅរនុងលសចរតីសងលងការណ៍មយួចុំលពាេះការលកាេះលៅឱ្យចូ ែលួន 
និងការ ុុំែលួនលៅល ើអត្ីត្សម្គជិរររស់គ្ណររសសលក្ង្ហេះជាត្ិរមពុជា។7

 

១៦. រនុងរយៈលព លធវើរបាយការណ៍លនេះ ការយិា ័យ OHCHR បានរនតនត ់លយារ ់
សននរចារអ់ុំឡុងលព ដុំលណើ រការលរៀរចុំលសចរតីក្ពាងចារស់តីពីសិទ្ធិទ្ទ្ួ បានពត័្ម៌្គន។ 
អត្ថរទ្លសចរតីក្ពាងចារ ់ ក្ត្ូវលរៀរចុំរញ្េរជ់ានលូវការលៅរនុងរិចេក្រជុុំមយួសដ ក្ត្វូបាន
លរៀរចុំលឡើងលដ្ឋយក្រសួងពត័្ម៌្គនពីថ្ងៃទ្ី២៤ ដ ់ ថ្ងៃទ្ី២៦ សែមររា ឆ្ន ុំ ២០១៨ លៅលែត្ត
ក្ពេះសីហនុ លដ្ឋយម្គនការចូ រមួពីថ្ដគូ្រភាគ្ីជាលក្ចើន លហើយក្ត្ូវបានលធវើឱ្យក្រលសើរលឡើង
រសនថមលទ្ៀត្ រនាទ រព់ីម្គនការចូ រមួពីអងគការអររ់ ុំ វទិ្ាសាន្រសត និងវរិបធមរ៌រស់សហ
ក្រជាជាត្ិ និងការយិា ័យ OHCHR កា ពីសែមងុិនា និងសែសីហា ឆ្ន ុំ ២០១៨។ 
លសចរតីក្ពាងលនេះ សដ មនិក្ត្ូវបានអនុមត័្លៅលឡើយ ម្គនភាពក្សរោន យា ងខាល ុំងជាមយួ
រទ្ដ្ឋា នអនតរជាត្ិ លហើយក្ត្ូវបានលរៀរចុំលឡើងតាមដុំលណើ រកាលរៀរចុំលសចរតីក្ពាងលដ្ឋយម្គន
ការចូ រមួ។ 

១៧. ការយិា ័យ OHCHR បានរនតពក្ងងឹសមត្ថភាពអងគការសងគមសីុវ ិរមពុជា។ 
តាមរយៈវគ្គរណតុ េះរណតុ េះចុំននួ ៦ ការយិា ័យលនេះ បានរណតុ េះរណាត  សម្គជរិសងគម
សីុវ ិជារុរសចុំនួន ១៣៩ នារ ់ន្រសតីចុំនួន ៧៦ នារ ់អនររតូសយនឌ្រ័ ចុំនួន ១០នារ ់រនុង
លនាេះរាររ់ញ្េូ  ទុំងសរមមលៅតាមមូ ដ្ឋា ន សរមមដធីលី និងសរមមជនសហជពី មរពលីែត្ត
ក្រលចេះ ឧត្តរម្គនជយ័ រនាទ យម្គនជយ័ បាត្ដ់ុំរង ក្ពេះវហិារ លសៀររាម រុំពងស់ពឺ សាវ យ
លរៀង រុំពងច់ម និងលកាេះរុង។ អនរចូ រមួ ក្ត្ូវបានរណតុ េះរណាត  អុំពីវធិសីាន្រសតឃ្ល ុំលមើ  
ការលរៀរចុំដ្ឋររ់បាយការណ៍លៅកានយ់នតការអនតរជាត្ ិ នងិការត្ស ូមត្។ិ ការយិា ័យ 
OHCHR បានជួយ ោុំក្ទ្វគ្គរណតុ េះរណាត  ចុំនួន៦ លដើមបជីួយ ដ ់អងគការសងគមសីុវ ិ
រនុងលរៀរចុំដ្ឋររ់បាយការណ៍ជូនយនតការពិនតិ្យរបាយការណ៍ជាសរ តាមលព រុំណត្់
ល ើរទ្ី៣ ររស់ក្រលទ្សរមពុជា សដ ម្គនអនរចូ រមួចុំននួ ៣៨៤នារ ់ លៅរនុងលនាេះម្គន
ន្រសតីចុំនួន ១២៣ នារ។់ ការយិា ័យ OHCHR បានលរៀរចុំវគ្គរណតុ េះរណាត  ចុំននួ ២  
សតីពីចុំលណេះដឹងជាមូ ដ្ឋា នអុំពីសិទ្ធិមនុសសដ ់យុវជនចុំននួ ២៥ នារ ់ (ន្រសតីចុំននួ ១៥
នារ)់ សដ ជាសម្គជរិររស់អងគការយុវជនមយួលៅលែត្តបាត្ដ់ុំរង និងរាជធានីភនុំលពញ។ 

១៨. លដើមបលី ើររមពស់រិចេការពារអងគការសងគមសីុវ ិ លដ្ឋយម្គនការពិលក្ោេះលយារ ់
ជាមយួអងគការសងគមសីុវ ិទុំងលនាេះ ការយិា ័យ OHCHR បានលរៀរចុំលសចរតីក្ពាង
លសៀវលៅមយួអុំពីរិចេការពារ សដ ម្គនដ្ឋររ់ញ្េូ  ពត័្ម៌្គនជារស់សតងតាមទ្ក្មងដ់ស៏ាមញ្ាមយួ 
លដើមបជីួយ ដ ់រុគ្គ  និងអងគការទុំងឡាយរនុងការរលងកើត្សននការសុវត្ថិភាព និងសនតិសុែ 

  

7 សូមលមើ លគ្ហទ្ុំពរ័ www.facebook.com/OHCHRCambodia/photos/a.197076707104491/1732510536894426/?type= 

3&theater.  
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និងយ ់ដឹងអុំពីយនតការការពារសិទ្ធិមនុសសពារព់ន័ធលៅថ្នន រជ់ាត្ិ នងិអនតរជាត្ិ។ 
លសៀវលៅលនេះ នឹងនសពវនាយជាសាធារណៈលៅដុំណាចឆ់្ន ុំ ២០១៩។  

១៩. ការយិា ័យ OHCHR បានរនតឃ្ល ុំលមើ ការក្រមូ នតុ ុំោន ជាសាធារណៈ សដ ការ
ក្រមូ នតុ ុំោន ជាលក្ចើន ក្ត្ូវបានលធវើលឡើងទរទ់្ងនងឹសិទ្ធិដធីលី និងសិទ្ធិ ុំលៅឋាន។ លៅថ្ងៃទ្ី
១០ សែធនូ ឆ្ន ុំ ២០១៨ អាជាា ធរថ្នន រជ់ាត្ិ នងិថ្នន រល់ែត្ត បានរង្ហា ញថ្ន ពួរលគ្នឹងមនិ
អនុញ្ញា ត្ឱ្យម្គនសរមមភាពមយួចុំនួនលដើមបកី្បារពធទ្ិវាសិទ្ធមិនុសសលនាេះលទ្។ ការយិា ័័យ 
OHCHR បានទរទ់្ងអាជាា ធរពារព់ន័ធ នងិ លៅរនុងររណីមយួចុំនួន មនិទុំងអស់លនាេះលទ្ 
ការក្រមូ នតុ ុំោន ក្ត្ូវបានអនុញ្ញា ត្ឱ្យលធវើ។ ការយិា ័យ OHCHR បានសរលសរ ិែិត្លៅ
កានក់្រសួងមហាថ្នទល ើរលឡើងអុំពីរងវ ់ទរទ់្ងនឹងសិទ្ធិលសរភីាពជាមូ ដ្ឋា នរនុងការ
ជួរក្រជុុំ។ លៅថ្ងៃទ្ី០៨ សែមនីា ឆ្ន ុំ ២០១៩ រដ្ឋា ភបិា មនិបានអនុញ្ញា ត្ឱ្យម្គនការដសងារ
របួនទរទ់្ងនងឹសុំលណើ រសុុំជរួក្រជុុំលដ្ឋយសនតិវធិ ីលដើមបកី្បារពធទ្ិវាសិទ្ធិនារអីនតរជាត្ិលឡើយ។ 
ការយិា ័យ OHCHR និងសាថ រន័អងគការសហក្រជាជាត្ិសតីពីសមភាពលយនឌ្រ័ និងការនត ់
អុំណាចដ ់ន្រសតី (UN-Women) បានលនាើរ ិែិត្មយួចារល់ៅកានក់្រសួងមហាថ្នទទរទ់្ង
នឹងការដសងាររបួនសដ ក្ត្ូវបានហាមឃ្ត្ ់លដ្ឋយល ើរលឡើងអុំពីរងវ ់ររស់ពួរលគ្ ទរទ់្ង
នឹងលសរភីាពរនុងការជួរក្រជុុំលដ្ឋយសនតិវធិី។  

២០. លៅថ្ងៃទ្ី៦ សែររកដ្ឋ ឆ្ន ុំ ២០១៨ ការយិា ័យ OHCHR បានលនាើរ ិែិត្មយួចារ់
លៅក្រសួងមហាថ្នទលសើ នសុុំរិចេអនតរាគ្មលៅល ើររណីមយួ សដ រនុងលនាេះគ្ណៈរម្គម ធិកា
ជាត្ិរលរៀរចុំការលបាេះលឆ្ន ត្ បានរង្ហា ញថ្ន អងគការសដ លធវើការឃ្ល ុំលមើ សិទ្ធិមនុសស អាច
ជាការរ ុំលលាភចារ ់ ពីលក្ពាេះសរមមភាពឃ្ល ុំលមើ ររស់អងគការលនេះ មនិសមនលៅរនុង
ចុំលណាមសរមមភាពសលងកត្ការណ៍លបាេះលឆ្ន ត្សដ អនុញ្ញា ត្នងិទ្ទ្ួ សាគ  ់លដ្ឋយគ្ណៈ
រម្គម ធិការលនាេះលទ្។ ការយិា ័យ OHCHR បានលសនើសុុំឱ្យម្គនការររក្សាយរុំភលជឺាសា
ធារណៈ សដ ថ្នការចុេះរញ្ជ ីជាមយួគ្ណៈរម្គម ធិការលរៀរចុំការលបាេះលឆ្ន ត្ គ្ឺចុំបាចត់្ក្មូវ
ឱ្យម្គនសក្ម្គរអ់ងគការទុំងលនាេះសដ លធវើសរមមភាពសលងកត្ការណ៍លបាេះលឆ្ន ត្ និងរញ្ញជ រ់
ឱ្យបានចាស់លាស់ថ្ន ពុុំម្គនការរតឹ្ត្បតឹ្ណាមយួលនាេះលទ្លៅល ើការឃ្ល ុំលមើ សិទ្ធិមនុសស
ទរទ់្ងនងឹការលបាេះលឆ្ន ត្ ។ លៅថ្ងៃទ្ី២៥ សែររកដ្ឋ ការយិា ័យ OHCHR បានសរលសរ
 ិែិត្លៅកានគ់្ណៈរម្គម ធកិារជាត្ិលរៀរចុំការលបាេះលឆ្ន ត្ទរទ់្ងនងឹរបាយការណ៍រណតឹ ង
ក្រឆ្ុំងនឹងសម្គជរិររស់អត្តី្គ្ណៈររសសលក្ង្ហេះជាត្ិរមពុជាទរទ់្ងនងឹការរលញ្េញមត្ិ
ររស់ពួរលគ្អុំពីលចត្នាមនិលៅលបាេះលឆ្ន ត្។ ការយិា ័យ OHCHR បានល ើរទ្ឹរចិត្តឱ្យ
ម្គនការអនុវត្តចាររ់មពុជាឱ្យក្សរតាមរទ្ដ្ឋា នអនតរជាត្សិតីពីសិទ្ធិលសរភីាពរនុងការ
រលញ្េញមត្ិ សដ មនិអនុញ្ញា ត្ិឱ្យម្គនការរតឹ្ត្បតឹ្លឡើយលៅល ើការអុំពាវនាវឱ្យលធវើពហិការ
ចុំលពាេះការលបាេះលឆ្ន ត្សដ មនិសមនជាកាត្ពវរិចេលនាេះ។ 

២១. ការយិា ័យ OHCHR បានចងក្រងររណីចុំននួ ៨៥១ អុំពីរុគ្គ ទុំងឡាយសដ 
បានអេះអាងអុំពីរ ុំលលាភសិទ្ធិព រដា និងសិទ្ធិនលយាបាយអុំឡុងលព លធវើរបាយការណ៍លនេះ 
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សដ រនុងលនាេះ ម្គនរគុ្គ ចុំននួ ២៩៥ នារ ់គ្ឺជាសម្គជិរគ្ណៈររសនលយាបាយរចេុរបនន 
និងអត្តី្គ្ណៈររសនលយាបាយ។ ការយិា ័យ OHCHR បានតាមដ្ឋនលៅល ើររណី
ទុំងឡាយជាលក្ចើនលទ្ៀត្ តាមរយៈយនតការសិទ្ធិមនុសស ឬលដ្ឋយផាទ  ់ជាមយួអាជាា ធររដ្ឋា
ភបិា ។ 

III. ការោុំក្ទ្រុំសណទ្ក្មងព់នធនាោរ 

២២. ការយិា ័យឧត្តមសនងការរនតលធវើការង្ហររុំសណទ្ក្មងព់នធនាោររនុងភាពជាថ្ដគូ្
ជាមយួអគ្គ-នាយរដ្ឋា នពនធនាោរ ក្រសួងមហាថ្នទ។ ការយិា ័យឧត្តមសនងការបានចុេះលធវើ
ទ្សសនរិចេចុំនួន ៣០ ល ើរ លៅកានព់នធនាោរចុំនួន ១៤ រនុងរយៈលព ថ្នការលធវើរបាយ
ការណ៍លនេះ។ លក្កាយលព ទ្សសនរិចេ ការយិា ័យឧត្តមសនងការបានល ើរជាអនុសាសន៍
លៅកានថ់្នន រដ់ឹរនាុំអងគភាពពនធនាោរ និងបានយររញ្ញា មយួចុំនួនលៅពិភារារនតលៅ
ថ្នន រអ់គ្គនាយរដ្ឋា នពនធនាោរ។  ិែិត្អនុញ្ញា ត្សដ លចញជាលរៀងរា ់ក្បាុំមយួសែមតង ឱ្យ
ការយិា ័យឧត្តមសនងការលធវើទ្សសនរិចេលៅកានក់្គ្រអ់ងគភាពពនធនាោរ មនិម្គនរញ្េូ 
ឃ្ល ហាមឃ្ត្ក់ារសម្គភ សសម្គៃ ត្ជ់ាមយួជនជារ ុ់ុំលទ្ៀត្លឡើយ គ្ិត្ចរត់ាុំងពីសែមររា 
ឆ្ន ុំ២០១៩។ 

២៣. លដ្ឋយសារការរនត«យុទ្ធនាការក្រយុទ្ធក្រឆ្ុំងលក្គ្ឿងលញៀនែុសចារ»់ សដ រដ្ឋា ភិ
បា បានចរល់នតើមអនុវត្តតាុំងពីសែមររា ឆ្ន ុំ២០១៧ ភាពចលងអៀត្សណនរនុងពនធនាោរបាន
កាល យលៅជារញ្ញា ក្រឈ្មររស់ជាត្ិ លហើយសដ ញុុំងឱ្យ ឧរនាយររដាមន្រនតី រដាមន្រនតី
ក្រសួងមហាថ្នទ លធវើការអុំពាវនាវកា ពីសែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៨ លសនើឱ្យតុ្លាការពលនលឿននីត្វិធិី
ជុំនុុំជក្មេះលរឿងរតី និងរលងកើនការលក្រើក្បាស់វធិានការជុំនួសឱ្យការ ុុំែលួនរនុងពនធនាោរ។ 
លក្កាយលព សដ សននការយុទ្ធនាការក្រយុទ្ធក្រឆ្ុំងលក្គ្ឿងលញៀនែុសចារក់្ត្ូវបានរនត
ដ្ឋរល់ចញជាល ើរទ្ីរនួ កា ពីសែមនីា ឆ្ន ុំ២០១៩ ជនជារ ុ់ុំចុំនួន ៥៦ ភាគ្រយ ក្ត្ូវ
បានលចទ្ក្រកាន ់ ឬនតនាទ លទស ពីរទ្ល មើសពារព់ន័ធនឹងលក្គ្ឿងលញៀន លហើយ ជនជារ ុ់ុំ
ចុំនួនសត្ ២៩ ភាគ្រយ រ ុលណាណ េះ សដ រុំពុងរលក្មើលទសលដ្ឋយម្គនសា ក្រម/        សា 
ដីកាសាថ ពរ។ យុទ្ធនាការខាងល ើរប៏ានជេះឥទ្ធិព ជាពិលសសលៅល ើន្រសតី លដ្ឋយរនុង
ចុំលណាមជនជារ ុ់ុំជាន្រសតីទុំងអស់ ម្គនន្រសតីនីត្ិជន និងអនីត្ិជន ចុំនួនជាង ៧៣ ភាគ្រយ 
ក្ត្ូវបានលចទ្ក្រកាន ់ឬនតនាទ លទសពីរទ្ល មើ ពារព់ន័ធលក្គ្ឿងលញៀន។ 

២៤. ការយិា ័យឧត្តមសនងការរនតរិចេសហការយា ងជិត្សនិទ្ធជាមយួអងគការនត ់ជុំនួយ
សននរចារ ់ នងិមន្រនតីពនធនាោរទ្ទ្ួ រនទុរសុំណុុំ លរឿង លដើមបរីុំណត្រ់រសុំណុុំ លរឿងជនជារ់
 ុុំសដ សថិត្លៅរនុងការ ុុំែលួនល ើសងិរលវលារុំណត្ ់ នងិបានលធវើការសក្មរសក្មួ រនត
ជាមយួតុ្លាការ លដើមបអីនុវត្តនីត្ិវធិីលដ្ឋេះស ង។ លៅសែលមសា ឆ្ន ុំ២០១៩ ការយិា ័យ
ឧត្តមសនងការបានរនតការោុំក្ទ្ជុំនួយរលចេរលទ្សលដើមបអីភវិឌ្ឍក្រពន័ធក្គ្រក់្គ្ងទ្និននយ័
ជនជារ ុ់ុំ។ ក្រពន័ធទ្ិនននយ័លនេះម្គន លោ លៅសក្មួ ឱ្យអាជាា ធរពនធនាោរអាចតាម
ដ្ឋននិងរត្ក់្តាទុ្រនូវរទ្លចទ្លក្ចើនលនសងោន បាន លហើយនិងរយៈលព រុំណត្ល់ទស
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ទុំងឡាយ ក្សរលៅតាមក្រលភទ្ជនជារ ុ់ុំ ជាពិលសសជនជារ-់ ុុំសដ សថិត្លៅរនុង
ដុំណារក់ា  ុុំែលួរលណាត េះអាសនន។ មនិសត្រ ុលណាណ េះ ក្រពន័ធទ្និននយ័ងមីលនេះរអ៏ាចលធវើឱ្យ
ក្រលសើរលឡើងនូវដុំលណើ រការតាមដ្ឋនរយៈលព អនុវត្តលទស សុំលៅសក្មួ ដ ់ការលដ្ឋេះ-
ស ងជនជារ ុ់ុំបានទនល់ព លវលា និងការលសនើសុុំការរនធូររនថយលទស ឬល ើរស ងលទស។ 

២៥. ការយិា ័យឧត្តមសនងការរប៏ានលធវើការង្ហរជាមយួគ្ណៈរម្គម ធិការអនតរជាត្ិថ្ន
ការបាទ្ក្រហម រនុងការលរៀរគ្រមត្ិឱ្យម្គនការក្ពាងរញ្េររ់ទ្ដ្ឋា នអរបររម្គ សតីពកីារ
សាងសង ់ និង ជួសជុ សរ មអពនធនាោរ សដ បានលរៀរចុំអស់រយៈលព ជាយូរមរ
លហើយ លដើមបឱី្យក្សរតាមការរុំណត្ល់ៅរនុងចារ ់ សតីពីពនធនាោរ។ អត្ថរទ្ក្ពាងចុង
លក្កាយបានឆលុេះរញ្ញេ ុំងអុំពអីនុសាសន ៍      ជាលក្ចើន សដ បានលសនើលឡើងលដ្ឋយការយិា ័យ
ឧត្តមសនងការនាលព រនលងមរ។ ទរទ់្ងនឹងសននរមយួថ្នរមមវធិីទុំងមូ សតីពីការទ្ទ្ ួ
បានយុត្តិធមស៌ក្ម្គរជ់នសដ ម្គនពិការភាព ការយិា ័យឧត្តមសនងការរប៏ានលធវើការង្ហរ
រនុងភាពជាថ្ដគូ្ជាមយួអងគការជនពិការរមពុជា រនុងការចរល់នតើម    អនុវត្តការសិរាក្សាវក្ជាវ
អុំពី រេែណឌ  ុុំែលួន និងការក្រក្ពឹត្តលៅល ើជនជារ ុ់ុំ សដ ម្គនពិការ-ភាព លៅតាម
ពនធនាោរចុំនួនក្បាុំ។ 

២៦. ការយិា ័យឧត្តមសនងការបានរនតសហការជាមយួក្រុមក្គ្រូលង្ហគ  ររស់អគ្គនាយរ
ដ្ឋា នពនធនាោរ លហើយនិង មជឈមណឌ  រណតុ េះរណាត  វជិាជ ជីវៈមន្រនតីពនធនាោរ ថ្នរណឌិ ត្យ
សភានគ្របា រមពុជា រនុងការង្ហរលធវើឱ្យក្រលសើរលឡើងល ើការរណតុ េះរណាត  មន្រនតពីនធនាោរ។ 
កា ពីសែឧសភា, រញ្ញា  និងធនូ ឆ្ន ុំ២០១៨ និង លៅសែឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ ការយិា ័យ
ឧត្តមសនងការបានសហការលរៀរចុំដុំលណើ រទ្សសនរិចេសិរាចុំនួនរនួល ើរលៅកានព់នធនាោរ
ចុំនួនរនួ សក្ម្គរសិ់កាេ កាមមន្រនតីពនធនាោរចុំននួ ២៣១ នារ ់ និងក្រុមក្គ្ូរលង្ហគ  ទុំង 
២០ នារ ់ សដ តាមរយៈរមមវធិីលនេះ សិកាេ កាម និងក្គ្រូលង្ហគ  អាចសក្មួចចុំលណេះដងឹ
សដ ទ្ទ្ួ បានពីវគ្គរណតុ េះរណាត   លហើយនិងវធិីសាន្រសតរលក្ងៀនររស់ក្គ្ូឱ្យកានស់ត្ម្គន
 រេណៈសីុសង្ហវ រោ់ន លៅនងឹររសិាថ នពនធនាោររចេុរបនន។ លៅសែឧសភា និង រញ្ញា  ឆ្ន ុំ
២០១៨ នងិ លៅសែឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ ការយិា ័យឧត្តមសនងការបានលធវើរទ្រង្ហា ញអុំពី
ការង្ហររង្ហក រទ្រស់ាក ត្ទ់រណុរមមដ ់សិកាេ កាមមន្រនតីពនធនាោរលក្ជើសលរ ើសងមីចុំនួន ១៩១ នារ។់ 
ការយិា ័យឧត្តមសនងការរប៏ានលធវើការង្ហរជាមយួក្រុមក្គ្ូរលង្ហគ   និងក្គ្ូរនតលវនររស់អគ្គ
នាយរដ្ឋា នពនធនាោរ នងិ រណឌិ ត្យសភានគ្របា រមពុជា រនុងការពិនិត្យលឡើងវញិល ើែលមឹ
សារលមលរៀនពារព់ន័ធនឹងសិទ្ធមិនុសស។ លៅរនុងរិចេក្រជុុំពភិារាចុងលក្កាយសដ បានលរៀរចុំ
លឡើងកា ពីសែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៨ ក្រមុក្គ្ូរលង្ហគ  ទុំងលនាេះបានលធវើការរត្ស់ម្គគ  ់អុំពី
គុ្ណត្ថ្មលគ្រលុកាស យថ្នដុំលណើ រទ្សសនរចិេលៅកានព់នធនាោរ លហើយបានលសនើសុុំការជួយ 
ធានាឱ្យម្គននិរនតរភាពថ្នងវកិាសក្ម្គរអ់នុវត្តរមមវធិរីណតុ េះរណាត  មន្រនតពីនធនាោរ។     

២៧. ការយិា ័យឧត្តមសនងការបានសហការជាមយួអាជាា ធរសុខាភបិា ថ្នន រល់ែត្ត នងិ
ថ្នន រជ់ាត្ិ លហើយនងិអាជាា ធរពនធនាោរ លដើមបលីរៀរចុំឱ្យម្គនជារនទរសុ់វត្ថិភាព សក្ម្គរជ់ន
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ជារ ុ់ុំសក្ម្គរពាបា លៅមនទីរលពទ្យរសងអរលែត្តលសៀមរារ។ ជា ទ្ធន  រនទរសុ់វត្ថិភាព
ចុំនួនរនីឹងក្ត្ូវបានដ្ឋរឱ់្យលក្រើក្បាស់នាឆ្ន ុំ ២០១៩ ខាងមុែ។ រនទរសុ់វត្ថិភាពលនេះនឹង
ជួយ សក្មួ ឱ្យជនជារ ុ់ុំសដ ឈ្អឺាចទ្ទ្ួ បានលសវាពាបា សននរសុែភាពលៅឯមនទីរ
លពទ្យលដ្ឋយមនិម្គនហានិភយ័ែពស់ទរទ់្ងនឹងការរត្ល់គ្ចែលួន និងមនិម្គនការលក្រើក្បាស់
ឧរររណ៍ឃ្ត្ឃ់្ុំងរសនថមត្យួា ងដូចជាក្ចវារ ់ឬលខាន េះថ្ដលទ្។ 

២៨. ការយិា ័យឧត្តមសនងការបានរនតោុំក្ទ្គ្ណៈរម្គម ធិការជាត្ិក្រឆ្ុំងទរណុរមម 
សដ ជាសាថ រន័រង្ហក រទរណុរមមថ្នន រជ់ាត្ ិ ររស់ក្រលទ្សរមពុជា រនុងការល ើររមពស់ការ
យ ់ដឹងអុំពអីត្ថិភាព និងអាណត្តិការង្ហរររស់យនតការលនេះ ដ ់អាជាា ធរលនសងៗសដ 
ក្គ្រក់្គ្ងទ្ីរសនលងដរហូត្លសរភីាព និងដ ់សាធារណជននងសដរ។ លៅសែររកដ្ឋ ឆ្ន ុំ
២០១៨ ឧរនាយររដាមន្រនត ី រដាមន្រនតីក្រសួងមហាថ្នទ បានលចញ ិែិត្មយួចារល់ៅកាន់
អាជាា ធរថ្នន រជ់ាត្ិ នងិថ្នន រល់ក្កាមជាត្ិទុំងអស់ លដើមបរីុំភលអឺុំពីមុែង្ហរឯររាជយ និងសិទ្ធិ
អុំណាចចុេះអលងកត្ ក្ត្ួត្ពនិិត្យទ្ីរសនលងដរហូត្លសរភីាពទុំងលនាេះ លដ្ឋយមនិនត ់ដុំណឹង
ជាមុន លដើមបរីង្ហក រការលធវើទរណុរមម។ លៅសែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៨ ការយិា ័យឧត្តមសនងការ និង
គ្ណៈរម្គម ធិការជាត្ិក្រឆ្ុំងទរណុរមម បានសហការលរៀរចុំសិកាេ សាលាថ្នន រជ់ាត្ិលដើមបី
នសពវនាយអុំពីត្ួនាទ្ី នងិភាររិចេររស់យនតការលនេះ ដ ់អនរចូ រមួសររុចុំននួ ១៨៥ នារ ់
(ន្រសតី ១៣ នារ)់ សដ ម្គនដូចជាក្រធានពនធនាោរ/មណឌ  អររ់ ុំសរសក្រទុំងអស់ សនងការ
នគ្របា  រាជធានី លែត្ត លមរញ្ញជ ការរងរាជអាវធុហត្ថរាជធានី លែត្ត អភបិា ថ្នគ្ណៈ
អភបិា រាជធានី លែត្ត រមួទុំងត្ុំណាងអាជាា ធរអលនាត ក្រលវសន ៍អាជាា ធរលក្គ្ឿងលញៀន អាជាា
ធរសងគមរិចេ លហើយនិងត្ុំណាងអងគការមនិសមនរដ្ឋា ភបិា  និងថ្ដគូ្អភវិឌ្ឍនន៍ានា។ លៅ
រនុងអងគពិធីលរើរសិកាេ សាលានាលព លនាេះ ឧរនាយររដាមន្រនតី រដាមន្រនតីក្រសួងមហាថ្នទបាន
លនាើសារដម៏្គនសារសុំខានខ់ាងល ើលឡើងវញិដ ់ អនរចូ រមួរនុងអងគពិធីទុំងមូ ។ ការយិា ័យ
ឧត្តមសនងការរនតលធវើការង្ហរជាមយួគ្ណៈរម្គម ធិការជាត្ិក្រឆ្ុំងទរណុរមម រនុងការលរៀរចុំ
រសាងឧរររណ៍ និងវធិសីាន្រសតចុេះអលងកត្ ក្ត្ួត្ពនិិត្យ ររស់គ្ណៈរម្គម ធិការជាត្ិលនេះ។    

 IV. ការពក្ងងឹនតី្រិដា 

២៩. ការយិា ័យ OHCHR បានរនតលធវើជាអនរសក្មរសក្មួ ថ្ដគូ្ម្គេ ស់ជុំនួយររស់ក្រមុ
ការង្ហររលចេរលទ្ស សតីពីការរុំសណទ្ក្មងក់្រពន័ធចារ ់នងិ តុ្លាការសដ សហការដឹរនាុំ
លដ្ឋយក្រសួងយុត្តិធម។៌ ក្រុមការង្ហរលនេះ បានជួរក្រជុុំោន មតងរចួមរលហើយ កា ពីសែ មនីា 
ឆ្ន ុំ ២០១៩ លដើមបពីិភារាអុំពីសូចនាររតាមដ្ឋនរមួងមីពឆី្ន ុំ ២០១៩-២០២៣ សដ នឹង
ដឹរនាុំការង្ហរ លៅរនុងវស័ិយយុត្តិធមស៌ក្ម្គរថ់្ដគូ្ការង្ហរពារព់ន័ធទុំងអស់។ លៅរនុងរិចេ
ក្រជុុំលនាេះ ការយិា ័យ OHCHR បានលធវើការពិនិត្យលឡើងវញិនូវវឌ្ឍនភាពរនុងការសលក្មច
បានសតីពីសូចនាររតាមដ្ឋនរមួ និង ល ើរទ្រឹចិត្តឱ្យម្គនការចូ រមួ លដើមបអីនុវត្ត
សរមមភាព សដ មនិម្គនវឌ្ឍនភាពលៅលឡើយ ជាពិលសសការសិរាអុំពីសុចរតិ្ភាពររស់
តុ្លាការសដ បានឯរភាពរចួមរលហើយ។  
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៣០. សរមមភាពមយួ សដ បានដ្ឋររ់ញ្េូ   លៅរនុងសូចនាររតាមដ្ឋនរមួ ពីឆ្ន ុំ ២០១៤-
២០១៨ គ្ឺការតារស់ត្ងលោ នលយាបាយសតីពីជុំនួយសននរចារ។់ លសចរតីក្ពាងលោ 
នលយាបាយលនេះ ក្ត្ូវបានរញ្េរល់ៅសែសីហា ឆ្ន ុំ២០១៨ រនាទ រព់ីដុំលណើ រការលរៀរចុំលសចរតី
ក្ពាងលដ្ឋយម្គនការពិលក្ោេះលយារ ់ និងចូ រមួ សដ រនុងលនាេះការយិា ័យ OHCHR 

បានចូ រមួចុំសណរយា ងសរមម។ លសចរតីក្ពាងលោ នលយាបាយលនេះ ពក្ងីរវសិា ភាព 
និងលោ រុំណងថ្នជុំនួយសននរចារដ់ម៏្គនសារសុំខាន ់ នងិដ្ឋរល់ចញនូវអនុសាសនម៍យួ
ចុំនួន លដើមបលីធវើឱ្យម្គន រេណៈសីុសង្ហវ រោ់ន លៅនឹងក្ររែណ័ឌ ចារ ់ និងការរលងកើត្សាថ រន័
អភបិា រិចេ។ ការយិា ័យ OHCHR នឹងរនតត្ស ូមត្ិលដើមបឱី្យម្គនការអនុមត័្ នងិការ
អនុវត្តចារល់នេះ។ ងវកិាជុំនយួសននរចារ ់បានលរើនលឡើងរនុងឆ្ន ុំ២០១៨ និងបានលរើនលឡើង
មតងលទ្ៀត្រនុងឆ្ន ុំ២០១៩។ គ្ណៈលមធាវថី្នក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា បានបានចត្ត់ាុំង
ក្រត្ិភូលមធាវ ី យា ងត្ិចមយួររូក្រចុំលែត្តនីមយួៗ លហើយរមួទុំងក្រសួងយុត្តិធមន៌ងសដរ 
បានជួយ សក្មួ នូវនីត្ិវធិីរដាបា  សក្ម្គរល់សនើសុុំលមធាវជីុំនួយសននរចារ ់ សដ ជា ទ្ធ
ន ជួយ រលងកើននូវការទ្ទ្ួ បានជុំនួយសននរចារល់ៅក្គ្រល់ែត្ត/ក្រុង។ 

៣១. លដ្ឋយមនិម្គនក្រពន័ធជុំនួយសននរចារដ់ទូ៏្ ុំទូ្លាយមយួ ការយិា ័យ OHCHR បាន
រនតោុំក្ទ្ដ ់អងគការមនិសមនរដ្ឋា ភបិា ខាងជុំនួយសននរចារ ់ លដ្ឋយនត ់មូ នីធិសក្ម្គរក់ារ
នត ់ជុំនួយសននរចារ ់ រនុងររណីទរទ់្ងនងឹសិទ្ធិទ្ទ្ ួបានយុត្តិធមស៌ក្ម្គរជ់នពកិារ 
សិទ្ធិដីធលី នងិសិទ្ធិ ុំលៅឋាន និងសុំណុុំ លរឿងអាទ្ិភាពចុំននួ ១១៩ ដ ់ជនជារ ុ់ុំសដ 
រុំពុងរងច់ុំសវនាការឧទ្ធរណ៍។ ម្គនសា ក្រម ឬសា ដីកាសាថ ពរចុំនួនក្រម្គណជា ៣៦ 
សដ បានទ្ទ្ួ  សដ បានជួយ កាត្រ់នថយការររសទេះសុំណុុំ លរឿងលៅសាលាឧទ្ធរណ៍។ 
តាមរយៈអនតរាគ្មនរ៍រស់ការយិា ័យ OHCHR ជនជារ ុ់ុំ ១៣ នារ ់សដ ក្ត្ូវបាន ុុំ
ែលួនល ើសនីត្ិវធិ ីពីរយៈលព ពីមយួសែ លៅជាងពីរឆ្ន ុំ ក្ត្ូវបានលដ្ឋេះស ង។ ម្គនការលធវើឱ្យ
កានស់ត្ក្រលសើរលឡើងនងសដរ ទរទ់្ងលៅនងឹការក្បាក្ស័យទរទ់្ងរនុងចុំលណាមត្អួងគ
យុត្តិធមក៌្ពហមទ្ណឌ  រមួម្គន លមធាវ ី ក្រឡារញ្ជ ី តុ្លាការ និងមន្រនតពីនធនាោរ។  
លទេះយា ងណារល៏ដ្ឋយរញ្ញា ក្រឈ្មលៅសត្ម្គន ដូចជា សិទ្ធិទ្ទ្ួ បានសុំណុុំ លរឿង ការ
មនិម្គនការដឹរជញ្ជូ នជនជារ ុ់ុំលៅចូ រមួសវនាការឧទ្ធរណ៍ ការជុំនុុំជក្មេះលដ្ឋយរុំបាុំងមែុ 
រងវេះលមធាវសីដ នត ់ជុំនួយសននរចារ ់ នងិរងវេះការជូនដុំណឹងអុំពីសា ក្រម ឬ សា 
ដីកាជាលដើម។ រញ្ញា ក្រឈ្មទុំងលនេះ នឹងក្ត្ូវបានលផាត ត្ការយរចិត្តទុ្រដ្ឋរល់ៅរនុង
សននិសីទ្ថ្នន រជ់ាត្ិសតីពីការក្បាក្ស័យទរទ់្ងរនុងក្រពន័ធយុត្តិធមក៌្ពហមទ្ណឌ  សដ លរៀរចុំ
លឡើងលដ្ឋយការយិា ័យ OHCHR នងិក្រសួងយុត្តធិម ៌សដ លក្ោងនងឹលធវើលឡើងលៅសែមងុិនា 
ឆ្ន ុំ ២០១៩។ 

៣២. រនុងអុំឡុងលព ថ្នរបាយការណ៍ ការយិា ័យ OHCHR បានលធវើការវភិាគ្ល ើលសចរតី
ក្ពាងចារ ់ឬចារស់ដ បានអនុមត័្រចួលហើយ លដ្ឋយសនអរល ើរររិទ្សិទ្ធិមនុសស។ លក្ៅពី
ការលធវើវលិសាធនរមមរដាធមមនុញ្ា  និងក្រមក្ពហមទ្ណឌ សដ បានល ើរលឡើងខាងល ើ ការយិា ័យ 
OHCHR បានចរល់នតើមលធវើការវភិាគ្លៅល ើលសចរតីក្ពាងចារស់តីពីការពលពាេះជុំនួស លហើយ
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បានចូ រមួរនុងរិចេក្រជុុំជុំនាញថ្នន រត់្ុំរន ់ សដ លរៀរចុំលឡើងលដ្ឋយការយិា ័យ OHCHR 

អងគការសុែភាពពិភពលលារ (WHO) និង មូ និធិក្រជាជនររស់អងគការសហក្រជាជាត្ិ 
(UNFPA)។ ការយិា ័យ OHCHR បាននសពវនាយលសចរតីអតាថ ធិរាយសតីពីក្បារឈ់្នួ 
អរបររម្គ សដ ក្ត្ូវបានអនុមត័្កា ពីសែមងុិនា ឆ្ន ុំ២០១៨។ លៅសែមនីា ឆ្ន ុំ២០១៨ 
ការយិា ័យ OHCHR បានចូ រមួចុំសណររនុងការតារស់ត្ងលសចរតីក្ពាងចារស់តីពីររសិាថ ន 
និងធនធានធមមជាត្ិល ើរទ្១ី០ លដ្ឋយចូ រមួសិកាេ សាលា និងនត ់លយារ ់ ុំអតិ្ជា
លាយ រេណ៍អរសរទរទ់្ងនឹងសិទ្ធិមនុសស។   

៣៣. ការយិា ័យ OHCHR បានឃ្ល ុំលមើ រចិេដុំលណើ រការនីត្ិវធិីតុ្លាការ ចុំនួនជាង ៤០ 
ររណី លដ្ឋយបានលធវើការរុំណត្ព់ីចលនាល េះក្រលហាងរនុងការអនុវត្តរទ្ដ្ឋា នសិទ្ធមិនុសសអនតរជាត្ ិ
សដ ទមទរឱ្យម្គនត្ក្មូវការជុំនួយរលចេរលទ្សរសនថមលទ្ៀត្ ជាពិលសសទរទ់្ងនឹងសិទ្ធិ
ទ្ទ្ួ បានការជុំនុុំជក្មេះរតីលដ្ឋយយុត្តិធម។៌ 

៣៤. លៅឆ្ន ុំ២០១៨ លដ្ឋយម្គនរិចេសហការរមួោន ជាមយួក្រសួងយុត្តិធម ៌ និងឧត្តមក្រុម
ក្រឹរាថ្នអងគលៅក្រម ការយិា ័យ OHCHR បានលរៀរចុំសិកាេ សាលារណតុ េះរណាត  
ថ្នន រត់្ុំរនច់ុំនួន ៣ សក្ម្គរល់ៅក្រម លដ្ឋយបានលរៀរចុំលៅលែត្តរុំពត្ មណឌ  គ្ីរ ីនិងលែត្ត
លពាធិ៍សាត្ ់ លដើមបតីាមដ្ឋនរនតអុំពីការលក្រើក្បាស់ទ្ក្មងង់មថី្នដីកា ុុំែលួនរលណាត េះអាសនន។ 
សិកាេ សាលាលនេះ បានលផាត ត្ល ើសារៈសុំខានថ់្នការល ើរសុំអាងលហតុ្សននរចារ ់លៅលព 
សដ លធវើការសលក្មចចិត្តល ើររណីនានាថ្នការ ុុំែលួនរលណាត េះអាសនន ក្សរតាមលោ 
ការណ៍សណនាុំសតីពីការ ុុំែលួនរលណាត េះអាសនន សដ លចញលដ្ឋយក្រសួងយុត្តិធមល៌ៅឆ្ន ុំ
២០១៤។ លទេះរីជាម្គនការលរើនលឡើងថ្នការលក្រើក្បាស់ទ្ក្មងង់មីលដ្ឋយលៅក្រមរល៏ដ្ឋយ  
រច៏ុំនួនអនរជារ ុ់ុំរលណាត េះអាសននលៅសត្លរើនលឡើង គ្ឺទុំងចុំនួនរដូ៏ចជាសម្គម្គក្ត្ថ្ន
ចុំនួនអនរជារ ុ់ុំ ភាគ្លក្ចើនគ្ឺលដ្ឋយសារយុទ្ធនាការក្រយុទ្ធក្រឆ្ុំងលក្គ្ឿងលញៀនររស់រាជរ
ដ្ឋា ភបិា ។ 

៣៥. ការយិា ័យ OHCHR បានរនតការោុំក្ទ្ររស់ែលួន រនុងការដុំលឡើងក្រពន័ធក្គ្រក់្គ្ង
ទ្ិនននយ័សុំណុុំ លរឿងក្ពហមទ្ណឌ  លៅសាលាដុំរងូចុំននួ ៦ សងមលទ្ៀត្ រមួជាមយួនងឹសាលា
ដុំរូងចុំនួន ១២ ក្ត្ូវបានដុំលឡើងម ូឌុ្ ងមីរចួរា ់លហើយសដ រុំពុងសត្ដុំលណើ រការក្រត្ិរត្តិ។ 
ក្រពន័ធក្គ្រក់្គ្ងទ្ិនននយ័រត្ក់្តានូវរា ់ពត័្ម៌្គនថ្នលរឿងរតទីុំងអស់ពីដុំណារក់ា លចទ្
ក្រកាន ់ រហូត្ដ ់ ដុំណារក់ា លសុើរអលងកត្ សវនាការ និងការអនុវត្តលទស។ ក្រពន័ធ
ក្គ្រក់្គ្ងទ្ិនននយ័ ជួយ រលងកើនត្ម្គល ភាព នងិ ក្រសិទ្ធភាពលៅរនុងតុ្លាការ លហើយរជ៏ួយ នង
សដរ លដើមបលីចៀសវាងការ ុុំែលួនរលណាត េះអាសននល ើសនតី្ិវធិី និងការ ុុំែលួនល ើសរយៈលព 
ថ្នការនតនាទ លទស លដ្ឋយការលធវើឱ្យក្រលសើរលឡើងនូវសិទ្ធិថ្នការទ្ទ្ួ បាននូវពត័្ម៌្គន នងិ
ការក្បាក្ស័យទរទ់្ងរវាងទ្ភីាន រង់្ហររដ្ឋា ភបិា ។ ការយិា ័យ OHCHR បានសលងកត្
ល ើញម្គនការលក្រើក្បាស់ក្រពន័ធទ្ិនននយ័កានស់ត្លក្ចើនលឡើងៗ លដ្ឋយតុ្លាការមយួចុំនួន  
រដូ៏ចជាសាធារណជនអាចលៅររពត័្ម៌្គនតាមរយៈក្រពន័ធលនេះ ក្ពមទុំងការលរើនលឡើងថ្ន
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ចុំនួនសុំណុុំ លរឿងសដ ក្ត្ូវបានចុេះរញ្ជ ី នងិរត្ក់្តារនុងក្រពន័ធទ្ិនននយ័។ ក្គ្រស់ាលាដុំរូង
ទុំងអស់ នងឹម្គនក្រពន័ធក្គ្រក់្គ្ងទ្ិនននយ័លនេះ លៅក្ត្ឹមដុំណាចឆ់្ន ុំ ២០១៩។ ក្រសួង
យុត្តិធម ៌បានក្រកាសថ្ន ែលួននងឹរលងកើត្មជឈមណឌ  ក្រពន័ធក្គ្រក់្គ្ងទ្ិនននយ័ថ្នន ររ់ណាត  មយួ 
លៅរាជធានីភនុំលពញ លដើមបសីក្មួ ដ ់ការក្រមូ  និងវភិាគ្ទ្ិនននយ័ពីក្គ្រតុ់្លាការទុំងអស់។ 

៣៦. ការយិា ័យ OHCHR បានចរល់នតើមអនុវត្តគ្លក្ម្គងរមួោន ជាមយួរមមវធិអីភវិឌ្ឍន៍
សហក្រជាជាត្ិ (UNDP) សតីពីសិទ្ធិទ្ទ្ួ បានយុត្តិធមរ៌រស់ជនពិការ សដ នត ់មូ នធិិ
លដ្ឋយអងគការសហក្រជាជាត្ិថ្នភាពជាថ្ដគូ្ លដើមបលី ើររមពស់សិទ្ធិជនពិការ។ សិកាេ សាលា
រណតុ េះរណាត  ចុំនួន ២ ក្ត្ូវបានលរៀរចុំលឡើង សក្ម្គរល់ៅក្រម ក្ពេះរាជអាជាា  និងលមធាវ ី
មរពីលែត្ត/ក្រុងលោ លៅចុំននួ ៣ គ្ឺលែត្តរនាទ យម្គនជយ័ បាត្ដ់ុំរង និងលសៀមរារ លដើមបី
សណនាុំពួរលគ្អុំពីវធិីសាន្រសតសិទ្ធិមនុសសទរទ់្ងនងឹពិការភាព។ ការយិា ័យ OHCHR រ៏
បានលរៀរចុំវគ្គរណតុ េះរណាត  សតីពីការចងក្រងឯរសារ នងិការឃ្ល ុំលមើ ររណីរ ុំលលាភសិទ្ធិ
មនុសសចុំននួ ២ នងសដរ សក្ម្គរអ់ងគការជនពិការថ្នន រម់ូនដ្ឋា ន។ ជុំនួយមូ និធចិុំនួន ៣ 
ក្ត្ូវបាននត ់លៅឱ្យអងគការនានាសដ ទរទ់្ងនងឹការនត ់ជុំនួយសននរចារ ់វាយត្ថ្មលសាថ ន
ភាពជនពិការរនុងពនធនាោរ និងោុំក្ទ្ដ ់ជនពិការចិត្តសាន្រសតសដ ជារក់្ចវារល់ៅរនុងនទេះ
ររស់ពួរលគ្។  

៣៧. លៅរនុងការសទងម់ត្ិសដ បានលធវើលឡើងលៅឆ្ន ុំ២០១៨ សដ ជាសននរមយួថ្នរមមវធិលីររ
ដុំសណ អងគជុំនុុំជក្មេះវសិាមញ្ារនុងតុ្លាការរមពុជា ររស់ការយិា ័យ OHCHR លៅក្រម
ភាគ្លក្ចើន សដ បានចូ រមួរនុងការសទងម់ត្ ិបានចត្ទុ់្រថ្ន លសចរតីពនយ ់ថ្នក្រមនីត្វិធិី
ក្ពហមទ្ណឌ  គ្ឺជាសាន ថ្ដដស៏ុំខានម់យួថ្នរមមវធិី និងជា ិែិតុ្រឧរររណ៍ដម៏្គនក្រលយាជន។៍ 
ការយិា ័យ OHCHR បានរនតការង្ហរររស់ែលួនជាមយួនិសសតិ្ចារ ់ លដើមបពីិភារាអុំពី
រមមវធិីលររដុំសណ  និងសិទ្ធទិ្ទ្ួ បានការជុំនុុំជក្មេះរតីក្រររលដ្ឋយយុត្តិធម ៌ លដ្ឋយលធវើរទ្
រង្ហា ញចុំនួន ២ និងសក្មរសក្មួ វគ្គរណតុ េះរណាត  មយួ សក្ម្គរន់ិសសតិ្មហាវទិ្ា ័យ
ចារ ់ចុំនួន ៣០ នារ ់រនុងឆ្ន ុំ ២០១៨។ 

៣៨. រនាទ រព់ីលធវើការតាមដ្ឋនឃ្ល ុំលមើ  នងិការត្ស ូមត្ិររស់ែលួនជារនតរនាទ ររ់ចួមរ 
ការយិា ័យ OHCHR បានលរៀរចុំរបាយការណ៍សតីពីការកាត្ល់ទសលដ្ឋយមហាជន 
រមួទុំងឧរបត្តិលហតុ្ថ្នការសម្គល រម់នុសសលដ្ឋយមហាជន ឬការវាយដុំ នងិសុំណុុំ លរឿងថ្ន
ការសម្គល រម់នុសស ការវាយដុំ ការយាយី និងការរលណត ញក្រជាព រដា សដ ក្ត្ូវបានលចទ្
ក្រកានថ់្នបានលធវើអុំលពើអារធមរ។់ របាយការណ៍ជាសាធារណៈសដ នឹងក្ត្ូវនសពវនាយលៅ
សែររកដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០១៩ សដ គូ្សរញ្ញជ រអ់ុំពរីញ្ញា ក្រឈ្ម រនុងវស័ិយយុត្តិធម ៌ លដើមបលីដ្ឋេះ
ក្សាយរញ្ញា ថ្នការកាត្ល់ទសលដ្ឋយមហាជន រដូ៏ចជាវឌ្ឍនភាពរនុងការលសុើរអលងកត្ររស់
នគ្របា  នងិតុ្លាការ។ ការលចញនាយរបាយការណ៍លនេះ នងឹរត្ស់ម្គគ  ់អុំពីការចរ់
លនតើមយុទ្ធនាការល ើររមពស់ការយ ់ដឹងជាសាធារណៈ សដ ដឹរនាុំលដ្ឋយការយិា ័យ 
OHCHR សហការជាមយួគ្ណៈរម្គម ធិការសិទ្ធមិនុសសរមពុជា លដ្ឋយល ើរទ្ឹរចតិ្តក្រជា
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ព រដាមនិឱ្យចូ រមួរនុងសរមមភាពការកាត្ល់ទសលដ្ឋយមហាជន និងក្ត្ូវរាយការណ៍អុំពី
លរឿងលនេះលៅនគ្របា ។ 

៣៩. ជាសននរមយួថ្នការង្ហររង្ហក រទរណុរមម ការយិា ័យ OHCHR បានសហការជាមយួ
គ្ណៈរម្គម ធិការជាត្ិក្រយុទ្ធក្រឆ្ុំងនឹងទរណុរមម នងិក្ពេះរាជអាជាា មរពីលែត្តក្រលចេះ នងិ
លែត្តត្បូង មុ ុំ លដើមបលីរៀរចុំការលធវើរទ្រង្ហា ញសលងេរថ្នន រក់្សុរ។ មន្រនតីក្រត្ិរត្តិចាររ់នុងក្សុរ
ជាង ៣០០ នារក់្ត្ូវបានរណតុ េះរណាត   អុំពីការរង្ហក រទរណុរមម ការលក្រើក្បាស់រម្គល ុំង 
និងសិទ្ធិលៅលព ចរែ់លួន រមួទុំងចារជ់ាត្ិ រដូ៏ចជា ិែិតុ្រររណ៍អនតរជាត្ិសដ ពារព់ន័ធ។ 

V.  ការលធវើឱ្យររីចលក្មើននូវការអភវិឌ្ឍក្រររលដ្ឋយចរីភាពតាមរយៈសិទ្ធមិនុសស 
 

៤០. រុំលណើ នលសដារិចេបានរនតលរើនលឡើងលៅរក្មតិ្ែពស់ ជាង ៧% សដ បានលធវើឱ្យម្គនន រ េះ
ពា ់ជាវជិជម្គនសក្ម្គរទ់្ទ្ួ បានសិទ្ធិលសដារិចេ និងសងគម។ សនអរតាមត្ួល ែររស់រដ្ឋា ភបិា  អ
ក្តាភាពក្រីក្របានធាល រចុ់េះពី ៤៧,៨ ភាគ្រយរនុងឆ្ន ុំ ២០០៧ មរ ១៣,៥ ភាគ្រយ រនុងឆ្ន ុំ២០១៤។  
យា ងណារល៏ដ្ឋយ ចុំនួនក្រជាជានសដ លៅរនាទ ត្ភ់ាពក្រីក្រខាងល ើមនិក្ត្ឹមសត្បានលរើនលឡើងលនាេះលទ្ 
ចុំលពាេះក្រជាជនលៅសរបរភាពក្រីក្រ រប៏ានលរើនលឡើងនងសដរ សដ រុំពុងគូ្សរញ្ញជ រនូ់វភាពង្ហយរង
លក្ោេះររស់មនុសសជាលក្ចើនចុំលពាេះការជេះឥទ្ធិព ដ ់លសដារិចេ និងវស័ិយលនសងៗ។ រនុងសែរញ្ញា  ឆ្ន ុំ
២០១៨ UNDP បានលចញឯរសារមយួ សតីពីសនទសសនភ៍ាពក្រីក្រពហុវស័ិយ លដ្ឋយម្គនការវាស់
សវងដស៏មុគ្សាម ញមយួសនអរល ើសនទសសនច៍ុំនួន ១០ រមួម្គនការអររ់ ុំ សុែភាព និងរក្មតិ្ជីវភាពរស់
លៅសដ បានដ្ឋររ់ុំណត្ព់ីអក្តាភាពក្រីក្រទ្ិដាភាពចុំរុេះលនេះ លៅ ៣៥ ភាគ្រយ សក្ម្គររ់មពុជា និង
ចុំណាត្ថ់្នន ររ់មពុជា បានល ែ ៥៨ រនុងចុំលណាមក្រលទ្សចុំនួន ១០៥។8 លៅរនុងអុំឡុងរយៈលព 
ថ្នការលធវើរបាយការណ៍លនេះ រដ្ឋា ភបិា  បានសណនាុំរង្ហា ញពីចារស់តីពីក្បារឈ់្នួ អរបររម្គ និង
បានរលងកើនក្បារឈ់្នួ អរបររម្គសក្ម្គររ់មមររនិលយាជិត្លៅរនុងវស័ិយវាយនភណឌ  និង សលមលៀររុំពារ់/
សសបរលជើងនងសដរ ក្ត្ឹម ៧ ភាគ្រយ លៅរនុងសែមររា ឆ្ន ុំ២០១៩ លៅដ ់ ១៨២ ដុលាល រ រនុង១ សែ។   

៤១. លៅរនុងសែរញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០១៨ រដ្ឋា ភបិា  បានលបាេះពុមពនាយ យុទ្ធសាន្រសតចតុ្លកាណ
ជុំហាន ៤ ររស់ែលួន រុំណត្ល់ចញនូវលោ លៅអភវិឌ្ឍនស៍ុំខាន់ៗ  និងដ្ឋរអ់ភបិា រិចេជា
ចុំនុចសនួ ររស់យុទ្ធសាន្រសតចតុ្លកាណជុំហាន ៤ លនេះ។ លៅរនុងសែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៨ រដ្ឋា
ភបិា  បានលបាេះពុមពនាយ លោ លៅអភវិឌ្ឍនក៍្រររលដ្ឋយចីរភាពលៅរមពុជា សដ រមួ
រញ្េូ  នូវលោ លៅរសនថមមយួលទ្ៀត្សតីពីការលដ្ឋេះមនី។ អនររាយការណ៍ពិលសសសតីពីសាថ ន
ភាពសិទ្ធិមនុសសលៅរមពុជា បានគូ្សរញ្ញជ រព់តី្ងភាពសដ លោ លៅ និងសនទសសនន៍ានា
ទរទ់្ងនងឹលោ លៅអភវិឌ្ឍនក៍្រររលដ្ឋយចីរភាពទ្១ី៦ សតីពី សនតិភាព យុត្តិធម ៌ នងិ 
សាថ រន័រងឹម្គុំ ក្ត្ូវបានកាត្រ់នថយយា ងគ្ុំហុរ លរើលក្រៀរលធៀរជាមយួលោ លៅសរ ។ 9 
លៅលព រចេុរបននលនេះ រដ្ឋា ភបិា រុំពុងលធវើលសចរតីក្ពាងសននការអភវិឌ្ឍនយុ៍ទ្ធសាន្រសតថ្នន រ់
ជាត្ិ (លដ្ឋយក្ចបាចរ់ញ្េូ  ជាមយួយុទ្ធសាន្រសតចតុ្លកាណជុំហាន ៤ និងលោ លៅអភវិឌ្ឍ

  

8 លសចរតីក្រកាសពត័្ម៌្គនររស់យូអិនឌ្ីភ ីលៅថ្ងៃទ្ី២៦ សែរញ្ញា  ឆ្ន ុំ២០១៨ “ការរុំភល៖ឺ ភាពក្រីក្រពហុវស័ិយរុំពុងងយចុេះលៅរនុងក្រលទ្សរមពុជា”។ 

9 សូមលមើ  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24579&LangID=E 
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នក៍្រររលដ្ឋយចីរភាពក្រលទ្សរមពុជា) សដ នឹងរលងកើត្បានជាយុទ្ធសាន្រសតអភវិឌ្ឍនរ៍មួមយួ
ររស់រដ្ឋា ភបិា ។ 

៤២. លៅថ្ងៃទ្ី០៧ សែរុមភៈ ឆ្ន ុំ២០១៩ ក្រសួងសដនដី នគ្ររូនីយរមម និងសុំណង ់បាន
លបាេះពុមពនាយរបាយការណ៍ក្រចុំឆ្ន ុំររស់ែលួនសតីពីការចុេះរញ្ជ ីដី។ លយាងលៅតាមរបាយ
ការណ៍លនេះ ចរព់ីការចរល់នតើមររស់ែលួន រហូត្ដ ់សែ ធនូ ឆ្ន ុំ២០១៩ ក្រសួងបានលចញរណ័ណ
រមមសិទ្ធិដធីលីចុំននួ ៥.១២៧.៨១៩ លហើយ ឬ ៧៣,២៥ ភាគ្រយ ថ្នរា ដីក្រម្គណ  
៧ លាន សដ ល ើសដ ់ ៣,២៥ ភាគ្រយ ពីលោ លៅររស់ែលួនបានរុំណត្រ់នុងឆ្ន ុំ
២០១៤-២០១៨។ លយាងលៅតាមរបាយការណ៍ដសដ  លៅរនុងឆ្ន ុំ ២០១៨ គ្ណៈរម្គម
ការសុរលិយាដី បានទ្ទ្ួ ររណីជលម្គល េះដធីលីចុំននួ ៥៤៤ នងិបានលដ្ឋេះក្សាយចុំនួន ២៩២
ររណី សដ ម្គន ១.៥១២ ក្គ្ួសារ និងត្ុំរនដ់ធីលីមយួម្គន ២៤៣,៩៦ ហិរតា លហើយនិង 
១៧៦ ររណី បានក្ត្ូវល ើររណតឹ ងលច  លៅលព សដ ររណីទុំងលនាេះបានក្ត្ូវលគ្ររ
ល ើញថ្ន លៅលក្ៅអាណត្តិការង្ហរររស់គ្ណៈរម្គម ការលនាេះ និង ៤៧ រណតឹ ងលទ្ៀត្ បាន
ក្ត្ូវលគ្ដរវញិ។ ក្រសួងបានរលងកើត្ក្រុមការង្ហរគ្ណៈរម្គម ការចារល់ដ្ឋេះក្សាយជលម្គល េះដីធលី
មយួចុំនួន។ លយាងតាមរបាយការណ៍ក្រចុំឆ្ន ុំ ២០១៨ ររស់ែលួនលនេះ លៅរនុងឆ្ន ុំ ២០១៨ 
ក្រសួងបានទ្ទ្ួ  ៥៧១ ររណី សដ ររណីទុំងលនេះ ម្គន ១២៥ ររណី បានក្ត្ូវលដ្ឋេះ
ក្សាយលដ្ឋយក្រុមការង្ហរទុំងលនាេះររស់ក្រសួង លហើយ ៥២ ររណី បានក្ត្ូវលដ្ឋេះក្សាយ
ក្ត្ឹមចុងឆ្ន ុំ និង ៧៣ ររណីលទ្ៀត្ បានទ្ទ្ួ ការលឆលើយត្រជាលាយ រេណ៍អរសរ ឬក្ត្ូវ
បានលយាងលៅអាជាា ធរសដ ម្គនការទ្ទ្ួ ែុសក្ត្ូវមយួលនសងលទ្ៀត្។ 

៤៣. តាមរយៈរមមវធិីសិទ្ិធលសដារិចេ នងិសងគមរិចេ ការយិា ័យ OHCHR បានរនតលធវើការល ើ
រញ្ញា ពារព់ន័ធនងឹសិទ្ធិទ្ទ្ួ បាន ុំលៅឋានសមរមយ នងិល ើរទ្ដ្ឋា នសមរមយថ្នការរស់
លៅ លដើមបជីួយ រង្ហក រការរលណត ញលចញលដ្ឋយរងេុំ នងិលដើមបលី ើររមពស់សុវត្ថិភាពសិទ្ធកិាន់
ការ ់ និងការយ ់ដងឹកានស់ត្ក្រលសើរលឡើងសងមលទ្ៀត្ អុំពីត្នួាទ្ីររស់ធុររិចេរនុងការលោរព
សិទ្ិធមនុសស។ 

៤៤. លៅរនុងសែតុ្លា និងសែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៨ ការយិា ័យ OHCHR រនុងភាពជាថ្ដគូ្
ជាមយួអាជាា ធរលែត្ត នងិអងគការមនិសមនរដ្ឋា ភបិា  បានលរៀរចុំលឡើងនូវសិកាេ សាលាចុំននួ ២ 
លៅរនុងលែត្តរុំពត្ នងិក្រលចេះ សតីពីសិទ្ធដិីធលី និង ុំលៅឋាន លដ្ឋយលផាត ត្ល ើនីត្ិវធិកីារ 
រលណត ញលចញ និងការតាុំងទ្ី ុំលៅងមី និងល ើការទ្ទ្ួ ែុសក្ត្ូវររស់សហក្ោសធុររិចេ
រនុងរររិទ្លនេះ។ 

៤៥. ជាសននរមយួថ្នដុំលណើ រការតាុំងទ្ី ុំលៅងមី ឬលដើមបនីត ់ដីធលីដ ់ក្រជាជនក្រីក្រ នងិ
អត្ីត្យុទ្ធជនោម នដីធលី រាជរដ្ឋា ភបិា រុំពុងបាននត ់ដីសមបទនសងគមរចិេដ ់រគុ្គ  និង
ក្គ្ួសារទុំងលនាេះ។ ការយិា ័យ OHCHR បានលក្រើក្បាស់ការសិរាក្សាវក្ជាវររស់ែលួន 
សដ បានលបាេះពុមពនាយរនុងសែឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៨ ម្គនចុំណងលជើងថ្ន “ការសិរាវាយត្ុំ
ថ្ ល ើន រ េះពា ់ថ្នសមបទនដដីសងគមរិចេមរល ើជីវភាពរស់លៅររស់ក្រជាព រដា
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លៅតាមទ្ីជនរទ្” លធវើជាម ូដ្ឋា នសក្ម្គរក់ារត្ស ូមត្ជិាមយួអាជាា ធរថ្នន រម់ូ ដ្ឋា ន និង
ថ្នន រជ់ាត្ិនានាសដ ពារព់ន័ធ សក្ម្គរភ់ាព អក្រលសើរថ្នសមបទនដីសងគមរិចេសដ ម្គន
ក្សារ ់នងិមុនលព រលងកើត្សមបទនងមីនានា លៅរនុងរណាត លែត្តរុំពងធ់ុំ មណឌ  គ្ិរ ីរុំពត្ 
ត្បូង មុ ុំ និងបាត្ដ់ុំរង។ 

៤៦. ជាសននរមយួថ្នរិចេការត្ស ូមត្ិ លៅរនុងសែរញ្ញា និងសែធនូ ២០១៨ ការយិា ័យ 
OHCHR បានលរៀរចុំលរសរមមលៅកានត់្ុំរនស់មបទនសងគមរិចេចុំនួនពីរសដ ម្គនទ្តីាុំង
លៅក្សុរលមមត្ល់ែត្តត្បូង មុ ុំ និងរឹងលាវ  លៅលែត្តរុំពងធ់ុំ។ ទ្សសនៈរិចេលនេះបានលធវើឱ្យ មន្រនតី
រាជរដ្ឋា ភបិា  អាជាា ធរមូ ដ្ឋា ននិងលែត្ត អងគការសងគមសីុវ ិ និងថ្ដគូ្រអភវិឌ្ឍនម៍្គន
ឳកាសលរៀនសូក្ត្អុំពីរទ្ពិលសាធ អៗ  និងមនិ អលៅត្ុំរនស់របទនសងគមរិចេលដ្ឋយផាទ  ់
ពីអនរភមូពិារព់ន័ធ។ អនរចូ រមួបានរង្ហា ញលចត្តនាលធវើឱ្យក្រលសើលឡើងនូវសាថ នភាពលៅតាម
ត្ុំរនស់របទនសងគមរចិេទុំងលនេះ។   

៤៧. ការយិា ័យOHCHR រនតលធវើការជាមយួក្រសួងលរៀរចុំសដនដី នគ្ររូនីយរមមនងិ
សុំណង ់ក្រសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នរទ្ ក្រសួងមហាថ្នទ អាជាា ធរមូ ដ្ឋា ន និងអងគការសងគមសីុវ ិ
សក្ម្គរក់ារោុំក្ទ្រិចេែិត្ែុំក្រងឹសក្រងររស់ជនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិចលដើមបទី្ទ្ួ បានរណ័ណ រមម
សិទ្ធិដីសមូហភាពនិងលដើមបតី្ស ូមត្ិសក្ម្គរក់ារសរសក្មួ នីត្ិវធិីការចុេះរញ្ជ ីរដីសមូហភាព។ 
សហគ្មនជ៍នជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិចមយួលៅលែត្តរត្តនៈគ្ីរ ីនិងសហគ្មនជ៍នជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិច
គ្ួយចុំនួនរី សហគ្មនល៍ៅលែត្តរុំពងធ់ុំ ក្ត្ូវបានក្រកាសទ្ទ្ួ សាគ  ់អត្តសញ្ញា ណសហ
គ្មនជ៍នជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិចសដ ជាដុំណារក់ា ទ្មីយួថ្នដុំណារក់ា ទុំងរី។ លៅសែ
មងុិនាឆ្ន ុំ ២០១៨ លដ្ឋយម្គនការោុំក្ទ្ពីការយិា ័យ OHCHR សហគ្មនជ៍នជាត្ិលដើម
ភាគ្ត្ិចពូនង (ពនង) មយួ លៅក្សុរលកាេះសញរ លែត្តមណឌ  គ្ីរ ី ក្ត្ូវបានរញ្េរដ់ុំណារ់
កា ទ្ីពីរថ្ននីត្ិវធិី លពា គ្ឺក្ត្ូវបានចុេះរញ្ជ ីរជានតី្ិរុគ្គ ។ ជាងលនេះលៅលទ្ៀត្ សហគ្មន៍
ជនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ចិពូនង (ពនង) មយួសហគ្មនល៍ទ្ៀត្ លៅក្សុរសនួ លែត្តក្រលចេះ បានវវិឌ្ឍន៍
លៅរនុងដុំណារទ់្ីពីរលដ្ឋយបានអនុមត័្ រេនតរិៈររស់សហគ្មនព៍រួលគ្លៅសែលមសាឆ្ន ុំ 
២០១៨។ 

៤៨. លដ្ឋយម្គនោុំក្ទ្ពីការយិា ័យ OHCHR មន្រនតីថ្នន រល់ែត្ត ក្សុរ និង ុុំក្ត្ូវបានពក្ងឹង
សមត្ថភាពសតីពីនីត្ិវធិីចុេះរញ្ជ ីរដីសមូហភាព។ ការយ ់ដឹងអុំពីនីត្ិវធិីលនេះរក៏្ត្ូវបានពក្ងឹង
លៅរនុងចុំលណាមសហគ្មនជ៍នជាត្ិលដើមភាគ្ត្ចិនងសដរ។ សែវចិិកា ឆ្ន ុំ ២០១៨ ការយិា ័យ 
OHCHR បានោុំក្ទ្ក្រសួងទុំងរីសដ ពារព់ន័ធការចុេះរញ្ជ ីរដីសមូហភាពរនុងការលរៀរចុំ
សិកាេ សាលាសដ ម្គនការចូ រមួពីត្ុំណាងសហគ្មនជ៍នជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិចចុំនួន ១៣ 
សហគ្មន ៍មរពីលែត្តរត្តនៈគ្រី ីនិងត្ុំណាងសហគ្មនច៍ុំននួ ១១ លទ្ៀត្មរពីលែត្តមណឌ  
គ្ីរ ី សទឹងសក្ត្ង និងក្រលចេះ។ លោ រុំណងថ្នសិកាេ សាលាគ្ឺលដើមបពីក្ងងឹសមត្ថភាពសហ
គ្មនជ៍នជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិចរនុងការក្គ្រក់្គ្ង និងការពារដរីមមសិទ្ធិសមូហភាព រដូ៏ចជា វធិី
លដ្ឋេះក្សាយវវិាទ្នងសដរ។ 
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រនុងសែលមសា ឆ្ន ុំ ២០១៩ ការយិា ័យ OHCHR បានន ិត្លសៀវលៅសណនាុំសតីពីការចុេះ
រញ្ជ ីដីសមូហភាព សដ អាចជួយ ដ ់អាជាា ធរមូ ដ្ឋា ន និងសហគ្មនជ៍នជាត្ិលដើមភាគ្
ត្ិចរនុងដុំលណើ រការឱ្យម្គនក្រសិទ្ធភាព។ លៅរនុងសែដសដ លនេះ ការយិា ័យ OHCHR
បានលបាេះពុមពនាយឯរសារមយួល ម្ េះ “ការវាយត្ថ្មលល ើឳកាសទ្ទ្ួ បានឥណទន
ររស់សហគ្មនជ៍នជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិចសដ ម្គនរណ័ណ រមមសិទ្ធិដីសមូហភាពលៅរមពុជា” 
សដ ជា ទ្ធន រង្ហា ញឱ្យល ើញថ្នសហគ្មនជ៍នជាត្ិលដើមភាគ្ត្ចិអាចទ្ទ្ួ បានរមេរី
ឥណទនតាមរយៈរមេជីាក្រមុនិងលដ្ឋយមនិចុំបាចម់្គនក្ទ្ពយរញ្ញេ ុំសដ ជារលងរ់មមសិទ្ធិដី
ឯរជនលនាេះលឡើយ។ 

៥០. ការយិា ័យ OHCHR បានទ្ទ្ួ ញត្តិពីរគុ្គ  និងក្រុមសដ សសវងរររិចេ
អនតរាគ្មនដ៍ ់វវិាទ្ររស់ពួរលគ្។ ការយិា ័យលនេះបានលធវើលរសររមមសសវងររការពតិ្ លធវើ
ការសហការជាមយួអាជាា ធរពារព់ន័ធ សក្មរសក្មួ រិចេសនទនារវាងភាគ្ីនានា ឃ្ល ុំលមើ 
យនតការលដ្ឋេះក្សាយវវិាទ្ នងិនត ់ក្រឹរានលូវចារ ់ និងនតី្ិវធិីដ ់សហគ្មនន៍ិងអងគការ
សងគមសីុវ ិសដ ោុំក្ទ្ពួរលគ្។ ការយិា ័យ OHCHR រល៏ធវើការជួយ ដ ់រាជរដ្ឋា ភបិា 
និងសហក្ោសពាណិជជរមមលដើមបនីត ់នូវសុំណងសមរមយដ ់ររណីសដ ម្គនការរ ុំលលាភ
រុំពានដ ់សិទ្ធិ ុំលៅឋាន នងិដីធល។ី រនុងសែតុ្លាឆ្ន ុំ ២០១៨ ការយិា ័យ OHCHR ោុំ
ក្ទ្ការរលងកើត្ រេែណឌ លយាង និងលសចរតីសណនាុំថ្នទរនុងសក្ម្គរក់្រុមសក្មរសក្មួ វស័ិយ
ដីធលីសដ ម្គនលោ រុំណងពក្ងឹងក្រុម និងរលងកើត្ឱ្យម្គនរចិេសនទនារមួោន  និងការង្ហរត្ស ូ
មត្ិជាមយួក្រសួងលរៀរចុំសដនដី នគ្ររូនីយរមម និងសុំណង។់ 

៥១. លៅសែមនីា ឆ្ន ុំ ២០១៨ ការយិា ័យ OHCHR បានរញ្ជូ នក្រុមលរសរមមសសវងររការ
ពិត្មយួលៅកានក់្សុរសនួ  លែត្តក្រលចេះ លដើមបតីាមដ្ឋនលៅល ើររណីបាតុ្រមមហឹងាសដ 
ពារព់ន័ធលៅនឹងអនរសដ បានសាងសង ់ុំលៅឋានលៅល ើដីសមបទនលសដារិចេ។ លរស
រមមបានសននិដ្ឋា នថ្នអាជាា ធរបានលឆលើយត្រលៅនឹងបាតុ្រមមហឹងាលដ្ឋយលក្រើក្បាស់រម្គល ុំង
ល ើស រ ់រមួទុំងតាមរយេះការលក្រើក្បាស់អាវធុនងសដរ។ លៅថ្ងៃទ្ី២៦ មនីា ការយិា ័យ
OHCHR បានលនាើ ិែិត្មយួចារល់ៅក្រសួងមហាថ្នទលដ្ឋយភាជ រជ់ាមយួនូវរបាយការណ៍
សដ ម្គនការសននិដ្ឋា ន និងអនុសាសនរ៍រស់ការយិា ័យនងសដរ។ សែរញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០១៨ 
និង សែលមសា ឆ្ន ុំ ២០១៩ ការយិា ័យ OHCHR បានលធវើលរសរមមលៅតាមដ្ឋនជាងមីលទ្ៀត្
លហើយរប៏ានលនាើ ិែិត្មយួចារល់ៅអភបិា លែត្តក្រលចេះលសនើសុុំរិចេអនតរាគ្មនរ៍នុងររណី
វវិាទ្ដីធលី នងិសសវងររដុំលណាេះក្សាយសនតិវធិីដ ់ជនទ្ទ្ួ រងន រ េះពា ់នងសដរ។ 

៥២. លៅសែមររា និងរុមភៈ ឆ្ន ុំ ២០១៩ ការយិា ័យ OHCHR បានរញ្ជូ នក្រុមការង្ហរ
លរសរមមសសវងររការពិត្ចុំននួពីរលៅកានល់ែត្តក្ពេះសីហនុ រនាទ រព់ីម្គនការរ េះទ្ងគចិោន
រវាងរម្គល ុំងសនតិសុែ និងបាតុ្ររក្រឆ្ុំងការរលណត ញលចញលដ្ឋយរងេុំ។ ការយិា ័យ
OHCHR បានលធវើការជាមយួក្គ្រអ់ាជាា ធរពារព់ន័ធទុំងអស់។ ក្សរជាមយួោន លនាេះ ម្គន
ការផាអ រជារលណាត េះអាសនននូវសននការរលណត ញលចញទ្ីពីរលៅនាទ្ីចុងលក្កាយ គ្ឺលៅថ្ងៃសត្
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មយួសដ ការយិា ័យ OHCHR បានលធវើលរសរមមតាមដ្ឋន។ លៅរនុងអុំឡុងលព ថ្ន
លរសរមមសសវងររការពិត្ រងរម្គល ុំងសនតិសុែបានលក្រើក្បាស់រម្គល ុំងហួសក្រម្គណក្រឆ្ុំង
បាតុ្ររ សដ រណាត  ឱ្យររុសម្គន រក់្ត្ូវបានបាញ់ឱ្យររសួ។ លៅថ្ងៃទ្ ី ២២ រុមភៈ
ការយិា ័យ OHCHR បានសលសរ ិែិត្មយួចារល់ៅក្រសួងមហាថ្នទរញ្ញជ រថ់្នរង
រម្គល ុំងសនតិសុែបានលក្រើក្បាស់រម្គល ុំងហួសក្រម្គណ និងវសិម្គម្គក្ត្ រមួទុំងការលក្រើក្បាស់
អាវធុលៅរនុងអុំឡុងលព បាតុ្រមម។ លៅរនុង ិែិត្លនេះនងសដរ ការយិា ័យបានល ើរទ្រឹ
ចិត្តឱ្យក្រសួងលធវើការលសុើរអលងកត្ជាសាធារណៈមយួចុំលពាេះការលក្រើក្បាស់រម្គល ុំងរដូ៏ចជា
ការបាញ់លៅល ើរុគ្គ និងរងកឱ្យរុគ្គ លនាេះទ្ទ្ួ រងនូវពកិារភាពនូវសននរណាមយួសដ 
ជា ទ្ធន ថ្នររសួ លហើយរក៏្ត្ូវម្គនសុំណងសមរមយមយួនងសដរ។ 
៥៣. លៅរនុងសែមររា ២០១៩ ការយិា ័យ OHCHR បានលធវើការឃ្ល ុំលមើ នូវររណីរុរស
ម្គន រស់ដ ក្ត្ូវបានចរ ុ់ុំែលួនលៅលែត្តក្ពេះវហិាររនុងរររិងវវិាទ្ដីធល ី និងបានបាត្ែ់លួនពី
រសនលង ុុំែលួនលៅថ្ងៃទ្២ី១ មររា។ រនាទ រព់ីការលសុើរអលងកត្រឋម ការយិា ័យ OHCHR
បានលធវើ ិែិត្មយួចារល់នាើជូនរដាមន្រនតីក្រសួងមហាថ្នទលៅថ្ងៃទ្ី១៣ រុមភៈ លសនើសុុំការពិនតិ្យ
លៅល ើរញ្ញា លនេះ។ លៅថ្ងៃទ្២ី១ មនីា ការយិា ័យ OHCHR បានលធវើ ិែិត្មយួចារល់ៅ
ក្រសួងការពារជាត្ិលដើមបលីសនើសុុំការលសុើរអលងកត្លៅល ើររណីឃ្ត្ែ់លួននិងការលចទ្
ក្រកានស់តីពីការក្រក្ពឹត្តមនិសមរមយលៅល ើរុគ្គ លនាេះលដ្ឋយរម្គល ុំងលយាធាមនុនឹងបាត្ ់
ែលួន។ រនាទ រម់រម្គនរបាយការណ៍ថ្នរុរសលនាេះបានរង្ហា ញែលួនលៅលែត្តក្ពេះសីហនុ លហើយ
ការយិា ័យ OHCHR បានជួរជាមយួោត្ល់ៅថ្ងៃទ្ី៣១ មនីា។ 

៥៤. រនុងសែឧសភា និងសែមងុិនា ឆ្ន ុំ២០១៨ ការយិា ័យ OHCHR  បានចុេះលរសររមម
លៅរនុងលែត្តសទឹងសក្ត្ង និងលែត្តលកាេះរុង លដើមបរីនតតាមដ្ឋនល ើររណីការតាុំងទ្ី ុំលៅងមី 
សដ ម្គន ទ្ធន លចញពទី្ុំនរវ់ារអីគ្គីសនីលសសានលក្កាម ២ និងគ្លក្ម្គងនានា បាន
ក្រត្ិរត្តិលដ្ឋយ ក្រុមហ ុន Union Development Group។ លៅរនុងររណីទុំងពីរលនេះ 
ការយិា ័យ OHCHR បានជុំរញុល ើរទ្ឹរចតិ្តដ ់អាជាា ធរ ឱ្យនត ់នូវសុំណងក្ត្មឹក្ត្ូវ
ដ ់ក្រជាជនសដ រងន រ េះពា ់ និងដ ់ក្រជាជនសដ ក្ត្ូវបានលគ្អនុញ្ញា ត្ឱ្យសាន រ់
លៅល ើទ្ីតាុំងងមី និងល ើទ្ីតាុំង ុំលៅងមីរលណាត េះអាសននររស់ពួរលគ្ ឱ្យបានសមរមយ លហើយ
និងលធវើឱ្យបាន អក្រលសើរលឡើងនូវ រេែណឌ លៅល ើទ្ីតាុំងការតាុំងទ្ី ុំលៅងមនីលូវការទុំងឡាយ 
រមួទុំង ឳកាសការចិញ្េ ឹមជីវតិ្នងសដរ។ 

៥៥. ការយិា ័យ OHCHR បានរនតតាមដ្ឋនដុំលណើ រការលដ្ឋេះក្សាយជលម្គល េះសមបទនដី
លសដារិចេសករអុំលៅ និងការង្ហរររស់ក្រុមការង្ហរសដ បានរលងកើត្លឡើងលដ្ឋយក្រសួងលរៀរចុំ
សដនដីនគ្ររូនីយរមម និងសុំណង។់ សក្ម្គរល់ោ រុំណងលនេះ ការយិា ័យ OHCHR 
បានចុេះលរសររមមលៅលែត្តក្ពេះវហិារ រនុងសែឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៨ លៅលែត្តលកាេះរុង រនុងសែ
មងុិនា ឆ្ន ុំ២០១៨ និងលៅលែត្តរុំពងស់ពឺ រនុងសែរញ្ញា  ឆ្ន ុំ២០១៨។ ការយិា ័យ បានរនត 
ជុំរញុដ ់រដ្ឋា ភបិា ឱ្យពលនលឿនដុំលណើ រការលដ្ឋេះក្សាយជលម្គល េះលនេះ និងលធវើការង្ហរលៅរនុង
រលរៀរសដ កានស់ត្ម្គនត្ម្គល ភាព និងពលនលឿននូវសរមមភាពដុំលណាេះក្សាយទុំងឡាយ
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សក្ម្គររ់ញ្ញា រុំពុងក្រឈ្មលនសងៗលទ្ៀត្ សដ បានល ើរលឡើងលដ្ឋយក្រជាជនបានទ្ទ្ួ រង
ន រ េះពា ់លដ្ឋយសមបទនសករអុំលៅទុំងលនេះ។ 

៥៦. ការយិា ័យ OHCHR បានរនតតាមដ្ឋនដុំលណើ រការសក្មុេះសក្មួ រវាងសហគ្មន៍
ជនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិចលៅរនុង ុុំរ ូក្សាជាមយួក្រុមហ ុនលៅស ូ Socfin សដ បានសក្មរ
សក្មួ លដ្ឋយអងគការសក្មុេះសក្មួ ឯររាជយ (IMG) នងិបានលធវើលៅរនុងលែត្តមណឌ  គ្រិ។ី 
ល ើសពីលនេះលទ្ៀត្ ការយិា ័យ OHCHR បានឧរត្ថមភោុំក្ទ្សននរហិរញ្ា វត្ថុដ ់អងគការ
ជុំនួយសននរចារថ់្នរមពុជា (LAC) លដើមបរីណតុ េះរណាត  ដ ់ត្ុំណាងសហគ្មនរ៍នុងជុំនាញ
សនាធ នរមម ក្ពមទុំងលដើរត្ួជាអនរនត ់លយារ ់សននរចារអ់ុំឡុងលព សក្មុេះសក្មួ លនាេះ។ 
ការសក្មុេះសក្មួ សដ រុំពុងរនតលនេះ នត ់ ទ្ធន ឱ្យល ើញថ្ន សននរែលេះថ្នដីសហគ្មន៍
រុំពុងបានវ ិក្ត្ឡរម់រសហគ្មនជ៍នជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិចវញិ រមួម្គនថ្ក្ពអាររស នងិដថី្ក្ព
ររល់ខាម ច។ 

៥៧. ការយិា ័យ OHCHR លៅសត្រនតល ើរសទួយការនសពវនាយនូវពត័្ម៌្គនសាធារណៈ
សតីពីសមបទនដីលសដារចិេ នងិសមបទនដីលនសងៗ រមួម្គនសននទ្ីអនតររមមថ្នសមបទនដ ី
សងគមរិចេ តាមរយៈការឧរត្ថមភោុំក្ទ្សននររលចេរលទ្ស និងហិរញ្ា វត្ថុលៅដ ់អងគការមនិ
សមនរដ្ឋា ភបិា មយួលៅថ្ន អងគការទ្ិនននយ័អុំពីការអភវិឌ្ឍ។ សននទ្ីអនតររមមលនេះ ជួយ ឃ្ល ុំ
លមើ ការអភវិឌ្ឍលៅរនុងសមបទនដីសងគមរិចេទូ្ទុំងក្រលទ្ស។ ការយិា ័យ OHCHR 
អងគការទ្ិនននយ័អុំពីការអភវិឌ្ឍ និង លវទ្ិកាថ្នអងគការមនិសមនរដ្ឋា ភបិា សតីពីរមពុជា បាន
លរៀរចុំលឡើងនូវសិកាេ សាលាថ្នន រត់្ុំរនម់យួសតីពី សមបទនដីសងគមរិចេ កា ពីសែសីហា 
ឆ្ន ុំ២០១៨ ។ មន្រនតីរដ្ឋា ភបិា  និងថ្ដគូ្អភវិឌ្ឍនន៍ានា បានរង្ហា ញចុំណារអ់ារមមណ៍ល ើ
សននទ្ីអនតររមមលនេះ និងបានលធវើឱ្យពួរលគ្ម្គន ទ្ធភាពក្រលសើរលឡើងរនុងការលក្រើក្បាស់
សននទ្ីអនតររមមទុំងលនេះ។ 

៥៨. ការយិា ័យ OHCHR បានអនុវត្តលរសររមមឃ្ល ុំលមើ ចុំនួន ១២ ដង លៅដ ់ 
សហគ្មនជ៍នជាត្ិលវៀត្ណាមភាគ្ត្ិចសដ បានលក្ជើសលរ ើសលៅរនុងក្រុងភនុំលពញ និងលែត្ត
បាត្ដ់ុំរង លែត្តរុំពងឆ់្ន ុំង លែត្តថ្ក្ពសវង លែត្តលសៀមរារ លែត្តលពាធិ៍សាត្ ់ លែត្តក្ពេះសីហនុ 
លែត្តលកាេះរុង និងលែត្តរុំពងធ់ុំ លដើមបទី្ទ្ួ បានការយ ់ដឹងពីការក្រឈ្មនានាសដ ពួរ
លគ្ជួរក្រទ្េះទរទ់្ងនឹង ឋានៈសននរចារ ់ការចូ លៅសាលាលរៀន ការទ្ទ្ួ បានសុែភាព
សាធារណៈររស់ពរួលគ្ នងិការលរ ើសលអើង។ ការយិា ័យ OHCHR បានសលក្មច
លជាគ្ជយ័រនុងការជុំរុញល ើរទ្ឹរចិត្តដ ់អាជាា ធរមូ ដ្ឋា នឱ្យពនាលព រហូត្ដ ់សែឧសភា 
ឆ្ន ុំ២០១៩ នូវការរលណត ញលចញលដ្ឋយរងេុំលៅរនុងភូមរិសណត ត្ទ្ឹរជនជាត្ិភាគ្ត្ិចលវៀត្ណាម 
សរបរទ្លនលសារ។ លរសររមមរនតតាមដ្ឋនមយួ រនុងសែរុមភៈ ឆ្ន ុំ២០១៩ បានរញ្ញជ រថ់្ន ោម ន
ការតាុំងទ្ី ុំលៅងមីរសនថមលទ្ៀត្លទ្លៅល ើដីលោរររស់សហគ្មនជ៍នជាត្ិលវៀត្ណាមភាគ្
ត្ិចលៅរនុងលែត្តរុំពងឆ់្ន ុំង។ អភបិា រង បានយ ់ក្ពមពនាលព ល ើការតាុំងទ្ី ុំលៅងមី
លនាេះ រហូត្ដ ់លសវាម ូដ្ឋា ននានា អាចដ្ឋរឱ់្យលក្រើក្បាស់បានសក្ម្គរក់្រជាជនទុំងលនាេះ។ 
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៥៩. ការយិា ័យ OHCHR បានរនតពក្ងរីការលផាត ត្យរចិត្តទុ្រដ្ឋររ់រស់ែលួនល ើធុររចិេ 
និងសិទ្ធិមនុសស លដ្ឋយលធវើការផាទ  ់ជាមយួអាជាា ធរថ្នន រជ់ាត្ិ និងថ្នន រល់ក្កាមជាត្ិ អងគការ
សងគមសីុវ ិ ត្ុំណាងសហគ្មន ៍និងត្អួងគធុររចិេនានា លដើមបរីលងកើនការយ ់ដឹងររស់ពរួ
លគ្ពីលោ ការណ៍សណនាុំសតីពីធុររិចេ និងសិទ្ធិមនុសស និងការអនុវត្តររស់ពួរលគ្រនុង
ក្រលទ្សរមពុជា។ ការយិា ័យ OHCHR បានចូ រមួរនុងរិចេក្រជុុំររស់លវទ្ិកាការទ្ទ្ ួ
ែុសក្ត្ូវខាងសងគមររស់សាជីវរមម សដ ជាលវទ្ិកាធុររចិេមយួ សដ អងគការសងគមសីុវ ិ 
និងរដ្ឋា ភបិា  បានរលងកើត្ថ្ចនលឡើងលដើមបលី ើររមពស់ការយ ់ដឹង និងល ើរសទួយការលក្រើ
ក្បាស់ឯរសារសណនាុំ និងឧរររណ៍ពារព់ន័ធនានា។ ការយិា ័យ OHCHR បាននត ់ការ
ល ើររមពស់ការយ ់ដឹងអុំពីលោ ការណ៍សណនាុំ នងិការក្ត្ួត្ពិនិត្យដក៏្ត្ឹមក្ត្ូវល ើសិទ្ធិ
មនុសសតាមវគ្គរណតុ េះរណាត   និងសិកាេ សាលាលនសងៗោន  សដ បានលរៀរចុំសត្ឯង ឬបាន
លរៀរចុំលឡើងរមួោន ជាមយួថ្ដគូ្ រារទ់ុំងមជឈមណឌ  សិទ្ធមិនុសសរមពុជា ជាសននរមយួថ្នការ
នត ់ជុំនួយមូ និធិររស់ការយិា ័យលៅមជឈមណឌ  លនាេះ លដើមបលីធវើការររស់វាល ើធុររិចេ 
និងសិទ្ធិមនុសស។ ជាពិលសស ការយិា ័យ OHCHR បានលរៀរចុំលឡើងនូវវគ្គនសពវនាយែលី
មយួសក្ម្គរ ់ យុវជន សដ រមួម្គនសហក្គ្ិនវយ័លរមង អនរសិរាក្សាវក្ជាវជានែ់ពស់
(Academia) និងអងគការសងគមសីុវ ិ លៅរនុងសែ មងុិនា ឆ្ន ុំ២០១៨ លហើយបានលធវើបាត្រឋា 
(Lecture) មយួលៅដ ់នសិសតិ្រមមវធិីថ្នន រអ់នុរណឌិ ត្លៅសរ វទិ្ា ័យភូមនិទនីត្សិា
ន្រសត និងវទិ្ាសាន្រសតលសដារិចេលៅរនុងសែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៨។ លៅរនុងសែឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ 
ការយិា ័យ OHCHR បានលរៀរចុំលឡើងនូវសិកាេ សាលាសចររ ុំស ររទ្ពិលសាធនស៍តីពធុីរ
រិចេ នងិសិទ្ធិមនុសស សក្ម្គរក់ារក្រត្ិរត្តិការរសិ-ពាណិជជរមមលៅក្រលទ្សរមពុជា។ សិកាេ
សាលាលនេះ បានទរទ់ញត្ុំណាងធុររិចេជិត្ ៤០ ររូ មរពីក្រុមហ ុនអនតរជាត្ ិ ក្រុមហ ុន
រមពុជា នងិក្រុមហ ុនលវៀត្ណាម និងម្គនលោ រុំណងសក្មរសក្មួ រិចេសហការរសនថម
លទ្ៀត្ជាមយួធុររិចេទុំងលនាេះ ល ើការអនុវត្តលោ ការណ៍សណនាុំទុំងលនេះ។ 

៦០. ការយិា ័យ OHCHR បាននត ់ជុំនួយមូ និធ ិលៅរនុងសែមនីា ឆ្ន ុំ២០១៩ ដ ់អងគ
ការ PIN លដើមបលីបាេះពុមពនាយនូវការសិរាក្សាវក្ជាវមយួ សតីពី រទ្ពិលសាធនអ៍ុំលពើហិងា
សយនឌ្រ័លៅរនុងសហគ្មនន៍ទេះជួ លៅភនុំលពញ។ 

VI.  ពត័្ម៌្គន នងិទ្ុំនារទ់្ុំនងសិទ្ធមិនុសស 

៦១. ការយិា ័យ OHCHR បានរនតការង្ហរររស់ែលួន ខាងនសពវនាយ នងិទ្ុំនារទ់្ុំនង
យា ងទូ្ ុំទូ្លាយលដ្ឋយលក្រើក្បាស់ទ្ក្មងល់នសងៗថ្នក្រពន័ធនសពវនាយជាភាសាអងល់គ្លស
និងភាសាសែមរ។ លៅរនុងអុំឡុងលព លធវើរបាយការណ៍លនេះ ការយិា ័យ OHCHR បានសចរ
ចយលសៀវលៅលបាេះពុមពចុំនួន ៦៧.៨៧១ រា  ដ ់សាថ រន័រដ្ឋា ភបិា  និងសាថ រន័លនសង
លទ្ៀត្។ ការយិា ័យ OHCHR លក្រើលហវសរ ុរ និង ធវីត្ធរ័ លដើមបនីសពវនាយពត័្ម៌្គនអុំពកីារ
អភវិឌ្ឍនសិ៍ទ្ធិមនុសស សរមមភាពររស់ការយិា ័យ OHCHR និងពត័្ម៌្គនពីយនតការសិទ្ធិ
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មនុសសអនតរជាត្ិសដ ពារព់ន័ធនឹងក្រលទ្សរមពុជា។ ចរត់ាុំងពីសែមររា ឆ្ន ុំ២០១៨  
អនរតាមដ្ឋនលហវសរ រុររស់ែលួន បានលរើនលឡើង មយួភាគ្រី រហូត្ដ ់ ១៥.៩៧០ នារ។់ 

៦២. ការយិា ័យ OHCHR បានចរន់ាយវលីដអចូុំនួន ៦ លដើមបលី ើររមពស់ការយ ់ដងឹ
អុំពីម្គក្តាជារល់ារថ់្នលសចរតីក្រកាសជាសរ សតីពីសិទ្ធមិនុសសជាភាសាសែមរ និងនទិន 
លរឿងររស់ក្រជាជនរមពុជា នងិពីលហតុ្សដ សិទ្ធិទុំងលនេះម្គនសារៈសុំខានច់ុំលពាេះពួរលគ្។ 
វលីដអូទរទ់្ងនងឹការចរែ់លួន និងការ ុុំែលួនលដ្ឋយរុំពាន ការសនមត្ថ្នោម នលទស សិទ្ធិ
ទ្ទ្ួ បានសញ្ញជ ត្ិ សិទ្ធទិ្ទ្ ួបានការអររ់ ុំ ភាររិចេដ ់សហគ្មន ៍នងិសិទ្ធិរស់រានម្គន
ជីវតិ្ លសរភីាព និងសនតិសុែ។10 ការយិា ័យ OHCHR រប៏ានន ិត្សែសវលីដអូ នងិលរឿង
ន ក្រលយាជនរ៍រស់មនុសសជាភាសាសែមរ និងអងល់គ្លសសដ រង្ហា ញពីឥទ្ធិន មយួចុំនួន
ថ្នការង្ហរររស់ការយិា ័យរមួម្គន “ការរងេុំឱ្យផាល ស់ទ្ី ុំលៅ៖ លរឿងរា វថ្នការតាុំងទ្ី ុំលៅ
ងមីលៅរមពុជា” “លៅទ្ីរុំនុត្ក្ត្ូវលដ្ឋេះស ងឲ្យម្គនលសរភីាពលឡើងវញិ៖ ការយិា ័យ OHCHR 
ក្រចុំរមពុជា បានោុំក្ទ្ការលដ្ឋេះស ងមនុសស ១៣ នារ ់ សដ បានជារ ុ់ុំហួសនីត្ិវធិជីា
លក្ចើនឆ្ន ុំរនាទ រព់ីពរួលគ្បានរលក្មើលទសចរ”់ និង “មយួជុំហានលឆ្ព េះលៅមុែ៖ ដុំលណើ រការ 
ទ្ទ្ួ សាគ  ់អត្តសញ្ញា ណជនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិចលៅរមពុជា”។ 11  រមមវធិីវទិ្យុសិទ្ធិមនុសស 
៣៦៥ ររស់ការយិា ័យ OHCHR ក្គ្រក់្គ្ងតាមរយៈមជឈមណឌ  រមពុជាលដើមបកី្រពន័ធ
នសពវនាយឯររាជយ ម្គនរមមវធិីវទិ្យុអនតររមមចុំនួន ១៥ ល ើក្រធានរទ្លនសងៗជាលក្ចើន 
សដ ម្គនវាគ្មិនមរពីរដ្ឋា ភបិា  អងគការសងគមសីុវ ិ ធុររចិេ ទ្ីភាន រង់្ហរអងគការសហក្រជា
ជាត្ិ និងអនរជុំនាញលនសងលទ្ៀត្។ ការយិា ័យ OHCHR បានចូ រមួរនុងរមមវធិីវទិ្យុសដ 
លរៀរចុំលដ្ឋយអងគការថ្ដគូ្នានានងសដរ។ 

៦៣. ការយិា ័យ OHCHR បានរ ុំ ឹរែួរទ្ិវាអនតរជាត្ ិ និងទ្វិាអងគការសហក្រជាជាត្ិ 
សុំខាន់ៗ  រមួម្គន ទ្វិាសិទ្ធិនារអីនតរជាត្ិ ទ្ិវាជនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិចពភិពលលារ ទ្វិាអងគការ
សហក្រជាជាត្ិ ទ្ិវាសិទ្ធិមនុសស នងិទ្ិវាព រមមអនតរជាត្ិ។ ន ិត្ន ថ្នក្រពន័ធ
នសពវនាយសងគមសក្ម្គរទ់្វិាសិទ្ធិនារអីនតរជាត្ិ សដ ន ិត្រនុងភាពជាថ្ដគូ្ជាមយួក្រុម
អងគការសហក្រជាជាត្ិលៅក្រលទ្សរមពុជា បាននសពវនាយដ ់អនរចូ លមើ ជាងមយួ
លាននារល់ ើលហវសរ ុរ។ 

៦៤. ការយិា ័យ OHCHR រមួជាមយួក្រុមអងគការសហក្រជាជាត្ិលៅក្រលទ្សរមពុជា 
បានលរើរយុទ្ធនាការរយៈលព រីសែ លដើមបអីរអរសាទ្រែួរល ើរទ្ីចិត្សិរថ្នលសចរតី
ក្រកាសជាសរ សតីពីសិទ្ធិមនុសស។ យុទ្ធនាការលនេះ បានចរល់នតើមលៅសែរញ្ញា ឆ្ន ុំ 
២០១៨ លហើយបានរនតរហូត្ដ ់ចុងសែធនូឆ្ន ុំ២០១៨ លហើយរមួរញ្េូ  រមមវធិីអររ់ ុំសិទ្ធិ
មនុសសលៅតាមសាលាលរៀនលៅលែត្តចុំនួន៣ ឯរសារតាមអនឡាញ នងិតាមអហវឡាញ 
និងក្ពឹត្តិការណ៍អរអរសាទ្រដធ៏ុំមយួ លដើមបកី្បារពធទ្ិវាសិទ្ធិមនុសស។ សារដម៏្គនសារៈ

  

10 សូមលមើ  https://bit.ly/2HIj4zK; https://bit.ly/2HI3eFF; https://bit.ly/2wsOunn; https://bit.ly/2Mg20pm; 
https://bit.ly/2K67254; និង https://bit.ly/2KbCdMe 

11 សូមលមើ  https://bit.ly/2Ubgrh6; https://bit.ly/2mF7sCt; និង https://bit.ly/2VTdCOA 
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សុំខានស់ក្ម្គរយុ់ទ្ធនាការលនាេះគ្ឺ “ែាុ ុំជាអនរោុំក្ទ្សិទ្ធិមនុសស” លហើយទ្សសនរិជនលោ 
លៅគ្ឺយុវជនរមពុជា។ យុទ្ធនាការលនេះបានលក្រើក្បាស់រណាត ញសងគម នងិជាក្រថ្ពណី លដើមបី
ល ើររមពស់ការអររ់ ុំសិទ្ធិមនុសស និងការយ ់ដឹងអុំពីលសចរតីក្រកាសជាសរ សតីពសិីទ្ធិ
មនុសស។ វលីដអូចលក្មៀងបានល ើររមពស់លសរភីាពថ្នការរលញ្េញមត្ិ ភាពចក្មុេះ នងិការរមួ 
រញ្េូ  លដ្ឋយមនិគ្ិត្ពីលភទ្ និនាន ការលភទ្ ក្បារច់ុំណូ  ឬរតាត លនសងលទ្ៀត្ និងបាន
នសពវនាយលៅដ ់អនរចូ លមើ ជាងមយួលាននារល់ ើលហវសរ ុរ។ 12  រនុងចុំលណាម
ន ិត្ន ក្រពន័ធនសពវនាយសងគមលនសងលទ្ៀត្ សដ ម្គនឥទ្ធិព ល ើក្រពន័ធនសពវនាយ
សងគម សដ ល ើររមពស់សិទ្ធកិ្សីក្សលាញ់ក្សី (Lesbian) រុរសក្សលាញ់រុរស (Gay) 
អនរក្សលាញ់ទុំងពីរលភទ្ (Bisexual) អនររតូរលយនឌ្រ័ (Transgender) បានទរទ់ញ
អនរចូ លមើ ចុំនួន ៨១.០០០ នារ ់និងអនរម្គនឥទ្ធិព ថ្នក្រពន័ធនសពវនាយសងគម សដ 
ល ើររមពស់សិទ្ធិជនពិការ បានទរទ់ញអនរចូ លមើ ចុំននួ ៩០.០០០ ។13 

      VII.   ការរន្រញ្ញជ រសិទ្ធមិនុសសលៅរនុងក្ររែណ័ឌ អងគការសហក្រជាជាត្ ិ

៦៥. ការយិា ័យ OHCHR បានរនតល ើររមពស់ការរន្រញ្ញជ រសិទ្ធមិនុសសរនុងការង្ហរររស់
អងគការអនតរជាត្ិ និងសងគមសីុវ ិ។ ការយិា ័យ OHCHR បានចូ រមួចុំសណរដ ់
ការង្ហរររស់ក្រុមអងគការសហក្រជាជាត្ិលៅក្រលទ្សរមពុជាលដ្ឋយដឹរនាុំ ជាមយួអងគការ 
UN-Women ក្រុម ទ្ធន សតីពីការចូ រមួ និងគ្ណលនយយភាព និងលដ្ឋយសរមមលៅរនុង
ក្រុម ទ្ធន លនសងលទ្ៀត្ លដើមបរីន្រញ្ញជ រសិទ្ធិមនុសសលៅរនុងលសចរតីក្ពាងក្ររែណ័ឌ ជុំនួយ
អភវិឌ្ឍនអ៍ងគការសហក្រជាជាត្ិឆ្ន ុំ២០១៩-២០២៣ ។ ការយិា ័យ OHCHR រនតលធវើ
ជាសហក្រធានក្រុម ទ្ធន ជាមយួអងគការ UN-Women លនារនុងដុំណារក់ា អនុវត្ត
ក្ររែណ័ឌ ។ ការយិា ័យ OHCHR ជាក្រធានក្រុមក្រធានរទ្សិទ្ធមិនុសសថ្នក្រុមអងគការ
សហក្រជាជាត្ិលៅក្រលទ្សរមពុជា សក្មរសក្មួ សរមមភាពររស់អងគការសហក្រជាជាត្ិ
ល ើក្រធានរទ្ជារល់ារ។់ លៅឆ្ន ុំ២០១៨ ក្រុមក្រធានរទ្លនេះ ម្គនសារៈសុំខានរ់នុងការ
លរៀរចុំការដ្ឋររ់ញ្ជូ នរមួោន សក្ម្គរក់ារពិនិត្យរបាយការណ៍ជាសរ តាមកា រុំណត្់
ល ើរទ្ីរី ររស់ក្រលទ្សរមពុជា សដ ក្ត្ូវបានលបាេះពុមពនាយកា ពីសែររកដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០១៨។ 
ក្រុមក្រធានរទ្លនេះ បានលធវើការនងសដរ លដើមបលី ើររមពស់ការយ ់ដឹងអុំពរីងវ ់សិទ្ធិ
មនុសសលៅរនុងមជឈមណឌ  សងគមរិចេថ្ក្ពសពឺ រារទ់ុំង រងវ ់អុំពីការ ុុំែលួនលដ្ឋយរុំពាន 
និងការក្រក្ពឹត្តលៅល ើជនពកិារលៅរនុងមជឈមណឌ  លនេះនងសដរ។ 

៦៦. ការយិា ័យ OHCHR បានសរមមលៅរនុងក្រមុក្រធានរទ្លយនឌ្រ័ររស់អងគការសហ
ក្រជាជាត្ិ រមួទុំងរនុងការលរៀរចុំការដ្ឋរល់សនើលដ្ឋយក្រុមអងគការសហក្រជាជាត្ិលៅក្រលទ្ស
រមពុជាសក្ម្គររ់បាយការណ៍តាមកា រុំណត្ល់ ើរទ្ីក្បាុំមយួ លៅគ្ណៈរម្គម ធិការរុំបាត្់
ការលរ ើសលអើងក្រឆ្ុំងនឹងន្រសតីលភទ្។ ការយិា ័យ OHCHR គ្ឺជាសម្គជិរសរមមថ្នក្រុម

  

12 សូមលមើ  https://bit.ly/2AojTtV 

13 សូមលមើ  https://bit.ly/2BEdWtD; https://bit.ly/2RxkUpX 



A/HRC/42/31 

24  

ការង្ហរតាមក្រធានរទ្ល ើនគ្ររូនីយរមម រមួចុំសណរដ ់ការរលងកើត្យុទ្ធសាន្រសតរនុងត្ុំរន់
សក្ម្គរន់គ្ររូនីយរមមក្រររលដ្ឋយចីរភាព។ 

៦៧. ការយិា ័យ OHCHR រមួជាមយួក្រុមអងគការសហក្រជាជាត្ិលៅក្រលទ្សរមពុជា 
បានរនតល ើររមពស់សិទ្ធិលសមើោន  សក្ម្គរអ់នរក្សលាញ់លភទ្ដូចោន  ដូចជា ក្សីក្សលាញ់
ក្សី (Lesbian) រុរសក្សលាញ់រុរស (Gay) អនរក្សលាញ់ទុំងពីរលភទ្ (Bisexual)  
អនររតូរលយនឌ្រ័ (Transgender) អនរម្គនលភទ្មនិចាស់លាស់ (Intersex) លៅរនុង និង
លៅលក្ៅយុទ្ធនាការពិភពលលារលដើមបលីសរភីាព និងសមភាព។ ការយិា ័យ OHCHR 
បាននសពវនាយជាភាសាអងល់គ្លស និងភាសាសែមរនូវវលីដអូយុទ្ធនាការពិភពលលារលៅល ើ
ក្រពន័ធនសពវនាយសងគមររស់ែលួន សដ បាននសពវនាយដ ់មនុសសចុំននួសររុ ៤.៥៨២ 
នារ។់ ការយិា ័យ OHCHR បានជួយ ររសក្រ លបាេះពុមព និងនសពវនាយ “ការរង្ហា ញឥនធ
ធនូ៖ សាថ នភាពសិទ្ធមិនុសសររស់សហគ្មនអ៍នរក្សលាញ់លភទ្ដូចោន  (LGBTIQ) លៅ
អាសីុអាលគ្នយ ៍ និងអនរដរឹនាុំររស់ពួរលគ្” របាយការណ៍ររស់អងគការ Destination 

Justice សដ ជួយ ជុំរញុឱ្យម្គនរិចេសនទនារនុងការលរៀរចុំការពិនិត្យរបាយការណ៍ជាស
រ តាមកា រុំណត្ស់តីពរីមពុជានឹងក្ត្ូវក្បារពធលឡើងលៅសែមររាឆ្ន ុំ ២០១៩។ រមួជាមយួ
នឹងរមមវធិី ររស់អងគការសហក្រជាជាត្ិសតីពីលមលរាគ្លអដស៍/ជុំងឺលអដស៍ អងគការសហក្រជា
ជាត្ិ UN Women និងអងគការដថ្ទ្លទ្ៀត្។ ការយិា ័យ OHCHR បានោុំក្ទ្នងសដរ
ដ ់ “រិចេសនទនាត្ស ូមត្ិសតីពីការរមួរញ្េូ  រនុងសងគមនូវអនរក្សលាញ់លភទ្ដូចោន  (LGBT)” 
សដ លរៀរចុំលដ្ឋយអងគការ KHANA លដ្ឋយអលញ្ជ ើញសរមមជននិងថ្ដគូ្អភវិឌ្ឍនន៍ានាចូ រមួ 
លដើមបពីិភារាអុំពីយុទ្ធសាន្រសតត្ស ូមត្ិលដើមបលី ើររមពស់ការដ្ឋររ់ញ្េូ  លៅរនុងលោ 
នលយាបាយជាត្។ិ រចិេសនទនាលនេះបានលធវើលឡើងរនុងសែឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៨ លដ្ឋយរិចេ
សនទនាលោ នលយាបាយសាធារណៈជាត្ិ សដ បានអលញ្ជ ើញអនររលងកើត្លោ នលយាបាយមរ
ពីក្រសួងពត័្ម៌្គន ក្រសួងរចិេការនារកី្រសួងការង្ហរនិងរណតុ េះរណាត  វជិាជ ជីវៈ ក្រសួង
យុត្តិធម ៌ នងិអគ្គនាយរដ្ឋា នអត្តសញ្ញា ណរមមថ្នក្រសួងមហាថ្នទ។ ក្រសួងមហាថ្នទ រមួ
ជាមយួសរមមជនអនរក្សលាញ់លភទ្ដូចោន ជាង ៧០ នារ ់ ត្ុំណាងមរពីអងគការសងគមសីុ
វ ិ និងទ្ីភាន រង់្ហរអងគការសហក្រជាជាត្ិ និងបានជួយ ល ើរយររញ្ញា ក្រឈ្មនានាររស់
ក្រុមអនរក្សលាញ់លភទ្ដូចោន ឱ្យម្គនការយរចិត្តទុ្រដ្ឋរព់សីុំណារត់្ួអងគរដ្ឋា ភបិា  
សុំលៅជុំរញុការហាមឃ្ត្ក់ារលរ ើសលអើងលដ្ឋយសនអរល ើនិនាន ការលភទ្ និងអត្តសញ្ញា ណលយនឌ្រ័។ 
លៅឆ្ន ុំ២០១៩ នងិលដ្ឋយម្គនការោុំក្ទ្ពីអងគការសហក្រជាជាត្ិលដើមបលីសរ ី និងសមភាព 
ការយិា ័យ OHCHR រមួជាមយួក្រុមអងគការសហក្រជាជាត្ិលៅក្រលទ្សរមពុជា រុំពុង 
ន ិត្សែសវលីដអូ លដើមបកី្រឆ្ុំងនឹងលោ គ្ុំនតិ្និងក្រយុទ្ធក្រឆ្ុំងនឹងការលរ ើសលអើងក្រឆ្ុំង
នឹងក្រុមអនរក្សឡាញ់លភទ្ដូចោន សដ នឹងក្ត្ូវលចញនាយលៅសែមងុិនា។ 

    VIII. ការរលងកើនការអនុវត្តថ្ន ទ្ធន ថ្នយនតការសិទ្ធមិនុសសអនតរជាត្ ិ
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៦៨. ការយិា ័យ OHCHR បានជួយ ដ ់អនររាយការណ៍ពិលសសសតីពសីាថ នភាពសិទ្ធិ
មនុសសលៅក្រលទ្សរមពុជា ជាមយួនឹងការលរៀរចុំទ្សសនរិចេចុំននួ ៣ ល ើរ សដ បាន
ក្រក្ពឹត្តលៅចរព់ីសងៃទ្៥ី ដ ់១៤ សែមនីា ឆ្ន ុំ២០១៨, ពីថ្ងៃទ្ី២៩ សែតុ្លា ដ ់ថ្ងៃទ្៨ី សែ
វចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៨ និង ពីថ្ងៃទ្២ី៩ សែលមសា ដ ់ថ្ងៃទ្ី៩ សែឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩។ 

៦៩. លដើមបរីលងកើនសមត្ថភាពមន្រនតីសដ ពារព់ន័ធរនុងការក្ពាងរបាយការណ៍ លៅសាថ រន័សនធិ
សញ្ញា  និងលដ្ឋយម្គនការោុំក្ទ្ពីរមមវធិីរសាងសមត្ថភាពសាថ រន័សនធិសញ្ញា ររស់ការយិា ័យ 
OHCHR ការយិា ័យក្រចុំក្រលទ្សរមពុជា បានលរៀរចុំវគ្គរណតុ េះរណាត  មយួជាមយួនងឹ
គ្ណៈរម្គម ធិការសិទ្ធិមនុសសរមពុជា (CHRC) លដ្ឋយម្គនការចូ រមួពីត្ុំណាងររស់
ក្រសួង និងសាថ រន័នានា សដ ទ្ទ្ួ រនទុរសក្ម្គរក់ារអនុវត្តអនុសាសនន៍ានាររស់សាថ រន័
សនធិសញ្ញា ។ លដើមបរីនតការពក្ងឹងការអនុវត្តសនធិសញ្ញា សតីពសិីទ្ធិជនពិការលៅថ្នន រម់ូ ដ្ឋា ន 
ការយិា ័យ OHCHR បាននត ់ការោុំក្ទ្ចុំលពាេះវគ្គរណតុ េះរណាត  មយួសដ លរៀរចុំលឡើង
លដ្ឋយក្រុមក្រឹរាសរមមភាពជនពិការ សក្ម្គរម់ន្រនតីររស់ែលួន សដ បានលរៀរចុំលឡើងលៅរនុង
លែត្តលសៀមរារ កា ពីសែសីហា ឆ្ន ុំ២០១៨។  

៧០. ការយិា ័យ OHCHR បានរនតនត ់ជុំនួយសននររលចេរលទ្សចុំលពាេះគ្ណៈរម្គម ធិការ
សិទ្ធិមនុសសរមពុជា ក្រុមក្រឹរាសរមមភាពជនពិការ នងិ ក្រុមក្រឹរាជាត្រិមពុជាសតីពីន្រសតី 
ក្ពមទុំងក្រុមក្រឹរាជាត្ិរមពុជាសតីពីរុម្គរ លដើមបធីានាថ្ន របាយការណ៍ររស់រដា ក្សរជាមយួ
នឹងលោ ការណ៍សណនាុំថ្នការលធវើរបាយការណ៍។ ការយិា ័យ បាននត ់ការោុំក្ទ្ចុំលពាេះ
គ្ណៈរម្គម ធិការសិទ្ធិមនុសសរមពុជា រនុងការលរៀរចុំរិចេពិលក្ោេះលយារ ់ សតីពីរបាយការណ៍
ជាត្ិសក្ម្គរក់ារក្ត្ួត្ពិនិត្យជាសារ តាមកា រុំណត្ ់ (UPR) លដ្ឋយម្គនការចូ រមួពី
ត្ុំណាងសងគមសីុវ ិ ថ្ដគូ្រអភវិឌ្ឍន ៍និងក្រសួងពារព់ន័ធនានា។ ការយិា ័យ រប៏ាននត ់
ជុំនួយលៅដ ់អងគការសងគមសីុវ ិ សតីពីទ្ុំនារទ់្ុំនងជាមយួនឹងយនតការសិទ្ធមិនុសស។  
លៅសែឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ ការយិា ័យ OHCHR បានលរៀរចុំរិចេក្រជុុំមយួជាមយួនឹង 
គ្ណៈរម្គម ធិការសិទ្ធិមនុសសរមពុជា លដើមបពីិភារាអុំពកីារលរៀរចុំសននិសីទ្ថ្នន រជ់ាត្មិយួ 
លដើមបលី ើររមពស់ការអនុវត្តអនុសាសនន៍ានា សដ រមួរញ្េូ  ពីការការក្ត្ួត្ពិនតិ្យជា
សារ តាមកា រុំណត្ល់ ើរទ្ី៣។  

៧១. រាជរដ្ឋា ភបិា  បានដ្ឋររ់បាយការណ៍ល ើរទ្ី៣ររស់ែលួន សក្ម្គរក់ារក្ត្ួត្ពនិិត្យជា
សារ តាមកា រុំណត្ ់ របាយការណ៍តាមកា រុំណត្ល់ ើរទ្ី៦ លៅគ្ណៈរម្គម ធកិារ
សតីពីការ ុររុំបាត្ល់ច រា ់ទ្ក្មងថ់្នការលរ ើសលអើងក្រឆ្ុំងនឹងន្រសតីលភទ្ (CEDAW/C/KHM/6) 
របាយការណ៍តាមកា រុំណត្រ់មួោន ល ើរទ្ី៤ ដ ់ទ្ី៦ លៅគ្ណៈរម្គម ធិការសតីពសិីទ្ធិ
រុម្គរ (CRC/C/KHM/4-6) និងរបាយការណ៍តាមកា រុំណត្រ់មួោន ល ើរទ្១ី៤ ដ ់ទ្ី
១៧ លៅគ្ណៈរម្គម ធិការសតីពីការ ុររុំបាត្ល់ច រា ់ទ្ក្មងថ់្នការលរ ើសលអើងពូជសាន ៍
(CERD/C/KHM/14-17)។ របាយការណ៍លៅគ្ណៈរម្គម ធកិារសតីពីសិទ្ធិជនពិការ និងលៅ
គ្ណៈរម្គម ធិការសតីពីការបាត្ែ់លូនលដ្ឋយរងេុំ រដូ៏ចជាការលឆលើយត្រររស់ែលួនចុំលពាេះរញ្ជ ីថ្ន
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រញ្ញា ររស់គ្ណៈរម្គម ធិការក្រយុទ្ធក្រឆ្ុំងនងឹទរណុរមម  លៅសត្មនិទនប់ានដ្ឋរជូ់នលៅ
លឡើយ។ យនតការថ្នន រជ់ាត្ិសក្ម្គរល់ធវើរបាយការណ៍ និងតាមដ្ឋន ក្ត្ូវបានរលងកើត្លឡើងជា
នលូវការ កា ពីសែមងុិនា ឆ្ន ុំ២០១៨។ ងវីត្បតិ្សត្ យនតការលនេះ មនិទនប់ានលឆលើយត្រ
សក្ម្គររ់បាយការណ៍សនធិសញ្ញា ទុំងអស់រល៏ដ្ឋយ រយ៏នតការលនេះ លដើរត្ួយា ងសុំខានរ់នុង
ការសក្មរសក្មួ សក្ម្គររ់បាយការណ៍ទុំងអស់។ ការយិា ័យ OHCHR បាននត ់ការ
ោុំក្ទ្ដ ់រចិេក្រជុុំជារឋមសក្ម្គរស់ម្គជិរររស់យនតការលនេះ សដ ការអនុវត្តដ ៏អក្រលសើរ
ជាអនតរជាត្ិ និង លមលរៀនជាឧទហរណ៍ ក្ត្ូវបានសចររ ុំស រលៅដ ់អនរចូ រមួទុំងអស់។  

IX.  លសចរតសីននដិ្ឋា ន នងិអនុសាសន ៍

៧២- អគ្គល ខាធិការរត្ស់ុំោ ់ពីការចូ រមួជាវជិជម្គនររស់រដ្ឋា ភបិា រមពុជាជាមយួ
ការយិា ័យ OHCHR លហើយសងកត្ធ់ៃនល់ៅល ើសិទ្ធិមនុសសជាសនូ សក្ម្គរក់ារពក្ងឹងការ
អភវិឌ្ឍ និងការសងររាសនតភិាព។ លលារអគ្គល ខាធិការបានល ើរលឡើងពីត្ួនាទ្ដីស៏ុំខាន់
សដ ការយិា ័យ OHCHR រនុងការជួយ រដ្ឋា ភបិា  នងិក្រជាជនរមពុជាឱ្យទ្ទ្ួ បាន
លោ លៅលនេះ។ រនុងនយ័លនេះ អគ្គល ខាធិការបានរញ្ញជ រជ់ាងមីពីការលរតជាា ចិត្តជារនតររស់
ការយិា ័យ OHCHR រនុងការជួយ រដ្ឋា ភបិា  និងក្រជាជនរមពុជា រនុងការលធវើឱ្យសលក្មច
បាននូវសិទ្ធិមនុសសទុំងអស់សក្ម្គរក់្គ្រោ់ន ។ 

៧៣.  អគ្គល ខាធកិារ៖ 

(រ) លសនើយា ងទ្ទូ្ចដ ់រដ្ឋា ភបិា  និងត្ួអងគនលយាបាយដថ្ទ្លទ្ៀត្ ឱ្យចូ រមួរនុងរិចេ
សនទនា លដើមបកីាត្រ់នថយភាពតានត្ឹង និងល ើរទ្រឹចិត្តឱ្យម្គនការជសជរលដញលដ្ឋ ជា
សាធារណៈ លដ្ឋយលោរពទុំងក្សុងចុំលពាេះសិទ្ធិលសរភីាពរនុងការរលញ្េញមត្ិ លសរភីាពខាង
សម្គគ្ម និងលសរភីាពរនុងការជួរជុុំលដ្ឋយសនតិវធិី និងសិទ្ធិរនុងការចូ រមួរនុងរិចេការសា
ធារណៈ លដ្ឋយផាទ  ់ ឬតាមរយៈត្ុំណាងសដ ក្ត្ូវបានលក្ជើសលរ ើសលដ្ឋយលសរ។ី 

(ែ) អុំពាវនាវដ ់រដ្ឋា ភបិា ឱ្យពក្ងឹងការធានាការអនុវត្តសរមមភាពការង្ហរសដ មនិម្គន
ការលក្ជៀត្សក្ជររ ុំខានររស់អងគការសងគមសីុវ ិ រមួទុំងអងគការសិទ្ធិមនុសស លដ្ឋយការ
ពក្ងឹង និងពក្ងីរ ុំហសក្ម្គរអ់ងគការទុំងលនេះ រនុងការក្រត្ិរត្តិការ ជាពិលសស តាមរយៈ 
ការពិនិត្យចារស់តីពីសម្គគ្ម និងអងគការមនិសមនរដ្ឋា ភបិា  តាមរយៈដុំលណើ រការពិលក្ោេះ
លយារ ់យា ងទូ្ ុំទូ្លាយ និងលដ្ឋយពិនិត្យពិចរណាមត្ិលយារ ់ររស់សម្គគ្ម នងិ
អងគការមនិសមនរដ្ឋា ភបិា សដ រងន រ េះពា ់។ 

(គ្) ល ើរទ្ឹរចតិ្តរដ្ឋា ភបិា ឱ្យចត្វ់ធិានការ លដើមបធីានាឯររាជយភាពតុ្លាការ នងិពក្ងឹង 
ត្ម្គល ភាព នងិក្រសិទ្ធភាពររស់តុ្លាការ រមួទុំងតាមរយៈការលធវើការសិរា និងការសទង់
មត្ិរនុងវស័ិយថ្នសុចរតិ្ភាពររស់តុ្លាការ លដ្ឋយម្គនការជួយ ឧរត្ថមភសននររលចេរលទ្សពី
ការយិា ័យ OHCHR ។ 
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( ) ល ើរទ្ឹរចតិ្តរដ្ឋា ភបិា ឱ្យធានាថ្ន គ្ណៈរម្គម ធកិារជាត្ិក្រឆ្ុំងទរណុរមមទ្ទ្ួ 
បានងវកិាក្គ្រក់្ោន ់ នងិម្គនមលធាបាយក្គ្រក់្គ្ងងវកិាលនាេះ លដើមបឱី្យគ្ណៈរម្គម ធកិារ
លនេះអាចអនុវត្តការង្ហរដស៏ុំខានរ់រស់ែលួន រនុងវស័ិយរង្ហក រការលធវើទរណុរមម និងការលធវើបារ
លៅរសនលងសដ ម្គនការដរហូត្លសរភីាព 

(ង) អលញ្ជ ើញរដ្ឋា ភបិា ឱ្យពក្ងឹងការល ើររមពស់សិទ្ធមិនុសស រនុងរររិទ្ថ្នការអនុវត្ត
លោ លៅអភវិឌ្ឍនក៍្រររលដ្ឋយចីរភាពលៅរមពុជា នងិយុទ្ធសាន្រសតអភវិឌ្ឍនដ៍ថ្ទ្លទ្ៀត្ ជា
ពិលសស តាមរយៈការរញ្េូ លោ លៅនិងសូចនាររនានាឱ្យកានស់ត្ចាស់សងមលទ្ៀត្ 
លក្កាមលោ លៅអភវិឌ្ឍនក៍្រររលដ្ឋយចីរភាពលៅរមពុជា លោ លៅទ្ី១៦ នងិលដ្ឋយលធវើការ
សិរាជាមយួជុំនួយររស់ការយិា ័យ OHCHR លដើមបរីុំណត្អ់ត្តសញ្ញា ណអនរសដ សថិត្
រនុងហានិភយ័ថ្នការក្ត្ូវបានលគ្ទុ្រលច  លៅរនុងដុំលណើ រការអភវិឌ្ឍន។៍ 

(ច) ជុំរញុឱ្យរដ្ឋា ភបិា ពនិិត្យពិចរណាលធវើឱ្យម្គន រេណៈសាមញ្ា នូវដុំលណើ រការនត ់ 
រណ័ណ រមមសិទ្ធិដីសហគ្មន។៍ 

    


