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1. How to use this Guide

This Guide, issued by the Office of the High Commissioner for Human
Rights (OHCHR), focuses on how civil society can follow up on
recommendations of United Nations (UN) human rights mechanisms and
mandates or bodies. Readers who are not already familiar with the main
features of these mechanisms are invited to refer to OHCHR’s Handbook
for civil society – Working with the United Nations human rights
programme and its Practical Guides for civil society.1

Sections 1 – 3 of this Guide explain ‘follow-up’ and ‘implementation’,
while section 4 describes methods and activities that civil society actors
(CSAs) can use. Section 5 reviews existing follow-up procedures and
practices of UN human rights mechanisms and how CSAs can participate.

1

HOW TO FOLLOW UP ON UNITED NATIONS
HUMAN RIGHTS RECOMMENDATIONS

1 Available at www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx

១. របៀបប្រើមគ្គុទ្ទ្រសក៍ន្រះ

មគ្គុទ្ទ្រសក៍ន្រះ ដ្រលបានច្រញដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស 
(OHCHR) ផ្តោតលើរបៀបដ្រលសង្គមសុីវិលអាចតាមដានការអនុវត្តអនុសាសន៍របស់យន្តការ 
អាណត្តិ ឬសា្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ (អ.ស.ប)។ មិត្តអ្នកអានទាំងឡាយណាដ្រល 
មិនទាន់យល់ដឹងអំពីលក្ខណៈពិស្រសន្រយន្តការទាំងន្រះ សូមអានកូនសៀវភៅព័ត៌មានរបស់ 
OHCHR សម្រប់សង្គមសុីវិលដ្រលមានចំណងជើងថា - ការធ្វើការជាមួយកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សអង្គ 
ការសហប្រជាជាតិ និង មគ្គុទ្ទ្រសក៍អនុវត្តន៍សម្រប់សង្គមសុីវិលន្រះ1

ផ្ន្រកទី១ - ៣ ន្រមគ្គុទ្ទ្រសក៍ន្រះ ពន្យល់អំពី   “ការតាមដាន” (follow-up) និង “ការអនុវត្ត” 
(implementation) រីឯផ្ន្រកទី៤ ពិពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រ និង សកម្មភាពដ្រលតួអង្គសុីវិល(CSAs) 
អាចប្រើប្រស់។ ផ្ន្រកទី ៥ ពិនិត្យឡើងវិញនូវនីតិវិធី និងការអនុវត្តការតាមដានដ្រលមានស្រប់ 
របស់យន្តការសិទ្ធិមនុស្សអ.ស.ប និងរបៀបដ្រល CSAs អាចចូលរួម។ 

1 មាននៅលើវ្របសាយ www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
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មគ្គុទ្ទ្រសក៍ន្រះ ដ្រលបានច្រញដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស 
(OHCHR) ផ្តោតលើរបៀបដ្រលសង្គមសុីវិលអាចតាមដានការអនុវត្តអនុសាសន៍របស់យន្តការ 
អាណត្តិ ឬសា្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ (អ.ស.ប)។ មិត្តអ្នកអានទាំងឡាយណាដ្រល 
មិនទាន់យល់ដឹងអំពីលក្ខណៈពិស្រសន្រយន្តការទាំងន្រះ សូមអានកូនសៀវភៅព័ត៌មានរបស់ 
OHCHR សម្រប់សង្គមសុីវិលដ្រលមានចំណងជើងថា - ការធ្វើការជាមួយកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សអង្គ 
ការសហប្រជាជាតិ និង មគ្គុទ្ទ្រសក៍អនុវត្តន៍សម្រប់សង្គមសុីវិលន្រះ1

ផ្ន្រកទី១ - ៣ ន្រមគ្គុទ្ទ្រសក៍ន្រះ ពន្យល់អំពី   “ការតាមដាន” (follow-up) និង “ការអនុវត្ត” 
(implementation) រីឯផ្ន្រកទី៤ ពិពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រ និង សកម្មភាពដ្រលតួអង្គសុីវិល(CSAs) 
អាចប្រើប្រស់។ ផ្ន្រកទី ៥ ពិនិត្យឡើង វិញនូវនីតិវិធី និងការអនុវត្តការតាមដានដ្រលមានស្រប់ 
របស់យន្តការសិទ្ធិមនុស្សអ.ស.ប និងរបៀបដ្រល CSAs អាចចូលរួម។ 

1 មាននៅលើវ្របសាយ www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx

មគ្គុទ្ទ្រសក៍ន្រះ យោងផងដ្ររដល់ឧបករណ៍មួយចំនួន ដ្រលសម្រួលដល់សកម្មភាពតាម 

ដានរបស់សង្គមសុីវិល។ ឧបករណ៍ទាំងន្រះ មានរាយឈ្មោះក្នុងផ្ន្រកទី៦។ 

តាមរយៈការពិនិត្យឡើងវិញអំពីលក្ខណៈផ្ស្រងៗគ្នាន្រវិធីសាស្ត្រ និងសកម្មភាពតាមដាន 

ការអនុវត្តបំព្រញបន្ថ្រមដោយបទពិសោធន៍ជាក់ស្ត្រងដ្រល CSAs2 និងOHCHR នៅតាមប្រទ្រស 

ផ្ស្រងៗបានផ្តល់ជាវិភាគទាន មគ្គុទ្ទ្រសក៍ន្រះ ផ្តល់ជាបញ្ជីរាយឈ្មោះជម្រើសមួយចំនួន ដ្រល 

CSAs អាចជ្រើសរីសយកពីបញ្ជីន្រះដោយឈរលើបញ្ហាអាទិភាព និងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនផ្ទាល់។ 

មគ្គុទ្ទ្រសក៍ន្រះ មានគោលដៅសំខាន់គឺសម្រប់ CSAs ដ្រលធ្វើការនៅថា្នាក់ជាតិ។ ឯកសារ 

ន្រះមានជាភាសាអារា៉ាប់ ចិន អង់គ្ល្រស បារាំង រុស្សុី និងអ្រស្ប៉ាញ។

2 ការបញ្ចូលករណីសិក្សា មិនសំដៅលើការអនុម័តរបស់ OHCHR ឡើយ។ 

2
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វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

២. តើការតាមដានគឺជាអ្វី ហើយហ្រតុអ្វីបានជាវាសំខាន់?

សកម្មភាពតាមដាន មានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រកដថា អនុសាសន៍ និងការសម្រចដោយ 

យន្តការ និងសា្ថានប័នសិទ្ធិមនុស្ស ត្រូវបានអនុវត្ត សំដៅលើកកម្ពស់ការគោរព ការការពារ និងការ 

បំព្រញសិទ្ធិមនុស្សសម្រប់ទាំងអស់គ្នា។

យន្តការ និងសា្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្ស  អ.ស.ប សំដៅពង្រឹងការធ្វើឲ្យសម្រចបានសិទ្ធិមនុស្សនៅ 

ប្រទ្រសទាំងអស់លើពិភពលោក។ ស្រចក្តីសម្រចចិត្តដ្រលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបានអនុម័ត 

ការរកឃើញរបស់គណៈកម្មការសុើបសួរ អនុសាសន៍របស់សា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញា នីតិវិធីពិស្រស និង 

ការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ និងស្រចក្តីសម្រចផ្ស្រងៗរបស់សា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញាលើ 

បណ្តឹងលក្ខណៈជាបុគ្គលទាំងអស់ន្រះ សុទ្ធសឹងត្រមានគោលដៅបិទផ្ជិតភាពចន្លាះប្រហោងន្រ 

ការការពារ និងបង្ហាញផ្លូវឲ្យរដ្ឋទាំងឡាយ និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀត ជំរុញឆ្ពោះទៅរកការសម្រច

បានព្រញល្រញនូវសិទ្ធិមនុស្ស។ ការរកឃើញអនុសាសន៍ និងស្រចក្តីសម្រចទាំងអស់ន្រះ សំដៅ

បង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានដល់ជីវិតរស់នៅរបស់មា្ចាស់សិទ្ធិ។ កាតព្វកិច្ចចម្បងក្នុងការធ្វើ

ឲ្យសម្រចបាននូវការផ្លាស់ប្តូរទាំងន្រះ គឺអាស្រ័យលើរដ្ឋទាំងឡាយ ដ្រលជាអ្នកមានករណីយកិច្ច 

គោរពការពារ និងបំព្រញសិទ្ធិមនុស្ស។ ទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយគ្រប់ផ្ន្រកទាំងអស់ន្រសង្គម រាប់

ពីឯកក្តបុគ្គលរហូតដល់វិស័យឯកជន សហគមន៍ អន្តរជាតិ និងតួអង្គសង្គមសុីវិល មានតួនាទីបំព្រញ 

ដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រចបានសិទ្ធិមនុស្ស។ សង្គមសុីវិលជាពិស្រសអាចដើរតួនាទីដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុង

ការតាមដានការអនុវត្តអនុសាសន៍សិទ្ធិមនុស្ស។ 
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មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

 

 សង្ខ្របដំណាក់កាលសម្រប់ការតាមដាន

តាមដាន
ដោយសង្គម

សុីវិល

កំណត់យក 
យន្តការសិទ្ធិមនុស្ស

ដ្រលត្រូវចូលរួម

រៀបចំព្រង 
និងកំណត់អាទិភាព

អនុសាសន៍

រៀបចំផ្រនការ
សកម្មភាពតាមដាន

ការឃ្លាំមើលការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ការផ្សព្វ- 
ផ្សាយ ការតស៊ូមតិ សម្ព័ន្ធភាព ការកសាង 
សមត្ថភាព ការធ្វើការជាមួយដ្រគូ  ចំណាត់របស់ 
តុលាការ ការច្រករំល្រកការអនុវត្តល្អ រួមជាវិភាគទាន 
ដល់នីតិវិធីតាមដានរបស់យន្តការសិទ្ធិមនុស្ស
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មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

៣. តើតាមដានអ្វី?

ការរកឃើញ និងអនុសាសន៍របស់យន្តការ និងសា្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអ.ស.ប មានច្រើន។ 

អង្គការសង្គមសុីវិល តាមដានការអនុវត្តអនុសាសន៍ទាំងឡាយណាដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅ និង 

វិសាលភាពន្រសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។ អនុសាសន៍ទាំងន្រះអាចជា ៖ 

 អនុសាសន៍ដ្រលអនុម័តដោយសា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញា (treaty bodies) នៅក្នុងស្រចក្តី 

សង្ក្រតចុងក្រយរបស់ពួកគ្រ បនា្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សណាមួយ 

របស់រដ្ឋភាគីមួយ។  

 អនុសាសន៍ដ្រលច្រញដោយនីតិវិធីពិស្រសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស ដូច មាននៅក្នុង 

របាយការណ៍ស្តីពីទស្សនកិច្ចតាមប្រទ្រស របាយការណ៍តាមវិស័យ និងលិខិតឆ្លើយឆ្លងទាក់ទងនឹង

បណ្តឹងលក្ខណៈជាបុគ្គល។ 

 អនុសាសន៍ដ្រលបានមកពីការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ (UPR) របស់ក្រុម 

ប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស;

 ស្រចក្តីសម្រចចិត្ត និងស្រចក្តីសម្រចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស និងមហាសន្និបាត

 ការងររបស់សា្ថាប័ននានាក្រមឱវាទរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស ដូចជា គណៈកមា្មោធិ-

ការប្រឹក្សាយោបល់ នីតិវិធីបណ្តឹង យន្តការអ្នកជំនាញស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច វ្រទិកាស្តីពី 

បញ្ហាជនជាតិភាគតិច វ្រទិកាសង្គម និងវ្រទិកាធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្ស

 អនុសាសន៍របស់គណៈកម្មការសុើបសួរនានា ប្រសកកម្មស្វ្រងរកការពិត និងយន្តការ

សុើបអង្ក្រតសិទ្ធិមនុស្សចំពោះកិច្ចដទ្រទៀត ដ្រលបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស ឧត្តម

ស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស ឬអគ្គល្រខាធិការអ.ស.ប 

 អនុសាសន៍ដ្រលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ និងការសិក្សារបស់ឧត្តមស្នងការ អ.ស.ប 

ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស (ឧទា. របាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពន្រវត្តមានតាមតំបន់របាយការណ៍ និង 

ការសិក្សាស្តីពីសា្ថានភាពប្រទ្រស និងតាមវិស័យ  ដ្រលកំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស)

 ការអំពាវនាវដល់រដ្ឋទាំងឡាយ ឬសហគមន៍អន្តរជាតិដោយឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុក 

សិទ្ធមិនុស្ស ឬដោយអ្នកជំនាញឯករាជ្យខាងសិទ្ធមិនុស្សនៅក្នងុស្រចក្តថី្ល្រងការណ៍ជាសាធារណៈ។

ន្រះគឺជាបញ្ជីអនុសាសន៍ខ្លះៗសម្រប់រដ្ឋ និងសង្គមសុីវិល ដើម្បីធ្វើការតាមដាន។ បន្ថ្រមពី 

លើយន្តការ អ.ស.ប យន្តការសិទ្ធិមនុស្សថា្នាក់តំបន់ និងថា្នាក់ជាតិ ច្រញរបាយការណ៍ និងអនុសាសន៍ 

ផងដ្ររសំដៅពង្រឹងការសម្រចបាននូវសិទ្ធិមនុស្ស។
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មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

ក្នុងការសម្រចអំពីអ្វីដ្រលត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ ការសំខាន់ត្រូវជៀសវាងការតាម

ដានលក្ខណៈជាផ្ន្រកៗឬជាដុំៗ។ យន្តការសិទ្ធិមនុស្សផ្ស្រងៗមាននីតិវិធី និងរបៀបអនុវត្តរបស់ខ្លួន 

រៀងៗខ្លួនដូចមានច្រងក្នុងផ្ន្រកទី៥ ន្រមគ្គុទ្ទ្រសក៍ន្រះក៏ដោយ ក៏តម្ល្របន្ថ្រមមួយក្នុងចំណោមតម្ល្រ 

បន្ថ្រមទាំងឡាយ  ដ្រលសង្គមសុីវិលអាចនាំយកមកនះគឺការប្រកាន់យកវិធីសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុង 

ជ្រយមួយ ដើម្បីធ្វើការតាមដាន។ 

វិធីសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រយមួយ  គឺដោយប្រើប្រស់ពហុភាពន្រយន្តការសិទ្ធិមនុស្ស ជាជាង

ការផ្តោតត្រទៅលើអនុសាសន៍របស់យន្តការត្រមួយគត់។ វិធីសាស្រ្តន្រះ ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមជា

មួយយន្តការសិទ្ធិមនុស្សនៅគ្រប់ដំណាក់កាលន្រការងររបស់ពួកគ្រ។ យន្តការសិទ្ធិមនុស្សធ្វើការ

ក្នុងរូបភាពជាវដ្តដ្រលច្រកច្រញជាដំណាក់កាលផ្ស្រងៗ  មានដូចជា៖ ការប្រមូលព័ត៌មានការ 

ធ្វើរបាយការណ៍ ការសន្ទនាជាមួយរដ្ឋសាមុី អនុសាសន៍ និងការតាមដាន។ 

ដូច្ន្រះ ការងរតាមដានរបស់សង្គមសុីវិល កាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាពថ្រមទៀត នៅព្រលពួក

គ្រចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការទាំងមូល។ ទន្ទឹមនឹងការចូលរួមជាប់ជាប្រចាំនៅទូទាំងគ្រប់ដំណាក់ 

កាលន្រវដ្តសកម្មភាពរបស់យន្តការសិទ្ធិមនុស្ស អាចផ្តល់លទ្ធផលច្រើននះ តួអង្គសង្គមសុីវិលក៏

អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីលទ្ធផលនិងអនុសាសន៍របស់យន្តការសិទ្ធិមនុស្ស ទោះជាពួកគ្រ 

មិនបានចូលរួមនៅព្រលកន្លងមកក្តី។ 

In deciding what to focus on, it is important to avoid following up in a
compartmentalised or fragmented manner. While the di�erent human
rights mechanisms have their own follow-up procedures and practices as
described in section 5 of this Guide, one of the added values that civil
society can bring is to adopt a holistic approach to follow-up.

A holistic approach makes use of the plurality of human rights
mechanisms, rather than focusing on the recommendations o�ust one. It
involves engagement with human rights mechanisms in all phases of
their work. Human rights mechanisms work in cycles that can be
simpli�ed in phases of: information gathering, reporting, dialogue with
the concerned State, recommendations and follow-up.

Civil society’s work on follow-up is thus more e�ective when it has engaged
in the full process. While sustained en gagement throughout all phases of the
cycle of activities of human rights mechanisms is likely to yield more results,
CSAs can usefully bene�t from the outcomes and recommendations of
human rights mechanisms even without previous engagement.
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វដ្តន្រយន្តការសិទ្ធិមនុស្ស

ប្រមូល
ព័ត៌មានពីប្រភព

ផ្ស្រងៗ(រដ្ឋ, CSAs, 
។ល។)

ការអនុវត្ត 
និងការតាមដាន

អនុសាសន៍
ទៅកាន់រដ្ឋ

ការសន្ទនាជា
មួយរដ្ឋ

 

ការធ្វើរបាយ 
ការណ៍របស់រដ្ឋ 

ទៅយន្តការសិទ្ធិមនុស្ស 
(UPR និងសា្ថាប័ន

សន្ធិសញ្ញា
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មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

៤. វិធីសាស្ត្រ និងសកម្មភាពតាមដាន

ផ្ន្រកន្រះបង្ហាញអំពីវិធី និងសកម្មភាពខ្លះៗសម្រប់ការងរតាមដានរបស់សង្គមសុីវិល  រួមជា 

មួយឧទាហរណ៍មួយចំនួនន្រការអនុវត្តកន្លងមក។ 

៤.១.   ការកំណត់យកយន្តការដើម្បីចូលរួមជាមួយ

ការធ្វើឲ្យសម្រចបានសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់សម្រប់គ្រប់គ្នា គឺជាគោលដៅសំខាន់បំផុត 

សម្រប់សា្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់របស់អ.ស.ប។ នៅប្រទ្រសភាគច្រើន វឌ្ឍនភាពកើតឡើងតាម 

រយៈកតា្តោជាច្រើនគួបផ្សំគ្នា ដ្រលមានចាប់ពីឆន្ទៈនយោបាយរបស់អ្នកកាន់ករណីយកិច្ច រហូតដល់

ឥរិយាបទរបស់ភា្នាក់ងរអនុវត្តច្បប់ សកម្មភាពរបស់សង្គមសុីវិល ស្រចក្តីសម្រច និងកម្រិតន្រ 

ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការ ឥទ្ធិពលរបស់អង្គការថា្នាក់តំបន់ ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងរដា្ឋាភិបាល ។ល។ 

ការិយាល័យ OHCHR និងយន្តការសិទ្ធិមនុស្ស អ.ស.ប អាចដើរតួនាទីមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការត្រួស

ត្រយផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការអនុវត្ត។ 

សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច
ដូចមានច្រងក្នុងបទដា្ឋានអន្តរជាតិ

ច្បប់គោល
នយោបាយ 

សា្ថាប័ន

ឥរិយាបថ
ជំនាញ

ចំណ្រះដឹង
សមត្ថភាព

ការពិនិត្យ 
ដោយយន្ត

ការសិទ្ធិមនុស្ស

សមា្ពោធខាង
ក្រ ការតាម
ដានដោយ

សង្គមសុីវិល

ការអនុវត្ត
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មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

តើយន្តការមួយណាដ្រលមានឥទ្ធិពលធំបំផុត? ទស្សនកិច្ចនៅតាមប្រទ្រសរបស់អ្នកកាន់ 

អាណត្តិនីតិវិធីពិស្រស? អនុសាសន៍ដ្រលដោះស្រយដោយរដ្ឋនានា នៅក្នុងការពិនិត្យជាសកល 

តាមកាលកំណត់ (UPR) និងដំណើរការនយោបាយពាក់ព័ន្ធ? ឬថាតើវាជាស្រចក្តីសម្រចរបស់

សា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញាណាមួយ អំពីបណ្តឹងជាលក្ខណៈបុគ្គល ឬ ទ្រ? ប្រហ្រលជាវាគឺជាការគួបផ្សំគ្នា

ន្រកតា្តោទាំងអស់ន្រះ ហើយនិងកតា្តោច្រើនទៀត? តើតម្ល្របន្ថ្រមអ្វីខ្លះដ្រលយន្តការសិទ្ធិមនុស្ស អាច

ផ្តល់ដល់ការងររបស់សង្គមសុីវិល លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាក់លាក់តាមប្រធានបទ និង/ឬនៅក្នុង 

ប្រទ្រស ក្នុងតំបន់ ឬក្នុងទឹកដីមួយ? តើការចូលរួមរបៀបណាជាមួយយន្តការសិទ្ធិមនុស្សដ្រល 

ត្រូវគ្នានឹងបញ្ហាអាទិភាព ផ្រនការ និងសមត្ថភាពរបស់តួអង្គសង្គមសុីវិល?  

ធ្វើការវិភាគថាតើយន្តការមួយអាចផ្តល់អ្វីខ្លះ ហើយការយល់ដឹងអំពីការរកឃើញ និង 

អនុសាសន៍ គឺជាជំហានដ៏សំខាន់ឈានទៅ៖ ១) ធ្វើការសម្រចអំពីការចូលរួមរបស់សង្គមសុីវិល

ជាមួយយន្តការប្របន្រះ ២) តម្រតម្រង់ការចូលរួមប្របន្រះ និង ៣) ដាក់បញ្ចូលការចូលរួមប្រប

ន្រះទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនិងផ្រនការការងររបស់តួអង្គសង្គមសុីវិល។ 

៤.២. ការចូលរួមជាមួយយន្តការសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងវដ្តន្រយន្ត  
  ការ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជាអតិបរមា 

បទពិសោធន៍បង្ហាញថា ទំនាក់ទំនងអន្តរកម្មរបស់សង្គមសុីវិលជាមួយយន្តការសិទ្ធិមនុស្ស

ផ្តល់ផលកាន់ត្រច្រើនឡើងថ្រមទៀត នៅព្រលដ្រលពួកគ្រធ្វើការនៅគ្រប់ដំណាក់កាលន្រវដ្តការ

ងររបស់យន្តការសិទ្ធិមនុស្ស។ ជាអាទិ៍ នៅព្រលដាក់បញ្ជូនព័ត៌មានសម្រប់ការពិនិត្យជាសកល

តាមកាលកំណត់របស់រដ្ឋដ្រលស្ថិតក្រមការពិនិត្យរបាយការណ៍ សង្គមសុីវិលអាចផ្តោតលើបញ្ហា 

មួយចំនួនដ្រលពួកគ្រមានកង្វល់បំផុត កង្វល់នះអាចជាការធ្វើទណ្ឌកម្មលើរូបកាយកុមារ ឬជាការ 

រីសអើងចំពោះជនភាគតិចជាតិពន្ទុជាដើម។ សង្គមសុីវិលអាចបង្កើតការសន្ទនាដំបូងជាមួយរដា្ឋា-

ភិបាលរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ហើយបនា្ទាប់មកជាមួយគណៈប្រតិភូន្ររដ្ឋជាសមាជិក ដ្រលនឹងត្រូវចូលរួម 

ក្នុងកិច្ចសន្ទនាអន្តរកម្មអំពីការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ និងជំរុញលើកទឹកចិត្តពួកគ្រឲ្យ 

ដាក់ច្រញជាអនុសាសន៍សម្រប់បញ្ហាទាំងន្រះ។ ឯកសារលទ្ធផលន្រការពិនិត្យជាសកល តាម  

កាលកំណត់នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីអនុសាសន៍ទាំងន្រះ ហើយដ្រលក្រយមក អាចត្រូវបានប្រើប្រស់ 

នៅថា្នាក់ជាតិ ដើម្បីពង្រឹងការតស៊ូមតិ ឬសកម្មភាពដទ្រទៀតរបស់សង្គមសុីវិល។ 

ដំណើរការស្រដៀងគ្នាន្រះ ធ្វើឡើងជាមួយយន្តការដទ្រផ្ស្រងទៀត។ ការចូលរួមន្រះ គឺធ្វើ

ឡើងតាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានដ្រលចងក្រងបានល្អ  និងដ្រលអាចជឿទុកចិត្តបាន អំពីបញ្ហាជាកង្វល់ 

ដ្រលសង្គមសុីវិលអាចធ្វើឲ្យប្រសើរដល់ការរកឃើញ និងអនុសាសន៍ដ្រលពាក់ព័ន្ធ និងដ្រលត្រូវ 

ផ្តោតទៅលើ។ អនុសាសន៍ដ្រលបានតាក់ត្រងយា៉ាងល្អ ដ្រលអាចអនុវត្តបាន និងដ្រលឆ្លើយតបទៅ 
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វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

នឹងចន្លាះប្រហោង ដ្រលបានសំគល់ឃើញអំពីការការពារសិទ្ធិមនុស្សដ្រលច្រញដោយសា្ថាប័ន 

សិទ្ធិមនុស្ស អ.ស.ប គឺមានសារៈសំខាន់ខា្លាំងក្នុងការទ្រទ្រង់ដល់សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយរបស់សង្គម

សុីវិលនៅថា្នាក់ជាតិ។

៤.៣.  ការរៀបចំអនុសាសន៍ និងការរកឃើញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស

អនុសាសន៍ និងការរកឃើញរបស់យន្តការសិទ្ធិមនុស្ស  ទាំងតាមប្រធានបទ និងតាមប្រទ្រស 

នីមួយៗគឺមានច្រើន។ ការរៀបចំចងក្រង និងការរៀបចំដាក់ជាផ្ន្រក ជាក្រុម ទៅតាមប្រធានបទ 

ឬភូមិសាស្ត្រដ្រលត្រូវផ្តោត  អាចជាការរៀបចំមួយមានប្រយោជន៍សម្រប់វិធីសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុង 

ជ្រយមួយដើម្បីតាមដាន។ ការរៀបចំអនុសាសន៍ និងការរកឃើញអាច៖  

 ជួយសម្រួលដល់លទ្ធភាពទទួលបានអនុសាសន៍

 លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងជួយផ្សព្វផ្សាយអនុសាសន៍

 ជួយក្នុងការកសាងទិដ្ឋភាពរួមមួយន្រអនុសាសន៍ដ្រលមានស្រប់ និងផ្តល់ជាមូលដា្ឋាន 

មួយសម្រប់យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រយសម្រប់ការតាមដាន

 ជួយសម្រួលដល់ការកំណត់បញ្ហាអាទិភាព និងការតាមដាន

 ប្រើប្រស់ជាមូលដា្ឋានសម្រប់រៀបចំបង្កើតផ្រនការឃ្លាំមើល។

ឧបករណ៍ខាងក្រមន្រះ អាចជួយក្នុងដំណើរការន្រះ៖

សន្ទស្សន៍សិទ្ធិមនុស្សសកល

សន្ទស្សន៍សិទ្ធិមនុស្សសកល3  គឺជាមូលដា្ឋានទិន្ន័យអនឡាញដ្រលចងក្រងអនុសាសន៍ ពី 

សា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញា នីតិវិធីពិស្រស និង UPR។ សន្ទស្សន៍ន្រះអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រស់ចូលមើល និង 

ស្វ្រងរកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញា នីតិវិធីពិស្រស និងអនុសាសន៍ UPR តាមរយៈ 

ប្រភ្រទផ្ស្រងៗជាច្រើន៖ រដ្ឋ សិទ្ធិ សា្ថាប័ន បុគ្គលដ្រលរងផលប៉ះពាល់ ក្របខ័ណ្ឌព្រលវ្រលា និង 

សម្រប់ UPR រដ្ឋដ្រលបានផ្តល់អនុសាសន៍ តួនាទីរបស់រដ្ឋដ្រលស្ថិត ក្រមការពិនិត្យរបាយការណ៍ 

និង សម័យប្រជុំ។ ដោយគ្រន់ត្រចុងពីរបីដងប៉ុណោ្ណោះ អ្នកស្វ្រងរកអាចមើលឃើញការវាយតម្ល្រ 

របស់សា្ថាប័ននិងយន្តការ អ.ស.ប អំពីសា្ថានភាពន្រការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបរិបទជាក់លាក់

ណាមួយបាន។ ការរៀបចំប្របន្រះ គឺធ្វើឲ្យព័ត៌មានដ្រលមានស្រប់យា៉ាងច្រើនសន្ធឹកសនា្ធាប់ 

អំពីសិទ្ធិ មនុស្ស អ.ស.ប រិតត្រមានតមា្លាភាព និងអាចយកមកប្រើប្រស់បាន។ 

3 មាននៅលើវ្របសាយ http://uhri.ohchr.org/
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ការរៀបចំអនុសាសន៍ជាក្រុម ក្នុងទ្វីបអាសុីកណា្តាល 

នៅក្នុងប្រទ្រស គីជីសា្ថាន (Kyrgyzstan), ការិយាល័យថា្នាក់តំបន់របស់ OHCHR 

ប្រចាំអាសុីកណា្តាល បានគំទ្រសា្ថាប័នអប់រំមួយដើម្បីបង្កើតអនុសាសន៍របស់យន្តការសិទ្ធិមនុស្ស 

អ.ស.ប ជាក្រុមឲ្យបានច្បស់លាស់ទៅតាមសិទ្ធិ រាប់ទាំងអនុសាសន៍ដ្រលបានមកពីសា្ថាប័ន 

សន្ធិសញ្ញា នីតិវិធីពិស្រសផ្ស្រងៗ និងយន្តការពិនិត្យរបាយការណ៍ជាសកលតាមកាលកំណត់ 

(UPR)។ ការរៀបចំប្របន្រះ គឺជាមូលដា្ឋានសម្រប់រៀបចំផ្រនការការងរស្តីពីការអនុវត្តអនុ-

សាសន៍។4

៤.៤.   ការកំណត់បញ្ហាអាទិភាព និងការធ្វើផ្រនការ

តួអង្គសង្គមសុីវិល (CSAs) អាចយល់ឃើញថា អនុសាសន៍ខ្លះមានភាពពាក់ព័ន្ធ ច្រើនជាង 

អនុសាសន៍ដទ្រទៀត។ អនុសាសន៍ខ្លះអាចទាក់ទងនឹងអាទិភាពប្រធានបទ ឬភូមិសាស្ត្ររបស់ 

CSAs ហើយអនុសាសន៍ខ្លះទៀត មិនពាក់ព័ន្ធនះទ្រ។ ស្រដៀងគ្នាន្រះដ្ររ អនុសាសន៍ខ្លះ 

អាចងយតាមដាន រីឯអនុសាសន៍ដទ្រទៀតទាមទារឲ្យមានធនធានដ្រលមិនអាចរកបាន។ អនុ-

សាសន៍ខ្លះ អាចជាលទ្ធផលន្រការងររៀបចំដ្រលសង្គមសីុវិលបានធ្វើជាមួយយន្តការសិទ្ធមិនុស្ស។ 

ការតាមដានអនុសាសន៍ទាំងន្រះ ទំនងជានឹងត្រូវបានកំណត់អាទិភាព និងបានធ្វើ សមាហរណកម្ម 

ទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ និងផ្រនការការងររបស់CSAs។ 

 

ទារុណកម្ម និងការប្រព្រឹត្តិមិនគប្បី ដ្រលតួអង្គឯកជនជាអ្នក
ប្រព្រឹត្តនៅប្រទ្រសកាណាដា

នៅឆ្នាំ២០១១ ក្លឹបចំនួន ១១០ ក្លឹបន្រសហព័ន្ធស្ត្រីសកលវិទ្យាល័យកាណាដា (CFUW) 

បានជំរុញឲ្យរដា្ឋាភិបាលកាណាដា ដាក់ទោសព្រហ្មទណ្ឌចំពោះអំពើទារុណកម្ម ដ្រលតួអង្គឯកជន 

ជាអ្នកប្រព្រឹត្ត។ ក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាណាដា ដាក់ទោសអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើទារុណកម្ម ដ្រលជាតួអង្គរដ្ឋ។ 

នៅព្រលដ្រលឯកតបុគ្គលទទួលរងអំពើទារុណកម្មដូចគ្នាន្រះ ដ្រលប្រព្រឹត្តឡើងដោយបុគ្គល 

ឯកជន ដូចជាករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបុគ្គលទាំងន្រះ  មិនត្រូវបានគ្រដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំ

ពោះអំពីទារុណកម្មឡើយ។ 

នៅក្នុងខ្រម្រសា ឆ្នាំ២០១២ CFUW បានបញ្ជូនរបាយការណ៍ស្រមោលមួយទៅគណៈ 

4 កម្រងន្រះមាននៅលើវ្របសាយ www.auca.kg
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វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

កមា្មោធិការប្រឆំងទារុណកម្ម (CAT)។ សមាជិក CFUW បានចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំក្នុងខ្រ ឧសភា 

របស់គណៈកមា្មោធិការន្រះក្នុងទីក្រុងហ្សុឺណ្រវ។ សមាជិក CFUW ពីររូបបានអធិប្បយថា " យើង 

បានឮថាគណៈកមា្មោធិការន្រះ បញ្ជាក់យា៉ាងច្បស់ប្រប់គណៈប្រភូន្ររដា្ឋាភិបាលកាណាដាថាទម្រង់

ខ្លះន្រអំពើហិង្សាផ្អ្រកលើយ្រនឌ័រ គឺជាសក្សីកម្មបង្ហាញពីអំពើទារុណកម្ម នៅព្រលដ្រលតួអង្គមិន 

ម្រនរដ្ឋជាអ្នកប្រព្រឹត្ត ហើយថាអំពើទាំងន្រះស្ថិតក្រមអានុភាពន្រអនុសញ្ញាប្រឆំងទារុណកម្ម 

និងការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួន ឬទណ្ឌកម្មឯទៀតដ្រលឃោឃៅអមនុស្សធម៌ ឬបនា្ទាបបន្ថាក។ វាជាការ 

ខំពុះពារមួយដើម្បីសមភាពយ្រនឌ័រ និងសិទ្ធិមនុស្សដ្រលមិនអាចបដិប្បញ្ញត្តិបានរបស់ស្ត្រី និង 

កុមារី ដ្រលមិនម្រនជាកម្មវត្ថុន្រការធ្វើទារុណកម្មដ្រលតួអង្គមិនម្រនរដ្ឋជាអ្នកប្រព្រឹត្ត។ ស្រចក្តី 

សង្ក្រតចុងក្រយរបស់គណៈកមា្មោធិការប្រឆំងទារុណកម្ម (CAT) គឺជាការខំពុះពារដ៏ធំមួយ 

សម្រប់យើង ហើយយើងអាចប្រើប្រស់វានៅក្នុងការងររបស់យើង"។ ដោយធ្វើការតាមដាន 

ស្រចក្ត ីសង្ក្រតចងុក្រយរបស់គណៈ កមា្មោធកិារន្រះ CFUW បានបញ្ជនូស្រចក្តថី្ល្រងការណជ៍ាលាយ 

លក្ខណ៍អក្សរមួយទៅគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកសា្ថានភាពស្ត្រី និងបានគំទ្រការដាក់បញ្ជូនរបាយ

ការណ៍មួយសម្រប់ការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ (UPR) របស់ប្រទ្រសដកាណាដា ដោយ 

កសាងបន្ថ្រមពីលើស្រចក្តីសង្ក្រតចុងក្រយរបស់គណៈកមា្មោធិការប្រឆំងទារុណកម្ម (CAT) ស្តីពី 

ទារុណកម្ម និងការប្រព្រឹត្តមិនគប្បីដ្រលតួអង្គឯកជនជាអ្នកប្រព្រឹត្ត។

 

ដោយមាន ឬដោយគ្មោនការចូលរួមក្នុងដំណាក់កាលកន្លងមកន្រវដ្តការងររបស់យន្តការ 

សិទ្ធិមនុស្ស CSAs បានរកឃើញថា ការកំណត់អាទិភាពដល់អនុសាសន៍ និង ការរកឃើញដ្រលមាន 

ស្រប់ ដោយកំណត់យកអនុសាសន៍ និងការរកឃើញទាំងឡាយណាដ្រលទាក់ទងនឹងគោលដៅ

សិទ្ធិមនុស្សផ្ទាល់របស់ពួកគ្រ គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការរៀបចំបង្កើតផ្រនការតាមដាន

ដ្រលមានលក្ខណៈប្រកដនិយម។ CSAs អាចប្រើសំណុំផ្ស្រងៗន្រលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីកំណត់ 

បញ្ហាអាទិភាពន្រអនុសាសន៍ ដូចជា៖ 

 អនុសាសន៍ដ្រលយន្តការឬសា្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សបានដាក់ច្រញ  ដ្រលពង្រឹងបន្ថ្រមលើ 

អនុសាសន៍របស់ CSAs

 អនុសាសន៍ដ្រលស្របនឹងគោលដៅ និងសកម្មភាពរបស់ CSAs ដ្រលការតាមដាន 

របស់ខ្លួន អាចត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មយា៉ាងពិតប្រកដ ទៅក្នុងផ្រនការការងររបស់ពួកគ្រ

 អនុសាសន៍ និងការរកឃើញ ដ្រលបង្ហាញពីភាពជឿនលឿនថ្មីមួយ ក្នុងការបកស្រយនិង 

អនុវត្តច្បប់សិទ្ធិមនុស្ស

 អនុសាសន៍ដ្រលការអនុវត្តរបស់វា អាចកើតមានដោយសារត្រកតា្តោមួយចំនួន (ឧទា. រដ្ឋ 

បានកំណត់អាទិភាពសម្រប់ការអនុវត្ត សមា្ពោធ និង/ឬជំនួយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ ធនធាន 
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ដ្រលមាន)

 អនុសាសន៍ដ្រលសង្គមសុីវិលដ្រលអាចតាមដាន តាមរយៈការធ្វើការជាមួយភាគីដទ្រ 

ទៀតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាព

 អនុសាសន៍ដ្រលការអនុវត្តរបស់វា CSAs អាចធ្វើការវាស់វ្រងបាន

 អនុសាសន៍ដ្រលអាចនឹងទុកចោលមិនរវល់ ប្រសិនបើគ្មោនសកម្មភាពរបស់ CSA និង

 អនុសាសន៍ដ្រលផ្ញើដោយចំពោះទៅសង្គមសុីវិល (ឧទា. អនុសាសន៍របស់អ្នករាយ     

ការណ៍ពិស្រសស្តីពីសា្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ផ្ញើជូនសហគមន៍អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស)។ 
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វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស
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៤.៥.   ការឃ្លាំមើលការអនុវត្ត

ការឃ្លាំមើលការអនុវត្តអនុសាសន៍របស់រដ្ឋ គឺជាសកម្មភាពដ៏សំខាន់មួយសម្រប់សង្គមសុី

វិល ដើម្បីធានាគណន្រយ្យភាពរបស់រដា្ឋាភិបាល។ វាអាចជាការដ្រល CSAs ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព  

ព័ត៌មាន អំពីថាតើរដ្ឋបានផ្តល់សចា្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សជាក់លាក់មួយឬទ្រ ថាតើរដ្ឋបាន 

អញ្ជើញនីតិវិធីពិស្រស មកធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទ្រស ឬទ្រថាតើរដ្ឋបានអនុម័តច្បប់ស្តីពីការមិន 

រីសអើង ឬថាតើបានអនុវត្តដំណើរការឃ្លាំមើលដ៏ស្មុគសា្មោញពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូល និងការបន្ថ្រម

ទិន្នន័យដ្រលមានទំហំធំពីប្រភពផ្ស្រងៗ និងនៅទីកន្ល្រងផ្ស្រងៗ ជាច្រើន ឬការវិភាគព័ត៌មានទាក់

ទងទៅនឹងសូចនាករ និងគោលរង្វាស់រយៈព្រលមួយដ្រលបានកំណត់។ ការឃ្លាំមើលប្រភ្រទអ្វីក៏

ដោយដ្រលបានធ្វើ ទោះជាមានលក្ខណៈសាមញ្ញ ឬស្មុគសា្មោញក្តី  អ្វីដ្រលសំខាន់នះគឺការរក 

ឃើញត្រូវត្រពិត និងអាចជឿទុកចិត្តបាន។ ការរកឃើញទាំងន្រះ អាចប្រើប្រស់ជាមូលដា្ឋាន       

សម្រប់តស៊ូមតិជាមួយរដា្ឋាភិបាលជាតិ និងរៀបចំជារបាយការណ៍ដាក់ជូនយន្តការសិទ្ធិមនុស្ស 

ឧទា. វដ្តទីពីរ ឬទីបីន្រ UPR សម្រប់ការពិនិត្យលើកក្រយរបស់សា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញា  ជាការរាយ     

ការណ៍ផ្ទាល់មាត់ដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស។ សៀវភៅណ្រនាំស្តីពីការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់

ការិយាល័យ  OHCHR5 ផ្តល់ការណ្រនាំលម្អិតអំពីវិធីសាស្ត្រឃ្លាំមើល ជាការប្រមូលផ្ទៀងផ្ទាត់ 

វិភាគ និងប្រើប្រស់សកម្មនូវព័ត៌មាន ដើម្បីវាយតម្ល្រ និងដោះស្រយកង្វល់សិទ្ធិមនុស្ស។ យោង 

តាមនិយមន័យន្រះការឃ្លាមំើលកើតមានសម្រប់រយៈព្រលវ្រងមួយ។ ដំណើរការឃ្លាមំើលទំាងមូល 

ត្រូវបាននិយាយសំដៅផងដ្ររថាជាវដ្តន្រការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស (សូមមើលខាងក្រម)។ 

ការវាយតម្ល្រ ព័ត៌មាន ការវិភាគ 
និងយុទ្ធសាស្ត្រ

ការសមា្ភាសន៍ & 
ការប្រមូលព័ត៌មាន

ការវិភាគច្បប់/ព័ត៌មាន
វិធានការក្រតម្រូវ 
និងការតាមដាន

ការចងក្រងជាឯកសារ 
ការរាយការណ៍ពីខាងក្នុង

អន្តរាគមន៍/តស៊ូមតិ
 ការរាយការណ៍ពីខាងក្រ
  ភាពអាចមើលឃើញ   
   ការតាមដានផ្ស្រងទៀត

វដ្តន្រការឃ្លាំមើល

5 សៀវភៅណ្រនាំស្តីពីការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស (ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ HR/P/PT/7/Rev.1).
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មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

ការឃ្លាំមើលការទទួលបានព័ត៌មាន និងសមា្ភារៈផ្ស្រងៗ 
នៅសា្ថានីយបោះឆ្នាត នៅទីក្រុងហុងកុង

ចិន រួមទាំងហុងកុងផងដ្ររ ត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញដោយគណៈកមា្មោធិការសិទ្ធិជនពិការ 

(CRPD) ក្នុងខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២។ អ្នកស្វ័យតស៊ូមតិ (self-advocates) មួយក្រុមមកពីអង្គការ 

អំណាចបានដោយជ្រើសរីស (ឬហៅកាត់ថា អង្គការ Chosen Power) បានចូលរួមក្នុងសម័យ

ប្រជុំរបស់គណៈកមា្មោធិការ CRPD លើកទី៧ និងទី៨ ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីរបៀបដ្រលរដា្ឋាភិបាល 

របស់ពួកគ្រលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពួកគ្រ និងបានប្រើប្រស់បទពិសោធន៍ន្រះ ក្នុងការងរតស៊ូនៅ 

ទីក្រុងហុងកុង។ អង្គការ Chosen Power គឺជាអង្គការស្វ័យតស៊ូមតិនិង ជួយខ្លួនឯងដំបូងគ្របំផុត 

គ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលមួយចំនួនដ្រលមានសមត្ថភាពចំណ្រះដឹងផ្ស្រងៗគ្នានៅ អាសុី ហើយការចូល 

រួមរបស់ពួកគ្រទៀតសោធ នៅទីក្រុងហ្សុឺណ្រវ  គឺជាលើកដំបូងផងដ្ររតំណាងឲ្យបុគ្គលដ្រលមាន

ពិការភាពខាងសតិបញ្ញា បានថ្ល្រងការណ៍ទៅកាន់គណៈកមា្មោធិការន្រះ។ 

បនា្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទី៧ ដ្រលក្នុងនះមានការអនុម័តបញ្ជីបញ្ហា ដ្រលអង្គការ Cho-

sen Power  បានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូល  សម្រប់ការទទួលបានព័ត៌មាននិងសមា្ភារៈនៅសា្ថានីយ

បោះឆ្នាតសម្រប់ជនដ្រលមានពិការភាពខាងសតិបញ្ញា និងសម្រប់សិទ្ធិទទួលបានការអម 

ដំណើរទៅកាន់បន្ទប់បោះឆ្នាត ដោយមានការគំទ្រពីបុគ្គលដ្រលពួកគ្រជ្រើសរីសដោយខ្លួនឯង។ 

ពួកគ្របាន ជួបជាមួយមន្ត្រីការិយាល័យចុះឈ្មោះ និងបោះឆ្នាតនៅក្នុងខ្រកក្កដា ឆ្នាំ២០១២ 

ដើម្បីលើកបញ្ហាទាំងន្រះ ក៏ដូចជា បញ្ហាមិនអាចទៅបោះឆ្នាតបាន សម្រប់ជនដ្រលពិការភ្ន្រក 

ឬអន់ភ្ន្រក ភាពមិនអាចទៅបោះឆ្នាតបានរបស់ជនដ្រលរស់នៅក្នុងសា្ថាប័ន និងការពិតដ្រលថា 

ជនដ្រលត្រូវបានគ្រចាត់ទុកថា “បាត់បង់សមត្ថភាពខាងសត”ិ ត្រូវបានគ្រដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នាត 

របស់ពួកគ្រ។ 

ការបោះឆ្នាតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ ហើយអង្គការ Chosen Power 

បានឃ្លាំមើលទិដ្ឋភាពជាច្រើនន្រការបោះឆ្នាត។ ពួកគ្របានរកឃើញថា វ្របសាយបោះឆ្នាត មិន 

អាចចូលមើលបាន ហើយថាពួកគ្រត្រូវរង់ចាំរយៈព្រលដ៏យូរ ដើម្បីទទួលបានមគ្គុទ្ទ្រសក៍បោះ 

ឆ្នាត “ងយស្រួលអាន” នៅតាមសា្ថានីយបោះឆ្នាត ហើយព្រលនះ ពួកគ្រមានអារម្មណ៍ថា 

ការជួយឧបត្ថម្ភដ្រលបាន ផ្តល់នៅតាមសា្ថានីយបោះឆ្នាត មិនបានគោរពព្រញល្រញនូវស្វយ័តភាព 

និង ការសមា្ងាត់របស់ពួកគ្រឡើយ។ 

លទ្ធផលវិជ្ជមានមួយន្រការចូលរួមក្នុងដំណើរការពិនិត្យរបស់គណៈកមា្មោធិការ CRPD គឺការ 

កៀងគរអង្គការជនពិការ និង CSAs ឲ្យរួមកមា្លាំងគ្នាជាសម្ព័ន្ធភាពមួយដ្រលបានជួយបញ្ជា្រប។
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មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

បញ្ហាពិការភាពទៅក្នុងសង្គមសុីវិលយា៉ាងទូលំទូលាយ។ នៅទីក្រុងហុងកុង  អង្គការទាំង

ន្រះបានធ្វើការរួមគ្នាផងដ្ររ ដើម្បីរួមចំណ្រកដល់ការដាក់របាយការណ៍ទៅគណៈកមា្មោធិការសិទ្ធិ 

មនុស្ស សម្រប់បញ្ជីបញ្ហាស្តីពីហុងកុង ដ្រលក្នុងនះពួកគ្របានលើកផងដ្ររអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគ្រ 

ក្នុងការ ចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយ ដើម្បីបង្កើនការដាក់សមា្ពោធទៅលើរដា្ឋាភិបាលឲ្យ ធ្វើការផ្លាស់ 

ប្តូរដ្រលចាំបាច់សម្រប់ការចូលរួមរបស់ពួកគ្រ ដោយស្មើភាពគ្នា។

ការប្រើប្រស់សូចនាករសិទ្ធិមនុស្ស ដើម្បីឃ្លាំមើលការអនុវត្ត

សូចនាករបរិមាណនិងគុណភាព ផ្អ្រកលើវិធីសាស្ត្រដ៏សមស្របនិងមានតមា្លាភាព អាចត្រូវ

បានប្រើប្រស់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យតាមដានមើលការអនុវត្តអនុសាសន៍។ ឧទាហរណ៍ សូចនាករដើម្បី

ផ្ទៀងផ្ទាត់ការអនុវត្តអនុសាសន៍មួយ ដើម្បីអនុម័តច្បប់មួយស្តីពីសុខភាពផ្លូវភ្រទនិងសុខភាពបន្ត

ពូជ អាចជាកាលបរិច្ឆ្រទន្រការចូលជាធរមាន និងវិសាលភាពរបស់ច្បប់ន្រះ។ 

អនុសាសន៍មួយទៀតនៅក្នុងផ្ន្រកន្រះ អាចជា “បន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងដើម្បី បង្កើនការទទួល 

បានស្រវាការពារកំណើតប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងមានតម្ល្រសមរម្យនៅទូទាំងប្រទ្រស”។ សូច 

នាករមួយស្តីពីសមាមាត្រស្ត្រី ឬដ្រគូរបស់ពួកគ្រ ប្រើមធ្យាបាយការពារកំណើត អនុញ្ញាតឲ្យភាគី

ពាក់ព័ន្ធធ្វើការវាយតម្ល្រកម្រិតន្រការអនុវត្ត។ ទិន្នន័យស្តីពីការប្រើមធ្យាបាយការពារកំណើត ត្រូវ 

បានផលិតឡើងដោយនាយកដា្ឋានប្រជាជនន្រអង្គការសហប្រជាជាតិ ដោយប្រើ ប្រស់ការស្ទង់ភាព 

ជាតំណាងនៅថា្នាក់ជាតិ។

នៅព្រលប្រមូលទិន្នន័យសម្រប់សូចនាករ សំខាន់ត្រូវមាន ទិន្នន័យបំប្រកជា ក្រុមផ្ន្រកតូចៗ 

ដើម្បកី្តោបលើទិដ្ឋភាពរសីអើងន្រសា្ថានភាពណាមយួ។ នៅក្នុងបញ្ជីសង្ខ្រប និងអាស្រ័យលើអ្វដី្រល 

ពាក់ព័ន្ធនិងអាចអនុវត្តបានក្នុងបរិបទនីមួយៗ សូចនាករអាចត្រូវបានបំប្រកជាក្រុមជាផ្ន្រកតូចៗ

ដោយផ្អ្រកលើជាតិ សាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ភ្រទ អាយុ ភាសា សាសនា ទស្សនៈនយោបាយ ឬដទ្រ 

ទស្សនៈទៀត ដើមកំណើតជាតិឬសង្គម ទ្រព្យសម្បត្តិ កំណើត ពិការភាពផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិត្ត 

សា្ថានភាពសុខភាព (រួមទំាងម្ររោគអ្រដស៍/ជំងឺអ្រដស៍) ទំនរផ្លូវភ្រទ និងសា្ថានភាពពលរដ្ឋ 

នយោបាយ ឬសា្ថានភាពដទ្រទៀត។ នៅព្រលបានកំណត់សូចនាករពាក់ព័ន្ធ  ហើយសំខាន់ត្រូវ 

កំណត់ពីគោលរង្វាស់ ដើម្បីជម្រុញឲ្យរដ្ឋសន្យា  និងអនុវត្តអនុសាសន៍ទាំងនះ។

ឃ្លាំមើលសង្គម6  និងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិស្រដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច7  គឺជាអង្គការដ្រលមានបទ 

ពិសោធន៍យា៉ាងច្រើន ក្នុងការប្រើប្រស់សូចនាករដើម្បីតាមដានការអនុវត្តអនុសាសន៍។8

6 មាននៅលើវ្របសាយ www.socialwatch.org
7 មាននៅលើវ្របសាយ www.cesr.org
8 សម្រប់ការណ្រនាំបន្ថ្រមអំពីសូចនាករ សូមមើលសូចនាករសិទ្ធិមនុស្ស - មគ្គុទ្ទ្រសក៍សម្រប់វាស់វ្រងនិងការអនុវត្ត
 (ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ HR/PUB/12/5).
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វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

៤.៦.   ការចាប់យកឱកាស
ការពិនិត្យសា្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទ្រសមួយ ដោយយន្តការសិទ្ធិមនុស្ស អ.ស.អ ឬ 

ទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកកាន់អាណត្តិនីតិវិធីពិស្រស ជារឿយៗ អាចបង្កើតជាឱកាសសំខាន់ៗ ដូចជា៖ 

 ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ដ្រលមិនធា្លាប់មានពីមុនមកពីសំណាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ លើ 

សា្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស;

 ភាពបើកចំហរបស់អាជា្ញាធររដ្ឋក្នុងការដោះស្រយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួន នៅថា្នាក់ 

កណា្តាល ឬថា្នាក់មូលដា្ឋាន;

 ដ្រគូរសន្ទនាថ្មីនៅក្នុងរដា្ឋាភិបាល ត្រៀមខ្លួនចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយសង្គមសុីវិល

 បន្តការជំរុញឲ្យចាត់វិធានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស

 ការបង្ហាញពីឆន្ទៈនយោបាយ ក្នុងការអនុម័តច្បប់ស្របតាមបទដា្ឋានសិទ្ធិមនុស្ស

 ការមានធនធានថ្មី ដើម្បីធ្វើការក្នុងវិស័យមួយថ្មី ដ្រលបានបង្កើតឡើង  និង

 ភាពជាដ្រគូ ឬសម្ពន័្ធភាពជាមួយដ្រលបានបង្កើតឡើង ឬបានពង្រងឹសម្រប់ការពិនិត្យ ។

CSAs អាចដើរតួនាទីមួយដ៏សំខាន់ ក្នុងការបង្កើតឱកាសជុំវិញសកម្មភាពរបស់យន្តការ 

សិទ្ធិមនុស្ស និងក្នុងការចាប់យកកាលានុវត្តភាពប្របន្រះដើម្បីជំរុញយុទ្ធសាស្ត្រ សម្រប់ការការពារ 

សិទ្ធិមនុស្សឲ្យកាន់ត្រប្រសើរឡើងថ្រមទៀត។ 

៤.៧.   ការបង្កើត និងការធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធភាព
 

ការចូលរួមក្នុងការងររបស់យន្តការសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈសម្ព័ន្ធភាព CSA ជារឿយៗ បាន 

ផ្តល់លទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើន។ ឧទាហរណ៍ រួមមាន៖ 

 របាយការណ៍កាន់ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រយថ្រមទៀត ទៅយន្តការសិទ្ធិមនុស្ស ដោយបាន 

បង្កើនលទ្ធភាព អាចឲ្យអនុសាសន៍កាន់ត្រឆ្លុះបញ្ចាំងពីអាទិភាពដ្រលសម្ព័ន្ធភាពបានកំណត់។ 

 ការប្រងច្រកការងរក្នុងចំណោមអង្គការជាសមាជិកន្រសម្ព័ន្ធភាព ទៅតាមឯកទ្រស 

ធនធាន និងជំនាញ  នាំឲ្យការចូលរួមនិងការតាមដានកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាពថ្រមទៀត (ឧទា. 

អង្គការខ្លះនឹងផ្តោតលើការតស៊ូមតិ ឬការផ្សព្វផ្សាយ អង្គការខ្លះទៀតផ្តោតលើការឃ្លាំមើលការ 

ប្រមូល និងការវិភាគទិន្នន័យ រាប់ទាំងព័ត៌មាន និងទិន្នន័យបច្ច្រកទ្រស អង្គការមួយចំនួនទៀតផ្តល់ 

ការគំទ្រដល់ជនរងគ្រះដោយអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស និងជួយធ្វើឲ្យមតិយោបល់ និងសក្ខីកម្ម 

របស់ពួកគ្រ បានដឹងឭជាសាធារណៈ ។  

 ពង្រឹងទំនាក់ទំនងការងរសហប្រតិបត្តិការនិងសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោម CSAs ឲ្យកាន់ 
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ត្រប្រសើរឡើង។ ការន្រះរិតត្រសំខាន់ថ្រមទៀត នៅព្រល CSAs អាចស្ថិតក្នុង ការគំរាមកំហ្រង។ 

 ពង្រឹងឥទ្ធិពលនិងភាពជឿទុកចិត្តរបស់សម្ព័ន្ធភាពឲ្យកាន់ត្រច្រើនថ្រមទៀត ដោយមាន 

សារ និងគោលបំណងត្រមួយ ទាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធការសិទ្ធិមនុស្ស អាជា្ញាធររដ្ឋ និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទ្រ 

ទៀត (ឧទា. ប្រសកកម្មការទូត សា្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិ)។

 CSAs តូចៗទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់កាន់ត្រច្រើនថ្រមទៀត នៅព្រលបញ្ហារបស់ពួក 

គ្រត្រូវបានលើកឡើងតាមរយៈសម្ព័ន្ធភាព។

សម្ព័ន្ធភាព CSA ធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាព ក្នុងការបង្ការទារុណកម្ម តាមរយៈ  
UPR ក្នុងហ្វីលីពីន

ក្រមុសកម្មភាពវ្រជ្ជសាស្ត្រ (MAG) បានចូលរួមក្នងុការរៀបចំរបាយការណ៍រួមគ្នារបស់សង្គម

សុីវិលសម្រប់ UPR ស្តីពីហ្វីលីពីន។ មុនព្រល UPR ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០១២ 

សមាជិកសម្ព័ន្ធភាព CSA បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំការទូតមួយនៅទីក្រុងមា៉ានីល ដ្រលមានសា្ថានទូត 

ប្រមាណជា ២០ បានចូលរួម ។ នៅទីក្រុងហ្សុឺណ្រវ ក្រុមន្រះបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយ ប្រសកកម្មការ 

ទូតចំនួន១៦ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកង្វល់របស់ពួកគ្រ។ សមាជិកសម្ព័ន្ធភាពន្រះបានបញ្ជាក់ថា “យើង

អាចពាំនាំកង្វល់ជាអាទិភាពរបស់យើងក្នុងលក្ខណៈមួយដ្រលជាក់លាក់ និងច្បស់លាស់ ដោយ 

ចងផ្តុំជាព័ត៌មាននៅលើទំព័រពិត មួយទំព័រអំពីបញ្ហានីមួយៗ” ។  “តម្ល្រធំធ្រងន្រ ការងរជាសម្ព័ន្ធភាព 

របស់ CSAs  ក្នុងការដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ និងក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលរដា្ឋាភិបាលនៅក្នុងដំណើរ

ការ UPR បាននាំឲ្យ អនុសាសន៍កាន់ត្រពាក់ព័ន្ធខា្លាំងឡើងថ្រមទៀត។ការន្រះបានជួយសម្រួលផង

ដ្ររដល់ការតាមដាននិងការចូលរួមយា៉ាងសកម្មរបស់យើងជាមួយរដា្ឋាភិបាល ស្តីពីការអនុវត្តអនុ-

សាសន៍របស់ពួកគ” ។

បច្ចុប្បន្នន្រះ MAG និងសម្ព័ន្ធភាពរួបរួមប្រឆំងទារុណកម្ម (UATC)-ហ្វីលីពីន កំពុងត្រប្រើ 

ប្រស់អនុសាសន៍ UPR ដើម្បីគំទ្រដល់ការងររបស់ពួកគ្រក្នុងការបង្ការទារុណកម្ម។ “យើងប្រើ 

អនុសាសន៍ UPR ក្នុងការងរឃ្លាំមើល របស់យើង និងក្នុងសកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់យើង ដ្រលផ្តោត 

លើការបង្កើនការបង្ហាញឲ្យឃើញជាសាធារណៈ នូវទិដ្ឋភាពវ្រជ្ជសាស្ត្រន្រទារុណកម្ម រាប់ទាំងការ 

ចងក្រងជាឯកសារ ផ្អ្រកលើពិធីសារអុីសា្តោន់ប៊ុល និងការបង្កើនកម្មវិធីសា្តោរនីតិសម្បទាសម្រប់អ្នក

នៅមានជីវិតក្រយពីការធ្វើទារុណកម្ម និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគ្រ។ អនុសាសន៍ UPR ផ្តល់ផល 

ជាច្រើន ក្នុងការកសាងសមត្ថភាពន្រចលនាបង្ការទារុណកម្មនៅហ្វីលីពីន“តំណាងមួយរូបរបស់  

MAG បានមានប្រសាសន៍ដូច្ន្រះ” ។
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វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

 

ផ្រនទីបង្ហាញផ្លូវអនុវត្តអនុសាសន៍ស្តីពីសិទ្ធិស្រដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច 
និងវប្បធម៌នៅប្រទ្រសស្វីស

សម្ព័ន្ធភាពស្វីសស្តីពីសិទ្ធិស្រដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (Coalition Suisse Romande 

sur les droits "conomiques, sociaux et culturels) បានផ្តួចផ្តើមគំនិតតាមដានការអនុវត្ត 

ស្រចក្តី សង្ក្រតចុងក្រយស្តីពីប្រទ្រសស្វីសរបស់គណៈកមា្មោធិការសិទ្ធិស្រដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និង 

វប្បធម៌។ សម្ព័ន្ធភាពន្រះបានអញ្ជើញ CSAs ដ្រលមានជំនាញឯកទ្រស ក្នុងវិស័យផ្ស្រងៗដូចបាន 

ឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងស្រចក្តីសង្ក្រតចុងក្រយ ដើម្បីរួមចំណ្រកផ្តល់ស្រចក្តីពន្យល់អំពីអ្វីដ្រលតម្រូវឲ្យ

មាន ដើម្បីអនុវត្តអនុសាសន៍នីមួយៗ។ រាល់ស្រចក្តីផ្តល់មតិ ត្រូវបានចងក្រងជាគោលការណ៍ណ្រ

នាំជាក់ស្ត្រងដ្រលបានច្រករំល្រក និងបានពិភាក្សាក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលជាមួយមន្ត្រីរដា្ឋាភិបាល។

 

ទន្ទឹមនឹងបទពិសោធន៍បង្ហាញថា ការធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធភាពជាទូទៅ បាននាំមកនូវ 

លទ្ធផល ល្អ ម្ររៀនដ្រលបានទទួលពីការអនុវត្តកន្លងមកក៏បានសំគល់ឃើញបញ្ហាប្រឈមមួយ 

ចំនួនរួមមាន៖

 ធនធាន និងព្រលវ្រលាទាក់ទងនឹងការងរសម្របសម្រួល។

 ការឯកភាពគ្នាលើអាទិភាព និងតួនាទី។

 រក្សាកមា្លាំងជម្រុញ និងវត្ថុបំណងន្រសម្ព័ន្ធភាព។ 

 ការមូលមតិគ្នា អាចជួយដោះស្រយបញ្ហាបានខ្លះ។

ការប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងការរីសអើងពូជសាសន៍នៅប្រទ្រសជប៉ុន

បណា្តាញអង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាលជប៉ុនដើម្បីលុបបំបាត់ការរីសអើងជាតិសាសន៍ (ERD 

Net) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៧ បនា្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់អ្នករាយការណ៍ពិស្រស អំពី 

ទម្រង់បច្ចុប្បន្នន្រជាតិសាសន៍និយម ការរីសអើងជាតិសាសន៍ ការស្អប់ជនបរទ្រស និងភាពមិន 

អត់ឱនដ្រលពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៥។ ដោយមានការគំទ្រពីចលនាអន្តរជាតិប្រឆំងរាល់ 

ទម្រង់ន្រការរីសអើង និងជាតិសាសន៍និយម (IMADR), ERD Net បាននិងកំពុងធ្វើការដើម្បីអនុវត្ត 

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការបំបាត់ការរីសអើងពូជសាសន៍ (ICERD) នៅប្រទ្រសជប៉ុន។ ERD 

Net បានដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ស្រមោលមួយស្តីពីជប៉ុន ដល់គណៈកមា្មោធិការបំបាត់ការរីសអើង 

ពជូសាសន ៍(CERD)។ នៅក្នងុខ្រកមុ្ភៈ ឆ្នា២ំ០១០ គណៈប្រតភិ ូERD Net បានចលូរមួក្នងុសមយ័ប្រជុ ំ

និងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយផ្តល់ព័ត៌មានដល់ CERD។ ចាប់ពីខ្រសីហា ឆ្នាំ២០១០ និងខ្រមិថុនា 
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ឆ្នាំ២០១២ អង្គការន្រះបានរៀបចំកិច្ចពិគ្រះយោបល់មួយចំនួនជាមួយរដា្ឋាភិបាល និងបានរៀបចំ

សិកា្ខាសាលាសម្រប់សមាជិកសភា ដោយផ្អ្រកលើការស្រចក្តីសង្ក្រតចុងក្រយរបស់ CERD។ 

"សកម្មភាពទាំងន្រះ អនុញ្ញាតឲ្យយើងពង្រឹងជំនាញតស៊ូមតិរបស់យើងទាំងនៅថា្នាក់អ.ស.ប និង 

នៅថា្នាក់ជាតិ។ សកម្មភាពន្រះបានពង្រឹងផងដ្ររនូវទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង"។ 

សមាជិកមា្នាក់របស់ ERD Net បាននិយាយបន្តទៀតថា "បទពិសោធន៍ន្រះ បានអនុញ្ញាតផងដ្ររ  

ឲ្យយើងកំណត់យកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាផ្ន្រកមួយទៀត ដ្រលយើងចង់ឲ្យរិតត្រសកម្មថ្រមទៀត។ 

ការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្ថ្រមទៀត អំពីរបៀបដ្រលយន្តការអន្តរជាតិពិនិត្យលើ 

សា្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទ្រសជប៉ុន នឹងផ្តល់ជាប្រយោជន៍ពិតប្រកដ។"

៤.៨.   ការធ្វើការជាដ្រគូ

ការធ្វើការជាមួយដ្រគូ ក្នុងការតាមដាន និងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្ស អាចមានតម្ល្រជាយុទ្ធ 

សាស្ត្រ។ 

បទពិសោធន៍ពីអតីតកាលបានបង្ហាញថា ការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសិទ្ធិមនុស្ស អ.ស.ប 

អាចបើកឱកាសសម្រប់ការបង្កើតភាពជាដ្រគូថ្មី និងសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោម CSAs។ ការ 

ចាប់យកឱកាសទាំងន្រះ និងការទាញយកប្រយោជន៍ពីភាពជាដ្រគូទាំងន្រះ អាចផ្តល់លទ្ធផល 

ច្រើន។ នៅព្រលបង្កើតភាពជាដ្រគូ  ភាពចម្រុះន្រដ្រគូ គឺសំខាន់ជាសារវន្ត ដើម្បីធានាថា គ្រប់ 

ទស្សនវិស័យទាំងអស់ ត្រូវបានយកមកពិនិត្យពិចារណា។

ការធ្វើការជាមួយដ្រគូ អាចកើតមាននៅកម្រិតជាច្រើន ៖ ដ្រគូខ្លះអាចមានគោលដៅដូចគ្នា 

ខ្លះអាចមានធនធាន ជំនាញជាក់លាក់ ឬបណា្តាញទំនាក់ទំនងទូលំទូលាយ ខ្លះទៀតគឺជាអ្នកកាន់ 

ករណីយកិច្ចសំខាន់ ឬអាចធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគ្របាន។ 

ការកំណត់តួអង្គសំខាន់ៗ និងវិភាគទានអ្វីខ្លះដ្រលពួកគ្រអាចផ្តល់ រួមទាំងហានិភ័យ និង 

ការគំរាមកំហ្រង គឺជាមូលដា្ឋានសម្រប់រៀបចំបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រមួយ ព្រមទាំងកំណត់អំពីតួនាទីឲ្យ 

បានច្បស់។ នៅក្នុងបញ្ជីទូលំទូលាយមួយ CSAs មានបទពិសោធន៍តាមទម្រង់ផ្ស្រងៗក្នុងការធ្វើ

ការជាដ្រគូ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ៖

 CSAs នៅកម្រិតផ្ស្រងៗគ្នា និងក្នុងវិស័យតាមប្រធានបទផ្ស្រងៗគ្នា - ចាប់ពីអង្គការដ្រល

មានមូលដា្ឋាននៅតាមសហគមន៍ រហូតដល់ CSAs នៅថា្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ

 មា្ចាស់ជំនួយ និងសហគមន៍ការទូត

 ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

 សហជីព និងសមាគមវិជា្ជាជីវៈផ្ស្រងៗ

 បណា្តាញតាមប្រធានបទ
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វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

 រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋ រាប់ទាំងសភា និងគណៈកម្មការពាក់ព័ន្ធនានា របស់សភា

 សា្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិ

 អង្គការអន្តរជាតិនិងតំបន់ រាប់ទាំងអង្គការ អ.ស.ប  និងការិយាល័យ OHCHR 

    នៅតាមបណា្តាប្រទ្រស ឬតំបន់

 គ្រឹះសា្ថានអប់រំ និង

 យន្តការសិទ្ធិមនុស្ស។

ការគៀងគរដ្រគូ ដើម្បីការពារ និងលើកស្ទួយសិទ្ធិកុមារនៅប្រទ្រសន្របា៉ាល់

នៅប្រទ្រសន្របា៉ាល់ អង្គការសង្គ្រះកុមារ (អង្គការ Save the Children) បានបណ្តុះ 

បណា្តាល CSAs ចំនួន ១៣៨ នាក់ អំពី UPR។ អង្គការន្រះបានគំទ្រដល់ការបញ្ជូនរបាយការណ៍ 

របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងបានសម្របសម្រួលការតស៊ូមតិនៅថា្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិ។ ជាលទ្ធផល 

ឯកសារលទ្ធផលរបស់ UPR មាន ៣៤ អនុសាសន៍ស្តីពីសិទ្ធិកុមារ រាប់ទាំងអនុសាសន៍ចំនួន ៣១ 

ត្រូវបានរដា្ឋាភិបាលន្របា៉ាល់ទទួលយក។ 

អង្គការ Save the Children បានកសាងយុទ្ធសាស្ត្រតាមដាន UPR របស់ខ្លួន ជុំវិញការ 

គៀងគរភាគីពាក់ព័ន្ធជាតិ  រាប់ទាំងបណា្តាញសង្គមសុីវិល គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិ សា្ថានទូត 

និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីពង្រឹងភាពជាមា្ចាស់ថា្នាក់ជាតិន្រដំណើរការ UPR និងពង្រឹងការចូលរួម 

និងគណន្រយ្យភាព។ 

UPR មានសារៈសំខាន់យា៉ាងខា្លាំង ក្នុងការប្រមូលគៀងករ CSAs ទាំងឡាយនៅន្របា៉ាល់ 

ជុំវិញរបៀបវារៈរួម ដើម្បីធ្វើសកម្មភាព។ ការដាក់បញ្ចូលគ្នានូវកិច្ចប្រជុំតស៊ូមតិទ្វ្រភាគីនិងរួមគ្នា    

ថា្នាក់ខ្ពស់ជាមួយមន្ត្រីរដា្ឋាភិបាល និងសា្ថានទូតនានា ហើយការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង តាមរយៈ 

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ក៏ត្រូវបានប្រើផងដ្ររ រាប់ទាំងការធ្វើបទសមា្ភាសន៍តាមទូរទស្សន៍ និងអត្ថបទ 

សារព័ត៌មានស្តីពី UPR។ ការផ្សារភា្ជាប់ UPR ទៅនឹងព្រឹត្តិការជាក់លាក់មួយចំនួន ទាក់ទងនឹងកុមារ 

ដូចជា ទិវាសិទ្ធិកុមារ មានប្រសិទ្ធភាពជាពិស្រស ក្នុងការទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រព័ន្ធ 

ផ្សព្វផ្សាយ។

អង្គការ Save the Children ដោយសហការជាមួយសម្ព័ន្ធភាពសិទ្ធិកុមារជាតិ (NCRC)  

មានតួនាទីយា៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិ (NHRC)  ដើម្បី 

បញ្ចូលការតាមឃ្លាំមើល និងការតាមដានការអនុវត្តអនុសាសន៍ UPR នៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួន។ 

NHRC មានតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការធានាឲ្យមានព័ត៌មាន ដ្រលអាចជឿទុកចិត្តបាន និងអាចយក

ជាការបានអំពីសា្ថានភាពន្រការអនុវត្ត។ 
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មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

ជាលទ្ធផលន្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងតាមដានដ្រលមានការសម្របសម្រួលត្រឹមត្រូវ អនុ-

សាសន៍ UPR ល្រខ 108.4 ដ្រលអំពាវនាវឲ្យមាន "ការអនុវត្តច្បប់ស្តីពីច្បប់គោលនយោបាយ 

កុមារដ្រលបានរង់ចាំជាយូរមកហើយ រាប់ទាំងច្បប់សិទ្ធិកុមារ បទបញ្ជាស្តីពីការអប់រំ គោល 

នយោបាយការពារកុមារ និងបទដា្ឋានអប្បបរមាសម្រប់ផ្ទះថ្រទាំកុមារ" ត្រូវបានអនុវត្តជាអន្លើៗ។ 

ទាំងគោលនយោបាយកុមារជាតិ  និងបទដា្ឋានទូលំទូលាយសម្រប់ផ្ទះថ្រទាំកុមារ ត្រូវបានអនុម័ត 

ក្នុងឆ្នាំ២០១២។ គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តច្បប់សិទ្ធិកុមារផងដ្ររ។

 

ការកំណត់ផ្រនទីការងរជាមួយដ្រគូ អាចបង្ហាញជារូបភាពបាន។ ឧទាហរណ៍បទពិសោធន៍ 

នៅប្រទ្រសន្របា៉ាល់ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ អាចបង្ហាញឲ្យឃើញជាក្រភិចខាងក្រមន្រះ។

ការគៀងគរដ្រគូធ្វើការលើសិទ្ធិកុមារនៅប្រទ្រសន្របា៉ាល់

CSAs ជាតិ
 ការតស៊ូមតិ និងការ 

លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
ប្រព័ន្ធ

ផ្សព្វផ្សាយ

សហគមន៍
ការទូត

គណៈកម្មការ
សិទ្ធិមនុស្ស

ជាតិ

រដា្ឋាភិបាល

ការអនុវត្ត
អនុសាសន៍ 
UPR ស្តីពី
សិទ្ធិកុមារ

ការពង្រឹងសមត្ថភាពអំពីUPR

ឃ្លាំមើលការអនុវត្ត

ឥទ
្ធិពល

ឥទ
្ធិពល
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មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

៤.៩.   ការផ្សព្វផ្សាយ និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង

ការផ្សព្វផ្សាយ និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការរកឃើញ និងអនុសាសន៍របស់យន្តការ

សិទ្ធមិនុស្ស គឺជាមធ្យាបាយដ៏សំខាន់ក្នងុការលើកកម្ពស់ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចសិទ្ធមិនុស្សរបស់រដ្ឋ។

ក្នុងករណីជាច្រើន ការអនុវត្តអាចធ្វើទៅបាន ពីព្រះមា្ចាស់សិទ្ធិកាន់ត្រច្រើនឡើងដឹង និង 

ទាមទារសិទ្ធិដ្រលពួកគ្រត្រូវទទួលបាន ឬដោយសារត្រអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធដឹងពីវិធានការអ្វីខ្លះដ្រល

គ្ររំពឹងថា ពួកគ្រត្រូវអនុវត្តដើម្បីបំព្រញកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្ស។ ការបិទភ្ជិត ឬការកាត់បន្ថយគមា្លាត 

ចំណ្រះដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្ស តាមរយៈការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសិទ្ធិ 

មនុស្ស គឺជាមធ្យាបាយដ៍មានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្ត។ 

ចាប់ពីការបកប្រទៅជាភាសាជាតិផ្ស្រងៗ រហូតដល់ទម្រង់ន្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងយុទ្ធនា

ការតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្ស្រងៗ CSAs គឺពោរព្រញទៅដោយធនធាន និងគំនិតច្ន្រប្រឌិត 

ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការរកឃើញ និងអនុសាសន៍របស់យន្តការសិទ្ធិមនុស្ស។ ការធ្វើឲ្យអត្ថបទ 

ឯកសារ និងព័ត៌មានបានទៅដល់ជនដ្រលមានពិការភាព ជានិច្ចជាកាល គួរត្រូវបានដាក់បញ្ចូល

ទៅក្នុងផ្រនការសម្រប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ។

 

ការប្រើប្រស់ "ច្បប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន" ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ
អនុសាសន៍របស់អនុគណៈកមា្មោធិការបង្ការទារុណកម្ម នៅប្រទ្រសប្រសុីល

នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ២០១១ អនុគណៈកមា្មោធិការស្តីពីបង្ការ 

ទារុណកម្ម (SPT) បានពិនិត្យសា្ថានភាពទារុណកម្ម  និងការប្រព្រឹត្តឃោឃៅអមនុស្សធម៌ 

នៅតាមកន្ល្រងឃុ ំឃងំផ្ស្រងៗរបសប់្រទ្រសន្រះ។    បនា្ទាបម់ក SPT បានរៀបចរំបាយការណម៍យួដាក ់

ជូនរដា្ឋាភិបាលប្រសុីល ដោយមានអនុសាសន៍ទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើទារុណកម្មក្នុងប្រទ្រស

ន្រះ។ យោងតាមពិធីសារបន្ថ្រមន្រអនុសញ្ញាប្រឆំងទារុណកម្ម និងការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួន ឬទណ្ឌ-

កម្មឯទៀត ដ្រលឃោឃៅ អមនុស្សធម៌ ឬបន្តោកបនា្ទាប (OPCAT) របាយការណ៍ន្រះត្រូវបានផ្សព្វ 

ផ្សាយជាសាធារណៈ ត្រករណីណាដ្រលរដា្ឋាភិបាលសម្រចឲ្យធ្វើដូចោ្នាះប៉ុណោ្ណោះ។ ទោះបីជាមាន 

ការស្នើសុំពីសង្គមសុីវិលក្តី របាយការណ៍ន្រះនៅត្រជាសមា្ងាត់ដដ្រល ។ 

ក្នុងខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ប្រសុីលបានអនុម័តច្បប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសាធារ

ណៈ។ នៅថ្ង្រដ្រលច្បប់ន្រះ ចូលជាធរមាន អង្គការ Conectas Direitos Humanos (Conec-

tas) បានដាក់សំណើមួយសុំឲ្យរដា្ឋាភិបាលប្រសុីលផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍របស់SPT ជាសា-
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ធារណៈ និងអាចយកប្រើប្រស់បាន។ ក្នុងកាលបរិច្ឆ្រទកំណត់ដោយច្បប់ន្រះ រដា្ឋាភិបាលប្រសុីល 

បានឆ្លើយតប ហើយក៏បោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍និងអនុសាសន៍នានា រាប់ទាំងមានការបកប្រជា 

ភាសាព័រទុយហា្គល់ផងដ្ររ នៅលើវ្របសាយរបស់ក្រសួងសិទ្ធិមនុស្ស។ អង្គការ Conectas បាន

ចាត់ទុកថាវាជាការសំខាន់ណាស់ដ្រលរបាយការណ៍របស់SPT ត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ

ជាភាសាជាតិ។ ប្រសិនជាគ្មោនរបាយការណ៍ន្រះទ្រ តួអង្គសង្គមសុីវិល និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀត 

នឹងមិនអាចឃ្លាំមើលការអនុវត្តអនុសាសន៍របស់SPT បានឡើយ។ អង្គការ Conectas បាន 

បញ្ជាក់ថា “ន្រះជាជំហានជាមូលដា្ឋានគ្រឹះមួយ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសា្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ

ទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើទារុណកម្មនៅក្នុងប្រទ្រសន្រះ។ ដោយយល់ឃើញថា ការបន្តមានអំពើ

ទារុណកម្មនៅក្នុងប្រទ្រសប្រសុីលគឺជាផលវិបាក ដោយផ្ទាល់មួយន្រកង្វះគោលនយោបាយបង្ការ 

ទារុណប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ហើយជាពិស្រស កង្វះការទទួលខុសត្រវូសម្រប់ជនប្រព្រតឹ្ត ល្មើស 

ច្បប់ស្តីពីសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន គឺជាមធ្យាបាយមួយមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីធានាថា 

ការវាយតម្ល្ររបស់ SPT ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ ហើយឥឡូវន្រះអាចត្រូវបានគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំង 

អស់ប្រើប្រស់យា៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆំងទារុណកម្ម”

 

ការផ្សាយតាមវ្របសាយអំពីសម័យ ប្រជុំរបស់គណៈកមា្មោធិការប្រឆំង 
ទារុណកម្មនៅប្រទ្រសអៀរឡង់ដ៍

ក្នុងឆ្នាំ២០១១ ក្រុមប្រឹក្សាអៀរឡង់ដ៍សម្រប់ស្ររីភាពពលរដ្ឋ(ICCL) និងគណៈកមា្មោធិការ 

កំណ្រទម្រង់ព្រហ្មទណ្ឌអៀរឡង់ដ៍(Irish Penal Reform Trust (IPRT)) បានរៀបចំរបាយការណ៍ 

ស្រមោលរួមគ្នាមួយ  សម្រប់ការបង្ហាញមុខជាលើកដំបូងរបស់ប្រទ្រសអៀរឡង់ដ៍នៅចំពោះមុខ 

គណៈកមា្មោធិ ការប្រឆំងទារុណកម្មអ.ស.ប(CAT)។ ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសា្តោរលទ្ធភាពពលកម្មអន្តរ

ជាតិសម្រប់ជនរងគ្រះដោយទារុណកម្ម (IRCTV) ICCL និង IPRT បានរៀបចំការផ្សាយបន្ត   

ផ្ទាល់តាមវ្របសាយលើកដំបូងអំពីសម័យប្រជុំCAT ដ្រលត្រូវបានបញ្ចាំងដោយCSAs និងសា្ថាប័ន

ច្បប់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទ្រសអៀរឡង់ដ៍។ 

តំណាងICCL បានមានប្រសាសន៍ថា “យើងបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្រមោល និង 

អនុសាសន៍ របស់CAT យា៉ាងទូលំទូលាយ និងបានទទួលព័ត៌មានដ្រលបានផ្សាយតាមកាស្រត និង 

តាមវិទ្យុធំៗ ទាំងអស់។ កម្មវិធីកិច្ចការសាធារណៈក្នុងមោ៉ាងសំខាន់(prime time public affairs) 

បានបង្ហាញរាយ ការណ៍តាមខ្ស្រវីដ្រអូរបស់អៀរឡង់ដ៍នៅលើវ្របសាយរបស់យើង។ ន្រះគឺជាលើក 

ដំបូងហើយ ដ្រលសាធារណជនអៀរឡង់ដ៍បានឃើញសា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញា អ.ស.ប មួយន្រះ កំពុង 

ធ្វើការជាក់ស្ត្រង”។ 
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វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

ការបង្ហាញមុខរបស់ប្រទ្រសអៀរឡង់ដ៍នៅចំពោះមុខCAT និងអនុសាសន៍ដ្រលបានផ្តល់ 

បានរួមចំណ្រកដល់ការផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបនា្ទាប់នៅប្រទ្រសអៀរឡង់ដ៍។ កំណ្រទម្រង់ពន្ធនាគរមាន

លក្ខណៈនយោបាយកាន់ត្រខ្ពស់ ហើយក្រុមពិនិត្យយុទ្ធសាស្ត្រព្រហ្មទណ្ឌមួយត្រូវបានបង្កើត 

ឡើង។9 គណៈកមា្មោធិការន្រះបានស្នើឲ្យមានការតាមដានការអនុវត្តអនុសាសន៍ជាក់លាក់ចំនួន៤ 

ក្នុងរយៈព្រល១២ខ្រ រាប់ទាំងបរាជ័យរបស់រដ្ឋក្នុងការសុើបអង្ក្រតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវការ 

ឃុំឃំងស្ត្រីនៅកន្ល្រងបោកសម្លៀកបំពាក់ឈ្មោះមា៉ាដាល្រន(Magdalene Laundries)។ ក្នុងខ្រ 

កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣ មានរបាយការណ៍ផ្លូវការមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋនៅកន្ល្រងបោកសម្លៀកបំពាក់ឈ្មោះ

មា៉ាដាល្រន ត្រូវបានច្រញផ្សាយ។10  តាំងពីព្រលនះមក រដ្ឋបានច្រញលិខិតសុំទោសជាផ្លូវការ 

មួយដល់ស្ត្រីMagdalene ហើយបាននិងកំពុងរៀបចំគម្រងដំណោះស្រយសំណងដល់ស្រ្តីទាំង

នះ។ 

ការផ្សាយតាមវ្របសាយ និងវីដ្រអូ

សម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស និងរបស់យន្តការពិនិត្យរបាយការណ៍ជាសកល 

តាមកាលកំណត់ ត្រូវបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវ្របសាយ  និងត្រូវបានរក្សាទុកជាឯកសារដោយទូរ

ទស្សន៍វ្របសាយអ.ស.ប (UN web TV)11។ សង្គមសុីវិលអាចថតវីដ្រអូ និងផ្សាយតាមវ្របសាយ

អំពីសម័យប្រជុំរបស់សា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញាផ្ស្រងៗបាន។ ក្រុមអង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាលដ្រលមាន    

មូលដា្ឋាននៅទីក្រងុហ្ឺុសណ្រវមួយក្រមុ ធ្វើការសម្របសម្រលួការផ្សាយតាមវ្របសាយន្រសម័យប្រជំុ

ទាំងអស់របស់សា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញា។  www.treatybodywebcast.org.  វីដ្រអូជាច្រើនដ្រលផលិត 

ដោយការិយាល័យ  OHCHR មាននៅលើវ្របសាយរបស់ការិយាល័យ OHCHR និងប្រព័ន្ធផ្សព្វ 

ផ្សាយសង្គម។12

9 កះប្រជុដំោយរដ្ឋមន្ត្រកី្រសងួយតុ្តធិម ៌សមភាព នងិការពារជាត ិក្រមុពនិិត្យយទុ្ធសាស្ត្រព្រហ្មទណ្ឌ មានសមាសភាពអ្នក  

  ជំនាញចំនួន១២ រូប ដ្រលតំណាងឲ្យតុលាការ នគរបាល ស្រវាគ្រប់គ្រងការព្យួរទោសមន្ត្រីពន្ធនាគរ។ ក្រុមន្រះផ្តល់

  អនុសាសន៍ស្តីពីការពង្រឹងប្រព័ន្ធព្រហ្មទណ្ឌមួយដ្រលមានគោលការណ៍ច្បស់លាស់និងប្រកបដោយចីរភាព រាប់ទាំង

  អំពីកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ប្រទ្រសអៀរឡង់ដ៍។ សម្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រមសូមមើល www.justice.ie
10 ចូលមើលរបាយការណ៍តាមវ្របសាយ www.justice.ie
11 មាននៅលើវ្របសាយ http://webtv.un.org/
12 ចូលមើលព័ត៌មានអំពីការិយាល័យ OHCHR តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម www.ohchr.org

27



មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

៤.១០. ការតស៊ូមតិ

ការតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្ស អាចត្រូវបានកំណត់និយមន័យថា ជាការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នា សំ

ដៅពង្រឹងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្ស។ សារតស៊ូមតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសា្ថានភាព

សិទ្ធិមនុស្ស និងកង្វល់ក្នុងគោលបំណងបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដទ្រទៀតចាត់វិធានការ។ លក្ខណៈ 

ពិស្រស  ន្រសារតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺ៖ 

ផ្អ្រកលើអង្គហ្រតុ និងតួល្រខដ្រលបានផ្ទៀងផ្ទាត់

បង្ហាញឧទាហរណ៍អំពីជីវិតពិត និងអំពីមនុស្ស

សាមញ្ញ និងជាក់លាក់

ប្រើប្រស់ភាសាសមស្រប (ដោយប្រើភាសាសិទ្ធិមនុស្ស ជាជាងវោហារសាស្ត្រនយោ-

បាយ ជៀសវាងភាសាបំពាន) 

ត្រូវបានបញ្ជូនដោយអ្នកនាំសារដ្រលអាចជឿទុកចិត្តបាន

មានការអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការច្បស់លាស់

ត្រូវបានសម្របតម្រូវទៅតាមក្រុមគោលដៅ

រំពឹងថានឹងមានទឡ្ហីករណ៍ជំទាស់ ការរកឃើញ និងអនុសាសន៍របស់យន្តការសិទ្ធិមនុស្ស 

បំព្រញលក្ខណៈពិស្រសជាច្រើនក្នុងចំណោមលក្ខណៈពិស្រសទាំងន្រះ។ CSAs កំណត់ និងផ្តល់ 

អាទិភាពដល់ការរកឃើញ និងអនុសាសន៍ ដើម្បីធ្វើឲ្យការតស៊ូមតិរបស់ពួកគ្រកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធ

ភាពថ្រមទៀត។
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វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

ការតស៊ូមតិ ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការតាមឃ្លាំមើល 
ការចូលរួមរបស់ជនពិការក្នុងការបោះឆ្នាតនៅប្រទ្រសទុយនីសុី

ស្រចក្តីសង្ក្រតចុងក្រយរបស់CRPD ឆ្នាំ២០១១ ស្តីពីប្រទ្រសទុយនីសុី(Tunisia) មាន 

បញ្ចូលអនុសាសន៍ជាច្រើនស្តីពីកំណ្រទម្រង់ប្រជាធិបត្រយ្យរបស់ប្រទ្រសន្រះ និងមានគោល 

បំណងធានាថា ជនពិការត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងដំណើរការតាក់ត្រងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មី ហើយថាពួកគ្រ

អាចប្រើប្រស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួន ដើម្បីបោះឆ្នាត និងចូលរួមក្នុងជីវភាពសាធារណៈដោយស្មើភាពដូច

អ្នកដទ្រទៀតដ្ររ។

អង្គការទុយន្រសុីសម្រប់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ (Organisation tunisienne de 

d"fense des droits des personnes handicap"es- OTDDPH) គឺជាអង្គការជនពិការមួយដ្រល

ត្រូវបានបង្កើតឡើងបនា្ទាប់ពីមានបដិវត្តន៍ បានធ្វើសិកា្ខាសាលាជាច្រើន ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ 

ដឹងនៅតាមតំបន់ផ្ស្រងៗ សំដៅលើកទឹកចិត្តជនពិកាឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នាតនៅថ្ង្រខាងមុខ។ 

សមាជិកជាច្រើនន្រអង្គការន្រះ បានធ្វើជាអ្នកសង្ក្រតការណ៍បោះឆ្នាតផ្លូវការ ដ្រលបានអនុញ្ញាតឲ្យ 

OTDDPH សង្ក្រតការណ៍ដោយផ្ទាល់នៅតាមសា្ថានីយបោះឆ្នាតជាង១០០ នៅក្នុងប្រទ្រសន្រះ ក្នុង

គោលបំណងវាយតម្ល្រអំពីការគោរពបទដា្ឋានស្តីពីលទ្ធភាពអាចទទួលបាន ក៏ដូចជាធ្វើការវាស់វ្រង 

អំពីការចូលរួមបោះឆ្នាតពីសំណាក់ជនពិការនៅក្នុងការបោះឆ្នាត។ 

បនា្ទាប់ពីការបោះឆ្នាតសភាធម្មនុញ្ញ ដ្រលមានភារកិច្ចតាក់ត្រងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់ទុយនីសុី

OTDDPH បាននិងកំពុងអនុវត្តសកម្មភាពផ្ស្រងៗ ដើម្បីតស៊ូមតិជាមួយសភា ធម្មនុញ្ញដើម្បីធានាឲ្យ 

មានការដាក់បញ្ចូលសិទ្ធិជនពិការទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ ដោយផ្អ្រកលើការតស៊ូមតិអំពីCRPD និង 

អនុសាសន៍របស់គណៈកមា្មោធិការ CRPD OTDDPH បានថ្ល្រងការណ៍ក្នុងសម័យប្រជុំរបស់គណៈ 

កមា្មោធិការសភា បានចូលរួមជាមួយសមាជិកគណៈកមា្មោធិការនីមួយៗ និងបានតាក់ត្រងបទប្បញ្ញត្តិ 

ដ្រលអាចដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ 

 

ការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យតុលាការឯករាជ្យនៅហា្គត្រម្រឡា (Guatemala)

អ្នករាយការណ៍ពិស្រសស្តីពីឯករាជ្យភាពរបស់ចៅក្រម និងម្រធាវីបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅហា្គ

ត្រម្រឡា (Guatemala) នៅក្នុងអំឡុងព្រលបោះឆ្នាតជ្រើសតាំងចៅក្រមសម្រប់តុលាការ 

កំពូល។ នៅក្នុងអំឡុងព្រលដំណើរការបោះឆ្នាតជ្រើសតាំងព្រះរាជអាជា្ញា បនា្ទាប់ពីការបោះឆ្នាត

ជ្រើសតាំងចៅក្រម និងជាផ្ន្រកមួយន្រការងរតស៊ូមតិរបស់ពួកគ្រ សង្គមសុីវិលបាននិយាយយោង

យា៉ាងច្រើនដល់របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិស្រស ជាពិស្រស ទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវ 
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ដើម្បីឲ្យមានឯករាជ្យភាព តមា្លាភាព និងឧត្តមភាពវិជា្ជាជីវៈ។ ការិយាល័យ OHCHR ប្រចាំប្រទ្រស 

Guatemala បានរួមចំណ្រកផ្តល់កម្រងបទដា្ឋានអន្តរជាតិដ្រលពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងអនុសាសន៍របស់អ្នក 

រាយការណ៍ពិស្រសផងដ្ររ។ CSAs បានប្រើកម្រងឯកសារន្រះ ដើម្បីពង្រឹងការតស៊ូមតិរបស់ពួកគ្រ 

ជាមួយគណៈកម្មការស្នើ ឈ្មោះ ដើម្បីឲ្យពួកគ្រផ្តល់អនុសាសន៍អំពីប្រក្ខជនដ្រលមានសមត្ថភាព 

បំផុតសម្រប់មុខតំណ្រងព្រះរាជអាជា្ញា។ CSAs បានប្រើអនុសាសន៍ទាំងន្រះផងដ្ររ នៅក្នុងស្រចក្តី 

ថ្ល្រងការណ៍សាធារណៈដ្រលស្វ្រងរកការក្រប្របញ្ញត្តិមួយចំនួនក្នុងច្បប់ និងជំរុញឲ្យមានគណ-

ន្រយ្យភាពកាន់ត្រច្រើនឡើងថ្រមទៀតពីអាជា្ញាធរចំពោះឯករាជ្យភាពតុលាការ ។

៤.១១. ការកសាង និងការពង្រឹងសមត្ថភាព

ការរកឃើញនិងអនុសាសន៍របស់យន្តការសិទ្ធិមនុស្ស អាចចង្អុលពីកង្វះខាតសមត្ថភាពជា 

ច្រើនក្នុងជួរអាជា្ញាធររដ្ឋ ឬតួអង្គសង្គមសុីវិល ដ្រលកម្រិតសមត្ថភាពរបស់ពួកគ្រក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិ 

មនុស្ស។ ជួនកាល អនុសាសន៍មិនត្រឹមត្រកំណត់ពីកង្វះខាតប៉ុណោ្ណោះទ្រ ប៉ុន្ត្រថ្រមទាំងលើកទឹក 

ចិត្តដល់សកម្មភាពកសាងសមត្ថភាព ដើម្បីដោះស្រយកង្វះខាតទាំងនះផងដ្ររ។ ក្នុងករណីខ្លះ 

CSAs អាចមានលទ្ធភាពបិទផ្ជិត ឬកាត់បន្ថយគមា្លាតប្របន្រះ ហើយអង្គការជាច្រើនមានបទ 

ពិសោធន៍ និងជំនាញបច្ច្រកទ្រសក្នុងការបណ្តុះបណា្តាលសិទ្ធិមនុស្សសម្រប់ទាំងCSAs និង 

អាជា្ញាធររដ្ឋ។ 

អនុសាសន៍អាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីកង្វះខាតដ្រលកំពុងត្រត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់រួច ហើយតាម 

រយៈសកម្មភាពកសាងសមត្ថភាពដ្រលអនុវត្តដោយ CSAs។ នៅក្នុងករណីទាំងន្រះអនុសាសន៍ 

ពង្រឹងសារៈសំខាន់ន្រសកម្មភាពរបស់សង្គមសុីវិល និងតួនាទីរបស់ពួកគ្រនៅក្នុងការកសាង 

សមត្ថភាព។ ក្នុងករណីផ្ស្រងទៀត អនុសាសន៍អាចចង្អុលពីកង្វះខាតដ្រលមិនត្រូវបានដោះ 

ស្រយដោយកម្មវិធីដ្រលមានស្រប់។ សង្គមសុីវិលដ្រលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពតាមដាន 

និងវាយតម្ល្រ ពីលទ្ធភាពជោគជ័យន្រសកម្មភាពកសាងសមត្ថភាពបន្ថ្រមទៀតដោយ៖

 វាយតម្ល្រថា តើ CSAs មានលទ្ធភាពអនុវត្តសកម្មភាពកសាងសមត្ថភាពឬទ្រ ទាក់ទង

នឹងជំនាញបច្ច្រកទ្រសដ្រលត្រូវការ ធនធានដ្រលមាន និងផលប៉ះពាល់ដ្រលរំពឹងទុក។ ការវិភាគ 

អំពីថាតើសកម្មភាពកសាងសមត្ថភាពថ្មីនឹងកើតឡើងព្រមព្រលជាមួយគ្នានឹងអាទិភាព និងផ្រន 

ការការងររបស់ CSAs ដ្រលបង្កើតបានជាផ្ន្រកមួយន្រការវាយតម្ល្រន្រះ

 វាយតម្ល្រពីតម្រូវការរបស់សា្ថាប័ន និងអង្គការដ្រលជាគោលដៅ  រួមទាំងឆន្ទៈរបស់ពួក

គ្រក្នុងការដោះស្រយបញ្ហាកង្វះសមត្ថភាព សំដៅពង្រឹងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្ស និង
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វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

 វិភាគការបំព្រញបន្ថ្រមជាមួយកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពដទ្រទៀត តម្ល្របន្ថ្រមន្រសកម្ម- 

ភាពថ្មី និងឥទ្ធិពល និងនិរន្តរភាពន្រកម្មវិធីទាំងនះ។ 

បទពិសោធន៍បានបង្ហាញថា អាជា្ញាធររដ្ឋ ក៏ដូចជា CSAs ជារឿយៗ បើកចំហដល់កម្មវិធី 

កសាងសមត្ថភាព ប៉ុន្ត្រន្រះមិនម្រនសុទ្ធត្របានលទ្ធផលតាមការរំពឹងទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិនះ 

ទ្រ។ បរាជ័យគឺអាចដោយសារត្រឆន្ទៈក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនៅមានកម្រិត ការផ្លាស់ប្តូរដ៏ច្រើនសន្ធឹក 

សនា្ធាប់ក្នុងចំណោមអ្នកទទួលផល ព្រំដ្រនកំហិតន្រសកម្មភាពកសាងសមត្ថភាព (ឧទាហរណ៍ 

ភាពគ្មោននិរន្តរភាព គោលដៅមិនច្បស់លាស់ អ្នកទទួលផលមានកម្រិត ចំណ្រះដឹងខុសគ្នាខា្លាំង) 

ឬមានការគួបផ្សុំគ្នាន្រកតា្តោទាំងអស់ន្រះ។ ហានិភ័យទាំងន្រះនឹងត្រូវបានធ្វើការ វាយតម្ល្រយា៉ាងប្រុង 

ប្រយ័ត្ន ក្នុងការរៀបចំតាក់ត្រងកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងវាស់វ្រងពីផលប៉ះពាល់  នៅព្រលវាយ 

តម្ល្រលទ្ធផល។13

ការបញ្ជា្រប និងការសាងសមត្ថភាពដល់កមា្លាំងសន្តិសុខ ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងអំពើ
ហិង្សាផ្លូវភ្រទនៅកូឌីវ័រ (C'te d"Ivoire)

ដោយអនុវត្តតាម UPR របស់  C"te dIvoire ក្នុង ឆ្នាំ២០០៩ អង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាល 

SOS Exclusion បានប្រើអនុសាសន៍ទាំងន្រះដើម្បីបង្កើតផ្រនការសកម្មភាពមួយ ដោយផ្តោតសំ-

ខាន់លើការកសាងសមត្ថភាពខាងសិទ្ធិមនុស្សសម្រប់នគរបាល និងកងទ័ព។ ប្រធានអង្គការ 

ន្រះបានពន្យល់ថា “យើងបានរៀបចំសិកា្ខាសាលាពីរលើកស្តីពីអនុសាសន៍ UPR ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិ 

ស្ត្រី” ។ “ន្រះជាឱកាសមួយ ដើម្បីវាយតម្ល្រសា្ថានភាពន្រការអនុវត្តអនុសាសន៍ទាំងនះជាមួយតួ 

អង្គសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជាក្រសួងសាមគ្គីភាព គ្រួសារ ស្ត្រី និងកុមារ ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងអង្គការ 

សហប្រជាជាតិដើម្បីស្រ្តី(UN Women)”។ បនា្ទាប់មក មានយុទ្ធនាការគៀងគរសង្គមប្រឆំងនឹង 

អំពើហិង្សាផ្លូវភ្រទ ដ្រលជាអនុសាសន៍មួយរបស់ UPR។ “យុទ្ធនាការន្រះបានផ្តល់ឲ្យយើងនូវ 

ឱកាស ដើម្បីប្រមូលផ្តុំតួអង្គសង្គមសុីវិល ម្រដឹកនាំសាសនា ក្រសួង សាមគ្គីភាព និងក្រសួងយុត្តិ- 

ធម៌ក៏ដូចជាសហគមន៍ដ្រលជាកន្ល្រងកំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការន្រះ”។ 

13  សម្រប់ការណ្រនាំស្តីពីការវាយតម្ល្រការបណ្តុះបណា្តាលសិទ្ធិមនុស្ស សូមមើលការវាយតម្ល្រសកម្មភាពបណ្តុះបណា្តាល
   សិទ្ធិមនុស្ស (ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ HR/P/PT/18).
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៤.១២. ការបញ្ចូលទស្សនទាន យ្រនឌ័រទៅក្នុងសកម្មភាពតាមដាន

សំណួរទាំងឡាយខាងក្រមន្រះ អាចជួយដាក់បញ្ចូលយ្រនឌ័រ នៅព្រលកំណត់អាទិភាព 

ដល់សកម្មភាពតាមដានបន្ត៖

 តើអនុសាសន៍ជាអាទិភាព និងសកម្មភាពតាមដាន ដ្រលពាក់ព័ន្ធ ប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីភាគ 

ច្រើន និង/ឬបុរសដ្ររឬទ្រ?

 តើទស្សនទានយ្រនឌ័រត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងអន្តរាគមន៍ជាអាទិភាពដូចម្ត្រច? តាម 

រយៈសកម្មភាពជាក់លាក់ខាងយ្រនឌ័រ និង/ឬតាមរយៈការបញ្ជា្របយ្រនឌ័រ?

 តើមា្ចាស់សិទ្ធិខ្លះ ទទួលរងការរីសអើងជាច្រើនប្រភ្រទ ដ្ររឬទ្រ? តើសកម្មភាពតាមដាន  

នឹងជួយដោះស្រយសា្ថានភាពរបស់ពួកគ្របានដ្ររឬទ្រ?

 តើសកម្មភាពដ្រលបានគ្រងសដំៅផ្តលអ់ណំាចឲ្យមា្ចាសស់ទិ្ធ ិនងិប្រយទុ្ធប្រឆងំការរសី 

អើង និងវិសមភាពយ្រនឌ័រ ដ្ររឬទ្រ?

 តើមានការពិគ្រះយោបល់ជាមួយមា្ចាស់សិទ្ធិផ្ស្រងៗ ដើម្បី កំណត់អាទិភាពអន្តរាគមន៍ 

ឬទ្រ? នៅព្រលអនុវត្តសកម្មភាពតាមដាន ៖ 

 ប្រមូល និងរាយការណ៍ទិន្នន័យដ្រលបំប្រកតាមភ្រទ និងធាតុផ្សំផ្ស្រងៗទៀតន្រភាព 

ចម្រុះ ដូចជា អាយុ ជាតិពិន្ធុ ពិការភាព សា្ថានភាព ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម ។ល។

 នៅព្រលគ្មោនព័ត៌មានដ្រលជាក់លាក់ចំពោះយ្រនឌ័រ  ត្រូវបញ្ជាក់ពីកង្វះខាតនៅក្នុង 

ការរាយការណ៍។ 

 នៅព្រលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ ការបណ្តុះបណា្តាល និងសកម្មភាពកសាងសមត្ថភាព៖ ត្រូវ 

ធានាតលុ្យភាពយ្រនឌរ័នៅក្នងុការចលូរមួ នងិគ្របូង្គល ឬធនធានមនសុ្ស  បរយិាកាសវ្រទយតិភាព 

យ្រនឌ័រ និង (ទីកន្ល្រង ក្របខណ្ឌព្រលវ្រលា) ខ្លឹមសារ និងវិធីសាស្ត្រវ្រទយិតភាពយ្រនឌ័រ;

 ធ្វើការវិភាគយ្រនឌ័រលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ;

 ធ្វើការជាមួយដ្រគូវ្រទយិតភាពយ្រនឌ័រ;

 ក្នុងការតស៊ូមតិ និងសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង៖ រាប់បញ្ចូលសារស្តីពីសមភាព 

យ្រនឌ័រ និងប្រើប្រស់ភាសា និងរូបភាពវ្រទយិតភាពយ្រនឌ័រ។ 
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វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

៤.១៣. ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរួមបញ្ចូល ភាពចម្រុះ និងលទ្ធភាពអាច  
 ទទួលបាន 

 នៅព្រលធ្វើផ្រនការ និងអនុវត្តសកម្មភាពតាមដាន៖

 ត្រូវដាក់បញ្ចូលភាគីពាក់ព័ន្ធចម្រុះ

 ធានាថា ភាពចម្រុះន្រទស្សនវិស័យត្រូវបានគ្រសា្តោប់ និងបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងសកម្ម

ភាពតាមដាន

 ពិចារណាលទ្ធភាពអាចទទួលបាន សម្រប់ការចូលរួមរបស់មនុស្សដ្រលមានសាវតា

ផ្ស្រងៗគ្នា រាប់ទាំងក្រុមជនភាគតិច និងជនពិការ និងចាត់វិធានការរៀបចំឯកសារ និងធនធាន 

ផ្ស្រងៗសម្រប់ ជនពិការ។ 

៤.១៤. ការប្រើប្រស់អនុសាសន៍នៅក្នុងចំណាត់ការរបស់តុលាការ  
 និងបណ្តឹងវិវាទ 

CSAs ជាច្រើនគំទ្របុគ្គលនិងក្រុមទាំងឡាយ ដ្រលទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគ្រ តាមរយៈយន្ត 

ការតុលាការ ឬយន្តការដ្រលមានមុខងរជាតុលាការនៅថា្នាក់ជាតិ តំបន់ និងអន្តរជាតិ។ ន្រះអាចរួម 

បញ្ចូលជំនួយផ្ន្រកច្បប់សម្រប់ដើមបណ្តឹង ទស្សនៈរបស់អ្នកច្បប់ ការកសាងសមត្ថភាពចៅក្រម 

ព្រះរាជអាជា្ញា ម្រធាវី និងអ្នកប្រកបវិជា្ជាជីវៈច្បប់ ដើម្បីអនុវត្តច្បប់សិទ្ធិមនុស្ស ឬជម្រុញ លើកទឹក   

ចិត្តឲ្យប្រើប្រស់ច្បប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ដោយសកម្មជន និងតុលាការ។ 

ការប្រើប្រស់ និងការជម្រុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើច្បប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ក្នុងដំណើរការ 

ក្តនីៅតលុាការនៅថា្នាកជ់ាត ិនងិតបំនអ់ាចពង្រងឹយតុ្តសិាស្ត្រសទិ្ធមិនសុ្ស។             ការបកស្រយបទប្បញ្ញត្ត ិ

សន្ធិសញ្ញាដ្រលមាននៅក្នុងស្រចក្តីអធិប្បយទូទៅរបស់សា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញា ជាឧទាហរណ៍អាចផ្តល់ 

ជាពន្លឺអំពីអ្វីដ្រលជាសិទ្ធិជាក់លាក់មួយ ហើយអាចត្រូវបានតុលាការជាតិធ្វើការពិចារណាក្នុងការ

សម្រចលើករណីផ្ស្រងៗ។ ស្រដៀងគ្នាន្រះដ្ររ ការនិយាយយោងទៅអនុសាសន៍ជាក់លាក់របស់

យន្តការសិទ្ធិមនុស្សអាចជួយពង្រឹងការទាមទាររបស់មា្ចាស់សិទ្ធិ។ 
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ការទាមទារសិទ្ធិទទួលបានឱសថគ្មោនយីហោ ប្រទ្រសក្រនយា៉ា
 

នៅថ្ង្រទី២០ ខ្រម្រសា ឆ្នាំ២០១២ សាលក្រមដ៏ល្រចធ្លាមួយរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់ 

ក្រនយា៉ា បានសម្រចថា ផ្ន្រកមួយចំនួនន្រច្បប់ប្រឆំងផលិតផលក្ល្រងកា្លាយ ឆ្នាំ ២០០៨ មិនអនុវត្ត 

ចំពោះឱសថគ្មោនយីហោនះទ្រ ដូច្ន្រះ វាផ្តល់ការការពារដល់ការទទួលបានការព្យាបាលដ្រល 

មានតម្ល្រសមស្រប។ សំណុំរឿងន្រះ បានធ្វើឡើងដោយមនុស្សបីនាក់ដ្រលមានផ្ទុកម្ររោគ 

អ្រដស៍។ KELIN ជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយ ដ្រលធ្វើការដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស

ពាក់ព័ន្ធនឹងម្ររោគអ្រដស៍នៅអាហ្វ្រិកខាងកើត  បានផ្តល់ការគំទ្រផ្ន្រកស្រវជ្រវដល់ក្រុមប្រឹក្សា 

អ្នកបញ្ជូនញ្ញត្តិ (lead counsel of the petitioners)។ បន្តតាំងពីឆ្នាំ២០០៩ មក សំណុំរឿងន្រះ  

បានលើកយកទឡ្ហីករតទល់នឹងទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បប់ប្រឆំងផលិតផលក្ល្រងកា្លាយឆ្នាំ២០០៨ ដ្រលគំ-

រាមកំហ្រងដល់ការនាំចូលឱសថគ្មោនយីហោ  រួមទាំងឱសថពន្យាជីវិត (ARVs) សម្រប់អ្នកផ្ទុក 

ម្ររោគអ្រដស៍។ អ្នករាយការណ៍ពិស្រស អ.ស.ប ស្តីពីសិទ្ធិសុខភាព បានធ្វើសារណាការពារ (an 

amicus brief) ដ្រលត្រូវបានគ្រដកស្រង់នៅក្នុងសាលក្រមផងដ្ររ។

នៅក្នងុសាលក្រមរបស់លោកស្រ ីលោកស្រចីៅក្រម ងូជី (Ngugi) បានសម្រចថាកម្មសិទ្ធិ 

បញ្ញាមិនគួរមានអានុភាពលុបចោលសិទ្ធិរស់រានមានជីវិត សិទ្ធិសុខភាព និងសិទ្ធិទទួលបាន 

ស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរជាមនុស្ស ដ្រលមានច្រងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ក្រនយា៉ាឡើយ។ ដូច្ន្រះ មា្ចាស់ប្រកាស 

នីយបត្រតក្កកម្ម នឹងមិនអាចប្រើច្បប់ន្រះ ដើម្បីរារាំងដល់ការនាំចូលឱសថគ្មោនយីហោ  ដូចដ្រល

អ្នកបញ្ជូនញ្ញត្តិមានការភ័យខា្លាចឡើយ។14

៤.១៥. ការច្រករំល្រកលទ្ធផលន្រសកម្មភាពតាមដាន និងការ  
 អនុវត្តល្អៗ

ច្បប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ និងយន្តការពាក់ព័ន្ធអាចត្រូវបានគ្រយល់ឃើញថាស្ថិតនៅឆ្ងាយ

ពីសា្ថានភាពពិតរបស់មា្ចាស់សិទ្ធិ។ តើអនុសាសន៍របស់អ្នកជំនាញឯករាជ្យនៅទីក្រុងហ៊្សឺណ្រវ មាន

ឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋធម្មតា ឬទ្រ? តើអនុសាសន៍ទាំងន្រះអាចមានឥទ្ធិពលវិជ្ជ

មានទៅលើឥរិយាបថរបស់អ្នកកាន់កាតព្វកិច្ចដ្រលអាចមិនសា្គល់សា្ថាប័ន សន្ធិសញ្ញា ឬមិនដឹងអំពី

ការងររបស់អ្នករាយការណ៍ពិស្រស ឬទ្រ? ប៉ុន្ត្រការផ្លាស់ប្តូរអាចកើតមាន និងពិតជាអាចកើត 

មានក្នុងករណីជាច្រើន ដោយសារត្រការងរតាមដានរបស់សង្គមសុីវិល។ 

14 សូមមើលសាលក្រម៖ http://bit.ly/L1cEu5 (ថ្ង្រទី២៤ ខ្រកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣)
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វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

ការចងក្រងឯកសារ ការច្រករំល្រក និងការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលន្រសកម្មភាពតាមដាន និង 

ការអនុវត្តល្អ ជំរុញលើកទឹកចិត្តអ្នកដទ្រទៀតឲ្យចូលរួម ចម្លង និងអនុវត្តតាមបទពិសោធន៍ស្រប 

តាមបរិបទ និងអាទិភាពផ្ទាល់របស់ពួកគ្រ។ ព័ត៌មានត្រឡប់ស្តីពីឥទ្ធិពលរបស់យន្តការសិទ្ធិមនុស្ស 

ក៏ត្រូវបានផ្តល់តម្ល្រខ្ពស់ផងដ្ររ ដោយអ្នកជំនាញដ្រលបម្រើការឲ្យយន្តការទាំងន្រះ។

ការច្រករំល្រកធនធាន និងការអនុវត្តទាក់ទងនឹងការដាក់បណ្តឹងករណីសិទ្ធិ 
មនុស្សក្នុងកិច្ចគំពារសុខភាពអ្នកជំងឺនៅអឺរ៉ុបខាងកើត និងអាសុីកណា្តាល

សិទ្ធិមនុស្សក្នុងគម្រងកិច្ចគំពារសុខភាពអ្នកជំងឺ បង្កើតមគ្គុទ្ទ្រសក៍ អ្នកប្រកបវិជា្ជាជីវៈ 

ប្រចាំប្រទ្រសសម្រប់ម្រធាវី ដ្រលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដាក់បណ្តឹងករណីសិទ្ធិមនុស្ស ក្នុងនាម 

អ្នកជំងឺ។ មគ្គុទ្ទ្រសក៍ន្រះមានលក្ខណៈជាក់ស្ត្រង ដោយគ្របដណ្តប់ទាំងលើបណ្តឹងវិវាទក្នុងប្រព័ន្ធ 

តុលាការ និងទាំងលើយន្តការក្រប្រព័ន្ធតុលាការ ដូចជា មន្រ្តីការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ និងសា្ថាប័ន 

ច្រញអាជា្ញាប័ណ្ណវ្រជ្ជសាស្រ្ត និងការពិនិត្យមើលសិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកជំងឺ និងអ្នកផ្តល់ 

ស្រវា នៅថា្នាក់ជាតិ ថា្នាក់តំបន់ និងថា្នាក់អន្តរជាតិ រួមទាំងការត្រួតពិនិត្យពីយុត្តិសាស្ត្ររបស់សា្ថាប័ន

សន្ធិសញ្ញា និងការងររបស់នីតិវិធីពិស្រស។ 

គម្រងន្រះក៏មានសហគមន៍ប្រកបវិជា្ជាជីវៈមួយ (community of practice) ផងដ្ររ 

ដ្រលជាទីកន្ល្រងគ្រហទំហ័រ ដើម្បីច្រករំល្រកអត្ថបទឯកសារ និងធនធានផ្ស្រងៗ។ សហគមន៍ប្រកប 

វិជា្ជាជីវៈន្រះ មានបីផ្ន្រកធំៗ គឺ៖ ការបង្រៀនច្បប់និងសុខភាព ការបណ្តុះបណា្តាលសិទ្ធិមនុស្ស 

ក្នុងការថ្រទាំអ្នកជំងឺ និងឧបករណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។15

៤.១៦. ការចូលរួមជាមួយនីតិវិធីតាមដាន និងការអនុវត្ត ដ្រលមាន 
 ស្រប់របស់យន្តការសិទ្ធិមនុស្ស

នីតិវិធីតាមដាន និងការអនុវត្ត ដ្រលដឹកនាំដោយយន្តការសិទ្ធិមនុស្ស ពឹងផ្អ្រកលើកិច្ច   

សហប្រតិបត្តិការរបស់រដា្ឋាភិបាលនានា ក៏ដូចជា ការចូលរួមរបស់ CSO។ ផ្ន្រកន្រមគ្គុទ្ទ្រសក៍ខាង 

ក្រមន្រះ រៀបរាប់អំពីនីតិវិធី និងការអនុវត្តការតាមដានដ្រលមានស្រប់។ 

15 មាននៅលើវ្របសាយ http://health-rights.org/
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៥. នីតិវិធីតាមដាន និងការអនុវត្តរបស់យន្តការសិទ្ធិមនុស្ស

ការបា៉ាន់ប្រមាណការផ្លាស់ប្តូរដ្រលធ្វើតាមអនុសាសន៍សិទ្ធិមនុស្ស ការសិក្សាអំពីអ្វីដ្រល  

បានកើតឡើងបនា្ទាប់ពីយន្តការសិទ្ធិមនុស្សបានពិនិត្យប្រទ្រសណាមួយ  ក្រមនីតិវិធីរបស់ខ្លួន  ការ

ស្វ្រងយល់អំពីផលប៉ះពាល់លើមូលដា្ឋាន  ន្រសា្ថាបត្យកម្មសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ 

គឺជាចំណាប់អារម្មណ៍ និងគោលដៅស្នូលមួយរបស់យន្តការសិទ្ធិមនុស្ស។ ចាប់តាំងពីការចាប់ 

បដិសន្ធិមក យន្តការទាំងអស់បានដឹងថា អត្ថន័យរបស់ពួកគ្រគឺស្ថិតនៅលើការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន 

ដ្រលពួកគ្រអាចបង្កើតឡើង ឬជំរុញឲ្យមាន។ ភស្តុតាងន្រការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន គឺជាភស្តុតាងន្រ

ប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកគ្រ។ “ការស្វ្រងរកភស្តុតាង”  ន្រះ បាននាំមកនូវការបង្កើតឲ្យមានទម្រង់ 

ផ្ស្រងៗន្រការតាមដាន ដ្រលយន្តការនីមួយៗបានបង្កើតឡើង។ ការតាមដានខ្លះ ត្រូវបានរៀបចំជា 

ផ្លូវការតាមនីតិវិធីដ្រលមាន ដូចជានីតិវិធីតាមដានស្រចក្តីសង្ក្រតចុងក្រយរបស់សា្ថាប័នសន្ធិ- 

សញ្ញាផ្ស្រងៗ។ ការតាមដានខ្លះទៀត គឺជាការអនុវត្តដ្រលមានជាទៀងទាត់  ដូចជារបាយការណ៍

តាមដានស្តីពីទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទ្រស  ដ្រលបង្កើតឡើងដោយអ្នករាយការណ៍ពិស្រសមួយ 

ចំនួន។  នៅក្នុងករណីខ្លះទៀត  ការតាមដានអាចជាគំនិតផ្តួចផ្តើមចំពោះកិច្ចមួយ ឧទាហរណ៍សិកា្ខា 

សាលាថា្នាក់តំបន់ដើម្បីច្រករំល្រកបទពិសោធន៍នៅក្នុងការអនុវត្តអនុសាសន៍សិទ្ធិមនុស្ស ។ ផ្ន្រក 

ទាំងខាងក្រមន្រះ រៀបរាប់អំពីវិធីទាំងន្រះកាន់ត្រលម្អិតថ្រមទៀត។ 

៥.១.   សា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្ស

នីតិវិធីតាមដានស្រចក្តីសង្ក្រតចុងក្រយ
សា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញា បានរៀបចំឲ្យមាននីតិវិធីដើម្បីជួយរដ្ឋភាគីអនុវត្តអនុសាសន៍ ដ្រលមាន 

នៅក្នុងស្រចក្តីសង្ក្រតចុងក្រយ ឬស្រចក្តីសម្រចលើករណីបណ្តឹងផ្ស្រងៗដ្រលបញ្ជូនមកក្រម

នីតិវិធីបណ្តឹងលក្ខណៈជាបុគ្គល។ សា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់តម្រូវឲ្យរដ្ឋទាំងឡាយលើកអំពីការ

តាមដាននៅក្នុងរបាយការណ៍តាមកាលកំណត់របស់ខ្លួនស្តីពីការអនុវត្ត។ គណៈកមា្មោធិការប្រឆំង 

ទារុណកម្ម (CAT) គណៈកមា្មោធិការបំបាត់ការរីសអើងពូជ សាសន៍(CERD) គណៈកមា្មោធិការសិទ្ធិ 

មនុស្ស (គណៈកមា្មោធិការស.ម) គណៈកមា្មោធិការលុបការបំបាត់ការរីសអើងប្រឆំងនឹងស្ត្រីភ្រទ 

(CEDAW) និងគណៈកមា្មោធិការស្តីពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ (CED) បានអនុម័តនីតិវិធីតាមដាន 

ផ្លូវការ។ នៅក្នុងស្រចក្តីសង្ក្រតចុងក្រយរបស់ពួកគ្រ សា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញាទាំងប្រំន្រះស្នើសុំឲ្យរដ្ឋ

ទាំងឡាយរាយការណ៍ត្រឡប់មកវិញក្នុងអំឡុងព្រលមួយឆ្នាំ (ពីរឆ្នាំក្នុងករណី CEDAW) អំពីវិធាន 

ការដ្រលបានចាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងអនុសាសន៍ជាក់លាក់ ឬ “កង្វល់ជាអាទិភាព” ដ្រលអាច 
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វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

អនុវត្តបានឆប់រហ័ស។ គណៈកមា្មោធិការទាំងន្រះ ត្រងតាំងអ្នករាយការណ៍ ឬអ្នកសម្របសម្រួល 

មួយរូបដើម្បីធ្វើការតាមដាន ដ្រលទទួលខុសត្រូវវាយតម្ល្ររបាយការណ៍តាមដានដ្រលរដ្ឋភាគីបាន   

ដាក់បញ្ជូនមក  និងដាក់របាយការណ៍ទាំងន្រះដូនគណៈកមា្មោធិការ។ សមាជិកមួយចំនួនន្រសា្ថាប័ន 

សន្ធិសញ្ញា បានបំព្រញទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋភាគីតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋ  ដើម្បីតាមដានរបាយ 

ការណ៍ និងការអនុវត្តស្រចក្តីសង្ក្រតចុងក្រយ។  ចំណ្រកឯគណៈកមា្មោធិការសិទ្ធិមនុស្សវិញ នៅ

ព្រលបានទទួលរបាយការណ៍តាមដានពីភាគីរដ្ឋមួយ  អ្នករាយការណ៍ពិស្រសទទួលបន្ទុកកិច្ចការ 

តាមដាន រៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពមួយនៅសម័យប្រជុំនីមួយៗ ដ្រលដាក់បញ្ចូលស្រចក្តី 

សង្ខ្របន្ររបាយការណ៍ តាមដានរបស់រដ្ឋភាគី និងព័ត៌មានពី CSOs និងពីប្រភពដទ្រទៀត 

ក៏ដូចជាការវាយតម្ល្រ របស់គណៈកមា្មោធិការផ្អ្រកលើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យវាយតម្ល្រតាមដានរបស់ 

គណៈកមា្មោធិការ (សូមមើលតារាងខាងក្រម)។ គណៈកមា្មោធិការន្រះ ជូនដំណឹងបន្ថ្រមដល់រដ្ឋ

ភាគីអំពីការសម្រចលើរបាយការណ៍តាមដាន។ ប្រសិនបើរដ្ឋភាគីមួយមិនសហការជាមួយ 

នីតិវិធីតាមដាន ឬអនុម័តវិធានការដ្រលគណៈកមា្មោធិការមិនព្រញចិត្ត អ្នករាយការណ៍អាចស្នើសុំឲ្យ 

មានជំនួបប្រជុំមួយជាមួយតំណាងមួយរូបន្ររដ្ឋភាគីនះ។ 

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវាយតម្ល្រការតាមដានរបស់គណៈកមា្មោធិការសិទ្ធិមនុស្ស

ការឆ្លើយតប/ចំណាត់ការព្រញចិត្ត

A  ការឆ្លើយតបព្រញចិត្តភាគច្រើន

ការឆ្លើយតប/ចំណាត់ការព្រញចិត្តដោយអន្លើ
B1    វិធានការជាក់លាក់ត្រូវបានចាត់ឡើង ប៉ុន្ត្រត្រូវការព័ត៌មានបន្ថ្រម

B2   វិធានការដំបូងត្រូវបានចាត់ឡើង  ប៉ុន្ត្រត្រូវការព័ត៌មានបន្ថ្រម

ការឆ្លើយតប/ចំណាត់ការ មិនព្រញចិត្ត
C1  ការឆ្លើយតបត្រូវបានទទួល  ប៉ុន្ត្រវិធានការដ្រលបានចាត់ឡើង  មិនអនុវត្តអនុសាសន៍

C2  ការឆ្លើយតបត្រូវបានទទួល  ប៉ុន្ត្រមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអនុសាសន៍

គ្មោនកិច្ចសហការជាមួយគណៈកមា្មោធិការ
D1 មិនមានការឆ្លើយតបត្រូវបានទទួលតាមកាលបរិច្ឆ្រទកំណត់ ឬ មិនមានការឆ្លើយតបទៅ

នឹងសំណួរជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងរបាយការណ៍

D2  មិនមានការឆ្លើយតបត្រូវបានទទួល  បនា្ទាប់ពីធ្វើការរំលឹក

វិធានការដ្រលចាត់ឡើង គឺផ្ទុយពីអនុសាសន៍របស់គណៈកមា្មោធិការ
E ការឆ្លើយតបបង្ហាញថា វិធានការដ្រលបានចាត់ឡើង គឺផ្ទុយពីអនុសាសន៍របស់គណៈ  

 កមា្មោធិការ
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មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

 
តើសង្គមសុីវិលអាចចូលរួមបានដូចម្ត្រច?
ស្រដៀងគ្នានឹងរបាយការណ៍ “ស្រមោល” ឬ “ជំនួស” ដ្រលបានដាក់ជូនសម្រប់ធ្វើការ 

ពិចារណាដល់របាយការណ៍ និងបញ្ជីបញ្ហារបស់ភាគីរដ្ឋដ្ររ  CSAs អាចបញ្ជូនព័ត៌មានក្នុងក្រប 

ខណ្ឌន្រនីតិវិធីតាមដាន។ ក្នុងករណីន្រះ ឯកសារដ្រលបញ្ជូនគួរផ្តោតជាក់លាក់ទៅលើអនុសាសន៍ 

ដ្រលបានកំណត់នៅក្នុងស្រចក្តីសង្ក្រតចុងក្រយសម្រប់នីតិវិធីតាមដាន និងមានព័ត៌មានច្បស់ 

លាស1់6  អំពីវិធានការដ្រលអាជា្ញាធរបានចាត់ឡើង និងវាយតម្ល្រអំពីប្រសិទ្ធភាពន្រវិធានការទាំង 

នះ។ ការខកខានណាមួយក្នុងការចាត់វិធានការចាំបាច់ ដើម្បីអនុវត្តអនុសាសន៍ទាំងន្រះ ក៍អាច 

លើកឡើងផងដ្ររ។ CSAs អាចផ្តល់យោបល់អំពីការឆ្លើយតបដ្រលរដ្ឋបានផ្តល់។ ការដាក់របាយ 

ការណ៍របស់ CSA ជូននីតិវិធីតាមដាន ត្រូវអនុវត្តតាមវិធានដូចគ្នាស្តីពីការដាក់របាយការណ៍ដ្រល

បានផ្តល់ សម្រប់ពិចារណាទៅលើរបាយការណ៍ និងបញ្ជីបញ្ហារបស់រដ្ឋភាគី ហើយត្រូវបានចាត់ទុក 

ថា ជាឯកសារសាធារណៈ និងមាននៅលើវ្របសាយរបស់ OHCHR ឬជាឯកសារសមា្ងាត់ ប្រសិនបើ 

មានការស្នើសុំពីអង្គការដ្រលបានដាក់ជូននះ។ 

ការប្រើប្រស់ស្រចក្តីសង្ក្រតចុងក្រយរបស់ CRC  នៅថា្នាក់ជាតិ

ដើម្បីលើកកម្ពស់វិធីសាស្រ្តលក្ខណៈជាវដ្ត(វិលជុំ) ក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការរាយការ

ណ៍របស់គណៈកមា្មោធិការសិទ្ធិកុមារ(CRC) និងដើម្បីលើកទឹកចិត្តសង្គមសុីវិលប្រើអនុសាសន៍ 

របស់ CRC ឲ្យបានព្រញល្រញនៅក្នុងការងរតស៊ូមតិរបស់ខ្លួន   អង្គការ Child Rights Connect 

បានចងក្រងករណីសិក្សាមួយចំនួនស្តីពីសកម្មភាពតាមដានដ្រលធ្វើឡើងដោយ CSAs និង 

សា្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិ។17

សមាជិកសា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញាក៏អាចចូលរួមផងដ្ររ នៅក្នុងសិកា្ខាសាលាថា្នាក់តំបន់ អនុតំបន់ 

ឬថា្នាក់ជាតិ ស្តីពីការអនុវត្តដ្រលរៀបចំឡើងដោយសង្គមសុីវិល ទីភា្នាក់ងរ អ.ស.ប និងការិយាល័យ 

OHCHR  ឬរដា្ឋាភិបាល។ ការចូលរួមរបស់សង្គមសុីវិលក្នុងសិកា្ខាសាលាទាំងន្រះ ត្រូវបានជម្រុញ 

លើកទឹកចិត្ត។ 

16 គណៈកមា្មោធិការ សុី ដ ស្នើថា របាយការណ៍ដាក់បញ្ជូនមិនត្រូវឲ្យលើសចំនួនអតិបរមា ៣.៥០០ ពាក្យឡើង។
17 មាននៅលើវ្របសាយ  www.childrightsnet.org/NGOGroup/CRC/FollowUp/
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មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

ទស្សនកិច្ចតាមដានរបស់អនុគណៈកមា្មោធិការបង្ការទារុណកម្ម

អនុគណៈកមា្មោធិការបង្ការទារុណកម្ម (SPT) ដ្រលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ក្រម

ពិធីសារបន្ថ្រមន្រអនុសញ្ញាប្រឆំងទារុណកម្ម  បំព្រញទស្សនកិច្ចស្វ្រងរកការពិតទៅកាន់កន្ល្រងឃុំ

ឃំងផ្ស្រងៗ  និងកន្ល្រងដទ្រទៀតដ្រលមានការដកហូតសិទ្ធិស្ររីភាពនៅក្នុងទឹកដីន្ររដ្ឋភាគី  

រួមទាំងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាល  ពន្ធនាគរ  សា្ថាប័នគំពារសង្គម និងសា្ថាប័នគំពារសុខភាពផ្លូវចិត្ត ។ នៅ

ព្រលបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទ្រស  អនុគណៈកមា្មោធិការន្រះបញ្ជូនអនុសាសន៍ និងការ

រកឃើញរបស់ខ្លួនទៅកាន់រដ្ឋភាគី តាមរយៈរបាយការណ៍សមា្ងាត់។

ប្រសិនជា  SPT  យល់ថា សមស្រប  ខ្លួនអាចស្នើសុំធ្វើទស្សនកិច្ចតាមដានរយៈព្រលខ្លីមួយ 

បនា្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចទៀងទាត់នះ។ នៅក្នុងខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ២០១០  SPT បានធ្វើទស្សនកិច្ចតាមដាន

លើកដំបូងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទ្រសអ៊ុយរា៉ាហា្គយ ដ្រលក្នុងនះសង្គមសុីវិលក៍បានចូលរួមដ្ររ។

ការតាមដានស្រចក្តីសម្រចស្តីពីបណ្តឹងលក្ខណៈជាបុគ្គល
ក្រមកាលៈទ្រសៈមួយចំនួនសា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្ស ក៏អាចពិចារណាទៅលើបណ្តឹង 

ឬការទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈបុគ្គលផងដ្ររ។18 ក្រមនីតិវិធីន្រះ បុគ្គលណាដ្រលអះអាងថាសិទ្ធិ 

របស់ខ្លួនក្រមសន្ធិសញ្ញាជាក់លាក់ណាមួយ ត្រូវបានគ្ររំលោភ អាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងមកសា្ថាប័ន

សន្ធិសញ្ញាប្រឆំងនឹងរដ្ឋមួយដ្រលជាភាគីន្រលិខិតូបករណ៍ន្រះ និងដ្រលបានទទួលសា្គល់សមត្ថ-

កិច្ចរបស់សា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញាដើម្បីពិចារណាលើពាក្យបណ្តឹងពីបុគ្គល។ ជាដំបូង ពាក្យបណ្តឹងនឹង  

ត្រូវបានវាយតម្ល្រដោយផ្អ្រកលើលក្ខខណ្ឌន្រការទទួលយកមកពិនិត្យពិចារណា។ ប្រសិនបើអាច 

ទទួលយកបានពាក្យបណ្តឹងនះនឹងត្រូវបានពិចារណាទៅលើអង្គស្រចក្តីរបស់វា ហើយសា្ថាប័ន 

សន្ធិសញ្ញាច្រញស្រចក្តីសម្រចមួយអំពីថា តើពិតជាមានការរំលោភទៅលើបទប្បញ្ញត្តិណាមួយន្រ

សន្ធិសញ្ញាបានកើតឡើងដ្ររឬទ្រ។ ប្រសិនបើសា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញាសម្រចថា  អ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងគឺជា

ជនរងគ្រះដោយអំពើរំលោភណាមួយសា្ថាប័នន្រះ តម្រូវឲ្យរដ្ឋផ្តល់ព័ត៌មានជាធម្មតាក្នុងអំឡុង 

ព្រលប្រំមួយខ្រ អំពីវិធានការដ្រលរដ្ឋបានចាត់ឡើង ដើម្បីអនុវត្តស្រចក្តីសម្រចរបស់សា្ថាប័នសន្ធិ 

សញ្ញា។ បនា្ទាប់មកការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋ នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ្នកដាក់ពាក្យបណ្តឹង ដ្រលគត់អាច

ផ្តល់ស្រចក្តីសង្ក្រតអំពីការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋ។

18 គិតត្រឹមខ្រកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ នីតិវិធីន្រះមានកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពី
ការបំបាត់រាល់ទម្រង់ន្រការរីសអើងពូជសាសន៍ អនុសញ្ញាប្រឆំងទារុណកម្ម អនុសញ្ញាស្តីពីការបំបាត់រាល់ទម្រង់ ន្រការរីសអើង 
ប្រឆំងនឹងស្ត្រីភ្រទ អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារជនគ្រប់រូបពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ កតិកាសញ្ញា អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិ ស្រដ្ឋកិច្ច 
សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ និងអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ។ នីតិវិធីន្រះ នឹងចូលជាធរមានសម្រប់អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារ 
សិទ្ធិពលករទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ និងសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់របស់ពួកគ្រ និងសម្រប់អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ នៅព្រលរដ្ឋភាគីចំនួន 
១០ បានធ្វើស្រចក្តីប្រកាសចាំបាច់ក្រមមាត្រ៧៧ ន្រអតីតពិធីសារបន្ថ្រម ហើយបានផ្តល់សចា្ចាប័នលើពិធីសារបន្ថ្រមចុងក្រយ 
បំផុតន្រអនុសញ្ញាន្រះ។
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មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

សា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញាខ្លះ ជាពិស្រស គណៈកមា្មោធិការសិទ្ធិមនុស្ស CAT CERD និង CEDAW 

បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តនីតិវិធី ដើម្បីឃ្លាំមើលការអនុវត្តស្រចក្តីសម្រចរបស់គណៈកមា្មោធិការ។ នីតិវិធី 

ប្របន្រះ  មាននៅក្នុងការត្រងតាំងអ្នករាយការណ៍មួយរូប ដ្រលមានភារកិច្ចតាមដានការអនុវត្ត 

ស្រចក្តីសម្រច។ នីតិវិធីទាំងន្រះ ត្រូវបានត្រងតាំងសម្រប់រយៈព្រលមួយ ឬ ក្នុងករណី CEDAW 

ដើម្បីតាមដានករណីជាក់លាក់មួយចំនួន។ នៅព្រលមានការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋទៅលើវិធានការ  

ដ្រលបានចាត់ឡើងដើម្បីអនុវត្តស្រចក្តីសម្រច មិនព្រញចិត្ត ឬមិនបានកើតឡើង អ្នករាយការណ៍

អាចធ្វើការពិគ្រះយោបល់ជាមួយអ្នកតំណាងការទូតរបស់រដ្ឋភាគី ជាធម្មតា អ្នកការទូតន្រប្រសក-

កម្មអចិន្ត្រយ៍នៅក្នុងក្រុងហ្សុឺណ្រវ ឬញូវយ៉ក។ 

តើសង្គមសុីវិលអាចចូលរួមដោយវិធីណា?
 ក្នុងករណី CSAs ពាក់ព័ន្ធក្នុងបណ្តឹងបុគ្គល (ឧទា. ពីព្រះពួកគ្របានជួយមា្ចាស់បណ្តឹងក្នុង 

ការដាក់ញ្ញត្តិ) ពួកគ្រអាចផ្តល់ព័ត៌មានអំពីថាតើស្រចក្តីសម្រចនះ ត្រូវបានគ្រអនុវត្តយា៉ាងដូច 

ម្ត្រច?

វាយតម្ល្រការអនុវត្តស្រចក្តីសម្រចសិទ្ធិមនុស្ស

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១០ អង្គការគំនិតផ្តួចផ្តើមយុត្តិធម៌សង្គមចំហ (Open Society Justice Ini-

tiative) បានបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ “ពីសាលក្រមទៅយុត្តិធម”៌ (From judgment to jus-

tice) - អនុវត្តស្រចក្តីសម្រចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ និងតំបន់ ដ្រលពិនិត្យមើលបញ្ហាប្រឈមក្នុងការ 

ការអនុវត្តស្រចក្តីសម្រចរបស់សា្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ និងតំបន់ ជាអាទិ សា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញា 

អ.ស.ប  ប្រព័ន្ធអាហ្វ្រិក អឺរុ៉ប និងអន្តរអាម្ររិក។ របាយការណ៍ន្រះ ពិចារណាថា ទោះបីជាមាន 

សមិទ្ធផលកាលពី២៥ឆ្នាំកន្លងទៅក្តី ប្រព័ន្ធទាំងអស់ន្រះ ជួបប្រទះឧបសគ្គក្នុងការប្រកា្លាយសាល

ក្រមរបស់ពួកគ្រឲ្យទៅជាការផ្លាស់ប្តូរជាក់ស្ត្រងនៅហ្នឹងកន្ល្រង។ នៅក្នុងករណីជាច្រើន ស្រចក្តី 

សម្រចធំៗមិនទាន់បានផ្តល់នូវកំណ្រទម្រង់ប្រកបដោយអត្ថន័យនៅឡើយទ្រ។ 

នៅព្រលវិភាគលើការអនុវត្តស្រចក្តីសម្រចរបស់សា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញា របាយការណ៍បានរក 

ឃើញថា “ជាទូទៅ ការអនុវត្តដោយជោគជ័យបានកើតឡើងក្នុងករណីទាំងឡាយដ្រលមានចរិត 

នយោបាយខ្ពស ់នងិករណ ីទាងំឡាយដ្រលត្រវូបានប្តងឹប្រឆងំនងឹរដ្ឋ ដ្រលមានប្រព្រណនីតីរិដ្ឋស្មគុ 

សា្មោញ” ។ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ គឺដោយសារត្រសង្គមសុីវិលខា្លាំង 

ដ្រលមានសមត្ថភាពបំព្រញបន្ថ្រមលើកិច្ចខិតខំប្រងឹប្រងតាមដានរបស់គណៈកមា្មោធិការ និងដោយ 

សារត្រមានការប្រើសមា្ពោធផ្ស្រងទៀតនៅក្នុងស្រុក។
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មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

៥.២.   ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស

ការតាមដានអំពីការងររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស
ស្រចក្តីសម្រចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតល្រខ ៦០/២៥១ ដ្រលបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិ 

មនុស្ស (ហៅកាត់ថា ក្រុមប្រឹក្សា) បានសម្រចថា វិធីសាស្ត្រន្រការងររបស់ក្រុមប្រឹក្សាតម្រូវឲ្យ 

មានការពិភាក្សាតាមដានទៅលើអនុសាសន៍ និងការអនុវត្តអនុសាសន៍។ 

ក្រុមប្រឹក្សាតាមដានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដ្រលខ្លួនបានពិភាក្សាតាមរយៈ៖

 លើកអំណះអំណាងជាក់លាក់ដើម្បីតាមដាននៅក្នុងស្រចក្តីសម្រចចិត្ត និងការសម្រច 

ដ្រលក្រុមប្រឹក្សាបានអនុម័ត។ ជាធម្មតា ស្រចក្តីសម្រចចិត្ត (Resolutions) មានបទបញ្ញត្តិ 

ដ្រលច្រងថា ក្រុមប្រឹក្សា “នៅត្រយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាន្រះ” ។ មានន័យថា ប្រធានបទន្រះ 

នឹងនៅត្រជាប្រធានបទមួយ ដ្រលជាកម្មវត្ថុន្រការពិភាក្សាក្នុងក្រុមប្រឹក្សានាសម័យប្រជុំថ្ង្រខាង

មុខ។ 

 រៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននៅក្នុងសម័យប្រជុំទៀងទាត់ និងសម័យប្រជុំពិស្រសផ្អ្រកតាម

ចំណុចន្ររបៀបវារៈដ្រលត្រូវបានលើកឡើងដដ្រលៗ។ ច្បស់ណាស់ ន្រះគឺជាករណីន្រសម័យ 

ប្រជុំទៀងទាត់  ទោះបីជាសម័យប្រជុំពិស្រស ក៏អាចត្រូវបានគ្ររៀបចំឡើងផងដ្ររដើម្បីពិភាក្សា 

អំពីប្រធានបទដូចគ្នា ឬស្រដៀងគ្នាក៏ដោយ (ឧទា. សម័យប្រជុំពិស្រសស្តីពីសា្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស

នៅសាធារណរដ្ឋអារា៉ាប់សុីរី (Syrian Arab Republic) ក្នុងឆ្នាំ២០១១ និង ២០១២)។

 ប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យយន្តការរបស់ខ្លួន រួមទាំងនីតិវិធីពិស្រស ឬអង្គភាពចំណុះ ឬការិយា-

ល័យ OHCHR ដើម្បីត្រូវចាត់វិធានការមួយចំនួនជាក់លាក់ ហើយរាយការណ៍ត្រឡប់ទៅក្រុម 

ប្រឹក្សាវិញ ក្នុងសម័យប្រជុំមួយនៅថ្ង្រខាងមុខ។ ក្រុមប្រឹក្សាន្រះ អាចសម្រចបង្កើតផងដ្ររនូវយន្ត 

ការចំពោះកិច្ចមួយ (ad hoc mechanism) ដូចជាគណៈកម្មការសុើបអង្ក្រត ឬប្រសកកម្មស្វ្រងរក

ការពិតដ្រលមានអាណត្តិសុើបអង្ក្រតការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស និងដាក់របាយការណ៍អំពីការរកឃើញ 

ជូនក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យពិចារណា។ កិច្ចការដទ្រទៀត ដ្រលជាធម្មតា ដោយក្រុមប្រឹក្សាជាអ្នកប្រគល់ 

ឲ្យរួមមានការធ្វើឲ្យសម្រចបាននូវការសិក្សាស្រវជ្រវ ឬការរៀបចំកិច្ចប្រជុំអ្នកជំនាញ ឬគណៈ 

វាគ្មិន។ 

តើសង្គមសុីវិល អាចចូលរួមដោយវិធីណា?
នីតិវិធីតាមដានដ្រលបានរៀបរាប់ខាងលើ គឺជាវិធីសាស្ត្រស្តង់ដាការងររបស់ក្រុមប្រឹក្សា។ 

ដូច្ន្រះ នីតិវិធីសម្រប់ការចូលរួមរបស់សង្គមសុីវិល គឺដូចគ្នា ហើយត្រូវរាប់បញ្ចូលនូវលទ្ធភាព 

សម្រប់អង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាល ទទួលបានឋានៈចូលរួមពិគ្រះយោបល់ជាមួយក្រុមប្រឹក្សា 
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មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម(ECOSOC) ធ្វើស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងផ្ទាល់មាត់ ព្រមទាំង

រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស្របគ្នា។ អង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាលដ្រលមិនធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងហ្សុឺណ្រវ    

ដើម្បីចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស  អាចធ្វើស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ដោយផ្ទាល់ 

មាត់តាមរយៈសារវីដ្រអូសម្រប់ចំណុចខ្លះន្ររបៀបវារៈ។ ដើម្បីទទួលបានការណ្រនាំបន្ថ្រម សូម

មើលកូនសៀវភៅព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យOHCHR សម្រប់សង្គមសុីវិល - អំពីការធ្វើការជាមួយ

កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ និងអំពីមគ្គុទ្ទ្រសក៍អនុវត្តជាក់ស្ត្រងរបស់ការិយាល័យ 

OHCHR សម្រប់សង្គមសុីវិលស្តីពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស19 ក៏ដូចជាគ្រហទំព័ររបស់ការិយាល័យ 

OHCHR។20

បន្ថ្រមពីលើស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍លាយលក្ខណ៍អក្សរ និងផ្ទាត់មាត់ និងព្រឹត្តិការណ៍ស្របគ្នា 

វាគឺជាការប្រតិបត្តិស្តង់ដាមួយដ្រលត្រូវអញ្ជើញសង្គមសុីវិល ដើម្បីចូលរួមចំណ្រកដល់ការសិក្សា

ស្រវជ្រវនិងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអ្នកជំនាញ និងគណៈវាគ្មិនដ្រលក្រុមប្រឹក្សាបានផ្តល់អាណត្តិ 

ការងរ។ បន្ថ្រមពីលើន្រះ អង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាលអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រផ្លូវការចំហ ដ្រល

ធ្វើឡើងក្នុងព្រលដំណាលគ្នានឹងក្រុមប្រឹក្សា ដើម្បីពិភាក្សាខ្លឹមសារន្រស្រចក្តីព្រងស្រចក្តីសម្រច 

ចិត្ត។ 

ជាចុងក្រយ ស្រចក្តីសម្រចចិត្ត និងស្រចក្តីសម្រចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងពីការ

ប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋក្នុងការការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស។ ជាថ្មីម្តងទៀត សង្គមសុីវិលអាច 

រៀបចំផ្តល់អាទិភាព និងចាត់វិធានការដើម្បីជំរុញការអនុវត្តការប្ត្រជា្ញាចិត្តសិទ្ធិមនុស្សដ្រលមាន 

ច្រងនៅក្នុងស្រចក្តីសម្រចចិត្ត និងស្រចក្តីសម្រចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដ្រលពួកគ្រមានចំណាប់ 

អារម្មណ៍។ 

គណៈកម្មការ យន្តការ និងអាណត្តិក្រមឱវាទ
អនុសាសន៍មួយចំនួនធំ ត្រូវបានច្រញដោយគណៈកម្មការនិងយន្តការ ក្រមឱវាទរបស់ 

ក្រុមប្រឹក្សារួមមាន៖

 ការពិនិត្យរបាយការណ៍ជាសកលតាមកាលកំណត់ (សូមមើលផ្ន្រកទី ៥.៤ ន្រ 

មគ្គុទ្ទ្រសក៍)

 គណៈកមា្មោធិការប្រឹក្សាយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស

 នីតិវិធីបណ្តឹង

 នីតិវិធីពិស្រស (សូមមើលផ្ន្រកទី ៥.៣. ន្រមគ្គុទ្ទ្រសក៍)

 វ្រទិកាសង្គម;

19 មាននៅលើវ្របសាយ www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
20 មាននៅលើវ្របសាយ  www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx
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មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

 វ្រទិកាស្តីពីបញ្ហាក្រុមភាគតិច

 យន្តការអ្នកជំនាញស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច និង

 វ្រទិកាស្តីពីធុរកិច្ច និងសិទ្ធិមនុស្ស។

សម្រប់ការណ្រនាំស្តីពីការចូលរួមរបស់សង្គមសុីវិលនៅក្នុងគណៈកម្មការទាំងន្រះ សូម 

មើលកូនសៀវភៅព័ត៌មានរបស់ OHCHR សម្រប់សង្គមសុីវិល - អំពីការធ្វើការជាមួយកម្មវិធីសិទ្ធិ 

មនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ មគ្គុទ្ទ្រសក៍ជាក់ស្ត្រងសម្រប់សង្គមសុីវលស្តីពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិ

មនុស្ស និងមគ្គុទ្ទ្រសក៍ជាក់ស្ត្រងស្តីពីវ្រទិកាសង្គម។21

៥.៣.   នីតិវិធីពិស្រស 

ទស្សនកិច្ចតាមដានទៅកាន់ប្រទ្រស
អ្នកកាន់អាណត្តិនីតិវិធីពិស្រស ទាមទារឲ្យមានការអញ្ជើញពីរដា្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើទស្សន 

កិច្ចទៅកាន់ប្រទ្រស។ នីតិវិធីពិស្រស ធ្វើការតាមដានសំណើសុំទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគ្រតាមរយៈ៖ 

 ផ្សព្វផ្សាយសំណើសុំទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគ្រជាសាធារណៈនៅក្នុងរបាយការណ៍ នៅ 

លើគ្រហទំព័ររបស់ពួកគ្រ  ក្នុងអំឡុងព្រលព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈ និងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

 ជួបប្រជុំជាមួយតំណាងការទូតន្របណា្តាប្រទ្រសសាមុី

 ធ្វើទស្សនកិច្ចការងរទៅកាន់ប្រទ្រស ឬតំបន់ណាមួយ ដ្រលអាចត្រួសត្រយផ្លូវទៅរក

ការអញ្ជើញជាផ្លូវការមួយ (ឧទា. ធ្វើការចុះទស្សនកិច្ចជាលក្ខណៈសិក្សាអប់រំ) និង

 សរស្ររលិខិតរំលឹកជាផ្លូវការអំពីសំណើរបស់ពួកគ្រ និងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ។

នៅព្រលទស្សនកិច្ចមួយបានកើតឡើង នីតិវិធីពិស្រសបានរៀបចំការអនុវត្តការងរតាម 

ដានជាក់ស្ត្រងមួយចំនួន។ ការអនុវត្តការងរតាមដានជាក់ស្ត្រងទាំងនះរួមមាន៖

 ១. ទស្សនកិច្ចតាមដានទៅកាន់ប្រទ្រស៖  អ្នកកាន់អាណត្តិមួយចំនួន ធ្វើទស្សនកិច្ចតាមដាន 

បន្តពីប្រសកកម្មលើកមុនមកទៅកាន់ប្រទ្រស។ ទស្សនកិច្ចទាំងន្រះធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅវាយ 

តម្ល្រឲ្យបានហ្មតច់តអ់ពំវីឌ្ឍនភាព នងិឧបសគ្គដើម្បវីាសវ់្រងប្រៀបធៀបគ្នា នងឹអ្វដី្រលបានរកឃើញ 

និងអនុសាសន៍ពីទស្សនកិច្ចលើកមុន។ ទស្សនកិច្ចតាមដាន គឺជាការអនុវត្តជាក់ស្ត្រងល្អមួយ ប៉ុន្ត្រ 

ទស្សនកិច្ចប្របន្រះមានត្រពីរបីប៉ុណោ្ណោះក្នុងចំណោមទស្សនកិច្ចចំនួន ៤០-៥០ ដង ក្នុងមួយឆ្នាំ 

ទៅកាន់ប្រទ្រស ដ្រលធ្វើឡើងដោយនីតិវិធីពិស្រស ជាទស្សនកិច្ចតាមដាន ដោយសារត្រខ្វះខាត 

ធនធាន។ 

21មាននៅលើវ្របសាយ www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
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ឧទាហរណ៍អំពីទស្សនកិច្ចតាមដានទៅកាន់ប្រទ្រស

អ្នករាយការណ៍ពិស្រស ស្តីពីការលក់កុមារ ព្រស្យាកម្មកុមារ និងកាមសាស្រ្តកុមារ

  2012: ហា្គត្រមា៉ាឡា (Guatemala) (A/HRC/22/54/Add.1)

អ្នករាយការណ៍ពិស្រសស្តីពីទារុណកម្ម និងការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួន ឬទណ្ឌកម្មឯទៀត ដ្រល 

ឃោរឃៅអមនុស្សធម៌ ឬបន្ថាកបនា្ទាប

  2012: អ៊ុយរា៉ាហា្កាយ (Uruguay) (A/HRC/22/53/Add.3)

អ្នករាយការណ៍ពិស្រសស្តីពីទម្រង់សហសម័យន្រការប្រកាន់ពូជសាសន៍ ការរីសអើងពូជ 

សាសន៍ ការស្អប់ជនបរទ្រស និងការមិនអត់ឱនពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀត

  2011: ហុងហា្គរី (Hungary) (A/HRC/20/33/Add.1)

អ្នករាយការណ៍ពិស្រសស្តីពីអំពើហិង្សាប្រឆំងស្ត្រីភ្រទ មូលហ្រតុ និងផលវិបាករបស់វា

  2011: សហរដ្ឋអាម្ររិក (A/HRC/17/26/Add.5)

  2010: អ្រលសាវា៉ាឌ័រ (El Salvador) (A/HRC/17/26/Add.2) និង Algeria

(A/HRC/17/26/Add.3)

អ្នករាយការណ៍ពិស្រសស្តីពីការលើកកម្ពស់ និងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងស្ររីភាពជាមូល 

ដា្ឋាន ខណៈព្រលប្រយុទ្ធប្រឆំងភ្ររវកម្ម

  2011: ទុយន្រសុី (Tunisia) (A/HRC/16/51/Add.2)

២. របាយការណ៍តាមដាន៖ នីតិវិធីពិស្រសមួយចំនួន បោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍តាមដាន 

ដោយផ្អ្រកលើព័ត៌មានដ្រលរដា្ឋាភិបាល សា្ថាប័នជាតិសិទ្ធិមនុស្ស និងសង្គមសុីវិលផ្តល់ឲ្យ។ ការអនុ-

វត្តជាក់ស្ត្រងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ន្ររបាយ ការណ៍តាមដានចំពោះទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទ្រស ត្រូវបាន 

បង្កើតឡើងដោយក្រុមការងរទទួល បន្ទុកការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ ឬដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តអ្នករាយ 

ការណ៍ ពិស្រសស្តីពីទារុណកម្ម អ្នករាយការណ៍ពិស្រសស្តីពីការសមា្លាប់ក្រច្បប់ភា្លាមៗ ឬដោយ 

បំពាន អ្នករាយការណ៍ពិស្រសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស និងភាពក្រីក្របំផុត និងអ្នករាយការណ៍ ពិស្រសស្តី 

ពីស្ររីភាព ខាងសាសនា ឬជំនឿ។
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វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

របាយការណ៍តាមដានរបស់ក្រុមការងរទទួលបន្ទុកការបាត់ខ្លួនដោយ
ដោយបង្ខំ និងដោយមិនស្ម័គ្រចិត្ត

 

ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ក្រុមការងរតាមដានការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ និងដោយមិនស្ម័គ្រចិត្ត បានអនុ

ម័តទម្រង់មួយសម្រប់របាយការណ៍តាមដានរបស់ខ្លួន បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំតុមូលដ្រលឆ្លុះបញ្ចាំងពី

អនុសាសន៍របស់ក្រុមការងរ ស្រចក្តីបរិយាយខ្លីមួយអំពីសា្ថានភាពនៅព្រលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅ

កាន់ប្រទ្រស និងទិដ្ឋភាពរួមន្រវិធានការដ្រលបានចាត់ឡើងផ្អ្រកលើព័ត៌មានដ្រលក្រុមការងរ 

ប្រមូលបានទាំងពីប្រភពរដា្ឋាភិបាល និងពីប្រភពមិនម្រនរដា្ឋាភិបាល។ ចាប់ពីព្រលនះមក ក្រុមការ 

ងរបានច្រញរបាយការណ៍តាមដានស្តីពីវឌ្ឍនភាព និងឧបសគ្គក្នុងសា្ថានភាពន្រការបាត់ខ្លួនដោយ

បង្ខំ បនា្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទ្រសកូឡុំប៊ី អ្រលសាវា៉ាឌ័រ ហា្គត្រមា៉ាឡា ហុងឌួរា៉ាស ម៉ូរុកកូ 

និងន្របា៉ាល់។ 

តារាងតាមដានរបស់អ្នករាយការណ៍ពិស្រសស្តីពីស្ររីភាព
ខាងសាសនា  ឬជំនឿ

អ្នករាយការណ៍ពិស្រសស្តីពីស្ររីភាពខាងសាសនា ឬជំនឿ បញ្ជូនលិខិតតាមដានបនា្ទាប់ពី

បានទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទ្រស ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពអំពីការអនុវត្តអនុសាសន៍នៅ 

ថា្នាក់ជាតិ។ តារាងតាមដានស្តីពីបណា្តាប្រទ្រសដ្រលបានបំព្រញទស្សនកិច្ចចាប់ពីឆ្នាំ  ២០០៥ 

មានស្រចក្តីសន្និដា្ឋាន និងអនុសាសន៍ផ្ស្រងៗ ពីរបាយការណ៍ទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទ្រស និងព័ត៌ 

មានតាមដានពីឯកសារពាក់ព័ន្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ រួមទាំងពីយន្តការពិនិត្យ របាយការណ៍ 

ជាសកលតាមកាលកំណត់ នីតិវិធីពិស្រស និងសា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញា។22

៣. ព្រឹត្តិការណ៍តាមដាន៖ ទោះជាធ្វើឡើងតាមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់នីតិវិធី រដា្ឋាភិបាល 

សា្ថាប័នជាតិសិទ្ធិមនុស្ស សង្គមសុីវិល ឬការិយាល័យ OHCHR ក្តី ក៏ព្រឹត្តិការណ៍តាមដានថា្នាក់ជាតិ 

ថា្នាក់តំបន់ ឬអន្តរជាតិ អាចមានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការវាយតម្ល្រពីវឌ្ឍនភាព និងច្រករំល្រកបទ 

ពិសោធន៍ និងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអនុវត្តអនុសាសន៍ដ្រលបានមកពីទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទ្រស 

ដ្ររ។ ព្រឹត្តិការណ៍ប្របន្រះអាចកើតឡើងក្នុងទម្រង់ជាកិច្ចពិភាក្សាតុមូល កិច្ចប្រជុំអ្នកជំនាញ 

ឬសន្និសីទ។ 

22 មាននៅលើវ្របសាយ  www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Visits.aspx
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មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

សិកា្ខាសាលាស្តីពីទាសភាពនៅក្នុងប្រទ្រសម៉ូរីតាននី (Mauritania)

ក្នុងខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៣ អ្នករាយការណ៍ពិស្រសស្តីពីទម្រង់សហសម័យន្រទាសភាព បាន

ចូលរួមក្នុងសិកា្ខាសាលាតាមដានស្តីពីការអនុវត្តអនុសាសន៍ដ្រលលោកស្រីបានធ្វើឡើង បនា្ទាប់ពី 

ទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅកាន់ប្រទ្រសម៉ូរីតានី។ មន្ត្រីរដា្ឋាភិបាល និងអង្គការសង្គមសុីវិល 

(CSOs) ដ្រលចូលរួមក្នុងសិកា្ខាសាលានះ បានបង្កើតផ្រនទីបង្ហាញផ្លូវមួយសម្រប់អនុវត្តអនុ-

សាសន៍ដ្រលអ្នករាយការណ៍ពិស្រសបានធ្វើឡើង។ ការិយាល័យOHCHR នៅក្នុងប្រទ្រសម៉ូរីតានី 

បានធ្វើការជាមួយអង្គការសង្គមសុីវិល( CSOs) ដើម្បីលើកទឹកចិត្តរដា្ឋាភិបាលឲ្យអនុម័ត និងអនុវត្ត 

ជាផ្លូវការតាមផ្រនទីបង្ហាញផ្លូវន្រះ។ 

ការផ្សព្វផ្សាយការរកឃើញអំពីសា្ថានភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច
ក្នុងប្រទ្រសឈឺលី និងអាហ្សង់ទីន

ក្នុងខ្រមករា ឆ្នាំ២០១០ អ្នករាយការណ៍ពិស្រសស្តីពីសា្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស និងស្ររីភាពជា

មូលដា្ឋានរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច បានធ្វើសន្និសីទវីដ្រអូមួយទាក់ទងនឹងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគ 

តិចនៅប្រទ្រសឈីលី។ សន្និសីទវីដ្រអូន្រះ ត្រូវបានផ្សាយក្នុងព្រលដំណាលគ្នានៅទីក្រុងចំនួន 

ប្រំន្រប្រទ្រសឈីលី ដោយមានការគំទ្រពីអង្គការសង្គមសុីវិល (CSAs) និងការិយាល័យថា្នាក់ 

តំបន់របស់  OHCHR  ប្រចាំអាម្ររិកខាងត្បូង។  នៅក្នុងបទបង្ហាញរបស់លោក អ្នករាយការណ៍      

ពិស្រសបានពន្យល់ពីស្រចក្តីសន្និដា្ឋាន និងការរកឃើញរបស់គត់ ដូចដ្រលបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុង 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រទ្រសគត់។ 

ក្នុងឆ្នាំ២០១២ អ្នករាយការណ៍ពិស្រសបានលើកសារជាថ្មីអំពីបទពិសោធន៍នៅប្រទ្រស 

អាហ្សង់ទីន ដ្រលនៅទីនះ សន្និសីទវីដ្រអូត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមអ.ស.បប្រចាំប្រទ្រស។

តើសង្គមសុីវិលអាចចូលរួមដោយវិធីណា?
 ស្នើសុំឲ្យមានទស្សនកិច្ច

	 	ស្នើដល់អ្នកកាន់អាណត្តិថា ពួកគ្រស្នើសុំធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទ្រសរបស់ខ្លួន  

  និង ផ្តល់ព័ត៌មានច្បស់លាស់ ដើម្បីអះអាងហ្រតុផលដល់ទស្សនកិច្ចនះ 

	 	ដឹងអំពីសំណើសុំធ្វើទស្សនកិច្ចដ្រលមិនទាន់មានការឆ្លើយតប តាមរយៈអុីម៉្រល   

  បច្ចុប្បន្ន ភាពសង្គមសុីវិលរបស់ការិយាល័យ OHCHR

	 	តស៊ូមតិជាមួយរដា្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀត

 (ឧទា. សមាជិកសភា ប្រសកកម្មការទូត) ដើម្បីទទួលយកសំណើសុំធ្វើទស្សនកិច្ច
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មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

 ចូលរួមក្នុងការរៀបចំ និងការធ្វើឲ្យសម្រចបាននូវទស្សនកិច្ចតាមដាន

 ចូលរួមចំណ្រកផ្តល់ព័ត៌មានសំរាប់របាយការណ៍តាមដាន

 នៅព្រលអាចធ្វើទៅបាន ស្នើសុំចូលរួម និងជួយរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍តាមដាននានា។

 

ការតាមដានលិខិត
របាយការណ៍ទំនាក់ទំនងរួមគ្នា ត្រូវបានបញ្ជូនដោយនីតិវិធីពិស្រសទាំងអស់ទៅក្រុមប្រឹក្សា

សិទ្ធិមនុស្សនាសម័យប្រជុំទៀងទាត់នីមួយៗ។ របាយការណ៍ទំនាក់ទំនងរួមគ្នា ត្រូវបានច្រញបីដង 

ក្នុងមួយឆ្នាំ ដ្រលមានបញ្ចូលនូវស្រចក្តីសង្ខ្របអំពីការអះអាងផ្ស្រងៗ ដ្រលបានបញ្ជូនទៅរដ្ឋ 

នីមួយៗ ឬអង្គភាពដទ្រទៀត។ អត្ថបទន្រលិខិតដ្រលបញ្ជូន និងការឆ្លើយតបរបស់រដា្ឋាភិបាលនានា 

អាចចូលមើលតាមរយៈតំណភា្ជាប់(hyperlinks)។ នីតិវិធីពិស្រស អាចទទួលពិចារណាព័ត៌មាន 

បន្ថ្រមលើករណីណាមួយ ដ្រលបានបញ្ជូនតាមរយៈលិខិតមួយ។ តាមធម្មតា ព័ត៌មានបន្ថ្រម ត្រូវ 

បានផ្តល់ដោយប្រភពដដ្រលដ្រលបានដាក់ជូនព័ត៌មានបឋម។ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ នីតិវិធីពិស្រស    

បានទទួលព័ត៌មានបន្ថ្រមតាមរយៈលិខិតមាន ២១% ន្រករណីទាំងអស់។ 

នីតិវិធីពិស្រស អាចបញ្ជូនលិខិតតាមដាន នៅព្រលការវិវត្តន៍តម្រូវឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ 

មួយថ្មី។ លិខិតតាមដានជាច្រើន គឺផ្អ្រកលើព័ត៌មានបន្ថ្រមដ្រលបានដាក់បញ្ជូន។ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ 

ក្នុងចំណោមលិខិតទាំងអស់ មាន ៣១% គឺជាលិខិតតាមដាន។ 

ការតាមដានលិខិត កើតមានផងដ្ររ នៅក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទ្រស ក៏  

ដូចជាតាមរយៈកិច្ចពិគ្រះយោបល់ការទូតជាមួយតំណាងរដ្ឋសាមុី។ នៅក្នុងករណីជានិម្មិតរូបខ្លះ 

នីតិវិធីពិស្រសអាចច្រញស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន។ 

ការតាមដានលិខិត អាចសម្រចបានបន្ថ្រមទៀត តាមរយៈស្រចក្តីសង្ក្រតនៅក្នុងរបាយ 

ការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកកាន់អាណត្តិ។ ស្រចក្តីសង្ក្រតទាក់ទងជាពិស្រសទៅនឹងនិនា្នាការ និងលំ

នាំន្រការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទ្រសនៅក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើរបាយការណ៍ ក៏ដូចជាទាក់ទងនឹង 

ករណីបុគ្គលមួយចំនួនផងដ្ររ។ 

របាយការណ៍សង្ក្រតការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិស្រសស្តីពីសិទ្ធិ ស្ររីភាព
ក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធី និងក្នុងការបង្កើតសមាគម

ចាប់តាំងពីចាប់ផ្តើមអាណត្តិរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ២០១០ អ្នករាយការណ៍ពិស្រសបានច្រញ 

របាយការណ៍សង្ក្រតការណ៍ចំនួនពីរ ក្នុងនះលោកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីកង្វល់លើករណីជាក់

លាក់មួយចំនួនអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ជាពិស្រសចំពោះការឆ្លើយតបរបស់រដា្ឋាភិបាលទៅនឹង

លិខិតទាក់ទង។ 
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មូលដា្ឋានទិន្នន័យរបស់ក្រុមការងរទទួលបន្ទុកការឃុំខ្លួនដោយបំពាន

មូលដា្ឋានទិន្នន័យរបស់ក្រុមការងរទទួលបន្ទុកការឃុំខ្លួនដោយបំពាន ដ្រលបានប្រកាស 

បើកជាផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ២០១១ គឺជាឧបករណ៍ស្រវជ្រវជាក់ស្ត្រងមួយ ដើម្បីស្វ្រងរកមតិយោបល់  

ដ្រលក្រុមការងរបានអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ១៩៩១។ មូលដា្ឋានទិន្នន័យន្រះសម្រួលដល់ការវិភាគមតិ

យោបល់ទាំងគុណភាព ទាំងបរិមាណ ហើយអាចជួយជនរងគ្រះដោយការឃុំខ្លួនដោយបំពាន 

អ្នកវិជា្ជាជីវៈ និងអ្នកដទ្រទៀតក្នុងការដាក់បញ្ជូនករណីអះអាងពីឃុំខ្លួនដោយបំពានទៅក្រុមការងរ 

ន្រះ។23

ការតាមដានករណីន្រការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ ឬដោយមិនស្ម័គ្រចិត្ត 

ក្រុមការងរទទួលបន្ទុកការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ ឬដោយមិនស្ម័គ្រចិត្ត ខិតខំបង្កើតបណា្តាញ 

ទំនាក់ទំនងមួយរវាងក្រុមគ្រួសារ និងរដា្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ។ ព័ត៌មានបន្ថ្រមសំខាន់ៗដ្រលប្រភព  

ផ្ស្រងៗបានបញ្ជូនស្តីពីករណីនៅមិនទាន់បានដោះស្រយត្រូវបានបញ្ជូនទៅរដា្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ។ 

ព័ត៌មានដ្រលរដា្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធបានផ្តល់អំពីករណីមួយចំនួនជាក់លាក់ ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅ 

ប្រភពផ្ស្រងៗ។ ក្រុមការងរបញ្ជូនបន្តនូវការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋផ្ស្រងៗអំពីជោគវាសនា ឬទីកន្ល្រង 

របស់ជន ដ្រលបាត់ខ្លួនទៅដល់ប្រភពនិងស្នើសុំឲ្យប្រភពផ្តល់ការសង្ក្រត ឬព័ត៌មានលម្អិតបន្ថ្រម។ 

ប្រសិនជាប្រភពមិនឆ្លើយតបវិញក្នុងអំឡុងព្រល៦ខ្រ ឬប្រសិនជាប្រភពជំទាស់នឹងព័ត៌មានរបស់ 

រដា្ឋាភិបាល ផ្អ្រកលើមូលដា្ឋានដ្រលក្រុមការងរយល់ថាមិនសមហ្រតុផល ករណីនះត្រូវចាត់ទុក

ថាត្រូវបានបំភ្លឺ។ ករណីទាំងនះនៅត្របើកចំហរហូតដល់មានការបំភ្លឺការផ្អាក ឬមានការសម្រច 

ណាមួយឲ្យបិទករណីនះ។ ក្រុមការងរក្រើនរំលឹកដល់រាល់រដា្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ មួយដងក្នុងមួយ

ឆ្នាំអំពីករណីដ្រលមិនទាន់បានបំភ្លឺ និងបីដងក្នុងមួយឆ្នាំអំពីករណីអំពីរាល់ចំណាត់វិធានការបនា្ទាន់

ដ្រលបានបញ្ជូនចាប់តាំងពីសម័យប្រជុំលើកមុន។ តាមដ្រលអាចធ្វើទៅបាន និងតាមការស្នើសុំ 

ក្រុមការងរផ្តល់ឲ្យរដា្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ ឬប្រភពនូវព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពអំពីករណីមួយចំនួនជាក់

លាក់ ។24

តើសង្គមសុីវិលអាចចូលរួមដោយវិធីណា?
 ពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ទំនាក់ទំនងជាប្រចាំ ដើម្បីដឹងអំពីការទំនាក់ទំនង ដ្រលបាន 

បញ្ជូន ស្តីពីសា្ថានភាព និងករណីកង្វល់

23 មាននៅលើវ្របសាយ   www.unwgaddatabase.org/un/
24 សម្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រម សូមមើលវិធីសាស្រ្តធ្វើការងរ ដ្រលបានពិនិត្យឡើងវិញ របស់ក្រុមការងរ (A/HRC/10/9, Annex 1).
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វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

 ផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងបណា្តាញថា្នាក់មូលដា្ឋាន ថា្នាក់តំបន់ 

ថា្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានបន្ថ្រមអំពីករណី

 បញ្ជូនព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពអំពីការវិវឌ្ឍជាវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមានទាក់ទងទៅនឹងការទំនាក់ 

ទំនងលើកមុន

 ពិនិត្យមើលការឆ្លើយតបរបស់រដា្ឋាភិបាល និងបញ្ជូនមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធទៅនីតិវិធី 

ពិស្រស

 ទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយអ្នកកាន់អាណត្តិនីតិវិធីពិស្រសតាមរយៈក្រុមគំទ្រ OHCHR  

របស់ពួកគ្រ និង

 ប្រើអាសយដា្ឋានអុីម្រល urgent-action@ohchr.org ឬអាសយដា្ឋានអុីម្រលទូទៅ 

របស់នីតិវិធីពិស្រស ដ្រលពាក់ព័ន្ធ។ សូមចូលមើលព័ត៌មានរបស់នីតិវិធី ពិស្រសតាមគ្រហទំព័រ៖

http://goo.gl/5qoNL
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ការតាមដានរបាយការណ៍តាមវិស័យ
តាមការអនុវត្តជាស្តង់ដា នីតិវិធីពិស្រសរៀបចំ ឬចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្ស្រងៗ ដើម្បី 

បង្ហាញ ឬពិភាក្សារបាយការណ៍តាមវិស័យប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស ឬមហា 

សន្និបាត។ ទាំងន្រះអាចជាព្រឹត្តិការណ៍ស្របគ្នាក្នុងអំឡុងព្រលន្រសម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សា 

ឬសន្និសីទ ឬសិកា្ខាសាលាដទ្រទៀត។ ជាទូទៅផងដ្ររ ដ្រលត្រូវច្រញផ្សាយស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌

មាន ឬអត្ថបទ គ្រហទំព័រ(web stories) និងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីប្រធានបទន្ររបាយ 

ការណ៍ផងដ្ររ។ ទិវាអន្តរជាតិតាមវិស័យ អាចជាឱកាសក្នុងការទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រព័ន្ធ

ផ្សព្វផ្សាយទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស ដ្រលបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍តាមវិស័យ។ 

 ឧបករណ៍តាមអុីនធឺណិត៖ របាយការណ៍សង្ខ្របស្តីពីស្ររីភាព
ខាងសាសនា ឬជំនឿ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមប្រឆំងទារុណកម្ម

របាយការណ៍សង្ខ្របស្តីពីស្ររីភាពខាងសាសនា ឬជំនឿ 
ឆ្នាំ២០១១ បានប្ររព្ធខួបលើកទី២៥ ន្រការបង្កើតអាណត្តិអ្នករាយការណ៍ ពិស្រសស្តីពី 

ស្ររីភាពខាងសាសនា ឬជំនឿ។ នៅក្នុងឱកាសន្រះ របាយការណ៍សង្ខ្របស្តីពីស្ររីភាពខាង 

សាសនា ឬជំនឿ ត្រវូបានប្រកាសបើកជាផ្លវូការនវូការ រកឃើញ នងិអនសុាសនផ៍្ស្រងៗរបសអ់្នកកាន ់

អាណត្តិចំនួន៤រូប ដ្រលបានបម្រើការងរតាំងពីឆ្នាំ១៩៨៦។ របាយការណ៍សង្ខ្របន្រះ ដ្រលត្រូវ 

បានបង្កើតឡើងជាឧបករណ៍មួយសម្រប់ការតស៊ូមតិ ការអប់រំ និងការស្រវជ្រវរបាយការណ៍ 

សង្ខ្របន្រះមានបញ្ចូលសម្រង់របាយការណ៍ន្រអាណត្តិពីឆ្នាំ១៩៨៦ ដល់ ២០១១ ដ្រលបានចាត់ 

ថា្នាក់ទៅតាមវិស័យ។25

គំនិតផ្តួចផ្តើមប្រឆំងទារុណកម្ម
នៅក្នងុឆ្នា២ំ០១៣ អ្នករាយការណ៍ពិស្រសស្តពីីទារុណកម្ម បានប្រកាសបើកវ្រទិកាអនឡាញ 

មួយដ្រលមានព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពតាមដាន រាប់បញ្ចូលទាំងរបាយការណ៍តាមវិស័យ ប្រទ្រស 

និងការរកឃើញផ្ស្រងៗ បន្ថ្រមពីលើស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចសមា្ភាសន៍ សន្និសីទ សវនាការ  

បទវិចារណកថា  និងការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្ស្រងៗទៀត ទាក់ទងនឹងការតាមដាន 

អំពីទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទ្រស និងរបាយការណ៍តាមវិស័យ។26

25 មាននៅលើវ្របសាយ   www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.aspx
26 មាននៅលើវ្របសាយ  http://antitorture.org
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វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

តើសង្គមសុីវិលអាចចូលរួមតាមវិធីណា? 
 រៀបច2ំ7  ឬចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស្របគ្នាក្នុងអំឡុងព្រលន្រសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា 

សិទ្ធិមនុស្ស អំពីប្រធានបទន្ររបាយការណ៍តាមវិស័យ។

 និយាយយោងដល់ការរកឃើញ និងអនុសាសន៍ន្ររបាយការណ៍តាមវិស័យ ដើម្បីពង្រឹង 

សកម្មភាពរបស់តួអង្គសង្គម សុីវិល(CSAs) (ឧទា. ការតស៊ូមតិ ការកសាងសមត្ថភាព ការផ្សព្វ 

ផ្សាយ ការតាមឃ្លាំមើល)

៥.៤.   ការពិនិត្យរបាយការណ៍ជាសកលតាមកាលកំណត់

ជុំដំបូងន្រការពិនិត្យរបាយការណ៍ជាសកលតាមកាលកំណត់ ត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីខ្រ 

តុលា ឆ្នាំ២០១១ នៅព្រលរដ្ឋជាសមាជិក អ.ស.ប ទាំងអស់ ទទួលបានការពិនិត្យរបាយការណ៍។ 

ក្នុងអំឡុងព្រលពិនិត្យរបាយការណ៍ជុំទីពីរ និងជុំបនា្ទាប់គ្ររំពឹងថារដ្ឋភាគីទាំងឡាយនឹងផ្តល់ព័ត៌ 

មានអំពីវិធានការដ្រលបានចាត់ ដើម្បីអនុវត្តអនុសាសន៍ទាំងឡាយដ្រលបានមកពីការពិនិត្យជុំទី

មួយ ក៏ដូចជាការវិវត្តន៍ដទ្រទៀត។ បន្ថ្រមពីលើន្រះ ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពទៀងទាត់ អាចត្រូវបាន  

ផ្តល់ជូននៅអំឡុងសម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស ក្រមចំណុចរបៀបវារៈទី៦ ស្តីពីការ   

ពិនិត្យរបាយការណ៍ជាសកលតាមកាលកំណត់ (UPR)។ ទាំងរដ្ឋ ទាំងអង្គការ មិនម្រនរដា្ឋាភិបាល 

អាចផ្តល់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពតាមរយៈរបាយការណ៍បណោ្តាះអាសន្ន  ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ផ្ទាល់មាត់ 

និងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ 

ការរាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអំពីការអនុវត្តរបាយការណ៍

ជាសកលតាមកាលកំណត់ (UPR) នៅប្រទ្រសកូឡុំប៊ី (Colombia)
គណៈកម្មការអ្នកច្បប់របស់ប្រទ្រសកូឡុំប៊ី ផ្តល់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពយា៉ាងទៀងទាត់ ដល់ 

ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស ក្នុងអំឡុងព្រលកិច្ចពិភាក្សាដ្រញដោលទូទៅក្រមចំណុច ទី៦ន្ររបៀបវារៈ 

ដ្រលបានរៀបចំសម្រប់ UPR។ តាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មាន បច្ចុប្បន្នភាពទាំងន្រះ គណៈកម្មការ 

កូឡុំប៊ី ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីវឌ្ឍនភាពដ្រលរដា្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីបានធ្វើដើម្បីការអនុវត្តអនុសាសន៍ UPR។ 

27 ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស្របគ្នា ត្រូវបានកម្រិតកំណត់សម្រប់ NGOs ដ្រលមានឋានៈពិគ្រះយោបល់ជាមួយ ECOSOC។
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28  មាននៅលើវ្របសាយ www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx

តើសង្គមសុីវិលអាចចូលរួមដោយវិធីណា? 
 នៅព្រលបញ្ជូនព័ត៌មានដើម្បីឲ្យគ្រដាក់បញ្ចូលក្នុងស្រចក្តីសង្ខ្របន្ររបាយការណ៍របស់ 

ភាគីពាក់ព័ន្ធ ការសំខាន់ត្រូវដាក់បញ្ចូលការវិភាគថាតើរដ្ឋភាគីបាន ឬមិនបានអនុវត្តអនុសាសន៍ជុំទី

មួយយា៉ាងដូចម្ត្រច?

 តួអង្គសង្គមសុីវិល(CSAs) អាចផ្តល់ព័ត៌មានទៅរដ្ឋពិនិត្យរបាយការណ៍ ជាពិស្រសរដ្ឋ 

ដ្រលបានរៀបចំអនុសាសន៍ នៅអំឡុងព្រលន្រការពិនិត្យរបាយការណ៍លើកទីមួយ អំពីការវិភាគ 

របស់ខ្លួនលើវឌ្ឍនភាពរបស់រដ្ឋក្នុងការអនុវត្តអនុសាសន៍។ 

 អង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាលទាំងឡាយ (NGOs) ដ្រលមានឋានៈពិគ្រះយោបល់ជា 

មួយក្រុមបឹ្រក្សាស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌ (ECOSOC) អាចប្រើប្រស់ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ជា 

លាយលក្ខណ៍អក្សរ និងផ្ទាល់ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សក្រមចំណុចទី៦ ន្ររបៀបវារៈ ដើម្បី

ផ្តល់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពអំពីវឌ្ឍនភាព និងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការអនុវត្តអនុសាសន៍ UPR របស់ 

រដ្ឋ។ 

សម្រប់ការណ្រនាំអំពីការចូលរួមរបស់សង្គមសុីវិលក្នុងសា្ថាប័នទាំងន្រះ សូមមើលកូនសៀវ

ភៅព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យOHCHR សម្រប់សង្គមសុីវិល - ការធ្វើការជាមួយកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

អង្គការសហប្រជាជាតិ និងមគ្គុទ្ទ្រសក៍ជាក់ស្ត្រងស្តីពីយន្តការពិនិត្យរបាយការណ៍ជាសកលតាម 

កាលកំណត់។28

ឧបករណ៍តាមដានការពិនិត្យរបាយការណ៍ជាសកលតាមកាលកំណត់ (UPR)

អង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាល UPR-Info បានបង្កើតឧបករណ៍ ដើម្បីសម្រួល លើកស្ទួយ 

និងឃ្លាំមើលការអនុវត្តអនុសាសន៍  UPR។ ជាពិស្រស៖

  កម្មវិធីតាមដានដ្រលពិនិត្យមើលការអនុវត្តអនុសាសន៍ពីរឆ្នាំបនា្ទាប់ពីជុំទីមួយ (ការវាយ

តម្ល្រលើការអនុវត្តពាក់កណា្តាលអាណត្តិ) និងប្រៀបធៀបអនុសាសន៍ និងការសន្យាជុំទីមួយ ជា   

មួយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋស្តីពីការអនុវត្ត ដ្រលបានផ្តល់ក្នុងរបាយការណ៍ជាតិរបស់ពួកគ្រ សម្រប់ជុំទី 

ពីរន្រ UPR។ 

  ការសិក្សាអំពីផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការអនុវត្ត ដ្រលវិភាគព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដ្រលបានចង   

ក្រងតាមរយៈកម្មវិធីតាមដានដ្រលពិនិត្យមើលការអនុវត្តអនុសាសន៍ចំនួន ៣.២៩៤ ក្នុងចំណោម 

អនុសាសន៍ ៦.៥៤២ ដ្រលបានផ្តល់ដល់ប្រទ្រសចំនួន ៦៦។ 

  ឧបករណ៍តាមដានសម្រប់សង្គមសុីវិល ដ្រលបង្ហាញពីសកម្មភាពចំនួនប្រំ ដ្រលបាន 
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វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

ស្នើឲ្យមាន៖ ១. ផ្សព្វផ្សាយអនុសាសន៍UPR និងការសន្យា ជាសាធារណៈ ២. រៀបចំផ្រនកាអនុវត្ត 

៣. ចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយរដ្ឋភាគីដ្រលត្រូវបានពិនិត្យ ដើម្បីចូលរួមអនុវត្ត ៤. ឃ្លាំមើលការ 

អនុវត្ត និង ៥. រាយការណ៍អំពីការអនុវត្ត។29

អង្គការអន្តរជាតិដ្រលប្រើភាសាបារាំង ( Organisation internationale de la Franco-

phonie) បានបោះពុម្ពផ្សាយមគ្គុទ្ទ្រសក៍ជាក់ស្ត្រងមួយស្តីពីការអនុវត្តអនុសាសន៍ UPR និងការ 

សន្យា ។ មគ្គុទ្ទ្រសក៍ន្រះ ដ្រលផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើរដ្ឋផ្ស្រងៗ មគ្គុទ្រសក៍ន្រះមាន ទំនាក់ទំនងផង 

ដ្ររ ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀត រាប់ទាំងតួអង្គសង្គមសុីវិល (CSAs) ក្នុងសមត្ថភាពរបស់ពួកគ្រ 

ជាដ្រគូរដ្ឋ ក្នុងការតាមដាននិងការអនុវត្ត។ មគ្គុទ្ទ្រសក៍ន្រះស្នើឲ្យធ្វើការអនុវត្តតាមរយៈផ្រនការអនុ

វត្តន៍មួយ ដ្រលមាន ១០ ជំហាន គឺ 

១.   ប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

២.    រៀបចំជាចង្កាមទៅតាមប្រធានបទ

៣.    កំណត់សកម្មភាព និងលទ្ធផលរំពឹងទុកពីអនុសាសន៍ផ្ស្រងៗ

៤.    កំណត់វិធានការអនុវត្តន៍ 

៥.    ប្រកាន់យកអភិក្រមសមាហរណកម្មមួយសម្រប់វិស័យនីមួយៗ

៦.    ប្រងច្រកការទទួលខុសត្រូវសម្រប់អនុវត្តនៅថា្នាក់រដ្ឋ

៧.    កំណត់ដ្រគូអនុវត្តន៍នៅថា្នាក់ជាតិ 

៨.    កំណត់ក្របខណ្ឌព្រលវ្រលាសម្រប់ការអនុវត្ត។ 

៩.  កំណត់តម្រូវការកសាងសមត្ថភាព និងជំនួយបច្ច្រកទ្រស និងដ្រគូអនុវត្តន៍នៅ

  ថា្នាក់អន្តរជាតិ។ 

១០. បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រតាមដាន និងវាយតម្ល្រមួយសម្រប់ការអនុវត្ត។30

29 មាននៅលើវ្របសាយ www.upr-info.org/followup/
30 មាននៅលើវ្របសាយ www.francophonie.org
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៥.៥.   អភិក្រមរួម

ក្នុងផ្ន្រកន្រះ នីតិវិធីតាមដាន និងការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង ដ្រលយន្តការផ្ស្រងៗបានង្កើតឡើង 

ត្រូវបានធ្វើបទបង្ហាញដោយឡ្រកៗពីគ្នា ដោយសារថា នីតិវិធី និងការអនុវត្តជាក់ ស្ត្រងមានលក្ខណៈ 

ពិស្រសខុសៗគ្នា ទោះបីជាមានភាពស្រដៀងគ្នាក៏ដោយ។ ទោះជាយា៉ាងណាក៍ដោយ ការសំខាន់គឺ 

ត្រូវបញ្ជាក់ជាថ្មីថា ការតាមដាននឹងកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាពថ្រមទៀត ប្រសិនជាធ្វើក្នុងលក្ខណៈ 

រួមបញ្ចូលគ្នា ដ្រលក្នុងនះ អនុសាសន៍របស់យន្តការសិទ្ធិមនុស្សផ្ស្រងៗ ជួយពង្រឹងឲ្យគ្នាទៅវិញ 

ទៅមក និងជួយបង្កើនសកា្តោនុពលឆ្ពោះទៅរកការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង។ សូមមើលផ្ន្រកទី៣ ន្រមគ្គុ 

ទ្ទ្រសក៍ន្រះ។ 

៥.៦.  ការសងសឹក

ការសងសឹកទៅលើបុគ្គល និងក្រុមដ្រលស្វ្រងរកកិច្ចសហការ ឬបានសហការជាមួយ 

អ.ស.ប អ្នកតំណាងនិងយន្តការរបស់ខ្លួន ក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្ស គឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស។ ការ 

សងសឹកអាចកើតឡើងផងដ្ររ នៅព្រលសង្គមសុីវិលស្វ្រងរកកិច្ចសហការជាមួយយន្តការសិទ្ធិ 

មនុស្សអ.ស.ប ក្នុងក្របខណ្ឌន្រសកម្មភាពតាមដាន។ 

ស្រចក្តីសម្រចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សល្រខ១២/២ បានកំណត់ភារកិច្ចឲ្យអគ្គល្រ- 

ខាធិការដាក់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស ដ្រលមានបញ្ចូលកម្រង និងការ          

វិភាគករណីអះអាងថា មានការសងសឹកទៅលើបុគ្គលដ្រលសហការជាមួយយន្តការសិទ្ធិមនុស្ស 

អ.ស.ប ក៏ដូចជាអនុសាសន៍អំពីរបៀប ដោះស្រយបញ្ហាន្រការបំភិតបំភ័យ និងការសងសឹក។31

បន្ថ្រមពីលើករណីសងសឹកទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមប្រឹក្សា នីតិវិធី 

ពិស្រស និងសា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញា រួមទាំងនីតិវិធីតាមដាន និងការអនុត្តន៍ជាក់ស្ត្រងរបស់ពួកគ្រ 

របាយការណ៍ន្រះអាចបញ្ចូលការសងសឹក ទាក់ទងនឹងកិច្ចសហការជាមួយការិយាល័យOHCHR 

វត្តមាននិងទីប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស នៅតាមប្រទ្រសរបស់ខ្លួន ក្រុម អ.ស.ប ប្រចាំប្រទ្រស ក្រុមសិទ្ធិ-

មនុស្សន្រប្រសកកម្មរក្សាសន្តិភាព ។ល។ ព័ត៌មានអំពីការតាមដានលើករណីដ្រលមានក្នុងរបាយ

ការណ៍លើកមុនៗ ក៏មានភាពពាក់ព័ន្ធ និងដ្រលបានលើកទឹកចិត្តផងដ្ររ។

ការសងសឹកអាចកើតមានទៅលើបុគ្គលដ្រល៖

 ស្វ្រងរកកិច្ចសហការ ឬបានសហការជាមួយអ.ស.ប អ្នកតំណាងនិងយន្តការរបស់ខ្លួន 

ក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្ស ឬដ្រលបានផ្តល់សក្ខីកម្ម ឬព័ត៌មានដល់ពួកគ្រ

31 សម្រប់របាយការណ៍ឆ្នាំ២០១២ និងឆ្នាំ២០១១ សូមមើល A/HRC/21/18 និង A/HRC/18/19.
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វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

 ប្រើប្រស់ ឬបានប្រើប្រស់នីតិវិធីពិស្រសដ្រលបានបង្កើតក្រមការជួយឧបត្ថម្ភរបស់ 

អ.ស.ប ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងស្ររីភាពជាមូលដា្ឋាន និង/ឬបានផ្តល់ជំនួយផ្ន្រកច្បប់ ឬ 

ជំនួយដទ្រទៀតដល់ពួកគ្រ សម្រប់គោលបំណងន្រះ។ 

 ដាក់ ឬបានដាក់បណ្តឹងឧបាស្រ័យ ស្របតាមនីតិវិធីដ្រលបានបង្កើត ដោយលិខិតូបករណ៍ 

សិទ្ធិមនុស្ស និង/ឬបានផ្តល់ជំនួយផ្ន្រកច្បប់ ឬ ជំនួយដទ្រទៀតដល់ពួកគ្រ សម្រប់គោលបំណង 

ន្រះ

 គឺជាសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រះន្រអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ឬរបស់អ្នកដ្រលបានផ្តល់

ជំនួយផ្ន្រកច្បប់ ឬជំនួយដទ្រទៀតដល់ជនរងគ្រះ។

ការផ្សព្វផ្សាយករណីសងសឹកតាមរយៈរបាយការណ៍របស់អគ្គល្រខាធិការ អាចនាំមកនូវ

ការការពារកាន់ត្រប្រសើរថ្រមទៀត។ ទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ ហានិភ័យន្រការលាតត្រដាង 

ព័ត៌មានជាសាធារណៈ ក៏ត្រូវត្របានធ្វើការវាយតម្ល្រដោយប្រុងប្រយ័ត្នផងដ្ររ។ សម្រប់ហ្រតុផល 

ន្រះ របាយការណ៍ដាក់បញ្ចូលត្រករណីណាដ្រលបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ បានផ្តល់ការយល់ព្រមឲ្យបោះ    

ពុម្ពផ្សាយករណីរបស់ខ្លួនប៉ុណោ្ណោះ។

ដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីការសងសឹក សូមទាក់ទង៖ 

reprisals@ohchr.org

 

55



មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

៦. ស្វ្រងយល់បន្ថ្រម

 វ្របសាយរបស់ការិយាល័យ OHCHR៖ 

www.ohchr.org

 ឧបករណ៍របស់ការិយាល័យOHCHR សម្រប់សង្គមសុីវិលមាននៅទីន្រះ៖

www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx

  មានជាភាសាផ្លូវការទាំង ៦ របស់ អ.ស.ប 

 លិបិក្រមសិទ្ធិមនុស្សសកល៖ 

http://uhri.ohchr.org/

 ស្រវាអន្តរជាតិសម្រប់សិទ្ធិមនុស្ស និងមជ្ឈមណ្ឌលច្បប់សិទ្ធិមនុស្ស ការអនុវត្តក្នុង 

  ស្រុកន្រអនុសាសន៍សិទ្ធិមនុស្ស អ.ស.ប -  មគ្គុទ្រសក៍សម្រប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស 

  និងអ្នកតស៊ូមតិ ដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដ្រលមាននៅទីន្រះ៖ 

www.ishr.ch

 ឧបករណ៍តាមដានព័ត៌មាន UPR មាននៅទីន្រះ៖ 

www.upr-info.org/followup

 បណា្តាប្រទ្រសប្រើភាសាបារំាង មគ្គទុ្រសក៍អនុវត្តជាក់ស្ត្រងស្តពីីការពិនិត្យរបាយ

  ការណ៍ជាសកលតាមកាលកំណត់ មាននៅទីន្រះ៖ 

www.francophonie.org

 ចាប់ពីការវិនិច្ឆ័យដល់យុត្តិធម៌ - ការអនុវត្តស្រចក្តីសម្រចសិទ្ធិមនុស្ស អន្តរជាតិ និង 

  តំបន់ ឆ្នាំ២០១០ និងចាប់ពីសិទ្ធិដល់ការដោះស្រយសំណង៖ រចនាសម្ព័ន្ធ និងយុទ្ធ

  សាស្រ្ត សម្រប់ការអនុវត្តស្រចក្តីសម្រច សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០១៣ មាននៅ

  ទីន្រះ៖ 

www.opensocietyfoundations.org

 វ្របខាស្ទីញ 

		 	ទូរទស្សន៍វ្របសាយ  អ.ស.ប៖ 

http://webtv.un.org

		 	 សម័យប្រជុំរបស់សា្ថាប័នសន្ធិសញ្ញា 

www.treatybodywebcast.org
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វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស

 មគ្គុទ្រសក៍សម្រប់អ្នកវិជា្ជាជីវៈស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកិច្ចគំពារសុខភាពអ្នកជម្ងឺ៖

http://health-rights.org/

 ករណីសិក្សាស្តីពីសកម្មភាពតាមដានស្រចក្តីសង្ក្រតចុងក្រយរបស់គណៈកមា្មោធិ-

  ការសិទ្ធិកុមារ៖

www.childrightsnet.org/NGOGroup/CRC/FollowUp/

 មូលដា្ឋានទិន្នន័យរបស់ក្រុមការងរទទួលបន្ទុកការឃុំខ្លួនដោយបំពាន៖

www.unwgaddatabase.org/un/

 របាយការណ៍ស្តីពីស្ររីភាពខាងសាសនា ឬជំនឿ៖

www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.aspx

អង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាលខ្លះ ធ្វើការយា៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយយន្តការសិទ្ធិមនុស្សជាក់លាក់។ 

ពួកគ្រជួយសម្របសម្រួល និងគំទ្រការចូលរួមរបស់តួអង្គសង្គមសុីវិលជាមួយយន្តការទាំងនះ 

ហើយអាចផ្តល់ការណ្រនាំ និងការគំទ្រ។ អង្គការមួយចំនួនក្នុងចំណោមអង្គការទាំងន្រះ មាន៖

 មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ (មជ្ឈមណ្ឌល CCPR) សម្រប់កតិកា

  សញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ (ICCPR) 

 បណា្តាញសិទ្ធិកុមារសម្រប់អនុសញ្ញាសិទ្ធិកុមារ (CRC)

 សម្ព័ន្ធជនពិការអន្តរជាតិ (IDA) សម្រប់អនុសញ្ញាសិទ្ធិជនពិការ

 ចលនាអន្តរជាតិប្រឆំងរាល់ទម្រង់ន្រការរីសអើងនិងជាតិសាសន៍និយម (IMADR) 

  សម្រប់អនុសញ្ញាប្រឆំងរាល់ទម្រង់ន្រការរីសអើងពូជសាសន៍ (CERD)

 វ្រទិកាអន្តរជាតិស្តីពីអនុសញ្ញាពលករទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ (IPMWC) សម្រប់អនុសញ្ញា

  ពលករទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ (CMW)

 ក្រុមប្រឹក្សាសា្តោរនីតិសម្បទាអន្តរជាតិ សម្រប់ជនរងគ្រះដោយការធ្វើទារុណកម្ម   

  (IRCT) សម្រប់អនុសញ្ញាប្រឆំងទារុណកម្ម (CAT)

 សកម្មភាពឃ្លាំមើលសិទ្ធិស្រ្តីអន្តរជាតិ (IWRAW) អាសុីបា៉ាសុីហ្វិកសម្រប់អនុសញ្ញា  

  ស្តីពីការបំបាត់រាល់ទម្រង់ន្រការរីសអើងប្រឆំងនឹងស្រី្តភ្រទ (CEDAW) 

 ព័ត៌មាន UPR សម្រប់ UPR

 

57



មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តេងសមេេប់សង្គមសុីវិល

៧. សូមទំនាក់ទំនងមកយើង

អាចទាក់ទងផ្ន្រកសង្គមសុីវិលរបស់ការិយាល័យOHCHR បានតាមរយៈ៖ 

civilsociety@ohchr.org

ទូរស័ព្ទល្រខ៖ +៤១(0) ២២ ៩១៧ ៩៦៥៦ 

កូនសៀវភៅសិទ្ធិមនុស្សរបស់ការិយាល័យOHCHR និងមគ្គុទ្រសក៍អនុវត្ត ជាក់ស្ត្រងសម្រប់ 

សង្គមសុីវិលអាចរកបានតាមអនឡាញជាភាសាអារា៉ាប់ ចិន អង់គ្ល្រស បារាំង រ៉ុស្សុី និងអ្រស្បញ 

នៅលើវ្របសាយ៖ www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx

ប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មានតាមអុីម្រលរបស់សង្គមសុីវិល ផ្តល់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាព និង ការណ្រ

នាំអំពីរាល់អាណតិ្តសិទ្ធិមនុស្ស និងយន្តការ ក៏ដូចជាព័ត៌មាន និងកាល បរិច្ឆ្រទផុតកំណត់ន្រការដាក់ 

ពាក្យសុំថវិកា ហិរញ្ញប្បទាន និងអាហារូបករណ៍។ ដើម្បីជាវ សូមចូលទៅកាន់គ្រហទំព័ររបស់សង្គម 

សុីវិល ឬ 

http://goo.gl/O8snt
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ណាវី ភីឡ្រ (Navi Pillay)

ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្ស

អង្គការសហប្រជាជាតិ

ខ្រតុលា  ឆ្នាំ២០១៣
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អបអរសាទរខួបទី២០ ន្រការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស 

"សង្គមសុីវិលបានវិវត្តន៍និងបានពង្រីកខ្លួន ដោយបច្ចុប្បន្នន្រះ មានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិ 

និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏សកម្មច្រើនជាងកាលពី២០ឆ្នាំមុន។ អង្គការនិង បុគ្គលទាំងន្រះ 

បានលះបង់ គ្រប់ប្របយា៉ាង ដើម្បីបុព្វហ្រតុសិទ្ធិមនុស្ស៖ ពួកគ្រគឺជាអ្នកជម្រុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ 

ជាអ្នកដ្រលរាយការណ៍ឲ្យដឹងអំពីការរំលោភបំពាន ច្បប់ខ្សាយ និងអំណាចផ្តោច់ការលាក់មុខ 

នានា។ មគ្គុទ្ទ្រសក៍ជាក់ស្ត្រងន្រះ គឺជាការអបអរសាទរ ខួបលើកទី២០ របស់ការិយាល័យ OHCHR 

និងគឺជាកាដូជូនតួអង្គសង្គមសុីវិលដ្រល ធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោក"។ 




