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កម�ុជ៖ អ�កជនំាញស ទិសមមុញស អ.ញ.ប ្បបញេបកដេំណ រិញសមកសិ ចជាផ�ូបរ 

មកបមន្ បេិញកម�ុជ 
 

ហសុែុណូ/ភ�េំពា (៧ តុល ២០១៦) - អ�ករបរណរ ពសេញញអសអបរញហ្បជជតសញាជពជ សិ មីព

ញសិទសមមុញសេេកម�ុជ រ ៉�ណ ញ�ជត មឹសបំេពាិញសមកសិចាផ�ូបរមកបមន្ បេិញកម�ុជ ចបនពជៃថ�ិ ជ១០ 

ដលនៃថ�ិជ២០ ែខតុល ឆ� ២ំ០១៦ េដម្ជពសមសតតេមល សិ មីពមេាព �ិេប មសសិសដ�ីពេាសសង 

ៃមបរេរ ញេអស។ 
 
“ខ�ុ ំមឹសេផា តដំេណ រេបញកកម�េមះ េល សិ មីពបិចុប្ម�ៃមញសិទសមមុញស មសសេលបរតមមមបរអមុូតា

អមុិញមរននែដលពមាាលនជ�មរម� ភសពល។ ខ�ុ ំុមបណំសបមាេធ�បរពសមសតតេល្បបមបិៃមបរ

េរ ញេអស េមិំណុិេផា តបរកិសតាិុកមកននេពលេមះគុ បររតៃមផអំពជញសិទស្កកមជមីគតសិ

ជតសពមនុ មសស្កកមពតនបសនងបញ” េមះេបតមបរកតនញ អុ លនរបញនអ�ករបរណរ ពសេញញ។ 
 
េេក�ុសអំឡុសេពលៃមដំេណ រិញសមកសិចរៈេពល ១០ ៃថ� របញនអ�ក្ញជេមះ អ�ក្ញជមឹសជួបជមួ 

ីគជីកនពម់ទេាសសង រមួទសំញុជសកជមនខ�ញនៃមរជរម� ភសពល ្ពមទសំតណំសមកពជញសអមញុជូ សល 

មសសញហគមមរបរ �ិត។ អ�កជំនាញសិទសមមុញសសករជតរ�បេមះ ករមឹសេធ�ិញសមកសិចាសែដរ េេតម 

បណា េខតានន េដម្ជ្ បម�លពត់៌ុ មេមផន លន។ 
 
អ�ករបរណរ ពសេញញ អ.ញ.ប បំេពាិញសមកសិ ចជេិៀសទតនមកបមន្ បេិញកម�ុជ មសសេធ�រព 

បរណរ ្បចឆំ� េំប្កកម្បឹក�ញសិទសមមុញស។ ចបនតសំពជអ�ក្ញជ្តរូពមែតសតសំក�ុសែខមជន ឆ� ២ំ០១៥ 

មក អ�ក្ញជពមេធ�ិ ញសមកសិ ចជាផ�ូបរេេកម�ុជ ក�ុសែខក��  ឆ� ២ំ០១៥ កដ៏�ិជេេក�ុសែខមជន ឆ� ំ

២០១៦ ាសែដរ។ អ�ក្ញជ ញ�ជត មឹសបង ារពបរណរ បនន បនរបញនអ�ក្ញជ ជ�ម្កកម្បឹក�ញសិទសមមុញស

េេក�ុសែខក��  ឆ� ២ំ០១៧។ 
 

អ�ករបរណរ ពសេញញមឹសេធ�ញម�សញជិ រិពត់៌ុ មមួ េេិុសបបចបនៃមដំេណ រិញសមកសិចរបញនអ�ក្ញជ 

េេៃថ�ពុធ ិជ១៩ ែខតុល ចបនពជេុ៉ស ៣ ដលនេុ៉ស ៤ រេញៀល េេបរ សាល់ញសិទសមមុញស អ.ញ.ប 

(OHCHR) ញសសតេេានះេលខ៤ ាផ�ូ២៧១ ញង តនា�រេដមថ�ូ រជបមជភ�េំពា។ ុមបរកំណតនិ មំួម

កែមផសញ្ុបនអ�កិរពត់៌ុ ម �ិលរមួាាសតកពត់៌ុ មេេក�ុសញម�សញជិិរពត់៌ុ មេមះ។ 

(*) ែឆកេមលរពបរណរ របញនអ�ករបរណរ ពសេញញញាជពជកម�ុជ៖  
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=107  
 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=107


 

ិបន 

អ�ក្ញជ រ ៉�ណ ញ�ជត ្តរូពម្កកម្បឹក�ញសិទសមមុញសអសអបរញហ្បជជតសែតសតសំក�ុសែខមជន ឆ� ២ំ០១៥។ អ�ក 
្ញជ ញ�ជត គុជិ ាិ ចរតែា�កមជតសញសិទសមមុញសអមារជតសេេិ្កភពអសនេគផញ។ អ�ក្ញជពមបេ្សរមាសែដរម�ូ
ិ្បនញសិទសមមុញសអមារជតស ក�ុសនមជិ ាិ ចរតិញសមកសិចេេ្បេិញិសម មសសបណម មសសពមិំណ
េពលជអ�កិញសមកសិចកសតាសញមួរ�បេេ្បេិញរ៉ម� �ិ។ ិ ាិ ចរត ញ�ជត កប៏ផ បនេធ�ជិ ាិ ចរតិញសមកសិច
េេិកលូ សិ ទល់ប�� ិញាេេកម�ុជ ជិកលូ សិ ទល់ែដលអ�ក្ញជពមេធ�បរេរៀបិំ មសសបេសតកម�ូ សធជ
ញសក�េដម្ជ្ បបញេបកេឡសូ សាម�ូកម�ូ សធជញសក�ស� កនបរ ស�� ប្តជមនខ�ញនេលកដំប�សរបញនកម�ុជែា�កិ្បនញសិទស
មមុញស។ 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/KH/Pages/SRCambodia.aspx 

អ�ករបណរ ពសេញញគុជែា�កមួៃមអ�ជែដលេគ អិ លនសជមជតសូ សធជពសេញញរបញន្កកម្បឹក�ញសិទសមមុញស។ មជតសូ សធជ
ពសេញញ ( សិ បម់ដធ៏ំបំាុតមួៃមជំនាបរសករជតេេក�ុស្បពម់ទញសិទសមមុញស អ.ញ.ប) គុជេេ� ះ �ិេបៃមមា
បររផ េំមល មសសែញ�សរកបរពសតសករជតរបញន្កកម្បឹក�េមះ។ អ�កបមន់ ណតាមជតសូ សធជពសេញញគុអ�កជំនាសក
រជតែា�កញសិទសមមុញស ែដលពមែតសតសំេម្កកម្បឹក�ញសិទសមមុញស េដម្ជេមះ្ិ សិ មីពរបញន្បេិញ
មួជកនលកន ់ប� តមូ សញ់មជមួងេេ្គបនតំបមនទសំអញនៃមពសភពេលក។ អ�កបមន់ណតាសមជតសូ សធជពសេញញ 
មសមែមមជបុគអលសក អ.ញ.ប េិ មសសសករជតពជរម� ភសពល ់អសអបរណមួ។ ពួកគតនបេ្មបរក�ុសញមតសីព
បុគអលផន លនរបញនពួកគតន េហកម៏សមិិួល្ពកនេបៀូតសរ រញ្ុបនបរងររបញនពួកគតនែដរ។  
 
ញសិទសមមុញស អ.ញ.ប េគហិំព់រ្បេិញ  – កម�ុជ៖ 
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/KHIndex.aspx  
 
ញ្ុបនពត់៌ុមបែមសម មសសបរិកញួរពត់៌ុ មេាសសងញ�មទកនិ សមក៖ 
 

េេរជបមជភ�េំពា៖ ក��  ្គជញញនជម ភសេេរ ជស (Ms. Christine Pickering) តមរៈ �ិរញ់ពនេលខ (+៨៥៥ ២៣ 
៩៩៣ ៥៩០/៩១ េលខ ាី បនបមា៖ ២១៣ ់ អុជែមល cpickering@ohchr.org) 

 
េេិជ្ កកសហសុែុណូ (មមុមសសេ្បិញសមកសិ ច)៖ ក��  េិមមជហ�ុ ្បហ�តរ (Ms. Jennifer Kraft) តមរៈ

�ិរញ់ពនេលខ (+៤១ ២២ ៩២៨ ៩៨៣០ ់ ញរេញរមកបមន srcambodia@ohchr.org  
 

់ិ �ិលេបបមនេញិកាជ្ បបញពត់៌ុ មជីិ អសនេគផញ មសសែខ�រ េេិជេមះ៖  
http://cambodia.ohchr.org/. 
 
ញ្ុបនបរិកញួរពត់៌ុ មីកនពម់ទមឹសអ�កជំនាបរសករជតដៃិេិៀតរបញន អ.ញ.ប ញ�មទកនិ ស៖ 

ិេបបៀរ ែញលា៉ (Xabier Celaya) អសអីពពត់៌ុ ម តមរៈ �ិរញ់ពនេលខ (+៤១ ២២ ៩១៧ ៩៣៨៣ /  

អុជែមល xcelaya@ohchr.org) 
 
ញ្ុបនពត់៌ុ មេលូ សបិ មសសបណា ាញសអមរបញនអ�ក៖ ុតសបពហុ្បពម់ទាសព�ា� មសសិរគមផឹះងទកនិ ស

មឹសេញិកាជ្បបញពត់៌ុម ុមេេេលឆែណលបណា ាញសអមញសិទសមមុញសអ.ញ.ប ដ�ិុមរេេ� ះមស

េ្បម។ ញ�មេថក (tag) មកេសេមេ្ប្ពញនែា�កែដល្តរូេបកវតពម្តឹម្តរូ៖  
 

ិ�ជតធ៖ុ  @UNHumanRights 

េហ�ញបបកុ៖  unitednationshumanrights 

Instagram: unitednationshumanrights 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/KH/Pages/SRCambodia.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/KHIndex.aspx
mailto:cpickering@ohchr.org
mailto:srcambodia@ohchr.org
mailto:xcelaya@ohchr.org
http://twitter.com/UNHumanRights
https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
http://instagram.com/unitednationshumanrights


 

េហអ ហអជល៖ Google+: unitednationshumanrights 

�ធ�ប៖ unohchr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://plus.google.com/+unitednationshumanrights/posts
https://www.youtube.com/user/UNOHCHR
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