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សេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទបញ្ចបស់បេក្ក្ម្ម 
 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍សោយអ្នក្រាយការណ៍ពិសេេេតីពីេិទធមិ្នុេសសៅក្ម្ពុជា 
អ្នក្ស្េី សាស្រ្សាត ចារយ រ  ៉ូណា េមីត 
ភ្នសំពញ ១៨ េីហា ២០១៧ 

 

ស្តតួពនិតិយម្នុបញ្ជ៉ូ នសចញ 
 

១. សេចក្តសី្តើម្ 
 

សៅសពលសនេះ ខ្ុ ំបានបញ្ចបដ់សំណើ រសបេក្ក្ម្មសលើក្ទ៤ី របេ់ខ្ុ ំ សៅស្ពេះរាជាណាចស្ក្ក្ម្ពុជាស ើយ។ 
ខ្ុ ំេ៉ូម្ថ្លែងអ្ណំរគុណដល់រោា ភ្បិាលចំស េះការអ្សញ្ជ ើញខ្ុ ំឲ្យម្ក្ស្វើទេសនក្ិចច នងិឆនទៈរបេ់រដាម្ស្រ្នតីជាសស្ចើន
រ៉ូប សដើម្បជីួបស្បជុំជាម្យួខ្ុ ំនិងពិភាក្ាសោយចំ រអ្ំពីវឌ្ឍនភាព និងបញ្ហា ស្បឈម្ក្នុងការអ្នុវតតេិទធិម្នុេស
សៅក្ម្ពុជា។ ខ្ុេំ៉ូម្េំថ្ដងការសកាតេរសេើរចំស េះក្ិចចខិតខំស្បឹងថ្ស្បងរបេ់បុគគលិក្ការយិាល័យOHCHR 
ទងំអ្េ់សៅក្ម្ពុជា ទងំសៅរាជធានីភ្នសំពញ និងសៅសខតតបាតដ់ំបង ថ្ដលបានគសំ្ទស្បក្បសោយេម្តថភាព
បំ្ុតដល់ដំសណើ រសបេក្ក្ម្មរបេ់ខ្ុ ំ។ 

 

សៅក្នុងអ្ំឡុងសពលននដំសណើ រទេសនក្ិចចសនេះ ខ្ុ ំមានឱកាេជួបស្បជុំជាម្យួម្ស្រ្នតីជានខ់ពេ់ននរាជរោា - 
ភ្បិាល រមួ្មាន េសម្េចស្ក្ឡាសហាម្ េ សខង ឧបនាយក្រដាម្ស្រ្នតី និងជារដាម្ស្រ្នតីស្ក្េួងម្ហាន្ទ ឯក្ឧតតម្ អ្ងគ 
វងសវឌ្ានា រដាម្ស្រ្នតីស្ក្េួងយុតតិ្ម្ ៌ឯក្ឧតតម្  ង ់ជនួណារ  នុ រដាម្ស្រ្នតីស្ក្េួងអ្បរ់ ំយុវជន និងក្ីឡា ឯក្ឧតតម្ 
ម្ ម្ ប នុស ង រដាម្ស្រ្នតីស្ក្េួងេុខាភ្បិាល ឯក្ឧតតម្ វង េ៉ូត រដាម្ស្រ្នតីស្ក្េួងេងគម្ក្ចិច អ្តីតយុទធជន និងយុវ-
នីតិេម្បទ ឯក្ឧតតម្ អ្ ចុ ប៉ូរទិធ រដាសលខា្ិការស្ក្េួងការបរសទេ និងេ ស្បតិបតតិការអ្នតរជាតិ ឯក្ឧតតម្ 
ថ្ក្វ សរ  ម្ ី ស្បធានគណៈក្មាម ្ិការេិទិធម្នុេសក្ម្ពុជា ឯក្ឧតតម្ េិុក្ ប នុ ុក្ ស្បធានគណៈក្មាម ្ិការជាតិ
សរៀបចំការសបាេះសនន ត ស្ពម្ទងំ ឯក្ឧតតម្ េ ៉ូ អារា ហាវ ត ់ អ្ភ្បិាលរងសខតតបាតដ់ំបង នងិ ឯក្ឧតតម្ អ្ ុ៊ុំ រាស្ត ី
អ្ភ្បិាលរងសខតតបនាទ យមានជយ័។ ខ្ុ ំក្ប៏ានជួប្ងថ្ដរ ជាម្យួសម្ដឹក្នាគំណបក្សេសស្រ្ គ្ េះជាតិក្ម្ពុជា         
ឯក្ឧតតម្ ក្មឹ្ េុខា។ 

 

សស្ៅពីជំនួបស្បជុំទងំសនាេះ សៅរាជធានីភ្នសំពញ ខ្ុ ំបានស្វើទេសនក្ិចចសៅកានស់ខតតបាតដ់ំបង និងសៅ
កានស់្េុក្សេរសីសាភ្ណ័ នងិស្ក្ុងសបា យថ្ប ត សខតតបនាទ យមានជយ័។ ទងំសៅរាជធានីភ្នសំពញ ទងំសៅតាម្  
បណាត សខតតភាគ យព័យខ្ុ ំមានឱកាេជួបជាម្យួគ៉ូេនទនាដនទសទៀតជាសស្ចើន រមួ្មានអ្ងគការម្និថ្ម្នរោា ភ្-ិ  
បាល េ ជីពក្ម្មក្រ នដគ៉ូអ្ភ្វិឌ្ឍន ៍ និងស្ក្ុម្អ្ងគការេ ស្បជាជាតិស្បចាសំ្បសទេ។ ខ្ុ ំេ៉ូម្ថ្លែងអ្ំណរគុណ



2 
 

ចំស េះអ្នក្ទងំអ្េ់ថ្ដលបានចំណាយសពលសវលា ម្ក្ស្វើការថ្ចក្រថំ្លក្ការយល់ដឹង និងពត័ម៌ានស្សងៗ
ជាម្យួខ្ុ ំ សៅក្នុងអ្ំឡុងសពលននដំសណើ រសបេក្ក្ម្មសនេះ ស ើយជាពិសេេ ក្នុងរយៈរយៈសពលប ុនាម នថ្ខចុង
សស្កាយសនេះ។ 
 

សៅក្នុងក្ិចចជនំួបស្បជុំជាម្យួរដាម្ស្រ្នតីនានាននរោា ភ្បិាល ខ្ុមំានក្តីរសំភ្ើបចិតតជាខាែ ងំចំស េះឆនទៈរបេ់ពួក្
គតក់្នុងការក្ណំតប់ញ្ហា ស្បឈម្នានាសដើម្បបីំសពញតាម្បទោា នេិទធមិ្នុេសរបេ់ក្ម្ពុជា ស ើយនិងការេំថ្ដង
ការសបតជ្ាចិតតរបេ់ពួក្គតក់្នុងការស្វើឲ្យសាថ នភាពកានថ់្តលអស្បសេើរសឡើងថ្លម្សទៀត។ ខ្ុ ំេងឃមឹ្ថានឹងទទួល
ពត័ម៌ានេតីពីការស្វើម្៉ូលោា នយីក្ម្មននសគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនេ៍ ស្បជាជាតិស្បក្បសោយចីរភាព សៅសពលថ្ដល
មាន។ វាជាការេំខានថ់្ដលថាក្ម្ពុជាបនតថ្ស្បកាែ យថ្្នការ និងយុទធសាស្រ្េតសៅជាវធិានការអ្នុវតតស្បក្បសោយ
វជិជមាន សដើម្បជីស្ម្ុញសលើក្ក្ម្ពេ់េិទធិ និងសេរភីាពសៅក្នុងស្បសទេសនេះ។ 
 

ខ្ុ ំមានសេចក្តីរកី្រាយថ្ដលដំសណើ រការចុេះស ម្ េះសបាេះសនន តមានការរកី្ចំសរ ើនសៅម្ុខបានលអ ស ើយ
ថ្ដលចំនួនខពេ់ននអ្នក្សបាេះសនន តស្តូវបានចុេះស ម្ េះសបាេះសនន តក្នុងការសបាេះសនន តនន ២ំ០១៧។ សនេះជាការសលើក្
ទឹក្ចិតតថា ការសបាេះសនន តឃំុ-េ ា្ ត ់ សៅនលៃទី៤ ថ្ខម្លុិនា នន ២ំ០១៧ ក្នែងសៅមានរសបៀបសរៀបរយលអ និង
ស្បក្បសោយេុខេនតិភាព ថ្ដលមានចំននួស្បមាណជាសៅេិបភាគរយននអ្នក្មានេិទធិសបាេះសនន ត បានសចញ
សៅសបាេះសនន ត។ សទេះជាយា ងណាក្ស៏ោយ ខ្ុ ំសៅថ្តមានក្តីក្ងវល់ចំស េះបរយិាកាេននការបំភ្តិបំភ្យ័ និងការ
គំរាម្ននអ្ំសពើ ិងា សោយរាបទ់ងំពីេំណាក្ម់្ស្រ្នតីជានខ់ពេ់ម្យួចំនួន សៅម្ុននលៃសបាេះសនន ត នងិសៅក្នុងប ុនាម ន
េបាត  ៍បនាទ បព់ីនលៃសបាេះសនន ត។ 

 

២. បញ្ហា េំខាន់ៗ  
 

ខ្ុ ំសៅថ្តមានក្តីក្ងវល់អ្ំពសីាថ នភាពលំបាក្ននស្ក្ុម្ស្បជាជនថ្ដល្យរងសស្គេះជាសស្ចើនសៅក្នុង
ស្បសទេក្ម្ពុជា។ ដ៉ូចថ្ដលខ្ុ ំបាននយិាយពីម្នុ វាជាការេំខានថ់្ដលថាសៅសពលថ្ដលស្វើម្៉ូលោា នីយក្ម្ម
សគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនរ៍បេ់អ្ងគការេ ស្បជាជាតិស្បក្បសោយចីរភាព រោា ភ្បិាលស្តូវធានាថា ម្និមាននរណា
មាន ក្ស់្តូវបានសគទុក្សចាលសោយម្និគិតគ៉ូសនាេះសឡើយ។ សបើសយាងតាម្មាស្តា៣១ ននរដា្ ម្មនុញ្ញ  ស្បជាពលរដា
ថ្ខមរស្គបរ់៉ូបមានេិទធិសេរភីាពសេមើៗគន  សោយគម នការសរ ើេសអ្ើង។ សទេះយា ងណាក្ស៏ោយ ក្ស៏ៅថ្តមាន
ឧទ រណ៍ននស្បជាជនជាសស្ចើនថ្ដលេថិតក្នុងសាថ នភាពគរួឲ្យស្ពួយបារម្ភ។ 
 

កុ្មារ -  កុ្មារ-សៅក្នុងអ្ំឡុងសពលបំសពញសបេក្ក្ម្មសនេះខ្ុ ំបានសតត តការយក្ចិតតទុក្ោក្ស់លើកុ្មារ។ 
ខ្ុ ំសាវ គម្នច៍ំស េះការដក្សចញការបងន់លែេស្មាបក់ារចុេះបញ្ជ ីក្ំសណើ តរ ៉ូតដល់រយៈសពលសាម្េិបនលៃបនាទ បព់ី
នលៃសក្ើតរបេ់ទរក្ ស ើយខ្ុេំ៉ូម្ជំរញុឲ្យមានការសលើក្ក្ម្ពេ់កានថ់្តសស្ចើនថ្លម្សទៀតសលើបញ្ហា សនេះសៅថាន ក្ភ់្៉ូម្ិ
និងឃំុ។ ការធានាឱយកុ្មារស្គបរ់៉ូបបានចុេះេំបុស្តក្ំសណើ ត គឺជាក្តាត េំខានក់្នុងការទទលួសាគ ល់េិទធិកុ្មារ។ 
ចំស េះសាថ នភាពននការខវេះស្បពន័ធទ៉ូលំទ៉ូលាយការ រកុ្មារ គណៈក្មាម ្ិការឃំុេ ា្ តស់ដើម្បសី្រ្េេីនិងកុ្មារ 
(CCWC) គឺជាតួអ្ងគដេំ៏ខានស់ៅក្នុងថ្ដនេម្តថក្ិចចរបេ់ពួក្សគសៅថាន ក្ម់្៉ូលោា ន។ សបើសទេះជាការបណតុ េះ 
បណាត លេមាជិក្គណៈក្មាម ្ិការស្តូវបានស្វើសឡើងក្ស៏ោយ ក្វ៏ាម្និមានលក្ខណៈស្គបស់្គនស់ដើម្បី្ តល់ការ
ការ រកុ្មារសោយឯក្រាជយទងំស្េុងសឡើយ។ កុ្មារកានថ់្តសស្ចើនស្តូវបានទុក្ឲ្យសៅជាម្យួសាចញ់ាតិថ្ដល
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ជាចាេ់ទុំ ខណៈថ្ដលឪពុក្មាត យរបេ់ពួក្សគសៅបំសរ ើការជាពលក្រចំណាក្ស្េុក្ តែ េ់សៅស្វើការសៅសរាងចស្ក្ 
ឬការោា នេំណងស់ៅក្ម្ពុជា ឬថ្េវងរក្ការ្រស្វើសៅសស្ៅស្បសទេ។ កុ្មារទងំសនេះភាគសស្ចើនស្តូវបានសគបំ រ
បំ ន អ្នក្ដនទសទៀតបានធាែ ក្ខ់ែួនសស្បើស្បាេ់សស្គឿងសញៀននិងសារធាតុស្សងៗសទៀត ស ើយអ្នក្ខែេះសទៀតបាន
កាែ យជាអ្នក្រេ់តាម្ចិសញ្ច ើម្្ែ៉ូវ។ កុ្មារថ្ដលទទួលរងការរសំលាភ្បំ ន្ែ៉ូវកាយ ឬ្ែ៉ូវចិតតសៅក្នុងេ គម្ន ៍
ឬស្គួសារ ជាញឹក្ញាបម់្និមានម្ស្ោបាយថ្េវងរក្ជនំយួ ឬេុវតថិភាពសទ។ ខ្ុទំទលួសាគ ល់ថា រោា ភ្បិាល
សរៀបចំការេទងម់្តិ និងថ្្នការេក្ម្មភាពេតីពី ិងាសៅសលើកុ្មារ ក្ប៏ ុថ្នតដ៉ូចថ្ដលខ្ុបំានក្តេ់មាគ ល់សៅសពល
ពិចារណាសលើេិទធិស្រ្េតី ជនរងសស្គេះននអ្ំសពើ ិងាក្នុងស្គសួារជាសរឿយៗសៅថ្តេថិតសៅក្នុងលំសៅឋានជាម្យួ
ជនសលមើេ ស ើយជនសលមើេម្និស្តូវបាននាខំែួនសៅកាតស់ទេតាម្ចាបេ់តីពីការទបស់ាា តអ់្ំសពើ ិងាក្នុងស្គសួារ
និងការការ រជនរងសស្គេះ។ ខ្ុ ំេ៉ូម្សាវ គម្នច៍ំស េះថ្្នការេក្ម្មភាពសដើម្បសីលើក្ក្ម្ពេ់ក្ិចចគ ំរកុ្មារ 
សោយស្ក្េួងេងគម្ក្ិចច អ្តតីយុទធជន នងិយុវនីតិេម្បទ សោយេ ការជាម្យួ អ្ងគការម្៉ូលនិ្រិបេ់អ្ងគ
ការេ ស្បជាជាតិេស្មាបកុ់្មារ (Unicef) អ្ងគការម្និថ្ម្នរោា ភ្បិាល និងអ្ងគការេងគម្េីុវលិ ក្ដ៏៉ូចជាក្ម្ម
វ ិ្ ីភាពជានដគ៉ូេស្មាបក់ារការ រកុ្មារ (3PC) មានសគលបំណងកាតប់នថយសាម្េិបភាគរយននចំនួនកុ្មារ
សៅតាម្េ ស្គេ សៅក្នុងសខតតចំនួនស្បា ំ ការស្វើេមា រណក្ម្មពកួ្សគសៅក្នុងេ គម្នរ៍បេ់ពកួ្សគ។ ខ្ុ ំ
េងឃមឹ្ថាថ្្នការសនេះនឹងទទលួបានសជាគជយ័ ស ើយនិងអាចពស្ងីក្បថ្នថម្សៅតាម្បណាត សខតតស្សងៗសទៀត។ 
វាមានសារៈេំខានប់ំ្ុតសដើម្បធីានាថាកុ្មារថ្ដលបានស្តឡបម់្ក្វញិស្តូវបានយក្ចតិតទុក្ោក្ថ់្លទសំ្តឹម្ស្តូវ
និងបានស្វើេមា រណក្ម្មសៅក្នុងេ គម្នរ៍បេ់ពួក្សគសោយអ្នុសលាម្តាម្ឧតតម្ស្បសយាជនរ៍បេ់កុ្មារ។ 
 

ម្និមានបណាត ញទ៉ូលំទ៉ូលាយននបុគគលិក្េងគម្ក្ិចចរបេ់រោា ភ្បិាលសទ។ ជាសគលគនំិត សគគួរថ្ត
មានយា ងសហាចណាេ់ក្ម៏្យួថ្ដរក្នុងម្យួឃំុៗ។ សទេះជាយា ងណាក្ស៏ោយ ខ្ុ ំបានដឹងអ្ំពីការ្រការ រ និង
ការសាត រនីតិេម្បទកុ្មារថ្ដលបានស្វើសឡើងសោយបុគគលិក្េងគម្ថ្ដលបានទទួលម្៉ូលនិ្ិពីអ្ងគការម្និថ្ម្ន 
រោា ភ្បិាលនិងសោយទីភាន ក្់្ រស្សងៗរបេ់អ្ងគការេ ស្បជាជាតិ ស ើយេ៉ូម្សលើក្ទឹក្ចិតតដល់រាជរោា ភ្បិា
លក្នុងការសលើក្ក្ម្ពេ់ស្ក្បខណ័ឌ សគលនសយាបាយជាតិគ ំរេងគម្នន  ំ ២០១៦-២០២៥ សដើម្បពីិចារណា
ទទួលសាគ ល់ សលើក្ក្ម្ពេ់ និងគសំ្ទយា ងេក្ម្មដល់ការអ្បរ់កំារ្រេងគម្ក្ិចច និងកាលានុវតតភាពម្ុខរបរ។ 
បុគគលិក្េងគម្ក្ិចចថ្ដលបានបណតុ េះបណាត លអាចស្វើការជាម្យួគណៈក្មាម ្ិការឃំុេ ា្ តស់ដើម្បសី្រ្េេី និងកុ្មារ 
(CCWC) សៅក្នុងឃំុ-េ ា្ ត ់សដើម្បកីារ រកុ្មារ និងអ្នក្ថ្ដល្យរងសស្គេះ។ 

 

ខ្ុ ំក្តេ់មាគ ល់សឃើញមានការវឌិ្ឍនជ៍ាវជិជមានទក្ទ់ងនឹងេុខភាពនិងការអ្បរ់រំបេ់កុ្មារ។ រដាម្ស្រ្នតី
ស្ក្េួងេុខាភ្បិាលបានជស្មាបខ្ុ ំថាអ្ស្តាម្រណៈរបេ់ទរក្ និងកុ្មារ បនតធាែ ក្ចុ់េះ ការឆែងជំងឺក្ស្រ្ញ្ជ ិលស្តូវ
បានលុបបំបាតទ់ងំស្េុងក្នុងស្បសទេក្ម្ពុជា ការសស្បើស្បាេ់ការពោបាលស្បនងំសម្សរាគសអ្ដេ៍សដើម្បទីបស់ាា ត់
ការចម្ែងសម្សរាគ និងជងំឺសអ្ដេ៍ ពីមាតា សៅទរក្ ក្នុងអ្ឡុំងសពលសក្ើត ស ើយនិងការសស្បើស្បាេ់ម្៉ូលនិ្ិេម្
្ម្ ៌ សដើម្បធីានាថាស្គួសារស្ក្ីស្ក្ និងក្៉ូនៗរបេ់ពួក្គតអ់ាចទទួលបានសេវាថ្លទេុំខភាព។ រោា ភ្បិាលក្៏
បានចាបស់្តើម្ដំសណើ រការក្ម្មវ ិ្ ីចាក្ថ់ាន បំ ា្ រស្បសភ្ទម្ហារកី្េប៉ូន (HPV) េស្មាបកុ់្មារ។ី សទេះជាយា ងណា
ក្ស៏ោយ រដាម្ស្រ្នតីេស្ក្េួងេុខាភ្បិាល បានទទួលសាគ ល់ថាខែួនសៅមានការ្រជាសស្ចើនសទៀតក្នុងការកាត់
បនថយអ្ស្តាម្រណភាពទរក្ និងកុ្មារ ស ើយនិងការ្តល់អាហារ៉ូបតថម្ភដល់កុ្មារ ជាពិសេេកុ្មាររេ់សៅតាម្
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េ គម្នជ៍នបទ។ រដាម្ស្រ្នតីស្ក្េួងអ្បរ់ ំយុវជន និងក្ឡីា បានជ៉ូនជស្មាបខ្ុ ំថា ស្បសទេក្ម្ពុជាមានេម្ភាព
ថ្យនឌ្រ័ទក្ទ់ងនងឹការចុេះស ម្ េះច៉ូលសរៀន និងការបញ្ចបក់ារេិក្ា។ ប ុថ្នតខ្ុ ំក្តេ់មាគ ល់សឃើញថា កុ្មារសៅ
ក្នុងស្ក្ុម្ជនជាតិសដើម្ភាគតិច និងស្ក្ុម្ជនជាតិភាគតិច សៅថ្តម្និទទួលបាន្លស្បសយាជនព៍ីការអ្បរ់ ំដ៉ូចជា
ការ្តល់ឲ្យមាន ការសៅសស្បើស្បាេ់បាន នងិលក្ខណៈេម្បតតិននសេវាថ្ដលអាចទទួលយក្បាន និងភាពបត់
ថ្បនននសេវាអ្បរ់។ំ សៅក្នុងវេ័ិយអ្បរ់ ំ និងេុខាភ្បិាល ពត័ម៌ានបានប ា្ ញចាេ់ថាកុ្មារថ្ដលមានពិការ
ភាពម្និបានទទួលភាពសេមើគន ចំស េះលទធភាពទទួលបានសេវាសឡើយ។ ការបងាភាព្យស្េួលដល់ការ
ទទួលយក្សេវាសៅក្នុងអ្គរស្សងៗសៅថ្តជាបញ្ហា  ស ើយការសស្បើស្បាេ់ភាសាេញ្ហញ  និងភាសាេស្មាប់
ម្នុេសពិការថ្ភ្នក្េស្មាបស់គលសៅជ៉ូនដំណឹងស្សងៗក្ស៏ៅមានបញ្ហា សៅសឡើយ។ 
 

រដាម្ស្រ្នតីស្ក្េួងយុតតិ្ម្ ៌និងស្ក្េួងេងគម្ក្ិចច អ្តីតយុទធជន និងយុវនីតិេម្បទ បានពភិាក្ាជាម្យួ
ខ្ុ ំទក្ទ់ងនឹងចាបេ់តីពីយុតតិ្ ម្អ៌្នតីិជន ថ្ដលស្តូវបានស្បកាេឲ្យសស្បើកាលពីនន មំ្ុន។ សពលសនេះគឺជាដំណាក្់
កាលអ្នុវតតចាបស់នេះ តាម្រយៈការបសងាើតជាថ្្នការស្បតបិតតិយុទធសាស្រ្េត។ ជាម្៉ូលោា ន វាគឺជាដំណាក្ក់ាល
វវិឌ្ឍនជ៍ាវជិជមានម្យួ។ សទេះជាយា ងណាក្ស៏ោយ សគស្តូវយក្ចិតតទុក្ោក្ធ់ានាថាចាបស់នេះស្តូវបានយក្ម្ក្
អ្នុវតតស្េបសៅតាម្អ្នុេញ្ហញ របេ់អ្ងគការេ ស្បជាជាតិេតីពីេិទធិកុ្មារ និងសេចក្តីថ្ណនាសំ្សងៗសទៀត ជា
ពិសេេការបំ ក្់្ នធានស្គបស់្គនស់ៅក្នុងស្បពន័ធយុតតិ្ម្អ៌្នីតិជន។ ម្ជឈម្ណឌ លសាត រនីតិេម្បទថ្ដល
សទើបបានបសងាើតលមីស្តូវសរៀបចំឲ្យស្េបនឹងបទោា ន ក្ព់ន័ធស្សងៗរបេ់អ្ងគការេ ស្បជាជាតិ។ ក្នុងអ្ំឡុង
សពលថ្ដលខ្ុ ំស្វើទេសនក្ចិចសៅកានម់្ណឌ លអ្បរ់ថំ្ក្ថ្ស្បទ២ី (ថ្ដលជាពនធនាគរចម្បងក្នុងរាជធានភី្នសំពញ
េស្មាប់្ ទុក្ជនជាបឃំុ់ជាស្រ្េតី និងអ្នីតជិន) សៅក្នុងេបាត  ៍សនេះ ខ្ុ ំទទួលបានេថិតថិា អ្នីតិជនមានចំននួ 
៤៨២ នាក្ ់ (ក្នុងសនាេះស្េីមានចំនួន ៣៨ នាក្)់។ ក្ស្ម្តិននភាពចសងអៀតថ្ណនក្នុងពនធនាគរតស្ម្ូវឲ្យទណឌិ ត
ស្រ្េតីថ្ដលជាអ្នីតិជន ស្តូវឃំុសៅក្នុងបនទបជ់ាម្យួគន នឹងទណឌិ តនីតិជនជាស្រ្េតី។ ចណុំចសនេះគឺ្ទុយសៅនឹង
បទោា នេិទធមិ្នុេសថ្ដលក្ម្ពុជាយល់ស្ពម្ទទួលយក្។ ទនទឹម្នឹងសនេះ ខ្ុ ំក្ស៏្ពួយបារម្ភ្ ងថ្ដរអ្ំពីភាពយឺតយា វ
សៅក្នុងការក្ំណតអ់ាយុពិតស្បាក្ដរបេ់អ្នតីិជនបនាទ បព់សី្តូវបានចាបខ់ែួន ជាពិសេេការក្ំណតថ់ាសតើពកួ្សគ
មានអាយុសស្កាម្ ឬសលើអាយុអ្បបបរមាននការទទួលខុេស្តូវស្ព មទណឌ ។ ចំថ្ណក្ឯកុ្មារថ្ដលស្តូវបានចាត់
ថាន ក្ជ់ាសាក្ស ី និងជាជនរងសស្គេះននបទសលមើេស្ព មទណឌ វញិ ខ្ុ ំបានទទួលពត័ម៌ានថាមានថ្តតុលាការចនំួន 
២ ឬ ៣ ថ្តប ុសណាណ េះ ថ្ដលមានសអ្ស្ក្ង/់ទ៉ូរទេសនេ៍ស្មាបេ់ស្ម្ួលឲ្យមានការ្តល់េក្ខីក្ម្មពចីមាៃ យ ស ើយ
ថ្ដលតាម្រយៈវ ិ្ ីសនេះសយើងអាចកាតប់នថយកុ្មារម្និឲ្យស្បឈម្ម្ខុតទ ល់ជាម្យួជនេងសយ័ និងអាចទបស់ាា ត់
ភាពរងសស្គេះសាជាលមីបាន។ 
 

ខ្ុ ំសៅមានការស្ពួយបារម្ភថាអ្នីតិជនជាសស្ចើនស្តូវបានស្គសួារបញ្ជ៉ូ នសៅឃំុខែួន ឬរក្ាទុក្ សៅក្នុង
ម្ជឈម្ណឌ លេំចត និងម្ណឌ លសាត រនតីិេម្បទ ស ើយនិងសាថ បន័្តល់សេវាថ្លទសំ្គបស់្គងស្សងៗ។ សៅ
សពលថ្ដលទីក្ថ្នែងទងំសនេះស្តូវបានបសងាើតសឡើង អាចសោយសារយុទធនាការបស្រ្ ា្ បសស្គឿងសញៀនក្ស៏ោយ ក្ខ៏្ុ ំ
សៅថ្តស្ពួយបារម្ភជាពិសេេចំស េះកុ្មារខែេះថ្ដលមានពកិារភាព្ៃន់្ ៃរ ស ើយថ្ដលសៅថ្តស្តូវបានបញ្ជ៉ូ នសៅ
កានទ់ីក្ថ្នែងទងំសនាេះសទៀត សបើសទេះបីជាពួក្សគម្និមានស្បវតតិសស្បើស្បាេ់សស្គឿងសញៀន ឬសារធាតុសញៀនក្ស៏ោ
យ។ ការណ៍សនេះេបញ្ហជ ក្ឱ់យសឃើញថាក្ម្ពុជាស្តូវការស្បពន័ធការ រេងគម្ និងកុ្មារថ្ដលមានលក្ខណៈទ៉ូលំ
ទ៉ូលាយស្គបស់្ជងុសស្ជាយ ស ើយនិងបុគគលិក្េងគម្ក្ចិចថ្ដលទទួលបានការបណតុ េះបណាត លស្តឹម្ស្តូវសៅស្គប់
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ឃំុ-េ ា្ តទ់ងំអ្េ់។ សទេះជាយា ងសនេះក្តី វាក្ស៏ៅមានបញ្ហា ម្យួសទៀតគ ឺការឧបតថម្ភគសំ្ទចំស េះស្គួសាររបេ់
កុ្មារថ្ដលមានពិការភាពទងំសនាេះ។ 
 

ទនទឹម្នងឹការ្តល់សេវាសាធារណៈភាគសស្ចើនស្តូវបានស្វើសឡើងសោយអ្ងគការម្និថ្ម្នរោា ភ្បិាល 
(ថ្ដលការ្រសនេះ គួរថ្តរដាសទថ្ដលជាអ្នក្ស្វើ) យា ងណាក្ស៏ោយ ក្ខ៏្ុ ំមានសេចក្តីរកី្រាយសៅសពលដឹងថា អ្ងគ
ការម្និថ្ម្នរោា ភ្បិាលថ្ដលស្វើការ្រថ្្នក្េិទធិកុ្មារអាចស្វើេ ស្បតិបតតិការជាទ៉ូសៅជាម្យួរោា ភ្បិាល 
បាន។ 

 

ខ្ុជំរំញុរោា ភ្បិាលឲ្យខតិខធំានាថា អ្ភ្សិ្ក្ម្ថ្្អក្សលើេិទធកុិ្មារស្តវូបានសស្បើស្បាេ់ក្នុងស្គបវ់េ័ិយទងំ
អ្េ់ទក្ទ់ងនងឹកុ្មារ។ កុ្មារថ្ដលរេ់សៅតាម្្ែ៉ូវ សាន ក្ស់ៅក្នុងក្ថ្នែង្តល់សេវាថ្លទងំស្គបស់្គង កុ្មារស្វើ      
ចណំាក្ស្េុក្ថ្តឯង នងិកុ្មាររងសស្គេះសោយសារការជញួដ៉ូរម្នុេស គជឺាអ្នក្ថ្ដល្យរងសស្គេះបំ្ ុត ស ើយ
ពកួ្សគស្តវូការអ្ភ្សិ្ក្ម្ស្គបស់្ជងុសស្ជាយម្យួសដើម្បធីានាបានន៉ូវេុវតថភិាព នងិេុខមាលភាពរបេ់ពកួ្សគ។ ការ
សាត រនតីេិម្បទនងិការស្វើេមា រណក្ម្មសៅក្នុងេ គម្នវ៍ញិចសំ េះអ្នតីជិនថ្ដល ក្ព់ន័ធសស្គឿងសញៀន អ្នក្
សស្បើស្បាេ់សារធាតុសញៀន នងិទណឌិ តជាអ្នតីជិនស្តវូថ្តបានោក្ឱ់យេថិតសៅសស្កាម្ការស្គបស់្គងសោយស្បងុ
ស្បយត័ន នងិទទលួបានការគសំ្ទជាដរាប សដើម្បធីានាឲ្យពកួ្សគទទលួបានការសាត រនតីេិម្បទ នងិការស្វើ         
េមា រណក្ម្មដព៏តិស្បាក្ដ។ វាគជឺាសរឿងចាបំាចម់្យួក្នុងការធានាឲ្យបានន៉ូវការសលើក្ក្ម្ពេ់ការយល់ដងឹស្គប់
ស្ជងុសស្ជាយេតីពេិីទធកុិ្មារ នងិចាបេ់តីពយុីតតិ្ ម្អ៌្នតីជិនដល់ម្ស្រ្នតអី្នុវតតចាប ់នងិម្ស្រ្នតតុីលាការទងំអ្េ់។ 
 

ជនជាតិសដើម្ភាគតិច - ខ្ុ ំមានសេចក្តីរកី្រាយសោយក្តេ់មាគ ល់ថា ស្ពឹតតិការណ៍ថ្ដលក្តេ់មាគ ល់ទិវា
អ្នតរជាតិននជនជាតិសដើម្ភាគតិចបានស្បស្ពឹតតសៅសោយេនតិវ ិ្ ី។ ខ្ុ ំក្តេ់មាគ ល់្ងថ្ដរ អ្ំពីការ្តល់ការអ្បរ់ ំ
ថ្ដលមានគុណភាព រមួ្មានក្ម្មវ ិ្ ីអ្បរ់ជំាពីរភាសា ថ្ដលបាននិងក្ពុំងដំសណើ រសោយស្ក្េួងអ្បរ់យុំវជននងិ 
ក្ីឡា។ សៅមានបញ្ហា ជាសស្ចើនសៅសឡើយសលើការ្តល់បណ័ណ ក្ម្មេិទធិដី្ែដីល់ជនជាតិសដើម្ភាគតចិ។ ខ្ុ ំរលឹំក្
សឡើងវញិ ជាពិសេេជនជាតិសដើម្ភាគតចិពរ័ សៅសខតតបាតដ់ំបងថ្ដលក្ម្មេិទធដិីេ គម្នរ៍បេ់ពកួ្គតម់្និ
អាចបនតសៅម្ុខបាន ពីសស្ េះទីតាងំដីសនាេះសៅក្ំពុងថ្តរងច់ាឲំ្យមានការសបាេេមាអ តម្នី ជនជាតិសដើម្ភាគតិច
េួយ សៅក្នុងសខតតក្ពំងេ់ពឺ ថ្ដល ក្យេំុបណ័ណ ក្ម្មេិទធដិេី គម្នរ៍បេ់ពកួ្គតប់ាននិងក្ំពុងទទួលរង្ល
ប េះ ល់សោយសារបទបញ្ហជ សលខ០០១ នងិជនជាតិភាគតិច ពនង សៅក្នុងសខតតេទឹងថ្ស្តង ថ្ដលស្បឈម្នឹង
ហានិភ្យ័ននការបាតប់ង់្ ទេះេថ្ម្បង ការចិញ្ច ឹម្ជីវតិ នស្ពអារក្ស និងដីបញ្ចុ េះេពរបេ់ខែួន សោយទឹក្ជនំន់
ថ្ដលបណាត លម្ក្ពីគសស្មាងវារអី្គគីេនីសេសានសស្កាម្ II ។ ខ្ុេំ៉ូម្សលើក្សឡើងជាលមមី្តងសទៀតន៉ូវអ្នុសាេន៍
របេ់ខ្ុថំា រោា ភ្បិាលគរួពចិារណាអ្ពំកីារស្វើឲ្យស្បពន័ធ្ តល់បណ័ណ ក្ម្មេិទធដិេីម្៉ូ ភាពេ គម្ន ៍(CLTs) មាន
លក្ខណៈសាម្ញ្ញនងិ្យស្េួល សោយកាតប់នថយនតីវិ ិ្ ថី្ដលបានតស្ម្វូម្យួចនំនួសចញ នងិធានាថាស្ក្មុ្ជន
ជាតសិដើម្ភាគតចិអាចទទលួអ្តថស្បសយាជនព៍សី្បពន័ធ្ តល់បណ័ណ ក្ម្មេិទធដិី្ ែេីម្៉ូ ភាព រមួ្ទងំរក្ក្ម្ចតីាម្រយៈ
ការសស្បើស្បាេ់បណ័ណ សនេះជាេម្៉ូ ភាពសដើម្បគីសស្មាងអ្ភ្វិឌ្ឍនរ៍បេ់ខែួន។ 
 

ជនថ្ដលេថិតក្នុ ងសាថ នភាពរេ់សៅតាម្ចិសញ្ចើម្្ែ៉ូ វ - ខ្ុ ំមានក្តីក្ងវល់យា ងខាែ ងំសៅសពលខ្ុ ំបានសៅទេស
នាម្ជឈម្ណឌ លេំចតស ្ិថ្េនជយ័( “នស្ពេពឺ”) សៅេបាត  ៍សនេះ សោយដឹងថាមានម្នុេស ៥៤៤ នាក្ ់ថ្ដល
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រមួ្ទងំកុ្មារ ៦ នាក្ ់ ្ងស្តូវបានសគោក្ស់ៅទីសនាេះ។ សនេះគឺជាការសក្ើនសឡើងម្យួគួរឲ្យក្តេ់មាគ ល់ចាបព់ី
ដំសណើ រទេសនក្ចិចចុងសស្កាយរបេ់ខ្ុ ំ ថ្ដលសគបានស្បាបខ់្ុ ំថា ម្យួចំថ្ណក្សោយសារថ្តយុទធនាការស្បយុទធ
ស្បនងំសស្គឿងសញៀនរបេ់រោា ភ្បិាល។ ម្និសឃើញមានការរកី្ចសស្ម្ើនសទសៅក្នុងម្ជឈម្ណឌ លទងំសនាេះ សស្ៅថ្ត
ពីភាពកានថ់្តចសងអៀតថ្ណនជាម្ុន។ ម្នុេសជាសស្ចើនថ្ដលខ្ុ ំបានជួប បានអ្េះអាងថាស្តូវបានសគយក្សៅោក្់
សៅទីសនាេះសោយ្ទុយពីឆនទៈរបេ់ខែួន ស ើយបានសាន ក្ស់ៅទីសនាេះសស្ចើនជាងម្យួេបាត  ៍ ជារយៈសពលថ្ដល
ចាបំាចស់ដើម្បពីិនិតយសម្ើលឯក្សារេមាគ ល់អ្តតេញ្ហញ ណ និងសដើម្បធីានាេុវតថិភាពនិងការការ រចំស េះអ្នក្
ថ្ដលស្តូវបានសោេះថ្លង។ អ្នក្ខែេះបានសៅទីសនាេះអ្េ់រយៈសពល ៦ថ្ខ ឬសស្ចើនជាងសនេះ។ ការយសនេះបសងាើតសៅ
ជាការឃំុខែួនសោយបំ ន។ ទនទឹម្នងឹសនេះថ្ដរ រដាម្ស្រ្នតីស្ក្េួងេងគម្ក្ចិច អ្តីតយុទធជន និងយុវនីតិេម្បទ 
(ស្ក្េួងេងគម្ក្ិចច) បានពនយល់ថា ទីតាងំលមីថ្ដលបាននិងក្ំពុងសាងេងស់ៅក្នុងសខតតក្ណាត ល នឹងជួយ កាត់
បនថយភាពចសងអៀតថ្ណនសៅឯនស្ពេពឺ និង្តល់ទីតាងំេម្រម្យេស្មាបក់ារសាត រនីតេិម្បទអ្នក្សស្បើស្បាេ់ថាន ំ
សញៀន និងសារធាតុសញៀនថ្ដលសញៀននឹងសារធាតុទងំសនាេះ និង្តល់ក្ិចចគ ំរ និងពោបាលដល់ជនពិការ
េុខភាព្ែ៉ូវចិតត។ ម្ជឈម្ណឌ លសនេះនឹងម្និេងរ់ចួរាល់សទរ ៉ូតដល់ចុងនន សំនេះ ឬសដើម្នន ២ំ០១៨។ ដ៉ូសចនេះ ម្និ
មានេញ្ហញ ប ា្ ញពីការលយចុេះសៅនលៃខាងម្ុខន៉ូវភាពចសងអៀតថ្ណនននម្ជឈម្ណឌ លនស្ពេពឺ ឬភាពស្បសេើរសឡើង
ននលក្ខខណឌ  ឬសាថ នភាពអ្នក្ជាបឃំុ់សៅទីសនាេះសទ។ 

 
 

រោា ភ្បិាលស្តវូបានរលឹំក្ថា ការោក្ម់្នុេសស្បនងំនងឹឆនទៈរបេ់ពកួ្សគ មាននយ័ថាម្ណឌ លេំចតថ្ដលតាម្
នយិម្នយ័ជាអ្នតរជាត ិគជឺាម្ណឌ លឃំុខែួន ស ើយរោា ភ្បិាលស្តវូថ្តចាតវ់ធិានការសដើម្បធីានាថាបទោា នអ្បបរមា
អ្ពំកីារស្បស្ពតឹតចសំ េះអ្នក្ជាបឃំុ់ថ្ដលស្តវូបានបសំពញ។ សនេះរមួ្បញ្ច៉ូលទងំ ទកឹ្សាអ ត ទទលួទនម្ា៉ូបអាហារ
ថ្ដលមានជវីជាតសិ្គបស់្គន ់អ្នាម្យ័ស្គបស់្គន ់ខយល់អាកាេ នងិក្ចិចគ ំរេុខភាពស្គបស់្គន ់ រមួ្ទងំការគំ
ស្ទថ្្នក្្ែ៉ូវចតិត ក្ដ៏៉ូចជាេិទធេួិរេុខទុក្ខពសី្ក្មុ្ស្គសួារ នងិសាចញ់ាត ិម្ស្រ្នត ីឬបគុគលិក្េម្ស្េបរបេ់អ្ងគការម្និ
ថ្ម្នរោា ភ្បិាល នងិអ្ងគការេ ស្បជាជាត។ិ ខ្ុបំានអ្ ំវជាលមដីល់រោា ភ្បិាល ឲ្យអ្នុវតតអ្នុសាេនរ៍បេ់េ
ននេីិទធជាតេិតីពបីគុគលេថិតក្នុងសាថ នភាពសៅតាម្ចសិញ្ច ើម្្ែ៉ូវ (ថ្ខ្ន៉ូ២០១៥) នងិសដើម្បធីានាថាម្ជឈម្ណឌ លេំចត
ម្និស្តវូបានសគសស្បើស្បាេ់ជាម្ណឌ លឃំុខែួនសឡើយ ថ្តជាទកី្ថ្នែង្តល់ន៉ូវក្ចិចគ ំរសេវាក្ម្ម នងិការជយួ ឧបតថម្ភ
ចាបំាចដ់ល់ជនថ្ដលេថិតក្នុងសាថ នភាពសៅតាម្ចសិញ្ច ើម្្ែ៉ូវ។ ខ្ុេំ៉ូម្្តល់អ្នុសាេន៍្ ងថ្ដរថា រោា ភ្បិាលពនិតិយ
សឡើងវញិជាស្បពន័ធអ្ពំមី្៉ូលោា នចាបេ់ស្មាបក់ារឃំុខែួនពកួ្សគ ក្ណំតឲ់្យបានស្តមឹ្ស្តវូ នងិស្វើការសដើម្បធីានាការ
សោេះថ្លងពកួ្សគ នងិបញ្ជ៉ូ នពកួ្សគស្តឡបស់ៅជបួជុសំ្ក្មុ្ស្គសួារ នងិេ គម្នរ៍បេ់ពកួ្សគវញិ។ ជនំយួឧបតថម្ភ
ទក្ទ់ងនងឹបញ្ហា សនេះ អាចនងឹស្តវូបានសេនើេំុពតីអួ្ងគម្ក្ពអី្ងគការម្និថ្ម្នរោា ភ្បិាលអ្នេរជាត ិ រមួ្ទងំ
ការយិាល័យOHCHR ្ងថ្ដរ។  
 

អ្នក្សញៀនសស្គឿងសញៀន និងសារធាតុសញៀន  - ក្នុងថ្ខម្ក្រា នន ២ំ០១៧ រាជរោា ភ្បិាលបានចាប ់ស្តើម្
យុទធនាការស្បនងំសស្គឿងសញៀនដំណាក្ក់ាលទី១របេ់ខែួន។  យុទធនាការសនេះ ឥឡ៉ូវក្ំពុងថ្តេថិត សៅក្នុង
ដំណាក្ក់ាលទ២ី។ ខណៈថ្ដលយុទធនាការសនេះហាក្ប់ីដ៉ូចជាការ្តួចស្តើម្ជាវជិជមានម្យួសដើម្ប ី លុបបំបាត់
បញ្ហា សស្គឿងសញៀនពីស្បសទេក្ម្ពុជា ក្ម៍ាន្លវបិាក្ដគ៏ួរឲ្យស្ពួយបារម្ភននការសក្ើនសឡើង យា ងខាែ ងំននចនំួនអ្នក្
ជាបឃំុ់សៅតាម្ពនធនាគរ ម្ជឈម្ណឌ លេំចត និងម្ជឈម្ណឌ លសាត រនតីិេម្បទថ្្នក្ សគឿងសញៀននានា។ ទងំ
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សៅសខតតបាតដ់ំបង និងសខតតបនាទ យមានជយ័ សលាក្អ្ភ្បិាលរងននសខតតទងំសនេះ បានអ្សញ្ជ ើញខ្ុ ំស្វើទេសនៈក្ចិច
សៅកានម់្ជឈម្ណឌ លសាត រនីតេិម្បទថ្្នក្សស្គឿងសញៀនរបេ់ពួក្គត។់ តាម្ការអ្សញ្ជ ើញសនេះ ខ្ុ ំបានមាន-     
ឱកាេស្វើដំសណើ រសៅកានម់្ជឈម្ណឌ លសាត រនតីិេម្បទថ្្នក្សស្គឿងសញៀនសៅទីស្ក្ុងេិរសីសាភ្ណ័ឌ  និងសៅ កាន់
ម្ជឈម្ណឌ លជីវតិលមី សោយបានស្វើទេសនៈក្ចិចរយៈសពលខែីម្យួសៅម្ជឈម្ណឌ លទងំសនាេះ។ ខ្ុ ំក្ប៏ានស្វើទេស
នៈក្ិចច សៅកានម់្ជឈម្ណឌ លេំចតស ្ិថ្េនជយ័ (នស្ពេពឺ) នងិសៅកានម់្ណឌ លអ្បរ់ថំ្ក្ថ្ស្បទី ១ និងទី២ ្ង
ថ្ដរ។ ខ្ុ ំមានការស្ពួយបារម្ភចំស េះចំនួនម្នុេសដស៍ស្ចើនថ្ដលក្ំពុងជាបឃំុ់ សោយសារថ្តយុទធនាការស្បនងំ
សស្គឿងសញៀន និងក្តេំ់គល់ថា ស្បេិនសបើម្នុេសទងំសនាេះ ស្តូវបានសគឃាតទុ់ក្្ទុយពីឆនទៈរបេ់ពកួ្សគ ទី
ក្ថ្នែងទងំសនាេះគឺជាទីឃំុឃាងំ សោយសយាងតាម្បទោា នេិទធិម្នុេសថ្ដលទទួលសាគ ល់សោយស្បសទេក្ម្ពុ
ជា។ ក្ស្ម្តិននភាពចសងអៀតថ្ណនថ្បបសនេះសៅតាម្ទីក្ថ្នែងឃំុឃាងំជាសស្ចើន គឺជាការរសំលាភ្បទោា នរបេ់
ស្បសទេក្ម្ពុជា និងបទោា នអ្នតរជាតិ។ អាហារស្គបស់្គន ់ ទឹក្សាអ ត េមាភ រៈអ្នាម្យ័  ឱកាេហាតស់្បាណ 
ខយល់អាកាេសចញច៉ូលបនទប ់ ការថ្លទេុំខភាព ក្ំពុងថ្តមានការខវេះខាត។ ស្បពន័ធសនេះម្និអាចសឆែើយតបសៅ
នឹងបញ្ហា ដស៏ស្ចើនថ្បបសនេះបានសទ។ ជាការេំខានស់្តូវធានាថា មានការបណតុ េះបណាត ល និងការអ្បរ់សំ្គបស់្គន ់
ជាពិសេេេស្មាបយុ់វជន សដើម្បសី្វើឲ្យការស្វើេមា រណក្ម្មសៅក្នុងេ គម្នស៍្បក្បសោយសជាគជយ័។ 
 

សយាងតាម្ស្ក្េួងេុខាភ្បិាល ម្ក្ដល់បចចុបបននសនេះ មានម្ជឈម្ណឌ លថ្លទេុំខភាពចំនួន ១៧៧ 
ថ្ដលមានបុគគលិក្ទទួលការបណតុ េះបណាត លសដើម្បសី្វើការជាម្យួអ្នក្សញៀនសស្គឿងសញៀន។ កាលពីថ្ខម្នុ មាន
ម្នុេសចំននួ ៥២២ នាក្ ់បានទទួលការពិនតិយេុខភាព និងការពោបាលសៅតាម្ម្ជឈម្ណឌ លទងំសនេះ ថ្ដល
ក្នុងចំសណាម្អ្នក្ទងំអ្េ់សនាេះមានបុរេ ចនំួន ៩៦%។ ខ្ុ ំយល់ស្េបជាម្យួស្ក្េួងថ្ដលថា វាគឺជាការ
ចាបំាចក់្នុងការស្វើការ្រសលើការ្តល់ស្បឹក្ាសយាបល់ នងិវ ិ្ ីពោបាលថ្ដលស្តូវបានទទលួសាគ ល់ ស្សងៗ សដើម្បី
កាតប់នថយចណំងស់ស្បើស្បាេ់សស្គឿងសញៀនសោយសារថ្តមានការរកី្រាលោលននការសស្បើស្បាេ់សម្តាស វតាម្ី
ន។ ម្ជឈម្ណឌ លទងំសនេះ ជយួ គសំ្ទដល់អ្នក្ថ្ដលសញៀនសស្គឿងសញៀនថ្ដលរេ់សៅតាម្េ គម្ន។៍ 
 

ខ្ុេំ៉ូម្ជស្ម្ញុដល់រាជរោា ភ្បិាល ឲ្យ្តល់្នធានស្គបស់្គនស់ដើម្បសីាងេងម់្ជឈម្ណឌ លសាត រនតីេិ
ម្បទ នងិម្ជឈម្ណឌ លេំចតលម ី សដើម្បធីានាថា ម្ជឈម្ណឌ លទងំសនេះសឆែើយតបស្តមឹ្ស្តវូ សៅតាម្បទោា នអ្បបរមា
ថ្ដល មានថ្ចងក្នុងលិខតុិបក្រណ៍របេ់អ្ងគការេ ស្បជាជាត ិ នងិធានាថា ម្ជឈម្ណឌ លទងំសនាេះ្តល់ការ
ពោបាល នងិវ ិ្ ពីោបាលេម្ស្េប។ យុទធនាការស្បនងំសស្គឿងសញៀន គរួថ្តស្តវូបានពនិតិយសឡើងវញិឲ្យបាន
សទៀងទត ់ស ើយសោយអ្នុម្ត័តាម្អ្ភ្សិ្ក្ម្េិទធមិ្នុេស។ ការបណតុ េះបណាត ល នងិការអ្បរ់េំម្ស្េប គរួថ្តស្តវូ
បាន្តល់សោយស្ក្េួងការ្រ នងិស្ក្េួងេងគម្ក្ចិច អ្តតីយុទធជន នងិ យុវនតីេិម្បទ ស្ពម្ទងំពចិារណា្តល់
ឱកាេអ្បរ់សំ្សងៗតាម្រយៈ ស្ក្េួងអ្បរ់ ំ យុវជន នងិក្ឡីា។ ខ្ុេំ៉ូម្គសំ្ទដល់ក្ម្មវ ិ្ សីលើក្ក្ម្ពេ់ការយល់ដងឹ
អ្ពំកីារសស្បើស្បាេ់សស្គឿងសញៀន នងិសារធាតុសញៀន ថ្ដលក្ពុំងថ្តអ្នុវតតតាម្រយៈស្ក្េួងអ្បរ់ ំ យុវជន នងិក្ឡីា 
នងិេ៉ូម្សេនើេំុដល់ រាជរោា ភ្បិាលបនតពស្ងងឹដល់ក្ម្មវ ិ្ សីនេះ នងិការ្ររបេ់ស្ក្េួងេុខាភ្បិាលសៅតាម្
ម្ជឈម្ណឌ លថ្លទ ំ េុខភាពនានា សដើម្បពីស្ងកី្ការសលើក្ក្ម្ុពេ់ការយល់ដងឹសៅតាម្េ គម្ន ៍ ក្ដ៍៉ូចជាក្នុង
ចសំណាម្អ្នក្ទងំឡាយ ថ្ដលស្វើការឃំុខែួន នងិពោបាលអ្នក្សញៀនសស្គឿងសញៀន នងិសារធាតុសញៀន។ ក្នុងសពល
ជាម្យួគន សនេះ ថ្ដរការសចញច៉ូលជបួអ្នក្ថ្ដលជាបឃំុ់គរួថ្តសបើក្ច ំរឲ្យបានសពញសលញេស្មាបស់្ក្មុ្ស្គសួារ អ្ងគ
ការម្និថ្ម្នរោា ភ្បិាល អ្ងគការអ្នតរជាត ិនងិអ្នក្ស្សងសទៀតថ្ដលអាច្តល់ការគសំ្ទ។ 
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អ្នក្ថ្េវងរក្េិទិធស្ជក្សកាន៖ ខ្ុ ំមានការស្ពួយបារម្ភចំស េះសាថ នភាពរបេ់ជនជាតមិ្ ុងតាញា ចំននួ ៣៦ 
នាក្ ់ថ្ដលឧតតម្េនងការអ្ងគការេ ស្បជាជាតិទទួលបនទុក្ជនសភ្ៀេខែួន បានេវេះថ្េវងរក្ដំសណាេះស្សាយឱយ
ពួក្សគអាចស្វើដំសណើ រសៅកានស់្បសទេស្សងសស្ៅពីស្បសទេក្ម្ពុជា សោយថ្្អក្សលើសាថ នភាពតឹងថ្តងននការ
ទម្ទរេិទធសិ្ជក្សកានរបេ់ពួក្សគ។ រ ៉ូតម្ក្ទល់សពលបចចុបបនន រោា ភ្បិាលក្ម្ពុជាម្និទនប់ានយល់ស្ពម្
េស្ម្បេស្ម្ួលឱយពួក្សគបានឆែងកាតស់ៅកានស់្បសទេទបីីថ្ដលជាទីមានេុវតថិភាពេស្មាបព់ួក្សគសៅសឡើយ
សទ។ ខ្ុសំេនើឱយរោា ភ្បិាលក្ម្ពុជាស្វើទនំាក្ទ់នំងជាម្យួឧតតម្េនងការអ្ងគការេ ស្បជាជាតទិទលួបនទុក្ជនសភ្ៀេ
ខែួន សដើម្បធីានាថាជនជាតមិ្ តុាញា ទងំ ៣៦ នាក្ ់ថ្ដលស្តវូការការ រជាអ្នតរជាតកិ្នុងឋានៈជាជនសភ្ៀេខែួន 
ម្និស្តវូបានសគបញ្ជ៉ូ នស្តឡបស់ៅកានស់្បសទេសវៀតណាម្។ 
 

នីតិរដា និងការស្គបស់្គងវេ័ិយយុតតិ្ម្ ៌- ខ្ុ ំបានជួបជាម្យួរដាម្ស្រ្នតីស្ក្េួងយុតតិ្ ម្ ៌នងិរដាម្ស្រ្នតីស្ក្េួង
ម្ហាន្ទ ស្បក្បសោយភាពវជិជមាន និងសាថ បនា។ ខ្ុ ំមានសេចក្េីសសាម្នេសរកី្រាយ ថ្ដលបានដឹងថាស្ក្េួង
យុតតិ្ម្ប៌ានបសងាើនលវកិា ស ើយបចចុបបននសនេះក្ំពុងស្វើឲ្យមានភាពសជឿនសលឿនសៅសលើការ្េួចស្េើម្គនំិតម្យួ
ចំនួនថ្ដលធាែ បប់ានពិភាក្ាជាយ៉ូរម្ក្ស ើយ។ ជាពិសេេ ខ្ុ ំក្តេ់មាគ ល់សឃើញពីភាពសជឿនសលឿនសៅសលើការ
ពស្ងឹងការសរៀបចំអ្ងគការតុលាការ សដើម្បជីួយ ក្សាងម្៉ូលោា នសាថ បន័តុលាការឲ្យកានថ់្តមានស្បេិទធភាពសឡើង
ថ្លម្សទៀត។ ខ្ុ ំយល់ថា ចាបស់្គឹេះទងំបី អាចនឹងស្តូវស្វើវសិសា្នក្ម្ម ស ើយខ្ុ ំេ៉ូម្សលើក្ទឹក្ចតិតដល់ស្ក្េួង
យុតតិ្ម្ស៌ដើម្បសី្វើឲ្យស្បាក្ដស្បជាថា ការស្វើវសិសា្នក្ម្មណាម្យួ ស្តូវឆែុេះបញ្ហច ងំពីក្ងវល់ទងំឡាយ ថ្ដលស្តូវ
បានសលើក្សឡើង ស ើយស្តូវឲ្យស្េបតាម្បទោា នេិទធិម្នុេសនានា ថ្ដលស្បស្ពឹតតសៅសដើម្បពីស្ងឹងនិងម្និស្វើឲ្យ
ចុេះសខាយដល់ឯក្រាជភាពននសាថ បន័តុលាការសឡើយ។ ខ្ុេំ៉ូម្សាវ គម្ន៍្ ងថ្ដរ ន៉ូវការតំសឡើងស្បពន័ធទនិននយ័
ចុេះបញ្ជ ីេំណំុសរឿងស្ព មទណឌ តាម្ស្បពន័ធសអ្ឡិចស្តនូិច។ មានេំណំុសរឿងស្ព មទណឌ ចនំួនស្បថ្ ល 
២៣,០០០ ក្រណី ស្តូវបានចុេះបញ្ជ ីសៅក្នុងស្បពន័ធទិនននយ័សនេះ ស ើយស្ក្េួងយុតតិ្ ម្ក៌្ពុំងសរៀបចំថ្្នការសដើម្បី
តំសឡើងស្បពន័ធទនិននយ័សម្ម្យួសដើម្បចុីេះបញ្ជ ីេំណំុសរឿងស្ព មទណឌ  បនាទ បម់្ក្ស្វើការចុេះបញ្ជ ីេំណំុសរឿងរដា
បបសវណី ស ើយនឹងតំសឡើងស្បពន័ធស្គបស់្គងេំណំុសរឿងតាម្ស្បពន័ធសអ្ឡិចស្តនូិចឲ្យបានទ៉ូលំទ៉ូលាយ។ សនេះគឺជា
ចរនតម្យួសនព េះសៅរក្តមាែ ភាពឲ្យកានថ់្តស្បសេើរថ្លម្សទៀត ក្នុងស្បពន័ធយុតតិ្ម្។៌ ខ្ុ ំេ៉ូម្សាវ គម្នច៍ំស េះការសក្ើន
សឡើងន៉ូវការសស្បើស្បាេ់រ៉ូបម្នតលមីននដីកាេសស្ម្ចឃំុខែួនបសណាេ េះអាេនន ប ុថ្នតមានការស្ពយួបារម្ភថា ការសស្បើ
ស្បាេ់រ៉ូបម្នតលមនីនដីកាេសស្ម្ចឃំុខែួនសនេះ ម្និទនម់ានភាពស្តឹម្ស្តូវសៅសឡើយសទ។ ខ្ុ ំសៅថ្តមានការស្ពួយ
បារម្ភថា ការឃំុខែួនបសណាេ េះអាេននសៅថ្តបនតសស្បើស្បាេ់សេទើរថ្តស្គបក់្រណី ជាពិសេេសៅសពលថ្ដលស្បពន័ធ
ស្គបស់្គងពនធនាគរ មានភាពចសងអៀតថ្ណនស្បក្បសោយសស្គេះថាន ក្។់ ខ្ុ ំេ៉ូម្សាវ គម្នច៍ំស េះថ្្នការ
ទងំឡាយសលើការ្រយុទធនាការេំរាបស់លើក្ក្ំពេ់ការយល់ដឹងក្នុងចំសណាម្អ្នក្ទងំឡាយណាថ្ដលស្តូវោក្់
ឲ្យេថិតសស្កាម្ការស្តួតពិនិតយតាម្្ែ៉ូវតុលាការ សោយសារការចាបខ់ែួនស ើយរងច់ាេំវនាការ។ ខ្ុ ំេ៉ូម្សាវ គម្ន៍
្ងថ្ដរចំស េះថ្្នការទងំឡាយ េស្មាបគ់សស្មាងសាក្លបងម្យួ េេីពីការោក្ស់ទេតាម្ជសស្ម្ើេស្សងសស្ៅ
ពីពនធនាគរសៅសខតតបាតដ់បំង ថ្ដលជាដំណាក្ក់ាលដំប៉ូងសនព េះសៅរក្ការបសងាើនន៉ូវការសស្បើស្បាេ់ជសស្ម្ើេ
ស្សងសស្ៅពីការឃំុខែួន ដ៉ូចមានថ្ចងសៅក្នុងស្ក្ម្នីតិវ ិ្ ីស្ព មទណឌ ។ រដាម្ស្រ្នតីស្ក្េួងយុតតិ្ម្ប៌ានធានាថា 
តារាងក្ណំតត់នម្ែស្បាក្ស់្បោបក់្េី និងតនម្ែសេវា ក្ព់ន័ធទងំអ្េ់ នឹងស្តូវោក្ឲ់្យសាធារណៈជនសម្ើលសៅស្គប់
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តុលាការ។ ការស្វើថ្បបសនេះអាចកាតប់នថយបាន ន៉ូវតនម្ែសេវាបថ្នថម្សស្ៅ្ែ៉ូវការ ថ្ដលស្តូវបានក្ំណតេ់ស្មាប់
ក្ិចចការ ក្ព់ន័ធនឹងតុលាការ។ 

 

ខ្ុ ំមានការស្ពួយបារម្ភចំស េះរបាយការណ៍របេ់េ គម្នថ៍្ដលថ្េវងរក្យុតតិ្ម្ត៌ាម្ម្ស្ោបាយ
សោយខែួនឯង។ ការអ្នុវតតថ្បបសនេះម្និអាចទទួលយក្បានសទ - វាឆែុេះបញ្ហច ំងពីតស្ម្ូវការឲ្យមានការពស្ងឹង
ស្បពន័ធតុលាការ និងក្សាងទនុំក្ចិតតសលើឯក្រាជភាពរបេ់តុលាការ។ ខ្ុ ំេ៉ូម្សាវ គម្នច៍សំ េះការបសងាើនលវកិា
ដល់ជំនួយថ្្នក្ចាបក់ារ រជនស្ក្ីស្ក្ ប ុថ្នតខ្ុ ំមានការស្ពួយបារម្ភចំស េះការខវេះខាតសម្ធាវ ីនិងឆនទៈក្នុងការ
ការ រក្េឲី្យបុគគលថ្ដល្យរងសស្គេះបំ្ុតថ្ដលស្តូវសចាទស្បកានព់ីបទសលមើេស្ព មទណឌ ។ ខ្ុ ំេ៉ូម្សាវ គម្ន៍
្ងថ្ដរចំស េះថ្្នការទងំឡាយ សដើម្បអី្នុវតតគំសរាងសាក្លបងន៉ូវយនតការដំសណាេះស្សាយវវិាទតាម្ជសស្ម្ើេ
ស្សង សៅតាម្បណាេ សខតតោចស់្េយាល សបើសទេះបីជាមានការបញ្ហជ ក្ជ់ាលមីថា យនតការថ្បបសនេះម្និេម្ស្េប
នឹងបទសលមើេម្យួចំនួន រាបទ់ងំអ្ំសពើ ិងាក្នុងស្គសួារក្ស៏ោយ។ 
 

បញ្ហា បនាទ នប់ងខំននភាពចសងអៀតថ្ណនក្នុងពនធនាគរ ស្តូវបានសលើក្សឡើងរចួម្ក្ស ើយ។ សៅសពលស្វើ
ទេសនក្ិចចសៅកានម់្ណឌ លអ្បរ់ថំ្ក្ថ្ស្បទី១ និងម្ណឌ លអ្បរ់ថំ្ក្ថ្ស្បទី២ ខ្ុ ំមានសេចក្េីសសាម្នេសរកី្រាយ
សោយក្តេ់មាគ ល់សឃើញថា បណ័ណ ពត័ម៌ានស្តូវបានោក្ប់ ា្ ញដល់សាធារណៈជន សោយក្តេ់មាគ ល់អ្ំពីេិទធិ
របេ់ជនជាបឃំុ់ នងិេិទធិរបេ់អ្នក្ម្ក្េួរេុខទុក្ខ សបើសទេះបីជាបណ័ណ ទងំសនេះជាញឹក្ញាប ់េរសេរថ្តជា
ភាសាអ្ងស់គែេក្ស៏ោយ។ ប ុថ្នតខ្ុ ំមានការស្ពួយបារម្ភថា សៅសពលក្ំពុងស្វើទេសនក្ិចចម្ណឌ លអ្បរ់ថំ្ក្ថ្ស្បទ១ី ម្
ស្រ្នតីម្យួរ៉ូបរបេ់ការយិាល័យឧតេម្េនងការអ្ងគការេ ស្បជាជាតិទទួលបនទុក្េិទធមិ្នុេសស្បចាសំ្បសទេក្ម្ពុជា 
ថ្ដលអ្ម្ដំសណើ រខ្ុមំ្និស្តូវបានអ្នុញ្ហញ តឲ្យច៉ូលសឡើយ។  ខ្ុ ំមានការស្ពួយបារម្ភ្ងថ្ដរថា រ៉ូបខ្ុ ំក្ម៏្និស្តូវបាន
អ្នុញ្ហញ តឲ្យស្វើការេំភាេនស៍ោយេមាៃ តជ់ាម្យួជនជាបឃំុ់ ទងំសៅម្ណឌ លអ្បរ់ថំ្ក្ថ្ស្បទី១ និងម្ណឌ លអ្បរ់ ំ
ថ្ក្ថ្ស្បទ២ី។ ការបដិសេ្ដថ្ដលៗម្និអ្នុញ្ហញ តឲ្យមានការេមាភ េនេ៍មាៃ តស់នេះ គឺ្ ទុយនឹងអាណតតិការ្រ 
ថ្ដលតាម្លក្ខខណ័ឌ សនេះស្បសទេក្ម្ពុជាស្ពម្សស្ពៀងទទួលយក្ដំសណើ រទេសនក្ិចចរបេ់ខ្ុ។ំ 

 

េ៉ូម្្តល់អ្នុសាេនថ៍ា គសស្មាងសាក្លបងថ្ដលបានសស្គងទុក្េតីពកីារោក្ឱ់យេថិតសៅសស្កាម្ការស្តតួ
ពនិតិយតាម្្ែ៉ូវតុលាការ ការ្តនាទ សទេសោយម្និឃំុខែួន នងិការសោេះស្សាយជសមាែ េះតាម្ជសស្ម្ើេស្សង ស្តវូបាន
អ្នុវតតពនិតិយសឡើងវញិនងិស្តវូបានពស្ងកី្ សៅតាម្ការេម្ស្េប។ បញ្ហា ននភាពចសងអៀតថ្ណនសៅក្នុងពនធនាគរ
ស្តវូថ្តសលើក្ម្ក្ពភិាក្ារក្ដសំណាេះស្សាយឲ្យបាននប។់ ខ្ុេំ៉ូម្បញ្ហជ ក្ស់ឡើងវញិន៉ូវអ្នុសាេនរ៍បេ់ខ្ុកំាលពី
សពលម្នុៗ ថ្ដលគ៉ូេបញ្ហជ ក្ថ់ា ការឃំុខែួនគរួថ្តស្តវូបានអ្នុវតតសៅសពលណាចាបំាចប់ំ្ ុតប សុណាណ េះ។ ខ្ុេំ៉ូម្្តល់
អ្នុសាេន៍្ ងថ្ដរថា ស្គបតុ់លាការស្តវូថ្តប ា្ ញឲ្យចាេ់ពកី្នស្ម្ណាម្យួថ្ដលតស្ម្វូឲ្យសគបង។់ សៅ
ពនធនាគរ ខ្ុេំ៉ូម្រលឹំក្អ្នុសាេនរ៍បេ់ខ្ុថំា បណ័ណ ពត័ម៌ានថ្ដលពនយល់ពនីតីវិ ិ្ ចុីេះសៅេួរេុខទុក្ខសៅ
ពនធនាគររមួ្ទងំការហាម្ស្បាម្សលើការបងស់្បាក្ ់ស្តវូថ្តបានោក្ប់ ា្ ញយា ងចាេ់ជាភាសាថ្ខមរសៅស្ចក្ច៉ូល 
នងិសៅតាម្បនទបឃំុ់ឃាងំនមី្យួៗ។ សដើម្បេីសស្ម្ចសគលសៅសនេះ ខ្ុេំ៉ូម្ឲ្យការយិាល័យOHCHR ្តល់ន៉ូវបណ័ណ
ពត័ម៌ានថ្ដលសបាេះពុម្ភសោយស្ក្េួងម្ហាន្ទ/ការយិាល័យ OHCHR/IBJ ដល់ស្គបព់នធនាគរ។ 
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លំ ស្បជា្ិបសតយយ - ខ្ុ ំមានសេចក្តីរកី្រាយសោយក្តេ់មាគ ល់សឃើញមានការសោេះថ្លងម្ស្រ្នតីអាដ
 ុក្៤នាក្ ់និងអ្គគសលខា្កិាររងមាន ក្ន់នគណៈក្មាម ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាេះសនន ត សៅថ្ខម្លុិនា សទេះបីជាខ្ុ ំ
មានការស្ពួយបារម្ភថាពួក្សគសៅថ្តេថិតសស្កាម្ការស្តួតពិនតិយតាម្្ែ៉ូវតុលាការក្ស៏ោយ។ សស្បវា ឡងន់នការឃំុ
ខែួនបសណាត េះអាេនននិងនិនាន ការសចេះថ្តសក្ើនសឡើងននការស្គបស់្គងសោយចាបស់ៅក្ម្ពុជា គឺជាស្បការគួឲ្យស្ពួយ
បារម្ភ។ សទេះបីជាស្ក្ម្នីតិវ ិ្ ីស្ព មទណឌ ថ្ចងពីអាជ្ាយុកាលេស្មាបស់្បសភ្ទខុេៗគន ននបទសលមើេក្ស៏ោយក្៏
សរឿងទងំសនេះស្តូវបានរខំានសោយទសងវើននការសចាទស្បកាន ់ឬការសេុើបអ្សងាត។ មានការស្ពួយបារម្ភថា បទ
បបញ្ញតតថិ្បបសនេះ អាចអ្នុញ្ហញ តឲ្យមានការសចាទស្បកានអ់្សនាទ លតាម្នរណាមាន ក្ស់ោយគម នក្ំណត ់សោយ
បំ នសលើកាតពវក្ចិចថ្ដលស្តូវបានជំនុំជស្ម្េះសោយគម នការពនោរសពលម្និស្តមឹ្ស្តូវ - ចាបម់្និបានថ្ចង
ចាេ់លាេ់ពីរយៈសពលក្ណំតេ់ស្មាបក់ារសេុើបអ្សងាត កាលណាជនជាបស់ចាទម្និេថិតសៅក្នុងការឃំុខែួន។ 
មានឧទ រណ៍ជាសស្ចើនរមួ្ទងំក្រណីរបេ់េក្ម្មជនដី្ ែីគឺ សលាក្ស្េី សទព វណណី  ថ្ដលខ្ុ ំបានជួប និងេក្ម្ម
ជនេ ជីព ស ើយនងិេក្ម្មជននសយាបាយជាសដើម្។ 

 

ចាបទ់ងំអ្េ់គួរស្តូវបានអ្នុវតតឲ្យបានស្តឹម្ស្តូវ និងសេមើៗគម ចំស េះស្គបម់្នុេសទងំអ្េ់សោយគម ន
ការសរ ើេសអ្ើងសទេះថ្្អក្សលើម្៉ូលស តុអ្វីក្ស៏ោយ។ អ្នក្ការ រេិទធិម្នុេសសៅថ្តស្តូវបានសគសៅជាម្ុខេញ្ហញ
កានថ់្តសស្ចើនសឡើងៗ។ ចាបជ់ាសស្ចើនស្បសភ្ទស្តូវបានយក្ម្ក្សស្បើស្បាេ់សដើម្បរីតឹតបតិការរេិះគនស់្បនងំរោា ភ្បិា
ល ស ើយការប អ្ ក្ក់ារពិភាក្ាសដញសោលថ្្នក្នសយាបាយសៅថ្តបនតសក្ើតមានសឡើងជាសស្ចើន។ ការស្វើ
បាតុក្ម្មសោយេនតិវ ិ្ ី នងិការពិភាក្ាសដញសោលជាសាធារណៈ រមួ្ទងំស្បធានបទេតីពីេិទធិម្នុេស និង
ការ្រេសងាតការសបាេះសនន ត ស ើយនិងការសលើក្សឡើងឲ្យរោា ភ្បិាលសចេះទទួលខុេស្តូវ ម្និថ្ម្នជាេក្ម្មភាព
ថ្ដលមានលក្ខណៈ្ទុយនឹងអ្្ិបសតយយភាពរបេ់រដា ឬជាការគំរាម្ក្ំថ្ ងដល់េណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈឬ
េនតិេុខជាតិសឡើយ។ ខ្ុ ំសៅថ្តស្ពួយបារម្ភថា ចាបេ់តីការស្វើបាតុក្ម្មសោយេនតិវ ិ្ ី និងសេចក្តីថ្ណនាអំ្នុវតត
ចាបស់នេះសៅម្និទនស់្តូវបានអ្នុវតតឲ្យបានគតម់្តស់ៅសឡើយសៅថាន ក្ម់្៉ូលោា ន ស ើយស្ក្េួងម្ហាន្ទថ្លម្
ទងំបានតស្ម្ូវឲ្យអ្ងគការេងគម្េីុវលិរាយការណ៍េក្ម្មភាពទងំអ្េ់របេ់ពកួ្សគ រមួ្ទងំេក្ម្មភាពអ្បរ់បំ
ណតុ េះបណាត ល្ងសៅឲ្យអាជ្ា្រឃំុ និងស្េុក្។ តាម្តលភាពជាក្ថ់្េតង សយើងសឃើញថាសទេះបីជាវាស្គនថ់្តជា
ការស្បារពវទិវាចងចា/ំរឮំក្ខួបស្សងៗក្ស៏ៅថ្តតស្ម្ូវឲ្យមានការរាយការណ៍្ងថ្ដរ។ ការរតឹតបតិសោយម្និ
ចាបំាច ់ចំស េះសេរភីាពស្បម្៉ូល្តុ ំបានប អ្ ក្ដ់ល់េក្ម្មភាពស្េបចាបជ់ាសស្ចើនរបេ់េងគម្េីុវលិ។ ក្ម្ពុជាគួរ
ថ្តជាស្បសទេម្យួស្បកានយ់ក្ន៉ូវរបបស្បជា្ិបសតយយសេរពី ុបក្សដរ៏េ់រសវ ើក្ ស ើយថ្ដលសលើក្ទឹក្ចិតត (ម្និ
ថ្ម្នោក្ទ់ណឌ ក្ម្មសឡើយ) ឲ្យមានការពិភាក្ាសដញសោល និងការបសញ្ចញម្តិសោយេម្ស តុ្ល សស្ េះថា
ការពិភាក្ាស្បក្បសោយថ្្ែតា ចំស េះសរឿងនសយាបាយ គជឺាការស្តួេស្តាយ្ែ៉ូវម្យួ្នសៅរក្ការសបាេះសនន ត
សោយស្តឹម្ស្តូវសពញសលញ។ វាគឺជាសរឿងពិបាក្យល់សៅសពលថ្ដលអ្ងគការេងគម្េីុវលិ ស ើយនិងេ ជីព 
ស្តូវបានតស្ម្ូវឲ្យមានអ្ពោស្ក្តឹភាពថ្្នក្នសយាបាយ។ ្ទុយសៅវញិម្ស្រ្នតីរាជការ ស ើយនិងក្ងក្មាែ ងំនគរបាល 
និងសយាធាឯសណាេះសៅវញិសទ ថ្ដលស្តូវស្បកានជ់ំ រអ្ពោស្ក្ឹតចំស េះសរឿងនសយាបាយ។ 

 

សទេះបីជាមានភាពសជាគជយ័ននការសបាេះសនន តឃំុ-េ ា្ តក់្ស៏ោយ ក្ខ៏្ុ ំសៅថ្តមានក្ងវល់អ្ពំីសវាហាសា
ស្រ្េតថ្បប ិងាថ្ដលេថ្ម្តងសឡើងសោយេមាជិក្រោា ភ្បិាលនិងសយាធា។ ម្តិសយាបល់ថ្បបសនេះម្និគួរស្តូវបាន
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ស្វើសឡើងសោយរដាម្ស្រ្នតនីនរោា ភ្បិាលសឡើយ េ៉ូម្បថី្តសៅក្នុងភាពជាឯក្ជនក្ស៏ោយ។ ម្តិសយាបល់ថ្បបសនេះម្និ
ស្តូវឲ្យមានសៅក្នុងេងគម្ថ្ដលមានេនតិភាពម្យួ ដ៉ូចជាសៅក្នុងស្បសទេក្ម្ពុជា ថ្ដលសៅឌ្ិតោម្សោយ
សាែ ក្សាន ម្ននស្បវតតសិាស្រ្េតដច៏លាចលរបេ់ខែួន។ ខ្ុ ំបានក្តេ់មាគ ល់ន៉ូវ វសិសា្នក្ម្មជាសស្ចើនសលើចាបេ់តីពី
គណបក្សនសយាបាយ ជាពិសេេសលើការសេើសរ ើសឡើងវញិថ្ដលហាម្ឃាតគ់ណបក្សម្យួម្និឲ្យសស្បើរ៉ូបភាព
េំសឡង ឬឯក្សារជាលាយលក្ខណ៍អ្ក្សរ ឬេក្ម្មភាពនានាននជនថ្ដលស្តូវបានកាតស់ទេពីបទឧស្ក្ដិា ឬ
បទម្ជឈមិ្។ អ្នក្ដឹក្នាពំិភ្ពសលាក្លបីៗ ជាសស្ចើន ទងំក្នុងអ្តីតកាល នងិបចចុបបននកាល ស្តូវបានសគ្តនាទ សទេ
ពីបទសលមើេសៅសពលណាម្យួ រាបទ់ងំសៅក្នុងតំបនស់នេះ្ងថ្ដរ។ ខ្ុ ំេ៉ូម្សាវ គម្នច៍ំស េះក្ិចចេ ការរបេ់
អ្ងគការម្និថ្ម្នរោា ភ្បិាល ដ៉ូចជាបនទបស់ាថ នការណ៍ និងការ្រេសងាតការណ៍យា ងទ៉ូលំទ៉ូលាយសលើដំសណើ រ
ការសបាេះសនន តសៅថ្ខម្លុិនានន ២ំ០១៧។ បនទបស់ាថ នការណ៍ម្និថ្ម្នជាអ្ងគការសស្ៅរោា ភ្បិាលម្យួសនាេះសទ 
ដ៉ូសចនេះបនទបស់ាថ នការណ៍ម្និមានកាតពវក្ចិចសៅតាម្ចាបេ់តីពីេមាគម្នងិអ្ងគការម្និថ្ម្នរោា ភ្បិាលសឡើយ។ 

 

សាថ នភាពទ៉ូសៅសៅក្នុងស្បសទេសៅថ្តមានភាពតានតឹង។ ស្បសទេក្ម្ពុជាហាក្ដ់៉ូចជាក្ពុំងខិតសៅជតិ
សាថ នភាពសស្គេះថាន ក្។់ ចំណាតក់ារ្ែ៉ូវចាបជ់ាសស្ចើនស្បនងំនឹងអ្នក្នសយាបាយ ការសចាទស្បកានព់ីការរសំលាភ្
សលើអ្ពោស្ក្ឹតយខាងនសយាបាយរបេ់អ្ងគការម្និថ្ម្នរោា ភ្បិាល េវនាេសស្ម្ចពនោសពលការឃំុខែួនបសណាត េះ
អាេនន ការបំភ្តិបភំ្យ័ នងិការភ្យ័ខាែ ច សដើរម្និស្េបគន ជាម្យួនឹងបរយិាកាេម្យួថ្ដលនាឲំ្យមានការសបាេះ
សនន តសោយសេរសីនាេះសទ។ ខ្ុ ំេ៉ូម្ជស្ម្ុញរាជរោា ភ្បិាលឲ្យធានាថា ស្គបភ់ាគីទងំអ្េ់មានលទធភាពក្នុងការ
េួរសដញសោលគន និងការពិភាក្ាគន សោយចំ សលើបញ្ហា ថ្ដលជាក្ងវល់របេ់ស្បជាជនក្ម្ពុជាទងំអ្េ់។ 
 

៣. សេចក្តបីញ្ចប ់
 

ជាការក្តេ់មាគ ល់ របាយការណ៍នន ២ំ០១៧ របេ់ខ្ុ ំថ្ដលោក្ជ់៉ូនស្ក្ុម្ស្បកឹ្ាេិទធមិ្នុេសរបេ់អ្ងគ
ការេ ស្បជាជាត ិស្តូវបានេរសេរសៅក្នុងថ្ខឧេភា ស ើយបានោក្ជ់៉ូនអ្ងគការេ ស្បជាជាតិសៅក្នុងទី
ស្ក្ុង សុថឺ្ណវ សៅសដើម្ថ្ខម្លុិនា នន ២ំ០១៧។ សយាងតាម្នីតិវ ិ្ ីថ្ដលក្ំពុងអ្នុវតត របាយការណ៍សនាេះស្តូវបាន
ថ្ចក្រថំ្លក្ជាម្យួរោា ភ្បិាល បនាទ បម់្ក្វានឹងស្តូវបនតនីតិវ ិ្ ីស្េបតាម្ពិ្សីារថ្ក្េស្ម្លួនិងបក្ថ្ស្បរបេ់អ្.
េ.ប។ វានងឹស្តូវសចញ្ាយនាសពលនប់ៗ សនេះ ក្នុងឋានៈជាឯក្សារ អ្.េ.ប សលខA/HRC/36/61។ ខ្ុ ំនងឹ
សៅច៉ូលរមួ្ជាម្យួស្ក្ុម្ស្បឹក្ាេិទធិម្នុេស អ្.េ.ប សៅទីស្ក្ងុ សុថឺ្ណវ សៅចុងថ្ខក្ញ្ហញ នន ២ំ០១៧ សនេះ។ សៅ
សពលសនាេះ ខ្ុ ំនឹងប ា្ ញរបាយការណ៍ និងស្វើបចចុបបននភាពដល់ស្ក្ុម្ស្បឹក្ាេិទធិម្នុេសអ្ំពីសាថ នភាពចាបត់ាងំ
ពីថ្ខម្លុិនាម្ក្ និងរាយការណ៍សោយតទ ល់មាតអ់្ំពីសបេក្ក្ម្មបចចុបបននសនេះរបេ់ខ្ុ ំ។ ពត័ម៌ានេតីពសីាថ នភាព
បនាទ បព់ីការសបាេះសនន តឃំុេ ា្ ត ់និងសបេក្ក្ម្មសនេះ នឹងមានសៅក្នុងរបាយការណ៍នន ២ំ០១៨។ 
 

ខ្ុ ំេងឃមឹ្ថាសដើម្បសី្វើដំសណើ រសនព េះសៅម្ុខ ស្បសទេក្ម្ពុជានងឹខិតសចញពសីាថ នភាពសស្គេះថាន ក្ ់សោយម្និ
ឲ្យមានសទៀតន៉ូវការគំរាម្ក្ំថ្ ងននអ្ំសពើ ិងា ការបស្រ្ ា្ បការបេះសបារសោយសស្បើក្មាែ ងំ ឬេស្រ្ គ្ ម្ ឬសេចក្តី
ថ្លែងមានលក្ខណៈអ្ុចអាលព៉ូជសាេន។៍ មានម្នុេសជាសស្ចើនបានស្វើការសោយម្និខាែ ចសនឿយ តក់្នុងជួររោា
ភ្បិាលនិងខាងសស្ៅរោា ភ្បិាល សដើម្បធីានាឲ្យមានការតែ េ់បត៉ូរសោយេនតិវ ិ្ ីសៅស្បសទេក្ម្ពុជា ពីជសមាែ េះ និង
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អ្ំសពើស្បល័យព៉ូជសាេន ៍សៅរក្លទធិស្បជា្ិបសតយយ ស្េបតាម្រដា្ម្មនុញ្ញ របេ់ស្បសទេក្ម្ពុជាេម្យ័ទំសនើប។ 
គនែងសនេះស្តូវថ្តបនតសៅម្ុខសទៀត។ វាជាអ្វីថ្ដលស្បជាជនក្ម្ពុជាទងំអ្េ់េម្នឹងទទួលបាន។ 
 
ចប ់
 
អ្នក្ស្េី សាស្រ្សាត ចារយ រ  ៉ូណា េមីត (ចស្ក្ភ្ពអ្ងស់គែេ) ស្តូវបានស្ក្ុម្ស្បឹក្ាេិទធិម្នុេស អ្.េ.ប ថ្តងតាងំក្នុ ងថ្ខមី្នា នន ំ
២០១៥ ជាអ្នក្រាយការណ៍ពិសេេេតី ពីសាថ នភាពេិទធិម្នុេសសៅក្ម្ពុជា។  ក្នុ ងនាម្ជាអ្នក្រាយការណ៍ពិសេេ អ្នក្ស្េី 
គឺជាថ្្នក្ម្យួននអ្វីថ្ដលសគសាគ ល់ថាជានីតិវ ិ្ ីពិសេេរបេ់ស្ក្ុម្ស្បឹក្ាេិទធិម្នុេស។ នីតិវ ិ្ ីពិសេេ (ថ្ដលជាសាថ បន័្ំ
បំ្ុតម្យួរបេ់អ្នក្ជនំាញការឯក្រាជយ សៅក្នុ ងស្បពន័ធេិទធិម្នុេស អ្.េ.ប) គឺជាស ម្ េះទ៉ូសៅម្យួននយនតការឯក្រាជយ ឃាែ ំ
សម្ើល និងថ្េវងរក្ការពិត របេ់ស្ក្ុម្ស្បឹក្ាេិទធិម្នុេស។ អ្នក្កានអ់្ណតតិរបេ់នីតិវ ិ្ ីពិសេេ ជាអ្នក្ជនំាញការេិទធិ
ម្នុេសឯក្រាជយ  ថ្ដលថ្តតាងំសោយស្ក្ុម្ស្បឹក្ាេិទធិម្នុេស  សដើម្បីសោេះស្សាយទងំសាថ នភាពជាក្ល់ាក្ន់នស្បសទេ
នីម្យួៗ ទងំបញ្ហា តាម្វេ័ិយម្យួៗ សៅស្គបត់ំបនទ់ងំអ្េ់ននពិភ្ពសលាក្។ ពួក្សគមិ្នថ្ម្នជាបុគគលិក្ អ្.េ.ប សទ 
ស ើយឯក្រាជយពីរោា ភិ្បាល ឬអ្ងគការណាម្យួ។ ពួក្សគបសស្ម្ើការក្នុ ងេម្តថភាពបុគគលរបេ់ពួក្សគតទ ល់ និងមិ្នទទួល
ស្បាក្ស់បៀវតសរពី៍ការ្ររបេ់ខែួ នសឡើយ។  
 
េ៉ូម្ថ្ឆក្សម្ើលរបាយការណ៍របេ់អ្នក្រាយការណ៍ពិសេេេតីក្ម្ពុជា។ 
 

េិទធិម្នុេស អ្.េ.ប សគ ទំព័រស្បសទេ  – ក្ម្ពុជា 
 

េស្មាបព់ត័៌មានបថ្នថម្ និងការសាក្េួរពត័ម៌ានស្សងៗេ៉ូម្ទក្ទ់ងម្ក្ សលាក្ មា ន ់េុវណាណ  (Mr. Sovanna Mann) 
តាម្រយៈទ៉ូរេ័ពទសលខ (+៨៥៥ ២៣ ៩៩៣ ៥៩០/៩១ សលខភាជ បប់នត៖ Ext: ២០៨ ឬ អីុ្ថ្ម្ ល smann@ohchr.org) 
 

េស្មាបក់ារសាក្េួរពត័ម៌ាន អំ្ពីអ្នក្ជំនាញការឯក្រាជយដនទសទៀតរបេ់ អ្.េ.ប េ៉ូម្ទក្ទ់ង៖ 
សលាក្ សាសប ៀរ សេឡាយា  (Xabier Celaya) អ្ងគភាពស្បពន័ធ្សពវ្ាយពត័ម៌ាន OHCHR តាម្រយៈទ៉ូរេ័ពទសលខ (+៤១ ២២ 
៩១៧ ៩៣៨៣  ឬ អីុ្ថ្ម្ ល xcelaya@ohchr.org)  
 

 

អ្នក្អាចរក្បានន៉ូវសេចក្តសី្បកាេពត័ម៌ានសនេះតាម្អ្នឡាញបាន 
 

សតើសលាក្ អ្នក្ ខវល់ខាវ យអ្ំពីពិភ្ពសលាក្ថ្ដលសយើងរេ់សៅឬសទ? អ្ញ្ច ឹង សយើងស្តវូសស្កាក្ឈរសដើម្បេិីទធនិរណាមាន ក្ស់ៅនលៃ
សនេះ #Standup4humanrights និងច៉ូលសៅកានទ់ំពរ័សវបសាយ៖http://www.standup4humanrights.org 
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