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អងគការសហប្បជាជាតិទទួលបនទុកសិទធិមនុសស កនុង    
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ររយការណ៍របស់អគ្គលលខាធកិារ 
 

 

   លសចកតីសលងេប 

ររយការណ៍លនេះ រមួបញ្ចូ លលសចកតបីរលិ័យលមអតិ្អាំពីត្ួនាទី និងសមទិមិផលរបស់
ការលិ័លឧយឧត្តមសនងការអងគការសហប្បជាជាត្ិទទួលបនទុកសិទមិមនុសន (ការលិ័លឧយ
OHCHR) ប្បចាំកមពុជា ចបព់ីថ្ងៃទី១ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៦ ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ
២០១៧។ 

លៅកនុងអាំឡុងលពលលនេះ រនសម្គគ ល់ល ើញការបនតម្គនភាពតានត្ឹងខផនកនលល័- 
រយ ការធ្លា កចុ់េះថ្នលាំហសងគមសីុវលិ ប ុខនតកស៏ម្គគ ល់ល ើញម្គនកាំលណើ នលសដឋកិចចល័ ង
ឆ្បរ់ហឧស និងការសលប្មចរននូវការកាត្ប់នថយភាពប្កីប្កផងខដរ។ លៅខាងចុងថ្នរយៈ
លពលលនេះ ម្គនការលរេះលឆ្ន ត្លប្រើសលរ ើសប្កុមប្បឹកា ុាំ-សង្កក ត្់ ខដលរនប្បប្ពឹត្តលៅលៅ
ថ្ងៃទី៤ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្បកបលដាយសនតិភាពនិងលរៀបរយ។ ការលិ័លឧយឧត្តមសនង
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ការអងគការសហប្បជាជាត្ិទទួលបនទុកសិទមិមនុសនប្បចាំកមពុជា រនបនតកមមវធិីរបស់ែាួន
ខាងសហប្បត្ិបត្តិការខផនកបលចចកលទសកនុងវសិឧយសាំខាន់ៗមយួចាំនួន សប្ម្គបក់ារការពារ
សិទមិមនុសន ជាពិលសស ការគាំប្ទដល់សិទមិចូលរមួកនុងកិចចការសាធ្លរណៈ និងលសរភីាពជា
មូលដាឋ នទាាំងអស់ខដលពាកព់ឧនម ការពប្ងឹងនីត្ិរដឋ និងការលលើកកមពស់សិទមិលសដឋកិចច 
សងគមកិចច និងវបបធម។៌ 

 

              --------------------------------- 
                    * ររយការណ៍លនេះ កាំពុងប្ត្ូវរនដាកប់ញ្ជូ នយឺត្ លដើមបទុីកលពលលវលាលប្ចើនជាអត្ិបរម្គសប្ម្គបរ់ដឋជាសម្គរិក 
                      ទីភាន កង់្ករអងគការសហប្បជាជាត្ ិនិងអងគការមនិខមនរដាឋ ភរិលនានា ដាកល់សនើពឧត្ម៌្គនទាាំងឡាយខដលពាកព់ឧនម។ 

I. លសចកតលីផតើម 
១.  ររយការណ៍លនេះ ប្ត្ូវរនដាករូ់នប្កុមប្បឹកាសិទមិមនុសន លដាយអនុលលាមតាមលសចកតីសលប្មច

ចិត្តលលែ៣០/២៣ និងបរលិ័យអាំពីសកមមភាពរបស់ការលិ័លឧយឧត្តមសនងការអងគការសហ- 
ប្បជាជាត្ិទទួលបនទុកសិទមិមនុសន (ការលិ័លឧយOHCHR) ប្បចាំកមពុជា ចបព់ីថ្ងៃទី០១ ខែ    
កកកដា ឆ្ន ាំ២០១៦ ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ។ 

២. អាណត្តិខាងលដើម ប្ត្ូវរនកាំណត្ល់ដាយលសចកតីសលប្មចចិត្តលលែ១៩៩៣/៦ របស់គ្ណៈកមម-
ការសិទមិមនុសនថា ការង្កររបស់ការលិ័លឧយឧត្តមសនងការសិទមិមនុសនប្បចាំកមពុជា ប្ត្ូវរន
ដឹកនាាំលដាយលសចកតីសលប្មចចិត្តលលែ(៣០/២៣)ខដលម្គនរយៈលពលពីរឆ្ន ាំ របស់ប្កុមប្បឹកា
សិទមិមនុសន ខដលរយៈលពលពីរឆ្ន ាំលនេះម្គនខចងលៅកនុងអនុសារណៈលល័គ្យល់គន ជាមយួរារ  
រដាឋ ភរិលកមពុជា1 និងអាណត្តិសកលរបស់ឧត្តមសនងការ ដូចខដលម្គនខចងកនុងលសចកតីសលប្មច
ចិត្តលលែ៤៨/១៤១ របស់មហាសននិរត្ និងលសចកតីប្បកាសទីប្កុងវខីយន និងកមមវធិីសកមមភាព 
ខដលបនតម្គនពីមហាសននិរត្ពិភពលលាកឆ្ន ាំ១៩៩៣ សតីពីសិទមិមនុសន សថិត្លប្កាមលគល
ការណ៍សាំខាន់ៗ ខដលម្គនវសិាលភាពទូលាំទូលាយ ថ្នធមមនុញ្ាសហប្បជាជាត្ិ។ អាណត្តិលនេះ 
ប្ត្ូវរនឲ្យដឹងតាមរយៈលសចកតីសននិដាឋ ន និងអនុសាសន៍របស់យនតការសិទមិមនុសនអនតរជាត្ិសតី
ពីកមពុជា ប្ពមទាាំងការលបតជាា ចិត្តជាសកលលប្កាមរលបៀបវារៈឆ្ន ាំ២០៣០ សប្ម្គបក់ារអភវិឌ្ឍ
ប្បកបលដាយចីរភាព។ 

៣.  កាំលណើ នលសដឋកិចចដឆ៏្ប់រហឧសរបស់កមពុជា រនបនតម្គនកនុងសនទុេះប្បម្គណជា ៧ ភាគ្រយលៅ
កនុងអាំឡុងឆ្ន ាំ២០១៦ លហើយសនទុេះលសទើរខត្ដូចគន លនេះ ប្ត្ូវរនលគ្រ ាំពឹងថានឹងម្គនសប្ម្គប់ឆ្ន ាំ
២០១៧។ 2

 កមពុជារនចកផុត្ពីឋានៈជាប្បលទសខដលម្គនប្រកច់ាំណូលទាបកប្មតិ្មធយម
                                                           
1 អនុសនរណៈបចចុបបននលនេះ ប្ត្ូវរនចុេះហត្ថលលខាកនុងខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ប្គ្បដណត បរ់យៈលពលចបព់ីថ្ងៃទ១ី ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៧ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ
២០១៨។  
 

2 សូមលមើលធនាគរអភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុ  ទសននវសិឧយអភិវឌ្ឍនអ៍ាសីុ ឆ្ន ាំ២០១៧៖ ការចកផុត្បញ្ញា ប្បឈមខាងប្រកច់ាំណូលមធយម
កប្មិត្ទាប  (លមសា ២០១៧) អាចរករនពី www.adb.org/sites/default/files/publication/237761/ado-2017.pdf និង
ទិដឋភាពទូលៅរបស់កមពុជា គ្ិត្ប្ត្ឹមខែលមសា ២០១៧ (ធនាគរពិភពលលាក) អាចរករនពី  
www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview. 

 

http://www.adb.org/sites/default/files/publication/237761/ado-2017.pdf
../../../Wan-Hea/AppData/Local/Temp/notesD41BCE/www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview


3 
 

(LMIC) លៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៦។ សនទសននព៍ហុវមិ្គប្ត្ថ្នភាពប្កីប្កនិងសនទសននថ៍្នការអភវិឌ្ឍ
មនុសន រនបង្កា ញពីការកាត្់បនថយភាពប្កីប្កល័ ងលប្ចើន 3 លបើលទាេះជាលៅម្គនបញ្ញា ប្បឈម
ខដលរមួម្គនវសិមភាពថ្នប្រក់ចាំណូល ការខបងខចក ឬគ្ម្គា ត្ទីប្កុង-រនបទ និងភាពង្កយរង
លប្គេះខដលជាភាពអសកមមត្ិចត្ួចកតី។ ប្បជារនប្បខហលជា ៤,៥ លាននាក់ (លប្ចើនជាង ២៨ 
ភាគ្រយថ្នប្បជារនសរុប) រនចកផុត្ពីភាពប្កីប្កកនុងកប្មតិ្មយួផិត្លផើយ លហើយខដលអាច
ចត្ថ់ា “រិត្ប្ក ឬខកបរប្ក”។4

 ការលដាេះប្សាយ “ែាឹមថ្នភាពប្កីប្កនិងភាពង្កយរងលប្គេះ ប្ត្ូវរន
កាំណត្ល់ដាយរដាឋ ភរិលលៅឆ្ន ាំ២០១៧ ថា ជាបញ្ញា មយួកនុងចាំលោមបញ្ញា ប្បឈមពហុវសិឧយ
ធាំៗលៅថ្ងៃខាងមុែ។ 5  រមួគន ជាមយួសម្គរិកដថ្ទលទៀត្ ថ្នប្កុមអងគការសហប្បជាជាត្ិប្បចាំ
ប្បលទសកមពុជា ការលិ័លឧយOHCHR រនចប់លផតើមលធវើ “ការសិកាអាំពីភាពង្កយរងលប្គេះ” 
សាំលៅគាំប្ទដល់រាររដាឋ ភរិល កនុងកិចចែិត្ែាំប្បឹងខប្បងរបស់ែាួន។ 

៤. លៅកនុងអាំឡុងលពលលធវើររយការណ៍លនេះ រនល ើញកប្មតិ្ថ្នភាពតានត្ឹងខផនកនលល័រយលកើត្
ម្គនប្សបគន លៅនឹងចាំោត្់ការរបស់តុ្លាការប្បឆ្ាំងនឹងសម្គរិកគ្ណបកនប្បឆ្ាំង។ ម្គន    
ចាំោត្ក់ាររបស់តុ្លាការល័ ងលហាចោស់ក៏ ២៣ ខដរ ខដលប្ត្ូវរនចត្់ លដាយរនដាំលណើ រ
ការលឡើងវញិ ឬរនបនតលធវើលឡើងប្បឆ្ាំងនឹងត្ួអងគគ្ណបកនប្បឆ្ាំងលៅថាន ក់ជាត្ិ និងលៅថាន កម់ូល
ដាឋ ន ខដលនាាំឲ្យម្គនការផតនាទ លទាសប្ពហមទណឌ ងមីចាំនួន ១០ ករណី។ សកមមភាពលនេះគ្ឺផទុយលៅ
នឹងសាម រត្ីខដលែួបទីថ្មៃប្រាំថ្នកិចចប្ពមលប្ពៀងសតីពីដាំលោេះប្សាយនលល័រយទូលាំទូលាយថ្ន
វវិាទលៅកមពុជា (កិចចប្ពមលប្ពៀងសនតិភាពទីប្កុងរ រសី) រនប្ររពមលធវើលៅខែតុ្លាឆ្ន ាំ២០១៦។ 
កិចចប្ពមលប្ពៀងលនេះ រនប្ត្ួសប្តាយផាូវសប្ម្គបស់នតិភាពដយូ៏រអខងវងលៅកនុងប្បលទសកមពុជា និង
រនបលងកើត្ជាខផនប្គ្ឹេះថ្នរដឋធមមនុញ្ាកមពុជា។ លៅកនុងលសចកតីខងាងការណ៍នាឱកាសលនាេះ រាររដាឋ - 
ភរិលកមពុជា រនអេះអាងជាងមី អាំពីការប្រថាន ចង់រនអធិបលត្យយភាព បូរណភាពទឹកដី និង
សិទមិសវឧយសលប្មច លដាយរ ាំលលចឲ្យល ើញអាំពីការរងទុកេលវទនារបស់ប្បជារនកមពុជា បោត លមក
ពីសង្គ្ង្កគ មកនុងរយៈកាលកនាងមក។ ទសននៈលនេះ ខដលលប្កាយមក ប្ត្ូវរនបលងកើត្លៅជាឯកសារ
ផាូវការខដលលៅថា ប្កដាសពណ៌ស ខដលលចញលៅខែលមសាឆ្ន ាំ២០១៧ 6  និងខដលរនលធវើមតង
លទៀត្ លៅកនុងអាំឡុងលពលលធវើររយការណ៍លនេះទាាំងមូល។ លៅកនុងឱកាសរ ាំលឹកែួបលនេះ អងគការ
សងគមសីុវលិរនសងកត្ធ់ៃនអ់ាំពីបទបបញ្ាត្តិសាំខាន់ៗ លៅកនុងកិចចប្ពមលប្ពៀងសនតិភាពទាកទ់ងនឹង
សិទិមមនុសន និងលទមិប្បជាធិបលត្យយ លហើយនិងភាពផុយប្សួយថ្នលទមិប្បជាធិបលត្យយលៅកមពុជា 
លដាយសារខត្កងវេះប្បសិទមភាពថ្នការខបងខចកអាំោចកនុងរដាឋ ភរិល។ 

៥.  កនុងរយៈលពលមយួឆ្ន ាំលពញលនេះ ការលិ័លឧយOHCHR រនបនតសកមមភាពសហប្បត្ិបត្តិការខផនក
បលចចកលទសជាលប្ចើនជាមយួតុ្លាការ ឧត្តមប្កុមប្បឹកាថ្នអងគលៅប្កម គ្ណៈកម្គម ធិការសិទិម

                                                                                                                                                                                     
 
 

3 សូមលមើលកមមវធិអីភវិឌ្ឍសហប្បជាជាត្ ិររយការណ៍អភិវឌ្ឍនម៍នុសន ឆ្ន ាំ២០១៦  ៖ ការអភិវឌ្ឍមនុសនសប្ម្គបប់្គ្បគ់ន  (ទីប្កុង 
ញូវយ ក ២០១៦) 
 

4 សូមលមើលទិដឋភាពទូលៅរបស់កមពុជា (កាំណត្ល់រើងទាំពឧរលលែ ២ ខាងលលើ) 
 

5 សូមលមើលររយការណ៍ប្បរុាំថ្នបោត ញប្កុមការង្ករបលចចកលទសកនុងខែកុមៃៈ ខដលអាចរករនពី www.cdc- 

crdb.gov.kh/cdc/twg_network/twg_network_february_2017/documents/twgreport.pdf.  
 

6 សូមលមើល  www.mfaic.gov.kh/wp-content/uploads/2017/04/Ministry-of-Foreign-Affair-201704-388.pdf. 
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មនុសនកមពុជារបស់រដាឋ ភរិល ប្កសួងមហាថ្ផទ ប្កសួងអភវិឌ្ឍន៍រនបទ និងអនកកានភ់ារកិចចដថ្ទ
លទៀត្ ទាាំងលៅថាន ក់ជាត្ិ ទាាំងលៅថាន កល់ប្កាមជាត្ ិប្ពមទាាំងជាមយួសងគមសីុវលិ និងម្គច ស់សិទមិ។ 
ការលិ័លឧយOHCHR រនបនតលធវើការល័ ងរិត្សនិទមជាមយួប្បពឧនមអងគការសហប្បជាជាត្ិលៅ  
កមពុជា។ ការលិ័លឧយOHCHR រនតាមឃ្ា ាំលមើលបរលិ័កាសសិទមិមនុសន លៅលពលលរេះលឆ្ន ត្
លប្រើសលរ ើសប្កុមប្បឹកា ុាំ-សង្កក ត្ ់ លៅខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ដូចខដលការលិ័លឧយOHCHR 
ធ្លា បម់្គនលៅលរៀងរាល់លពលថ្នការលរេះលឆ្ន ត្ ចបត់ាាំងពីការលិ័លឧយលនេះប្ត្ូវរនបលងកើត្លឡើង
លៅកនុងឆ្ន ាំ១៩៩៣។ 

II. ការការពារលាំហរប្បជាធបិលត្យយ 

៦. លៅកនុងអាំឡុងលពលលធវើររយការណ៍រហូត្ដល់ការលរេះលឆ្ន ត្កនុងខែមងុិនា ម្គនកងវល់អាំពីសិទមិ
មនុសនជាលប្ចើនទាកន់ឹងការប្បប្ពឹត្តលៅលលើគ្ណបកនប្បឆ្ាំង អងគការសងគមសីុវលិ អនកការពារ
សិទមិមនុសន និងប្បពឧនមផនពវផាយ។ កងវល់ទាាំងលនាេះ រនប េះពាល់ដល់បរលិ័កាសខដលកនុង
លនាេះ ការលិ័លឧយOHCHR រនប្បត្ិបត្តិការ និងប េះពាល់ដល់សកមមភាពការង្កររបស់ែាួន។  

៧. ការលិ័លឧយOHCHR រនលធវើការជាមយួអនកកានភ់ារកិចច និងម្គច ស់សិទមិ លដើមបរីួយ ការពារដល់
លាំហរលទមិប្បជាធិបលត្យយ ជាពិលសស លដើមបផីតល់លទមភាពដល់ប្បជាពលរដឋខែមរប្គ្បរូ់បកនុងការ
អនុវត្តសិទមិចូលរមួកនុងកិចចការសាធ្លរណៈប្បកបលដាយអត្ថនឧយ។ ការលិ័លឧយOHCHR រនលធវើ
ការង្ករការពារលាំហរសប្ម្គបស់ងគមសីុវលិ រាបប់ញ្ចូ លទាាំងអងគការសិទមិមនុសនផងខដរ។ 
ការលិ័លឧយOHCHR រនលតត ត្សកមមភាពរបស់ែាួនលៅលលើការលលើកកមពស់ ការលគរពដល់កិចច
ការពារសិទមិលសរភីាពកនុងការរួបប្បរុាំ កនុងការបលងកើត្សម្គគ្ម កនុងការបលញ្ចញមត្ិ និងលល័បល់ 
ប្ពមទាាំងលលើកិចចការពារអនកការពារសិទមិមនុសន ដូចម្គនខចងកនុងលសចកតីប្បកាសសតីពីអនកការពារ
សិទមិមនុសន ឆ្ន ាំ១៩៩៩។7  

៨. ដាំលណើ រការប្បជាធិបលត្យយ ប្ត្ូវរនប េះពាល់លដាយនីត្ិវធិីតុ្លាការ និងវធិ្លនការលផនងៗខដល
លៅលៅលលើសម្គរិកគ្ណៈបកនប្បឆ្ាំង ឬអនកខដលប្ត្ូវរនលគ្យល់ថាប្បឆ្ាំងនឹងគ្ណបកនកាន់
អាំោច។ ថាន កដ់ឹកនាាំទាាំងពីរថ្នគ្ណបកនប្បឆ្ាំងដធ៏ាំមយួ គ្ឺគ្ណបកនសលង្គ្ង្កគ េះជាត្ិកមពុជា 
លលាក កឹម សុខា និងលលាក សម រងនុ ី ប្ត្ូវរនតុ្លាការលកាេះលៅឲ្យចូលែាួន លចទប្បកាន ់ឬ  
ផតនាទ លទាសពាកព់ឧនមនឹងករណីចាំនួន១០ ខដលភាគ្លប្ចើនទាកទ់ងនឹងការលចទប្បកានព់ីបទ
បរហិារលករ តិ៍ និងការញុេះញង។់ កាលពីចុងឆ្ន ាំ២០១៦ សម្គរិកសភារបស់គ្ណបកនប្បឆ្ាំង
ចាំនួន ២ រូបលផនងលទៀត្ ប្ត្ូវរនផតនាទ លទាស និងកាត្ល់ទាសឲ្យជាបព់នមនាគរ ម្គន ក់ជាបព់នមនាគរ 
៣០ ខែ និងម្គន ក់លទៀត្ ជាប ់ ៧ ឆ្ន ាំ។ អភឧយឯកសិទមិសភារបស់ពួកលគ្ មនិប្ត្ូវរនដកលឡើយ 
ពីលប្ពាេះលដាយរនសនមត្់ថា ប្ត្ូវរនចបែ់ាួនកនុងបទលលមើសជាកខ់សតង។ សម្គរិកគ្ណបកន
ប្បឆ្ាំងចាំនួនបីរូប ប្ត្ូវរនផតល់សិទមិប្រកលកានលៅលប្ៅប្បលទស ។ 

                                                           
7 លសចកតីខងាងការណ៍សតីពីសិទមិ និងការទទួលែុសប្ត្ូវរបស់បុគ្គល ប្កុម នងិអងគការសងគម លដើមបលីលើកកមពស់ និងការពារសិទមិមនុសន និងលសរភីាពជា
មូលដាឋ នខដលទទលួសាគ ល់ជាសកល (លសចកតសីលប្មចចិត្តរបស់មហាសននិរត្លលែ 53/144 ឧបសមពឧនម)។  
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៩. លដាយសារខត្ម្គនការប ុនប ងចបែ់ាួនលលាក កឹម សុខា លដាយគម នដីកាកាលពីខែឧសភា ឆ្ន ាំ
២០១៦ លលាកករ៏នបង្កេ ាំងែាួនឯងអស់រយៈលពលរិត្ប្រាំពីរខែ លៅកនុងទីសាន ក់ការកោត ល
របស់គ្ណបកនសលង្គ្ង្កគ េះជាត្ិ លដើមបលីគ្ចលចញពីការចបែ់ាួនលនេះ។ លដាយម្គនការកាត្់លទាសឲ្យ
ជាបព់នមនាគររយៈលពលប្រាំខែ កាលពីខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៦ ពីបទបដិលសធមនិបង្កា ញែាួនកនុង
នាមជាសាកន ី លលាកទទួលករ៏នការលលើកខលងលទាសកាលពីខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ខដលតាមរយៈ
លនេះ លលាករនលចញពីទីសាន ក់ការកោត លរបស់គ្ណបកន។ កនុងលពលជាមយួគន លនេះ ចបត់ាាំង
ពីចុងឆ្ន ាំ២០១៥ មក លលាក សម រងនុ ី លៅខត្សថិត្កនុងការនិរលទសនល៍ដាយសមឧប្គ្ចិត្តលៅលប្ៅ 
ប្បលទស លដើមបលីគ្ចពីការចបែ់ាួន។ កនុងខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៦ ទីសតីការគ្ណៈរដឋមង្គ្នតី រនខណនាាំ
ឲ្យនាយកដាឋ នអលនាត ប្បលវសនច៍ត្វ់ធិ្លនការចាំរចទ់ាាំងអស់ លដើមបរីារាាំងលលាកមនិឲ្យវលិប្ត្ឡប់
ចូលមកកមពុជាវញិ រហូត្ដល់លសចកតីខណនាាំលនេះប្ត្ូវរនលុបលចលវញិកាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែ   
មងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧។ កាលពីលដើមខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ អងគរកនបីនាករ់បស់លលាកនាយករដឋមង្គ្នតី 
ខដលអងគរកនទាាំងលនាេះពាកព់ឧនមនឹងការវាយដាំល័ ងសាហាវលៅលលើសម្គរិកសភារបស់គ្ណបកយ
ប្បឆ្ាំងទាាំងពីររូបកាលពីឆ្ន ាំ២០១៥ ប្ត្ូវរនលដាេះខលងលប្កាយពីរនជាបព់នមនាគរមយួឆ្ន ាំកនុង
ចាំលោមបនួឆ្ន ាំ កនុងលនាេះលទាសជាបព់នមនាគរ ៣ ឆ្ន ាំលទៀត្ ប្ត្ូវរនពយួរ។ លប្កាយមកកនុងខែលនាេះ
ខដរ ពួកលគ្ប្ត្ូវរនដាំលឡើងឋានៈលៅជាវរៈលសនីយឯ៍ក និងឧត្តមលសនីយត៍ក យមយួ។ ផទុយលៅ
វញិ សម្គរិក ឬអនកគាំប្ទគ្ណបកនប្បឆ្ាំងចាំនួន ១៤ នាក់ ប្ត្ូវរនផតនាទ លទាសដាកព់នមនាគរពី
បទកុបបកមម បនាទ បព់ីរនអនុវត្តសិទមិលសរភីាពរបស់ែាួនកនុងការបលញ្ចញមត្ិ និងកនុងការបលងកើត្
សម្គគ្ម លដាយការចូលរមួកនុងរតុ្កមមមយួកនុងឆ្ន ាំ២០១៤។ 8   ពួកលគ្ប្ត្ូវរនផតនាទ លទាសដាក ់
ពនមនាគរពី ៧ ឆ្ន ាំ ដល់ ២០ ឆ្ន ាំ កាលពីឆ្ន ាំ២០១៥ លហើយបណតឹ ងឧទមរណ៍របស់ពួកលគ្ប្ត្ូវរន
បដិលសធកាលពីឆ្ន ាំ២០១៧។  

១០.  វលិសាធនកមមដច៏ប្មូងចប្ម្គស់ថ្នចាបស់តីពីគ្ណបកននលល័រយ ខដលចាបល់នេះម្គនបទ
បបញ្ាត្តិជាលប្ចើនមនិប្សបលៅនឹងកាត្ពវកិចចសិទមិមនុសនរបស់កមពុជាលនាេះ ប្ត្ូវរនអនុមឧត្ល័ ង
លលឿនកាលពីខែកុមៃៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ លដាយមនិទុកលពលលវលាប្គ្បប់្គន់សប្ម្គបល់ធវើការពិលប្គេះ
លល័បល់ជាសាធ្លរណៈ។ កនុងចាំលោមបទបបញ្ាត្តិទាាំងឡាយ បទបបញ្ាត្តិវលិសាធនកមមទាាំងលនេះ 
អនុញ្ញា ត្ឲ្យម្គនវធិ្លនការរដឋរលលដើមបពីយួរលដាយមនិម្គនលពលកាំណត្ច់ាស់លាស់លៅលលើ
សកមមភាពគ្ណបកននលល័រយលដាយគម ននីត្ិវធិីចាបប់្ត្ឹមប្ត្ូវ  និងលធវើការហាមឃ្ត្រ់នខដល
ប្ត្ូវរន  ផតនាទ លទាសោមយួ រាបប់ញ្ចូ លទាាំងពីបទលលមើសមរឈមឹ9 មនិឲ្យដឹកនាាំគ្ណបកននលល័
រយ។ ការលិ័លឧយOHCHR រនផលិត្និងខចករ ាំខលកជាមយួរាររដាឋ ភរិលនូវលសចកតីវវិភិាគ្
ពិសាត ររបស់ែាួនលៅលលើចាប់វលិសាធនកមមលនេះ ពាកព់ឧនមនឹងបទដាឋ នសិទមិមនុសនអនតរជាត្ិ។10 លៅ
ចាំលពាេះមុែថ្នអនុមឧត្ចាបល់នេះ លលាក សម រងនុ ីនិងសម្គរិកសភាគ្ណបកនប្បឆ្ាំងលផនងលទៀត្ 

                                                           
8 សូមលមើលររយការណ៍ A/HRC/33/39  កថាែណឌ  ៧។ 
 

9 ម្គប្តា៤៧ ថ្នប្កមប្ពហមទណឌ ឆ្ន ាំ២០០៩ ខដលថា៖ បទលលមើសជាបទមរឈមឹ លៅកនុងករណីខដលអត្បិរម្គថ្នលទាសដាកព់នមនាគរ
ខដលប្ត្ូវរងលនាេះ ម្គនរយៈលពលលលើសពបី្រាំមយួថ្ងៃ ប ុខនតមនិលលើសពីប្រាំឆ្ន ាំ។ 
 

10 សូមលមើល http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Analysis%20on%20the%20Amended%20Law%20 

on%20Political%20Parties%20%28FINAL-EN%29.pdf. 
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ខដលលគ្ផតនាទ លទាស រនលាខលងលចញពីរួរថាន កដ់ឹកនាាំគ្ណបកន ប្បលល័រនកុ៍ាំឲ្យលគ្លប្បើប្រស់
ឋានៈរបស់ពួកលគ្ លដើមបរី ាំលាយគ្ណបកនរបស់ែាួន។  

១១.  កនុងខែលមសា ប្កុមប្បឹកាភរិលថ្នសហភាពអនតរសភា រនលចញសលប្មចមយួសតីពីករណី
សម្គរិកសភាកមពុជាទាាំង ១៥ រូប លដាយលលើកលឡើងថា ែាួនលៅខត្ម្គន “កងវល់ល័ ងខាា ាំង” អាំពី 
“ការរ ាំលលាភល័ ងធៃនធ់ៃរ” លៅលលើលសរភីាពទាាំងឡាយរបស់សម្គរិកសភា “គ្ណបកនប្បឆ្ាំង
មយួខផនកធាំ” លហើយរនចត្ទុ់កថា “សម្គរិកសភាទាាំងលនាេះ កាំពុងខត្ប្ត្ូវរនលគ្រារាាំងមនិឲ្យ
បាំលពញត្ួនាទីកនុងនាមជាសម្គរិកសភា និងសម្គរិករបស់គ្ណបកនប្បឆ្ាំងឲ្យម្គនប្បសិទមភាព
លដាយលសរ ីលដាយគម នការភឧយខាា ចពីការលធវើទុកេបុកលមនញ”។11 

១២. ករណីរញ់សាំលាបល់លាក ខកម ឡី ខដលជាអនកវភិាគ្នលល័រយដល៏បលី ម្ េះ ជាសកមមរន
សងគម និងជាសាថ បនិកមយួរូបថ្នគ្ណបកនប្បជាធិបលត្យយមូលដាឋ ន កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែកកកដា 
ឆ្ន ាំ២០១៦  រនលធវើឲ្យប្បលទសលនេះម្គនការត្កស់ាុត្ល័ ងខាា ាំង។ កនុងចាំលោមមនុសនម្គន លប្ចើន
រាបព់ានន់ាកខ់ដលរនប្បមូលផតុ ាំគន ជាសាធ្លរណៈលដើមបកីានទុ់កេសពរបស់គត្់ មនុសនជាលប្ចើន
រនចត្ទុ់កការសម្គា បល់នេះជាអាំពីឃ្ត្កមម និងភឧយខាា ចលកើត្ម្គនការសម្គា បត់្លៅលទៀត្។ 
ចាំលពាេះមុែការគ្ាំរាមកាំខហងលនេះ ប្បពនមនិងកូនទាាំងប្រាំរបស់លលាក ករ៏នខសវងរកសិទមិប្រកលកាន
លៅលប្ៅប្បលទស។ បុរសម្គន កប់្ត្ូវរនលគ្ចបែ់ាួន មនិយូរប ុនាម នលប្កាយពីការរញ់ប្បហារលនេះ 
លហើយប្ត្ូវរនផតនាទ លទាសដាកព់នមនាគរមយួរីវតិ្កនុងខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៧ សថិត្កនុងកាលៈលទសៈ
គ្ួរឲ្យមនទិលសងនឧយជាលប្ចើនទាកទ់ងនឹងភាពពិត្ថ្នចលមាើយសារភាពរបស់គត្ច់ាំលពាេះករណី
ឃ្ត្កមមលនេះ និងលហតុ្ផលខដលរនប្បកាស។ អនកវភិាគ្នលល័រយម្គន ក់លទៀត្ គ្ឺលលាក គ្ឹម 
សុែ រនសថិត្កនុងការ ុាំែាួនជាបលោត េះអាសននតាាំងពីខែកុមៃៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ ពីបទញុេះញង ់និងបទ
បរហិារលករ តិ៍ លប្កាយពីរនអេះអាងថា រដាឋ ភរិលលៅពីលប្កាយករណីឃ្ត្កមមលនេះ។ 

១៣. បុគ្គលិកចាំនួនបនួនាក ់ របស់សម្គគ្មការពារសិទមិមនុសន និងអភវិឌ្ឍនល៍ៅកមពុជា (ADHOC) 
និង អគ្គលលខាធិការរងថ្នគ្ណៈកម្គម ធិការជាត្ិលរៀបចាំការលរេះលឆ្ន ត្ រនសថិត្កនុងការ ុាំែាួនជា 
បលោត េះអាសនន តាាំងពីខែលមសា ឆ្ន ាំ២០១៦ រហូត្ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧ លទើបម្គន
ការលដាេះខលងឲ្យពួកលគ្លៅលប្ៅ ុាំ។ ពួកលគ្លៅខត្ជាប់លចទពីបទសូករ ន់សាកន ី ឬបទសម
គ្ាំនិត្កនុងអាំលពើសូករ ន ់ ទាក់ទងនឹងបណតឹ ងប្ពហមទណឌ មយួ កនុងចាំលោមបណតឹ ងប្ពហមទណឌ
ទាាំងឡាយខដលប្ត្ូវរនលធវើលឡើងប្បឆ្ាំងនឹងលលាក សុខា (សូមអានររយការណ៍លលែ 

A/HRC/33/39, កថាែណឌ ទី១១)។ កនុងខែវចិឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៦ ប្កមុការង្ករសតីពីការ ុាំែាួនតាម
ទាំលនើងចិត្ត រនចត្ទុ់កការ ុាំែាួនអនកទាាំងលនេះថាជា “ការ ុាំែាួនតាមទាំលនើងចិត្ត” ជាការបដិលសធ
លសរភីាពជាមូលដាឋ នរបស់ពួកលគ្  និងការរ ាំលលាភធៃនធ់ៃរលៅលលើសិទមរិបស់ពួកលគ្កនុងការទទួល
រនការរាំនុាំរប្មេះប្បកបលដាយយុត្តិធម ៌។ 

១៤. ការត្វា របស់សងគមសីុវលិ (ការប្បមូលផតុ ាំខដលប្ត្ូវលៅថា “ថ្ងៃចឧនទពណ៌លមម ”) ខដលអាំពាវនាវឲ្យ
ម្គនការលដាេះខលង ជាបនាទ ននូ់វសម្គរិកខាងលលើថ្នសម្គគ្មការពារសិទមិមនុសន និងអភវិឌ្ឍន៍

                                                           
11 សូមលមើលលសចកតសីលប្មចខដលអនុមឧត្លដាយប្កុមប្បឹកាភរិលថ្នសហភាពអនតរសភា (IPU) នាសមឧយប្បរុាំលលើកទី២០០ 
របស់ែាួន (ទបី្កងុដាកា ខែលមសា ឆ្ន ាំ២០១៧ ខដលអាចរករនពី www.ipu.org/hr-e/200/cmbd27.pdf. 
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លៅកមពុជា (ADHOC) និងអគ្គលលខាធិការរងថ្នគ្ណៈកម្គម ធិការជាត្ិលរៀបចាំការលរេះលឆ្ន ត្ ខដល
ប្ត្ូវរនលគ្បាំខបកលដាយបងេាំ។ អនកប្សី លទព វននី ជាសកមមរនសិទមិដីធាីដល៏បលីាញ ខដលរន 
ចូលរមួល័ ងសកមមតាាំងពីដាំបូងកនុងការប្បមូលផតុ ាំទាាំងលនេះ រនជាប ុ់ាំតាាំងពីខែសីហា ឆ្ន ាំ
២០១៦ លប្កាយពីម្គនការផតនាទ លទាសលដាយខផអកលលើករណីលផនងៗ ខដលរនលធវើលឡើងកាលពី
មុនប្បឆ្ាំងនឹងរូបគត្ ់ លដាយសារខត្គត្អ់នុវត្តលសរភីាពកនុងការបលញ្ចញមត្ិ។ កនុងករណីទាាំង
លនាេះ និងករណីដថ្ទលផនងលទៀត្ អាជាា ធររដឋ ខត្ងខត្រនលចទប្បកានជ់ាលរឿយៗថា ជាការប ុនប ង
លធវើសកមមភាព ខដលលគ្លៅថា “បដិវត្តនព៍ណ៌”។  

១៥.  ករណីទាាំងលនេះ រនលធវើឲ្យប េះពាល់ធៃនធ់ៃរដល់សហគ្មន៍ថ្នអនកលធវើការសិទមិមនុសន និងសងគម
សីុវលិល័ ងទូលាំទូលាយ។ ការលិ័លឧយOHCHR រនឃ្ា ាំលមើលសាថ នភាពសិទមិមនុសនលៅកនុង
បរលិ័កាសមុនការលរេះលឆ្ន ត្ - ការអនុវត្ត និងការរតឹ្ត្បតិ្លៅលលើលសរភីាពជាមូលដាឋ ន និងចាំនួន
ខដលកាំពុងលកើនលឡើងថ្នចាំោត្់ការតាមផាូវតុ្លាការ។ ចប់តាាំងពីឆ្ន ាំកនាងលៅ មង្គ្នតីគ្ណបកន
ប្បឆ្ាំងលៅតាមមូលដាឋ ន ប្ត្ូវរនលគ្កាំណត្ ់ ជាលគលលៅល័ ងខាា ាំង រឯីអនកលធវើការង្ករសិទមិ
មនុសន និង/ឬអនកឃ្ា ាំលមើលការលរេះលឆ្ន ត្ឯករារយ ប្ត្ូវរនរដាឋ ភរិលលចទប្បកានថ់ា ម្គនភាព
លាំលអៀង ។ 

១៦.   វាសថិត្កនុងបរលិ័កាសលនេះលហើយ ខដលការលរេះលឆ្ន ត្លប្រើសលរ ើសប្កុមប្បឹកា ុាំ-សង្កក ត្់លលើកទី
៤ ប្ត្ូវរនលធវើលឡើងកាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧។ មង្គ្នតីថាន កែ់ពស់ជាលប្ចើន រនអេះអាង
អាំពីភាពលសាម េះប្ត្ងរ់បស់លល័ធ្លលៅលលើគ្ណបកនកានអ់ាំោច លហើយរនប្ពម្គនថា អាំពីហឹងា - 
សង្គ្ង្កគ មសីុវលិ - នឹងលកើត្ម្គនលឡើង ប្បសិនលបើគ្ណបកនប្បឆ្ាំងឈនេះ ឬម្គនការត្វា ប្បឆ្ាំងនឹង
លទមផលលរេះលឆ្ន ត្លប្រើសលរ ើសប្កុមប្បឹកា ុាំ-សង្កក ត្ល់នាេះ។ មនិយូរប ុនាម ន មុនថ្ងៃលរេះលឆ្ន ត្    
មង្គ្នតីជានែ់ពស់ថ្នប្កសួងមហាថ្ផទរនប្ពម្គនថា អងគការសងគមសីុវលិមយួចាំនួន រនសថិត្លប្កាម 
ការតាមដានលដាយសារខត្ពួកលគ្ផតល់រាំនួយែុសចាប់លៅឲ្យគ្ណបកនប្បឆ្ាំង លហើយអាចនឹង
ប្ត្ូវបតឹងលៅតុ្លាការលប្កាយពីការលរេះលឆ្ន ត្ ខដលលប្កាយមកម្គនការទទួលសាគ ល់ថា លនេះគ្ឺជា
ការគ្ាំរាមកាំខហងប្បឆ្ាំងមយួនឹងអងគការទាាំងលនេះ។ ការលសុើបអលងកត្លលើអងគការសងគមសីុវលិមយួ
ចាំនួន ជាការពិត្ោស់ ប្ត្ូវរនលធវើលឡើងលដាយប្កសួងមហាថ្ផទលៅថ្ងៃទី២៩ ខែមងុិនា បនាទ បព់ី
ម្គនការខណនាាំពីលលាកនាយករដឋមង្គ្នតី។  

១៧. លៅថ្ងៃលរេះលឆ្ន ត្ ការលិ័លឧយOHCHR រនលធវើការឃ្ា ាំលមើលសិទមិមនុសនលៅទីប្កុងភនាំលពញ 
និងលៅលែត្តចាំនួន ៦ ទូទាាំងប្បលទស។ បញ្ជ ីល ម្ េះអនកលរេះលឆ្ន ត្ងមី ខដលប្ត្ូវលរៀបចាំលឡើងកាលពី
ចុងឆ្ន ាំ២០១៦ ប្ត្ូវរនអនកឃ្ា ាំលមើលការលរេះលឆ្ន ត្ ចត្ទុ់កថា ម្គនភាពប្ត្ឹមប្ត្ូវជាង ៩៨% 
ខដលលនេះគ្ឺជាភាពប្បលសើរមយួដ៏គ្ួរឲ្យកត្ស់ាំគល់ លធៀបនឹងសាថ នភាពលៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៣។ 
ប្បជាពលរដឋកមពុជា រនលចញលៅលរេះលឆ្ន ត្ម្គនចាំនួនែពស់ (៩០.៣៧% កនុងចាំលោមអនកលរេះ
លឆ្ន ត្ខដលរនចុេះល ម្ េះ រនលរេះលឆ្ន ត្) លហើយែុសពីការលរេះលឆ្ន ត្ពីមុនៗ ពុាំម្គនអនកលរេះ
លឆ្ន ត្ោម្គន ករ់នអេះអាងថា ពួកលគ្ប្ត្ូវរនលគ្រារាាំងមនិឲ្យលរេះលឆ្ន ត្លនាេះ    លឡើយ។ ការលរេះ
លឆ្ន ត្រនប្បប្ពឹត្តលៅលដាយសនតិវធិី។ លទមផលបលោត េះអាសនន ខដលទទួលយកពីប្គ្បគ់្ណ
បកនទាាំងអស់ រនឆាុេះបញ្ញច ាំងពីចាំនួនដល៏ប្ចើនលលើសលុបខដលគ្ណបកនកានអ់ាំោចលៅខត្បនត
ទទួលរន ប ុខនតករ៏នឆាុេះបញ្ញច ាំងផងខដរ អាំពីការលកើនលឡើងដ៏លប្ចើនខដលគ្ណបកនប្បឆ្ាំងទទួល
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រន ។ បណតឹ ងមយួចាំនួន ប្ត្ូវរនលធវើលឡើង និងលដាេះប្សាយទាាំងអស់ លហើយលទមផលក៏ប្ត្ូវរន
ប្បកាស លៅថ្ងៃទី២៥ ខែមងុិនា។ 

១៨. កនុងរយៈលពលមយួឆ្ន ាំលនេះ ការលិ័លឧយOHCHR រនសលងកត្ល ើញម្គនករណីសរុបចាំនួន 
១១៣ ករណី ខដលទាកទ់ងនឹងការល័យី ឬការគ្ាំរាមកាំខហង ការចបែ់ាួន និងការ ុាំែាួនតាម
ទាំលនើងចិត្ត ការរ ាំលលាភលលើបូរណភាពរូបកាយ និងការសម្គា ប ់ និទណឌ ភាព និងការរ ាំលលាភលលើ
លសរភីាពជាមូលដាឋ ន។ ការលិ័លឧយ រនរួយ គាំប្ទដល់ការអនុវត្តអនុសាសនរ៍បស់យនតការ        
ពិនិត្យររយការណ៍ជាសកលតាមលពលកាំណត្់(UPR) ខដលប្បលទសកមពុជារនទទួលយក 
លដើមបធី្លនាឲ្យម្គន “ការលគរពលពញលលញ លៅកនុងចាប ់ និងលៅកនុងការអនុវត្តជាក់ខសតងដល់
លសរភីាពកនុងការរួបប្បរុាំ និងកនុងការបលងកើត្សម្គគ្មប្សបតាមចាបអ់នតរជាត្ិ”។ ែណៈខដល
គម នររយការណ៍ោមយួប្ត្ូវរនទទួលអាំពីការដាកទ់ណឌ កមមលផនងៗ ខដលលគ្អនុវត្តមកដល់ 
លពលលនេះលប្កាមចាប់ឆ្ន ាំ២០១៥ សតីពីសម្គគ្ម និងអងគការមនិខមនរដាឋ ភរិល  កិចចប្បរុាំជាលប្ចើន
ជាមយួថ្ដគូ្សងគមសីុវលិ និងការចុេះរួបតទ ល់ជាមយួថ្ដគូ្រដាឋ ភរិលលៅថាន ក់លប្កាមជាត្ិ រន
បញ្ញជ កថ់ា ម្គនករណីជាលប្ចើនខដលកនុងលនាេះ អាជាា ធរអនុវត្តចាបម់និប្ត្ឹមប្ត្ូវ និងទាមទារពីអងគ
ការនូវពឧត្៌ម្គន ឬសកមមភាពលផនងៗខដលចាបម់និរនត្ប្មូវ។ ការទាមទារដូចលនេះ ម្គនដូចជា
ររយការណ៍សកមមភាព សាំលណើ រសុាំឲ្យម្គនការរូនដាំណឹង ឬការអនុញ្ញា ត្ជាមុនសប្ម្គបល់ធវើ
សកមម ឬការដាក់ររយការណ៍ហិរញ្ា វត្ថុលៅថាន ក់លប្កាមជាត្ិ។ 

១៩. ការអនុវត្តសិទមិលសរភីាពកនុងការបញ្ចញមត្ិ និងការរួបប្បរុាំលដាយសនតិវធិីខដលធ្លនាការពារ
លដាយរដឋធមមនុញ្ា  លៅខត្ម្គនការរតឹ្ត្បតិ្ជាបនតបនាទ ប។់ បខនថមលលើការបាំខបកលដាយបងេាំលៅលលើ
ការប្បមូលផតុ ាំ “ថ្ងៃចឧនទព៌ណលមម ” ការប្បមូលផតុ ាំលដើមបបី្ររពមែួបអនតរជាត្ិលផនងៗ ជាញឹកញាប ់ ប្ត្ូវ
រនរារាាំងមនិឲ្យលធវើ។ ការលដើរខហរជាកបួន លដាយសនតិវធិីកនុងឱកាសទិវាសិទិមលាំលៅដាឋ នពិភព
លលាកកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៦ ប្ត្ូវរនបង្គ្ង្កក បលដាយហឹងា។ ការលិ័លឧយ 
OHCHR រនលធវើការលឆាើយត្បលៅនឹងត្ប្មូវការដែ៏ពស់កនុងចាំលោមម្គច ស់សិទមិ លដើមបពីប្ងឹងសមត្ថ
ភាពកនុងការអនុវត្តតាមចាប់សតីពីការលធវើរតុ្កមមលដាយសនតិវធិី ឆ្ន ាំ២០០៩ រាបប់ញ្ចូ លទាាំងតាម   
រយៈការផនពវផាយចាប់ និងលគលការណ៍ខណនាាំអនុវត្តលនេះ។ ការលិ័លឧយOHCHR រន
ដឹកនាាំ ឬចូលរមួចាំខណកកនុងសិកាេ សាលាបណតុ េះបោត លសតីពីចាបល់នេះចាំនួន៩ ខដលរន
ផនពវផាយដល់សម្គរិក សងគមសីុវលិ និងអងគការលៅតាមសហគ្ម ប្ពេះសងឃ និងអនកសារ
ពឧត្ម៌្គនមកពីលែត្ត-ប្កុងចាំនួន១៦ រនចាំនួន ៣៣២ នាក់ (កនុងលនាេះម្គនង្គ្សតីចាំនូន ៧៨ នាក់) 
លហើយក៏រនផលិត្ជាវខីដអូមយួ លដើមបអីបរ់ ាំអាំពីចាប់លនេះ។ 

២០. កនុងខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ បនាទ ប់ពីម្គនការប្បកាសដាកឲ់្យលប្បើប្រស់ចាបស់តីពីសហរីព កាល
ពីខែឧសភា ការលិ័លឧយOHCHR រនសហការលរៀបចាំសននិសីទមយួសតីពីការពិនិត្យលមើលការ
អនុវត្តចាបល់នេះរយៈលពល ៦ ខែកនាងមក ខដលម្គនត្ាំោងចាំនួន ១២៩ នាក់ មកពីសម្គគ្ម
និលល័រក និងសហរីព អងគការពលកមមអនតរជាត្ិ(ILO) នងិសាថ នទូត្ជាលប្ចើន រនចូលរមួ
ពិភាកាអាំពីបញ្ញា ប្បឈម និងផតល់អនុសាសនល៍ផនងៗ លដើមបលីធវើឲ្យចាបល់នេះ ប្បលសើរលឡើងប្សប
តាមកាត្ពវកិចចអនតរជាត្ិពាកព់ឧនមនានា។ លៅខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ គ្ណៈកម្គម ធិការ អនករាំនាញរបស់
អងគការ ILO រនអនុមឧត្ការសលងកត្ល ើញមយួ លហើយរនដាកស់ាំលណើ រលដាយតទ ល់ឲ្យអនុវត្ត 
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តាមអនុសញ្ញា លលែ ៨៧ សតីពីលសរភីាពកនុងការបលងកើត្សម្គគ្ម និងការការពារដល់សិទមិកនុងការ
លរៀបចាំ លដាយគូ្សបញ្ញជ កអ់ាំពីចលនាា េះប្បលហារលផនងៗខដលប្ត្ូវអនុវត្តតាម។  

២១.  រាររដាឋ ភរិល រនផតួចលផតើមបលងកើត្លសចកតីប្ពាងចាប់សតីពីការកាំណត្់ប្រក់ឈនួលអបបបរម្គ 
និងសតីពីនីត្ិវធិី រប្មេះកតីវវិាទការង្ករ។ ការលិ័លឧយOHCHR រនលធវើការវភិាគ្លៅលលើលសចកតី
ប្ពាងពីមុនអាំពីបញ្ញា សិទមិមនុសន។ លសចកតីប្ពាងចាបប់ចចុបបនន អាចនឹងរតឹ្ត្បតឹ្ល័ ងខាា ាំងដល់
សកមម ភាពប្សបចាប ់និងការអនុវត្តលសរភីាព ជាមូលដាឋ នរបស់សហរីព និងអងគការសងគមសីុ
វលិ- លផនងៗ ប្គ្ឹេះសាថ នសិកា និងប្បពឧនមផនពវផាយ លដាយហាមឃ្ត្ម់និឲ្យម្គន “ការរាំទាស់” 
ចាំលពាេះប្រកឈ់នួលខដលរនកាំណត្ ់ និងហាមឃ្ត្ម់និឲ្យម្គនការប្សាវប្ជាវលដាយឯករារយអាំពី
បញ្ញា ប្រក់ឈនួល។ លសចកតីប្ពាងចាបស់ាំខាន់ៗ លផនងៗលទៀត្ ខដលផលប េះពាល់ធៃនធ់ៃរដល់សិទមិ 
មនុសន កាំពុងប្ត្ូវរនលរៀបចាំ តាមដាំោកក់ាលលផនងៗគន  រាបល់សចកតីប្ពាងចាបម់យួចាំនួនខដល
ប្ត្ូវលរៀបចាំលដាយសាំង្កត្ ់ ម្គនដូចជា លសចកតីប្ពាងចាបស់តីពីឧប្កិដឋតាមប្បពឧនមអុីនធឺលណត្ និង
លសចកតីប្ពាងចាបស់តីពីការសម្គៃ ត្រ់ដឋ។ ការលិ័លឧយOHCHR រនចូលរមួល័ ងសកមមកនុង
ដាំលណើ រការពិលប្គេះលល័បល់លដាយចាំហរ លដើមបលីរៀបចាំលសចកតីប្ពាងចាបស់តីពីសិទមិទទួលរន
ពឧត្ម៌្គន ខដលប្កសួងពឧត្ម៌្គនរនដឹកនាាំលធវើតាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៤ លប្កាមរាំនួយគាំប្ទពីអងគការអប់រ ាំ 
វទិាសាង្គ្សត និងវបបធម៌របស់អងគការសហប្បជាជាត្ិ(UNESCO)។ ការលិ័លឧយOHCHR រន
ចូលរមួកនុងប្កុមការង្ករលរៀបចាំលសចកតីប្ពាង លហើយរនចូលរមួចាំខណកលធវើការបណតុ េះបោត លជា
លប្ចើន និងលរៀបចាំលវទិកាសហគ្មនល៍ៅទូទាាំងប្បលទស លដើមបលីលើកសទួយការចូលរមួរបស់ប្បជា
ពលរដឋលៅកនុងដាំលណើ រការលនេះ។ 

២២.  កនុងខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៦ ការលិ័លឧយOHCHR រនចូលរមួកនុងពិធីរ ាំលឹកែួបលលើកទី២៥ ថ្ន
កិចចប្ពមលប្ពៀងសនតិភាពទីប្កុងរ រសី ខដលលរៀបចាំលដាយរាររដាឋ ភរិល លហើយរនគាំប្ទដល់
ប្ពឹត្តិការណ៍លផនងៗរបស់សងគមសីុវលិលៅថាន កត់្ាំបនន់ិងថាន ក់ជាត្ិ។ ការយកចិត្តទុកដាក់ល័ ង
លប្ចើនថ្នពិធីលនេះ គ្ឺលតត ត្លៅលលើទសននៈថ្នកិចចប្ពមលប្ពៀងខដលថា ការលលើកសទួយ និងការ
ការពារសិទមិមនុសន និងលសរភីាពជាមូលដាឋ ន គ្ឺជាមូលដាឋ នជាសារវ ឧនត លដើមបធី្លនាឲ្យម្គនសនតិ-
ភាពយូរអខងវង។ កាលពីខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៧ ការលិ័លឧយOHCHR សហការជាមយួគ្ណៈ-   
កម្គម ធិការសិទមិមនុសនកមពុជា រនលរៀបចាំសននិសីទសាធ្លរណៈថាន កជ់ាត្ិមយួសតីពី “សិទមិមនុសន
លៅកមពុជាបចចុបបនន” ខដលម្គនការចូលរមួពីសាថ បឧន និងប្បពឧនមផនពវផាយជាលប្ចើន។ ការលិ័លឧយ
OHCHR រនលរៀបចាំកិចចប្បរុាំមយួជាមយួសកមមរនសហគ្មនម៍ូលដាឋ ន និងសកមមរនលផនង
លទៀត្ប្បម្គណ ៣០ នាក ់ ខដលមកពីទូទាាំងប្បលទស និងគ្ណៈកម្គម ធិការជាត្ិសប្ម្គបក់ារ
អភវិឌ្ឍតាមខបបប្បជាធិបលត្យយលៅថាន ក់លប្កាមជាត្ិ(NCDD)។ អនកចូលរមួរនខចករ ាំខលក
លដាយតទ ល់ជាមយួត្ាំោងមកពី NCDD អាំពីបញ្ញា ប្បឈមលផនងៗខដលពួករនរួបប្បទេះ រន
លសនើសុាំរាំនួយពី NCDD និងរនយល់ដឹងអាំពីដាំលណើ រការវមិរឈការ។ 

២៣. ការលិ័លឧយOHCHR រនបនតរួយ ពប្ងឹងសមត្ថភាពសិទមិមនុសនរបស់អងគការសងគមសីុវលិ
របស់កមពុជា។ ការលិ័លឧយ រនលរៀបចាំការបណតុ េះបោត លចាំនួន៤ សតីពីវធិីសាង្គ្សតឃ្ា ាំលមើលសិទមិ
មនុសន ខសវងរកការពិត្ និងការលធវើររយការណ៍ និងសនតិសុែ និងកិចចការពារដល់សកមមរន
ចាំនួន ១៦៨ នាក់ (កនុងលនាេះម្គនង្គ្សតីចាំនួន ៥០ នាក)់ ខដលមកពីលែត្ត-ប្កុងចាំនួន ១៥។ អនកចូល



10 
 

រមួ រនវាយត្ថ្មាែពស់អាំពីភាពពាកព់ឧនមថ្នការបណតុ េះបោត លលនេះ លៅនឹងការង្ករប្បចាំថ្ងៃរបស់
ពួកលគ្ ជាពិលសសអាំពីសារៈសាំខានក់នុងការលផទៀងតទ ត្ ់ វភិាគ្អងគលហតុ្ ចងប្កងឯកសារជា     
លកេណៈប្បពឧនម និងការយល់ដឹងអាំពីបញ្ញា ប្បឈមលផនងៗ។ ការលិ័លឧយ រនទទួលការ
អលញ្ជ ើញពីថ្ដគូ្មយួចាំនួន ឲ្យលធវើបទបង្កា ញវគ្គរាំនាញជាលប្ចើនលៅកនុងការបណតុ េះបោត លខដល
លរៀបចាំលឡើង លដាយអងគការទាាំងលនេះ ម្គនដូចជា បទបង្កា ញអាំពីសិទមិមនុសនជាមូលដាឋ ន ការឃ្ា ាំ
លមើល សុវត្ថិភាព ឬសិទមិឯករន ខដលម្គនសកមមចាំនួន ១១៨ នាក ់កនុងលនាេះម្គនង្គ្សតីចាំនួន ២៤
នាក ់រនចូលរមួ។ 

២៤. លឆាើយត្បនឹងសាំលណើ រពីគ្ណៈកម្គម ធិការជាត្ិលរៀបចាំការលរេះលឆ្ន ត្(NEC) លដើមបសុីាំរាំនួយឧបត្ថមៃ
កនុងការលលើកកមពស់ការយល់ដឹងអាំពីដាំលណើ រលរេះលឆ្ន ត្ ជាពិលសស កនុងចាំលោមយុវរន 
ការលិ័លឧយ រនគាំប្ទដល់វគ្គផនពវផាយែាីៗលៅតាមសកលវទិាលឧយ និងសាថ បឧនអប់រ ាំជាលប្ចើន  
ខដលកនុងវគ្គទាាំងលនាេះ រនលតត ត្លៅលលើសិទមិលរេះលឆ្ន ត្ និងសិទមិចូលរមួកនុងកិចចការសាធ្លរណៈ។ 
លប្កាយពីការលសនើសុាំរាំនួយឧបត្ថមៃពី NEC ដល់កមមវធិីអប់រ ាំពលរដឋរយៈលពលខវងរបស់ែាួន (ជា
ពិលសសសប្ម្គបសិ់សនវទិាលឧយ) ការលិ័លឧយOHCHR រនលធវើការទាំនាកទ់ាំនងជាមយួប្កសួង
អបរ់ ាំ យុវរន និងកីឡា លដើមបដីាកប់ញ្ចូ លែាឹមសារលនេះ លៅកនុងកមមវធិីផាូវការរបស់សាលាលរៀន។ 
ការលិ័លឧយ រនរួបប្បរុាំជាលប្ចើនលលើកជាមយួ NEC  និងប្កសួង ប្ពមទាាំងសាថ បឧនបណតុ េះ      
បោត លរាំនាញរយៈលពលែាី លដើមបពីិនិត្យលមើលការអប់រ ាំអាំពីសិទមិមនុសន និងពលរដឋវជិាជ លៅ
ប្បលទសកមពុជា និង លដើមបផីតល់លល័បល់ និងអនុសាសន។៍ 

III. ការលលើកកាំពស់នតី្រិដឋ 

២៥. ការលិ័លឧយ OHCHR បនតគាំប្ទដាំលណើ រការកាំខណទប្មង់ចាប ់និងប្បពឧនមយុត្តិធម ៌លដើមបពីប្ងឹង
នីត្ិរដឋ និងលធវើការល័ ងសកមមជាមយួប្កសួងយុត្តិធម ៌ ឧត្ដមប្កុមប្បឹកាថ្នអងគលៅប្កម លៅប្កម
និងប្ពេះរារអាជាា ប្គ្ប់ជានថ់ាន ក់ និងលមធ្លវផីង កនុងចាំលោមអនកដថ្ទលទៀត្។ ការង្កររនលឆ្ព េះលៅ
មុែលលើវសិឧយមយួចាំនួនខដលរនឯកភាពគន  ជាពិលសស ទាកទ់ងនឹងការលរៀបចាំអងគការតុ្លាការ 
ការដាក់លទាសរាំនួស និងការលធវើទាំនាកទ់ាំនងកនុងប្បពឧនមយុត្តិធម។៌ ងវកិារដាឋ ភរិលសាំរាប់វសិឧយ
យុត្តិធមល៌ៅឆ្ន ាំ២០១៧ រនបនតលកើនលឡើង លបើលធៀបនឹងឆ្ន ាំមុនៗ លទាេះបីជាងវកិាលនេះ លៅខត្ម្គន
ចាំនួនទាបជាង ១% ថ្នងវកិាជាត្ិកល៏ដាយ។ 

២៦. ការវវិត្តនម៍ុនការលរេះលឆ្ន ត្ រនបង្កា ញនូវកងវេះរចនាសមពឧនមមយួចាំនួនកនុងសាថ បឧនតុ្លាការ និង
សាថ បឧនប្បត្ិបត្តិចាប់ ខដលប្ត្ូវរនគូ្សបញ្ញជ កជ់ាយូរមកលហើយលដាយយនតការសិទមិមនុសនអនតរ
ជាត្ិ រមួម្គន កងវេះឯករារភាព និងកិចចធ្លនាការពារតាមនីត្ិវធិី មូលដាឋ នភសតុតាងម្គនលកេណៈ
ទនល់ែាយសាំរាប់ការផដនាទ លទាស និងករណីនិទណឌ ភាពលៅខត្បនតម្គន។ ការលិ័លឧយOHCHR 
បនតកាំណត្ប់ញ្ញា ប្បឈមទាាំងលនេះជាអាទិភាព កនុងការគាំប្ទខាងបលចចកលទសរបស់ែាួន ដល់កមម-
វធិីកាំខណទប្មងច់ាប់ និងប្បពឧនមយុត្តិធមរ៌បស់រដាឋ ភរិល។ 

២៧. លៅកប្មតិ្លធវើលគលនលល័រយ ការលិ័លឧយOHCHR រនបនតលដើរត្ួនាទីជាអនកសប្មប
សប្មួលថ្ដគូ្អនកផដល់រាំនួយថ្នប្កុមការង្ករបលចចកលទសសដីពីកាំខណទប្មងច់ាប់ និងប្បពឧនមយុត្តិធម ៌
តាម   រយៈលនេះ រដាឋ ភរិល និងម្គច ស់រាំនួយ សប្មបសប្មួលរាំនួយអនតរជាត្ិ និងតា ស់បដូរគន អាំពី
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ទិសលៅលគលនលល័រយ។ ការលិ័លឧយOHCHR រនលធវើការជាមយួប្កសួងយុត្តិធម៌ខដល 
លដើរត្ួនាទីជាប្បធ្លនប្កុមការង្កររបស់រដាឋ ភរិល កនុងការវាយត្ាំថ្លពីការអនុវត្តតាមសូចនាករ
តាមដានរមួសាំរាបឆ់្ន ាំ២០១៤-២០១៦ និងរួយ កាំណត្សូ់ចនាករតាមដានរមួងមីៗសាំរាប់ឆ្ន ាំ
២០១៧-២០១៨។ ជាខផនកថ្នកិចចែិត្ែាំប្បឹងខប្បងរបស់រដាឋ ភរិល លដើមប ី “លធវើឱយ” លគលលៅ
អភវិឌ្ឍនប៍្បកបលដាយចីរភាព អនុវត្តលៅមូលដាឋ ន ប្កុមការង្ករលនេះ រនលធវើសម្គហរណកមម
លគលលៅ និងសូចនាករលសទើរខត្ទាាំងអស់ ថ្នលគលលៅអភវិឌ្ឍន៍ប្បកបលដាយចីរភាពទី១៦ សដីពី
ប្បពឧនមយុត្តិធម ៌សនតិភាព និងសិទមិមនុសន លៅកនុងខផនការការង្កររបស់ែាួន។ 

២៨. ប្កបែឧណឌ ចាបប់្ត្ូវរនពប្ងឹង តាមរយៈការអនុមឧត្ចាប់ខដលរង់ចាំជាយូរមកលហើយលនាេះ គ្ឺ
ចាបស់ដីពីយុត្តិធមអ៌នីត្ិរនលៅឆ្ន ាំ២០១៦។ ចាបល់នេះបលងកើត្ប្បពឧនមលដាយខឡកមយួ ខដលលតដ ត្
លលើកមមវធិីបខងវរ ជាជាងការដាក់លទាសពនមនាគរ។ ការលិ័លឧយOHCHR ជាមយួថ្ដគូ្លផនងៗ
រនផដល់រាំនួយបលចចកលទសដល់ប្កុមការង្ករសដីពីការអនុវត្តចាប់លនេះ ទាកទ់ងនឹងខផនការរយៈ
លពល ៣ ឆ្ន ាំរបស់ែាួន។ ការលិ័លឧយOHCHR រនឃ្ា ាំលមើលដាំលណើ រការប្ពាងចាប់សដីពីការ
ការពារសាកន ីនិងបុគ្គលរាយការណ៍ ខដលដឹកនាាំលដាយអងគភាពប្បឆ្ាំងអាំលពើពុករលួយ លដាយលធវើ
ការទាំនាកទ់ាំនងជាមយួអងគភាពគាំពារសាកន ី និងអនករាំនាញរបស់អងគរាំនុាំរប្មេះវសិាមញ្ាកនុង
តុ្លាការកមពុជា (អ.វ.ត្.ក)។ 

២៩. ប្កសួងយុត្តិធមរ៌នបនតអនុវត្ត “ចាបល់គលទាាំងបី” សដីពីសាថ បឧនតុ្លាការ លដាយដាកឱ់យលប្បើនូវ
អនុប្កិត្យចាំនួន៣ ទាកទ់ងនឹងចាបស់ដីពីការលរៀបចាំអងគការតុ្លាការ និងលរេះរាំហានលៅមុែលទៀត្ 
សាំលៅប្ពាងចាប់សដីពីសារការ ី ចាបស់ដីពីអាជាា សាលា និងលកេនតិកៈប្កឡាបញ្ជ ី។ ប្កសួងរន
លប្រើសលរ ើសបុគ្គលិកបខនថមសាំរាប់អគ្គនាយកដាឋ នរដឋរលតុ្លាការ និងលលខាធិការដាឋ នរដឋរល
តុ្លាការ។ ការលិ័លឧយOHCHR រនគាំប្ទនូវការខកលមអការប្គ្បប់្គ្ងសាំណុាំ លរឿង និងសិទមិ
ទទួលរនពឧត្ម៌្គនតុ្លាការរបស់អនកលប្បើប្រស់លសវាតុ្លាការ និងសាធ្លរណៈរនទូលៅ តាម    
រយៈការពប្ងីកបខនថមនូវប្បពឧនមទិនននឧយចុេះបញ្ជ ីសាំណុាំ លរឿងប្ពហមទណឌ  លៅតាមសាលាដាំបូងចាំនួន
៥ លទៀត្បខនថមលៅលលើសាលាដាំបូងចាំនួន ៦ ខដលរនទទួលការត្លមាើងប្បពឧនមលនេះលៅឆ្ន ាំ
២០១៥។ ការវាយត្ថ្មារមួចាំលពាេះការលប្បើប្រស់ប្បពឧនមទិនននឧយលនេះ លៅតាមតុ្លាការចាំនួន ៣ 
ជាទូលៅរនរកល ើញលទមផលជាវរិជម្គនកនុងការលលើកកាំពស់ប្បសិទមភាព និងត្ម្គា ភាពតុ្លាការ 
លទាេះបីជារួបឧបសគ្គែាេះកនុងការលប្បើប្រស់ និងការខងទាាំកល៏ដាយ។ កមមវធិីងមីមយួចាំនួនប្ត្ូវរន
ដាកប់ញ្ចូ លបខនថម លដើមបតីាមដានពឧត្ម៌្គនទាកទ់ងនឹងរនពិការ អាំលពើហិងាប្បឆ្ាំងនឹងនារលីភទ 
ប្ពមទាាំងអាំលពើរួញដូរលប្គ្ឿងលញៀន និងអាំលពើរួញដូរមនុសន។ លប្កាយពីរនត្លមាើងប្បពឧនមទិនននឧយ
លនេះលៅតាមសាលាដាំបូងរនចាំនួនពាកក់ោដ ល លៅប្ត្ឹមដាំោចឆ់្ន ាំ២០១៧ ការលិ័លឧយ 
OHCHR នឹងបនតគាំប្ទការត្លមាើងប្បពឧនមទិនននឧយខបបលនេះ ឲ្យរនដល់សាលាដាំបូងទាាំងអស់។ 

៣០. លៅកនុងខែសីហាកនាងលៅ ការលិ័លឧយOHCHR និងឧត្ដមប្កុមប្បឹកាថ្នអងគលៅប្កម រន
លរៀបចាំសិកាេ សាលាចុងលប្កាយថ្នសិកាេ សាលាជាលស៊េរមីយួ លដើមបផីនពវផាយប្កមសីលធម៌
លៅប្កម និងប្ពេះរារអាជាា  ឆ្ន ាំ២០០៧ លហើយសិកាេ សាលាជាលស៊េរលីនេះ រនចបល់ផដើមលធវើលឡើង
តាាំងពីលដើមឆ្ន ាំ២០១៦ មកលមា េះ លហើយលៅប្កម និងប្ពេះរារអាជាា ចាំនួនលលើសពី ៩០% មកពី 
តុ្លាការជាន់ទាប និងតុ្លាការជានែ់ពស់ទាាំងអស់ ២៥ សាលា រនទទួលផលប្បលល័រន៍ពី
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សិកាេ សាលាទាាំងលនេះ។ រមួគន ជាមយួវទិាសាថ ន Raoul Wallenberg និងរារបណឌិ ត្សភាវជិាជ រីវៈ
តុ្លាការ ការលិ័លឧយOHCHR រនផដល់ការបណដុ េះបោដ លដល់សិសនលៅប្កម -ប្ពេះរារអាជាា  
និងសិសនប្កឡាបញ្ជ ីចាំនួនប្បខហល ១០០ នាក ់ អាំពីសិទមិទទួលរនការរាំនុាំរប្មេះប្បកបលដាយ
យុត្តិធម ៌ ខផអកលលើលសចកដីពនយល់ប្កមនីត្ិវធិីប្ពហមទណឌ លរេះពុមពលលើកទី២ ខដលប្ត្ូវរនលរេះ
ផាយកាលពីឆ្ន ាំ២០១៥។ 

៣១. រមួគន ជាមយួប្កសួងយុត្តិធម ៌ និងឧត្តមប្កុមប្បឹកាថ្នអងគលៅប្កម ការលិ័លឧយOHCHR រន
ចុេះបាំលពញការង្ករតាមដានបនតលៅតុ្លាការលែត្តចាំនួនប្រាំ លដើមបវីាយត្ថ្មាពីការលប្បើប្រស់រូបមនត
ងមីថ្នដីកា ុាំែាួនបលោត េះអាសននខដលរនខកសប្មួលកាលឆ្ន ាំ២០១៤។ ប្ត្ូវរនសលងកត្ល ើញ
ថាម្គនការលកើនលឡើងនូវការយល់ដឹង និងការលប្បើប្រស់រូបមនតងមីកនុងចាំលោមលៅប្កម។ លបើ
លទាេះបីជាម្គនការត្វា ពីលៅប្កមមយួចាំនួនកតី ទប្មងង់មីលនេះរនខសតងលចញជាលទមផល កនុងការ
ដាកប់ញ្ចូ លពីសាំអាងលហតុ្ខផនកចាបប់្ត្ឹមប្ត្ូវ និងរយៈលពលល័ ងចាស់ថ្នការ ុាំែាួនលៅកនុង
ករណីមយួចាំនួន។ ចាំណុចសនូលចាំលពាេះគុ្ណភាពថ្នសាំអាងលហតុ្ផាូវចាប់លៅកនុងលរឿងកតីប្ពហម
ទណឌ  គ្ឺការវភិាគ្ភសដុតាង។ លប្កាមកមមវធិីលករ តិ៍ដាំខណលរបស់អងគរាំនុាំរប្មេះវសិាមញ្ាកនុងតុ្លាការ
កមពុជា (អ.វ.ត្.ក) របស់ែាួន និងជាខផនកមយួថ្នកិចចសនទនាខផនកចាបជ់ាលស៊េរ ីអនុវត្តរមួគន ជា មយួ
គ្ណៈលមធ្លវថី្នប្ពេះរាជាោចប្កកមពុជា ការលិ័លឧយOHCHR រនអនុវត្តសកមមភាពចាំនួនពីរ 
លដើមបពីប្ងឹងដល់ការវភិាគ្ភសតុតាង ការលលើកសាំអាងលហតុ្ផាូវចាបស់ាំរាបក់ារ ុាំែាួនបលោត េះ
អាសនន បលចចកលទសសួរលដញលដាល និងការលប្បើប្រស់បទដាឋ នសិទមិមនុសនអនតរជាត្ិលៅកនុង
តុ្លាការជាត្ិ។ ចាំណុចលនេះ កប៏្ត្ូវរនយកមកពិនិត្យផងខដរ  កនុងអាំឡុងលពលកិចចប្បរុាំលធវើ
បចចុបបននភាពលករ តិ៍ដាំខណល អ.វ.ត្.ក ខដលលរៀបចាំលឡើងលដាយការលិ័លឧយOHCHR កាលពីខែ
កុមៃៈ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

៣២. លិែិតុ្ករណ៍សាំខានម់យួលទៀត្ដល់ការផតល់យុត្តិធម ៌ គ្ឺលទមភាពទទួលរនរាំនួយខផនកចាប។់ 
ងវកិាជាត្ិសប្ម្គបរ់ាំនួយខផនកចាបច់លនាា េះឆ្ន ាំ២០១៣ និងឆ្ន ាំ២០១៧ លកើនលឡើងបីដង ប ុខនតម្គន
ចាំនួនខត្ ១៥០.០០០ ដុលាា រ អាលមរកិ ប ុលោណ េះ ខដលលៅខត្មនិប្គ្បប់្គន់សប្ម្គបប់្បលទសមយួ
ខដល ប្បជារនរិត្ពាកក់ោត លរស់លៅលប្កាម ឬប្គនខ់ត្លលើបនតិចថ្នបនាទ ត្់ភាពប្កីប្ក។ 12

 

លដាយសហការជាមយួប្កសួងយុត្តិធម ៌ និងបោត ញអងគការរាំនួយខផនកចាបត់្ាំបនអ់ាសីុអលគ្នយ ៍
ការលិ័លឧយOHCHR រនលរៀបចាំសិកាេ សាលាមយួសតីពីការអនុវត្តលអៗកនុងត្ាំបន់ កនុងការបលងកើត្
លគលនលល័រយរាំនួយខផនកចាបខ់ដលនឹងលប្គងលធវើលៅខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧។ លដើមបរីួយ លដាេះ
ប្សាយពីលសចកតីប្ត្ូវការភាា មៗ ការលិ័លឧយរនផតល់កញ្ចប់រាំនួយងមីមយួដល់ថ្ដគូ្អងគការមនិ
ខមនរដាឋ ភរិល(NGO) លដើមបរីួយ កាំណត្អ់ាំពីប្បលភទថ្នអនកលទាស រហូត្ដល់សាលប្កម ឬសាល
ដីកាសាថ ពរអាចប្ត្ូវរនអនុវត្ត 13  និងរួយ រប្មេះការកកសទេះបណតឹ ងឧទមរណ៍។ កនុងចាំលោម       
បណតឹ ងឧទមរណ៍ជាអាទិភាពចាំនួន១៩១ ករណី រនរកល ើញកនុងពនមនាគរចាំនួនប្រាំ លហើយ

                                                           
12 សូមលមើលកថាែណឌ ទី៣  
 

13 បុគ្គលោម្គន កអ់ាចនងឹប្ត្វូរនលដាេះខលងលប្កាយពទីទលួរនសាលប្កមសាថ ពរ។ លដាយខឡក អនកខដលប្ត្ូវរនលលើកខលង
លចទប្បកាន ់ប ុខនតលៅជាបប់ណតឹ ងឧទមរណ៍ប្បឆ្ាំងនឹងពួកលគ្ គ្លឺៅខត្ជាប ុ់ាំជាដខដល។ 
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រហូត្មកដល់លពលលនេះ ម្គនខត្សាលប្កមចាំនួន ១០ ប ុលោណ េះ ខដលទទួលរន និងខចករ ាំខលក
ជាមយួអនកលទាស ១៤ ករណីប្ត្ូវរនបិទ កនុងលនាេះមយួករណីប្ត្ូវរនលដាេះខលង និង ១១ 
ករណីលទៀត្ ប្ត្ូវរនកាំណត្ក់ាលបរលិចឆទរាំនុាំរប្មេះ។ 

៣៣. ករណីខាងលលើលនេះ ប្ត្ូវរនយកមកពិភាកាជាងមីមតងលទៀត្ អាំពីត្ប្មូវការខកលមអទាំនាកទ់ាំនងលៅ
កនុងប្បពឧនមយុត្តិធមប៌្ពហមទណឌ ។ លៅថាន កម់ូលដាឋ ន ការលិ័លឧយOHCHR រនបនតគាំប្ទដល់កិចច
ប្បរុាំជាលទៀងទាត្់រវាងមង្គ្នតីនគ្ររល តុ្លាការ និងពនមនាគរ។ ចលនាា េះពីខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៦ 
និងខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ ការលិ័លឧយរនគាំប្ទកិចចប្បរុាំចាំនួនបនួលៅកនុងលែត្តចាំនួនបី ខដល
មង្គ្នតីសាំខាន់ៗទាាំងលនេះ រនពិភាកាអាំពីបញ្ញា ប្បឈមខដលរនរួបប្បទេះកនុងការង្ករប្បចាំថ្ងៃ
របស់ពួកលគ្ ចាំណុចោខដលប្ត្ូវម្គនកិចចសហការកាន់ខត្ខាា ាំង និងដាំលោេះប្សាយខដលអាច
លធវើរន លដើមបខីកលមអការផតល់លសវាយុត្តិធមល៌ៅកប្មតិ្របស់ពួកលគ្។ 

៣៤. ចាំលពាេះលៅថាន កល់ប្កាមជាត្ិខដរ ការលិ័លឧយOHCHR រនបនតការបណតុ េះបោត ល លធវើលៅកនុងឆ្ន ាំ
២០១៥ សប្ម្គបម់ង្គ្នតីនគ្ររល និងមង្គ្នតីកងរារអាវុធហត្ថលែត្ត អាំពីការបង្កក រទារុណកមម និងការ
ប្បប្ពឹត្តមនិគ្បប ី និងការលប្បើកម្គា ាំងលដាយមង្គ្នតីអនុវត្តចាប។់ កនុងកិចចសហប្បត្ិបត្តិការរិត្សនិទម
ជាមយួការលិ័លឧយប្ពេះរារអាជាា លែត្ត រនបនតបណតុ េះបោត លអាំពីសិទមិមនុសនដល់មង្គ្នតីអនុវត្ត
ចាបល់ៅថាន ក់ប្សុក រនចាំនួន ៤៦០ នាក ់កនុងលែត្តថ្ប្ពខវង។ ពួកលគ្រនបង្កា ញពីឱកាសដក៏ប្ម
មយួសប្ម្គបម់ង្គ្នតីប្សុក តា ស់បតូរលល័បល់លដាយតទ ល់ជាមយួមង្គ្នតីប្ពេះរារអាជាា  លៅកនុងត្ួនាទី
ប្ត្ួត្ពិនិត្យរបស់ែាួនលលើមង្គ្នតីនគ្ររលយុត្តិធម។៌ 

៣៥. និទណឌ ភាពលៅខត្ជាឧបសគ្គដល់ការលគរពសិទមិមនុសនឲ្យរនលពញលលញ លៅប្បលទសកមពុជា 
ខដលនាាំឱយម្គនការមនិទុកចិត្តជាយូរមកលហើយលៅកនុងប្បពឧនមយុត្តិធម ៌ និងបលងកើត្ជាលកេែណឌ
នានា សប្ម្គបក់ារលដាេះប្សាយទនទឹមគន  ដូចជាការទូទាត្ហិ់រញ្ា វត្ថុលប្ៅតុ្លាការលៅកនុងករណី
ប្ពហមទណឌ  ឬសកមមភាពអបបម្គទ។ ការលិ័លឧយOHCHR រនបនតឃ្ា ាំលមើលករណីបុគ្គល 
លដាយប្រប្សឧយទាកទ់ងជាមយួនឹងប្កុមប្គ្ួសាររបស់រនរងលប្គេះ និងអាជាា ធរមូលដាឋ ន។ 
ការលិ័លឧយរនសលងកត្ល ើញអាំពីរលបៀបខដលប្កុមប្គ្ួសារថ្នរនរងលប្គេះ លៅកនុងសាថ នភាពថ្ន
ភាពង្កយរងលប្គេះអាចម្គនអារមមណ៍ថាលទមផលប្បលសើរបាំផុត្គ្ឺសាំណងហិរញ្ា វត្ថុ លដាយរាំនួស
មកវញិសប្ម្គបក់ិចចប្ពមលប្ពៀងទាាំងមនិដាក់ ឬដកពាកយបណតឹ ងជាផាូវការ។ លបើលទាេះបីជាប្កមនីត្ិ
វធិីប្ពហមទណឌ ឆ្ន ាំ២០០៧ មនិត្ប្មូវឱយម្គនពាកយ បណតឹ ងសប្ម្គបល់បើកការលសុើបសួរប្ពហមទណឌ កតី 
លៅលពលខដលពាកយបណតឹ ងមយួប្ត្ូវរនទាំលាក់លចល ជាធមមតាលរឿងកតីលនាេះប្ត្ូវបញ្ចបប់្ត្ឹមហនឹង
ខត្មតង សូមបខីត្លៅកនុងលរឿងកតីប្ពហមទណឌ ធៃនធ់ៃរកល៏ដាយ។ ការលិ័លឧយOHCHR រនបនតការ   
ត្ស៊េូមត្ិជាមយួអាជាា ធរតុ្លាការថា ករណីទាាំងអស់គ្ួរខត្ប្ត្ូវរនលសុើបអលងកត្ឱយរនប្គ្បប់្គន់ 
លហើយរនថ្ដដល់ប្ត្ូវខត្រននាាំែាួនលៅតុ្លាការ។ 

៣៦. ការលិ័លឧយOHCHR រនឃ្ា ាំលមើលលស៊េរថី្នករណី “យុត្តិធមល៌ដាយហវូងមហារន” ខដលពាក់
ពឧនមនឹងភាពែុសគន ថ្នបទលលមើសខដលរនលចទប្បកាន ់- ចបព់ីលចរកមមតូ្ចតាច ករណីបាន់ ការ
រ ាំលលាភលសពសនមវៈ ឬឃ្ត្កមម - និងការលចទប្បកានព់ីអាំលពើអាបធមប។់ កនុងករណីជាលប្ចើន 
នគ្ររល និងអាជាា ធរមូលដាឋ នរនប្ចនលចលសកមមភាពខបបលនេះរបស់ហវូងមហារន លដាយ
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លលើកថាជា “ការបង្កា ញកាំហឹង” ឬ “អាំលពើថ្នការសងសឹក” ខដលនាាំឲ្យម្គនការលសុើបអលងកត្ត្ិចត្ួច 
និងម្គនការទទួលែុសប្ត្ូវត្ិចត្ួចរបស់បុគ្គលខដលពាកព់ឧនម។ ជាលរឿយៗ នគ្ររលនឹងលធវើការ
លសុើបអលងកត្សកមមភាពខដលនាាំឱយម្គនប្បត្ិកមមរបស់ប្កុមមហារន (ឧទាហរណ៍ លចរកមម) ប ុខនត
មនិលសុើបអលងកត្អាំលពើមនុសនឃ្ត្លទ លដាយប្ត្ូវរនចត្ទុ់កនាលពលលនាេះថារនផតល់យុត្តិកមមរចួ
លហើយ។ កនុងករណីែាេះ នគ្ររលដឹងថា ពួកលគ្មនិអាចលធវើអនតរាគ្មនល៍ដាយសុវត្ថិភាពរន 
លដាយសារអនកភូមមិ្គនចាំនួនលប្ចើនលលើសលប។់ ការលិ័លឧយOHCHR រនទទួលសាំលណើ ពី
នគ្ររលមូលដាឋ ន លៅតាម ុាំនិងប្សុក ឱយលលើកកមពស់ ការយល់ដឹងរបស់អនកភូមអិាំពីសិទមិ
មនុសន និងដាំលណើ រការប្ត្ឹមប្ត្ូវ លដើមបរីួយ បង្កក រការសម្គា បល់ដាយហវូងមនុសន។ 

៣៧. ការលិ័លឧយOHCHR រនបនតឃ្ា ាំលមើលល័ ងរិត្សនិទមអាំពីដាំលណើ រការង្កររបស់ អ.វ.ត្.ក លដាយ
លធវើការពិចរោអាំពីទាំលាបអ់នុវត្តនល៍អៗរបស់តុ្លាការ កនុងការលលើកកមពស់ប្បពឧនមតុ្លាការ    
ជាត្ិ។ ការលិ័លឧយOHCHR រនបនដលរៀបចាំកិចចប្បរុាំសតីពីលករ តិ៍ដាំខណល អ.វ.ត្.ក កនុងចាំលោម
ថ្ដគូ្ការង្ករពាកព់ឧនមទាាំងអស់ ប្ពមទាាំងរនឆាុេះបញ្ញច ាំងសាំលណើ មយួចាំនួន ខដលទទួលរនពីពួក
លគ្លៅកនុងការអនុវត្តការង្កររមួគន របស់ែាួនជាមយួប្កសួងយុត្តិធមដូ៌ចរនគូ្សបញ្ញជ កខ់ាងលលើ។ 

 

IV. ការគាំប្ទកាំខណទប្មងព់នមនាគរ 

៣៨. កិចចសហការល័ ងរិត្សនិទមលៅខត្បនតម្គនរវាងអគ្គនាយកដាឋ នពនមនាគរ ថ្នប្កសួងមហាថ្ផទ 
និងសាថ បឧនបណឌិ ត្យសភានគ្ររលកមពុជា លដើមបគីាំប្ទកាំខណទប្មង ់ និងការប្គ្បប់្គ្ងពនមនាគរ
លដាយខផអកលលើសិទមិមនុសន។ លៅកនុងអាំឡុងលពលថ្នឆ្ន ាំលធវើររយការណ៍លនេះ ទាាំងប្កសួង 
បណឌិ ត្យសភានគ្ររលកមពុជា អគ្គនាយកដាឋ នពនមនាគរ លហើយនិងពនមនាគរទាាំងឡាយ រន
និងកាំពុងសថិត្លៅកនុងសាថ នភាពខកសប្មួលនិងតា ស់បតូរថាន កដ់ឹកនាាំ។ យនតការបចចុបបននខដលប្ត្ូវ
រនបលងកើត្លឡើងលដើមបលីឆាើយត្បលៅនឹងពិធីសារបខនថមលលើអនុសញ្ញា សតីពីការប្បឆ្ាំងទារុណកមម 
និងការប្បប្ពឹត្តឬការដាកទ់ណឌ កមមខដលម្គនលកេណៈលឃ្រលៅ អមនុសនធម ៌ ឬបលនាថ កបនាទ ប 
កក៏ាំពុងសថិត្លៅកនុងដាំោកក់ាលពិនិត្យលឡើងវញិ និងខកសប្មួលតាមរយៈលសចកតីប្ពាងប្ពេះរារ
ប្កឹត្យសតីពី ការបលងកើត្គ្ណៈកម្គម ធិការជាត្ិប្បឆ្ាំងទារុណកមម អាំលពើលឃ្រលៅ អាំលពើអមនុសនធម៌ 
អាំលពើលធវើទុកេបុកលមនញ ឬទណឌ កមម ខដលនឹងប្ត្ូវនិរាករណ៍អនុប្កឹត្យបចចុបបននលៅលពលប្ពេះរារប្កឹត្យ
លនេះចូលជាធរម្គន។ យនតការខដលម្គននាលពលបចចុបបននលនេះមនិអាចផតល់ការឃ្ា ាំលមើលខដលម្គន
លកេណៈឯករារយលឡើយ លហើយខដលការណ៍លនេះរនគូ្សបញ្ញជ ក់អាំពីការែកខានមនិរនបាំលពញ
តាមលកេែណឌ ត្ប្មូវដូចម្គនខចងកនុងពិធីសារខាងលលើ។ 

៣៩. វាជាការគ្ួរឱយលសាកសាត យខដលលសចកតីអនុញ្ញា ត្ខដលលចញលដាយអគ្គនាយកដាឋ នពនមនាគរឱយ 
ការលិ័លឧយOHCHR លធវើទសននកិចចពនមនាគរ លៅខត្រកាទុកែាឹមសារសតីពីការមនិអនុញ្ញា ត្ឱយ
លធវើសម្គៃ សនស៍ម្គៃ ត្់ ខដលការកាំហិត្លនេះចបល់ផតើមម្គនលឡើងចប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៦ មក លហើយ
សប្ម្គប់ឆ្ន ាំ២០១៧ លនេះ ការអនុញ្ញា ត្ប្ត្ូវរនផតល់រូនសប្ម្គប់ខត្រយៈលពលកនាេះឆ្ន ាំមតង។ កាល
ពីអត្ីត្កាលរហូត្ដល់ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ លសចកតីអនុញ្ញា ត្ខដលលចញលដាយអគ្គនាយកដាឋ ន
ពនមនាគរគ្ឺលធវើលឡើងសប្ម្គប់រយៈលពលមយួឆ្ន ាំមតង លហើយខត្ងខត្បញ្ចូ លការអនុញ្ញា ត្ឱយម្គនការ
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សម្គៃ សន៍សម្គៃ ត្។់ ការទទួលរនល័ ងលពញលលញនូវការរួបប្រប្សឧយទាកទ់ងជាសម្គៃ ត្់រវាង 
ការលិ័លឧយOHCHR ជាមយួរនជាប ុ់ាំគ្ឺម្គនលកេណៈសាំខានទ់ាាំងលៅលលើការធ្លនារននូវ
គុ្ណភាពនិងសុវត្ថិភាពថ្នការប្រប្សឧយទាកទ់ងជាមយួរនជាប ុ់ាំ ទាាំងការធ្លនាដល់ការ
កសាង ការអនុវត្ត និងការឃ្ា ាំលមើលលទមផលថ្នការអនុវត្តយូរអខងវងថ្នការង្ករគាំប្ទអាជាា ធរ   
ពនមនាគរ។ មនិខត្ប ុលោណ េះ ការទទួលរនសិទមិប្រប្សឧយទាកទ់ងជាមយួអនកការពារសិទមិ
មនុសនទាាំងប្រាំរូបដ៏លបលី ម្ េះ (ដូចម្គនលរៀបរាបខ់ាងលលើ) កប៏្ត្ូវរនរតឹ្ត្បតិ្ខងមមយួកប្មតិ្
លទៀត្លដាយអាជាា ធរតុ្លាការ។ 

៤០. កមមវធិីគាំប្ទពនមនាគររបស់ការលិ័លឧយOHCHR លតត ត្ជាមូលដាឋ នលៅលលើខផនកធាំៗចាំនួនពីរគ្ឺ
ការឃ្ា ាំលមើល និងការគាំប្ទ ការតាមដានបនតលៅលលើវធិ្លនការលដាេះប្សាយខកលមអ លហើយនិងការ
កសាងសមត្ថភាពមង្គ្នតីពនមនាគរលឆ្ព េះលៅកានអ់ភបិ្កមមយួខដលធ្លនាថាការប្គ្បប់្គ្ងពនមនាគរ
ប្ត្ូវរនចត្ខ់ចងលឡើងលដាយខផអកលលើសិទមិមនុសន។ ការលិ័លឧយOHCHR រនលធវើទសននកិចច
ចាំនួន ៣២ លលើក លៅកានព់នមនាគរចាំនួន ១៣ លៅកនុងអាំឡុងលពលលធវើររយការណ៍លនេះ។  
បនាទ បព់ីការលធវើទសននកិចចនីមយួៗ ការលិ័លឧយOHCHR រនលលើកលឡើងជាអនុសាសនដ៍ាក់
រូនលៅថាន កដ់ឹកនាាំពនមនាគរសាម ី លហើយបញ្ញា រមួខដលពាកព់ឧនមនឹងពនមនាគរលប្ចើនចូលគន ក៏ប្ត្ូវ
រនបញ្ជូ នបនតលៅអាជាា ធរថាន កល់លើលដើមបសីលប្មចខសវងរកដាំលោេះប្សាយ។   

៤១. កនុងលគលលៅខកលមអលកេែណឌ  ុាំែាួន និងការប្បប្ពឹត្តលៅលលើរនជាប ុ់ាំ ការលិ័លឧយOHCHR 
រនចូលរមួប្បរុាំ និងសប្មបសប្មួលជាមយួត្ួអងគដថ្ទលទៀត្ ខដលលធវើការកនុងវសិឧយពនមនាគរ 
លហើយការលិ័លឧយOHCHR កក៏ាំពុងលរៀបចាំជាលសៀវលៅចងប្កងការផតល់លសវាលផនងៗទាកទ់ង
នឹងពនមនាគរនិងរនជាប ុ់ាំ។ ការលិ័លឧយOHCHR ករ៏នលរេះពុមពនិងផនពវផាយល័ ងទូលាំ
ទូលាយនូវបឧណណ ប្បកាសរូបភាពសតីពីសិទមិរបស់រនជាប់ ុាំ លហើយនិងការសួរសុែទុកេរនជាប់ ុាំ
លៅកនុងពនមនាគរ ខដលប្ត្ូវរនរមួគន ផលិត្លដាយអគ្គនាយកដាឋ នពនមនាគរ និងអងគការមនិខមន
រដាឋ ភរិលកនុងប្សុកជាថ្ដគូ្។ ទនទឹមនឹងលនេះខដរ ការលិ័លឧយOHCHR កក៏ាំពុងលឆាើយត្បជា
វរិជម្គនចាំលពាេះសាំលណើ របស់អាជាា ធរពនមនាគរកនុងការផលិត្ែាឹមសារបឧណណ ប្បកាសខាងលលើកនុងរូប
ភាពជាែិត្បឧណណ ខាន ត្តូ្ច លដើមបទុីកខចកដល់រនជាប ុ់ាំលៅលពលពួកលគ្ប្ត្ូវរនបញ្ជូ នចូលកនុង
ពនមនាគរ។ កនុងលគលបាំណងសប្មួលឱយរនជាប់ ុាំខដលឈអឺាចទទួលការពារលលៅតាម
មនទីរលពទយលដាយមនិចាំរចល់ប្បើប្រស់ឧបករណ៍បង្កេ ាំងបខនថម ការលិ័លឧយOHCHR រនសហ
ការជាមយួអាជាា ធរសុខាភរិលថាន កជ់ាត្ិ មនទីរលពទយលែត្ត និងអាជាា ធរពនមនាគរ កនុងការសាង
សងប់នទបសុ់វត្ថិភាពចាំនួនពីរ និងកខនាងសប្ម្គបម់ង្គ្នតីអនុរកនពនមនាគរល័ម លៅមនទីរលពទយបខងអក
លែត្តថ្ប លិន លហើយការលិ័លឧយOHCHR កក៏ាំពុងពិនិត្យលទមភាពកនុងការសាងសង់បនទបសុ់វត្ថិ
ភាពប្សលដៀងគន លនេះ លៅតាមលែត្តចាំនួនពីរលទៀត្។  

៤២. លប្កាមកិចចសហការជាមយួគ្ណៈកម្គម ធិការអនតរជាត្ិថ្នកាករទប្កហម លហើយនិង ការលិ័- 
លឧយអងគការសហប្បជាជាត្ិសប្ម្គបល់សវាផតល់គ្លប្ម្គង(UNOPS)  ការលិ័លឧយOHCHR ក៏
រនពិភាកា និងត្ស៊េូមត្ិដល់ការប្ពាងបញ្ចប់លិែិត្បទដាឋ នគ្ត្ិយុត្តិខដលម្គនខចងកនុងចាប់សតី
ពីពនមនាគរឆ្ន ាំ២០១១ ពាកព់ឧនមនឹងបទដាឋ នអបបបរម្គសតីពីការកសាងនិងរួសរុលពនមនាគរ 
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ខដលប្ត្ូវរនរងច់ាំជាយូរមកលហើយ។ ការលិ័លឧយOHCHR រនរួបពិភាកាជាមយួ អគ្គ
នាយកដាឋ នពនមនាគរ និងរនខចករ ាំខលកនូវអនុសាសនល៍លើលសចកតីប្ពាងបឋម បខនថមលលើអត្ថ
បទសតីពីលសៀវលៅខណនាាំខផនកបលចចកលទសសប្ម្គប់ការលធវើខផនការពនមនាគរខដលផលិត្លដាយ 
UNOPS ។ សាំលណើ សុាំការគាំប្ទខផនកសម្គៃ រៈលៅកនុងអាំឡុងលពលថ្នឆ្ន ាំលធវើររយការណ៍លនេះបនត
បញ្ញជ ក់ឱយល ើញអាំពីត្ប្មូវការសតីពីការលរៀបចាំខផនការកសាងពនមនាគរឱយរនកានខ់ត្ប្បលសើរ
ចបត់ាាំងពីដាំោកក់ាលដាំបូង និងបញ្ញជ កអ់ាំពីត្ប្មូវការថ្លបប្មុងនិងបលងកើនងវកិាលលើវសិឧយ
លនេះ។ យុទមនាការប្បឆ្ាំងលប្គ្ឿងលញៀនរយៈលពលប្រាំមយួខែ ខដលចបល់ផតើមតាាំងពីខែមករា ឆ្ន ាំ
២០១៧ រនបោត លឱយម្គនការលកើនលឡើងល័ ងគ្ាំហុកថ្នចាំនួនរនជាប ុ់ាំ 14  លៅកនុងប្បពឧនម
ពនមនាគរខដលកាំពុងដាកម់នុសនលលើសពីសមត្ថភាពផទុករបស់ែាួន លហើយខដលកាំពុងផតល់ផល
លាំរកដល់ប្គ្បល់ហដាឋ រចនាសមពឧនមពនមនាគរទាាំងអស់ និងកាំពុងប េះពាល់ល័ ងធៃនធ់ៃរដល់
លកេែណឌ រស់លៅ និងសុែភាពផាូវចិត្តរបស់រនជាប ុ់ាំ ប្ពមទាាំងប េះពាល់ដល់បរសិាថ នលធវើការង្ករ
របស់មង្គ្នតីពនមនាគរផងខដរ។ 

៤៣. ទាំនាកទ់ាំនង និងកិចចសប្មបសប្មួលរវាងពនមនាគរនិងត្ួអងគលផនងៗលទៀត្លៅកនុងប្បពឧនមយុត្តិធម៌
គ្ឺជាកិចចការសាំខាន់លៅកនុងទិសលៅការពារសិទមិរបស់រនជាប់ ុាំ។ គ្ិត្ប្ត្ឹមពាកក់ោត លខែ    
លមសា ឆ្ន ាំ២០១៧ ម្គនរនជាប ុ់ាំចាំនួនខត្ ២៦ ភាគ្រយ ប ុលោណ េះ ខដលម្គនសាលប្កមឬ
សាលដីកាសាថ ពរ។ តាមរយៈការផតល់មូលនិធិសតីពីរាំនួយខផនកចាបដ់ល់រនជាប ុ់ាំខដលម្គន
សាំណុាំ លរឿងលៅជាបក់នុងនីត្ិវធិីបណតឹ ងឧទមរណ៍ (សូមលមើលកថាែណឌ ទី ៣១) និងការចត្់ថាន ក់
ករណីអាទិភាព ប្ពមទាាំងកិចចសហប្បត្ិបត្តិការជាមយួមង្គ្នតីទទួលបនទុកសាំណុាំ លរឿង ការលិ័លឧយ 
OHCHR រនរួយ អនតរាគ្មនល៍សនើសុាំឱយម្គនការធ្លនាការលដាេះខលងរនជាប ុ់ាំចាំនួនប្រាំនាក់
ខដលប្ត្ូវរន ុាំែាួនលលើសរយៈលពលកាំណត្។់ កិចចដាំលណើ រការខកលមអប្បពឧនមប្គ្បប់្គ្ងទិនននឧយ
សាំណុាំ លរឿងរនជាប់ ុាំ ខដលប្ត្ូវរនចប់លផតើមដាំលណើ រការកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ (លហើយខដលម្គន
លគលលៅតាមដាននិងកាំណត្់រយៈលពលជាក់លាក់ថ្នប្គ្បន់ីត្ិវធិីខដលពាកព់ឧនមនឹងរនជាប ុ់ាំ) 
ប្ត្ូវរនពនារលពលលដាយសារបញ្ញា បលចចកលទស។  

៤៤. ការលិ័លឧយOHCHR កាំពុងបនតកិចចសហការជាមយួប្គ្ូបលង្កគ លរបស់អគ្គនាយកដាឋ នពនមនាគរ 
និង ប្គ្ូបលង្កគ លរបស់មរឈមណឌ លបណតុ េះបោត លវជិាជ រីវៈមង្គ្នតីពនមនាគរ ថ្នបណឌិ ត្យសភា
នគ្ររលកមពុជា កនុងលគលបាំណងខកលមអការបណតុ េះបោត លមង្គ្នតីពនមនាគរ។ លឆាើយត្បលៅនឹង
លគលបាំណងលនេះ ការលិ័លឧយOHCHR រនចូលរមួលរៀបចាំដាំលណើ រទសននកិចចចាំនួនបនួលលើក
សប្ម្គប់សិកាេ កាមពនមនាគរចាំនួន ១៤០ នាក់ និង ប្គ្ូខផនកពនមនាគរចាំនួន ២០ នាក់ លៅកាន់
ពនមនាគរចាំនួនប្រាំមយួ។ ដាំលណើ រទសននកិចចទាាំងលនេះអនុញ្ញា ត្ឱយសិកាេ កាមទាាំងលនាេះអាចផារ
ភាជ បក់ារលរៀនសូប្ត្របស់ែាួនលៅនឹងមរឈដាឋ នលធវើការលៅកនុងពនមនាគរជាកខ់សតង។ លៅកនុងខែកុមៃៈ 
និង ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ការលិ័លឧយOHCHR រនលធវើបទបង្កា ញសតីពីការទប់សាក ត្អ់ាំលពើ
ទារុណកមម និងវធិីសាង្គ្សតប្គ្បប់្គ្ងពនមនាគរខផអកលលើសិទមិមនុសន ដល់សិកាេ កាមពនមនាគរចាំនួន 

                                                           
14 ចបព់ីខែមករាដល់ខែលមសា ឆ្ន ាំ២០១៧ រនជាប ុ់ាំរនលកើនលឡើងប្ត្មឹ ៣.២០៦ នាក ់លពាលគ្ឺលកើនលឡើងបីដងលធៀបនឹងរយៈ
លពលចបព់ីខែមករាដល់ខែលមសា ឆ្ន ាំ២០១៦។ 
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៨៩ នាក់ ខដលលទើបនឹងប្ត្ូវរនលប្រើសលរ ើសងមី (កនុងចាំលោមលនាេះម្គនសិកាេ កាមែាេះជាមង្គ្នតី
ពនមនាគរខដលមនិទានទ់ទួលរនការបណតុ េះបោត លលៅលឡើយ)។ ការលិ័លឧយOHCHR ក៏
រនចូលរមួលរៀបចាំកិចចប្បរុាំពិភាកាចាំនួនពីរថ្ងៃកាលពីខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៦ លដើមបពីិនិត្យលឡើងវញិ
លលើលសចកតីប្ពាងលសៀវលៅបណតុ េះបោត លលគលសប្ម្គបប់្គ្ូបលប្ងៀនខផនកពនមនាគរ ។ លៅកនុងខែ
ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្គ្ូបលប្ងៀនខផនកពនមនាគររបស់បណឌិ ត្យសភានគ្ររលកមពុជារនបញ្ចប់
ការខកសប្មួលលលើលមលរៀនរបស់ែាួន លហើយបបញ្ជូ នលៅកាន់ប្កុមប្បឹកាប្គ្ូលដើមបពីិនិត្យ និង       
សលប្មច។ លមលរៀនខដលប្ត្ូវរនខកសប្មួលលហើយទាាំងលនាេះលៅមនិទានរ់នខចករ ាំខលកដល់
ការលិ័លឧយOHCHR លៅលឡើយលទ។ លហតុ្ដូចលនេះ ការលិ័លឧយOHCHR លៅមនិទានអ់ាច
វាយត្ថ្មារនថាែាឹមសារលមលរៀនទាកទ់ងនឹងសិទមិមនុសនប្ត្ូវរនខកលមអលហើយ ឬលៅលនាេះខដរ។   
 

V. ការការពារសិទមលិសដឋកចិច នងិសងគម 

៤៥. ការលិ័លឧយOHCHR លធវើការ លដើមបរីួយ ការពារនិងលលើកកមពស់សិទមិម្គនលាំលៅឋានសមរមយនិង
កប្មតិ្រីវភាពរស់លៅសមរមយ ទបស់ាក ត្ក់ារបលណត ញលចញនិងការតា ស់បតូរទីលាំលៅលដាយបងេាំ និង
លលើកកមពស់សុវត្ថិភាពថ្នការកានក់ាប ់ ប្ពមទាាំងលធវើឲ្យម្គនការយល់ដឹងកាន់ខត្ប្បលសើលឡើងខងម
លទៀត្អាំពីត្ួនាទីធុរកិចចកនុងការលគរពសិទមិមនុសន លដាយរមួម្គនទាាំងការពារនិងលលើកកមពស់សិទមិ
របស់សហគ្មនរ៍នជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិច។  

៤៦. កាលពីខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៦ លៅលពលខដលភាន កង់្ករសហប្បត្ិបត្តិការអាលាឺម ង ់ (Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) រនលាឈបព់ីត្ួនាទីជាអនកសប្មបសប្មួលខផនក
ថ្ដគូ្អភវិឌ្ឍន៍ថ្នប្កុមការង្ករបលចចកលទសដីធាី  ថ្ដគូ្អភវិឌ្ឍនរ៍នលសនើការលិ័លឧយOHCHR ឲ្យ
ទទួលយកត្នួាទីជាអនកសប្មបសប្មួលលនេះ ខដលលសចកតីលសនើលនេះប្ត្ូវម្គនការយល់ប្ពមពីប្បធ្លន 
ប្កុមការង្ករបលចចកលទសដីធាីរបស់រដាឋ ភរិល លនាេះគ្ឺប្កសួងលរៀបចាំខដនដី នគ្រូបនីយកមម និង
សាំណង។់  លៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ប្កសួងរនសលប្មចមនិបនតប្កុមការង្ករបលចចកលទសលនេះលទៀត្លទ 
ទនទឹមលនេះ អត្ីត្សម្គរិកថ្នប្កុមការង្ករលនេះ ខដលម្គនទាាំងថ្ដគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ និងអងគការមនិខមន    
រដាឋ ភរិលរនបលងកើត្ប្កុមសប្មបសប្មួលខផនកដីធាីមយួ។ តាមរយៈលវទិការលនេះ និងលវទិការដថ្ទ
លទៀត្ ការលិ័លឧយOHCHR បនតសហការល័ ងរិត្សនិទមជាមយួអងគការសងគមសីុវលិខដលសកមម
លលើខផនកសិទមិដីធាី និងផតល់ការគាំប្ទដល់រដាឋ ភរិលបាំលពញកាត្ពវកិចចសិទមិមនុសនជាត្ិនិងអនតរ
ជាត្ិរបស់កមពុជា។  

៤៧.  រដាឋ ភរិលរនលធវើឲ្យម្គនការវវិឌ្ឍនល៍័ ងឆ្បរ់ហឧស កនុងកមមវធិីផតល់បឧណណ កមមសិទមិដីធាីរបស់ែាួ
ន។ គ្ិត្ប្ត្ឹមខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៧ 15  ម្គនការលចញ ឬផតល់បឧណណ កមមសិទមិប្បខហលជា ៤,៤៥ 
លានកាលដី១៦ លសមើនឹង ៦៣,៦% ថ្នកាលដីរ ន់សាម នសរុបប្បម្គណជា ៧ លានកាលដី
លៅប្បលទសកមពុជា ខដលជារមួវាដាំលណើ រការលៅតាមខផនការរបស់រដាឋ ភរិលខដលនឹងប្ត្ូវ
សលប្មចឲ្យរននូវការផតល់បឧណណ កមមសិទមិដីចាំនួន ៧០ ភាគ្រយ លៅចុងឆ្ន ាំ២០១៨។ ប្កសួង
លរៀបចាំខដនដី រនបលងកើត្យនតការនិងនិត្ិវធិីពិលសសបលោត េះអាសននមយួចាំនួន លដើមបលីដាេះប្សាយ

                                                           
15 ររយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំរបស់ប្កសួងលរៀបចាំខដនដី នគ្រូបនយីកមម និងសាំណង ់ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៧។  
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វវិាទដីធាីលលចលធ្លា  ប ុខនត សថិត្ិថ្នចាំនួនវវិាទដីធាីខដលសកមមលៅខត្ម្គនភាពមនិចាស់លាស់ ខដល
បលងកើត្ឲ្យម្គននូវបញ្ញា ប្បឈមចាំលពាេះកិចចែាំប្បឹងខប្បងជាបនតរបស់រដាឋ ភរិលនិងអងគការសងគម 
សីុវលិ លដើមបី្ នដល់ការបិទសាំណុាំ លរឿងដីធាីរបស់សហគ្មន៍ពាកព់ឧនម។ កនុងចាំលោមយនតការ
លផនងៗ ប្កសួងរនបលងកើត្ប្កុមការង្ករបលចចកលទសចាំនួន ៣៦ ប្កុម លដើមបលីដាេះប្សាយវវិាទដីធាី
លៅទូទាាំងប្បលទស។  ការលិ័លឧយOHCHR រនលសនើផតល់ការឧបត្ថមៃគាំប្ទដល់ប្កុមការង្ករខដល
លដាេះប្សាយវវិាទដីធាីខដលជាករណីតាមដានឃ្ា ាំលមើលលដាយការលិ័លឧយOHCHR ប ុខនតពុាំម្គន
ការលឆាើយត្បលឡើយ។ លៅកនុងឆ្ន ាំលនេះ ការលិ័លឧយOHCHR រនតាមដានវវិាទដីធាីចាំនួន ៦៧
ករណី ខដលមនិទានល់ដាេះប្សាយ ខដលរលម្គា េះដីធាីទាាំងលនាេះម្គនទាាំងលៅទីប្កុងនិងរនបទ 
លហើយក៏ម្គនរលម្គា េះដីធាីងមីចាំនួន ៣ ករណី ផងខដរ កនុងលនាេះម្គន២២ករណីពាកព់ឧនមនឹងសមបទាន
ដីលសដឋកិចចនិងសមបទានដីដថ្ទលទៀត្ ខដលផតល់លដាយរដាឋ ភរិល ែណៈខដល ៤៥ ករណី លទៀត្ 
ពាកព់ឧនមលៅនឹងការលផទរដី។ ការលិ័លឧយOHCHR រនតាមដានករណីទាាំងលនេះតាមរយៈការចុេះ
ទសននកិចចតាមមូលដាឋ ន  ការសប្មបសប្មួលកិចចពិភាការវាងគូ្ភាគ្ីរលម្គា េះ ការឃ្ា ាំលមើលសវនា
ការលៅតុ្លាការ និងការផតល់លល័បល់ខផនកចាបល់ៅដល់សហគ្មន ៍ និងអងគការសងគមសីុវលិ។ 
ម្គនករណីចាំនួន៣ ខដលប្ត្ូវរនពិចរោរបិទបញ្ចប់លៅខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

៤៨. កាលពីលដើមឆ្ន ាំ២០១០ ការលិ័លឧយOHCHR រនលធវើការសិកាវាយត្ថ្មាលលើត្ាំបន់ តាាំងទី
លាំលៅងមីមយួចាំនួនលៅកនុងទីប្កុងនិងរនបទ លហើយកន៏ាាំលៅដល់ការលចញផាយលៅកនុងឆ្ន ាំ 
២០១២ នូវររយការណ៍ថ្នការសិកាសតីពី  “ការបលណត ញលចញ និងការតាាំងទីលាំលៅងមីលៅកនុង
ប្បលទសកមពុជា- ត្ថ្មាថ្នផលប េះពាល់អវរិជម្គនចាំលពាេះមនុសន  ឥទមិពល និងដាំលោេះប្សាយ”។16  
លដើមបវីាយត្ថ្មាពីការតា ស់បតូរចបត់ាាំងពីលពលលនាេះមក លដាយខផអកលៅលលើប្កបែឧណឌ សិទមិមនុសន
ជាត្ិនិងអនតរជាត្ិ និងអនុសាសន៍ជាលប្ចើនរបស់យនតការសិទមិមនុសនអនតរជាត្ិ លៅកនុងឆ្ន ាំ
២០១៧ ការលិ័លឧយOHCHR រនចបល់ផតើមសិកាវាយត្ថ្មាលធវើបចចុបបននភាពលលើររយការណ៍
សិកានាលពលកនាងមក។ ការលិ័លឧយOHCHR រនប្រប្សឧយទាកទ់ងជាមយួប្កសួងលរៀបចាំ
ខដនដី លដើមបផីតល់ឲ្យម្គនកិចចសហការរិត្សនិទមជាមយួមង្គ្នតីពាកព់ឧនមកនុងការសិកាប្សាវប្ជាវលនេះ 
និងរនលសនើសុាំជាពិលសសនូវបញ្ជ ីផាូវការថ្នការតាាំងទីលាំលៅងមី លដាយសារខត្ពឧត្ម៌្គនខដលម្គនជា
សាធ្លរណៈអាំពីបញ្ញា លនេះម្គនភាពែវេះចលនាា េះ លហើយម្គនភាពែុសគន កនុងចាំលោមអងគការខដល
លធវើការលលើវសិឧយលនេះ។  

៤៩.  លៅកនុងខែកុមៃៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ រដាឋ ភរិលរនប្បកាសបញ្ចបក់ារពិនិត្យលមើលលឡើងវញិដទូ៏លាំ
ទូលាយលលើសមបទានដីលសដឋកិចចថ្នប្បលទសកមពុជា ខដលរនដាកដ់ាំលណើ រការកាលពីកនុងឆ្ន ាំ
២០១៤ លហើយសនាលផទរថ្ផទដីរិត្១លានហិកតាថ្នដីសមបទានខដលរនដកហូត្ ឲ្យលៅដល់
ប្គ្ួសារប្កីប្កវញិ។ លល័ងតាមពឧត្ម៌្គនខដលអាចរករនជាសាធ្លរណៈ ម្គនសមបទានដីចាំនួន 
២៣០ ខដលសថិត្លប្កាមការទទួលែុសប្ត្ូវរបស់ប្កសួងកសិកមម រុកាេ ប្បម្គញ់ និងលនសាទ ឬ
ប្កសួងបរសិាថ ន ប្ត្ូវរនពិនិត្យលមើលលឡើងវញិ។ លទាេះជាល័ ងោកល៏ដាយ កងវេះពឧត្ម៌្គនជាក់

                                                           
16 ការលិ័លឧយOHCHR ការបលណត ញលចញ និងការតាាំងទលីាំលៅងមីលៅកមពុជា៖ ត្ថ្មាមនុសន ផលប េះពាល់ និងដាំលោេះប្សាយ 
(ភនាំលពញ ២០១២)។ អាចរករនពី http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Thematic-reports/Resettlement_ 

Study-28_Feb_2012_Eng.pdf. 
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លាក ់ ដូចជាកូអរលដាលនភូមសិាង្គ្សតថ្នទីតាាំងដីខដលរនដកហូត្ពីសមបទានដីលសដឋកិចចនីមយួៗ 
ឬអត្តសញ្ញា ណថ្នសាថ បឧនរដឋខដលទទួលែុសប្ត្ូវកនុងការប្គ្បប់្គ្ងដីខដលប្ត្ូវរនដកហូត្ លធវើឲ្យ
ការតាមដានលលើបញ្ញា លនេះ រួបការលាំរក។  

៥០. ការលិ័លឧយOHCHR និងអងគការមនិខមនរដាឋ ភរិល រនរួបប្បរុាំគន ពីរដងលៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៦ 
លដើមបខីសវងរកវធិីខដលអាចរួយ ដល់ភាគ្ីពាកព់ឧនមទាាំងអស់ រមួទាាំងសហគ្មន៍រងផលប េះពាល់
ផង ទទួលរនបចចុបបននភាពអាំពីសាថ នភាពលនេះ។ ជាលទមផល អងគការមនិខមនរដាឋ ភរិលខដល
លធវើការលលើប្បភពទិនននឧយចាំហរ គ្ឺអងគការទិនននឧយអាំពីការអភវិឌ្ឍ(ODC) រនផលិត្នូវការវភិាគ្
មយួអាំពីសមបទានដីលសដឋកិចចខដលរនដកហូត្និងកាត្ប់នថយទាំហាំ តាមរយៈការលប្បើប្រស់
ប្បភពទិនននឧយ ខដលយកលចញមកពីការង្ករតាមដានជាលទៀងទាត្រ់បស់ែាួនលលើទិនននឧយរបស់     
រដាឋ ភរិល និងឯកសារចាបព់ាកព់ឧនមខដលទទួលរន លដាយម្គនការឧបត្ថមៃគាំប្ទរបស់
ការលិ័លឧយOHCHR។ សមបទានដីលសដឋកិចចចាំនួន ២៥៧ ខដលរនកត្ប់្តាលៅកនុងមូលដាឋ ន
ទិនននឧយរបស់ែាួន  អងគការទិនននឧយអាំពីការអភវិឌ្ឍ រនរកល ើញថា មកដល់ប្ត្ឹមខែមករា ឆ្ន ាំ
២០១៧ ម្គនសមបទានដីលសដឋកិចចចាំនួន ៣២ ប្ត្ូវរនដកហូត្ សមបទានដីលសដឋកិចចចាំនួន 
១៣៤ មនិម្គនភសតុតាងពីការខកសប្មួលទាំហាំថ្ផទដី និងសមបទានដីលសដឋកិចចចាំនួន ៤ ប្ត្ូវរន
កាត្ប់នថយទាំហាំ បនាទ បព់ីការដកហូត្ លហើយសមបទានដីលសដឋកិចចចាំនួន ៨៧ លផនងលទៀត្ ប្ត្ូវ
រនកាត្ប់នថយទាំហាំ។  

៥១.  ការលិ័លឧយOHCHR រនសប្មបសប្មួលកិចចប្បរុាំតាមដានមយួ លដើមបពីិភាកា បាំលពញបខនថម 
និងផតល់សុពលភាពលលើត្ួលលែរបស់អងគការទិនននឧយអាំពីការអភវិឌ្ឍ លហើយបនាទ បព់ីកិចចប្បរុាំលនេះ 
ការលិ័លឧយOHCHR រនបញ្ជូ នទិនននឧយទាាំងលនេះលៅប្កសួងកសិកមម រុកាេ ប្បម្គញ់ និងលនសាទ 
កនុងខែមនិា លដាយលសនើសុាំការលឆាើយត្បចាំលពាេះទិនននឧយលនេះខដលអាចម្គនភាពែុសគន ជាមយួត្ួ
លលែរបស់ប្កសួង និងលសនើសុាំនូវពឧត្ម៌្គនអាំពីការខបងខចកដីសមបទានខដលរនដកហូត្។ លល័ង
តាមការលឆាើយត្បរបស់ប្កសួង ខដលការលិ័លឧយOHCHR ទទួលរនលៅកនុងខែឧសភា ម្គន
ប្កុមហ៊េុនសមបទានដីលសដឋកិចចចាំនួន ២២៩ ខដលកាំពុងលៅម្គនសុពលភាព ប្គ្បដណត បល់លើថ្ផទ
ដីសរុប ១,៥៣ លានហិកតា សថិត្លៅកនុងលែត្តចាំនួន១៨។ ប្កសួងករ៏នផតល់ពឧត្ម៌្គនអាំពីត្ួលលែ
ថ្នថ្ផទដីរនឈូសឆ្យឬរនដាាំដុេះ ប្បពឧនមផាូវរនសាងសង់ ឬកាំលាាំងពលកមមខដលរនលប្បើ
ប្រស់។ ប្កសួងមនិរនផតល់ពឧត្ម៌្គនអាំពីទីតាាំង និងទាំហាំថ្នសមបទានដីលសដឋកិចចខដលរនកាត្់
បនថយទាំហាំឬដកហូត្ ឬកអ៏ាំពីដាំលណើ រថ្នការខបងខចកដីលឡើងវញិលឡើយ។  

៥២. លៅកនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ ការលិ័លឧយOHCHR រនលធវើការសិកាវាយត្ថ្មាខផអកលលើសិទមិមនុសនថ្ន
សមបទានដីសងគមកិចចចាំនួន៦កខនាង លៅខផនកលផនងៗកនុងប្បលទសកមពុជា។ លសចកតីប្ពាងររយ
ការណ៍ថ្នការសិកាវាយត្ថ្មាលនេះ ប្ត្ូវរនសរលសរបញ្ចបល់ៅលដើមឆ្ន ាំ២០១៧ លហើយរនដាក់
បង្កា ញជាផាូវការសប្ម្គប់ការពិនិត្យពិភាកាលៅឯកិចចប្បរុាំពិលប្គេះលល័បល់ថាន ក់ជាត្ិមយួខដល
រនលធវើលឡើងលៅកនុងខែកុមៃៈ និងម្គនការចូលរមួលដាយត្ាំោងមកពីប្កសួងលរៀបចាំខដនដី ប្កសួង
មហាថ្ផទ ប្កសួងអភវិឌ្ឍនរ៍នបទ និងប្កសួងកិចចការនារ ី អាជាា ធរថាន កល់ប្កាមជាត្ិ និងត្ាំោង
សហគ្មនម៍កពី ៦លែត្ត ផងខដរ អងគការមនិខមនរដាឋ ភរិល និងថ្ដគូ្អភវិឌ្ឍន៍ខដលសកមមកនុងវ ិ
សឧយលនេះ។  លល័បល់ និងធ្លតុ្ចូលទាាំងឡាយរនមកពីកិចចប្បរុាំពិលប្គេះលល័បល់លនេះ ប្ត្ូវរន
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ប្ចរចប់ញ្ចូ លលៅកនុងលសចកតីប្ពាងររយការណ៍ងមីមយួលទៀត្ ខដលនឹងប្ត្ូវសរលសរបញ្ចប់
សប្ម្គប់ការលរេះពុមៃផាយនាលពលខាងមុែ លៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៧។ 

៥៣. លៅកនុងខែ ឧសភា ការលិ័លឧយOHCHR រនផតល់រាំនួយហិរញ្ា វត្ថុដល់អងគការទិនននឧយអាំពីការ
អភវិឌ្ឍ លដើមបចីងប្កងពឧត្ម៌្គនចាប ់ និងពឧត្ម៌្គនសាធ្លរណៈលផនងៗសតីអាំពីសមបទានដីសងគម
កិចច និងការបលងកើត្នូវខផនទីអនតរកមមតាមអនឡាញ។ សមបទានដីសងគមកិចចែាេះប្ត្ូវរនជាបគ់ាំង
លៅកនុងរលម្គា េះរុា ាំថ្រ ចបត់ាាំងពីលពលចប់លផតើមថ្នកមមវធិី លដាយសារខត្ដីខដលរនផតល់ជា
សមបទានសងគមកិចចលនាេះ ម្គនការកាន់កាបរ់ចួលៅលហើយ។ បណតឹ ងខដលទទួលរនតាមរយៈអងគ
ការមនិខមនរដាឋ ភរិលជាថ្ដគូ្ បង្កា ញឲ្យល ើញពីហានិភឧយថ្នការលកើត្លឡើងនូវរលម្គា េះដីធាីលៅ
កនុងគ្លប្ម្គងសមបទានដីសងគមកិចចងមី ខដលជាខផនការផតួចលផតើមលឡើងលដាយធនាគរពិភពលលាក ។ 
ខផនទីនិងការវភិាគ្ខដលផលិត្លឡើងលដាយ UNOSAT រនបង្កា ញថា ដីកនុងគ្លប្ម្គងលនាេះម្គន
ការលប្បើប្រស់ និងអភវិឌ្ឍកនុងរយៈលពល៣០ឆ្ន ាំមកលនេះ។ ពឧត្៌ម្គនអាំពីការវភិាគ្លនេះ ប្ត្ូវរនខចក
រ ាំខលកជាមយួធនាគរពិភពលលាក លដើមបរីួយ ដល់សាថ បឧនលនេះពិនិត្យលមើលលឡើងវញិនូវត្ាំបន់
លគលលៅទាាំងលនាេះ។  

៥៤. ការវនិិលល័គ្តទ ល់ពីបរលទស និងកនុងប្សុក គ្ឺជាប្បភពដ៏សាំខានម់យួថ្នកាំលណើ នលសដឋកិចចជាបនត
របស់កមពុជា និងការរកីចលប្មើនជាលាំដាប់របស់ែាួនលឆ្ព េះលៅរកឋានៈជាប្បលទសម្គនប្រកច់ាំណូល
មធយមកប្មតិ្ទាប។ ការវនិិលល័គ្លនេះ ម្គនជាបទ់ាកទ់ងផងខដរលៅនឹងការរ ាំលលាភសិទមិរបស់
សហគ្មនម៍ូលដាឋ នជាលប្ចើន។ ការលិ័លឧយOHCHR  រនបនតនូវកិចចែិត្ែាំប្បឹងខប្បងរបស់ែាួន
លដើមបរីប្មុញឲ្យម្គនការយល់ដឹងពីលគលការណ៍ខណនាាំសតីពីធុរកិចច និងសិទមិមនុសន និងការ  
អនុវត្តលគលការណ៍ខណនាាំទាាំងលនេះលៅកនុងប្បលទសកមពុជា លដាយលធវើការង្ករលនេះលដាយតទ ល់ មនិ
ប្ត្ឹមខត្ជាមយួធុរកិចច និងបុប្ត្សមពឧនមរបស់ពួកលគ្ប ុលោណ េះលទ ប ុខនតលធវើការផងខដរជាមយួអាជាា ធរ
ថាន កជ់ាត្ិ និងថាន ក់លប្កាមជាត្ិ អងគការសងគមសីុវលិ ប្បពឧនមផនពវផាយ និងត្ាំោងសហគ្មន ៍រមួ
ទាាំងរនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិច។ ការលិ័លឧយOHCHR រនលរៀបចាំ ចូលរមួចាំខណក ឬរនផតល់ឲ្យ
ម្គនជាសិកាេ សាលា កិចចប្បរុាំពិលប្គេះលល័បល់ និងវគ្គបណតុ េះបោត លនានាលលើប្បធ្លនបទលនេះ 
ខដលម្គនការចូលរមួពីភាគ្ីពាក់ពឧនមចាំនួន ៣៥៩ នាក់ លៅទូទាាំងប្បលទសកមពុជា។ ការលិ័លឧយ 
OHCHR រនគាំប្ទដល់សកមមភាពកសាងសមត្ថភាព លដើមបលីធវើឲ្យម្គនភាពប្បលសើរលឡើងនូវការ
ទទួលរននិងលប្បើប្រស់យនតការលប្ៅប្បពឧនមតុ្លាការពីសាំោក់សងគមសីុវលិនិងសហគ្មន ៍
លដើមបពីិភាការកដាំលោេះប្សាយចាំលពាេះផលប េះពាល់សិទមិមនុសនខដលជាបទ់ាកទ់ងនឹងធុរកិចច 
លៅកប្មតិ្ប្បត្ិបត្តិការ កប្មតិ្ជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ។  

៥៥. ទាកទ់ងចាំនុចលនេះ ការលិ័លឧយOHCHR រនបនតការប្រប្សឧយទាកទ់ងរបស់ែាួនជាមយួប្កុម
ហ៊េុនលៅស៊េូមកពីអឺរ  ុបមយួ ខដលជាអនកទទួលផលពីដីសមបទានលសដឋកិចចលៅកនុងលែត្តមណឌ លគ្ិរ ី
លដើមបគីាំប្ទដល់កិចចចរចររវាងប្កុមហ៊េុន និងសហគ្មនរ៍នជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិចខដលទទួលរងផល
ប េះពាល់ លហើយក៏គាំប្ទផងខដរដល់ដាំលណើ រការថ្នកិចចពិភាកាប្ត្ីភាគ្ី (ម្គនបខនថមអាជាា ធរមូល
ដាឋ ន) ខដលរនបលងកើត្លឡើងលដាយគ្ាំនិត្ផតួចលផតើមរបស់ភាគ្ីពាកព់ឧនមលៅមូលដាឋ ន។ ជាមយួនឹង
រាំនាញចរចររបស់ត្ាំោងរនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិចខដលប្ត្ូវរនពប្ងឹង តាមរយៈវគ្គ   បណតុ េះប
ោត លលរៀបចាំលឡើងលដាយការលិ័លឧយOHCHR លហើយគ្ិត្មកប្ត្ឹមខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧ កិចច
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ប្ពមលប្ពៀងសាំណង ប្ត្ូវរនបញ្ចបព់ាកព់ឧនមនឹងទីតាាំងថ្ប្ពត្ាំណមមយួកខនាង និងម្គនការបង្កា ញ
ពីការលបតជាា ចិត្តចាស់លាស់ និងការកាំណត្ល់ពលជាក់លាកព់ីប្កុមហ៊េុន លដើមបពីិនិត្យលមើលលឡើង
វញិនូវរាល់ការទាមទារដីខដលកាំពុងរងច់ាំការលដាេះប្សាយ។ កិចចប្បរុាំពហុភាគ្ីពាកព់ឧនមចាំនួនបី 
ខដលម្គនការចូលរមួពីត្ាំោងរនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិច អាជាា ធរមូលដាឋ ន ត្ាំោងមកពីសមបទា
និកមយួចាំនួន អងគការមនិខមនរដាឋ ភរិល អងគការសហប្បជាជាត្ិ និងភាន ក់ង្ករអភវិឌ្ឍន៍  ប្ត្ូវ
រនលរៀបចាំលធវើលឡើង លដើមបពីិនិត្យលមើលនូវវឌ្ឍនភាពនានា។  

៥៦.  ការលិ័លឧយOHCHR រនបនតលធវើការជាមយួប្កសួងចាំនួនបី ខដលពាកព់ឧនមកនុងការគាំប្ទដល់
ដាំលណើ រការបឧណណ កមមសិទមិសមូហភាពសហគ្មនរ៍នជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិច (ប្កសួងអភវិឌ្ឍនរ៍នបទ 
ប្កសួងមហាថ្ផទ និងប្កសួងលរៀបចាំខដនដី នគ្រូបនីយកមម និងសាំណង)់ អាជាា ធរថាន កល់ប្កាមជាត្ិ 
និងអងគការសងគមសីុវលិ លដើមបគីាំប្ទដល់រនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិច ដាកព់ាកយលសនើរសុាំបឧណណ កមមសិទមិ
សមូហភាព ខដលជាមលធារយចមបងមយួសប្ម្គបព់ួកគត្ទ់ាមទារ និងការពារសិទមិរបស់ែាួន។ 
ទនទឹមនឹង លទមភាពរបស់រនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិច លធវើជាម្គច ស់ប្សបចាបល់លើដីធាីជាលកេណៈសមូហ
ភាពលៅតាមទាំលនៀមទម្គា ប់ និងប្បថ្ពណីរបស់ែាួន បលងកើត្លឡើងនូវឧទាហរណ៍ជាវរិជម្គនមយួលៅ
កនុងត្ាំបនអ់ាសីុនិងទីកខនាងដថ្ទលទៀត្ ប ុខនតទាំហាំថ្នភាពសមុប្គ្សាម ញខផនកចាបន់ិងរដឋរលនិង
ដាំលណើ រការខដលលប្បើរយៈលពលយូរនិងត្ថ្មាចាំោយែពស់ ខសតងឲ្យល ើញថាម្គនខត្សហគ្មន៍
រនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិចចាំនួន ១៤ ប ុលោណ េះខដលរនទទួលបឧណណ កមមសិទមិសមូហភាព លដាយគ្ិត្
ប្ត្ឹមខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧។ តាមសាំលណើ ររបស់រដឋមង្គ្នតីប្កសួងអភវិឌ្ឍនរ៍នបទ ការលិ័លឧយ 
OHCHR រនលធវើការសិកាវាយត្ថ្មាលលើលទមភាពថ្នការលធវើឲ្យដាំលណើ រការលនេះម្គនប្បសិទមិភាព 
និងលធវើឲ្យម្គនភាពង្កយប្សួលដល់សហគ្មនរ៍នជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិច លដើមបចូីលរមួកនុងដាំលណើ រការ
លនេះនិងកនុងទាំហាំលទមភាពរបស់ពួកគត្។់ ខផអកលលើដាំលណើ រទសននកិចចលៅសហគ្មនខ៍ដលម្គន
រនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិច ទាំពូន កាខវ  ត្ សួយ   បូនង លសទៀង កួយ រង និងពឧរ លៅកនុងលែត្តចាំនួន ១១ 
លហើយនិងកនុងកិចចពិលប្គេះលល័បល់ជាមយួប្កសួងចាំនួនបី និងបោត អងគការរនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិច 
ការលិ័លឧយOHCHR រនលរៀបចាំនូវឯកសារពិលប្គេះលល័បល់មយួខដលនឹងប្ត្ូវបង្កា ញជាផាូវការ
សប្ម្គប់ការពិភាកាលៅលពលខាងមុែកនុងឆ្ន ាំ២០១៧ លនេះ។  

៥៧. ការលិ័លឧយOHCHR លៅខត្បនតសហការជាមយួប្កសួងអភវិឌ្ឍនរ៍នបទ និងអាជាា ធរ កនុង
លែត្តលកាេះកុង លដើមបបីញ្ចបក់ារង្ករចុេះបញ្ជ ីសហគ្មនរ៍នជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិចរងទាាំង៨សហគ្មន ៍
លៅកនុងត្ាំបនអ់ាខរ  ង ជាត្ាំបន់ខដលម្គនរលម្គា េះដីធាីកនុងប្ទង់ប្ទាយធាំមយួនាប ុនាម នឆ្ន ាំងមីៗលនេះ។ 
ចបព់ីខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ ការលិ័លឧយOHCHR រនចបល់ផតើមដាំលណើ រការនូវកិចចសហការ
ប្សលដៀងគន លនេះខដរ ជាមយួប្កសួង និងអាជាា ធរលែត្តប្កលចេះ លដើមបគីាំប្ទដល់សហគ្មនរ៍នជាត្ិ
លដើមភាគ្ត្ិចបូនង ខដលសហគ្មនល៍នេះជាបផុ់ងកនុងរលម្គា េះដីធាីប្ទុងប្ទាយធាំមយួលៅកនុងប្សុក  
សនួល។ ការលិ័លឧយOHCHR រនលរៀបចាំនូវការផលិត្វលីដអូមយួលដើមបពីនយល់ពីនីត្ិវធិីថ្ន
រាំហានដាំបូងរបស់ដាំលណើ រការបឧណណ កមមសិទមិសមូហភាព សប្ម្គបយ់កលៅលប្បើប្រស់លៅកនុងវគ្គ   
បណតុ េះបោត លនាលពលអនាគ្ត្។ លៅកនុងខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៦ ការលិ័លឧយOHCHR រន
សហការជាមយួប្កសួងអភវិឌ្ឍនរ៍នបទ ផតល់រូននូវការបណតុ េះបោត លចាំនួនពីរវគ្គដល់មង្គ្នតី
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មូលដាឋ នសរុបចាំនួន១០០នាក់ ជាវគ្គបណតុ េះបោត លទីមយួកនុងចាំលោមវគ្គបណតុ េះបោត លថាន ក់
ត្ាំបនច់ាំនួនពីរ លធវើលឡើងសប្ម្គប់អាជាា ធរថាន កល់ប្កាមជាត្ិជាមយួប្កសួងអភវិឌ្ឍនរ៍នបទ ។  

៥៨. បឧណណ កមមសិទមិដីសមូហភាព ម្គនលគលបាំណងផតល់នូវសុវត្ថិភាពសិទមិកាន់កាបជ់ាអចិថ្ង្គ្នតយដ៍ល់
សហគ្មនទ៍ាាំងមូល និងរួយ រកានូវអត្តសញ្ញា ណ និងបូរណភាពរបស់ពួកគត្់ ពីលប្ពាេះដីសថិត្
លប្កាមបឧណណ កមមសិទមិសមូហភាព អាចប្ត្ូវលកដូ់ររនខត្កនុងចាំលោមសម្គរិកសហគ្មនព៍ួក
គត្ខ់ត្ប ុលោណ េះ។ លនេះគ្ឺជាការផតល់នូវការការពារ ប ុខនតក៏លដើមបទីបស់ាក ត្ក់ារលប្បើប្រស់បឧណណ កមម
សិទមិជាការដាកប់ញ្ញច ាំផងខដរ ខដលអាចបង្កក រសហគ្មនខ៍ដលម្គនបឧណណ កមមសិទមិពីការទទួលរន
លសវាហិរញ្ា វត្ថុរបស់ធនាគរ និងបង្កអ កដ់ល់ការអភវិឌ្ឍលសដឋកិចចរបស់ពួកគត្។់ លដើមបខីសវងរក
ដាំលោេះប្សាយចាំលពាេះបញ្ញា លនេះ ការលិ័លឧយOHCHR រនផតួចលផតើមលធវើការសទងម់ត្ិសីុរលប្ៅ
មយួសប្ម្គបស់ហគ្មនែ៍ាេះកនុងចាំលោមសហគ្មនច៍ាំនួន១៤ ខដលម្គនបឧណណ កមមសិទមិសមូហ
ភាព លដើមបលីធវើការលប្បៀបលធៀប កនុងចាំលោមបញ្ញា លផនងៗ អាំពីកប្មតិ្ថ្នការទទួលរនហិរញ្ា វត្ថុ
របស់ពួកលគ្ លៅនឹងការទទួលរនហិរញ្ា វត្ថុរបស់អនកភូមជិារនជាត្ិខែមរ។  

៥៩. ការលិ័លឧយOHCHR រនបនតចូលរមួចាំខណកដល់ការអភវិឌ្ឍនប៍្កបែណឌ លគលនលល័រយ
និងចាបទ់ាកទ់ងនឹងវសិឧយដីធាី និងការប្គ្ប់ប្គ្ងធនធ្លនធមមជាត្ិ។ ការលិ័លឧយOHCHR រន
ចូលរមួកនុងកិចចពិលប្គេះលល័បល់លលើប្កមបរសិាថ នខដលដឹកនាាំលដាយប្កសួងបរសិាថ ន និងចូលរមួ
កនុងកិចចពិលប្គេះលល័បល់លលើលសចកតីប្ពាងចាបស់តីពីដីកសិកមម ខដលដឹកនាាំលដាយប្កសួងកសិកមម 
រុកាេ ប្បម្គញ់ និងលនសាទ លហើយនិងផតល់លល័បល់លលើភាពសុែដុមកមមជាមយួបទដាឋ នសិទមិ
មនុសនអនតរជាត្ិថ្នលសចកតីប្ពាងចាបទ់ាាំងពីរ។ ធ្លតុ្ចូលមយួចាំនួនពីការលិ័លឧយOHCHR ប្ត្ូវ
រនឆាុេះបញ្ញច ាំងកនុងវសិាលភាពមយួចាំនួនថ្នលសចកតីប្ពាងប្កមបរសិាថ នចុងលប្កាយខដលលចញកនុង
ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ លនេះ ជាពិលសសលលើលគលការណ៍សិទមិមនុសនសតីពីការយល់ប្ពមលដាយ
លសរ ីនិងលដាយទទួលរនពឧត្៌ម្គនប្គ្បប់្រុងលប្ជាយជាមុន សតីពីការតាាំងទីលាំលៅងមី ការចូលរមួជា
សាធ្លរណៈ និងការទទួលរនពឧត្ម៌្គន។ ការលិ័លឧយOHCHR រនគាំប្ទផងខដរដល់កិចច
ពិលប្គេះលល័បល់ថាន ក់លប្កាមជាត្ិមយួលលើលសចកតីប្ពាងលគលការណ៍ខណនាាំ សតីពីការចូលរមួជា
សាធ្លរណៈកនុងកិចចដាំលណើ រការវាយត្ថ្មាលហតុ្ប េះពាល់បរសិាថ ន(EIA) និងសប្មបសប្មួលឲ្យម្គន
ការចូលរមួរបស់ត្ាំោងរនជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិចជាពិលសស។  

៦០. ការលិ័លឧយOHCHR រនបនតលលើកកមពស់សិទមិង្គ្សតីលលើដីធាី សុវត្ថិភាពខាងការកានក់ាប់ លាំលៅ
ឋានសមរមយ និងសិទមិលសដឋកិចច សងគម និងវបបធម ៌ខដលម្គនភាពប្បទាកប់្កឡាគន ។ លៅកនុងខែ
កុមៃៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ ការលិ័លឧយOHCHR និងអងគការសហប្បជាជាត្ិសប្ម្គប់សមភាពលយនឌ្ឧរ 
និងកាពប្ងឹងអាំោចដល់ង្គ្សតី(UN Women) រនសហការលរៀបចាំវគ្គបណតុ េះបោត លមយួសតីពី
ពិធីសារបខនថមលលើអនុសញ្ញា សតីពីការលុបបាំរត្រ់ាល់ទប្មងថ់្នការលរ ើសលអើងប្បឆ្ាំងង្គ្សតី ដល់ង្គ្សតី
ចាំនួន ២៣ នាក់ មកពីប្កុមខដលលធវើការល័ ងសកមមលៅកប្មតិ្មូលដាឋ ន លដើមបគីាំប្ទដល់ង្គ្សតីង្កយ
រងលប្គេះលៅកនុង   វសិឧយសិទមិពលរដឋ នលល័រយ លសដឋកិចច និងសងគម។ 
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VI. ទាំនាកទ់ាំនងនងិពឧត្ម៌្គនសិទមមិនុសន 

៦១. ការលិ័លឧយ OHCHR រនបនតការង្កររបស់ែាួន ខផនកផនពវផាយពឧត្ម៌្គននិងទាំនាក់ទាំនង    
សាធ្លរណៈល័ ងទូលាំទូលាយលដាយលប្បើប្រស់ប្បពឧនមផនពវផាយលផនងៗជាលប្ចើន។ ការលិ័លឧយ 
OHCHR រនលរេះពុមពផាយជាភាសាខែមរនូវលសៀវលៅ ឬឯកសារលរេះពុមពផាយជាលប្ចើនអាំពី
សិទមិមនុសន។ លៅកនុងឆ្ន ាំលនេះ ការលិ័លឧយOHCHR រនលធវើការខចកចយលសៀវលៅ ឬឯកសារ
លប្ចើនជាង ៦៧,០០០ កាល ដល់សាថ បឧនលផនងៗកនុងរួររដាឋ ភរិល សាកលវទិាលឧយ អងគការ
សងគមសីុវលិ ឯកត្តបុគ្គល ទីភាន កង់្ករអងគការសហប្បជាជាត្ិ និងអងគការដថ្ទលផនងលទៀត្។ 
ការលិ័លឧយOHCHR រនបនតការង្កររបស់ែាួនខដលលពញនិយម “លបើកទាវ រថ្ងៃសុប្ក” ខដល
អនុញ្ញា ត្ឲ្យសាធ្លរណរនទូលៅមកទាកទ់ងលសនើសុាំលសៀវលៅ ឬឯកសារលរេះពុមពផាយលដាយឥត្
គ្ិត្ថ្ងា។ ការលិ័លឧយOHCHR លប្បើលហវសប៊េុក និងទវីត្ធឺរ លដើមបផីនពវផាយពឧត្ម៌្គនអាំពីសាថ ន
ការណ៍វវិត្តខាងសិទមិមនុសនសកមមភាពរបស់ែាួន និងពឧត្ម៌្គនពីយនដការសិទមិមនុសនអនតរជាត្ិ
ខដលពាកព់ឧនមនឹងប្បលទសកមពុជា។ ចប់តាាំងពីខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៦ មក ប្បីយមតិ្តអនកតាមលហវស
ប៊េុករបស់ការលិ័លឧយOHCHR  រនលកើនលឡើងមយួភាគ្បីគ្ឺរហូត្ដល់លៅ ៧,៨២០ នាក។់    
លវបសាយខដលម្គនពីរភាសារបស់ការលិ័លឧយOHCHR  រនទាកទ់ាញអនកទសននាលប្ចើនជាង 
១០,០០០ នាក។់ 

៦២. ការលិ័លឧយ OHCHR រនពប្ងីកការង្កររបស់ែាួនខាងលសាត្ទសនន៍ និងវលីដអូ។ ការលិ័លឧយ 

OHCHR រនបកខប្បជាភាសាខែមរនូវវលីដអូចាំនួនបីចុងលប្កាយពីយុទមនាការពិភពលលាករបស់
ការលិ័លឧយOHCHR “អ.ស.ប លសមើភាពគន នឹងលសរ”ី លដើមបគីាំប្ទដល់សិទិមមនុសនប្សីប្សឡាញ់
ប្សី ប្បុសប្សឡាញ់ប្បុស មនុសនប្សឡាញ់លភទទាាំងពីរ និងមនុសនបតូរលភទ លហើយនិងមនុសន
លភទពីរ និងបលងកើត្ជាវលីដអូែាីៗសប្ម្គប់ការអប់រ ាំអាំពីចាបស់តីពីរតុ្កមមលដាយសនតិភាព។ កមមវធិី
វទិយុ “សិទមិមនុសន ៣៦៥ ថ្ងៃ” របស់ែាួន ខដលរមួម្គនកមមវធិីវទិយុអនតរកមមចាំនួនប្រាំបីលលើប្បធ្លន
បទលផនងៗគន  ជាមយួវាគ្មិនមកពីរដាឋ ភរិល អងគការសងគមសីុវលិ ធុរកិចច អងគភាពអងគការសហ
ប្បជាជាត្ិ និងអនករាំនាញលផនងលទៀត្។ ការលិ័លឧយOHCHR រនចូលរមួផងខដរ កនុងកមមវធិីវទិយុ
ខដលលរៀបចាំលដាយអងគការមនិខមនរដាឋ ភរិលជាថ្ដគូ្។ កមមវធិីលនេះ ប្ត្ូវរនផលិត្ជាភាសារន
ជាត្ិលដើមភាគ្ត្ិចពនង និងភាសាចរា យ។ កមមវធិីលឆាើយឆាងអនតរកមមជាសលមាង(IVR) របស់ែាួន សតី
ពី “ការការពារ ការលគរព និងដាំលោេះប្សាយ” ប្កបែឧណឌ សិទមិមនុសន និងធុរកិចច ខដលរន
ប្បកាសលបើកជាផាូវការកាលពីឆ្ន ាំមុន ។ 

៦៣. ការលិ័លឧយOHCHR រនរ ាំលឹកែួបទិវាអនដរជាត្សិាំខាន់ៗ រមួទាាំង ទិវាអនតរជាត្ិរនជាត្ិលដើម
ភាគ្ត្ិចពិភពលលាក យុទមនាការ ១៦ ថ្ងៃ លដើមបបីញ្ចបអ់ាំលពើហិងាលលើង្គ្សតី ទិវាអងគការសហប្បជា
ជាត្ិ ទិវាសិទមិមនុសន ទិវាពលកមមអនតរជាត្ិ ទិវាលសរភីាពសារពឧត្ម៌្គនពិភពលលាក និងទិវាអនតរ
ជាត្ិប្បឆ្ាំងការសអបល់ែពើមអនកប្សឡាញ់លភទដូចគន  និងអនកបតូរលភទ និងមនុសនលភទពីរ។ ការលិ័- 
លឧយOHCHR រនលរៀបចាំ ឬចូលរមួកនុងប្ពឹត្តិការណ៍លផនងៗខដលដឹកនាាំលដាយអាជាា ធរជាត្ិ និង
អាជាា ធរមូលដាឋ ន អងគការសហប្បជាជាត្ិ ថ្ដគូ្អភវិឌ្ឍនដ៍ថ្ទលទៀត្ និងអងគការសងគមសីុវលិ រន
ខចកចយឯកសារពឧត្ម៌្គន និងឯកសារផនពវផាយ និងរនចូលរមួផតល់ជាមត្ិលល័បល់លផនងៗ
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លដើមបលីលើកមពស់ការយល់ដឹងដល់សាធ្លរណៈរន។ សប្ម្គបទ់ិវាសិទិមមនុសន ការលិ័លឧយ
OHCHR រនលរៀបចាំឲ្យម្គនការប្បកួត្លឆាើយសាំណួរតាមអនឡាញ តាមរយៈទាំពឧរលហវសប៊េុក
របស់ែាួន ខដលម្គនអនកលប្បើប្រស់ជាង ៣៣៥,០០០ នាក។់ 

VII. គាំប្ទការចូលរមួជាមយួយនតការសិទមមិនុសនអនតរជាត្ ិ

៦៤. ការលលើកកមពស់ការយល់ដឹងអាំពីបទដាឋ ន និងយនតការសិទមិមនុសន គ្ឺជាភារកិចចសនូលរបស់
ការលិ័លឧយឧត្តមសនងការអងគការសហប្បជាជាត្ិទទួលបនទុកសិទមិមនុសន(OHCHR)។ ការលិ័- 
លឧយលនេះបនតលលើកកមពស់ដល់ការផតល់សចច បឧនលលើសនមិសញ្ញា នានាលដាយប្បលទសកមពុជា រមួ
ម្គនអនុសញ្ញា អនតរជាត្ិសតីពីការការពារសិទមិពលករលទសនតរប្បលវសនទ៍ាាំងអស់ និងសម្គរិក
ប្គ្ួសាររបស់ពួកលគ្ ខដលសមប្សបជាពិលសសសប្ម្គបក់មពុជា លដាយសារខត្ប្បលទសលនេះម្គន
ពលរដឋលទសនតប្បលវសន៍ល័ ងលប្ចើននិងង្កយរងលប្គេះ លៅលធវើការកនុងប្បលទសរិត្ខាងនិងប្បលទស
លផនងៗលទៀត្។ 

៦៥. លៅខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៧ កមពុជារនដាក់ររយការណ៍អនុវត្តនប៍នត លឆាើយត្បនឹងលសចកតីសលងកត្
សននិដាឋ ន របស់គ្ណៈកម្គម ធិការសិទមិមនុសនឆ្ន ាំ២០១៥ លដាយលតត ត្លលើអនុសាសនទ៍ាកទ់ងនឹង
ការសាំលាប់លប្ៅប្បពឧនមតុ្លាការ ការបង្កក រទារុណកមម និងលសរភីាពកនុងការបលញ្ចញមត្ិ។ ររយ
ការណ៍នានាខដលហួសកាលកាំណត្ ់ ដាករូ់នគ្ណៈកម្គម ធិការសិទមិលសដឋកិចច សងគមកិចច និង  
វបបធម ៌គ្ណៈកម្គម ធិការសតីពីការលុបបាំរត្រ់ាល់ទប្មង់ថ្នការលរ ើសលអើងពូរសាសន ៍គ្ណៈកម្គម -
ធិការសតីពីសិទមិរនពិការ និងគ្ណៈកម្គម ធិការសតីពីការការពាររនប្គ្បរូ់បពីការរត្ែ់ាួនលដាយបងេាំ 
កដូ៏ចជាការលឆាើយត្បលៅនឹងបញ្ជ ីសាំណួររបស់គ្ណៈកម្គម ធិការប្បឆ្ាំងទារុណកមម លៅមនិទាន់
រនដាករូ់នលៅលឡើយ។ ការលិ័លឧយOHCHR បនតគាំប្ទខផនកបលចចកលទសរបស់ែាួនដល់គ្ណៈ
កម្គម ធិការសិទមិមនុសនកមពុជា(CHRC) ប្កុមប្បឹកាសកមមភាពរនពិការ និងប្កុមប្បឹកាជាត្ិកមពុជា
លដើមបកុីម្គរអាំពីលកេណឌ ត្ប្មូវនានាកនុងការលធវើររយការណ៍ទាាំងលនេះ។ លដាយម្គនការគាំប្ទពី  
កមមវធិីកសាងសមត្ថភាពសាថ បឧនសនមិសញ្ញា  ការលិ័លឧយOHCHR រនផតួចលផតើមគ្ាំនិត្ឲ្យម្គនវគ្គ
បណតុ េះបោត លជាខស៊េរមីយួលៅខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ លដាយសហការជាមយួគ្ណៈកម្គម ធិការ
សិទមិមនុសនកមពុជា(CHRC) សាំលៅបលងកើនសមត្ថភាពដល់មង្គ្នតីខដលពាកព់ឧនមកនុងការលរៀបចាំប្ពាង
ររយការណ៍លៅសាថ បឧនសនមិសញ្ញា នានា។ 

៦៦. ការលិ័លឧយOHCHR រនអនុវត្តបនតជាមយួប្កសួងមហាថ្ផទលលើររយការណ៍ថ្នដាំលណើ រ  
ទសននកិចចចាំនួន ២ លលើក របស់អនុគ្ណៈកម្គម ធិការបង្កក រទារុណកមម និងលសចកតីប្ពាងប្ពេះរារ
ប្កឹត្យសតីពីយនតការបង្កក រថាន ក់ជាត្ិ ខដលនឹងប្ត្ូវលធវើបចចុបបននភាពលលើអនុប្កឹត្យខដលម្គនសពវថ្ងៃ។ 
ដូចខដលរនផតល់ការវភិាគ្លដាយការលិ័លឧយOHCHR លសចកតីប្ពាងប្ពេះរារប្កឹត្យលនេះកម៏និ
រនធ្លនាអាំពីឯករារយភាពថ្នយនតការ ពីអាជាា ធរ ខដលម្គនអាណត្តិកនុងការឃ្ា ាំលមើលខដរ។ 

៦៧. លដើមបពីប្ងឹងដល់ការអនុវត្តជាកខ់សតងថ្នអនុសញ្ញា សតីពីសិទមិរនពិការ ការលិ័លឧយOHCHR 
រនគាំប្ទវគ្គបណតុ េះបោត លលរៀបចាំលដាយប្កុមប្បឹកាសកមមភាពរនពិការ សប្ម្គបម់ង្គ្នតីមូលដាឋ ន
ថ្នប្កុមប្បឹកាលនេះលៅលែត្តកាំពត្។ លនេះគ្ឺជាលលើកទីមយួថ្នវគ្គបណតុ េះបោត លខដលម្គនខផនការ
លរៀបជាខស៊េរសីាំរាបម់ង្គ្នតីមូលដាឋ នលៅប្គ្ប់លែត្ត លហើយក៏រនផតល់ឱកាសឱយការលិ័លឧយOHCHR 
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ល ើញពីវធិីថ្នការបណតុ េះបោត លរបស់ប្គ្ូបលង្កគ លខដល ែាួនរនផតល់ឱយប្កុមប្បឹកាសកមមភាព
រនពិការកាលពីមុន ប្ត្ូវរនឆាុេះបញ្ញច ាំងលៅកនុងកមមវធិីបណតុ េះបោត ល លៅតាមលែត្តនាលពល  
លប្កាយៗលទៀត្។ 

៦៨. ការលិ័លឧយOHCHR រនលធវើបចចុបបននភាពថ្នការលរេះពុមពជាពីរភាសាថ្នកប្មងអនុសាសនព៍ី
ការពិនិត្យលឡើងវញិជាសកលតាមកាលកាំណត្់UPR សាំរាបក់មពុជា ការពិនិត្យលឡើងវញិរបស់  
សាថ បឧនសនមិសញ្ញា  និងនីត្ិវធិីពិលសស លដាយម្គនដាកប់ញ្ចូ លលសចកតីលល័ងដល់លគលលៅ
អភវិឌ្ឍនប៍្បកបលដាយចីរភាពផង។ 

៦៩. ការលិ័លឧយOHCHR រនរួយ គាំប្ទដល់ដាំលណើ រទសននកិចចលលើកទី៣ របស់អនករាយការណ៍
ពិលសសសតីពី សាថ នភាពសិទមិមនុសនលៅកមពុជា (ថ្ងៃទី១០ដល់១៩ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៦) លដាយ
អនកប្សីរនបនតការយកចិត្តទុកដាកល់លើប្បលភទជាក់លាកថ់្នការលរ ើសលអើង ែណៈខដលអនកប្សី
កាំពុងពិនិត្យលឡើងវញិ អាំពីសាថ នភាពសិទមិមនុសនដ៏សាំខាន់លនេះ។ 

៧០. ការលិ័លឧយOHCHR រនរួយ គាំប្ទដល់ដាំលណើ រទសននកិចចខសវងយល់របស់អនករាយការណ៍
ពិលសសសតីពីសិទមិលសរភីាពរួបប្បរុាំលដាយសនតិវធិី និងសិទមិលសរភីាពខាងសម្គគ្ម លៅខែធនូ ឆ្ន ាំ
២០១៦ និងអនករាយការណ៍ពិលសសសតីពីសាថ នភាពអនកការពារសិទមិមនុសន លៅខែឧសភា ឆ្ន ាំ
២០១៧។ ការលិ័លឧយOHCHR រនបនតបកខប្ប និងផនពវផាយល័ ងទូលាំទូលាយនូវររយ-
ការណ៍ លគលការណ៍ខណនាាំ និងលិែិតុ្បករណ៍លផនងៗ ខដលតាកខ់ត្ងលដាយនីត្ិវធិីពិលសស 
ខដលពាកព់ឧនមនឹងប្បលទសកមពុជា លហើយនាលពលងមីៗលនេះ រនបកខប្បជាភាសាខែមរនូវ “លគល
ការណ៍ទាាំង១០ សតីពីការប្គ្បប់្គ្ងរតុ្កមមលដាយសនតិវធិី” របស់អនករាយការណ៍ពិលសសសតីពី
សិទមិលសរភីាពរួបប្បរុាំលដាយសនតិវធិី និងសិទមិលសរភីាពខាងសម្គគ្ម 17  និងររយការណ៍ឆ្ន ាំ
២០១៣ របស់លលាកដាករូ់នមហាសននិរត្ សតីពីការអនុវត្តសិទមិទាាំងលនេះកនុងបរបិទថ្នការលរេះ
លឆ្ន ត្។ 18 

VIII. បង្គ្ញ្ញជ បសិទមមិនុសនលៅកនុងប្កបែឧណឌ អងគការសហប្បជាជាត្ ិ

៧១. ការសប្មបសប្មួលថ្នសកមមភាពលលើកកមពស់ និងការពារសិទមិមនុសនលៅទូទាាំងប្បពឧនមអងគការ
សហប្បជាជាត្ិគ្ឺជាទាំនួលែុសប្ត្ូវដច៏មបងរបស់ការលិ័លឧយOHCHR ។ ការលិ័លឧយលនេះ 
រនលធវើជាប្បធ្លនប្កុមខាងវសិឧយសិទមិមនុសន ចប់តាាំងពីលពលខដលប្កុមលនេះ ប្ត្ូវរនបលងកើត្លៅ
កនុងឆ្ន ាំ២០១៤។ លនេះជាប្កុមដ៏សកមមមយួខដលម្គនសម្គរិកចាំនួន១៣ រូប ត្ាំោងឲ្យប្កុមទី
ភាន កង់្ករអងគការសហប្បជាជាត្ិប្បចាំប្បលទសកមពុជា ខដលរួបប្បរុាំគន លរៀងរាល់ពីរខែមតង លដើមបី
ពិនិត្យលឡើងវញិ អាំពីកងវល់ខដលលកើត្ម្គនលលើបញ្ញា សិទមិមនុសន រួយ សប្មួលដល់គ្ាំនិត្ផតួចលផតើម
អនតរទីភាន កង់្ករ លដើមបលីដាេះប្សាយបញ្ញា កងវល់ លធវើការផនពវផាយពឧត្ម៌្គនខដលទទួលរនពីយនដ
ការសិទមិមនុសនអនតរជាត្ិ និងលឆាើយត្បលៅនឹងសាំលណើ សុាំមត្ិលល័បល់អាំពីគ្ាំនិត្ផតួចលផតើមសិទមិ
មនុសនកនុងត្ាំបន ់និងលៅទូទាាំងពិភពលលាក។ 

                                                           
17 សូមលមើល www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/10PrinciplesProperManagementAssemblies.pdf. 
 

18 សូមលមើលររយការណ៍លលែ A/68/299 
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៧២. បនាទ បព់ីម្គនសននិសីទថាន កជ់ាត្ិឆ្ន ាំ២០១៥ សតីពីរនរស់លៅតាមចិលញ្ច ើមផាូវ19 ប្កុមការង្ករវសិឧយ
សិទមិមនុសនរនបនតសប្មបសប្មួលដាំលណើ រទសននកិចចអនតរទីភាន កង់្ករ លៅកានម់រឈមណឌ ល
សងគមកិចចដស៏ាំខានម់យួលៅរារធ្លនីភនាំលពញ។ លដាយសារខត្សាថ នភាពកនុងពនមនាគរម្គនការ
ចលងអៀត្ខណនខាា ាំង លប្កាយពីម្គនយុទមនាការប្បឆ្ាំងលប្គ្ឿងលញៀន។ ប្កុមការង្ករបលចចកលទសខាង
រនរស់លៅតាមចិញ្ច ឹមផាូវ ប្ត្ូវរនបលងកើត្លឡើងលប្កាយពីម្គនសននិសីទឆ្ន ាំ២០១៥ សថិត្លប្កាម
អធិបត្ីភាពរបស់ប្កសួងសងគមកិចច អត្ីត្យុទមរន និងយុវនីត្ិសមបទា លហើយខដលម្គនបាំណង
អលញ្ជ ើញមករួបប្បរុាំនូវអាជាា ធររដាឋ ភរិល ទីភាន កង់្ករនានារបស់អងគការសហប្បជាជាត្ិ និងអងគ
ការមនិខមនរដាឋ ភរិលខដលលធវើការខាងវសិឧយសងគមកិចច ខដលមនិរនលកាេះប្បរុាំអស់រយៈលពល
ជាងមយួឆ្ន ាំមកលហើយ។ ប្កុមអងគការសហប្បជាជាត្ិប្បចាំប្បលទសកមពុជាលៅខត្បនតលធវើការលដាេះ
ប្សាយបញ្ញា ទាាំងលនេះតាមរយៈអាណត្តិលផនងៗគន របស់ែាួន។ បខនថមពីលលើកងវល់ខដលម្គនប្សាប់
ទាកទ់ងនឹងការគាំពារកុម្គរ ការប្បប្ពឹត្តលៅលលើបុគ្គលខដលរស់លៅជាមយួលមលរាគ្លអដស៍/រមៃលឺអ
ដស៍ និងកិចចែិត្ែាំប្បឹងខប្បងកាត្ប់នថយលប្គេះថាន ក ់ កងវល់អាំពីសុែភាពផាូវចិត្ត និងកិចចគាំពារចិត្ត
សាង្គ្សតសងគម ប្ត្ូវរនយកចិត្តទុកដាកក់ានខ់ត្ខាា ាំងលឡើង តាមរយៈខផនការខដលរនប្បកាស
លបើកមរឈមណឌ លមយួសប្ម្គបប់ុគ្គលខដលម្គនពិការភាពចិត្តសងគម ខដលពឧត្ម៌្គនលមអតិ្អាំពី
បញ្ញា លនេះលៅមនិទាន់ប្ត្ូវរនលាត្ប្ត្ដាងឲ្យដឹងលៅលឡើយ។ 

៧៣. ប្កបែឧណឌ រាំនួយអភវិឌ្ឍន៍អងគការសហប្បជាជាត្ិសប្ម្គប់ឆ្ន ាំ២០១៦-២០១៨ រនចូលកនុងឆ្ន ាំ
ទី២ របស់ែាួន។ កនុងនាមជាសហប្បធ្លនជាមយួអងគការសហប្បជាជាត្ិលដើមបងី្គ្សតី (UN-Women) 
ថ្នសសរសតាំប្កបែឧណឌ សតីពី “អភរិលកិចច និងសិទមិមនុសន” ការលិ័លឧយOHCHR រនប្ត្ួត្    
ពិនិត្យលលើការអភវិឌ្ឍនិងការអនុវត្តខផនការការង្ករប្បចាំឆ្ន ាំថ្នប្កបែឧណឌ រាំនួយអភវិឌ្ឍនអ៍ងគការ
សហប្បជាជាត្ិ(UNDAF) និងលធវើលសចកតីរាយការណ៍នាកិចចប្បរុាំពិនិត្យររយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំរមួ
គន ជាមយួរដាឋ ភរិល កនុងខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 
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19 សូមលមើលររយការណ៍លលែ A/HRC/33/39 កថាែណឌ ទ៨ី០   


