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េសចក�ែីថ�ងការណ៍បទិប��បេ់បសកកម� 
 

េសចក�ីែថ�ងការណ៍េដយអ�ករយការណ៍ពិេសសស�ពីីសទិ�ិមនុស្សេ�កម��ជ 
អ�ក្រស ីសា្រសា� ចារ្យ រ�ណូ ស�តី 
ភ�ំេពញ ១៨ សីហា ២០១៧ 

 
្រត�តពនិតិ្យមនុប���នេចញ 

 
១. េសចក�េីផ�ើម 
 

េ�េពលេនះ ខ��ំបានប��បដ់ំេណើរេបសកកម�េលើកទ៤ី របស់ខ��ំ េ�្រពះរជណច្រកកម��ជេហើយ។ ខ��ំសមូែថ�ងអំណរគុណដល់រដ� ភបិាលចំេពាះការអេ��ើញខ��ំឲ្យមកេធ�ើទស្សនកចិ� 
និងឆន�ៈរបស់រដ�ម្រន�ីជេ្រចើនរូប េដើម្ីបជបួ្របជុំជមួយខ�� ំ និងពិភាក្សោេដយចហំរអំពីវឌ្ឍនភាព នងិប�� ្របឈមក��ងការអនុវត�សទិ�ិមនុស្សេ�កម��ជ។ 

ខ��ំសូមសំែដងការេកាតសរេសើរចំេពាះកិច�ខិតខំ្របងឹែ្របងរបស់បុគ�លិកការ�យល័យOHCHR ទាំងអស់េ�កម��ជ ទាំងេ�រជធានភី�ំេពញ និងេ�េខត�បាតដ់ំបង 
ែដលបានគាំ្រទ្របកបេដយសមត�ភាពបផំុតដលដ់ំេណើរេបសកកម�របស់ខ��។ំ 

 

េ�ក��ងអំឡ�ងេពលៃនដំេណើរទស្សនកចិ�េនះ ខ��មំានឱកាសជួប្របជុំជមួយម្រន�ជីនខ់�ស់ៃនរជរដ� - ភិបាល រួមមាន សេម�ច្រកឡេហាម ស េខង ឧបនយករដ�ម�ន� ី នងិជរដ�ម�ន�្ីរកសងួមហាៃផ� 
ឯកឧត�ម អង� វង្សវឌ្ឍោន រដ�ម្រន�ី្រកសងួយតុ�ិធម ៌ ឯកឧត�ម ហង ់ ជនួណរ�នុ រដ�ម្រន�ី្រកសងួអប់រ� យុវជន នងិកីឡ ឯកឧត�ម មម៉ ប៊នុេហង រដ�ម្រន�ី្រកសួងសខុាភិបាល ឯកឧត�ម វង សតូ 

រដ�ម្រន�ី្រកសួងសង�មកិច� អតតីយទុ�ជន និងយុវ-នីតសិម្បទា ឯកឧត�ម អ៊ចុ បរូ�ទ� រដ�េលខាធិការ្រកសួងការបរេទស និងសហ្របតិបត�ិការអន�រជត ិឯកឧត�ម ែកវ េរ�ម ី ្របធានគណៈកមា� ធិការសិទិ�មនសុ្សកម��ជ 
ឯកឧត�ម សុកិ ប៊នុហកុ ្របធានគណៈកមា� ធកិារជតេិរៀបចំការេបាះេឆា� ត ្រពមទាំង ឯកឧត�ម ស៊យុ ឣរ� ផត អភិបាលរងេខត�បាត់ដបំង និង ឯកឧត�ម អ៊ុ� រ្រតី អភបិាលរងេខត�បន� យមានជយ័។ 
ខ��ំក៏បានជួបផងែដរ ជមួយេមដកឹនគំណបក្សសេ�ង� ះជតកិម��ជ         ឯកឧត�ម កមឹ សខុា។ 

 
េ្រ�ពីជនំួប្របជុទំាងំេនះ េ�រជធានភី�ំេពញ ខ��បំានេធ�ើទស្សនកចិ�េ�កាន់េខត�បាត់ដបំង នងិេ�កាន់្រស�កេសរ�េសាភ័ណ និង្រក�ងេប៉ាយែប៉ត េខត�បន� យមានជយ័។ ទាំងេ�រជធានភី�ំេពញ 

ទាំងេ�តាម  បណ� េខត�ភាគពាយព័្យខ��មំានឱកាសជបួជមួយគសូន�នដៃទេទៀតជេ្រចើន រួមមានអង�ការមិនែមនរដ� ភ-ិ  បាល សហជពីកម�ករ ៃដគូអភិវឌ្ឍន ៍និង្រក�មអង�ការសហ្របជជតិ្របចាំ្របេទស។ 
ខ��សំូមែថ�ងអំណរគុណចំេពាះអ�កទាំងអស់ែដលបានចណំយេពលេវលា មកេធ�ើការែចករ�ែលកការយលដ់ឹង និងព័តម៌ានេផ្សងៗជមយួខ�� ំ េ�ក��ងអំឡ�ងេពលៃនដំេណើរេបសកកម�េនះ េហើយជពិេសស 
ក��ងរយៈរយៈេពលប៉នុ� នែខចងុេ្រកាយេនះ។ 
 

េ�ក��ងកចិ�ជំនបួ្របជុំជមួយរដ�ម្រន�នីនៃនរដ� ភិបាល ខ��មំានក�ីរ�េភើបចិត�ជខា� ងំចំេពាះឆន�ៈរបស់ពួកគាតក់��ងការកំណត់ប�� ្របឈមននេដើម្ីបបំេពញតាមបទដ� នសិទ�មិនុស្សរបសក់ម��ជ 
េហើយនងិការសំែដងការេប�ជ� ចតិ�របសព់កួគាត់ក��ងការេធ�ើឲ្យសា� នភាពកាន់ែតល�្របេសើរេឡើងែថមេទៀត។ ខ��ំសង្ឹឃមថនងឹទទួលពត័៌មានស�ពីីការេធ�ើមូលដ� នីយកម�ៃនេគាលេ�អភិវឌ្ឍន៍សហ្របជជតិ្របកបេដយចរីភាព 
េ�េពលែដលមាន។ វជការសំខាន់ែដលថកម��ជបន�ែ្របកា� យែផនការ នងិយទុ�សា�ស�េ�ជវ�ធានការអនវុត�្របកបេដយវ�ជ�មាន េដើម្ីបជ្រម�ញេលើកកម�ស់សទិ� ិនងិេសរ�ភាពេ�ក��ង្របេទសេនះ។ 
 

ខ��ំមានេសចក�ីរ�ករយែដលដំេណើរការចះុេឈា� ះេបាះេឆា� តមានការរ�កចំេរ�នេ�មខុបានល� េហើយែដលចំននួខ�ស់ៃនអ�កេបាះេឆា� ត្រត�វបានចះុេឈា� ះេបាះេឆា� តក��ងការេបាះេឆា� តឆា� ២ំ០១៧។ 

េនះជការេលើកទកឹចតិ�ថ ការេបាះេឆា� តឃុ-ំសង� ត់ េ�ៃថ�ទ៤ី ែខមថិុន ឆា� ២ំ០១៧ កន�ងេ�មានរេបៀបេរៀបរយល� នងិ្របកបេដយសខុសន�ិភាព 
ែដលមានចនំួន្របមាណជេ�សិបភាគរយៃនអ�កមានសទិ�ិេបាះេឆា� ត បានេចញេ�េបាះេឆា� ត។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយ ខ��េំ�ែតមានក�កីង�លច់ំេពាះបរ�យកាសៃនការបំភតិបភំ័យ នងិការគំរមៃនអំេពើហិង្សោ 
េដយរប់ទាំងពីសណំក់ម�ន�ីជន់ខ�សម់ួយចំននួ េ�មុនៃថ�េបាះេឆា� ត នងិេ�ក��ងប៉នុ� នសបា� ហ៍បន� បព់ីៃថ�េបាះេឆា� ត។ 

 

២. ប�� សខំាន់ៗ  
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ខ��េំ�ែតមានក�កីង�ល់អពំសីា� នភាពលំបាកៃន្រក�ម្របជជនែដលងយរងេ្រគាះជេ្រចើនេ�ក��ង្របេទសកម��ជ។ ដចូែដលខ��បំាននិយយពីមនុ 

វជការសខំាន់ែដលថេ�េពលែដលេធ�ើមូលដ� នីយកម�េគាលេ�អភវិឌ្ឍនរ៍បសអ់ង�ការសហ្របជជតិ្របកបេដយចីរភាព រដ� ភិបាល្រត�វធានថ មនិមាននរណមា� ក្់រត�វបានេគទុកេចាលេដយមិនគិតគូេនះេឡើយ។ 
េបើេយងតាមមា្រតា៣១ ៃនរដ�ធម�នុ�� ្របជពលរដ�ែខ�រ្រគប់រូបមានសទិ�ិេសរ�ភាពេស�ើៗ គា�  េដយគា� នការេរ�សេអើង។ េទាះយ៉ងណក៏េដយ 
ក៏េ�ែតមានឧទាហរណ៍ៃន្របជជនជេ្រចើនែដលស�តិក��ងសា� នភាពគួរឲ្យ្រព�យបារម�។ 
 

កមុារ -  កុមារ-េ�ក��ងអំឡ�ងេពលបំេពញេបសកកម�េនះខ��ំបានេផ� តការយកចតិ�ទកុដក់េលើកុមារ។ 
ខ��ំសា� គមនច៍ំេពាះការដកេចញការបង់ៃថ�ស្រមាប់ការចុះប��កីំេណើតរហតូដល់រយៈេពលសាមសបិៃថ�បន� ប់ពីៃថ�េកើតរបស់ទារក 
េហើយខ��ំសមូជំរុញឲ្យមានការេលើកកម�ស់កាន់ែតេ្រចើនែថមេទៀតេលើប�� េនះេ�ថ� ក់ភមូិនងិឃុ។ំ ការធានឱ្យកុមារ្រគប់រូបបានចុះសបំុ្រតកំេណើត គជឺកតា� សំខាន់ក��ងការទទួលសា� ល់សទិ�ិកមុារ។ 

ចំេពាះសា� នភាពៃនការខ�ះ្របពន័�ទូលំទលូាយការពារកមុារ គណៈកមា� ធិការឃុសំង� ត់េដើម្ីប�ស�នីិងកុមារ (CCWC) គឺជតួអង�ដស៏ំខាន់េ�ក��ងែដនសមត�កចិ�របសព់កួេគេ�ថ� កម់លូដ� ន។ 
េបើេទាះជការបណ�� ះបណ�លសមាជិកគណៈកមា�ធកិារ្រត�វបានេធ�ើេឡើងក៏េដយ ក៏វមនិមានលក�ណៈ្រគប្់រគាន់េដើម្ីបផ�លក់ារការពារកមុារេដយឯករជ្យទាំង្រស�ងេឡើយ។ 
កុមារកាន់ែតេ្រចើន្រត�វបានទកុឲ្យេ�ជមយួសាច់ញតិែដលជចាសទ់ុ ំ ខណៈែដលឪពកុមា� យរបស់ពកួេគេ�បំេរ�ការជពលករចណំក្រស�ក ផ� ស់េ�េធ�ើការេ�េរងច្រក ឬការដ� នសំណង់េ�កម��ជ 
ឬែស�ងរកការងរេធ�ើេ�េ្រ�្របេទស។ កុមារទាងំេនះភាគេ្រចើន្រត�វបានេគបំពារបពំាន អ�កដៃទេទៀតបានធា� ក់ខ��នេ្របើ្របាស់េ្រគ�ងេញ�ននងិសារធាតុេផ្សងៗេទៀត េហើយអ�កខ�ះេទៀតបានកា� យជអ�ករស់តាមចិេ��ើមផ��វ។ 
កុមារែដលទទលួរងការរ�េលាភបំពានផ��វកាយ ឬផ��វចិត�េ�ក��ងសហគមន ៍ ឬ្រគ�សារ ជញកឹញប់មនិមានមេធ្យោបាយែស�ងរកជនំយួ ឬសុវត�ិភាពេទ។ ខ��ំទទួលសា� ល់ថ រដ� ភិបាលេរៀបចំការស�ងម់ត ិ
និងែផនការសកម�ភាពស�ីពហីិង្សោេ�េលើកុមារ កប៏៉ែុន�ដូចែដលខ��ំបានកត់សមា� ល់េ�េពលពិចារណេលើសទិ�ិ�ស� ី ជនរងេ្រគាះៃនអំេពើហងិ្សោក��ង្រគ�សារជេរឿយៗេ�ែតស�ិតេ�ក��ងលំេ�ឋានជមួយជនេល�ើស 
េហើយជនេល�ើសមិន្រត�វបាននខំ��នេ�កាត់េទាសតាមច្បោបស់�ីពកីារទប់សា� ត់អំេពើហងិ្សោក��ង្រគ�សារនងិការការពារជនរងេ្រគាះ។ ខ��សំមូសា� គមន៍ចំេពាះែផនការសកម�ភាពេដើម្ីបេលើកកម�សក់ិច�គាំពារកុមារ េដយ្រកសងួ

សង�មកចិ� អតីតយទុ�ជន និងយុវនីតសិម្បទា េដយសហការជមួយ អង�ការមលូនធិរិបសអ់ង�ការសហ្របជជតសិ្រមាបក់ុមារ (Unicef) អង�ការមនិែមនរដ� ភិបាល នងិអង�ការសង�មសុីវ�ល 

កដ៏ចូជកម�វ�ធីភាពជៃដគូស្រមាប់ការការពារកុមារ (3PC) មានេគាលបំណងកាតប់ន�យសាមសបិភាគរយៃនចំននួកមុារេ�តាមសហ្រគាស េ�ក��ងេខត�ចំននួ្របា ំ
ការេធ�ើសមាហរណកម�ពកួេគេ�ក��ងសហគមន៍របសព់ួកេគ។ ខ��ំសង្ឹឃមថែផនការេនះនឹងទទលួបានេជគជយ័ េហើយនងិឣចព្រងីកបែន�មេ�តាមបណ� េខត�េផ្សងៗេទៀត។ 
វមានសារៈសំខាន់បផំុតេដើម្ីបធានថកមុារែដលបាន្រតឡបម់កវ�ញ្រត�វបានយកចិត�ទុកដក់ែថទាំ្រតមឹ្រត�វនិងបានេធ�ើសមាហរណកម�េ�ក��ងសហគមន៍របសព់ួកេគេដយអនុេលាមតាមឧត�ម្របេយជន៍របស់កុមារ។ 
 

មិនមានបណ� ញទលូំទូលាយៃនបគុ�លកិសង�មកចិ�របសរ់ដ� ភិបាលេទ។ ជេគាលគនំិត េគគួរែតមានយ៉ងេហាចណស់ក៏មយួែដរក��ងមួយឃុំៗ ។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយ ខ��បំានដងឹអំពីការងរការពារ 
និងការសា� រនីតសិម្បទាកុមារែដលបានេធ�ើេឡើងេដយបគុ�លកិសង�មែដលបានទទួលមូលនធិពិីអង�ការមនិែមនរដ� ភិបាលនិងេដយទីភា� ក់ងរេផ្សងៗរបសអ់ង�ការសហ្របជជត ិ

េហើយសូមេលើកទឹកចិត�ដលរ់ជរដ� ភបិាលក��ងការេលើកកម�ស់្រកបខ័ណ� េគាលនេយបាយជតគិាំពារសង�មឆា�  ំ ២០១៦-២០២៥ េដើម្ីបពិចារណទទលួសា� ល ់ េលើកកម�ស ់

និងគាំ្រទយ៉ងសកម�ដល់ការអប់រ�ការងរសង�មកចិ� នងិកាលានុវត�ភាពមុខរបរ។ បគុ�លិកសង�មកចិ�ែដលបានបណ�� ះបណ� លឣចេធ�ើការជមយួគណៈកមា� ធិការឃុំសង� ត់េដើម្ីប�ស�ី និងកុមារ េ�ក��ងឃុ-ំសង� ត ់
េដើម្ីបការពារកមុារ នងិអ�កែដលងយរងេ្រគាះ។ 

 
ខ��កំត់សមា� ល់េឃើញមានការវ�ឌ្ឍន៍ជវ�ជ�មានទាកទ់ងនងឹសខុភាពនងិការអប់រ�របស់កមុារ។ រដ�ម្រន�ី្រកសួងសុខាភិបាលបានជ្រមាបខ��ថំអ្រតាមរណៈរបសទ់ារក និងកុមារ បន�ធា� ក់ចះុ 

ការឆ�ងជំងកឺ្រញ�ិល្រត�វបានលុបបំបាត់ទាងំ្រស�ងក��ង្របេទសកម��ជ ការេ្របើ្របាស់ការព្យោបាល្របឆាំងេមេរគេអដស៍េដើម្ីបទបស់ា� ត់ការចម�ងេមេរគ និងជំងឺេអដស ៍ពីមាតា េ�ទារក ក��ងអំឡ�ងេពលេកើត 
េហើយនងិការេ្របើ្របាសម់ូលនិធសិមធម ៌េដើម្ីបធានថ្រគ�សារ្រកី្រក នងិកនូៗរបស់ពកួគាត់ឣចទទួលបានេសវែថទាសំុខភាព។ រដ� ភិបាលក៏បានចាប់េផ�ើមដំេណើរការកម�វ�ធចីាកថ់� ំបង� រ្របេភទមហារ�កស្ប�ន 

(HPV) ស្រមាបក់ុមារ�។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយ រដ�ម្រន�ីស្រកសងួសុខាភិបាល បានទទលួសា� លថ់ខ��នេ�មានការងរជេ្រចើនេទៀតក��ងការកាតប់ន�យអ្រតាមរណភាពទារក នងិកមុារ 
េហើយនងិការផ�ល់ឣហារូបត�ម�ដលក់ុមារ ជពិេសសកុមាររស់េ�តាមសហគមន៍ជនបទ។ រដ�ម្រន�ី្រកសងួអប់រ� យុវជន និងកីឡ បានជូនជ្រមាបខ��ំថ ្របេទសកម��ជមានសមភាពែយនឌ័រទាកទ់ងនងឹ

ការចុះេឈា� ះចូលេរៀន និងការប��ប់ការសកិ្សោ។ ប៉ុែន�ខ��កំត់សមា� ល់េឃើញថ កុមារេ�ក��ង្រក�មជនជតិេដើមភាគតចិ និង្រក�មជនជតិភាគតិច េ�ែតមិនទទួលបានផល្របេយជន៍ពីការអប់រ� ដូចជការផ�ល់ឲ្យមាន 
ការេ�េ្របើ្របាសប់ាន នងិលក�ណៈសម្បត�ិៃនេសវែដលឣចទទួលយកបាន នងិភាពបតែ់បនៃនេសវអប់រ�។ េ�ក��ងវ�ស័យអប់រ� នងិសុខាភិបាល 
ព័ត៌មានបានបង� ញច្បោស់ថកុមារែដលមានពិការភាពមនិបានទទួលភាពេស�ើគា� ចំេពាះលទ�ភាពទទួលបានេសវេឡើយ។ ការបង�ភាពងយ្រស�លដល់ការទទលួយកេសវេ�ក��ងអគារេផ្សងៗេ�ែតជប��  
េហើយការេ្របើ្របាស់ភាសាស��  នងិភាសាស្រមាបម់នុស្សពិការែភ�កស្រមាបេ់គាលេ�ជូនដំណឹងេផ្សងៗក៏េ�មានប�� េ�េឡើយ។ 
 

រដ�ម្រន�ី្រកសួងយុត�ធិម៌ និង្រកសងួសង�មកិច� អតតីយទុ�ជន និងយុវនីតសិម្បទា បានពិភាក្សោជមួយខ��ំទាក់ទងនងឹច្បោប់ស�ីពយីុត�ធិមអ៌នតីជិន ែដល្រត�វបាន្របកាសឲ្យេ្របើកាលពឆីា� ំមុន។ 
េពលេនះគឺជដំណក់កាលអនុវត�ច្បោប់េនះ តាមរយៈការបេង�ើតជែផនការ្របតបិត�យិុទ�សា្រស�។ ជមូលដ� ន វគឺជដណំកក់ាលវ�វឌ្ឍនជ៍វ�ជ�មានមួយ។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយ 
េគ្រត�វយកចតិ�ទកុដកធ់ានថច្បោប់េនះ្រត�វបានយកមកអនវុត�្រសបេ�តាមអនសុ�� របសអ់ង�ការសហ្របជជតិស�ពីសីិទ�ិកមុារ នងិេសចក�ីែណនំេផ្សងៗេទៀត 
ជពិេសសការបំពាកធ់នធាន្រគប់្រគាន់េ�ក��ង្របព័ន�យុត�ធិមអ៌នតីិជន។ មជ្ឈមណ� លសា� រនីតសិម្បទាែដលេទើបបានបេង�ើតថ�ី្រត�វេរៀបចំឲ្យ្រសបនឹងបទដ� នពាកព់័ន�េផ្សងៗរបសអ់ង�ការសហ្របជជត។ិ 
ក��ងអំឡ�ងេពលែដលខ��ំេធ�ើទស្សនកចិ�េ�កាន់មណ� លអប់រ�ែកែ្របទី២ (ែដលជពន�នគារចម្បងក��ងរជធានីភ�ំេពញស្រមាប់ផ��កជនជបឃ់ុំជ្រស� ីនិងអនីតជិន) េ�ក��ងសបា� ហ៍េនះ ខ��ំទទួលបានស�តិិថ 
អនតីិជនមានចនំួន ៤៨២ នក ់(ក��ងេនះ្រសមីានចំននួ ៣៨ នក)់។ ក្រមិតៃនភាពចេង��តែណនក��ងពន�នគារត្រម�វឲ្យទណ� តិ្រស�ីែដលជអនតីិជន ្រត�វឃុំេ�ក��ងបន�ប់ជមួយគា� នឹងទណ� តិនតីិជនជ្រស�។ី 
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ចណុំចេនះគផឺ��យេ�នឹងបទដ� នសិទ�មិនសុ្សែដលកម��ជយល់្រពមទទលួយក។ ទន�មឹនងឹេនះ ខ��កំ៏្រព�យបារម�ផងែដរអពំីភាពយឺតយ៉វេ�ក��ងការកំណត់ឣយុពតិ្របាកដរបស់អនីតជិនបន� បព់ី្រត�វបានចាបខ់��ន 
ជពិេសសការកំណត់ថេតើពកួេគមានឣយេុ្រកាម ឬេលើឣយុអប្បបរមាៃនការទទលួខសុ្រត�វ្រពហ�ទណ� ។ ចែំណកឯកមុារែដល្រត�វបានចាតថ់� ក់ជសាក្ីស និងជជនរងេ្រគាះៃនបទេល�ើស្រពហ�ទណ� វ�ញ 
ខ��ំបានទទួលពត័ម៌ានថមានែតតលុាការចំននួ ២ ឬ ៣ ែតប៉ុេណ� ះ ែដលមានេអ្រកង/់ទូរទស្សន៍ស្រមាប់ស្រម�លឲ្យមានការផ�ល់សក�ីកម�ពចីមា� យ 
េហើយែដលតាមរយៈវ�ធេីនះេយើងឣចកាតប់ន�យកមុារមនិឲ្យ្របឈមមុខផ� ល់ជមួយជនសង្័សយ នងិឣចទប់សា� ត់ភាពរងេ្រគាះសាជថ�ីបាន។ 

 
ខ��ំេ�មានការ្រព�យបារម�ថអនតីជិនជេ្រចើន្រត�វបាន្រគ�សារប���នេ�ឃុំខ��ន ឬរក្សោទុក េ�ក��ងមជ្ឈមណ� លសំចត នងិមណ� លសា� រនតីិសម្បទា េហើយនងិសា� ប័នផ�ល់េសវែថទា្ំរគប់្រគងេផ្សងៗ។ 

េ�េពលែដលទីកែន�ងទាំងេនះ្រត�វបានបេង�ើតេឡើង ឣចេដយសារយុទ�នការប�ង� បេ្រគ�ងេញ�នក៏េដយ កខ៏��ំេ�ែត្រព�យបារម�ជពិេសសចំេពាះកុមារខ�ះែដលមានពិការភាពធ�នធ់�រ 
េហើយែដលេ�ែត្រត�វបានប���នេ�កានទ់ីកែន�ងទាងំេនះេទៀត េបើេទាះបីជពួកេគមនិមាន្របវត�ិេ្របើ្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន ឬសារធាតុេញ�នក៏េដយ។ ការណ៍េនះសប�� ក់ឱ្យេឃើញថកម��ជ្រត�វការ្របពន័�ការពារសង�ម 
និងកុមារែដលមានលក�ណៈទូលទំលូាយ្រគប្់រជ�ងេ្រជយ េហើយនងិបគុ�លកិសង�មកិច�ែដលទទលួបានការបណ�� ះបណ� ល្រតមឹ្រត�វេ�្រគបឃ់ុ-ំសង� ត់ទាងំអស។់ េទាះជយ៉ងេនះក� ីវក៏េ�មានប�� មួយេទៀតគ ឺ
ការឧបត�ម�គាំ្រទចំេពាះ្រគ�សាររបស់កមុារែដលមានពិការភាពទាំងេនះ។ 

 
ទន�មឹនងឹការផ�ល់េសវសាធារណៈភាគេ្រចើន្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយអង�ការមនិែមនរដ� ភបិាល (ែដលការងរេនះ គួរែតរដ�េទែដលជអ�កេធ�ើ) យ៉ងណក៏េដយ កខ៏��ំមានេសចក�ីរ�ករយេ�េពលដងឹថ 

អង�ការមិនែមនរដ� ភបិាលែដលេធ�ើការងរែផ�កសទិ�កិុមារឣចេធ�ើសហ្របតិបត�ិការជទូេ�ជមួយរដ� ភិបាល 
បាន។ 

 
ខ��ជំរំញុរដ� ភបិាលឲ្យខតិខធំានថ អភ្ិរកមែផ�កេលើសទិ�កិមុារ្រត�វបានេ្របើ្របាសក់��ង្រគបវ់�សយ័ទាំងអសទ់ាកទ់ងនងឹកមុារ។ កមុារែដលរសេ់�តាមផ��វ សា� កេ់�ក��ងកែន�ងផ�លេ់សវែថទាងំ្រគប្់រគង 

កមុារេធ�ើចណំក្រស�កែតឯង នងិកមុាររងេ្រគាះេដយសារការជញួដរូមនសុ្ស គជឺអ�កែដលងយរងេ្រគាះបផំតុ េហើយពកួេគ្រត�វការអភ្ិរកម្រគប្់រជ�ងេ្រជយមយួេដើម្បធីានបាននវូសវុត�ភិាព 
នងិសខុមាលភាពរបសព់កួេគ។ ការសា� រនតីសិម្បទានងិការេធ�ើសមាហរណកម�េ�ក��ងសហគមនវ៍�ញចេំពាះអនតីជិនែដលពាកព់ន័�េ្រគ�ងេញ�ន អ�កេ្របើ្របាសស់ារធាតេុញ�ន 
នងិទណ� តិជអនតីជិន្រត�វែតបានដកឱ់្យស�តិេ�េ្រកាមការ្រគប្់រគងេដយ្រប�ង្របយត័� នងិទទលួបានការគាំ្រទជដរប េដើម្បធីានឲ្យពកួេគទទលួបានការសា� រនតីសិម្បទា នងិការេធ�ើសមាហរណកម�ដព៏តិ្របាកដ។ 
វគជឺេរឿងចាបំាចម់យួក��ងការធានឲ្យបាននវូការេលើកកម�សក់ារយលដ់ងឹ្រគប្់រជ�ងេ្រជយស�ពីសីទិ�កិមុារ នងិច្បោបស់�ពីយីតុ�ធិមអ៌នតីជិនដលម់្រន�អីនវុត�ច្បោប ់នងិម្រន�តីលុាការទាងំអស។់ 
 

ជនជតេិដើមភាគតចិ - ខ��ំមានេសចក�ីរ�ករយេដយកតស់មា� លថ់ ្រពឹត�ិការណ៍ែដលកត់សមា� លទ់ិវអន�រជតិៃនជនជតិេដើមភាគតិចបាន្រប្រពឹត�េ�េដយសន�ិវ�ធ។ី ខ��កំត់សមា� លផ់ងែដរ 
អំពីការផ�ល់ការអប់រ�ែដលមានគុណភាព រួមមានកម�វ�ធអីប់រ�ជពីរភាសា ែដលបាននិងកពំងុដំេណើរេដយ្រកសងួអប់រ�យុវជននងិកឡី។ 
េ�មានប�� ជេ្រចើនេ�េឡើយេលើការផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ិដធី�ដីល់ជនជតិេដើមភាគតចិ។ ខ��ំរ�លឹកេឡើងវ�ញ ជពិេសសជនជតិេដើមភាគតិចព័រ 
េ�េខត�បាត់ដបំងែដលកម�សិទ�ដិីសហគមន៍របស់ពកួគាត់មនិឣចបន�េ�មខុបាន ពីេ្រពាះទតីាំងដីេនះេ�កំពងុែតរងច់ាំឲ្យមានការេបាសសមា� តមីន ជនជតិេដើមភាគតចិសយួ េ�ក��ងេខត�កំពងស់� ឺ
ែដលពាក្យសុំប័ណ�កម�សិទ�ដិីសហគមន៍របសព់ួកគាត់បាននងិកពំុងទទលួរងផលប៉ះពាល់េដយសារបទប�� េលខ០០១ នងិជនជតភិាគតចិ ព�ង េ�ក��ងេខត�ស�ងឹែ្រតង 

ែដល្របឈមនងឹហានភិ័យៃនការបាតប់ង់ផ�ះសែម្បង ការចិ��ឹមជីវ�ត ៃ្រពឣរក្ស នងិដីប���ះសពរបស់ខ��ន េដយទកឹជនំន់ែដលបណ� លមកពីគេ្រមាងវរ�អគ�សីនីេសសានេ្រកាម II ។ 

ខ��សំមូេលើកេឡើងជថ�មី�ងេទៀតនវូអនសុាសនរ៍បសខ់��ថំ រដ� ភបិាលគរួពចិារណអពំកីារេធ�ើឲ្យ្របពន័�ផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិសីមហូភាពសហគមន ៍ (CLTs) មានលក�ណៈសាម��នងិងយ្រស�ល 
េដយកាតប់ន�យនតីវិ�ធែីដលបានត្រម�វមយួចនំនួេចញ នងិធានថ្រក�មជនជតេិដើមភាគតចិឣចទទលួអត�្របេយជនព៍្ីរបពន័�ផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិធី�សីមហូភាព 
រមួទាំងរកកម�តីាមរយៈការេ្របើ្របាសប់ណ័� េនះជសមហូភាពេដើម្បគីេ្រមាងអភវិឌ្ឍនរ៍បសខ់��ន។ 
 

ជនែដលស�តិក��ងសា� នភាពរសេ់�តាមចេិ��ើមផ��វ - ខ��ំមានក�កីង�ល់យ៉ងខា� ំងេ�េពលខ��បំានេ�ទស្សនមជ្ឈមណ� លសំចតេពាធិែសនជយ័( “ៃ្រពស�”ឺ) េ�សបា� ហេ៍នះ េដយដងឹថមានមនុស្ស 
៥៤៤ នក់ ែដលរួមទាងំកុមារ ៦ នក់ ផង្រត�វបានេគដក់េ�ទីេនះ។ េនះគឺជការេកើនេឡើងមយួគួរឲ្យកត់សមា� លច់ាប់ពដីំេណើរទស្សនកចិ�ចងុេ្រកាយរបសខ់�� ំ ែដលេគបាន្របាប់ខ��ំថ 
មួយចំែណកេដយសារែតយុទ�នការ្របយុទ�្របឆាំងេ្រគ�ងេញ�នរបស់រដ� ភិបាល។ មនិេឃើញមានការរ�កចេ្រមើនេទេ�ក��ងមជ្ឈមណ� លទាងំេនះ េ្រ�ែតពភីាពកាន់ែតចេង��តែណនជមុន។ មនសុ្សជេ្រចើនែដលខ��ំបានជបួ 
បានអះឣងថ្រត�វបានេគយកេ�ដក់េ�ទីេនះេដយផ��យពីឆន�ៈរបសខ់��ន េហើយបានសា� ក់េ�ទីេនះេ្រចើនជងមួយសបា� ហ៍ ជរយៈេពលែដលចាំបាច់េដើម្ីបពិនតិ្យេមើលឯកសារសមា� លអ់ត�ស�� ណ 
និងេដើម្ីបធានសុវត�ិភាពនិងការការពារចំេពាះអ�កែដល្រត�វបានេដះែលង។ អ�កខ�ះបានេ�ទីេនះអស់រយៈេពល ៦ែខ ឬេ្រចើនជងេនះ។ ការ្យេនះបេង�ើតេ�ជការឃុំខ��នេដយបំពាន។ ទន�ឹមនងឹេនះែដរ 
រដ�ម្រន�ី្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន នងិយុវនីតសិម្បទា (្រកសួងសង�មកចិ�) បានពន្យលថ់ ទតីាងំថ�ីែដលបាននិងកំពងុសាងសង់េ�ក��ងេខត�កណ� ល នងឹជួយកាត់បន�យភាពចេង��តែណនេ�ឯៃ្រពស� ឺ
និងផ�លទ់ីតាំងសមរម្យស្រមាប់ការសា� រនតីិសម្បទាអ�កេ្របើ្របាស់ថ� ំេញ�ន នងិសារធាតុេញ�នែដលេញ�ននឹងសារធាតុទាងំេនះ និងផ�លក់ិច�គាំពារ និងព្យោបាលដលជ់នពិការសខុភាពផ��វចិត�។ 
មជ្ឈមណ� លេនះនងឹមនិសង់រួចរល់េទរហតូដល់ចងុឆា� ំេនះ ឬេដើមឆា� ២ំ០១៨។ ដូេច�ះ មនិមានស�� បង� ញពកីារថយចុះេ�ៃថ�ខាងមុខនូវភាពចេង��តែណនៃនមជ្ឈមណ� លៃ្រពស� ឺ ឬភាព្របេសើរេឡើងៃនលក�ខណ�  
ឬសា� នភាពអ�កជបឃ់ុំេ�ទីេនះេទ។ រដ� ភបិាល្រត�វបានរ�លកឹថ ការដកម់នសុ្ស្របឆាងំនងឹឆន�ៈរបសព់កួេគ មាននយ័ថមណ� លសចំតែដលតាមនយិមនយ័ជអន�រជត ិ គជឺមណ� លឃុខំ��ន 
េហើយរដ� ភបិាល្រត�វែតចាតវ់�ធានការេដើម្បធីានថបទដ� នអប្បរមាអពំកីារ្រប្រពតឹ�ចេំពាះអ�កជបឃ់ុែំដល្រត�វបានបេំពញ។ េនះរមួប���លទាងំ ទកឹសា� ត ទទលួទានម��បឣហារែដលមានជវីជត្ិរគប្់រគាន ់
អនមយ័្រគប្់រគាន ់ ខ្យលឣ់កាស នងិកចិ�គាំពារសខុភាព្រគប្់រគាន ់ រមួទាងំការគាំ្រទែផ�កផ��វចតិ� កដ៏ចូជសទិ�សិរួសខុទកុ�ព្ីរក�ម្រគ�សារ នងិសាចញ់ត ិ ម្រន� ី ឬបគុ�លកិសម្រសបរបសអ់ង�ការមនិែមនរដ� ភបិាល 
នងិអង�ការសហ្របជជត។ិ ខ��បំានអពំាវជថ�ដីលរ់ដ� ភបិាល ឲ្យអនវុត�អនសុាសនរ៍បសស់ន�សិទី�ជតសិ�ពីបីគុ�លស�តិក��ងសា� នភាពេ�តាមចេិ��ើមផ��វ (ែខធ��២០១៥) នងិេដើម្បធីានថ
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មជ្ឈមណ� លសចំតមនិ្រត�វបានេគេ្របើ្របាសជ់មណ� លឃុខំ��នេឡើយ ែតជទកីែន�ងផ�លន់វូកចិ�គាំពារេសវកម� នងិការជយួឧបត�ម�ចាំបាចដ់លជ់នែដលស�តិក��ងសា� នភាពេ�តាមចេិ��ើមផ��វ។ ខ��សំមូផ�លអ់នសុាសនផ៍ងែដរថ 
រដ� ភបិាលពនិតិ្យេឡើងវ�ញជ្របពន័�អពំមីលូដ� នច្បោបស់្រមាបក់ារឃុខំ��នពកួេគ កណំតឲ់្យបាន្រតមឹ្រត�វ នងិេធ�ើការេដើម្បធីានការេដះែលងពកួេគ នងិប���នពកួេគ្រតឡបេ់�ជបួជុ្ំរក�ម្រគ�សារ 

នងិសហគមនរ៍បសព់កួេគវ�ញ។ ជនំយួឧបត�ម�ទាកទ់ងនងឹប�� េនះ ឣចនងឹ្រត�វបានេស�ើសុពំតីអួង�មកពអីង�ការមនិែមនរដ� ភបិាលអន�រជត ិរមួទាំងការ�យលយ័OHCHR ផងែដរ។  
 

អ�កេញ�នេ្រគ�ងេញ�ន នងិសារធាតេុញ�ន  - ក��ងែខមករ ឆា� ំ២០១៧ រជរដ� ភបិាលបានចាប ់ េផ�ើមយទុ�នការ្របឆាំងេ្រគ�ងេញ�នដណំកក់ាលទ១ីរបសខ់��ន។  យទុ�នការេនះ ឥឡ�វកពំងុែតស�តិ 
េ�ក��ងដណំក់កាលទ២ី។ ខណៈែដលយទុ�នការេនះហាកប់ដីូចជការផ��ចេផ�ើមជវ�ជ�មានមួយេដើម្ីប លបុបំបាតប់�� េ្រគ�ងេញ�នពី្របេទសកម��ជ ក៍មានផលវ�បាកដ៏គួរឲ្យ្រព�យបារម�ៃនការេកើនេឡើង 
យ៉ងខា� ងំៃនចនំនួអ�កជប់ឃុំេ�តាមពន�នគារ មជ្ឈមណ� លសំចត នងិមជ្ឈមណ� លសា� រនីតសិម្បទាែផ�ក េគឿងេញ�ននន។ ទាំងេ�េខត�បាតដ់ំបង នងិេខត�បន� យមានជ័យ េលាកអភបិាលរងៃនេខត�ទាំងពីរេនះ 
បានអេ��ើញខ��ំេធ�ើទស្សនៈកចិ�េ�កានម់ជ្ឈមណ� លសា� រនតីសិម្បទាែផ�កេ្រគ�ងេញ�នរបសព់កួគាត។់ ខ��ំមានេពលទទួលការអេ��ើញេ�សុីសផុុន «េហើយក៏រូតរះេធ�ើដំេណើរបន�េ�កានម់ជ្ឈមណ� លជីវ�តថ� ី
េដយបានេមើលកែន�ងខ�ះៗេ�ក��ងមជ្ឈមណ� លេនះ។ ខ��កំ៏បានេធ�ើទស្សនៈកចិ� េ�កានម់ជ្ឈមណ� លសំចតេពាធិែសនជ័យ (ៃ្រពស�)ឺ នងិេ�កាន់មណ� លអប់រ�ែកែ្របទ ី ១ នងិទ២ី ផងែដរ។ 
ខ��មំានការ្រព�យបារម�ចំេពាះចនំួនមនុស្សដ៍េ្រចើនែដលកពំុងជប់ឃុ ំ េដយសារែតយុទ�នការ្របឆាងំេ្រគ�ងេញ�ន និងកត់សំគាល់ថ ្របសិនេបើមនុស្សទាងំេនះ ្រត�វបានេគឃាតទ់ុកផ��យពីឆន�ៈរបស់ពកួេគ 
ទីកែន�ងទាងំេនះគឺជទីឃុំឃំាង េដយេយងតាមបទដ� នសទិ�មិនុស្សែដលទទួលសា� ល់េដយ្របេទសកម��ជ។ ក្រមតិៃនភាពចេង��តែណនែបបេនះេ�តាមទីកែន�ងឃុឃំំាងជេ្រចើន 
គឺជការរ�េលាភបទដ� នរបស់្របេទសកម��ជ នងិបទដ� នអន�រជត។ិ ឣហារ្រគប់្រគាន់ ទឹកសា� ត សមា� រៈអនម័យ  ឱកាសហាត់្របាណ ខ្យលឣ់កាសេចញចលូបន�ប ់ការែថទាំសខុភាព កពំងុែតមានការខ�ះខាត។ 
្របពន័�េនះមនិឣចេឆ�ើយតបេ�នងឹប�� ដ៏េ្រចើនែបបេនះបានេទ។ ជការសខំាន់្រត�វធានថ មានការបណ�� ះបណ� ល និងការអប់រ�្រគប់្រគាន ់ ជពិេសសស្រមាប់យុវជន 
េដើម្ីបេធ�ើឲ្យការេធ�ើសមាហរណកម�េ�ក��ងសហគមន៍្របកបេដយេជគជ័យ។ 
 

េយងតាម្រកសងួសុខាភិបាល មកដល់បច��ប្បន�េនះ មានមជ្ឈមណ� លែថទាំសខុភាពចំននួ ១៧៧ ែដលមានបគុ�លកិទទួលការបណ�� ះបណ� លេដើម្ីបេធ�ើការជមួយអ�កេញ�នេ្រគ�ងេញ�ន។ កាលពីែខមុន 
មានមនុស្សចំននួ ៥២២ នក ់ បានទទួលការពិនតិ្យសខុភាព នងិការព្យោបាលេ�តាមមជ្ឈមណ� លទាងំេនះ ែដលក��ងចំេណមអ�កទាំងអស់េនះមានបុរស ចំននួ ៩៦%។ ខ��យំល់្រសបជមួយ្រកសងួែដលថ 
វគជឺការចាំបាច់ក��ងការេធ�ើការងរេលើការផ�ល់្របកឹ្សោេយបល ់ នងិវ�ធពី្យោបាលែដល្រត�វបានទទួលសា� ល ់ េផ្សងៗ េដើម្ីបកាតប់ន�យចំណង់េ្របើ្របាសេ់្រគ�ងេញ�ន

េដយសារែតមានការរ�ករលដលៃនការេ្របើ្របាស់េមតាេហ�តាមីន។ មជ្ឈមណ� លទាងំេនះ ជួយគាំ្រទដល់អ�កែដលេញ�នេ្រគ�ងេញ�នែដលរស់េ�តាមសហគមន។៍ 
 

ខ��សំមូជ្រម�ញដលរ់ជរដ� ភបិាល ឲ្យផ�លធ់នធាន្រគប្់រគានេ់ដើម្បសីាងសងម់ជ្ឈមណ� លសា� រនតីសិម្បទា នងិមជ្ឈមណ� លសចំតថ� ី េដើម្បធីានថ មជ្ឈមណ� លទាំងេនះេឆ�ើយតប្រតមឹ្រត�វ 
េ�តាមបទដ� នអប្បរមាែដល មានែចងក��ងលខិតិបុករណរ៍បសអ់ង�ការសហ្របជជត ិ នងិធានថ មជ្ឈមណ� លទាងំេនះផ�លក់ារព្យោបាល នងិវ�ធពី្យោបាលសម្រសប។ យទុ�នការ្របឆាងំេ្រគ�ងេញ�ន 
គរួែត្រត�វបានពនិតិ្យេឡើងវ�ញឲ្យបានេទៀងទាត ់េហើយេដយអនមុត័តាមអភ្ិរកមសទិ�មិនសុ្ស។ ការបណ�� ះបណ� ល នងិការអបរ់�សម្រសប គរួែត្រត�វបានផ�លេ់ដយ្រកសងួការងរ នងិ្រកសងួសង�មកចិ� អតតីយទុ�ជន នងិ 
យវុនតីសិម្បទា ្រពមទាងំពចិារណផ�លឱ់កាសអបរ់�េផ្សងៗតាមរយៈ ្រកសងួអបរ់� យវុជន នងិកឡី។ ខ��សំមូគាំ្រទដលក់ម�វ�ធេីលើកកម�សក់ារយលដ់ងឹអពំកីារេ្របើ្របាសេ់្រគ�ងេញ�ន នងិសារធាតេុញ�ន 
ែដលកពំងុែតអនវុត�តាមរយៈ្រកសងួអបរ់� យវុជន នងិកឡី នងិសមូេស�ើសុដំល ់ រជរដ� ភបិាលបន�ព្រងងឹដលក់ម�វ�ធេីនះ នងិការងររបស្់រកសងួសខុាភបិាលេ�តាមមជ្ឈមណ� លែថទាំ សខុភាពនន 
េដើម្បពី្រងកីការេលើកកមុ�សក់ារយលដ់ងឹេ�តាមសហគមន ៍ កដ៍ចូជក��ងចេំណមអ�កទាងំឡយ ែដលេធ�ើការឃុខំ��ន នងិព្យោបាលអ�កេញ�នេ្រគ�ងេញ�ន នងិសារធាតេុញ�ន។ ក��ងេពលជមយួគា� េនះ 
ែដរការេចញចលូជបួអ�កែដលជបឃ់ុគំរួែតេបើកចហំរឲ្យបានេពញេលញស្រមាប្់រក�ម្រគ�សារ អង�ការមនិែមនរដ� ភបិាល អង�ការអន�រជត ិនងិអ�កេផ្សងេទៀតែដលឣចផ�លក់ារគាំ្រទ។ 

 
អ�កែស�ងរកសទិិ�្រជកេកាន៖ ខ��ំមានការ្រព�យបារម�ចំេពាះសា� នភាពរបសជ់នជតមិ៉ុងតាញ៉ចនំួន ៣៦ នក់ ែដលឧត�មស�ងការអង�ការសហ្របជជតិទទួលបន��កជនេភៀសខ��ន 

បានស�ះែស�ងរកដំេណះ្រសាយឱ្យពួកេគឣចេធ�ើដេំណើរេ�កាន់្របេទសេផ្សងេ្រ�ពី្របេទសកម��ជ េដយែផ�កេលើសា� នភាពតងឹែតងៃនការទាមទារសិទ�្ិរជកេកានរបសព់កួេគ។ រហតូមកទល់េពលបច��ប្បន� 
រដ� ភិបាលកម��ជមនិទាន់បានយល់្រពមស្រមបស្រម�លឱ្យពកួេគបានឆ�ងកាត់េ�កាន់្របេទសទបីីែដលជទមីានសុវត�ិភាពស្រមាប់ពកួេគេ�េឡើយេទ។ 
ខ��េំស�ើឱ្យរដ� ភបិាលកម��ជេធ�ើទនំកទ់នំងជមយួឧត�មស�ងការអង�ការសហ្របជជតទិទលួបន��កជនេភៀសខ��ន េដើម្បធីានថជនជតមិ៉តុាញ៉ទាងំ ៣៦ នក ់ែដល្រត�វការការពារជអន�រជតកិ��ងឋានៈជជនេភៀសខ��ន 
មនិ្រត�វបានេគប���ន្រតឡបេ់�កាន្់របេទសេវៀតណម។ 

 
នតីរិដ� នងិការ្រគប្់រគងវ�សយ័យតុ�ធិម ៌
 

ខ��បំានជបួជមួយរដ�ម្រន�ី្រកសួងយុត�ធិម ៌ នងិរដ�ម្រន�ី្រកសងួមហាៃផ� ្របកបេដយភាពវ�ជ�មាន នងិសា� បន។ ខ��ំមានេសចក�ីេសាមនស្សរ�ករយ ែដលបានដងឹថ្រកសងួយុត�ិធម៌បានបេង�ើនថវ�កា 
េហើយបច��ប្បន�េនះកពំងុេធ�ើឲ្យមានភាពេជឿនេលឿនេ�េលើការផ��ចេផ�ើមគនំតិមួយចនំនួែដលធា� ប់បានពិភាក្សោជយូរមកេហើយ។ ជពិេសស ខ��កំត់សមា� ល់េឃើញពីភាពេជឿនេលឿនេ�េលើការព្រងងឹការេរៀបចំអង�ការតុលាការ 
េដើម្ីបជយួកសាងមលូដ� នសា� បន័តលុាការឲ្យកាន់ែតមាន្របសិទ�ភាពេឡើងែថមេទៀត។ ខ��ំយល់ថ ច្បោប់្រគឹះទាំងប ី ឣចនឹង្រត�វេធ�ើវ�េសាធនកម� េហើយខ��ំសមូេលើកទឹកចិត�ដល់្រកសួងយតុ�ធិម៌េដើម្ីបេធ�ើឲ្យ្របាកដ្របជថ 
ការេធ�ើវ�េសាធនកម�ណមួយ ្រត�វឆ��ះប�� ំងពីកង�លទ់ាំងឡយ ែដល្រត�វបានេលើកេឡើង េហើយ្រត�វឲ្យ្រសបតាមបទដ� នសិទ�មិនុស្សនន 
ែដល្រប្រពតឹ�េ�េដើម្ីបព្រងងឹនងិមិនេធ�ើឲ្យចុះេខ្សោយដលឯ់ករជភាពៃនសា� បន័តុលាការេឡើយ។ ខ��សំមូសា� គមន៍ផងែដរ នូវការតំេឡើង្របពន័�ទនិ�នយ័ចុះប��សីណំុំេរឿង្រពហ�ទណ� តាម្របពន័�េអឡិច្រត�និច។ 
មានសណំុំេរឿង្រពហ�ទណ� ចនំួន្របែហល ២៣,០០០ ករណី ្រត�វបានចុះប��ីេ�ក��ង្របពន័�ទនិ�ន័យេនះ េហើយ្រកសួងយុត�ធិមក៌ពំុងេរៀបចំែផនការេដើម្ីបតំេឡើង្របពន័�ទនិ�នយ័េមមយួេដើម្ីបចុះប��ីសំណំុេរឿង្រពហ�ទណ�  
បន� បម់កេធ�ើការចុះប��ីសំណំុេរឿងរដ�ប្បេវណី េហើយនងឹតំេឡើង្របព័ន�្រគប់្រគងសណំុំេរឿងតាម្របពន័�េអឡិច្រត�នចិឲ្យបានទូលទំូលាយ។ េនះគឺជចរន�មួយេឆា� ះេ�រកតមា� ភាពឲ្យកាន់ែត្របេសើរែថមេទៀត 
ក��ង្របពន័�យុត�ធិម៌។ ខ��ំសមូសា� គមន៍ចំេពាះការេកើនេឡើងនូវការេ្របើ្របាស់រូបមន�ថ�ីៃនដីកាសេ្រមចឃុំខ��នបេណ� ះឣសន� ប៉ុែន�មានការ្រព�យបារម�ថ ការេ្របើ្របាស់រូបមន�ថ�ីៃនដកីាសេ្រមចឃុខំ��នេនះ 
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មនិទាន់មានភាព្រតមឹ្រត�វេ�េឡើយេទ។ ខ��ំេ�ែតមានការ្រព�យបារម�ថ ការឃុខំ��នបេណ� ះឣសន�េ�ែតបន�េ្របើ្របាស់េស�ើរែត្រគប់ករណី ជពិេសសេ�េពលែដល្របពន័�្រគប់្រគងពន�នគារ 
មានភាពចេង��តែណន្របកបេដយេ្រគាះថ� ក។់ 
ខ��ំសូមសា� គមនច៍ំេពាះែផនការទាងំឡយេលើការងរយុទ�នការសំរប់េលើកកំពស់ការយលដ់ងឹក��ងចំេណមអ�កទាំងឡយណែដល្រត�វដក់ឲ្យស�តិេ្រកាមការ្រត�តពិនតិ្យតាមផ��វតលុាការ 
េដយសារការចាបខ់��នេហើយរងច់ាំសវនការ។ ខ��ំសមូសា� គមនផ៍ងែដរចំេពាះែផនការទាំងឡយ ស្រមាបគ់េ្រមាងសាកល្បងមួយ ស�ពីីការដក់េទាសតាមជេ្រមើសេផ្សងេ្រ�ពីពន�នគារេ�េខត�បាតដ់ំបង 
ែដលជដំណក់កាលដបំូងេឆា� ះេ�រកការបេង�ើននូវការេ្របើ្របាស់ជេ្រមើសេផ្សងេ្រ�ពីការឃុខំ��ន ដចូមានែចងេ�ក��ង្រកមនតីិវ�ធី្រពហ�ទណ� ។ រដ�ម្រន�ី្រកសងួយតុ�ិធម៌បានធានថ តារងកំណតត់ៃម�្របាក់្របដបក់� ី
នងិតៃម�េសវពាកព់ន័�ទាងំអស ់នងឹ្រត�វដកឲ់្យសាធារណៈជនេមើលេ�្រគប់តុលាការ។ ការេធ�ើែបបេនះឣចកាត់បន�យបាន នវូតៃម�េសវបែន�មេ្រ�ផ��វការ ែដល្រត�វបានកណំតស់្រមាបក់ិច�ការពាកព់័ន�នឹងតុលាការ។   

ខ��ំមានការ្រព�យបារម�ចំេពាះរបាយការណ៍របសស់ហគមន៍ែដលែស�ងរកយុត�ធិមត៌ាមមេធ្យោបាយេដយខ��នឯង។ ការអនវុត�ែបបេនះមនិឣចទទួលយកបានេទ - វឆ��ះប�� ំងពីត្រម�វការឲ្យមានការព្រងងឹ្របពន័�តុលាការ 
នងិកសាងទំនកុចិត�េលើឯករជភាពរបសត់ុលាការ។ ខ��ំសមូសា� គមន៍ចំេពាះការបេង�ើនថវ�កាដល់ជនំួយែផ�កច្បោប់ការពារជន្រក្ីរក ប៉ុែន�ខ��ំមានការ្រព�យបារម�ចំេពាះការខ�ះខាតេមធាវ� 
នងិឆន�ៈក��ងការការពារក�ឲី្យបុគ�លែដលងយរងេ្រគាះបំផតុែដល្រត�វេចាទ្របកាន់ពបីទេល�ើស្រពហ�ទណ� ។ ខ��សំូមសា� គមន៍ផងែដរចំេពាះែផនការទាំងឡយ 
េដើម្ីបអនុវត�គំេរងសាកល្បងនូវយន�ការដំេណះ្រសាយវ�វទតាមជេ្រមើសេផ្សង េ�តាមបណ� េខត�ដច់្រសយល េបើេទាះបីជមានការប�� ក់ជថ�ីថ យន�ការែបបេនះមិនសម្រសបនងឹបទេល�ើសមួយចនំួន 
រប់ទាងំអំេពើហងិ្សោក��ង្រគ�សារក៏េដយ។ 
 

ប�� បន� នប់ង�ំៃនភាពចេង��តែណនក��ងពន�នគារ ្រត�វបានេលើកេឡើងរួចមកេហើយ។ េ�េពលេធ�ើទស្សនកចិ�េ�កានម់ណ� លអប់រ�ែកែ្របទ១ី នងិមណ� លអប់រ�ែកែ្របទ២ី 
ខ��ំមានេសចក�ីេសាមនស្សរ�ករយេដយកត់សមា� ល់េឃើញថ ប័ណ�ពត័៌មាន្រត�វបានដកប់ង� ញដល់សាធារណៈជន េដយកត់សមា� ល់អពំីសទិ�ិរបស់ជនជប់ឃុំ នងិសទិ�ិរបស់អ�កមកសួរសុខទុក� 
េបើេទាះបីជប័ណ�ទាំងេនះជញកឹញប់ សរេសរែតជភាសាអង់េគ�សក៏េដយ។ ប៉ុែន�ខ��ំមានការ្រព�យបារម�ថ េ�េពលកំពងុេធ�ើទស្សនកិច�មណ� លអប់រ�ែកែ្របទ១ី 
ម�ន�ីមយួរូបរបស់ការ�យលយ័ឧត�មស�ងការអង�ការសហ្របជជតទិទលួបន��កសិទ�មិនុស្ស្របចាំ្របេទសកម��ជ ែដលអមដំេណើរខ��មំិន្រត�វបានអនុ�� តឲ្យចូលេឡើយ។  ខ��មំានការ្រព�យបារម�ផងែដរថ 
រូបខ��ំកម៏និ្រត�វបានអនុ�� តឲ្យេធ�ើការសំភាសន៍េដយសមា� តជ់មួយជនជបឃ់ុ ំទាំងេ�មណ� លអបរ់�ែកែ្របទ១ី នងិមណ� លអប់រ�ែកែ្របទ២ី។ ការបដិេសធដែដលៗមិនអនុ�� តឲ្យមានការសមា� សន៍សមា� ត់េនះ 
គឺផ��យនងឹឣណត�ិការងរ ែដលតាមលក�ខ័ណ� េនះ្របេទសកម��ជ្រពមេ្រព�ងទទួលយកដេំណើរទស្សនកចិ�របសខ់�� ំសូមផ�ល់អនុសាសន៍ថ គេ្រមាងសាកល្បងែដលបានេ្រគាងទកុស�ីពីការដក់ឱ្យស�ិតេ�េ្រកាមការ្រត�តពនិិត្យ

តាមផ��វតុលាការ ការផ�ន� េទាសេដយមនិឃុខំ��ន និងការេដះ្រសាយជេមា� ះតាមជេ្រមើសេផ្សង ្រត�វបានអនុវត�ពនិិត្យេឡើងវ�ញនងិ្រត�វបានព្រងីក េ�តាមការសម្រសប។ 
ប�� ៃនភាពចេង��តែណនេ�ក��ងពន�នគារ្រត�វែតេលើកមកពភិាក្សោរកដំេណះ្រសាយឲ្យបានឆាប។់ ខ��ំសមូប�� ក់េឡើងវ�ញនូវអនុសាសន៍របស់ខ��ំកាលពេីពលមនុៗ ែដលគសូប�� កថ់ 
ការឃុំខ��នគួរែត្រត�វបានអនុវត�េ�េពលណចាំបាចប់ផំុតប៉ុេណ� ះ។ ខ��ំសមូផ�ល់អនុសាសនផ៍ងែដរថ ្រគបត់ុលាការ្រត�វែតបង� ញឲ្យច្បោស់ពកីៃ្រមណមយួែដលត្រម�វឲ្យេគបង។់ េ�ពន�នគារ 
ខ��ំសូមរ�លឹកអនុសាសន៍របសខ់��ំថ ប័ណ�ពត័៌មានែដលពន្យល់ពនីតីិវ�ធចីុះេ�សួរសុខទុក�េ�ពន�នគាររួមទាំងការហាម្របាមេលើការបង់្របាក ់្រត�វែតបានដកប់ង� ញយ៉ងច្បោសជ់ភាសាែខ�រេ�្រចកចូល 

និងេ�តាមបន�ប់ឃុំឃំាងនមីួយៗ។ េដើម្ីបសេ្រមចេគាលេ�េនះ ខ��ំសមូឲ្យការ�យលយ័OHCHR ផ�លន់ូវបណ័�ព័តម៌ានែដលេបាះពុម�េដយ្រកសងួមហាៃផ�/ការ�យល័យ OHCHR/IBJ 
ដល់្រគបព់ន�នគារ។ 

 
លហំ្របជធបិេតយ្យ 
 

ខ��ំមានេសចក�ីរ�ករយេដយកតស់មា� ល់េឃើញមានការេដះែលងម�ន�ឣីដហកុ៤នក់ និងអគ�េលខាធិការរងមា� កៃ់នគណៈកមា� ធិការជតិេរៀបចកំារេបាះេឆា� ត េ�ែខមថិនុ 
េទាះបីជខ��ំមានការ្រព�យបារម�ថពកួេគេ�ែតស�ិតេ្រកាមការ្រត�តពនិតិ្យតាមផ��វតុលាការក៏េដយ។ េ្របវ� ឡង់ៃនការឃុខំ��នបេណ� ះឣសន�នងិននិ� ការេចះែតេកើនេឡើងៃនការ្រគប្់រគងេដយច្បោបេ់�កម��ជ គឺជ្របការគួឲ្យ

្រព�យបារម�។ េទាះបីជ្រកមនីតិវ�ធី្រពហ�ទណ� ែចងពឣីជ� យុកាលស្រមាប់្របេភទខុសៗគា� ៃនបទេល�ើសក៏េដយក៏េរឿងទាំងេនះ្រត�វបានរ�ខានេដយទេង�ើៃនការេចាទ្របកាន ់ ឬការេសុើបអេង�ត។ មានការ្រព�យបារម�ថ បទ

ប្ប��ត�ិែបបេនះ ឣចអនុ�� តឲ្យមានការេចាទ្របកានអ់េន� លតាមនរណមា� ក់េដយគា� នកំណត ់ េដយបំពានេលើកាតព�កចិ�ែដល្រត�វបានជនំុំជ្រមះេដយគា� នការពន្យោរេពលមនិ្រតមឹ្រត�វ - 
ច្បោប់មនិបានែចងច្បោស់លាសព់ីរយៈេពលកណំតស់្រមាបក់ារេសុើបអេង�ត កាលណជនជប់េចាទមនិស�តិេ�ក��ងការឃុខំ��ន។ មានឧទាហរណ៍ជេ្រចើនរួមទាងំករណីរបសស់កម�ជនដធី�គីឺ េលាក្រស ី េទព វណ�  ី
ែដលខ��បំានជួប នងិសកម�ជនសហជពី េហើយនងិសកម�ជននេយបាយជេដើម។ 

 
្រគបច់្បោប់ទាងំអសគ់រួ្រត�វបានអនុវត�ឲ្យបាន្រតមឹ្រត�វ និងេស�ើៗ គា� ចំេពាះ្រគប់មនុស្សទាងំអស់េដយគា� នការេរ�សេអើងេទាះែផ�កេលើមលូេហតអុ�កី៏េដយ។ 

អ�កការពារសិទ�មិនសុ្សេ�ែត្រត�វបានេគេ�ជមខុស�� កានែ់តេ្រចើនេឡើងៗ។ ច្បោប់ជេ្រចើន្របេភទ្រត�វបានយកមកេ្របើ្របាស់េដើម្ីបរ�តត្ិបតការរ�ះគន់្របឆាងំរដ� ភិបាល 
េហើយការបង� ក់ការពិភាក្សោេដញេដលែផ�កនេយបាយេ�ែតបន�េកើតមានេឡើងជេ្រចើន។ ការេធ�ើបាតុកម�េដយសន�ិវ�ធ ីនិងការពិភាក្សោេដញេដលជសាធារណៈ រួមទាងំ្របធានបទស�ពីីសទិ�ិមនុស្ស 
និងការងរសេង�តការេបាះេឆា� ត េហើយនិងការេលើកេឡើងឲ្យរដ� ភិបាលេចះទទួលខុស្រត�វ មនិែមនជសកម�ភាពែដលមានលក�ណៈផ��យនងឹអធបិេតយ្យភាពរបស់រដ� 
ឬជការគំរមកែំហងដល់សណ� ប់ធា� បស់ាធារណៈឬសន�សិខុជតិេឡើយ។ ខ��ំេ�ែត្រព�យបារម�ថ ច្បោបស់�ីការេធ�ើបាតកុម�េដយសន�ិវ�ធី នងិេសចក�ីែណនអំនុវត�ច្បោប់េនះេ�មិនទាន់្រត�វបានអនុវត�

ឲ្យបានគតម់ត់េ�េឡើយេ�ថ� កម់ូលដ� ន េហើយ្រកសងួមហាៃផ�ែថមទាំងបានត្រម�វឲ្យអង�ការសង�មសុីវ�លរយការណ៍សកម�ភាពទាំងអស់របស់ពកួេគ រួមទាំងសកម�ភាពអប់រ�បណ�� ះបណ� លផងេ�ឲ្យឣជ� ធរឃុំ 
និង្រស�ក។ តាមតថភាពជក់ែស�ង េយើងេឃើញថេទាះបជីវ្រគាន់ែតជការ្របារព�ទវិចងចាំ/រ�ឮកខួបេផ្សងៗក៏េ�ែតត្រម�វឲ្យមានការរយការណ៍ផងែដរ។ ការរ�តត្ិបតេដយមនិចាំបាច ់
ចំេពាះេសរ�ភាព្របមលូផ��បំានបង� កដ់ល់សកម�ភាព្រសបច្បោបជ់េ្រចើនរបសស់ង�មសុីវ�ល។ កម��ជគួរែតជ្របេទសមួយ្របកានយ់កនូវរបប្របជធិបេតយ្យេសរ�ពហុបក្សដ៏រស់រេវ�ក េហើយែដលេលើកទឹកចិត� 
(មនិែមនដក់ទណ� កម�េឡើយ) ឲ្យមានការពិភាក្សោេដញេដល នងិការបេ��ញមតិេដយសមេហតុផល េ្រពាះថការពិភាក្សោ្របកបេដយែផ�ផ� ចំេពាះេរឿងនេយបាយ គឺជការ្រត�ស្រតាយផ��វ
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មួយឈានេ�រកការេបាះេឆា� តេដយ្រតមឹ្រត�វេពញេលញ។ វគឺជេរឿងពិបាកយល់េ�េពលែដលអង�ការសង�មសុីវ�ល េហើយនងិសហជីព ្រត�វបានត្រម�វឲ្យមានអព្យោ្រកតឹភាពែផ�កនេយបាយ។ ផ��យេ�វ�ញម្រន�រីជការ 
េហើយនងិកងកមា� ំងនគរបាល នងិេយធាឯេណះេ�វ�ញេទ ែដល្រត�វ្របកានជ់ហំរអព្យោ្រកតឹចំេពាះេរឿងនេយបាយ។ 

 

េទាះបីជមានភាពេជគជយ័ៃនការេបាះេឆា� តឃុ/ំសង� តក់៏េដយ ក៏ខ��ំេ�ែតមានកង�លអ់ពំីេវហាសា�ស�ែបបហងិ្សោែដលសែម�ងេឡើងេដយសមាជិករដ� ភិបាលនងិេយធា។ 
មតិេយបល់ែបបេនះមិនគួរ្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយរដ�ម្រន�ៃីនរដ� ភិបាលេឡើយ សូម្ីបែតេ�ក��ងភាពជឯកជនក៏េដយ។ មតិេយបលែ់បបេនះមិន្រត�វឲ្យមានេ�ក��ងសង�មែដលមានសន�ិភាពមយួ ដចូជេ�ក��ង្របេទសកម��ជ 
ែដលេ�ឌតិដមេដយសា� កសា� មៃន្របវត�ិសា្រស�ដច៏លាចលរបសខ់��ន។ ខ��ំបានកត់សមា� លន់ូវ វ�េសាធនកម�ជេ្រចើនេលើច្បោបស់�ពីីគណបក្សនេយបាយ 
ជពិេសសេលើការេសើេរ�េឡើងវ�ញែដលហាមឃាត់គណបក្សមយួមនិឲ្យេ្របើរូបភាពសំេឡង ឬឯកសារជលាយលក�ណ៍អក្សរ ឬសកម�ភាពននៃនជនែដល្រត�វបានកាត់េទាសពបីទឧ្រកិដ� ឬបទមជ្ិឈម។ 
អ�កដឹកនំពភិពេលាកល្ីបៗជេ្រចើន ទាំងក��ងអតតីកាល នងិបច��ប្បន�កាល ្រត�វបានេគផ�ន� េទាសពបីទេល�ើសេ�េពលណមយួ រប់ទាងំេ�ក��ងតបំន់េនះផងែដរ។ 
ខ��ំសូមសា� គមនច៍ំេពាះកិច�សហការរបស់អង�ការមិនែមនរដ� ភិបាល ដូចជបន�ប់សា� នការណ៍ នងិការងរសេង�តការណ៍យ៉ងទលូំទូលាយេលើដំេណើរការេបាះេឆា� តេ�ែខមិថនុឆា� ំ២០១៧។ 
បន�បស់ា� នការណ៍មនិែមនជអង�ការេ្រ�រដ� ភិបាលមួយេនះេទ ដូេច�ះបន�បស់ា� នការណ៍មិនមានកាតព�កចិ�េ�តាមច្បោប់ស�ីពសីមាគមនិងអង�ការមនិែមនរដ� ភបិាលេឡើយ។ 

 
សា� នភាពទូេ�េ�ក��ង្របេទសេ�ែតមានភាពតានតងឹ។ ្របេទសកម��ជហាក់ដចូជកំពងុខិតេ�ជិតសា� នភាពេ្រគាះថ� ក។់ ចណំតក់ារផ��វច្បោបជ់េ្រចើន្របឆាងំនងឹអ�កនេយបាយ 

ការេចាទ្របកានព់កីាររ�េលាភេលើអព្យោ្រកតឹ្យខាងនេយបាយរបស់អង�ការមនិែមនរដ� ភិបាល ការឃុំខ��នបេណ� ះឣសន�េចះែតបន� ការបំភតិបភំ័យ និងការភ័យខា� ច 
េដើរមិន្រសបគា� ជមយួនងឹបរ�យកាសមយួែដលនឲំ្យមានការេបាះេឆា� តេដយេសរ�េនះេទ។ ខ��សំូមជ្រម�ញរជរដ� ភបិាលឲ្យធានថ 
្រគបភ់ាគីទាងំអស់មានលទ�ភាពក��ងការសួរេដញេដលគា� និងការពិភាក្សោគា� េដយចហំេលើប�� ែដលជកង�ល់របស្់របជជនកម��ជទាងំអស។់ 
 
 

៣. េសចក�បី��ប ់
 

ជការកត់សមា� ល ់របាយការណ៍ឆា� ២ំ០១៧ របសខ់��ំែដលដកជ់នូ្រក�ម្របកឹ្សោសិទ�មិនសុ្សរបសអ់ង�ការសហ្របជជត ិ្រត�វបានសរេសរេ�ក��ងែខឧសភា 
េហើយបានដកជ់ូនអង�ការសហ្របជជតិេ�ក��ងទី្រក�ងហ្ស�ែឺណវ េ�េដើមែខមិថុន ឆា� ំ២០១៧។ េយងតាមនតីិវ�ធីែដលកំពងុអនុវត� របាយការណ៍េនះ្រត�វបានែចករ�ែលកជមយួរដ� ភិបាល 

បន� បម់កវនឹង្រត�វបន�នតីិវ�ធី្រសបតាមពធិសីារែកស្រម�លនងិបកែ្របរបសអ់.ស.ប។ វនងឹ្រត�វេចញផ្សោយនេពលឆាប់ៗេនះ ក��ងឋានៈជឯកសារ អ.ស.ប េលខA/HRC/36/61។ 
ខ��ំនងឹេ�ចលូរួមជមួយ្រក�ម្របឹក្សោសទិ�ិមនុស្ស អ.ស.ប េ�ទី្រក�ងហ្ស�ឺែណវ េ�ចុងែខក�� ឆា� ២ំ០១៧ េនះ។ េ�េពលេនះ ខ��នំឹងបង� ញរបាយការណ៍ 
និងេធ�ើបច��ប្បន�ភាពដល់្រក�ម្របកឹ្សោសទិ�ិមនុស្សអពំីសា� នភាពចាប់តាងំពីែខមថិុនមក និងរយការណ៍េដយផ� លម់ាតអ់ពំេីបសកកម�បច��ប្បន�េនះរបស់ខ��។ំ ពត័៌មានស�ីពសីា� នភាពបន� ប់ពកីារេបាះេឆា� តឃុំសង� ត ់
និងេបសកកម�េនះ នងឹមានេ�ក��ងរបាយការណ៍ឆា�  ំ២០១៨។ 
 

ខ��សំង្ឹឃមថេដើម្ីបេធ�ើដំេណើរេឆា� ះេ�មខុ ្របេទសកម��ជនឹងខតិេចញពីសា� នភាពេ្រគាះថ� ក ់េដយមិនឲ្យមានេទៀតនូវការគំរមកំែហងៃនអំេពើហងិ្សោ ការប្រង� បការបះេបារេដយេ្របើកមា� ងំ ឬស្រង� ម 
ឬេសចក�ីែថ�ងមានលក�ណៈអចុឣលពូជសាសន។៍ មានមនសុ្សជេ្រចើនបានេធ�ើការេដយមនិខា� ចេនឿយហតក់��ងជួររដ� ភបិាលនងិខាងេ្រ�រដ� ភបិាល េដើម្ីបធានឲ្យមានការផ� ស់ប��រេដយសន�ិវ�ធីេ�្របេទសកម��ជ ពជីេមា� ះ 
និងអំេពើ្របល័យពូជសាសន ៍េ�រកលទ�ិ្របជធិបេតយ្យ ្រសបតាមរដ�ធម�ន�ុ�របស់្របេទសកម��ជសមយ័ទំេនើប។ គន�ងេនះ្រត�វែតបន�េ�មខុេទៀត។ វជអ�ីែដល្របជជនកម��ជទាំងអសស់មនងឹទទួលបាន។ 

 
ចប ់

 
អ�ក្រសី សា្រសា� ចារ្យ រ�ូណ ស�តី (ច្រកភពអងេ់គ�ស) ្រត�វបាន្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្ស អ.ស.ប ែតងតំាងក��ងែខមនី ឆា� ំ២០១៥ ជអ�ករយការណ៍ពិេសសស�ីពីសា� នភាពសិទ�ិមនុស្សេ�កម��ជ។  ក��ងនមជអ�ករយការណ៍ពិេសស 
អ�ក្រសី គឺជែផ�កមួយៃនអ�ីែដលេគសា� ល់ថជនីតិវ�ធីពិេសសរបស់្រក�ម្របឹក្សោសិទ�មិនុស្ស។ នីតិវ�ធីពិេសស (ែដលជសា� ប័នធំបផំុតមួយរបស់អ�កជំនញការឯករជ្យ េ�ក��ង្របពន័�សិទ�ិមនុស្ស អ.ស.ប) 
គឺជេឈា� ះទេូ�មួយៃនយន�ការឯករជ្យ ឃា� ំេមើល និងែស�ងរកការពិត របស់្រក�ម្របកឹ្សោសិទ�ិមនុស្ស។ អ�កកាន់អណត�ិរបស់នីតវិ�ធីពិេសស ជអ�កជំនញការសិទ�ិមនុស្សឯករជ្យ  ែដលែតតំាងេដយ្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្ស  
េដើម្បីេដះ្រសាយទំាងសា� នភាពជក់លាក់ៃន្របេទសនីមួយៗ ទំាងប�� តាមវ�ស័យមួយៗ េ�្រគប់តំបន់ទំាងអស់ៃនពិភពេលាក។ ពួកេគមិនែមនជបុគ�លិក អ.ស.ប េទ េហើយឯករជ្យពរីដ� ភិបាល ឬអង�ការណមួយ។ 
ពួកេគបេ្រមើការក��ងសមត�ភាពបុគ�លរបស់ពួកេគផ� ល់ និងមិនទទលួ្របាកេ់បៀវត្សរ�ពីការងររបស់ខ��នេឡើយ។  
 
សូមែឆកេមើលរបាយការណ៍របស់អ�ករយការណ៍ពិេសសស�ីកម��ជ។ 
 

សិទ�ិមនុស្ស អ.ស.ប េគហទំព័រ្របេទស  – កម��ជ 
 

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម និងការសាកសរួពត័ម៌ានេផ្សងៗសូមទាក់ទងមក េលាក ម៉ាន ់សុវណ�  (Mr. Sovanna Mann) តាមរយៈទូរស័ព�េលខ (+៨៥៥ ២៣ ៩៩៣ ៥៩០/៩១ េលខភា� ប់បន�៖ Ext: ២០៨ 
ឬ អុីែម៉ល smann@ohchr.org) 
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ស្រមាប់ការសាកសួរពត័ម៌ាន អំពីអ�កជំនញការឯករជ្យដៃទេទៀតរបស់ អ.ស.ប សូមទាក់ទង៖ 

េលាក សាេប៊ៀរ េសឡយ៉ (Xabier Celaya) អង�ភាព្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន OHCHR តាមរយៈទូរស័ព�េលខ (+៤១ ២២ ៩១៧ ៩៣៨៣  ឬ អុីែម៉ល xcelaya@ohchr.org)  
 

 
អ�កឣចរកបាននវូេសចក�្ីរបកាសពត័ម៌ានេនះតាមអនឡញបាន 
 

េតើេលាក អ�ក ខ�ល់ខា� យអំពីពិភពេលាកែដលេយើងរស់េ�ឬេទ? អ��ឹង េយើង្រត�វេ្រកាកឈរេដើម្បសីទិ�និរណមា� កេ់�ៃថ�េនះ #Standup4humanrights 
និងចូលេ�កានទ់ំព័រេវបសាយ៖http://www.standup4humanrights.org 

 
 

http://www.standup4humanrights.org/

