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PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND 

អាណត្តិរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសិទ្ធិជនជាត្ិស ើម; ក្កុមការងារផ្ននកឃុុំខ្លនួសោយបុំពាន;          

អ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសិទ្ធិវបបធម៌; អ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានការអ្ប់រុំ; អ្នករាយ

ការណ៍ពិសសសផ្ននកសិទ្ធិរបស់ជនក្រប់របូ កនងុការទ្ទ្ួលបានបទ្ោា នខ្ពស់បុំនតុ្ខាងសុខ្ភាពរាងកាយ          

និងនលវូចិត្ត; អ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកស្ថា ភអ្នកការពារសិទ្ធិមនសុស                                                      

និងអ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសសរភីាពស្ថសនា ឬជសំនឿ 

សោង៖ AL VNM 5/2022 

(សូមសមើលសលខ្សោងសនេះកនុងការស្លើយត្បរបស់ឯកឧត្តម) 

ថ្ងៃទ្ី ១៨ ផ្ខ្ត្ុលា ឆ្ន ុំ ២០២២ 

ឯកឧត្ដម 

សយើងខ្្ុុំមានកិត្តិយសជរំាបឯកឧត្តម កនុងនាមសយើងខ្្ុុំជាអ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសិទ្ធិជនជាត្ិ

ស ើម, ក្កុមការងារផ្ននកឃុុំខ្លួនសោយបុំពាន, អ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសិទ្ធិវបបធម៌, អ្នករាយការណ៍

ពិសសសផ្ននកសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានការអ្ប់រុំ, អ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសិទ្ធិរបស់ជនក្រប់របូ កនុងការទ្ទ្ួលបាន

បទ្ោា នខ្ពស់បុំនតុ្ខាងសុខ្ភាពរាងកាយ និងនលូវចិត្ត, អ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកស្ថា នភាពអ្នកការពារសិទ្ធិ

មនសុស និងអ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសសរភីាពស្ថសនា ឬជសំនឿ សោយអ្នសុលាមតាមសសចកដីសសក្មច

របស់ក្កុមក្បឹកាសិទ្ធិមនសុសសលខ្ 51/L31, 42/22, 46/9, 44/3, 42/16, 43/16 និង 49/5  ។ 

ទាក់ទ្ងសរឿងសនេះ សយើងខ្្ុុំសូមទាញការយកចិត្តោក់ពីរោា ភិបាលរបស់ឯកឧត្តម ចុំសពាេះព័ត្៌មានផ្ ល

សយើងខ្្ុុំទ្ទ្ួលបាន កនុងការសោទ្ក្បកាន់អ្ុំពីបរាជយ័ថ្នស្ថធារណរ ាសងគមនិយមសវៀត្ណាម ចុំសពាេះការទ្ទ្ួល

ស្ថគ ល់សិទ្ធិសសក្មចសជារវាសនាខ្លួនសោយខ្លួនឯងថ្នជនជាត្ិស ើមផ្ខ្ែរសក្កាម ផ្ លភារសក្ចើនរស់សៅត្ុំបន់  ី

សណត ទ្សនលសមរងគ កនុងភារនិរត្ីថ្នក្បសទ្សសវៀត្ណាម ក៏ ចូជាចុំសពាេះបទ្សោទ្ក្បកាន់ អ្ុំពីការរុំសលាភសលើ

សិទ្ធិសសរភីាពរបស់ពកួសរ កនងុការបសចេញមត្ិ, សិទ្ធិបសងកើត្សមារម, សិទ្ធិផ្ននកសុខ្ភាព, សិទ្ធិអាហារ, ទ្ឹក, 

លុំសៅឋាន, សិទ្ធិកនុងការទ្ទ្ួលបានបរសិ្ថា នក្បកបសោយសុវត្ាិភាព  មានផាសុខ្ភាព សសរភីាពខាងស្ថសនា 

ឬជសំនឿ និងសិទ្ធិផ្ននកភាស្ថ និងវបបធម៌ ។ 

ជាពិសសស សយើងខ្្ុុំមានការក្ពយួចុំសពាេះករណីសលាក សយឿង ខាយ យុវជនផ្ខ្ែរសក្កាម ផ្ លក្ត្វូបាន

នររបាលឃុុំខ្លួនបសណាដ េះអាសនន កាលពីថ្ងៃទ្ី ១៣ ផ្ខ្សមស្ថ ឆ្ន ុំ ២០២១, ថ្ងៃទ្ី ០៤ ផ្ខ្កុមភៈ ឆ្ន ុំ ២០២២ នងិឃុុំ

ខ្លួនមតងសទ្ៀត្ កាលថ្ងៃទ្ី ៣០ ផ្ខ្កកកោ ឆ្ន ុំ ២០២២ រមួជាមួយនឹងយុវជនផ្ខ្ែរសក្កាមមួយរបូសទ្ៀត្ រឺ សលាក       

ថាច់ សកឿង ឃុុំខ្លួនសោយស្ថរផ្ត្ការងាររបស់គាត់្ផ្ននកការពារសិទ្ធិពលរ ាផ្ខ្ែរសក្កាម រមួទាុំងសិទ្ធិកនុងការ

សសក្មចសជារវាសនាខ្លួនសោយខ្លួនឯង ។ ករណីសលាក សយឿង ខាយ ក្ត្វូបានសលើកស ើងកនុងលខិិ្ត្ទ្ុំនាក់ទ្ុំនង
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សលើកមុនសៅកាន់រោា ភិបាលសវៀត្ណាម (VNM 3/2021) ផ្ លរោា ភិបាលរបស់ឯកឧត្តមបានស្លើយត្បកាល

ពីថ្ងៃទ្ី ២០ ផ្ខ្ កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០២១ (លខិិ្ត្សលខ្ 143/VNM.21) ។ សយើងក៏សូមឲ្យរោា ភិបាលរបស់ឯកឧត្តម

យកចិត្តទ្ុកោក់នងផ្ រ សលើករណីសលាក យ័ញ សសត្ និងសលាក តាុំង ទ្វី (ឫទ្ធ)ី ជាពលរ ាផ្ខ្ែរសក្កាមពីររបូ 

ផ្ លក្ត្វូបានប ូលសិឃុុំខ្លួនបសណាដ េះអាសនន និងសួរចសមលើយអ្ុំពីសកមែភាពត្ស ូមត្ិរបស់ពកួគាត់្ ស ើមបីសិទ្ធិ

របស់ជនជាត្ិស ើមផ្ខ្ែរសក្កាម និងរងការសោទ្ក្បកាន់ថាពកួគាត់្ក្ត្វូសរសធវើបាប និងករណីសលាក ថាច់ រនី ជា

បុរសផ្ខ្ែរសក្កាមមាន ក់ផ្ លក្ត្វូបានោប់ខ្លួនកាលពីផ្ខ្ត្ុលា ឆ្ន ុំ ២០២១ សោយសោទ្ក្បកាន់ពីបទ្ «បុំពានសសរី

ភាពក្បជាធិបសត្យយ  ចូមានផ្ចងកនុងមាក្តា ៣៣១ ថ្នក្កមក្ពហ្ែទ្ណឌ របស់សវៀត្ណាម សោយស្ថរផ្ត្គាត់្

ពាក់អាវយឺត្មានស្ថល កសញ្ញា សគាលសៅអ្ភិវឌ្ឍន៍ក្បកបសោយចីរភាព (SDGs) ។ ៦ ផ្ខ្ សក្កាយមក រឺកនុងផ្ខ្ 

សមស្ថ ឆ្ន ុំ ២០២២ គាត់្ក្ត្វូបានសោេះផ្លងវញិ ។ ប ុផ្នតគាត់្មិនក្ត្វូបានជនំុុំជក្មេះកដីសោយយុត្តិធម៌ និងមិន

ទ្ទ្ួលបានសិទ្ធិជបួក្រសួ្ថរ និងមានសមធាវសីនាេះស ើយ ។  

សបើសោងតាមព័ត្៌មានផ្ លសយើងទ្ទ្ួលបាន៖  

ផ្ខ្ែរសក្កាមរឺជាជនជាត្ិស ើម ភារសក្ចើនរស់សៅកនុងត្ុំបន់ផ្ ន សីណត ទ្សនលសមរងគ ឋិត្សៅកនុងក្បសទ្ស

សវៀត្ណាម  ។ ពកួសរបានរស់សៅទ្ីសនាេះ ជាបនតបនាា ប់អ្ស់រយៈសពលរាប់ពាន់ឆ្ន ុំមកសហ្ើយ  ។ ជាភាស្ថផ្ខ្ែរ 

ត្ុំបន់សនាេះ រឺសៅថា «កមពជុាសក្កាម»  ។ ផ្ខ្ែរសក្កាម រឺជាជនជាត្ិភារស ើមមួយក្កុម ផ្ លមានចុំននួសក្ចើន

ជាងសរ កនុងចុំសណាមជនជាត្ិស ើមទាុំងឡាយសៅក្បសទ្សសវៀត្ណាម ។ ពកួគាត់្និោយភាស្ថ ផ្ខ្ែរ  ។ ភាស្ថ

ផ្ខ្ែរសនេះ ជាអ្មបូរភាស្ថ ផ្ខ្ែរ-មន  ។ ពលរ ាផ្ខ្ែរសក្កាមសសាើរផ្ត្ទាុំងអ្ស់ ជាអ្នកកាន់ពទុ្ធស្ថសនាសងរវាទ្  ។ 

មួយចុំននួត្ូច កាន់ស្ថសនារ មុូាុំងកាត្ូលកិ  ។ ការបក្ងបួបក្ងមួទ្ឹក សីវៀត្ណាមកនុងឆ្ន ុំ ១៩៧៥ បានឈាន ល់

ការសធវើសមូហ្ភាវបូនីយកមែ កីសិកមែរបស់ជនជាត្ិស ើមផ្ខ្ែរសក្កាម  ។ សក្កាយមក ក៏មានកិចេខិ្ត្ខ្ុំក្បឹងផ្ក្បង

សលើបញ្ញា តាុំងទ្ីលុំសៅងែកី្ទ្ងក់្ទាយធុំមួយ  ។ សោយស្ថរផ្ត្បញ្ញា សនេះ លុំហូ្រជារុំហុ្កថ្នក្កុមជនជាត្ិភារត្ិច

សវៀត្ណាម ភារសក្ចើនជាជនជាត្ិកិញ បាននាុំគាន សៅតាុំងទ្ីលុំសៅសលើ កី្បថ្ពណីរបស់ពលរ ាផ្ខ្ែរសក្កាម ។    

សិទ្ធិសសក្មចសជារវាសនាខ្លនួសោយខ្លនួឯង៖ 

សទាេះបីរោា ភិបាលសវៀត្ណាមបានសបាេះសឆ្ន ត្គាុំក្ទ្សសចកតីក្បកាសសតីពីសិទ្ធិជនជាត្ិស ើម របស់អ្ងគការ

សហ្ក្បជាជាត្ិ (ផ្ លសៅកាត់្ថា "UNDRIP") កាលពីថ្ងៃទ្ី ១៣ ផ្ខ្កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០០៧   មក រោា ភិបាលសនេះ

មិនបានបសងកើត្ចាប់ជាក់លាក់ណាមួយអ្ុំពីជនជាត្ិស ើម ឬជនជាត្ិភារត្ិចសនាេះស ើយ  ។ សលើសពីសនេះសៅ

សទ្ៀត្ រោា ភិបាលសវៀត្ណាមក៏មិនបានសក្បើពាកយ "ជនជាត្ិស ើម" ស ើមបីសុំសៅសៅសលើជនជាត្ិភារត្ិចណាមួយ 

កនុងចុំសណាមជនជាត្ិភារត្ចិទាុំង ៥៤ ក្កុមសនាេះស ើយ រមួទាុំង ផ្ខ្ែរសក្កាម ផ្ លកុំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណខ្លួនឯង

ោ ង សូចនេះនង  ។ 

 



3 
 

សសរភីាពថ្នការបសចេញមត្ិ ៖ 

ចាប់សតីពីសនតិសុខ្តាមអីុ្នសធើណិត្ឆ្ន ុំ ២០១៨ រមួជាមួយនឹងក្កឹត្យសលខ្ 15/2020/NDCP សតីពីការ

ពិន័យចុំសពាេះការបុំពានផ្ននករ ាបាល ក្បឆ្ុំងនឹងបទ្បបចាត្តិសតីពីសសវាថ្ក្បសណីយ៍, ទ្ូររមនារមន៍, ស្ហ្វកង់

វទិ្យុ, បសចេកវទិ្ាព័ត្៌មាន និងក្បត្ិបត្តិការសអ្ ិចក្ត្នូិក ក៏ ចូជាមាក្តាផ្ លមានភាពរតឹ្ត្បិត្ និងផ្ លបសងកើត្

ស ើងសោយមានភាពមិនចាស់លាស់កនុងក្កមក្ពហ្ែទ្ណឌ  ក្ត្វូបានសោទ្ក្បកាន់ថាបានសក្បើកនុងក្បសទ្សសវៀត្

ណាម ស ើមបីរតឹ្ត្បិត្សសរីភាពរបស់ក្បជាពលរ ាទាុំងអ្ស់ រមួទាុំងពលរ ាផ្ខ្ែរសក្កាមនង កនុងការបសចេញមត្ិ

តាមអ្នឡាញ និងសក្ៅក្បព័នធអ្នឡាញ ។ មានករណីថ្នការសោទ្ក្បកាន់ ថាមានការោប់ខ្លួនសោយបុំពាន, 

ការសួរចសមលើយ, ការឃាត់្ខ្លួន, ការឃុុំខ្លួនសោយមិនអ្នញុ្ញា ត្ឲ្យមានទ្ុំនាក់ទ្ុំនងគាន ជាមួយក្រសួ្ថរ និងការនតនាា

សទាសពលរ ាផ្ខ្ែរសក្កាម ទាក់ទ្ងនឹងការសក្បើក្បាស់សិទ្ធិសសរភីាពជាមូលោា នរបស់ពកួគាត់្ តាមអ្នឡាញនិង

សក្ៅក្បព័នធអ្នឡាញ និងសកមែភាពត្ស ូមត្ិរបស់ពកួគាត់្ ស ើមបីសលើកកមពស់សិទ្ធិជនជាត្ិស ើមផ្ខ្ែរសក្កាម 

មានជាអាទ្ិ៍ ចូកនុងករណីខាងសក្កាម៖  

ករណីរបស់សលាក សយឿង ខាយ ៖  

សលាក សយឿង ខាយ ជាយុវជនផ្ខ្ែរសក្កាម និងជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនសុស ផ្ លសកមែកនុងការសលើក

កមពស់សិទ្ធិជនជាត្ិស ើមផ្ខ្ែរសក្កាម សៅត្ុំបន់ផ្ ន សីណត ទ្សនលសមរងគ ផ្ លសមាជកិថ្នជនជាត្ិស ើមសនេះ 

កុំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណខ្លួនឯងថាជា ផ្ខ្ែរសក្កាម និងនិោយភាស្ថផ្ខ្ែរ  ។ ករណីសលាក សយឿង ខាយ សនេះក៏ជាកមែ

វត្ាុថ្នលខិិ្ត្ទ្ុំនាក់ទ្ុំនងសលើកមុនរបស់សយើង សៅកាន់រោា ភិ-   បាលសវៀត្ណាម (VNM 3/2021) លខិិ្ត្ចុេះ

កាលបរសិចេទ្ថ្ងៃទ្ី ២២ ផ្ខ្មិងនុា ឆ្ន ុំ ២០២១ ផ្ លរោា ភបិាលរបស់ឯកឧត្តមបានស្លើយត្ប កាលពីថ្ងៃទ្ី ២០ ផ្ខ្ 

កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០២១ លខិិ្ត្សលខ្ 143/VNM.21  ។ លខិិ្ត្សនាេះសរៀបរាប់អ្ុំពីការណ៍ផ្ លរោា ភិបាលសវៀត្ណាម 

បងាគ ប់ឲ្យ កអ្ត្ាបទ្នានាផ្ លសលាក យ ឿង ខា  បាននសពវនាយ និងផ្ចកោយសលើបណាដ ញសងគម មានការ

បកផ្ក្បសសចកតីក្បកាសសតីពីសិទ្ធិជនជាត្ិស ើម របស់អ្ងគការសហ្ក្បជាជាត្ិសៅជាភាស្ថសវៀត្ណាម នងិ     

ផ្ខ្ែរ ។ រោា ភិបាលរបស់ឯកឧត្តមបានោត់្ទ្ុកឯកស្ថរសបាេះពមុព អ្ុំពីសសចកតីក្បកាសសតីពីសិទ្ធិជនជាត្ិស ើមថ្នអ្ងគ

ការសហ្ក្បជាជាត្ិ ផ្ លរកសឃើញសៅសរហ្ោា នរបស់សលាក យ ឿង ខា  កនុងសពលអាជ្ាធរចុេះអ្នវុត្តការ

ផ្្កស្រផ្ននករ ាបាល កាលពីថ្ងៃទ្ី ១៣ ផ្ខ្ សមស្ថ ឆ្ន ុំ ២០២១សនាេះ ថាជា “ការបុំថ្ភលក្បវត្តិស្ថ្សតក្កុមជនជាត្ិ

ផ្ខ្ែរសក្កាម និងទ្ឹក ភីារខាងត្បូងថ្នក្បសទ្សសវៀត្ណាម ”  ។ ជាមួយគាន សនេះនងផ្ រ         រោា ភិបាលរបស់ឯក

ឧត្តម ក៏បានរុំឭកអ្ុំពីភាពជាប់ពាក់ព័នធគាន រវាងសលាក យ ឿង ខា  និងអ្ងគការមិនមមនរោា ភិបាលសៅសក្ៅ

ក្បសទ្ស សោយសងកត់្ធៃន់សលើការណ៍ផ្ លអ្ងគការទាុំងសនេះ ជាសរឿយៗបានបកក្ស្ថយខ្ុសអ្ុំពី"ខ្លឹមស្ថរនិង

ស្ថែ រត្ី ថ្នសសចកតីក្បកាសសតីពីសិទ្ធិជនជាត្ិស ើមរបស់អ្ងគការសហ្ក្បជាជាត្ិ កនុងន័យសលើកកមពស់សិទ្ធិ

សសក្មចវាសនាខ្លួនសោយខ្លួនឯង របស់ជនជាត្ិស ើមផ្ខ្ែរសក្កាម យ ើ ថាយ ោះគជឺា ការបុំផាល ញឯកភាពជាត្ិ
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របស់សវៀត្ណាម និងញុេះញងឲ់្យមានការបុំផ្បកសចញ និងការបសងកើត្សវ័យតភាព ផ្ លសៅទ្ីបុំនតុ្ អាចរុំរាម

កុំផ្ហ្ង ល់សនតិសុខ្ជាត្ិរបស់ប្រយេសសវៀត្ណាម និងបូរណភាពទ្ឹក  ី ។ 

 ចូបានបញ្ញា ក់កនុងលខិិ្ត្ទ្ុំនាក់ទ្ុំនងពីមុន (VNM 3/2021) សលាក សយឿង ខាយ ក្ត្វូបានឃុុំខ្លួនកាល

ពីថ្ងៃទ្ី ១៣ ផ្ខ្សមស្ថ ឆ្ន ុំ២០២១ ។ សៅថ្ងៃទ្ី ០៤ ផ្ខ្ កុមភៈ ឆ្ន ុំ ២០២២ សលាក  សយឿង ខាយ ក្ត្វូបានឃុុំខ្លួនមតង

សទ្ៀត្  ។ សៅសវលាសមា ងក្បមាណ ១១ក្ពឹក សលាក បានសធវើ សំណើ រសៅកាន់ប ុសតិ៍ប ូលសិកនុងសខ្ត្តឃាល ុំង (សុក    

ក្តាុំង) សក្កាយក្ត្វូបានសកាេះសៅឲ្យចូលខ្លួន “បុំភលឺបញ្ញា មួយចុំននួ ”  ចូមានផ្ចងកនងុ កីាសកាេះផ្ លគាត់្បាន

ទ្ទ្ួល  ។ សពលសៅ ល់ប ុសតិ៍ប ូលសិ ក្ស្ថប់ផ្ត្សលាក សយឿង ខាយ ក្ត្វូប ូលសិឃុុំខ្លួន និង កហូ្ត្ទ្ូរស័ពាថ្ 

របស់គាត់្ ។ មានការសោទ្ក្បកាន់ថា គាត់្ក្ត្វូប ូលសិសួរចសមលើយរាប់សមា ង រហូ្ត្ ល់សមា ង ១:៣០ នាទ្ី

រសសៀល សៅថ្ងៃទ្ី ០៥ ផ្ខ្កុមភៈ ឆ្ន ុំ ២០២២  ។ សក្កាយសមា ង ១:៣០ នាទ្ី រសសៀល គាត់្ក្ត្វូបានអ្នញុ្ញា ត្

ឲ្យសក្មានតរហូ្ត្ ល់សមា ង ៨ ក្ពឹក  ។ សក្កាយមក គាត់្ក្ត្វូបានសួរចសមលើយមតងសទ្ៀត្ រហូ្ត្ ល់សមា ង ៨ យប់ 

កនុងថ្ងៃ ផ្ ល ។ ស ើមបីបងាា ញសញ្ញា ថ្នការត្វា៉ា ចុំសពាេះការផ្ លប ូលសិក្បក្ពឹត្តមកសលើរបូគាត់្ សលាក សយឿង 

ខាយ សធវើពហិ្ការសោយអ្ត់្អាហារ  ។ រិត្ជាសរបុ ការសួរចសមលើយគាត់្ក្បក្ពឹត្តសៅអ្ស់រយៈសពល ៣០     

សមា ង  ។ សៅកនុងសពលសួរចសមលើយសនាេះ ប ូលសិឲ្យគាត់្ចុេះហ្ត្ាសលខាសលើលខិិ្ត្ស្ថរភាព សោយបញ្ញា ក់ថា បាន

ផ្ចកោយព័ត្៌មានខ្ុសចាប់សៅសលើអិុ្នសធើណិត្ (ឧទាហ្រណ៍ថ្នឯកស្ថរផ្ លផ្ចកោយសនាេះរមួមាន សសចកតី

ក្បកាសសតីពីសិទ្ធិជនជាត្ិស ើមរបស់អ្ងគការសហ្ក្បជាជាត្ិ ផ្ លបកផ្ក្បជាភាស្ថសវៀត្ណាមនិងផ្ខ្ែរ និង

សកមែភាព និងកមែវធិីរបស់សហ្ព័នធផ្ខ្ែរកមពុជាសក្កាម)  ។ សលាក សយឿង ខាយ មិនក្ពមចុេះហ្ត្ាសលខាសលើ

លខិិ្ត្ស្ថរភាពសនាេះសទ្  ។ មានការសោទ្ក្បកាន់ថា សលាក សយឿង ខាយ ក្ត្វូបានសរបិទ្សិទ្ធិមិនឲ្យមានសមធាវ ី

កនុងអ្ុំ ុងសពលថ្ន សំណើ រការសួរចសមលើយទាុំងមូល សហ្ើយក៏គាែ នឯកស្ថរនលូវចាប់ណាមួយក្ត្វូបានក្បរល់ជនូ

គាត់្ សក្កាយការសោេះផ្លងខ្លួនគាត់្សនាេះស ើយ  ។ 

សៅថ្ងៃទ្ី ៣០ ផ្ខ្ កកកោ ឆ្ន ុំ ២០២២ សលាក សយឿង ខាយ ក្ត្វូបានឃុុំខ្លួន និងសួរចសមលើយមដងសទ្ៀត្ 

សោយប ូលសី សៅទ្ីក្កុងថ្ក្ពនររ (ហូ្ជមិីញ)  ។ សៅសពលសនាេះសលាក សយឿង ខាយ សៅជាមួយគាន នឹងយុវជន

ផ្ខ្ែរសក្កាមមាន ក់សទ្ៀត្ រឺសលាក ថាច់ សរឿង នាទ្ីក្កុងថ្ក្ពនររ (ហូ្ជមិីញ) ជាទ្ផី្ លពកួគាត់្សក្គាងនឹងជបួ

ជាមួយមាេ ស់សភាជនីយោា នមួយកផ្នលងស ើមបីពិភាកាគាន  សរឿងសរៀបចុំពិធទី្ទ្ួលទានអាហារសពលលាៃ ច ផ្បប

វបបធម៌ផ្ខ្ែរសក្កាម  ។ ព័ត្៌មានអ្ុំពីក្ពឹត្តិការណ៍សនាេះ ក្ត្វូបានបសងាា េះសៅសលើក្បព័នធនសពវនាយសងគម  ។ លេុះមក

 ល់ទ្តីាុំងសនាេះ សលាក សយឿង ខាយ និងសលាក ថាច់ សរឿង សឃើញប ូលសិកុំពងុរងោ់ុំពកួគាត់្  ។ មានការសោទ្

ក្បកាន់ថា ពកួគាត់្ក្ត្វូបានឃាត់្ខ្លួន និងបចាូនសៅកាន់ប ុសតិ៍នររបាលក្កុង  ។ សពលសៅ ល់ទ្ីសនាេះ ប ូលសិសួរ

ចសមលើយពកួគាត់្អ្ស់ជាសក្ចើនសមា ង សៅកនុងបនាប់ោច់សោយផ្ កពីគាន   ។ ប ូលសិសួរចសមលើយពកួគាត់្អ្ុំពី
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ក្ពឹត្តិការណ៍ផ្ខ្ែរកមពុជាសក្កាម ផ្ លពកួគាត់្សក្គាងសរៀបចុំសនាេះ  ។ សៅពាក់កណាត លយប់ អ្នកទាុំងពីរក្ត្វូបាន

សោេះផ្លងមកវញិ  ។   

ករណីសលាក យ័ញ សសត្ ៖ 

សលាក យ័ញ សសត្ មានអាយុ ៣០ ឆ្ន ុំ ជាផ្ខ្ែរសក្កាម  ។ សលាកជាមិត្តភ័កដិរបស់សលាក សយឿង ខាយ 

ផ្ លរស់សៅក្កុងសក្ជាយ-ញ (វញិចូវ) សខ្ត្តឃាល ុំង (សុកក្តាុំង)  ។  

មានការសោទ្ក្បកាន់ថា សៅថ្ងៃទ្ី ១៨ ផ្ខ្កុមភៈ ឆ្ន ុំ ២០២២ សវលាសមា ងក្បផ្ហ្ល ៩ក្ពឹក សលាក យ័ញ 

សសត្ ក្ត្វូបានោប់ខ្លួន សោយប ូលសិសខ្ត្តឃាល ុំង (សុកក្តាុំង)  ។ ផ្ លបានសកាេះសៅគាត់្សៅប ុសតិ៍ប ូលសីភូមិ 

កនុងសងាក ត់្ វញិសភឿក ក្កុងសក្ជាយ-ញ (វញិចវូ) សខ្ត្ត (សុកក្តាុំង)  ។ មានការសោទ្ក្បកាន់ថា កនុងលខិិ្ត្សកាេះ

សៅសនាេះ ប ូលសិសៅសលាក យ័ញ សសត្ សៅ “បុំភលឺបញ្ញា មួយចុំននួ”  ។ សពលសៅ ល់ប ុសតិ៍ប ូលសិ សលាក     

យ័ញ សសត្ ក្ត្វូបានឃុុំខ្លួន សហ្ើយទ្ូរស័ពាថ្ របស់គាត់្ក្ត្វូបាន កហូ្ត្  ។ មានការសោទ្ក្បកាន់ថា ប ូលសី

សសនើសុុំឱ្យគាត់្នតល់សលខ្កូ សមាៃ ត់្ ស ើមបីចូលសក្បើទ្ូរស័ពាថ្  និងរណនីសហ្វសប ុករបស់គាត់្  ។ ប ុផ្នតគាត់្

ក្បផ្កកមិនក្ពមនតល់ព័ត្៌មានសនេះសៅប ូលសិ  ។  កនុងសពលសួរចសមលើយ មានការសោទ្ក្បកាន់ផ្ រថា ប ូលសិសួរ

នាុំគាត់្អ្ុំពីការផ្ចកោយព័ត្៌មានតាមអិុ្នសធើណិត្ និងសួរអ្ុំពីសរឿងរា វផ្ លគាត់្បានទាក់ទ្ងជាមួយអ្នកសៅ

សក្ៅក្បសទ្ស  ។ ប ូលសិបានសួរនាុំគាត់្អ្ុំពីទ្ុំនាក់ទ្ុំនងរបស់គាត់្ ជាមួយនឹងសលាក  សយឿង ខាយ  ។ 

មានការសោទ្ក្បកាន់ថា សលាក យ័ញ សសត្ ក្ត្វូបានសរវាយកាលនឹង បទ្ឹកសុទ្ធ កនុងសពលកុំពងុសួរ

ចសមលើយ  ។ សក្កាយក្ត្វូសរវាយផ្បបសនេះ គាត់្ក្ពមឲ្យសលខ្កូ សមាៃ ត់្របស់ទ្ូរស័ពាថ្  និងរណនីសហ្វសប ុក

របស់គាត់្  ។ គាត់្ក្ត្វូបានសរសួរចសមលើយរហូ្ត្ ល់សមា ង ១១យប់ កនុងថ្ងៃ ផ្ លសនាេះ  ។ ថ្ងៃបនាា ប់ ការសួរ

ចសមលើយោប់បនតសធវើសទ្ៀត្ ពីសមា ង ៨ក្ពឹក  ល់សមា ង ៥លាៃ ច  ។ មានការសោទ្ក្បកាន់ផ្ រថា ប ូលសិបានរុំរាម

ថា នឹងមិនសោេះផ្លងគាត់្សនាេះស ើយ សហ្ើយបងខគំាត់្ឲ្យបងក់្បាក់ពិន័យចុំននួ ៧០លាន ងុ (សសែើនឹងក្បមាណ 

២,៩៨៤  លុាល រ ស.រ.អា) សបើគាត់្សៅផ្ត្ក្បផ្កកមិនក្ពមចុេះហ្ត្ាសលខាសលើលខិិ្ត្ស្ថរភាព ផ្ លសោទ្ក្បកាន់

ោក់បនាុកសៅសលើសលាក សយឿង ខាយ និងក្ត្វូអានឲ្យប ូលសិងត្ោក់វសី អូ្សនាេះ  ។ សលាក ោញ ់សសត្ ក្ពម

ចុេះហ្ត្ាសលខា និងអានលខិិ្ត្សនាេះ  ។ សៅទ្ីបុំនតុ្ សៅសមា ង ៥លាៃ ច ថ្ងៃទ្ី ១៩ ផ្ខ្ កមុភៈ ឆ្ន ុំ ២០២២ ប ូលសិបាន

សោេះផ្លងគាត់្ សោយមិនោុំបាច់បងក់្បាក់ពិន័យ  ។ ប ូលសិមិនបានក្បរល់ទ្ូរស័ពាថ្ ជនូគាត់្វញិស ើយ  ។ 

សលាក យ័ញ សសត្ ក្ត្វូបានសរបិទ្សិទ្ធិមិនឲ្យមានសមធាវ ី សៅកនុងអ្ុំ ុងសពលថ្ន សំណើ រការសួរចសមលើយទាុំង 

មូល និងគាែ នឯកស្ថរនលូវចាប់ណាមួយ ក្ត្វូបានក្បរល់ជនូគាត់្ ស ើមបីពនយល់អ្ុំពីមូលសហ្ត្ុថ្នការឃុុំខ្លួនគាត់្

បសណាដ េះអាសននសនេះ សនាេះស ើយ ។  

ករណីសលាក តាង ទ្វី (ឫទ្ធី) ៖  
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សលាក តាុំង ទ្វី មានអាយុ ៥០ ឆ្ន ុំ  ។ សលាកជាផ្ខ្ែរសក្កាម ផ្ លមានការសោទ្ក្បកាន់ថា ប ូលសិបាន

សកាេះសៅឲ្យចូលសៅបងាា ញខ្លួនសៅប ុសតិ៍ប ូលសិ សៅភូមិសវៀនប ិញ សខ្ត្តឃាល ុំង (សុកក្តាុំង) និងឲ្យចុេះហ្ត្ា

សលខាសលើលខិិ្ត្ស្ថរភាព ផ្ លមានខ្លឹមស្ថរសោទ្ក្បកាន់ោក់បនាុកសលើមិត្តភ័កតិរបស់គាត់្ រឺសលាក សយឿង    

ខាយ  ។  

មានការសោទ្ក្បកាន់ថា សៅថ្ងៃទ្ី ២៤ ផ្ខ្ កុមភៈ ឆ្ន ុំ ២០២២ សលាក តាុំង ធី បានទ្ទ្ួលលខិិ្ត្មួយពី

ប ូលសិភូមិ សវៀនប ិញ ក្សុកផ្ក្ពករយ (ក្ត្ឹងស ) សខ្ត្តឃាល ុំង (សុកក្តាុំង) សោយសកាេះសៅគាត់្ឲ្យសៅប ុសតិ៍ 

ប ូលសិ ។ សោយស្ថរគាត់្មិនបានទ្ទ្ួលសសចកតីពនយល់អ្វីមួយ អ្ុំពីមូលសហ្ត្ុថ្នការសកាេះសៅសនាេះ សលាក 

តាុំង ទ្វ ីសសក្មចមិនសៅបងាា ញខ្លួនសៅប ុសតិ៍ប ូលសិ  ។ ពីរបីថ្ងៃសក្កាយមក មានការសោទ្ក្បកាន់ថា គាត់្បាន

ទ្ទ្ួលលខិិ្ត្ ផ្ ល ពីម្នតីប ូលសិ ផ្ ល ។ ប ុផ្នត ចូសលើកមុនផ្ រ សោយស្ថរផ្ត្ពុុំមានសសចកតីពនយល់នលូវ

ចាប់ណាមួយ អ្ុំពីមូលសហ្ត្ុថ្នការសកាេះសៅសនេះ គាត់្ក្បផ្កកមិនសៅបងាា ញខ្លួនសៅប ុសតិ៍ប ូលសិសទ្ៀត្  ។  

សៅក្ពឹកថ្ងៃទ្ី ០២ ផ្ខ្មីនា ឆ្ន ុំ ២០២២ សៅសវលាសមា ងក្បមាណ ៩ ក្ពឹក មានប ូលសិមិនត្ិចជាង ៣០

នាក់ ខ្លេះជេិះរងយនត ខ្លេះជេិះម ូត្ូ នាុំគាន មកចុេះោប់សលាក តាុំង ទ្វី សៅតាមនលូវផ្កបរនាេះរបស់គាត់្ កនុងភូមិសវៀនប ិញ 

ក្សុកផ្ក្ពករយ (ក្ត្ឹងស ) សខ្ត្តឃាល ុំង (សុកក្តាុំង)  ។ ប ូលសិបានភាងក់ាុំសភលើងោក់គាត់្ និងបងខគំាត់្ឲ្យស ើងរង

យនត ។ សពលសៅប ុសតិ៍ប ូលសិ សលាក តាុំង ទ្វី ក្ត្វូរងការវាយ កំ្ត្ងស់ ើមក្ទ្ងូ  ។ កនុងអ្ុំ ុងសពលសួរចសមលើយ 

ផ្ លសក្បើសពលរហូ្ត្ ល់ថ្ងៃបនាា ប់ រឺថ្ងៃទ្ី ០៣ ផ្ខ្មីនា ឆ្ន ុំ ២០២២ សលាក តាុំង ទ្វ ីក្ត្វូប ូលសិវាយ កំ្ត្ងស់ ើម

ក្ទ្ងូមតងសទ្ៀត្ និងវាយចុំមុខ្នងិកាលនង សោយ បទ្ឹកសុទ្ធ  ។ ប ូលសិបានបងាគ ប់ឲ្យសលាក តាុំង ទ្វី ចុេះហ្ត្ា

សលខាសលើលខិិ្ត្ស្ថរភាពចុំននួពីរចាប់ មួយចាប់ោក់ថាគាត់្ក្ពមទ្ទ្ួលតាមការសោទ្ក្បកាន់ថាគាត់្បាន

កបត់្ក្បសទ្សសវៀត្ណាម សោយផ្ចកោយព័ត្៌មានក្បឆ្ុំងក្បសទ្សសនេះ និងមួយចាប់សទ្ៀត្ ោក់ថាគាត់្សោទ្

ទ្មាល ក់កុំហុ្សោក់មិត្តភ័កតិរបស់គាត់្ រឺសលាក សយឿង ខាយ  ។ សលាក តាុំង ទ្វី ក្បផ្កកមិនក្ពមចុេះហ្ត្ាសលខា

សលើលខិិ្ត្ទាុំងសនាេះសទ្  ។ ប ុផ្នតសក្កាយមក គាត់្ក្ត្វូបានសោេះផ្លងវញិ  ។  សលាក តាុំង ទ្វី ក្ត្វូបានសរបិទ្សិទ្ធិ

មិនឲ្យមានសមធាវ ីកនុងអ្ុំ ុងសពលថ្ន សំណើ រការសួរចសមលើយទាុំងមូល និងពុុំមានឯកស្ថរនលូវចាប់ណាមួយ ក្ត្វូ

បានក្បរល់ជនូគាត់្សក្កាយការឃុុំខ្លួនគាត់្សនេះស ើយ  ។  

ករណីសលាក ថាច់ រនី ៖  

សលាក ថាច់ រនី មានអាយុ ៦២ ឆ្ន ុំ ជាផ្ខ្ែរសក្កាម ។ មានការសោទ្ក្បកាន់ថា សលាកក្ត្វូបានោប់ខ្លួន 

សោយស្ថរផ្ត្ការផ្ចកោយរបូភាពជវីចលរបស់ហូ្ជមិីញ សបើសទាេះបីជាសមើលសៅការោប់ខ្លួនរបស់គាត់្សនាេះ 

ទ្ុំនងជាសធវើស ើងសោយស្ថរគាត់្ពាក់អាវយឺត្មានស្ថល កសញ្ញា សគាលសៅអ្ភិវឌ្ឍន៍ក្បកបសោយចិរភាព របស់

អ្ងគការសហ្ក្បជាជាត្ិក៏សោយ  ។  
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សៅថ្ងៃទ្ី ២៥ ផ្ខ្មិងនុា ឆ្ន ុំ ២០២១ ប ូលសិភូមិ រីមសឺន ក្សុកងកូវ (ក្តារ)ូ សខ្ត្តក្ពេះក្ត្ពាុំង (ក្តាវញិ) 

បានចុេះសៅនាេះរបស់សលាក ថាច់ រនី សៅចុំណុច ងកូវ C  ភូមិ រីមសឺន  ។ ប ូលសិចុេះសៅកនុងសពលគាត់្មិនសៅនាេះ  

។  សបើតាមសមតីរបស់ក្បពនធរបស់គាត់្ ផ្ លសៅនាេះសពលប ូលសិចុេះសៅ ល់សនាេះ ក្បាប់ថា ប ូលសិបាន កហូ្ត្

យកអាវយឺត្ ផ្ លមានស្ថល កសញ្ញា សគាលសៅអ្ភិវឌ្ឍន៍ក្បកបសោយចិរភាព របស់អ្ងគការសហ្ក្បជាជាត្ិ 

និងកូនសសៀវសៅ ១៥០កាល ផ្ លមានឯកស្ថររបស់អ្ងគការសហ្ក្បជាជាត្ិ រមួមានទាុំងឯកស្ថរបកផ្ក្បជា

ភាស្ថផ្ខ្ែរ ថ្នអ្នសុញ្ញា អ្នតរជាត្ិសតីពីសិទ្ធិពលរ ា និងសិទ្ធិនសោបាយ សសចកតីក្បកាសជាស្ថកលរបស់អ្ងគ

ការសហ្ក្បជាជាត្ិអ្ុំពីសិទ្ធិមនសុស និងសសចកតីក្បកាសសតីពីសិទ្ធិជនជាត្ិស ើម របស់អ្ងគការសហ្ក្បជាជាត្ ិ

។ សលាក ថាច់ រនី ក្ត្វូបានប ូលសិនាុំខ្លួនសៅកាន់ប ុសតិ៍ប ូលសិសៅក្សុកងកូវ ស ើមបីសួរចសមលើយ ។ ការសួរចសមលើយ

សនេះ បានសក្បើសពលអ្ស់ ១០សមា ង (ពីសមា ង ៨ក្ពឹក  ល់ ៦លាៃ ច) និងក្បក្ពឹត្តសៅសោយគាែ នវត្តមានសមធាវ ី ។ 

កនុងសពលសួរចសមលើយសនាេះ ប ូលសិមិនបាននិោយអ្ុំពីអាវយឺត្សនាេះស ើយ ប ុផ្នតប ូលសិបានសោទ្ក្បកាន់

សលាក ថាច់ រនី ថាបានផ្ចកោយរបូភាពជវីចលហូ្ជមិីញ កាលពីថ្ងៃទ្ី ១៤ ផ្ខ្ មិងនុា ឆ្ន ុំ ២០២១  ។ សក្កាយពី

សលាក ថាច់ រនី យល់ក្ពមឈប់ផ្ចកោយរបូភាពហូ្ជមិីញត្សៅសទ្ៀត្ គាត់្ក៏ក្ត្វូបានសោេះផ្លងវញិ ។  

សៅថ្ងៃទ្ី ១៤ ផ្ខ្ ត្ុលា ឆ្ន ុំ ២០២១ ប ូលសិបានសៅ ល់នាេះសលាក ថាច់ រនី មតងសទ្ៀត្ សៅភូមិរឹមសឺន 

និងោប់ខ្លួនគាត់្ជាសលើកទ្ីពីរ  ។ ប ូលសិរងការសោទ្ក្បកាន់ថាោប់ខ្លួនសលាក ថាច់ រនី សោយគាែ ន កីាោប់ខ្លួន

ពីត្ុលាការ ។ ប ូលសិបានបងាា ញលខិិ្ត្មួយ សោទ្ក្បកាន់សលាក ថាច់ រនី ថាបានផ្ចកោយរបូភាពជវីចល 

ផ្ លគាត់្ក្ត្វូបានប ូលសិោប់ខ្លួនមដងរចួមកសហ្ើយកាលពីផ្ខ្មិងនុា ឆ្ន ុំ ២០២១  ។ បនាា ប់ពីអានលខិិ្ត្សោទ្

សលាក ថាច់ រនី ថាបាន“រុំសលាភសសរភីាព  ក្បជាធិបសត្យយ”  សោយសោងតាមមាក្តា ៣៣១ ថ្នក្កមក្ពហ្ែ

ទ្ណឌ របស់ក្បសទ្សសវៀត្ណាមរចួមក គាត់្ក្ត្វូបានសរោក់សខាន េះ និងបងខចំូលរងយនតប ូលសិ  ។  បូំងប ូលសិ

ក្បាប់សលាក ថាច់   រនី ថាគាត់្នឹងក្ត្វូជាប់ពនធនាគាររយៈសពលពីរផ្ខ្  ។ បនាា ប់មក សៅថ្ងៃទ្ី ២៤ ផ្ខ្មករា គាត់្

ក្ត្វូបានកាត់្សទាសសៅត្ុលាការសោយសមាៃ ត់្ សក្កាយពីគាត់្ក្ត្វូបានបងខឱំ្យយល់ក្ពមទ្ទ្ួលកុំហុ្សតាមបទ្

ឧក្កិ ាផ្ លបានសោទ្ក្បកាន់សនាេះ  ។ គាត់្ក្ត្វូបានកាត់្សទាសឱ្យជាប់ពនធនាគារ ៦ ផ្ខ្  ។ សៅថ្ងៃោប់ខ្លួនសលាក 

ថាច់ រនី ប ូលសិបានជនូ ណឹំងក្រសួ្ថរគាត់្ថា គាត់្ក្ត្វូបាន  ឃុុំខ្លួនសៅប ុសតិ៍នររបាលក្សុកងកូវ (ក្តារូ) សខ្ត្ត    

ក្ពេះក្ត្ពាុំង (ក្តាវញិ)  ។ សទាេះជាោ ងសនេះកដី គាែ នសមាជកិក្រសួ្ថរគាត់្ណាមាន ក់ ក្ត្វូបានអ្នញុ្ញា ត្ឱ្យសៅសួរ

សុខ្ទ្ុកខគាត់្សោយផាា ល់សនាេះស ើយ សទាេះបីជាមានការពាោមសសនើសុុំជបួគាត់្ជាសក្ចើន ងក៏សោយ ។ ក្រសួ្ថរ 

សលាក ថាច់ រនី ក៏មិនបានទ្ទ្ួលការជនូ ណឹំងអ្ុំពីការកាត់្កតីស ើយ  ។  សំណើ រការកាត់្កដីគាត់្ ក៏គាែ នព័ត្៌មាន

នសពវនាយជាស្ថធារណៈណាមួយសនាេះផ្ រ  ។ ជាងសនេះសៅសទ្ៀត្ ការជនំុុំជក្មេះកដសីនេះបានសធវើស ើងសោយគាែ ន

សមធាវ ីសក្ពាេះសលាក ថាច់ រនី ក្ត្វូបានបុំបិទ្សិទ្ធិកនុងការទ្ទ្ួលបានសមធាវកីារពារកដ ី  ។ កនុងសពលឃុុំខ្លួនសលាក

សៅសខ្ត្តក្ពេះក្ត្ពាុំង រយៈសពល ៥ ផ្ខ្ បូំង និងសៅសខ្ត្តអូ្រកាប់ (វងុតាវ) អ្ស់រយៈសពល ២៧ ថ្ងៃ សុខ្ភាព
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សលាក ថាច់ រនី កាន់ផ្ត្ោ ប់យឺុន  ។ ប ុផ្នតការទ្ទ្ួលបានថាន ុំសងកូវ រងការសោទ្ថាអាជ្ាធរ ពនធនាគារបានពនារ

សពល ឬមិននតល់ជនូគាត់្  ។ សក្កាយសោេះផ្លង សលាក ថាច់ រនី បានបសងាើបឲ្យ ងឹថា គាត់្មានការលុំបាកកនុង

ការរមលឹកនឹកសឃើញអ្ុំពីកាលគាត់្សៅជាប់ពនធនាគារ  ។ 

សៅថ្ងៃទ្ី ១៣ ផ្ខ្ សមស្ថ ឆ្ន ុំ ២០២២ សលាក ថាច់ រនី ក្ត្វូបានសោេះផ្លងពីពនធនាគារសខ្ត្តវងុតាវ ផ្ ល

ជាសខ្ត្តមួយសៅឆ្ៃ យពីសខ្ត្តក្ពេះក្ត្ពាុំង  ។ កាលសៅសខ្ត្តក្ពេះក្ត្ពាុំង គាត់្ក្ត្វូបានោប់ខ្លួនជាសលើក បូំង នងិ

សបើតាមក្រសួ្ថររបស់គាត់្ រឺគាត់្ក្ត្វូបានឃុុំខ្លួនតាុំងពីសពលសនាេះមកសមល េះ  ។ សមាជកិក្រសួ្ថរ និងពលរ ាសហ្

រមន៍សងស័យថា មូលសហ្ត្ុផ្ លសលាក ថាច់ រនី ក្ត្វូបានោប់ និងសធវើឲ្យបាត់្ខ្លួនសោយបងខសំនាេះ រឺសោយស្ថរ

ផ្ត្គាត់្ពាក់អាវយឺត្ផ្ លមានស្ថល កសញ្ញា សគាលសៅអ្ភវិឌ្ឍន៍ក្បកបសោយចិរភាព របស់អ្ងគការសហ្ក្បជា

ជាត្ិ និងការណ៍ផ្ លគាត់្បសងាា េះរបូភាព និងវសី អូ្របស់គាត់្ ផ្ លគាត់្អានសសចកតីក្បកាសសតីពីសិទ្ធិជនជាត្ិ

ស ើម របស់អ្ងគការសហ្ក្បជាជាត្ិជាភាស្ថផ្ខ្ែរ  ។ 

សិទ្ធិសក្បើក្បាស់ ធីលី ៖ 

 ចូមានផ្ចងកនុងមាក្តា ៤ ថ្នចាប់សតីពីការផ្កទ្ក្មងភូ់មិបាលឆ្ន ុំ ២០១៣ “ ធីលីរឺជាកមែសិទ្ធិរបស់

ក្បជាពលរ ាទាុំងមូល សោយរ ាស ើរត្ួជាអ្នកត្ុំណាងឲ្យមាេ ស់  ីនិងោត់្ផ្ចងវាស់ផ្វងសោយសសែើភាពគាន  ។ រ ា

ក្ត្វូនតល់សិទ្ធិអាក្ស័យនលសលើ ធីលី សៅ ល់អ្នកអាក្ស័យនលសលើ ធីលី សោយអ្នសុលាមតាមចាប់សនេះ”  ។ សៅ

សក្កាមចាប់សនេះ រោា ភិបាលអាចសសក្មចថាក្ត្វូនតល់សិទ្ធិអាក្ស័យនលសលើ ធីលីសៅឲ្យនរណាមាន ក់ និងសក្មាប់

រយៈសពលយូរប ុនណា  ។ ត្ុំបន់ផ្ ន សីណត ទ្សនលសមរងគ ជាត្ុំបន់ពិសសសមួយ ផ្ លមានជនជាត្ិស ើម និងក្កុម

ជនជាត្ិភារត្ិចជាសក្ចើនរស់សៅរាប់សត្វត្សរម៍កសហ្ើយ រាប់ទាុំងផ្ខ្ែរសក្កាមនង  ។ ត្ុំបន់សនេះរងនលប េះពាល់

ោ ង ណំុំ ពីសគាលនសោបាយសនេះ សក្ពាេះ មីានជជីាត្ិ លអបរសុិទ្ធ និងសមបូរធនធានផ្រ ធមែជាត្ិ  ។ ប ុផ្នត 

សោយស្ថរផ្ត្ខ្វេះកិចេការពារនលូវចាប់ និងខ្វេះការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ជាក្បថ្ពណីចុំសពាេះ ធីលីរបស់ពកួគាត់្ ក្កុមពលរ ា

ទាុំងសនេះបានកាល យជាកមែវត្ាុថ្នការរបឹអូ្ស ធីលីជាក្បព័នធពីសុំណាក់រោា ភិបាល សហ្ើយរោា ភិបាលរងការសោទ្

ក្បកាន់ថា បានយក ធីលីរបស់ពកួគាត់្សៅសធវើជា សីមបទានសស ាកិចេ និងអ្ភិវឌ្ឍន៍  ។ 

 ចូអ្វីផ្ លមានសរៀបរាប់កនុង សសចកតីក្បកាសសតីពីសិទ្ធិជនជាត្ិស ើម របស់អ្ងគការសហ្ក្បជាជាត្ិ ការ

 កហូ្ត្កមែសិទ្ធិ ធីលីពីក្បជាពលរ ាសនេះ ក្ត្វូបានសធវើស ើងសោយមាេ ស់ ផី្ លជាអ្នករងនលប េះពាល់ទាុំងសនេះ 

មិនបានក្បរល់ឲ្យរ ាសោយសែ័ក្រចិត្ត សោយបានក្ពមសក្ពៀងគាន ជាមុន និងមិនបាន ងឹព័ត្៌មានក្រប់ក្ជងុ    

សក្ជាយ  ។ ជាងសនេះសៅសទ្ៀត្ ក្បជាពលរ ាជាជនរងសក្គាេះ មិនបានទ្ទ្ួលសុំណងក្រប់ក្គាន់សទ្ សពលមាន

សុំណង ឬមិនទ្ទ្ួលបានការតាុំងទ្ីលុំសៅងែសីមក្សប  ចូមានផ្ចងកនុងចាប់ជាត្ិ (រមួទាុំងចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ 

២០១៣)1 សនេះនង  ។ សៅសពលមានការតាុំងទ្ីលុំសៅងែសីកើត្ស ើង មានការសោទ្ក្បកាន់ថា ក្រសួ្ថរក្ត្វូសរបងខំ

 
1 A/HRC/40/56/Add.1, របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសិទ្ធិទ្ទ្លួបានមាូបអាហារ ថ្ងៃទ្ី ១៨ ផ្ខ្ ធនូ ឆ្ន ុំ ២០១៨ ទ្ុំព័រទ្ី ៩ 
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ឲ្យសៅរស់សៅសលើ មួីយបលង់ត្ូច ផ្ លគាែ នជជីាត្ិ ឬ កីនុងត្ុំបន់ផ្ លខ្វេះក្បព័នធសហ្ោា រចនាសមព័នធ និងសសវាជា

មូលោា ន  ចូជាខ្វេះស្ថលាសរៀន និងមណឌ លសុខ្ភាពជាស ើម  ។ ក្បការសនេះសធវើឲ្យជវីភាពរស់សៅរបស់ពកួគាត់្ 

ជបួការលុំបាកជាក្បោុំ និងខ្វេះសសវាផ្ងទាុំសុខ្ភាពក្រប់ក្គាន់ សហ្ើយបសងកើត្ឲ្យមានបញ្ញា អ្សនតិសុខ្សសបៀង

អាហារ និងខ្វេះអាហារបូត្ាមភ ផ្ លកាន់ផ្ត្សធវើឲ្យភាពសមើលរមលង និងបញ្ញា ប េះពាល់ ល់សិទ្ធិក្បជាពលរ ា

កាន់ផ្ត្ខាល ុំង រមួមានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានសសវាសុខ្ភាពនលូវចិត្ត និងនលូវកាយ ផ្ លមានសតង់ោខ្ពស់បុំនតុ្ផ្ លពលរ ា

រួរទ្ទ្ួលបាន ។ 

 សូចនេះ ការតាុំងទ្ីលុំសៅងែសីនេះ បានសធវើឱ្យមានការផ្បកបាក់សងគម និងវបបធម៌សហ្រមន៍ជនជាត្ិភារ

ត្ិចជាសក្ចើន សហ្ើយបានប េះពាល់ោ ងធៃន់ធៃរ ល់សិទ្ធិសងគម និងវបបធម៌ ផ្ងមទាុំងមិនយកចិត្តទ្ុកោក់ចុំសពាេះ

ទ្ុំនាក់ទ្ុំនងពិសសស ផ្ លសហ្រមន៍ទាុំងសនេះមានជាមួយនឹង ធីលីរបស់ពកួគាត់្  ។ ជាលទ្ធនល ភាពតានត្ងឹ

ផ្ននកជាត្ិពនធុបានសកើនស ើង សោយស្ថរកមែវធិីចុំណាកក្សុកផ្ លរ ានតួចសនតើម សក្ពាេះកមែវធិីសនាេះរ ានាុំពលរ ា

ផ្ លមិនផ្មនជាជនជាត្ិស ើម មកតាុំងទ្ីលុំសៅសលើ ធីលីរបស់ជនជាត្ិស ើម  ។ ជាឧទាហ្រណ៍ សៅត្ុំបន់ សីណដ

ទ្សនលសមរងគ  ធីលីរបស់ជនជាត្ិស ើមក្ត្វូបានផ្បងផ្ចកជាក្បព័នធសៅឲ្យជនជាត្ិរិញ ឬ ទីាុំងសនាេះក្ត្វូរ ាយកមក

ោក់ជាត្ុំបន់អ្ភិរកស (ឧទាហ្រណ៍ ឧទ្ានជាត្ិ) និងសទ្សចរណ៍  ។ ជាសរឿយៗ ជសមាល េះ ធីលីបាននាុេះជាការប េះទ្ងគចិ

គាន រវាងពលរ ាមូលោា ននឺងអាជ្ាធរ និងមានការោប់ខ្លួនពលរ ាផ្ លនាុំគាន ត្វា៉ា សោយសនតិវធិី2 ។ សៅឆ្ន ុំ 

២០២០ ជាឧទាហ្រណ៍ អាជ្ាធរសវៀត្ណាមបានបចាូនកងកមាល ុំងប ូលសិរាប់រយនាក់ក្បោប់សោយអាវធុ  បំង

្ក់ និងឧសែ័នបងាូរទ្ឹកផ្ភនក សៅវាយក្បហារកសិករជនជាត្ិស ើមផ្ខ្ែរកមពុជាសក្កាមកុំពងុសធវើផ្ក្សសលើ ផី្ក្សពកួ

គាត់្ផ្ លរ ាបានរបឹអូ្សយក និងផ្ លពកួគាត់្បានត្វា៉ា សុុំឲ្យរ ាក្បរល់មកពកួគាត់្វញិ  ។  

សិទ្ធិទ្ទ្ួលបានការផ្ងទាុំសុខ្ភាព និងសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានបរសិ្ថា នលអសក្មាប់សុខ្ភាព ៖ 

មិនខ្ុសពីជនជាត្ិស ើម និងក្កុមជនជាត្ិភារត្ិចសនសងសទ្ៀត្សៅត្ុំបន់ សីណដ ទ្សនលសមរងគ ផ្ខ្ែរកមពុជា

សក្កាមភារសក្ចើនជាកសិករ  ។ ត្ក្មវូការថ្នការបងកបសងកើននលក្សវូ កាន់ផ្ត្សកើនស ើងពី ១ សៅ ៣  ងកនុងមួយ

ឆ្ន ុំ  ។ ការណ៍សនេះ សធវើឲ្យផ្ខ្ែរកមពុជាសក្កាមជាសក្ចើន ក្ត្វូទ្ញិថាន ុំកមាេ ត់្សមែ ចថ្ក្ង ថាន ុំសមាល ប់សត្វលអតិ្ និងជថី្ងលៗ  

ស ើមបីសធវើឲ្យក្សវូលតូ្លាស់សលឿន និងការពារក្សវូពីសត្វលអតិ្ចថ្ក្ង  ។ បញ្ញា សនេះមិនក្ត្ឹមផ្ត្នាុំឱ្យពលរ ា

ជពំាក់បុំណុលធនាគារ និងអ្នកនតល់ក្បាក់កមេីឯកជនកនុងក្សុករបស់សវៀត្ណាមផ្ត្ប ុសណាណ េះសទ្ ប ុផ្នតពកួគាត់្រង

ការប េះពាល់ស្ថរធាត្ុរីមីជាក្បោុំ  ។ មិនផ្ត្ប ុសណាណ េះ ការទ្ទ្ួលទានអាហារ និងទ្ឹកផ្ លលាយ ុំសោយស្ថរ

ធាត្ុរីមីពលុ ផ្ លចុំននួសនេះកាន់ផ្ត្មានការសកើនស ើងកនុងចុំសណាមពលរ ាផ្ខ្ែរកមពុជាសក្កាម (រមួទាុំង

សមាជកិ ថ្នក្កុមជនជាត្ិភារត្ិចឯសទ្ៀត្ ផ្ លរស់សៅផ្ ន សីណដ ) បានសលចសចញជាជងំសឺក្ចើនក្បសភទ្ រមួ

ទាុំងភាពពិការផ្ភនកមាខ ងឬទាុំងពីរខាង ។ មា ងសទ្ៀត្ ផ្ខ្ែរកមពុជាសក្កាមក្បឈមមុខ្បញ្ញា បរសិ្ថា នជាសក្ចើនមុខ្

 
2 ដូចខាងល ើ 
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សទ្ៀត្ សៅកនុង រីបស់ពកួគាត់្៖ ការរចិរលិ ពីីការោុំ េុះសលើសចុំណុេះ និងការកាប់បុំផាល ញថ្ក្ពសឈើកុំពងុសកើន

ស ើង ក៏ ចូជាទ្ឹកជនំន់សកើត្មានកាន់ផ្ត្ញឹកញាប់ មា ងសោយសណាា ន ថី្នត្ុំបន់សនេះជា តី្ុំបន់ទាប ផ្ ល

សមបូរទ្ុំនប់ទាប ទ្សនលមានជក្មាលសខ្សោយ និងកងវេះក្បព័នធបងាូត្ទ្ឹកសចញពី  ី រតឹ្ផ្ត្សធវើបញ្ញា កាន់ផ្ត្ធៃន់ធៃរ

ស ើង  ។ ទាុំងអ្ស់សនេះ រមួទាុំងការសកើនស ើងថ្នទ្ឹកថ្ក្បផ្ លហូ្រចូលផ្ក្ស និងសុំណល់អ្ុំបិលសៅកនុងត្ុំបន់

ផ្កបរៗសនាេះ រឺមិនក្ត្ឹមផ្ត្សធវើឲ្យខ្ូច ល់ការបងកបសងកើននលក្សវូប ុសណាណ េះសនាេះសទ្ ប ុផ្នតសធវើឲ្យជវីតិ្ និងជវីភាព

រស់សៅរបស់កសិករផ្ខ្ែរសក្កាម ក្បឈមនឹងសក្គាេះថាន ក់កាន់ផ្ត្ខាល ុំង  ។ 

ការទ្ទ្ួលបានការអ្ប់រុំជាភាស្ថរបស់ជនជាត្ិស ើម ៖ 

ភាស្ថផ្ខ្ែររឺជាធាត្ុនសុំ ស៏ុំខាន់ថ្នអ្ត្តសញ្ញា ណ  ក្បថ្ពណី និងវបបធម៌របស់ផ្ខ្ែរកមពុជាសក្កាម  ។ រ ា

ធមែនចុាសវៀត្ណាមបានផ្ចងថា“ក្រប់ក្កុមជនជាត្ិភារត្ិច មានសិទ្ធិសក្បើក្បាស់ភាស្ថនិោយ និងសរសសរ

របស់ខ្លួន ស ើមបីរកាអ្ត្តសញ្ញា ណផាា ល់ខ្លួន និងសលើកកមពស់ទ្ុំសនៀមទ្មាល ប់ ការក្បត្ិបត្តិ ក្បថ្ពណី និងវបបធម៌

 ល៏អរបស់ខ្លួន”  ។ ក្បផ្ហ្លមួយទ្សវត្សរក៍នលងសៅ រោា ភិបាលសវៀត្ណាម បានអ្នញុ្ញា ត្ឲ្យសរៀនភាស្ថផ្ខ្ែរកនុង

ថាន ក់សរៀនស្ថលារ ា ចុំននួ ២ ឬ ៣សមា ង កនុងមួយសបាត ហ៍្ កនុងថាន ក់សរៀនផ្ លមានសិសសភារសក្ចើនជាពលរ ាផ្ខ្ែរ

សក្កាម  ។ ប ុផ្នតមានការសោទ្ក្បកាន់ថា កមែវធិីសនេះក្ត្វូបានអ្នវុត្តមិនសីុសងាវ ក់គាន  និងកនុងលកខណៈមិនសសែើ

ភាពគាន តាុំងពីស ើម បូំង ។ រោា ភិបាលសវៀត្ណាម មតងសហ្ើយមតងសទ្ៀត្ ហាមឃាត់្ពលរ ាផ្ខ្ែរសក្កាម មិនឲ្យ

យកសសៀវសៅសិកាពីក្បសទ្សកមពុជាចូលសៅក្បសទ្សសវៀត្ណាម សក្មាប់ឲ្យកូនសិសសរបស់ពកួគាត់្សរៀន

ភាស្ថ និងក្បវត្តិស្ថ្សតរបស់ខ្លួន  ។ សទាេះបីជាប ុនាែ នឆ្ន ុំងែីៗ សនេះ    សវៀត្ណាមបានសបាេះពមុពសសៀវសៅសិកាជា

ភាស្ថផ្ខ្ែរសក្មាប់យុវជន យុវនារ ី ផ្ខ្ែរសក្កាម កុំហុ្សសវយាករណ៍និងអ្កខរាវរិទុ្ធសកើត្មានជាហូ្រផ្ហ្ សក្ពាេះ

សសៀវសៅទាុំងសនាេះសរសសរសោយជនជាត្ិសវៀត្ណាម ផ្ លខ្វេះចុំសណេះ ងឹក្ត្ឹមក្ត្វូអ្ុំពីភាស្ថផ្ខ្ែរ ។ 

ជាការស្លើយត្បសៅនឹងភាពគាែ នកមែវធិីសិកាពហុ្ភាស្ថ និងស ើមបីរកាភាស្ថផ្ខ្ែរ ក្ពេះសងឃផ្ខ្ែរ

សក្កាមបានបសក្ងៀនភាស្ថផ្ខ្ែរតាមវត្តអារាម ។ សទាេះជាោ ងណា បុពវជតិ្ស្ថសនាផ្ លពាោមបសក្ងៀន

ភាស្ថផ្ខ្ែរកនុងវត្តតាមភូមិ បានជបួការជទំាស់ពីអាជ្ាធរមូលោា ន ផ្ លយក មាក្តា ១៩ និង ២០ ថ្នចាប់អ្ប់រុំ 

ឆ្ន ុំ ២០០៥ ស ើមបីហាមក្បាមការសទ្សនាស្ថសនាសៅតាមស្ថលាសរៀន និងក្រឹេះស្ថា នអ្ប់រុំសនសងសទ្ៀត្កនុង

ក្បសទ្សសវៀត្ណាម3  ។ ជាងសនេះសៅសទ្ៀត្ មានការសោទ្ក្បកាន់ថា បុពវជតិ្ស្ថសនាទាុំងសនេះក្ត្វូរងការរុំរាម

កុំផ្ហ្ង និងោប់ោក់ពនធនាគារ  ។ 

សោយស្ថរផ្ត្គាែ នកមែវធិីសិកាពហុ្ភាស្ថ និងការអ្ប់រុំសីុជសក្ៅជាភាស្ថជនជាត្ិស ើម យុវជនយុវ

នារ ីផ្ខ្ែរសក្កាមជាសក្ចើន មិនសចេះអាននិងសរសសរផ្ខ្ែរ  ។ កនុងសពជាមួយលគាន សនេះ យុវជន យុវនារ ីផ្ខ្ែរសក្កាម

 
3 A/HRC/28/66/Add.2, របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសសរភីាពស្ថសនា ឬជសំនឿ, Heiner Bielefeld, កថាខ្ណឌ  ៥០ ។ 
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ក៏ខ្វេះចុំសណេះ ងឹអ្ុំពីភាស្ថសវៀត្ណាមនងផ្ រ ។ ក្បការសនេះសធវើឲ្យសិសសមិនអាចសរៀនសូក្ត្បានក្រប់ក្គាន់ 

ក្សបសពលផ្ លយុវជន យុវនារ ីផ្ខ្ែរសក្កាមមានអ្ក្តាខ្ពស់ កនុងការសបាេះបងក់ារសិកាទាុំងសៅសកែងវយ័ សហ្ើយ

ការណ៍សនេះសធវើឲ្យរចិរលិ ល់ការសក្បើក្បាស់ភាស្ថផ្ខ្ែរសៅកនុងសហ្រមន៍  ។ 

ភាពខ្វេះការអ្ប់រុំខ្ពស់ ខ្វេះការបណដ ុេះបណាដ លជនំាញ និងជនំាញភាស្ថសវៀត្ណាម សធវើឲ្យយុវជន យុវ  

នារផី្ខ្ែរសក្កាមជាសក្ចើនមិនបានទ្ទ្ួលការងារលអផ្ លមានក្បាក់ផ្ខ្ខ្ពស់ និងសៅទ្ីបុំនតុ្ពកួគាត់្ក្ត្វូជាប់នងុវលិ

វល់កនុងភាពក្កីក្ក  ។  

សសរភីាពស្ថសនា និងជសំនឿ ៖ 

កនុងសពលផ្ លសសរភីាពស្ថសនា មានផ្ចងកនុងរ ាធមែនចុាសវៀត្ណាម ចាប់សតីពីស្ថសនានិងជសំនឿឆ្ន ុំ 

២០១៦ ោក់កុំហិ្ត្និងការរតឹ្ត្បិត្ោ ងត្ឹងផ្ត្ងសលើសសរភីាពស្ថសនា និងជសំនឿសក្មាប់ក្កុមស្ថសនា ជា

ពិសសសសក្មាប់អ្នកផ្ លមិនក្ត្វូបានរ ាទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ថាជាអ្ងគការស្ថសនា ឬអ្នកផ្ លមិនជាប់ពាក់ព័នធជា 

មួយអ្ងគការស្ថសនាផ្ លបានចុេះបចាី  ។ មិនផ្ត្ប ុសណាណ េះ អាជ្ាធររកាសិទ្ធិកនុងការឯកភាពឬប សិសធ សុំសណើ  

សុុំចុេះបចាីជាក្កុមស្ថសនា ឬក្បផ្កកជាក្បព័នធមិនក្ពមចុេះបចាីឲ្យពកួគាត់្ ឬពនារសពលយូរហួ្សសហ្ត្ុកនុង

ការចុេះបចាីសនេះ សោយយកសលសថា សនាេះជាផ្ នយុតាត ធិការរបស់ខ្លួន ស ើមបីការពារសនតិសុខ្ជាត្ិ និងឯកភាព

សងគម ។ សទាេះជាមានការរតឹ្ត្បិត្ោ ងសនេះកដី ក្ពេះសងឃផ្ខ្ែរសក្កាម ផ្ លក្បត្ិបត្តិតាមស្ថសនាក្ពេះពទុ្ធ សងរវាទ្ 

មិនក្ត្វូបានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ជាអ្ងគការស្ថសនាមួយសនាេះស ើយ  ។  

ក្បការសនេះសធវើឲ្យមាននលប េះពាល់ជាអ្វជិាមានជាសក្ចើន សៅសលើអ្នកក្បត្ិបត្តិស្ថសនាសនេះ  ។ ទ្សងវើ

របស់អាជ្ាធរផ្បបសនេះ រឺជាការបុំបិទ្សិទ្ធិមនសុស និងកិចេការពារោ ងសុំខាន់សក្មាប់បុពវជតិ្ទាុំងសនេះ  ។ អ្នក

កាន់ក្ពេះពទុ្ធស្ថសនាសងរវាទ្ផ្ លជាពលរ ាផ្ខ្ែរសក្កាម និងក្ពេះសងឃផ្ខ្ែរសក្កាមជបួក្បទ្េះជាក្បោុំនវូការរតឹ្ 

ត្បិត្កនុងការអានឯកស្ថរស្ថសនាផ្ លពាក់ព័នធ និងមិនអាចទ្ុកឯកស្ថរទាុំងសនាេះសៅបណាណ លយ័ ។ មា ង

សទ្ៀត្ ពកួគាត់្រងការទ្ប់ស្ថក ត់្មិនឲ្យផាល ស់បតូរព័ត្៌មានសៅវញិសៅមកជាមួយពលរ ាផ្ខ្ែរសក្កាមឯសទ្ៀត្ ។ ភាព

ខ្វេះការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់សនេះ បណាដ លឲ្យក្ពេះសងឃផ្ខ្ែរសក្កាម ជបួការលុំបាកកនុងការទ្ទ្ួលបានការអ្នញុ្ញា ត្ ឲ្យ

សរៀបចុំពិធីបន់ក្សន់ផ្បបស្ថសនា ពិធីបុណយសព ឬការជលួជលុផ្កលមអវត្តអារាមរបស់ពកួគាត់្4 ។ មិនផ្ត្

ប ុសណាណ េះ សោយស្ថរផ្ត្បញ្ញា សនេះ ពកួគាត់្រងការសរើសសអ្ើងនិងរុំរាមកុំផ្ហ្ង សោយមានករណីជាក្បព័នធថ្នការ

សងសឹក និងឈលបយកការណ៍សលើក្ពេះសងឃ និងសិសសរណក្ពេះសងឃទាុំងសនាេះ  ។  

បញ្ញា កងវល់ពាក់ព័នធនឹងការរតឹ្ត្បិត្ ផ្ លអាជ្ាធរោក់សលើក្កុមស្ថសនា ផ្ លមិនជាប់ពាក់ព័នធជា 

មួយអ្ងគការស្ថសនាណាមួយ កនុងការក្បត្ិបត្តិជសំនឿស្ថសនាជាសមូហ្ភាព បានកាល យជាកមែវត្ាុថ្នលខិិ្ត្

 
4 A/HRC/28/66/Add.2, របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសសរភីាពស្ថសនា ឬជសំនឿ, Heiner Bielefeld, ទ្ុំព័រទ្ី ៦ ។ 
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ទ្ុំនាក់ទ្ុំនងនាសពលងែីៗ សនេះ សៅកាន់រោា ភិបាលថ្នស្ថធារណរ ាសងគមនិយមសវៀត្ណាម (សូមសមើល AL VNM 

4/2022) ផ្ លមក ល់សពលសនេះ សយើងខ្្ុុំសៅផ្ត្មិនទាន់ទ្ទ្ួលបានការស្លើយត្បសៅស ើយ  ។  

កនុងសពលផ្ លសយើងខ្្ុុំមិនចងវ់ាយត្ថ្មលជាមុន សៅសលើភាពសុក្កឹត្ថ្នការសោទ្ក្បកាន់ទាុំងសនេះ សយើង

ខ្្ុុំសូមបងាា ញអ្ុំពីកតីកងវល់ោ ងខាល ុំង ចុំសពាេះអ្វីផ្ លអាចនាុំឲ្យមានការោប់ខ្លួនមនសុសតាមអ្ុំសពើចិត្ត និងការសធវើ

បាបពលរ ាផ្ខ្ែរសក្កាម សោយស្ថរផ្ត្សគាលសៅប្ងាក បសិទ្ធិសសរភីាពកនុងការបសចេញមត្ិរបស់ពកួគាត់្ និង

សិទ្ធិផ្ននកវបបធម៌ និងភាស្ថរបស់ជនជាត្ិស ើមផ្ខ្ែរសក្កាម ។ សយើងក៏មានកងវល់នងផ្ រ អ្ុំពីការប សិសធសិទ្ធិ

របស់ពលរ ាផ្ខ្ែរសក្កាម កនុងការកុំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណថាជាជនជាត្ិស ើម និងចាប់ ក្ពមទាុំងសគាលនសោបាយ

ផ្ លក្ត្វូបានោក់សចញ ចុំសពាេះការរុំលាយបចេូលខ្លួនកនុងសហ្រមន៍សោយបងខតិ្បងខ ំ ។ សយើងខ្្ុុំសូមបងាា ញកតី

កងវល់ោ ងខាល ុំង ចុំសពាេះការ កហូ្ត្ ធីលីពីពលរ ាផ្ខ្ែរសក្កាម និងការតាុំងទ្ីលុំសៅងែរីបស់ពកួគាត់្ ផ្ លពុុំមាន

ការសែ័ក្រចិត្ត ការយល់ក្ពម និងការក្ជាបព័ត្៌មានក្រប់ក្ជងុសក្ជាយជាមុន  ។  

សយើងខ្្ុុំសូមបងាា ញកតីបារមភនងផ្ រ ចុំសពាេះការរុំសលាភបុំពានសិទ្ធិសសរភីាពស្ថសនា ឬជសំនឿ និងរតឹ្ 

ត្បិត្សិទ្ធិរបស់ពកួគាត់្ កនុងបុពវសហ្ត្ុស្ថសនា ឬជសំនឿកនុងការសគារពបូជាការក្បត្បិត្តិ ការអ្នវុត្ត និងការ

បសក្ងៀន ។ ស ើមបីសោេះក្ស្ថយបញ្ញា ថ្នការសោទ្ក្បកាន់ោ ងធៃន់ទាុំងសនេះ សយើងខ្្ុុំសូមអ្ុំពាវនាវឲ្យមានការ

សសុើបអ្សងកត្ជាបនាា ន់ សោយឥត្លសមអៀង និងសោយមានក្បសិទ្ធភាពមួយ សៅសលើការសោទ្ក្បកាន់ថ្នការ

រុំសលាភបុំពានសិទ្ធិមនសុស និងការសធវើបាប  ចូផ្ លបានសលើកស ើង  ។ សយើងខ្្ុុំសូមសងកត់្ធៃន់ថា រាល់រសក្មាង

អ្ភិវឌ្ឍន៍ រួរទ្ទ្ួលស្ថគ ល់សិទ្ធិរបស់ជនជាត្ិស ើម កនុងការអាក្ស័យនលសលើ កី្បថ្ពណីរបស់ពកួគាត់្  ។ ការ 

អ្ភិវឌ្ឍសនេះសទ្ៀត្សស្ថត្ ក៏រួរសធវើស ើងសោយមានការសែ័ក្រចិត្ត និងយល់ក្ពម និងជនូ ណឹំងឲ្យបានក្រប់ក្ជងុ

សក្ជាយជាមុន ចុំសពាេះក្បជាពលរ ាជាមាេ ស់  ី និងក្ត្វូពិសក្គាេះសោបល់ជាមួយពលរ ាទាុំងសនាេះ អ្ុំពីនលប េះ

ពាល់សៅសលើពកួគាត់្ និងសិទ្ធិកនុងការទ្ទ្ួលបានសុំណងសមរមយ  ។ រសក្មាងនិងសសចកតសីសក្មចចិត្តទាុំងសនេះ 

រួរសធវើស ើងសោយឈរសលើសគាលការណ៍សគារពសិទ្ធិមនសុស សោយយកចិត្តទ្ុកោក់សលើវបបធម៌របស់ជនជាត្ិ

ស ើម សលើកសាួយការចូលរមួរបស់ពកួគាត់្ និងនតល់ជាក្បសោជន៍ ល់ចុំសណេះ ងឹ និងជនំាញរបស់ពកួគាត់្  ។   

ពាក់ព័នធនឹងអ្ងគសហ្ត្ុ និងកតីកងវល់ ចូផ្ លបានសោទ្ក្បកាន់ខាងសលើ សូមសោងសៅសមើលឧបសមព័នធ

សតីពីសសចកដីសោងសៅនឹងចាប់សិទ្ធិមនសុសអ្នតរជាត្ិ ភាា ប់មកជាមួយលខិិ្ត្សនេះ សោយក្សងល់ខិិ្ត្ុបករណ៍

សិទ្ធិមនសុសអ្នតរជាត្ិ និងបទ្ោា នពាក់ព័នធនឹងការសោទ្ក្បកាន់ទាុំងសនេះ ។ សយើងខ្្ុុំសចញសសចកតីអ្ុំពាវនាវសនេះ រឺ

ស ើមបីការពារសិទ្ធិរបស់បុរគលផ្ លមានរាយនាមខាងស ើម កុុំឲ្យពកួគាត់្រងការខ្ូចខាត្ផ្ លមិនអាចជសួ

ជលុបាន សហ្ើយសោយគាែ នបុសរនិចេ័យ ចុំសពាេះសសចកដីសសក្មចតាមនលូវចាប់ជាយថាសហ្ត្ុណាមួយស ើយ ។ 
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សោយស្ថរវាជាការទ្ទ្ួលខ្សុក្ត្វូរបស់សយើងខ្្ុុំ  ចូមានផ្ចងកនុងអាណត្តិផ្ លនតល់ជនូសយើងខ្្ុុំសោយ

ក្កុមក្បឹកាសិទ្ធិមនសុស ស ើមបីសវេះផ្សវងរកការបុំភលឺសៅសលើករណីទាុំងអ្ស់ ផ្ លសររាយការណ៍ឲ្យសយើងខ្្ុុំ ងឹ 

សយើងខ្្ុុំសផ្មតងការ ងឹរុណចុំសពាេះការតាមោនរបស់ឯកឧត្តម សលើបញ្ញា ខាងសក្កាមសនេះ ៖ 

១) សូមនតល់ព័ត្៌មានបផ្នាមណាមួយ និង/ឬមត្ិសោបល់ ផ្ លឯកឧត្តមអាចមាន សៅសលើការសោទ្

ក្បកាន់ ចូផ្ លបានជក្មាបជនូខាងសលើ  ។  

២) សូមឯកឧត្តមពនយល់ ថាសត្ើរោា ភិបាលរបស់ឯកឧត្តមនឹងោត់្ការោ ង ចូសមតច ស ើមបីធានាថា ជន

ជាត្ិស ើមផ្ខ្ែរសក្កាម ពិត្ជាសធវើសោយសែ័ក្រចិត្ត មានការយល់ក្ពមជាមុន និងទ្ទ្ួលបានព័ត្៌មានក្រប់

ក្ជងុសក្ជាយជាមុន សពលរោា ភិបាលនតល់សមបទានសលើ ធីលីរបស់ពកួគាត់្ សក្មាប់សមបទានសស ាកិចេ 

និងការអ្ភិវឌ្ឍន៍ រមួទាុំងព័ត្៌មានអ្ុំពីថា សត្ើរោា ភិបាលបានសបើកឲ្យមានកិចេពិភាកាពិសក្គាេះសោបល់

ជាមួយសហ្រមនជ៍នជាត្ិស ើម ផ្ លរងនលប េះពាល់ពីរសក្មាង សីមបទានសនេះនង  ។ សបើពិត្ជា

 សូចនេះផ្មន សូមនតល់ព័ត្៌មានលមអិត្ រមួទាុំងកាលបរសិចេទ្ និងលទ្ធនលថ្នកិចេពិភាកាពិសក្គាេះសោបល់

ទាុំងសនេះ និងសបើអាចសធវើសៅបាន សូមនតល់ព័ត្៌មានអ្ុំពីវធិានការនតល់សុំណង ផ្ លក្ត្វូអ្នវុត្តសក្មាប់

អ្នករងសក្គាេះ សោយមានការវាយត្ថ្មលសោយសមរមយតាមទ្ីកផ្នលងនិងសពលសវលាចុំសពាេះ ធីលីនិងក្ទ្ពយ

សមបត្តិរបស់ពកួគាត់្ ផ្ លក្ត្វូបានបាត់្បង ់ ។  

៣) សូមនតល់ព័ត្៌មានអ្ុំពីវធិានការ ផ្ លអ្នវុត្តស ើមបីសោេះក្ស្ថយបញ្ញា ថ្នការោប់ខ្លនួសោយបងខ ំនិង 

ការសធវើបាបជនជាត្ិស ើមផ្ខ្ែរសក្កាម  ចូផ្ លបានសោទ្ក្បកាន់ទាុំងសនាេះ ផ្ លពកួគាត់្ក្ត្វូរងអ្ុំសពើទាុំង

សនេះ សោយស្ថរផ្ត្សកមែភាពត្ស ូមត្ិស ើមបីសិទ្ធិមនសុស និងសោយសនតិវធិរីបស់ពកួគាត់្ ក្ពមទាុំងសបើ

អាចសធវើសៅបាន សូមនតល់លទ្ធនលថ្នការសសុើបអ្សងកត្ ឬការសសុើបសួរតាមនលូវត្ុលាការ ឬសោយម្នតី

ពាក់ព័នធណាមួយ ផ្ លបានសកើត្មានស ើង ពាក់ព័នធនឹងការសោទ្ក្បកាន់ ចូផ្ លបានសលើកស ើងទាុំង

សនាេះ  ។ សបើគាែ នការសសុើបអ្សងកត្ណាមួយ ក្ត្វូបានសធវើស ើងសនាេះសទ្ សូមសមតាត ពនយល់ ថាសត្ើមកអ្ុំពី

មូលសហ្ត្ុអ្វី  ។  

៤) សូមនដល់ព័ត្៌មានអ្ុំពីវធិានការផ្ លរោា ភិបាលបានអ្នវុត្ត កនុងការធានាថា សហ្រមន៍ជនជាត្ិភារ 

ត្ិចចក្មុេះសៅសវៀត្ណាម រមួទាុំងជនជាត្ិស ើមនង អាចសក្បើក្បាស់សិទ្ធិកនុងការកុំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណ

របស់ពកួគាត់្សោយសសរ ីអាចចូលរមួកនុងជវីភាពវបបធម៌សៅតាមការសពញចិត្តរបស់ខ្លួន អាចចូលរមួ

កនុងសកមែភាពអ្ប់រុំ និងក្បត្ិបត្តិស្ថសនា ឬជសំនឿ និងទ្ុំសនៀមទ្មាល ប់របស់ខ្លួន សោយគាែ នការភ័យខាល ច

ពីការសរើសសអ្ើង  ។  

៥) សូមនតល់ព័ត្៌មានអ្ុំពីចុំណាត់្ការ ផ្ លក្ត្វូបានអ្នវុត្តសោយរោា ភិបាលរបស់ឯកឧត្តម កនុងការ 

ធានាថា រាល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនសុសទាុំងអ្ស់ រមួទាុំងអ្នកការពារសិទ្ធិជនជាត្ិស ើមនង អាចបុំសពញ
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កិចេការរបស់ខ្លួនសោយសុវត្ាិភាព និងកនុងបរោិកាស ម៏ានអ្ុំ សណាយនល និងអាចសធវើសកមែភាព

របស់ខ្លួនសោយគាែ នការភ័យខាល ចពីការសងសឹក ឬការសរើសសអ្ើង សោយអ្នសុលាមតាមកាត្ពវកិចេសិទ្ធិ

មនសុសអ្នតរជាត្ិរបស់ក្បសទ្សសវៀត្ណាម  ។  

៦) សូមនដល់ព័ត្៌មានអ្ុំពីវធិានការផ្ លអ្នវុត្ត ស ើមបីធានាថាសហ្រមនជ៍នជាត្ិស ើម  ផ្ លក្ត្វូបាន

តាុំងទ្ីលុំសៅងែ ីបានទ្ទ្ួលសសវាផ្ងទាុំសុខ្ភាពទាន់សពលសវលា និងក្រប់ក្គាន់  ។  

៧) សូមនតល់ព័ត្៌មានអ្ុំពីវធិានការ ផ្ លោក់សចញស ើមបីធានាថា ជនជាត្ិស ើមផ្ខ្ែរសក្កាមអាចអ្នវុត្ត

សិទ្ធិសសរភីាពរបស់ខ្លួន កនុងការទ្ទ្ួលបានការអ្ប់រុំផ្ លពាក់ព័នធ និងផ្បបវបបធម៌របស់ខ្លួនឲ្យបាន

សមក្សប រមួទាុំងរុណភាពអ្ប់រុំជាភាស្ថរបស់ពកួសរនងផ្ រ ទាុំងសៅតាមស្ថលារ ានិងឯកជន  ។ 

សូមពនយល់នង អ្ុំពីមូលសហ្ត្ុ ថ្នការហាមឃាត់្មិនឲ្យយកសសៀវសៅសិកាពីក្បសទ្សកមពុជាសៅ

សិកាភាស្ថ និងក្បវត្តិស្ថ្សតផ្ខ្ែរកមពុជាសក្កាម  ។  

៨) សូមពិពណ៌នាអ្ុំពីវធិានការ ផ្ លមានជាសគាលនសោបាយចាប់ បទ្បបចាត្តិ និងការោត់្ផ្ចងកនុង

ស្ថា ប័ន ផ្ លរោា ភិបាលឯកឧត្តមបានពិោរណា កនុងកិចេការពារ និងទ្ទ្ួលស្ថគ ល់សិទ្ធិរបស់សហ្រមន៍

ស្ថសនាផ្ លបានចុេះបចាី  និងមិនបានចុេះបចាី  ជាពិសសសសិទ្ធិកនុងការក្បត្ិបត្តិស្ថសនានិងជសំនឿ

របស់ពកួគាត់្ កនុងការសគារពបូជា ការក្បត្ិបត្តិ ការអ្នវុត្ត និងការបសក្ងៀន  ចូមានផ្ចងកនុងមាក្តា ១៨ 

ថ្នអ្នសុញ្ញា អ្នតរជាត្ិសដីពីសិទ្ធិពល ា និងសិទ្ធិនសោបាយ  ។  

សយើងខ្្ុុំរងោ់ុំការស្លើយត្បសនេះពីឯកឧត្តម កនុងរយៈសពល ៦០ ថ្ងៃ  ។ សលើសពីរយៈសពលសនេះ លខិិ្ត្

ទ្ុំនាក់ទ្ុំនងសនេះ និងរាល់ការស្លើយត្បណាមួយ ផ្ លទ្ទ្ួលបានពីរោា ភិបាលឯកឧត្តម នឹងក្ត្វូនសពវនាយជា   

ស្ថធារណៈ តាមរយៈសរហ្ទ្ុំព័រផ្ លរាយការណ៍អ្ុំពីលខិិ្ត្ទ្ុំនាក់ទ្ុំនងទាុំងសនេះ  ។ ឯកស្ថរទាុំងសនេះក៏នឹងក្ត្វូ

បសចេញជាស្ថធារណៈនងផ្ រ សៅកនុងរបាយការណ៍ជាក្បោុំ ផ្ លក្ត្វូបងាា ញចុំសពាេះក្កុមក្បឹកាសិទ្ធិ     

មនសុស  ។  

ក្សបសពលផ្ លសយើងខ្្ុុំកុំពងុរងោ់ុំចសមលើយត្ប សយើងខ្្ុុំសូមសសនើថា រាល់វធិានកាបសណាត េះអាសននណា

មួយផ្ លោក់សចញ ស ើមបីរារាុំងការរុំសលាភបុំពាន ចូផ្ លបានសោទ្ក្បកាន់ណាមួយ និងការបងាក រកុុំឲ្យវា

សកើត្ស ើងជាងែ ីនិងសៅកនុងករណីផ្ លការសសុើបអ្សងកត្គាុំក្ទ្ ឬសនិនោា នថា   ការសោទ្ក្បកាន់ទាុំងសនាេះ រឺជា

ការសោទ្ក្ត្វូ ស ើមបីធានាអ្ុំពីការទ្ទ្ួលខ្ុសក្ត្វូរបស់បុរគលណាមួយ(ឬសក្ចើន) ផ្ លទ្ទ្ួលខ្ុសក្ត្វូ ចុំសពាេះ

ការរុំសលាភបុំពាន  ចូបានសោទ្ក្បកាន់ទាុំងសនាេះ  ។  

ជាងសនេះសៅសទ្ៀត្ សយើងខ្្ុុំសូមជក្មាបជនូរោា ភិបាលរបស់ឯកឧត្ដមថា សក្កាយពីបានបចាូនព័ត្៌មាន

ផ្ លមានកនុងទ្ក្មង ់ ថ្នលខិិ្ត្ទ្ុំនាក់ទ្ុំនងបចេុបបននសនេះ សៅកាន់រោា ភិបាលរបស់ឯកឧត្តមរចួ  ក្កុមការងារ 

ផ្ននកការឃុុំខ្លួនសោយបុំពាន អាចបចាូនសុំណុុំ សរឿងសនេះ សៅតាមរយៈនីត្ិវធិជីាក្បក្កត្ីរបស់ខ្លួនស ើមបីផ្សវងរក
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ការពិត្ អ្ុំពីថាសត្ើការ កហូ្ត្សសរភីាពសនាេះ សធវើស ើងសោយបុំពានឬសទ្  ។ លខិិ្ត្ទ្ុំនាក់ទ្ុំនងបចេុបបននសនេះ រឺពុុំ

ផ្មនជាការសធវើបុសរនិចេ័យសៅសលើរុំនិត្របស់ក្កុមការងារ ផ្ននកការឃុុំខ្លួនសោយបុំពាន ផ្ លនឹងមានសៅសពល

ខាងមុខ្សនាេះស ើយ  ។  

សូមឯកឧត្ដមទ្ទ្ួលយកនវូសសចកតីសគារព ខ៏្ពស់ខ្ពស់អ្ុំពីសយើងខ្្ុុំ  ។ 

 

José Francisco Cali Tzay 

អ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសិទ្ធិពលរ ាជនជាត្ិស ើម 

Mumba Malila 

អ្នកុ្បធានថ្នក្កុមការងារផ្ននកការឃុុំខ្លួនសោយបុំពាន 

Alexandra Xanthaki 

អ្នករាយការណ៍ពិសសសសលើវស័ិយសិទ្ធិវបបធម៌ 

Farida Shaheed 

អ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសិទ្ធិអ្ប់រុំ 

Tlaleng Mofokeng 

អ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសិទ្ធិជនក្រប់របូកនុងការទ្ទ្ួលបាន 

សដងោ់ខ្ពស់បុំនតុ្ផ្ននកសុខ្ភាពនលូវកាយនិងនលូវចិត្ត 

Mary Lawlor 

អ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសិទ្ធិអ្នកការពារសិទ្ធិមនសុស 

Nazila Ghanea 

អ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសសរភីាពស្ថសនា ឬជសំនឿ 

ឧបសមព័នធ 

       សសចកដីសោងសៅចាប់សិទ្ធិមនសុសអ្នតរជាត្ ិ 

 

ពាក់ព័នធសៅនឹងអ្ងគសហ្ត្ុ និងបញ្ញា  ចូផ្ លបានសោទ្ក្បកាន់ខាងសលើ សយើងខ្្ុុំសូមទាញការោប់

អារមែណ៍របស់រោា ភិបាលឯកឧត្តមសៅនឹងចាប់  ទ្ុំសនៀមទ្ុំលាប់ និងបទ្ោា ន  សិទ្ធិមនសុសអ្នតរជាត្ិជាធរមាន 

ក៏ ចូជាការផ្ណនាុំរួរទ្ុកចិត្តបានកនុងការបកក្ស្ថយ  ។ 

សយើងខ្្ុុំសូមសសនើឲ្យរោា ភិបាលរបស់ឯកឧត្តម ពិនិត្យសមើល មាក្តា ១៩ ថ្នសសចកដីក្បកាសសកលសតីពី

សិទ្ធិមនសុស និងអ្នសុញ្ញា អ្នតរជាត្ិសតីពីសិទ្ធិពលរ ា និងសិទ្ធិនសោបាយ ផ្ លរោា ភិបាលសវៀត្ណាមបានសធវើ

សោេ ប័ន កាលពីថ្ងៃទ្ី ២៤ ផ្ខ្កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ១៩៨២ ផ្ លធានាសិទ្ធិកនុងការទ្ទ្ួលបានសសរភីាពផ្ននករុំនិត្ និងការ

បសចេញមត្ ិ  ។ សសរភីាពកនុងការបសចេញមត្ិ រឺជាសរសរសដមភថ្នក្បជាធិបសត្យយ ផ្ លអ្នញុ្ញា ត្ឲ្យបុរគល 

និងក្កុមមនសុស ស ើមបីសក្បើក្បាស់សិទ្ធិមនសុស និងសសរីភាពទាុំងឡាយ ។  
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សយើងខ្្ុុំសូមសសនើឲ្យរោា ភិបាលរបស់ឯកឧត្តមពិនិត្យសមើលមាក្តា ៣ ថ្នសសចកតីក្បកាសជាសកល សតីពី

សិទ្ធិមនសុស និងមាក្តា ៩ ថ្នអ្នសុញ្ញា អ្នតរជាត្ិសតីពីសិទ្ធិពលរ ា និងសិទ្ធិនសោបាយ ផ្ លផ្ចងថា ជនក្រប់របូ

មានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានសសរភីាព និងសនតិសុខ្ផាា ល់ខ្លួន  ។ មាក្តា ៩ ថ្នអ្នសុញ្ញា អ្នតរជាត្ិសតីពីសិទ្ធិពលរ ា និង

សិទ្ធិនសោបាយ ផ្ចងបផ្នាមសទ្ៀត្ថា គាែ នជនណាមាន ក់ក្ត្វូកាល យជាកមែវត្ាុថ្នការោប់ ឬឃុុំខ្លួនសោយបុំពាន

សនាេះស ើយ  ។ គាែ នជនណាមាន ក់ក្ត្វូសរ កហូ្ត្សសរភីាពរបស់ខ្លួន សលើកផ្លងផ្ត្ការ កហូ្ត្សសរភីាពសនាេះ 

សធវើស ើងសោយមានសហ្ត្ុនលក្ត្ឹមក្ត្វូ និងអ្នសុលាមតាមនីត្ិវធិី ផ្ លមានផ្ចងកនុងចាប់ជាធរមាន  ។  

សោងតាមសសចកតីសសក្មចសលខ្ ១០ សតីពីសុំណងសក្មាប់ការ កហូ្ត្សសរភីាពសោយបុំពាន រាល់

ជនរងសក្គាេះថ្នការ កហូ្ត្សសរភីាពសោយបុំពាន ក្ត្វូផ្ត្ទ្ទ្ួលបានសិទ្ធិផ្ លមានផ្ចងត្ក្មវូឲ្យអាជ្ាធរជាត្ិ

មានសមត្ាកិចេនតល់សុំណងភាល មៗ និងក្រប់ក្គាន់ ឲ្យសមមាក្ត្សៅនឹង ទ្មៃន់ថ្នការរុំសលាភបុំពាន និងការខ្ចូ

ខាត្ផ្ លជនរងសក្គាេះរងទ្ទ្លួ5  ។  

សយើងខ្្ុុំសូមបញ្ញា ក់ជាងែថីា មាក្តា ៥ ថ្នសសចកតីក្បកាសជាសកលសតីពីសិទ្ធិមនសុស និងមាក្តា ៧ ថ្ន

អ្នសុញ្ញា អ្នតរជាត្ិសតីពីសិទ្ធិពលរ ា និងសិទ្ធិនសោបាយ ហាមោច់ខាត្ចុំសពាេះអ្ុំសពើទារណុកមែ និងអ្ុំសពើសឃារ 

សៅ និងអ្មនសុសធម៌ ថ្ទ្សទ្ៀត្ ឬ ការក្បក្ពឹត្តិផ្បបបនាា បបសនាា ក ឬ        ការោក់ទ្ណឌ កមែ ។ អ្នសុញ្ញា អ្នតរ

ជាត្ិសតីពីសិទ្ធិពលរ ា និងសិទ្ធិនសោបាយ ផ្ចងថា “គាែ នជនណាមាន ក់ក្ត្វូកាល យជាកមែវត្ាុថ្នការសធវើទ្រណុកមែ ឬ

អ្ុំសពើសឃារសៅ ភាពអ្មនសុសធម៌ ឬការក្បក្ពឹត្តិផ្បបបនាា បបសនាា ក ឬការោក់ទ្ណឌ កមែ” សនាេះស ើយ  ។ មិន

ផ្ត្ប ុសណាណ េះ មាក្តា ២ ថ្នសនធិសញ្ញា ក្បឆ្ុំងអ្ុំសពើទារណុឌ កមែ និងការក្បក្ពឹត្តិសឃារសៅ អ្មនសុសធម៌ ឬអ្ុំសពើ

ផ្បបបនាា បបសនាា ក ឬការោក់ទ្ណឌ កមែ ផ្ចងបផ្នាមសទ្ៀត្ថា រ ាជាភារីនីមួយៗថ្នកិចេក្ពមសក្ពៀងសនេះ ក្ត្វូោត់្

វធិានការឲ្យមានក្បសិទ្ធភាពផ្ននកចាប់ រ ាបាល ត្ុលាការ និងវធិានការ ថ្ទ្សទ្ៀត្ ស ើមបីការពារកុុំឲ្យអ្ុំសពើទា

រណុឌ កមែ សកើត្មានស ើងកនុងផ្ ន  ីផ្ លសាិត្សក្កាមយុតាត ធិការរបស់ខ្លួន  ។ មាក្តា ១២ ថ្នសនធិសញ្ញា ក្បឆ្ុំង

អ្ុំសពើទារណុឌ កមែ និងការក្បក្ពឹត្តអ្ុំសពើសឃារសៅ អ្មនសុសធម៌ ឬអ្ុំសពើផ្បបបនាា បបសនាា ក ឬការោក់ទ្ណឌ កមែ 

ត្ក្មវូឲ្យរ ាជាភារីនីមួយៗធានាឲ្យបានថា អាជ្ាធរមានសមត្ាកិចេរបស់ខ្លួនោត់្វធិានការសសុើបអ្សងកត្ភាល មៗ 

និងសោយឥត្លសមអៀង កាលណាមានសហ្ត្ុនលសមក្សបផ្ លអាចរួរឲ្យសជឿបានថាអ្ុំសពើទារណុឌ កមែណាមួយ 

បានក្បក្ពឹត្តស ើងសៅកនុងផ្ ន ណីាមួយ សក្កាមផ្ នយុតាត ធិការរបស់ខ្លួន  ។  

សយើងខ្្ុុំក៏សូមទាញការោប់អារមែណ៍របស់រោា ភិបាលឯកឧត្តម សៅនឹងមាក្តា ១២ សនាេះ រមួនឹងមាក្តា 

២.២ ថ្នអ្នញុ្ញា អ្នតរជាត្ិសតីពីសិទ្ធិសស ាកិចេនិងសងគម ផ្ លក្បសទ្សសវៀត្ណាមបានចុេះហ្ត្ាសលខាកាលពីថ្ងៃទ្ី 

២៤ ផ្ខ្ កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ១៩៨២ ផ្ លផ្ចងអ្ុំពីសិទ្ធិរបស់ជនក្រប់របូ រមួទាុំងអ្នកសទាស និងអ្នកជាប់ឃុុំ កនុងការទ្ទ្ួល

 
5 A/HRC/45/16, Annex I, para. 7 
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បានសតងោ់ខ្ពស់បុំនតុ្ថ្នសុខ្ភាពនលូវកាយ និងនលូវចិត្ត  ។សៅកនុងមត្ិទ្ូសៅសលខ្ ១៤ របស់ខ្លួន រណៈកមាែ ធិការ

សតីពីសិទ្ធិសស ាកិចេ សងគមកិចេ និងវបបធម៌បញ្ញា ក់ថា “រ ាទាុំងឡាយ ក្ត្វូមានកាត្ពវកិចេសគារពសិទ្ធិផ្ននកសុខ្ភាព 

សោយមិនក្ត្វូប សិសធឬរតឹ្ត្បិត្ការទ្ទ្ួលបានសសវាសនេះ ចុំសពាេះជនក្រប់របូ រមួទាុំងអ្នកសទាស ឬ អ្នកជាប់ឃុុំ

នង ស ើមបីពកួគាត់្ទ្ទ្ួលបានសសវាបងាក រ ពាបាល ការកាត់្បនាយការឈឺោប់ផ្ននកសុខ្ភាព”  ។ 

បផ្នាមសលើសនេះ សយើងខ្្ុុំសូមសសនើឲ្យរោា ភិបាលឯកឧត្តម ពិនិត្យសមើលវធិាន មា ន់ផ្ លឡា (Mandela 

Rules) ផ្ លក្ត្វូបានអ្នម័ុត្ជាឯកចេនាសោយមហាសននិបាត្អ្ងគការសហ្ក្បជាជាត្ិ (A/RES/70/175) 

ផ្ លទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ការទ្ទ្ួលខ្ុសក្ត្វូរបស់រ ាទាុំងឡាយ កនុងការនតល់ការផ្ងទាុំសុខ្ភាពសក្មាប់អ្នកសទាស

សោយឥត្រិត្ថ្ងល និងសោយគាែ នការសរើសសអ្ើង (វធិាន ២៤) សោយយកចិត្តទ្ុកោក់ជាពិសសសសៅ ល់អ្នក

ទាុំងឡាយផ្ លក្ត្វូការការផ្ងទាុំសុខ្ភាព ពិសសសជាោុំបាច់ ឬអ្នកផ្ លមានបញ្ញា សុខ្ភាព ផ្ លរារាុំង ល់

ការស្ថត រនីត្ិសមបទារបស់ខ្លួន (វធិាន ២៥) និងបញ្ញា ក់ថាអ្នកសទាសផ្ លក្ត្វូការការពាបាលជាពិសសស ក្ត្វូ

ផ្ត្ទ្ទ្ួលបានការ កឹបចាូនសៅស្ថា ប័នឯកសទ្សណាមួយ ឬសៅមនាីរសពលសីុវលិ (វធិាន ២៧) ។ 

  ជាងសនេះសៅសទ្ៀត្ សយើងខ្្ុុំសូមសោងសៅរបាយការណ៍របស់អ្ត្ីត្អ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសិទ្ធិ

ជនក្រប់របូ កនុងការទ្ទ្ួលបានសដងោ់ខ្ពស់បុំនតុ្ផ្ននកសុខ្ភាពនលូវកាយ និងនលូវចិត្ត ផ្ លកនុងសនាេះ សលាកបាន

សោងសៅនឹងអ្ងគសហ្ត្ុ ផ្ លថា “កនុងបរបិទ្ថ្នការរតឹ្ត្បិត្ និងការ កហូ្ត្សសរភីាព ការរុំសលាភបុំពានសិទ្ធិ

សុខ្ភាព សក្ជៀត្ផ្ក្ជក ល់ការធានាឲ្យមានការជនំុុំជក្មេះកដីសោយយុត្តិធម៌ ការហាមឃាត់្ការឃុុំខ្លួនសោយ

បុំពាន និងអ្ុំសពើទារណុកមែ និងទ្ក្មងថ់្នអ្ុំសពើសឃារសៅសនសងសទ្ៀត្ ការក្បក្ពឹត្តផិ្បបអ្មនសុសធម៌ ឬការ

បនាា បបសនាា ក និងការសក្បើក្បាស់សិទ្ធិរស់រានមានជវីតិ្” និងថាការរុំសលាភបុំពានសិទ្ធិសុខ្ភាព ផ្ លសកើត្ស ើង

ទាុំងជាបុពវសហ្ត្ុ និងនលវបិាកថ្នការរតឹ្ត្បិត្ និងការ កហូ្ត្សសរភីាព”6 ។ គាត់្ក៏បានសងកត់្ធៃន់ថា “សក្មាប់

សិទ្ធិទ្ទ្ួលបានសុខ្ភាពសៅមនាីរឃុុំឃាុំង មណឌ លផ្ងទាុំសុខ្ភាព ទ្ុំនិញ និងសសវាក្ត្វូផ្ត្មាន អាចសក្បើក្បាស់

បាន អាចទ្ទ្ួលយកបាន និងមានរុណភាពលអ”7  ។ មិនផ្ត្ប ុសណាណ េះ អ្នករាយការណ៍ពិសសសបានជក្មុញឲ្យរ ា

ទាុំងឡាយក្ត្វូផ្ត្“អ្នវុត្តឲ្យបានសពញសលញតាម និងអ្នវុត្តតាម វធិានផ្ណលសុន មា ន់ផ្ លឡា (Nelson 

Mandela Rules) ជាពិសសសពាក់ព័នធនឹងការនដល់ការផ្ងទាុំសុខ្ភាពកនុងពនធនាគារ” 8 ។ 

មា ងវញិសទ្ៀត្ សយើងខ្្ុុំសូមបញ្ញា ក់ជាងែ ីអ្ុំពីសសចកដីសោងសៅនឹងមត្ិទ្ូសៅសលខ្ ១៤ ថ្ន រណៈកមាែ ធិ

ការសតីពីសិទ្ធិសស ាកិចេ សងគមកិចេ និងវបបធម៌ ផ្ លបញ្ញា ក់ថាសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានសុខ្ភាព មាននវូធាត្ុនសុំផ្ លពាក់

 
6 របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសិទ្ធិជនក្រប់របូកនុងការទ្ទ្ួលបានសតងោ់ខ្ពស់បុំនតុ្ផ្ននកសុខ្ភាពនលូវកាយ និងនលូវ

ចិត្ត A/HRC/38/36, កថាខ្ណឌ  ១៨  ។ 
7  ចូខាងសលើ កថាខ្ណឌ  ៣៤  ។ 
8  ចូខាងសលើ កថាខ្ណឌ  ៩៨ (ក)  ។ 
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ព័នធគាន សៅវញិសៅមក និងសុំខាន់ៗ ចូត្សៅសនេះ៖ វត្តមាន       លទ្ធភាពកនុងការទ្ទ្ួលបាន ភាពអាចទ្ទ្ទ្ួលយក

បាន និងរុណភាពថ្នសសវា (GC 14 កថាខ្ណឌ  ១២)  ។ ជាពិសសស សយើងខ្្ុុំសូមសងកត់្ធៃន់ថា ធាត្ុនសុំថ្នលទ្ធ

ភាពកនុងការទ្ទ្ួលបានសសវាសុខ្ភាពសនេះ ផ្ លមានផ្ននកថ្នការទ្ទ្ួលបានសសវាសោយគាែ នការសរើសសអ្ើង និង

ទ្ទ្ួលបានសោយផាា ល់ កនុងចុំសណាមផ្ននក ថ្ទ្សទ្ៀត្  ។ ពាក់ព័នធនឹងចុំណុចសនេះ រណៈកមាែ ធិការសតីពីសិទ្ធិសស ា

កិចេ សងគមកិចេ និងវបបធម៌ បញ្ញា ក់ថា កនុងការ ការពារ រមួមាន ករណីយកិចេរបស់រ ាទាុំងឡាយ កនុងការោត់្

វធិានការ កនុងកិចេការពារក្កុមកនុងសងគមផ្ លងាយរងសក្គាេះ ឬផ្ លក្ត្វូសរសមើលរុំលងទាុំងអ្ស់ (GC 14 កថា

ខ្ណឌ  ៣៥) ។    

ជាងសនេះសៅសទ្ៀត្ រណៈកមាែ ធិការសតីពីសិទ្ធិសស ាកិចេ សងគមកិចេ និងវបបធម៌ បញ្ញា ក់ថាសិទ្ធិសុខ្ភាព 

មានសកាដ បទ្ូលាយសៅសលើកតាត សងគម-សស ាកិចេ ផ្ លសលើកសាួយលកខខ្ណឌ ផ្ លមនសុសអាចសសក្មចបានជវីតិ្

ផ្ លមានសុខ្ភាពលអ និងពក្ងកីសៅ ល់កតាត កុំណត់្សុំខាន់ៗផ្ននកសុខ្ភាព  ចូជាមាូបអាហារ និងអាហារបូត្ា

មភ លុំសៅឋាន ការទ្ទ្ួលបានទ្ឹកស្ថអ ត្ផ្ លមានសុវត្ាិភាព និងអាច កឹជចាូនបាន និងអ្នាម័យក្រប់ក្គាន់ ស្ថា ន

ភាពការងារផ្ លមានសុវត្ាិភាព និងផាសុខ្ភាព និងបរោិកាសផ្ លមានផាសុខ្ភាពមួយ (GC 14 កថាខ្ណឌ  

៤)  ។ ពាក់ព័នធនឹងករណីសនេះផ្ រ រណៈកមាែ ធិការសនេះបកក្ស្ថយអ្ុំពីសិទ្ធិសុខ្ភាព  ចូមានកុំណត់្និយមន័យ

កនុងមាក្តា ១២.១ ផ្ លជាសិទ្ធិោច់ខាត្ ផ្ លសកាត បមិនក្ត្ឹមផ្ត្ការទ្ទ្ួលបានសសវាផ្ងទាុំសុខ្ភាពទាន់សពល

សវលា និងក្រប់ក្គាន់ផ្ត្ប ុសណាណ េះសនាេះសទ្ រឺមានទាុំងការកុំណត់្សុំខាន់ៗសនសងសទ្ៀត្អ្ុំពីសុខ្ភាព  ចូជាការ

ទ្ទ្ួលបានទ្ឹកស្ថអ ត្ផ្ លមានសុវត្ាិភាព និងអាច កឹជចាូនបាន និងអ្នាម័យក្រប់ក្គាន់ ការនគត់្នគងច់ុំណីអាហារ

ក្រប់ក្គាន់ និងមានសុវត្ាិភាព    អាហារបូត្ាមភ និងលុំសៅឋាន ស្ថា នភាពកផ្នលងការងារផ្ លមានផាសុខ្ភាព និង 

បរោិកាសលអ និងការទ្ទ្លួបានការអ្ប់រុំពាក់ព័នធនឹងសុខ្ភាព និងព័ត្៌មានអ្ុំពីសុខ្ភាព (GC 14 កថាខ្ណឌ  

១១)  ។ 

សយើងខ្្ុុំក៏សូមឲ្យរោា ភិបាលឯកឧត្តមពិនិត្យសមើលកាត្ពវកិចេរបស់ក្បសទ្សសវៀត្ណាម  ចូមានផ្ចង

កនុងមាក្តា ១៣ ថ្នអ្នសុញ្ញា អ្នតរជាត្ិសតីពីសិទ្ធិសស ាកិចេ សងគមកិចេ និងវបបធម៌ ផ្ លការពារសិទ្ធិរបស់ជន

ក្រប់របូកនុងការទ្ទ្ួលបានការអ្ប់រុំ  ។ មាក្តា ១៣(២)  ចូផ្ លបានបញ្ញា ក់សោយរណៈកមាែ ធិការសតីពីសិទ្ធិ

សស ាកិចេ សងគមកិចេ និងវបបធម៌ ផ្ចងអ្ុំពីកាត្ពវកិចេរបស់រ ាជាភារី កនុងការោត់្វធិានការវជិាមាន ស ើមបីធានា

ថាការអ្ប់រុំ ក្ត្វូមានភាពសមក្សបតាមស្ថា នភាពវបបធម៌ សក្មាប់ជនជាត្ិភារត្ិច និងជនជាត្ិស ើម (មត្ិ

ទ្ូសៅសលខ្ ១៣ កថាខ្ណឌ  ៥០)  ។  

សៅកនុងរបាយការណ៍សៅកាន់ក្កុមក្បឹកាសិទ្ធិមនសុស សតីពីវស័ិយវបបធម៌ថ្នសិទ្ធិអ្ប់រុំ អ្នកក្សីអ្នក

រាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសិទ្ធិអ្ប់រុំ រមលឹកឲ្យរ ានិងត្ួអ្ងគ ថ្ទ្សទ្ៀត្ ក្ត្វូទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ថាភាពចក្មុេះថ្នវបបធម៌ រឺ

ជាចរតិ្លកខណៈជាមូលោា នក្រឹេះថ្នសងគមបចេុបបនន ផ្ លក្ត្វូយកចិត្តទ្ុកោក់ សូចនេះ និងក្ត្វូសគារពឲ្យបានក្រប់
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កក្មិត្ថ្នក្បព័នធអ្ប់រុំ ទាុំងអ្ប់រុំកនុងក្បព័នធ និងសក្ៅព័នធ (A/HRC/47/32,  កថាខ្ណឌ  ២២)  ។ អ្នកក្សីបាន

សងកត់្ធៃន់បផ្នាមអ្ុំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកសរៀនសូក្ត្ ផ្ លក្ត្វូទ្ទ្ួលបានការអ្ប់រុំសមក្សបតាមវបបធម៌ និងមាន

ភាពពាក់ព័នធនឹងត្ថ្មលរបស់ពកួគាត់្ (កថាខ្ណឌ  ៧៩ ក) ។ អ្នសុលាមតាមសសចកតីក្បកាសជាសកលរបស់អ្ងគ

ការយូសណសកូ សតីពីភាពចក្មុេះថ្នវបបធម៌ (មាក្តា ៥) មនសុសក្រប់គាន មានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានការអ្ប់រុំផ្ លមាន

រុណភាព និងការបណដ ុេះបណាដ លផ្ លសគារពសពញសលញសៅតាមអ្ត្តសញ្ញា ណវបបធម៌របស់ពកួសរ  ។  

សយើងខ្្ុុំសូមសក្កើនរុំលកឹរោា ភិបាលរបស់ឯកឧត្តមនងផ្ រ អ្ុំពីកាត្ពវកិចេរបស់រោា ភិបាលសនេះ  ចូមាន

ផ្ចងកនុងមាក្តា ១៥ ថ្នអ្នសុញ្ញា អ្នតរជាត្ិសតីពីសិទ្ធិសស ាកិចេ សងគមកិចេ និងវបបធម៌         ពាក់ព័នធនឹងសិទ្ធិរបស់

ជនក្រប់របូ កនុងការចូលរមួជវីភាពវបបធម៌  ។ រណៈកមាែ ធិការសតីពីសិទ្ធិសស ាកិចេ សងគមកិចេ និងវបបធម៌ សៅ

កនុងមត្ិទ្ូសៅសលខ្ ២១ ឆ្ន ុំ ២០០៩ របស់ខ្លួន សតីពីសិទ្ធិចូលរមួជវីភាពវបបធម៌ (E/C.12/GC/21) បញ្ញា ក់ថា 

រ ាជាភារីទាុំងឡាយរួរោត់្វធិានការស ើមបីធានាថា ការអ្នវុត្តសិទ្ធិកនុងការចូលរមួជវីភាពវបបធម៌ ក្ត្វូផ្ត្

ទ្ទ្ួលបានការយកចិត្តទ្ុកោក់ឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្វូ អ្ុំពីរុណត្ថ្មលជវីភាពខាងវបបធម៌ ផ្ លអាចមានជាសមូហ្

ភាព ឬផ្ លអាចសផ្មតងសចញ និងអ្នវុត្តជាសហ្រមនស៍ោយសកលៀវកាល  ពីសុំណាក់ជនជាត្ិស ើម  ។ ទ្ិ ាភាព

សមូហ្ភាព រ៏ងឹមាុំថ្នជវីភាពវបបធម៌របស់ជនជាត្ិស ើម រឺជាសរឿងផ្ លមិនអាចខ្វេះបាន ចុំសពាេះនិរនតរភាពថ្ន

ពជូស្ថសន ៍សុខ្ុមាលភាព និងការអ្ភិវឌ្ឍសពលសលញ និងរមួបចេូលទាុំងសិទ្ធិសលើ ធីលី ទ្ឹក  ីនិងធនធានផ្ ល

ពកួគាត់្ជាមាេ ស់កមែសិទ្ធិក្រប់ក្រង ឬអាក្ស័យនល ឬបានមកតាមក្បថ្ពណីរបស់ពកួគាត់្  ។ រុណត្ថ្មលនិង

សិទ្ធិរបស់ជនជាត្ិស ើម មានភាពពាក់ព័នធគាន ជាមួយ  ីនូតារបស់ពកួគាត់្ និងទ្ុំនាក់ទ្ុំនងរបស់ពកួគាត់្សៅនឹង

ធមែជាត្ិ ផ្ លរួររបបីក្ត្វូផ្ត្ទ្ទ្ួលបានការយកចិត្តទ្ុកោក់សោយការសគារព និងកចិេការពារស ើមបីបងាក រកុុំឲ្យរិ

ចរលិរសបៀបរបបរស់សៅផ្បបពិសសសរបស់ពកួគាត់្ រមួទាុំងមសធាបាយរបស់ពកួគាត់្កនុងការបនតនិរនតរភាព

ថ្នពជូស្ថសនរ៍បស់ពកួគាត់្ និងបងាក រកុុំឲ្យបាត់្បងធ់នធានធមែជាត្ិ និងអ្ត្តសញ្ញា ណវបបធម៌របស់ពកួគាត់្  ។ 

 សូចនេះរ ាជាភារីទាុំងឡាយ ក្ត្វូផ្ត្ោត់្វធិានការស ើមបីទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ និងការពារសិទ្ធិរបស់ជនជាត្ិស ើម កនុងការ

សធវើជាមាេ ស់អ្ភិវឌ្ឍ ក្រប់ក្រង និងអាក្ស័យនលសលើ សីមូហ្ភាព ទ្ឹក  ីនិងធនធានរបស់ពកួគាត់្ (កថាខ្ណឌ  

៣៦)  ។    សលើសពីសនេះសៅសទ្ៀត្ រ ាជាភារីទាុំងឡាយក្ត្វូសគារពនងផ្ រ សិទ្ធិរបស់ជនជាត្ិស ើម ផ្ននកវបបធម៌ 

និងសបត្ិកភណឌ  និងសិទ្ធិកនុងការរកា និងពក្ងងឹទ្ុំនាក់ទ្ុំនងផ្ននកស្ថែ រត្ីរបស់ពកួគាត់្ ជាមួយ ធីលី នូតារបស់ពកួ

គាត់្ និងធនធានធមែជាត្ិឯសទ្ៀត្ ផ្ លពកួគាត់្ជាមាេ ស់កមែសិទ្ធិក្រប់ក្រង ឬអាក្ស័យនលតាមផ្បបក្បថ្ពណី 

និងមិនអាចខ្វេះបាន ចុំសពាេះជវីភាពវបបធម៌របស់ពកួគាត់្ (កថាខ្ណឌ  ៤៩ ឃ)  ។  

មត្ិរមួសលខ្ ២១ (២០០៩) ក៏រុំលកឹនងផ្ រ ថារ ាទាុំងឡាយមានកាត្ពវកិចេកនុងការសគារព និងការពារ

សបត្ិកភណឌ វបបធម៌ក្រប់ទ្ក្មងរ់បស់ខ្លួន  ។ សបត្ិកភណឌ វបបធម៌ ក្ត្វូផ្ត្ទ្ទ្ួលបាន  កិចេអ្ភិរកស អ្ភិវឌ្ឍសធវើ 

ឲ្យក្បសសើរ និងសនារសៅមនសុសជនំាន់សក្កាយ ជាកុំណត់្ក្តាថ្នបទ្ពិសស្ថធន៍ និងសសចកដកី្បាថាន របស់មនសុស
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ជាត្ិ  ។ កាត្ពវកិចេទាុំងសនេះ រមួមានការយកចិត្តទ្ុកោក់ អ្ភិរកស និងការស្ថដ រស ើងវញិ នវូទ្ីតាុំងក្បវត្តិស្ថ្សត 

សុំណងក់្បវត្តិស្ថ្សត ស្ថន ថ្ សិលបៈ និងអ្កសរសិលប៍ជាស ើម (E/C.12/GC/21, កថាខ្ណឌ  ៥០)  ។ 

កនុងរបាយការណ៍របស់អ្នកក្សី សតីពីការបុំនលចិបុំផាល ញសោយសចត្នាចុំសពាេះសបត្ិកភណឌ វបបធម៌ ផ្ ល

ោត់្ទ្ុកថាជាការរុំសលាភបុំពានសិទ្ធិមនសុស អ្នករាយការណ៍ពិសសសសលើវស័ិយសិទ្ធិវបបធម៌ បាននដល់អ្នុ

ស្ថសន៍ថា រ ាទាុំងឡាយក្ត្វូសគារព និងការពារសបត្ិកភណឌ របីូ និងអ្របីូ និងថារ ាទាុំងសនាេះក្ត្វូមានវធិានការ

សមក្សបផ្ននកចាប់ រ ាបាល អ្ប់រុំ និងបសចេកសទ្ស ស ើមបីបងាក រ បសចេៀស បចឈប់ និងប្ងាក បការបុំនលចិ

បុំផាល ញសបត្ិកភណឌ វបបធម៌សោយសចត្នា  ។ អ្នកក្សីក៏បាននតល់ជាអ្នសុ្ថសន៍ថា សោយអ្នសុលាមតាម

បទ្ោា នអ្នតរជាត្ិ រ ាទាុំងឡាយក្ត្វូសោេះក្ស្ថយបញ្ញា មសនារមវជិាា ក្ជលុនិយម មសនារមវជិាា ចសងអៀត្ចងអល់

សរឿងស្ថសនា ក្កុមបុំផ្បកស្ថសនា និងឥរោិបងសរើសសអ្ើងចុំសពាេះអ្នកមានទ្សសនៈមិន ចូខ្លួន ជនជាត្ិភារ

ត្ិច ជនជាត្ិស ើម និង្សតី ផ្ លជាសរឿយៗនាុំសៅរកការលបុបុំបាត់្វបបធម៌ កនុងរបូភាពថ្នការបុំនលចិបុំផាល ញ

សបត្ិកភណឌ វបបធម៌ (A/71/317, កថាខ្ណឌ  ៧៨ ក), រ) និង ត្ )  ។  

កនុងរបាយការណ៍សក្កាយទ្សសនកិចេរបស់អ្នកក្សីសៅក្បសទ្សសវៀត្ណាម អ្នករាយការណ៍ពិសសស

កនុងវស័ិយសិទ្ធិវបបធម៌ បាននតល់ជាអ្នសុ្ថសន៍ថា សិទ្ធិវបបធម៌របស់សហ្រមន៍ផ្ លពាក់ព័នធ ក្ត្វូផ្ត្ទ្ទ្ួល

បានការយកចិត្តទ្ុកោក់សពញសលញ កនុងការសរៀបចុំផ្ននការ និងការអ្នវុត្តកមែវធិីអ្ភិវឌ្ឍណា ផ្ លប េះពាល់ 

ធៃន់ធៃរ ល់ សំណើ រជវីភាពរស់សៅរបស់ពកួគាត់្  ។ អ្នករាយការណ៍ពិសសស ក៏បានបញ្ញា ក់បផ្នាមថា ចាប់

ភូមិបាលឆ្ន ុំ ២០១៣ រួរផ្ត្ក្ត្វូបានអ្នវុត្ត កនុងលកខណៈផ្ លការពារ ការអាក្ស័យនលសលើ ធីលីជាសមូហ្ភាព 

សក្មាប់សហ្រមន៍ផ្ លក្បាថាន ចងរ់កាទ្ុក និងអ្ភិវឌ្ឍរសបៀបរស់សៅក្បោុំថ្ងៃរបស់ពកួគាត់្ ផ្ លភារសក្ចើន

ពឹងអាក្ស័យសលើកសិកមែ ការក្រប់ក្រងនិងអ្ភិរកសថ្ក្ពសឈើ  ឬសនស្ថទ្  ។ ការបសណដ ញសចញសោយបងខ ំផ្ ល

សធវើស ើងសោយនាុយសៅនឹងបទ្ោា នសិទ្ធិមនសុសអ្នតរជាត្ិរួរបចឈប់  ។ អ្នកក្សីបាន      នតល់អ្នសុ្ថសន៍ថា រោា

ភិបាលសវៀត្ណាម ក្ត្វូបនតគាុំក្ទ្រសក្មាងផ្ លសលើកសាួយការអ្ប់រុំពីរភាស្ថ សក្មាប់សហ្រមន៍ផ្ខ្ែរ និង

ពក្ងកីរសក្មាងសនេះ ឲ្យកាល យជាសគាលនសោបាយថាន ក់ជាត្ិ (A/HRC/28/57/Add.1, កថាខ្ណឌ  ១០៩, ១១០, 

១១២ និង ១១៦)  ។ 

សយើងខ្្ុុំក៏សូមទាញការយកចិត្តោក់របស់រោា ភិបាលឯកឧត្តមនងផ្ រ សៅសលើសសចកតីក្បកាសសតីពី

សិទ្ធិ និងការទ្ទ្ួលខ្ុសក្ត្វូរបស់បុរគល ក្កុម និងត្ួអ្ងគសងគម ស ើមបីសលើកសាួយ និងការពារសិទ្ធិមនសុសផ្ ល

ក្ត្វូបានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ជាសកល និងសសរភីាពជាមូលោា ន ឬក្ត្វូបានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ថាជាសសចកតីក្បកាសជាស

កល អ្ុំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនសុសរបស់អ្ងគការសហ្ក្បជាជាត្ិ ផ្ លក្ត្វូបានអ្នម័ុត្ជាឯកចេនាសោយមហាស

ននិបាត្ថ្នអ្ងគការសហ្ក្បជាជាត្ិ កនុងឆ្ន ុំ១៩៩៨ ។ ជាពិសសស សយើងខ្្ុុំសូមសងកត់្ធៃន់សលើមាក្តា ១ និង ២ ថ្ន

សសចកដីក្បកាសសនេះ ផ្ លផ្ចងថា មនសុសក្រប់របូ ទាុំងជាបុរគល និងទាុំងជាសមព័នធជាមួយអ្នក ថ្ទ្ សុទ្ធផ្ត្
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មានសិទ្ធិកនុងការសលើកសាួយ និងត្ស ូស ើមបីការពារ និងទ្ទ្ួលស្ថគ ល់សិទ្ធិមនសុស និងសសរភីាពជាមូលោា ន និង

ថារ ានីមួយៗក្ត្វូមានការទ្ទ្ួលខ្ុសក្ត្វូជាចមបង និងករណីយកិចេកនុងការសលើកកមពស់ ការពារ និងអ្នវុត្តសិទ្ធិ

មនសុស និងសសរភីាពជាមូលោា នទាុំងអ្ស់  ។ បផ្នាមសលើសនេះ សយើងខ្្ុុំសូមសោងសៅមាក្តា ៦(ក) ថ្នសសចកតី

ក្បកាស ផ្ លផ្ចងអ្ុំពីសិទ្ធិកនុងការ ងឹ ផ្សវងរក រកាទ្ុក ទ្ទ្ួល និងត្មកល់ព័ត្៌មានអ្ុំពីសិទ្ធិមនសុស និងសសរី

ភាពជាមូលោា នទាុំងអ្ស់ និងមាក្តា ១២ កថាខ្ណឌ  ២ និង ៣ ផ្ លផ្ចងថា រ ាក្ត្វូោត់្វធិានការោុំបាច់ទាុំង

អ្ស់ ស ើមបីធានាការពារមនសុសក្រប់គាន  ឲ្យរចួនតុ្ពីអ្ុំសពើហិ្ងា ការរុំរាមកុំផ្ហ្ង ការសងសឹក ការសរើសសអ្ើង

ក្រប់ក្បសភទ្ ការោក់សមាព ធ ឬចុំណាត់្ការបុំពានឯណានិមួយ ផ្ លជានលវបិាកថ្នការអ្នវុត្តសិទ្ធិក្សប

ចាប់របស់ពកួគាត់្  ចូផ្ចលមានសោងកនុងសសចកតីក្បកាស  ។ 

សសចកតីក្បកាសរបស់អ្ងគការសហ្ក្បជាជាត្ិសតីពីសិទ្ធិជនជាត្ិស ើម ផ្ លក្ត្វូបានអ្នម័ុត្ កាលពីឆ្ន ុំ 

២០១៣ សោយសុំស ងសឆ្ន ត្គាុំក្ទ្មួយផ្ រពីរោា ភិបាលរបស់ឯកឧត្តម សៅកនុងមាក្តា ១ ផ្ចងថា ជនជាត្ិស ើម

មានសិទ្ធិសក្បើក្បាស់សិទ្ធិមនសុស និងសសរភីាពជាមូលោា នទាុំងអ្ស់របស់ពកួគាត់្សោយសពញសលញ មិនថាជា

បុរគលមាន ក់ៗ ឬជាសមូហ្ភាពសនាេះស ើយ ផ្ លសិទ្ធិសនេះក្ត្វូបានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់កនុងធមែនចុារបស់អ្ងគការសហ្

ក្បជាជាត្ិ សសចកតីក្បកាសជាសកលអ្ុំពីសិទ្ធិមនសុស និងចាប់សិទ្ធិមនសុសអ្នតរជាត្ិ  ។ ទាុំងសនេះរមួមានសិទ្ធិ

រស់រានមានជវីតិ្ បូរណភាពនលូវកាយនិងនលូវចិត្ត សសរភីាព និងសនតិភាពបុរគល (មាក្តា ៧) ។   សសចកតីក្បកាស

មានផ្ចងបផ្នាមកនុងមាក្តា ២ ថាជនជាត្ិស ើម និងបុរគល មានសសរភីាព និងភាពសសែើគាន  ចូក្បជាពលរ ា ថ្ទ្

ឯសទ្ៀត្ និងបុរគលទាុំងឡាយផ្ រ និងមានសិទ្ធិរចួនតុ្ពីការសរើសសអ្ើងក្រប់របូភាព កនុងការសក្បើក្បាស់សិទ្ធិរបស់

ពកួគាត់្នងផ្ រ ជាពិសសសពាក់ព័នធនឹងក្បភពស ើម ឬអ្ត្តសញ្ញា ណរបស់ជនជាត្ិស ើមរបស់ពកួគាត់្  ។       

 សសចកតីក្បកាសរបស់អ្ងគការសហ្ក្បជាជាត្ិ សតីពីសិទ្ធិជនជាត្ិស ើម បកក្ស្ថយលមអិត្សោយសោង

សលើសិទ្ធិផ្ លក្ត្វូសគារពផ្ លមានជាធរមាន កនុងកាលៈសទ្សៈជាក់លាក់ផ្ននកវបបធម៌ ក្បវត្តិស្ថ្សត សងគម និង

សស ាកិចេ របស់ជនជាត្ិស ើម  ។ សិទ្ធិមនសុសជាមូលោា នទាុំងសនេះ រមួមានភាពសសែើគាន  និងភាពមិនសរើសសអ្ើង 

សុចរតិ្ភាពផាា ល់ខ្លួន វបបធម៌ ការអ្ប់រុំ សុខ្ភាព និងក្ទ្ពយសមបត្តិ ផ្ លទាុំងអ្ស់សនេះក្ត្វូបានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់សៅ

កនុងសនធិសញ្ញា សិទ្ធិមនសុសជាចមបង ផ្ លក្ត្វូបានសធវើសោេ ប័នសោយក្បសទ្សសវៀត្ណាម  ។ មាក្តា ១២ ថ្ន

សសចកតីក្បកាសរបស់អ្ងគការសហ្ក្បជាជាត្ិ សតីពីសិទ្ធិជនជាត្ិស ើមផ្ចងថា ជនជាត្ិស ើមមានសិទ្ធិកនុងការ

បងាា ញ អ្នវុត្ត អ្ភិវឌ្ឍ និងបសក្ងៀនក្បថ្ពណីផ្ននកជសំនឿ និងស្ថសនា ទ្ុំសនៀមទ្មាល ប់ និងពិធីសនសងៗ សិទ្ធិផ្ង

រកា ការពារ និងទ្ទ្ួលបានភាពឯកជនភាពកនុងការចូលសៅសក្បើក្បាស់ទ្ីតាុំងស្ថសនា និងវបបធម៌ របស់ពកួ

គាត់្  ។ មាក្តា ១៣ ផ្ចងលមអិត្បផ្នាមថា ជនជាត្ិស ើមមានសិទ្ធិកនុងការស្ថត រស ើងវញិ សក្បើក្បាស់ អ្ភិវឌ្ឍ និង

សនារក្បវត្តិស្ថ្សត ភាស្ថ ក្បថ្ពណីជាទ្ក្មងព់ាកយសមតី ទ្សសនវជិាា  ក្បព័នធសរសសរ និងអ្កសរស្ថ្សត                      

សៅមនសុសជនំាន់សក្កាយរបស់ពកួគាត់្ និងោត់្តាុំង និងផ្ងរកាទ្ុកសឈាែ េះផាា ល់របស់ពកួគាត់្ សក្មាប់    
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សហ្រមន៍ ទ្ីកផ្នលង និងមនសុស  ។ ជាងសនេះសៅសទ្ៀត្ មាក្តា ១០ ផ្ចងថាជនជាត្សិ ើមមានសិទ្ធិបសងកើត្ និង

ក្រប់ក្រងក្បព័នធអ្ប់រុំ និងស្ថា ប័នរបស់ពកួគាត់្ សោយនតល់ការអ្ប់រុំជាភាស្ថរបស់ពកួគាត់្ផាា ល់ កនុងលកខណៈ

មួយផ្ លមានភាពសមក្សបសៅនឹងផ្បបបទ្វបបធម៌ថ្នការសរៀនសូក្ត្ និងបសក្ងៀនរបស់ពកួគាត់្  ។   

មាក្តា ២៦ ថ្នសសចកតីក្បកាសរបស់អ្ងគការសហ្ក្បជាជាត្ិ សតីពីសិទ្ធិជនជាត្ិស ើម ផ្ចងអ្ុំពីសិទ្ធិ

របស់ជនជាត្ិស ើម ចុំសពាេះ ធីលី ទ្ឹក  ី និងធនធាន ផ្ លពកួគាត់្ជាមាេ ស់ កមែសិទ្ធិផ្បបក្បថ្ពណី ក្រប់ក្រង ឬ

អាក្ស័យនល និងសក្មាប់ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់នលូវចាប់ចុំសពាេះសិទ្ធិទាុំងសនាេះ សោយក្ត្វូសគារពទ្ុំសនៀមទ្មាល ប់ 

ក្បថ្ពណី និងក្បព័នធបលងភូ់មិបាលរបស់ជនជាត្ិស ើមពាក់ព័នធ  ។ មាក្តា ១០ បញ្ញា ក់ថា ជនជាត្ិស ើមមិនក្ត្វូរង

ការបសណដ ញសចញសោយបងខអំ្ុំពី ធីលី ឬផ្ ន រីបស់ពកួគាត់្ស ើយ  ។ មិនក្ត្វូមានការផាល ស់បតូរទ្ីលុំសៅងែណីា

មួយ ផ្ លក្ត្វូសធវើស ើងសោយគាែ នការសែ័ក្រចិត្ត សោយគាែ នការទ្ទ្ួលបានការយល់ក្ពម និងយល់ក្ជតួ្ក្ជាប

ជាមុនពីសុំណាក់ជនជាត្ិស ើមផ្ លពាក់ព័នធទាុំងសនាេះ និងមិនក្ត្វូសធវើសោយគាែ នការយល់ក្ពមសៅសលើទ្ក្មង់

សុំណងក្ត្ឹមក្ត្វូ និងសោយយុត្តិធម៌ និងសបើអាចសធវើសៅបាន រឺលទ្ធភាពថ្នការវលិមកកផ្នលងស ើមវញិជាមុន

សនាេះស ើយ  ។  

រណកមាែ ធិការសដីពីការលបុបុំបាត់្ការសរើសសអ្ើងពជូស្ថសន៍ សៅកនុងអ្នសុ្ថសន៍ទ្ូសៅសលខ្ ២៣ សតីពី

សិទ្ធិជនជាត្ិស ើមរបស់ខ្លួនផ្ចងថា រ ាជាភារីទាុំងឡាយក្ត្វូទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ និងការពារសិទ្ធិរបស់ជនជាត្ិស ើម 

កនុងការសធវើជាមាេ ស់កមែសិទ្ធិ អ្ភិវឌ្ឍ ក្រប់ក្រង និងអាក្ស័យនលសលើ  ី  សមូហ្ភាព ផ្ ន  ីនិងធនធានរបស់

ពកួគាត់្ និងកនុងករណីផ្ ល ធីលី និងផ្ ន ពីីសករ នូតាតាមផ្បបក្បថ្ពណីរបស់ពកួគាត់្ ផ្ លពកួគាត់្ជាមាេ ស់

កមែសិទ្ធិ ឬរស់សៅសលើ ឬអាក្ស័យនល ក្ត្វូបាន កហូ្ត្សោយគាែ នការយល់ក្ពមសោយសែ័ក្រចិត្ត និងសោយ

បាន ងឹព័ត្៌មានក្រប់ក្ជងុសក្ជាយជាមុន រឺរោា ភិបាលក្ត្វូោត់្វធិានការក្បរល់ ធីលី និងផ្ ន ទីាុំងសនាេះសៅជនូ

ពកួគាត់្     វញិ  ។ មានផ្ត្កនុងករណីផ្ លមានសហ្ត្ុនលថ្នភាពមិនអាចសៅរចួណាមួយផ្ត្ប ុសណាណ េះ ផ្ លសិទ្ធិ

ទ្ទ្ួលបានការជសួជលុស ើងវញិ ក្ត្វូជនំសួមកវញិសោយសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានសុំណងសមរមយភាល មៗ និងសោយ

យុត្តិធម៌  ។ សុំណងសនេះសទ្ៀត្សស្ថត្ សបើអាចសធវើសៅបាន រួរផ្ត្សធវើកនុងរបូភាពជាការក្បរល់ ធីលី និងផ្ ន  ី ។ 

សយើងខ្្ុុំសូមសោងសៅមាក្តា ១៨ ថ្នអ្នសុញ្ញា អ្នតរជាត្ិសតីពីសិទ្ធិពលរ ា និងសិទ្ធិនសោបាយ ផ្ ល

សងកត់្ធៃន់ថា “ជនក្រប់របូក្ត្វូមានសិទ្ធិសសរភីាពផ្ននករុំនិត្ មនសិការ និងស្ថសនា  ។ សិទ្ធិសនេះក្ត្វូមានទាុំង

សសរភីាព […] មិនថាជាលកខណៈបុរគល ឬជាសហ្រមន៍ ជាមួយអ្នក ថ្ទ្ ឬជាស្ថធារណៈ ឬឯកជន កនុងការ

បងាា ញអ្ុំពីស្ថសនា ឬជសំនឿរបស់ខ្លួន កនុងការសគារពបូជា ក្បត្ិបត្តិ អ្នវុត្ត និងបសក្ងៀន”  ។ រណៈកមែការសិទ្ធិ

មនសុស (សសចកតីសសក្មច ២០០៥/៤០ កថាខ្ណឌ  ៤ឃ) ក្កុមក្បឹកាសិទ្ធិមនសុស (សសចកតីសសក្មច ៦/៣៧) និង

មហាសននិបាត្អ្ងគការសហ្ក្បជាជាត្ិ (សសចកតីសសក្មច ៦៥/២១១ កថាខ្ណឌ  ១២្) បានបញ្ញា ក់ស្ថជាងែនីវូ

កាត្ពវកិចេរបស់រ ាទាុំងឡាយ កនុងការធានាសិទ្ធិរបស់មនសុសទាុំងអ្ស់ កនុងការសគារពបូជា ឬក្បមូលនតុ ុំគាន ស ើមបី
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ពិធីស្ថសនា ឬជសំនឿ រមួទាុំងអ្នកផ្ លមិនផ្មនជាសមាជកិថ្នក្កុមស្ថសនា ឬជសំនឿ ផ្ លរ ាមិនទ្ទ្ួលស្ថគ ល់

តាមរយៈនីត្ិវធិីចុេះបចាី ក៏សោយ  ។  

កនុងន័យសនេះ លកខខ្ណឌ ត្ក្មវូកនុងការចុេះបចាីផ្ លកុំណត់្កនុងចាប់ជាត្ិ មិនរួរយកមកសធវើជាកតាត

កុំណត់្កនុងការរារាុំងការអ្នវុត្តសសរភីាពកនុងការក្បត្ិបត្តិស្ថសនា ឬជសំនឿ សោយសនតិវធិនីិងសិទ្ធិសសរទី្ទ្ួល

បានសសរភីាពកនុងសគារពបូជាតាមជសំនឿ ឬស្ថសនាសនាេះស ើយ  ។ សបើតាមអ្នករាយការណ៍ពិសសសផ្ននកសសរី

ភាពស្ថសនា ឬជសំនឿ ការចុេះបចាីសនាេះ មិនរួរជាសរឿងផ្ លក្ត្វូផ្ត្សធវើជាោច់ខាត្សនាេះស ើយ និងវាមិនរួរ

បសងកើត្ជាលកខខ្ណឌ ត្ក្មវូជាមុនសក្មាប់ការអ្នវុត្តស្ថសនារបស់ជនណាមាន ក់សនាេះផ្ រ  ។ ប ុផ្នតរួរក្ត្ឹមផ្ត្ជា

លកខខ្ណឌ ត្ក្មវូ សក្មាប់ផ្ត្ការសសនើសុុំការបញ្ញា ក់ អ្ុំពីចរតិ្លកខណៈនលូវចាប់របស់បុរគល និងនលក្បសោជន៍

ផ្ លពាក់ព័នធផ្ត្ប ុសណាណ េះ  ។ កនុងករណីទ្ីពីរសនេះ នីត្ិវធិីចុេះបចាី  រួរផ្ត្សធវើឲ្យមានភាពងាយក្សលួ និងឆ្ប់

រហ័្ស និងមិនរួរអាក្ស័យសលើលកខខ្ណឌ ត្ក្មវូនលូវការផ្ លផ្វងអ្នាល យ សោយស្ថរផ្ត្ចុំននួថ្នសមាជកិ ឬ

សពលសវលាផ្ លក្កុមស្ថសនាជាក់លាក់ណាមួយ កសកើត្ស ើងសនាេះស ើយ  ។ មា ងវញិសទ្ៀត្ ការចុេះបចាីសនេះ 

មិនរួរពឹងអាក្ស័យសលើការពិនិត្យសលើខ្លឹមស្ថរជាស្ថរវន័តថ្នជសំនឿ រចនាសមព័នធ ភាពជាបុពវជតិ្  ។ល ។ សនាេះ

ស ើយ  ។ ( សូមសមើល  E/CN.4/2005/61,  កថាខ្ណឌ     ៥៦-៥៨ )  ។ 

សយើងខ្្ុុំសូមរមលឹករោា ភិបាលរបស់ឯកឧត្តមថា សបើតាមមាក្តា ២ ថ្នសសចកតីក្បកាសឆ្ន ុំ ១៩៨១ ផ្ចងថា 

“ការសរើសសអ្ើងណាមួយ ផ្ លផ្នអកសលើស្ថសនា ឬជសំនឿ មានន័យថាជាការផ្បងផ្ចក ផាត់្សោល រតឹ្ត្បិត្ ឬ

សពញចិត្តសោយលសមអៀងអាក្ស័យសលើស្ថសនា ឬជសំនឿ និងការមានបុំណងផ្បបសនេះ ឬសធវើផ្បបសនេះ រឺសសែើនឹង

ការប សិសធសោល ឬសធវើឲ្យខ្ូចក្បសោជន៍ថ្នការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ ការសក្បើក្បាស់ ឬការអ្នវុត្តសិទ្ធិមនសុស និង

សសរភីាពជាមូលោា នសោយឈរសលើមូលោា នថ្នភាពសសែើគាន ”  ។ សសចកដីក្បកាសឆ្ន ុំ ១៩៨១ ផ្ចងបផ្នាមកនុង

មាក្តា ២(១) របស់ខ្លួនថា៖ “គាែ នជនណាមាន ក់ ក្ត្វូកាល យជាកមែវត្ាុថ្នការសរើសសអ្ើងពីសុំណាក់រ ា ស្ថា ប័ន ក្កុម

មនសុស ឬមនសុសណាមាន ក់ សោយស្ថរផ្ត្សហ្ត្ុនលស្ថសនា ឬជសំនឿ ថ្ទ្សនសងឯសទ្ៀត្” សនាេះស ើយ  ។ កនុង

មាក្តា ៤(១) មហាសននិបាត្អ្ងគការសហ្ក្បជាជាត្ិ សលើកស ើងថា៖ “រ ាទាុំងអ្ស់ក្ត្វូោត់្វធិានការផ្ លមាន

ក្បសិទ្ធភាព កនុងការបងាក រ និងលបុបុំបាត់្ការសរើសសអ្ើង សោយស្ថរមូលសហ្ត្ុស្ថសនា ឬជសំនឿ ស ើមបីទ្ទ្ួល

ស្ថគ ល់ អ្នវុត្ត និងសក្បើក្បាស់សិទ្ធិមនសុស និងសសរភីាពជាមូលោា ន... [...]” ។ សោងតាមមាក្តា ៤(២) ថ្នសសច

កតីក្បកាសឆ្ន ុំ ១៩៨១៖ “រ ាទាុំងអ្ស់ក្ត្វូខិ្ត្ខ្ុំផ្ក្បងផ្ក្បងឲ្យអ្ស់ពីលទ្ធភាព ស ើមបអី្នម័ុត្ ឬលបុសោលវញិ 

នវូចាប់ទាុំងឡាយណា សបើោុំបាច់ ស ើមបីហាមឃាត់្ការសរើសសអ្ើងផ្បបសនេះ និងស ើមបីោត់្វធិានការសមក្សប

ទាុំងអ្ស់ ស ើមបីក្បយុទ្ធក្បឆ្ុំងភាពគាែ នការអ្ត់្ឱ្នចុំសពាេះមូលសហ្ត្ុថ្នស្ថសនា ឬជសំនឿ ថ្ទ្សនសងឯសទ្ៀត្    

កនុងទ្ក្មងរ់សបៀបសនេះ” ។ 
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អ្ត្ាបទ្ទាុំងក្សុងថ្នលខិិ្ត្ុបករណ៍សិទ្ធិមនសុស និងបទ្ោា នសនសងៗ ផ្ លមានរុំលកឹជនូខាងសលើ រឺ

អាចរកបានសៅតាមសរហ្ទ្ុំព័រសនេះ ៖  www.ohchr.org  និង  www.achpr.org    ឬក៏អាចនតល់ជនូបានតាមការ

សសនើសុុំ ៕ 
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