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យនតការសទិធិមនសុសននអងគការសហ្ព្បជាជាត្ ិ
 

មលាក្សមមធាវ ីវង ់តុន   
 

១. មសចក្សថមីផថើម 
មរកាយសស្រង្ហគ មមលាក្សមលើក្សទី២ (១៩៣៩-១៩៤៥) មានសនបិសីទអ្នថរជាតិមយួរតូវបាន

មរៀបចំម ើងចាបព់ីដខមមសា-មថុិនា ១៩៤៥ មៅទីរក្សរងសានស់្រហាវ នសីុ់សកូ ស រដឌអាមមរចិ មដើមផី
ពិភាក្សាមលើអ្តទបទចាបម់យួដដលមរកាយមក្សរតូវបានសាគ ល់ជាទូមៅថា ធមមនុញ្ដ ស របជា- 
ជាតិ។ ក្សបុងឱ្កាសបិទសមយ័របជុំននអ្ងគសនបិសិទនិមនះមៅនថងទី២៦ ដខមថុិនា ឆប ១ំ៩៤៥ ធមមនុចដ
ស របជាជាតិរតូវបានមបើក្សឱ្យចុះ តទមលខា ម ើយធមមនុចដ មនះបានចូលជាធរមានមៅនថងទី២៤ 
ដខតុលា ឆប ១ំ៩៤៥ គឺជានថងដដលអ្ងគការស របជាជាតិរតូវបានបដិសននិម ើង។ សពវនថងមនះ 
អ្ងគការស របជាជាតិមានសមាជិក្សចំនួន១៩៨រដឌ។ សសរសថមភននធមមនុចដស របជាជាតិមានបីគឺ៖ 

 សនថិភាព និងសនថិសុខពភិពមលាក្ស 

 សិទនិមនុសស និងនតីិរដឌ 
 ការអ្ភវិឌណន ៍

សសរសថមភទាងំបីមនះមរបៀបបាននឹងមុចំស្រង្ហក នដដលរតូវពងឹអារស័យោប មៅវញិមៅមក្ស។ 
ធមមនុចដ មនះ បានបមងកើតសាទ បន័ស របជាជាតិធំៗ ចំននួ៦ គឺមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាត ិ
រក្សរមរបឹក្សាសនថិសុខអ្ងគការស របជាជាតិ រក្សរមរបកឹ្សាមសដឌក្សិចច និងសងគម តុលាការយុតថិធម៌
អ្នថរជាតិ រក្សរមរបឹក្សាអាណាពាបាល និងមលខាធិការដ្ឋឌ នអ្ងគការស របជាជាតិ។ មលខាធិការដ្ឋឌ ន
គឺជាមសនាធកិាររបតបិតថិរបស់ស របជាជាត។ិ មលខាធកិារដ្ឋឌ នមដើរតនួាទយ៉ីងសំខានក់្សបុងការ
ក្សំណតរ់មបៀបវរៈពីការរបជុំពភិាក្សា និងការរបជុំមធវើមសចក្សថីសមរមចរបស់មហាសនបិបាតអ្ងគការ
ស របជាជាតិ រក្សរមរបកឹ្សាសនថិសុខនិងរក្សរមរបឹក្សាមសដឌក្សិចច និងសងគម នងិការអ្នុវតថមសចក្សថី
សមរមចរបស់សាទ បន័ទាងំមនះ។ អ្គគមលខាធិការអ្ងគការស របជាជាតិ ដដលរតូវមបាះមឆប ត
មរជើសតាំងមដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិ គឺជារបធានមលខាធិការដ្ឋប នមនះ។  

មលខាធិការដ្ឋឌ នស របជាជាតិ រតូវបានដបងដចក្សជា១០ការយិល័យ៖ 
១. ការយិល័យរបតិបតថិរបស់អ្គគមលខាធិការ 

                                                 
 មលាក្ស វង ់តុន មមធាវមីៅការយិល័យ Legal Town Law Firm  
 



 

រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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២. ការយិល័យរតតួពិនតិយមសវានផធក្សបុង 

៣. ការយិល័យក្សចិចការនីតកិ្សមម (ជាការយិល័យមយួមធវើការជាមយួសាលាក្សថីដខមររក្ស ម) 
៤. ការយិល័យក្សិចចការរសំាយអាវធុ 

៥. ការយិល័យសរមបសរមលួក្សិចចការមនុសសធម ៌

៦. ការយិល័យឧតថមសបងការសិទនិមនុសស (មានការយិល័យមៅភបមំពញ) 
៧. ការយិល័យឧតថមសបងការជនមភៀសខលួន (មានការយិល័យមៅភបមំពញ) 
៨.ការយិល័យមរគឿងមញៀន និងឧរក្សិដឌក្សមម (មានការយិល័យមៅភបមំពញ) 
៩.ការយិល័យតំណាងជានខ់ពស់សរមាបរ់បមទសតតិយមលាក្ស របមទសមនិសូវអ្ភវិឌណន ៍ 
និងរបមទសជាមកាះ តូចៗក្សពុំងអ្ភវិឌណន ៍

១០. ការយិល័យក្សិចចការអ្វកាស 

 

មរៅពីទីសាប ក្សក់ារធំមៅបូរញូីយក្ស ស របជាជាតិក្សម៏ានទីសាប ក្សក់ារមៅទីរក្សរង សុដឺណវ 
របមទសសវីស ទីសាប ក្ស់ការមៅទីរក្សរងនណរ ៉ូប៊ី របមទសមក្សនយ៉ និងទីសាប ក្ស់ការមៅទីរក្សរងដវយ៉ន 
របមទសអ្ូរទីស។ មរៅពីទសីាប ក្សក់ារខាងមលើមនះ ស របជាជាតិក្សម៏ៅមានសាប ក្សក់ាររក្សរមរបឹក្សា
មសដឌក្សិដឌ និងសងគមមៅតាមតំបនម់យួចំនួន ដូចជាមៅបាងក្សក្សជាមដើម។  

ខាងមលើមនះ រោនដ់តចងរ់មំលចពីទីតាងំននការយិល័យឧតថមសបងការអ្ងគការស របជាជាតិ
ទទួលបនធុក្សសិទនិមនុសសដដលមានទីសាប ក្ស់ការមៅទីរក្សរង សុដឺណវ មដ្ឋយសារដតការយិល័យ
ឧតថមសបងការគឺជាមលខាធិការដ្ឋឌ នននយនថការ ឬសាទ បន័សិទនិមនុសសស របជាជាតិទាងំអ្ស់។ 

 យនថការសិទនិមនុសសស របជាជាតិ រតូវបានបមងកើតម ើង មដ្ឋយឈរមលើមូលដ្ឋឌ នពីរ៖  

- សាទ បន័ដដលបមងកើតម ើងមដ្ឋយឈរមលើមូលដ្ឋឌ នធមមនុចដ  គឺមានរក្សរមរបឹក្សាសិទនិមនុសស 
- សាទ បន័ដដលបមងកើតម ើងមដ្ឋយឈរមលើមូលដ្ឋឌ នសននិសញ្ដ  គសឺាទ បន័សននិសញ្ដ  

 

២. រក្សរមរបឹក្សាសិទនមិនុសស   
គឺជាសាទ បន័អ្នថររដ្ឋឌ ភបិាល មៅក្សបុងរបពន័នស របជាជាតទិទួលខុសរតូវពរងឹងការមលើក្ស

សធួយ និងការការពារសិទនិមនុសស មៅជុំវញិពិភពមលាក្ស នងិមដ្ឋះរសាយសាទ នភាពននការរមំលាភ
បំពានសិទន ិ និងផថល់អ្នុសាសនព៍ីដំមណាះរសាយមនាះ។ រក្សរមរបកឹ្សាមនះមានសមតទភាពពិភាក្សា
រគបប់ញ្ហ  និងសាទ នភាពសិទនមិនុសស។ 



 
យនថការសិទនិមនុសសនន អ្ងគការស របជាជាតិ 
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គួរក្សតសំ់ោល់ថា កាលពមីនិទានម់ានរក្សរមរបកឹ្សាសិទនមិនុសស អ្ងគការស របជាជាតិ
មានគណៈក្សមមការសិទនិមនុសស (កុ្សំរច ំជាមយួគណៈក្សមាម ធិការសិទនិមនុសសដដលជាសាទ បន័សននិ
សញ្ដ មយួបមងកើតម ើងមដ្ឋយក្សតិកាសញ្ដ  សថីពីសិទនិពលរដឌ និងសិទនិនមយបាយ)។ គណៈក្សមម-
ការមនះ រតូវបានបមងកើតម ើងតាងំពីឆប ១ំ៩៤៦ គឺមយួឆប មំរកាយពីការបមងកើតអ្ងគការស របជា-

ជាតិ។ គណៈក្សមមការមនះរតូវបានបមងកើតមដើមផកីារពារសិទនិ និងមសរភីាពជាមូលដ្ឋឌ នរបស់មនុសស
រគបរ់បូ។ គណៈក្សមមការមនះ មានសមាជិក្សចំនួន៥៣រដឌសមាជិក្ស មបាះមឆប តមរជើសតាងំមដ្ឋយ
រក្សរមរបឹក្សាមសដឌក្សិចចនងិសងគម។ ក្សបុងចំមណាមសមាជកិ្សទាងំអ្ស់ ោម នសមាជិក្សណាមយួជាសមាជិក្ស
អ្ចិនស្រនថយម៍នាះមទ។ ការមបាះមឆប តរតូវមធវើមរៀងរាល់ដខឧសភា មដ្ឋយមបាះមឆប តមរជើសយក្ស១/៣
ននសមាជកិ្សគណៈក្សមមការមដើមផជីំនួសសមាជិក្សដដលរតូវដល់មវនចាក្សមចញ។ សមាជិក្ស មាប ក្ស់ៗ មាន
អាណតថិរយៈមពល៣ឆប  ំ ម ើយអាចឈរម ម្ ះឱ្យមគមបាះមឆប តជាថមីបាន។ ចំននួសមាជិក្សទាងំ
៥៣រដឌមនះរតូវបានដបងដចក្សមៅតាមតំបនភ់ូមសិាស្រសថដូចខាងមរកាម៖ 

រដឌមៅអាស្រ វិចៈ ១៥រដឌ 
រដឌមៅអាសីុៈ ១២រដឌ 
រដឌមៅអ្ឺរ ៉បុខាងមក្សើតៈ ៥រដឌ 
រដឌមៅអាមមរចិឡាទីន នងិតបំនក់ារ៉ាប៊នីៈ ១១រដឌ 
រដឌមៅអ្ឺរ ៉បុខាងលិច និងរដឌដនទមទៀតៈ ១០រដឌ  (បចចឹមមលាក្ស) 
ក្សបុងអ្ំ ុងសមយ័របជុំរបចាឆំប រំបស់ខលួន មានរបតិភូមនិតិចជាង៣០០០នាក្ស ់ បានមក្ស

ចូលរមួជាមទៀងទាត់ ភាគមរចើនមក្សពីរដឌសមាជិក្ស រដឌសមងកតការណ៍ និងតំណាងអ្ងគការមរៅ      

រដ្ឋឌ ភបិាល។ ជាមរៀងរាល់ឆប  ំ គណៈក្សមមការមនះបានអ្នុមត័មសចក្សថីសមរមចមនិតចិជាង១០០
មសចក្សថសីមរមចមនាះមទ អ្ពំបីញ្ហ នានាពាក្សព់ន័ននឹងបគុគលមៅក្សបុងរគបត់ំបនន់ិងរគបក់ាលៈមទសៈ។ 
រាល់សមយ័របជុ ំ មានការជយួ មរជាមដរជងពីអ្នុគណៈក្សមមការសថីពីការមលើក្សសធួយ នងិការការពារ
សិទនិមនុសស រក្សរមការង្ហរមយួចំនួនធំ និងបណាថ ញននអ្បក្សរាយការណ៍ អ្បក្សតណំាង អ្បក្សជនំាញជា
ឯក្សតថបុគគល ដដលមានអាណតថរិតូវរាយការណ៍មក្សគណៈក្សមមការពីបញ្ហ ជាក្សល់ាក្សន់ានា។ គណៈក្សមម
ការក្សម៏ធវើជាមវទិកាមយួដដលរបមទសនានាទាងំតូចទាងំធំ រក្សរមអ្ងគការមនិដមនរដ្ឋឌ ភបិាល និងអ្បក្ស
ការពារសិទនិមនុសសមក្សពីរគបទ់ិសទ ី សំដដងពីការរពួយបារមភរបស់ពួក្សមគ។ នាសមយ័របជុំមថងៗ
មានដតសាទ នភាពសិទនិមនុសសរបស់រដឌមយួចំនួនប៉ុមណាត ះ រតូវបានយក្សមក្សពិនិតយ។ 

មពលដដលរក្សរមរបឹក្សាសិទនមិនុសសរតូវបានបមងកើតម ើង គណៈក្សមមការមនះ ដលងមានអ្តថិ
ភាពតមៅមទៀតម ើយ។  
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រក្សរមរបឹក្សាសិទនិមនុសសរតូវបានបមងកើតម ើងមដ្ឋយ មហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិ 
មៅនថង១៥ មនីា ២០០៦ តាមរយៈមសចក្សថីសមរមចរបស់ខលួនមលខ៦០/២៥១ ដដលទនធមឹោប មនាះ
ក្សប៏មងកើតយនថការននការរតួតពនិិតយជាសក្សលតាមកាលក្សណំត។់ សមយ័របជុំមលើក្សទ១ីរបស់រក្សរម
របឹក្សាមនះ របរពតឹថមៅពីនថង១៩ ដល់៣០ ដខមថុិនា ឆប ២ំ០០៦។ 

រក្សរមរបឹក្សាសិទនមិនុសស មានសមាជិក្សចំននួ៤៧រដឌសមាជកិ្សស របជាជាតិ ដដលរតូវ
បានមបាះមឆប តមរជើសតាងំមដ្ឋយផ្ទធ ល់ និងសមាង តម់ដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិ។ 
មហាសនបិបាត ដតងដតគិតគូរដល់រដឌមបក្សខភាព ដដលបានចូលរមួយ៉ងសក្សមម ក្សបុងការមលើក្សសធួយ 
និងការការពារសិទនិមនុសស និងរដឌមបក្សខភាពណាដដលមានការតាងំចិតថ និងការបថជាញ ចិតថមដ្ឋយ
សម័រគចិតថដល់ការមលើក្សសធួយ និងការការពារសិទនិមនុសស។ 

មទាះជាយ៉ងណាក្សម៏ដ្ឋយ សមាជិក្សរក្សរមរបឹក្សារតូវបានមបាះមឆប តមរជើសមរ ើសតាមចំននួ
កូ្សតាននតំបនភ់ូមសិាស្រសថដូចខាងមរកាម៖ 

រដឌមៅអាស្រ វិច៖ ១៣រដឌ 
រដឌមៅអាសីុប៉ាសីុ វិច៖ ១៣រដឌ 
រដឌមៅអាមមរចិឡាទីន នងិតបំនក់ារ៉ាប៊នី៖ ៨រដឌ 
រដឌមៅអ្ឺរ ៉បុខាងលិច និងរដឌដនទមទៀត៖ ៧រដឌ 
រដឌមៅអ្ឺរ ៉បុខាងមក្សើត៖ ៦រដឌ 
សមាជិក្សទាងំអ្ស់មានអាណតថិរយៈមពល៣ឆប  ំ ម ើយមនិអាចឈរម ម្ ះឱ្យមគមបាះ

មឆប តបានភាល មមទ មរកាយពីបានកាន២់អាណតថិជាប់ៗ ោប ម ើយមនាះ។ 
គួរក្សតសំ់ោល់ថា សមាជិក្សទាងំ៤៧របូមនះ គឺជាឯក្សអ្គគរាជទូត/រដឌទូតតណំាងឱ្យរដឌ

សមាជិក្សទាងំមនះ។ មដ្ឋយដ ក្ស របធានរក្សរមរបឹក្សាសិទនមិនុសសគ ឺជារបធានដូរមវនមរៀងរាល់ឆប  ំ
និងមានអ្នុរបធាន៥របូតណំាងឱ្យតំបនទ់ាងំ៥ខាងមលើ។  

រ ូតដល់១ឆប មំរកាយមក្ស គឺមៅនថងទី១៨ ដខមថុិនា ឆប ២ំ០០៧ មទើបរក្សរមរបឹក្សាមនះ បាន  
អ្នុមត័មសចក្សថីសមរមចមលខ៥/១ មដើមផបីមងកើតនតីិវធិីនិងយនថការមធវើការរបស់ខលួន រមួទាងំនីតិវធិ ី
បណថឹ ង និងគណៈក្សមាម ធិការរបឹក្សាមយបល់។ មលើសពីមនះ រក្សរមរបឹក្សាមនះក្សប៏ានអ្នុមត័បនថ
យក្សនីតិវធិីពិមសសរបស់អ្តតីគណៈក្សមមការសិទនិមនុសសផងដដរ។ 
ក្ស. គណៈក្សមាម ធកិាររបកឹ្សាមយបល់៖ មានអ្បក្សជំនាញ១៨របូ បមងកើតម ើងមដើមផបីំមពញភារ

ក្សិចចជា “រក្សរមផថល់គនំិត”ដល់រក្សរមរបឹក្សានងិមធវើការមរកាមការដណនាពំីរក្សរមរបឹក្សា។ គួរក្សតសំ់ោល់
ជាថមីមថងមទៀតថា សមាជកិ្សរក្សរមរបឹក្សាសិទនមិនុសសមនិដមនសុទនដតជាអ្បក្សជំនាញខាងសិទនិមនុសស
មនាះមទ ពួក្សោតគ់ឺជាឯក្សអ្គគរាជទូត/រដឌទូតននរបមទសដដលរតូវមបាះមឆប តមរជើសមរ ើសជាសមាជិក្ស 
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រក្សរមរបឹក្សាមនះដតប៉ុមណាត ះ។ ដូមចបះ គណៈក្សមាម ធិការរបកឹ្សាមយបល់មនះ មដើរតួនាទមីយួយ៉ង
សំខាន ់ជួយ ដល់សមាជិក្សរក្សរមរបឹក្សា មលើរគបទ់ិដឌភាពសិទនិមនុសស និងក្សបុងរគបក់ាលៈមទសៈ។  
គណៈក្សមាម ធិការមនះបមងកើតម ើងមដើមផជីំនួសអ្នុគណៈក្សមមការសថីពីការមលើក្សសធួយ និងការការពារ 
សិទនិមនុសស របស់អ្តីតគណៈក្សមមការសិទនិមនុសស។ 
ខ. នតីវិធិបីណថឹ ង៖ រតូវបានបមងកើតម ើង មដើមផមីដ្ឋះរសាយក្សរណីរមំលាភបំពានសិទនិមនុសស

ធងនធ់ងរ ឬជារបពន័នដដលមក្សើតមានម ើងមៅដផបក្សណាមយួក្សបុងពិភពមលាក្សមនះ ឬក្សបុងកាលៈមទសៈ
ណាមយួ។ នតីិវធិីបណថឹ ង មបើក្សឱ្យមានការបថងឹផ្ទធ ល់មៅរក្សរមរបឹក្សាសិទនមិនុសសមដ្ឋយបុគគល 
រក្សរមបុគគល ឬអ្ងគការមនិដមនរដ្ឋឌ ភបិាលដដលអ្ះអាងថាខលួនជាជនរងមរោះ ននការរមំលាភបំពាន
សិទនិមនុសស ឬក្សដ៏ងឹមដ្ឋយផ្ទធ ល់ មជឿជាក្សព់ីការរមំលាភបំពានដបបមនះ។ ដូចនីតិវធិីមលខ១៥០៣ 
របស់អ្តីតគណៈក្សមមការសិទនមិនុសសដដរ គឺជានីតិវធិមីយួសំង្ហត ់ មដើមផមីលើក្សក្សំពស់ក្សចិចស ការ
ជាមយួរដឌសមាជិក្សពាក្សព់ន័ន។ នីតិវធិបីណថឹ ងថមីមនះ រតូវបានដក្សសរមួលម ើងវញិតាមការចាបំាច ់
មដើមផធីានាថា នីតិវធិីមនះមនិលំមអ្ៀង សតានុមត័ មានរបសិទនភាព មដ្ឋយគិតគូរដល់ជនរង
មរោះ និងអ្នុវតថបានឆបរ់ ័ស។ ចំមពាះការអ្នុវតថនតីិវធិីបណថឹ ងមនះ អ្បក្សដ្ឋក្សព់ាក្សយបថឹងរតូវ
មោរពតាមលក្សខខណឍ តរមូវននការដ្ឋក្សព់ាក្សយបណថឹ ង មដើមផឱី្យបណថឹ ងអាចទទួលយក្សបានមដ្ឋយ
រក្សរមរបឹក្សា។ លក្សខខណឍ តរមូវទាងំមនះរមួមាន៖ 

- មនិរតូវបានបង្ហហ ញថាបណថឹ ងមនះមានមចតនាមក្សងចំមណញនមយបាយ ម ើយក្សមមវតទុនន 
បណថឹ ងរតូវរសបនងឹធមមនុចដស របជាជាតិ មសចក្សថីរបកាសជាសក្សលសថីពីសិទនិមនុសស និង
លិខិតុបក្សរណ៍ដនទមទៀតដដលមៅជាធរមានក្សបុង  វស័ិយចាបសិ់ទនមិនុសស 

- រតូវផថល់ការអ្ធិបាយពអី្ងគម តុននការមចាទរបកានព់ីការរមំលាភបំពានរមួទាងំ សិទនិ
ទាងំឡាយដដលរតូវបានអ្ះអាងថារតូវបានរមំលាភបំពាន 

- ពាក្សយបណថឹ ង មនិរតូវសរមសរមដ្ឋយវាយរបហារ។ មទាះជាយ៉ងណា ពាក្សយមពរជវាយ
របហារទាងំមនះ នឹងមនិទុក្សជាលក្សខខណឍ ទាតម់ចាលបណថឹ ងមទ មបើសិនជាមពលដដលលុបមចញ
មៅ ពាក្សយបណថឹ ងមៅដតបំមពញបានតាមលក្សខ ខណឍ តរមូវននការដ្ឋក្សព់ាក្សយបណថឹ ង 

- ពាក្សយបណថឹ ងមនះ អាចដ្ឋក្សជ់ាឯក្សតថបុគគល ឬជារក្សរមននបុគគលដដលអ្ះអាងថា ជាជន    
រងមរោះននការរមំលាភបំពានសិទនិមុនសស នងិមសរភីាពជាមូលដ្ឋឌ ន ឬបណថឹ ងមនះអាចដ្ឋក្សម់ដ្ឋយ
បុគគលណាមាប ក្ស ់ ឬរក្សរមបគុគលណាមយួ ឬអ្ងគការមនិដមនរដ្ឋឌ ភបិាល មធវើម ើងមដ្ឋយសុទនចិតថ
រសបតាមមោលការណ៍សិទនមិនុសស 
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- មនិរតូវពឹងអារស័យទាងំរសរងមលើពត័ម៌ាន ឬរបាយការណ៍ដដលមានមៅតាមរបពន័ន
ផសពវផាយ គឺរតូវដតមាន   ភសថុតាងចាស់លាស់ 

- មនិដមនសំមៅដល់ដតមយួក្សរណីដដលបានមដ្ឋះរសាយ ឬក្សំពុងមដ្ឋះរសាយមដ្ឋយនតីិវធិី
ពិមសស សាទ បន័សននិសញ្ដ  ឬសាទ បន័សិទនិមនុសសដនទមទៀតទាងំមៅស របជាជាត ិ ទាងំមៅ
ថាប ក្សត់ំបន ់

- ជាក្សរណីដដលបានមរបើរបាស់អ្ស់ដំមណាះរសាយក្សបុងរសរក្ស វាដលងដតក្សរណីមនះ ដសថង
មក្សថានឹងមនិមានរបសិទនភាព ឬមានការពនារមពលយូរ ួសម តុមពក្សមៅក្សបុងយនថការក្សបុង 
រសរក្ស។ 

មបើពាក្សយបណថឹ ង បំមពញបានតាមលក្សខខណឍ តរមូវមនះម ើយ អ្បក្សដ្ឋក្សព់ាក្សយបណថឹ ងអាច
មផញើរសារមអ្ ិចរតូនិចមៅកាន៖់ E-mail: CP@ohchr.org ឬទូរសារ Fax: (41 22) 917 90 
11  ឬដ្ឋក្សព់ាក្សយមៅកានអ់ាស័យដ្ឋឌ ន៖  
Complaint Procedure Unit 
Human Rights Council Branch  
Office of the High Commissioner for Human Rights 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 

ចំមពាះរបូមនថននពាក្សយបណថឹ ងអាចទាញយក្សបានតាមរយៈមគ ទំពរ័៖ 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintPro
cedureIndex.aspx 
 

គ. យនថការរតតួពនិតិយជាសក្សលតាមកាលក្សណំត ់(UPR) 
 យនថការពិនិតយជាសក្សលតាមកាលក្សំណត ់ (UPR) គជឺាដំមណើ រការដតមយួគតអ់្ពំី
ក្សំណតរ់តាសិទនិមនុសសរបស់រដឌសមាជិក្សនីមយួៗ ទាងំ១៩៣របមទសននអ្ងគការស របជាជាតិ។ 
មដ្ឋយមានមោលមៅខពស់បំផុត ក្សបុងការមធវើឲ្យកានដ់តរបមសើរដល់សាទ នភាពសិទនិមនុសសមៅរគប់
រដឌដដលសទិតមៅមរកាមការពិនិតយ UPR រតូវបានបមងកើតម ើង មដើមផបីមងកើន ោរំទ និងពរងីក្សការ
មលើក្សសធួយ និងការការពារសិទនិមនុសសមៅតាមរបមទសនមីយួៗ។ UPR គឺជាដំមណើ រការខិតខំ
របឹងដរបងរបស់រដឌ ដដលផថល់ឱ្កាសដល់រដឌនីមយួៗ របកាសពីការចាតវ់ធិានការនានា មដើមផមីធវើ
ឲ្យរបមសើរដល់សាទ នភាពសិទនមិនុសសមៅក្សបុងរបមទស និងបមំពញកាតពវក្សិចចសិទនិមនុសសរបស់ខលួន
មៅចំមពាះមុខរដឌដនទមទៀត និងចំមពាះមខុសាធារណៈជនទូមៅ។ UPR បមងកើតឱ្កាសផថល់
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ជំនួយបមចចក្សមទសដល់រដឌនានា និងមលើក្សក្សំពស់សមតទភាព របស់ពកួ្សមគក្សបុងការមដ្ឋះរសាយ
បញ្ហ របឈមសិទនិមនុសសរបក្សបមដ្ឋយរបសិទនភាព និងដចក្សរដំលក្សការអ្នុវតថនល៍ែៗ មៅក្សបុងវស័ិយ
សិទនិមនុសស រវាងរដឌនានានងិនដគូដនទមទៀត។ ជាទិដឌភាពចំបងមយួរបស់រក្សរមរបឹក្សាសិទនិមនុសស 
UPRរតូវបានបមងកើតម ើង មដើមផធីានាឲ្យមានការពិនិតយមដ្ឋយមសមើភាពោប ដល់រដឌទាងំអ្ស់ មៅ
មពលសាទ នភាពសិទនិមនុសសរបស់ពួក្សមគរតូវបានយក្សមក្សវាយតនមលមថងៗ។ រគបរ់ដឌរតូវសទិតមៅ
មរកាមដំមណើ រការដូចោប  នងិការពិនិតយដូចោប មដ្ឋយមនិគិតពីការផថល់សចាច បន័មលើសននិសញ្ដ
សិទនិមនុសសមនាះមទ។ សពវនថងមនះ មនិមានយនថការសក្សលដនទណារមបៀបមនះមនាះមទ។ 

ទិដឌភាពដតមយួគតន់នដំមណើ រការ UPR គឺថាវាឆលុះបញ្ច ងំនូវការរបមូលផថុ ំននទសសនៈ
អ្នថរជាតិអ្ំពសីាទ នភាពសិទនមិនុសសមៅតាមរបមទសនីមយួៗដដលសទិតមរកាមការពនិិតយ ម ើយអ្នុ-
សាសនដ៍ដលជាលទនផលពីការពិនិតយមនះ រតូវបានទទួលយក្សមដ្ឋយសម័រគចិតថ និងជាសាធារណៈ 
មដ្ឋយរដឌដដលសទិតមរកាមការពិនិតយ។ 

សមយ័របជុំរបស់រក្សរមរបឹក្សាសិទនិមនុសស រតូវមធវើមទៀងទាត ់៣ដង ក្សបុងមយួឆប  ំជាទូមៅ 
ក្សបុងដខមនីាមានរយៈមពល៤សបាថ  ៍ ក្សបុងដខមថុិនា មានរយៈមពល៣សបាថ  ៍ និង ក្សបុងដខក្សញ្ដ
មានរយៈមពល៣សបាថ  ៍។ ក្សបុងក្សរណីមានការមសបើសំុពីរដឌសមាជិក្សយ៉ងតិច១/៣ រក្សរមរបឹក្សា
សិទនិមនុសសអាចសមរមចមកាះរបជុំពិមសសមៅមពលណាមយួក្សប៏ាន មដើមផមីដ្ឋះរសាយពីភាព
អាសនប និងការរមំលាភបំពានសិទនិមនុសស។ 
 

ដមំណើ រការUPR 
ការពិនិតយរតូវមធវើម ើងមរៀងរាល់៤.៥ឆប មំថង មដ្ឋយរក្សរមការង្ហរ UPR  ដដលមានសមាជកិ្ស

ចំនួន៤៧រដឌននរក្សរមរបកឹ្សាសិទនិមនុសស មទាះជាយ៉ងមនះក្សម៏ដ្ឋយ រដឌសមាជិក្សដនទមទៀតរបស់
អ្ងគការស របជាជាត ិ ក្សអ៏ាចចូលរមួក្សបុងក្សិចចពិភាក្សា/សនធនាជាមយួរដឌដដលសទិតមៅមរកាមការ
ពិនិតយផងដដរ។ រដឌនីមយួៗដដលសទិតមរកាមការពិនិតយ រតវូបានជួយ មដ្ឋយរក្សរមននរដឌបីដដលដឹង
ថាជា“troikas”មធវើជាអ្បក្សរាយការណ៍។ ការមរជើសមរ ើស troikas សរមាបរ់ដឌនីមយួៗ រតូវមធវើ 
តាមរយៈការចាបម់ឆប ត បនាធ បព់ីការមបាះមឆប តមរជើសមរ ើសសមាជកិ្សរក្សរមរបកឹ្សាសិទនិមនុសសមៅក្សបុង  
មហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិ។ 
 ការរតួតពិនិតយមនះ ដផែក្សមលើឯក្សសារចំននួប៖ី 

១. ពត័ម៌ានដដលផថល់ឲ្យមដ្ឋយរដឌដដលសទិតមរកាមការពិនិតយដដលអាចមធវើតាមទរមងជ់ា 
"របាយការណ៍ជាតិ" 
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២. ពត័ម៌ានដដលមានមៅក្សបុងរបាយការណ៍របស់អ្បក្សជំនាញការ និងរក្សរមឯក្សរាជយខាង
សិទនិមនុសស រមួមាននីតិវធិពីមិសស សាទ បន័សននិសញ្ដ សិទនិមនុសស និងសាទ បន័ស 
របជាជាតិដនទមទៀត។  
៣. ពត័ម៌ានពីនដគូដនទមទៀត រមួទាងំសាទ បន័សិទនិមនុសសជាតិ និងអ្ងគការមនិដមនរដ្ឋឌ ភ-ិ 
បាល។  
UPR វាយតនមលពីវសិាលភាពដដលរដឌមោរពកាតពវក្សិចចសិទនិមនុសសរបស់ខលួនដូចមាន 
ដចងក្សបុង៖ 
(១). ធមមនុចដស របជាជាត ិ 
(២). មសចក្សថីរបកាសជាសក្សលសថីពីសិទនិមនុសស 
(៣). លិខិតុបក្សរណ៍សិទនិមនុសស/សននិសញ្ដ សិទនិមនុសសដដលរដឌមនាះជាភាគី/បានផថល់
សចាច បន័ 
(៤). ការសនា នងិការមបថជាញ ចិតថមដ្ឋយសម័រគចិតថមធវើមដ្ឋយរដឌមនាះ និង 
(៥). ចាបម់នុសសធមអ៌្នថរជាតិដដលមៅជាធរមាន។ 
 

ការពិនិតយរបរពឹតថមៅតាមរយៈក្សិចចសនធនាោប ជាអ្នថរក្សមម រវាងរដឌសទិតមៅមរកាមការពិនិតយ 
និងសមាជិក្សដនទមទៀតរបស់ស របជាជាតិ។ ក្សិចចពិភាក្សាមនះរបរពឹតថមៅក្សបុងអ្ំ ុងមពលក្សិចច
របជុំរបស់រក្សរមការង្ហរ UPR ដដលសមា ជកិ្សណាក្សម៏ដ្ឋយរបស់អ្ងគការស របជាជាតអិាចតាងំ
សំណួរ មយបល់ នងិ/ឬមធវើអ្នុសាសនដ៍ល់រដឌដដលសទិតមៅមរកាមការពិនិតយ។ រយៈមពលនន
ការរតួតពិនិតយ គ៣ឺមម៉ាង និង៣០នាទ។ី 

បនាធ បព់ីការពិនតិយមដ្ឋយរក្សរមការង្ហរ troikaនឹងមរៀបចំរបាយការណ៍មយួ មដ្ឋយមាន
ការចូលរមួពីរដឌដដលសទិតមរកាមការពិនិតយ និងជនំួយពកីារយិល័យឧតថមសបងការអ្ងគការស 
របជាជាតិទទួលបនធុក្សសិទនមិនុសស។ របាយការណ៍មនះដដលរតូវទុក្សជា "របាយការណ៍លទនផល" 
មរៀបរាបយ៉់ងសមងខបពីក្សិចចសនធនាោប មនាះ។ ដូមចបះរបាយការណ៍មនះ មានសំណួរ មយបល់ និង
អ្នុសាសនដ៍ដលដ្ឋក្សម់ដ្ឋយរដឌនានាដល់រដឌដដលសទិតមរកាមការពិនិតយ រពមទាងំការមឆលើយតប
របស់រដឌដដលសទិតមរកាមការពិនិតយ។ 

មពលមវលារតូវបានផថល់ឲ្យរក្សរមការង្ហរមដើមផអី្នុមត័ "របាយការណ៍លទនផល" នីមយួៗ
របស់រដឌដដលសទិតមរកាមការពិនិតយក្សបុងអ្ំ ុងសមយ័របជុំមនាះ។ រដឌដដលសទិតមរកាមការពិនិតយ 
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មានឱ្កាសផថល់មយបល់បឋមមៅមលើអ្នុសាសនន៍ានា មរជើសមរ ើសថារពមទទួលយក្សឬរោន់
ដតមធវើការក្សតសំ់ោល់មលើអ្នុសាសនទ៍ាងំមនាះ។ ទាងំអ្នុសាសនដ៍ដលបានទទួលយក្ស និងអ្នុ-
សាសនដ៍ដលរោនដ់តមធវើការក្សតសំ់ោល់ រតូវបានដ្ឋក្សប់ចចូ លមៅក្សបុងរបាយការណ៍មនះ។ 
 បនាធ បម់ក្ស របាយការណ៍មនះ រតូវដ្ឋក្សជូ់នសមយ័របជុំមពញអ្ងគរបស់រក្សរមរបកឹ្សាសិទនិ
មនុសសមដើមផទីទួលការអ្នុមត័។ មៅមពលមនាះ រដឌដដលសទិតមរកាមការពិនិតយអាចមឆលើយតបមៅ
នឹងសំណួរ និងបញ្ហ នានាដដលមនិទានប់ានមឆលើយរគបរ់ោនម់ៅអ្ំ ុងមពលរក្សរមការង្ហរ និង
មឆលើយតបចំមពាះអ្នុសាសន ៍ ដដលរតូវបានមលើក្សម ើងមដ្ឋយ រដឌនានាក្សបុងអ្ំ ុងមពលននការរតួត
ពិនិតយ។ មពលមវលាក្សម៏ានផថល់ជូនរដឌសមាជកិ្ស និងរដឌសមងកតការណ៍ដដរដដលចងសំ់ដដងមតិ
របស់ខលួនអ្ំពីលទនផលននការរតួតពិនតិយមនះ និងក្សម៏ានផថល់ជូនសាទ បន័សិទនមិនុសសជាតិ អ្ងគការ
មនិដមនរដ្ឋឌ ភបិាល នងិនដគូដនទមទៀត មដើមផផីថល់មយបល់ជាទូមៅដដរ។ 

រដឌដដលសទិតមរកាមការពិនិតយ ដតងដតមានការទទួលខុសរតូវបឋម មដើមផអី្នុវតថអ្នុសាសន៍
នានាដដលមានមៅក្សបុងរបាយការណ៍លទនផលចុងមរកាយ។ UPR ធានាថារគបរ់បមទសរតូវ
ទទួលខុសរតូវចំមពាះការរកី្សចមរមើន ឬការខក្សខានក្សបុងការអ្នុវតថអ្នុសាសន៍ទាងំមនះ។ ក្សបុង
អ្ំ ុងការរតួតពិនតិយមលើក្សមរកាយ រដឌរតូវបានរពំឹងថា នឹងផថល់ពត័ម៌ានអ្ំពីវធិានការនានាដដល
ខលួនបានចាតម់ ើង មដើមផអី្នុវតថអ្នុសាសនន៍ានាដដលបានផថល់ឲ្យកាលពីមលើក្សមុន រពមទាងំ
អ្ំពីការវវិតថនណ៍ាមយួ មៅក្សបុងវស័ិយសិទនិមនុសស។ ស គមនអ៍្នថរជាតិមានតួនាទីជយួ អ្នុវតថ       
អ្នុសាសនទ៍ាងំមនះ តាមរយៈការផថល់ជំនួយបមចចក្សមទស នងិការក្សសាងសមតទភាព មដ្ឋយពិមរោះ
មយបល់ជាមយួរដឌសាម។ី 

ក្សមពុជារតូវបានពិនតិយដំបូងមរកាមដំមណើ រការ UPR កាលពីដខធបូ ឆប ២ំ០០៩។ មៅចុង
បចចបន់នការពិនិតយមលើក្សដបំងូរបស់ខលួន ក្សមពុជាបានទទលួយក្សទាងំ៩១អ្នុសាសន ៍ ដដលមធវើ
ម ើងមដ្ឋយរដឌនានា។107 ជុំដបំូងននដំមណើ រការ UPR បានចបស់ពវរគបក់ាលពីដខតុលា ឆប ២ំ០១១ 
មៅមពលដដលរដឌសមាជិក្សទាងំអ្ស់១៩៣របស់អ្ងគការស របជាជាតិរតូវបានពិនិតយ។ បនាធ ប់
មក្សជុំទពីីរ បានចាបម់ផថើម ម ើយក្សមពុជារតូវបានពិនតិយជាមលើក្សទីពីរ កាលពីនថងទី២៨ ដខមក្សរា ឆប ំ
២០១៤។ រគបទ់និបនយ័ពត័ម៌ាន រតូវបានដ្ឋក្សចូ់លសរមាបក់ាររតួតពិនិតយមលើក្សទ២ីមនះ រមួមាន
របាយការណ៍ជាតិរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល នងិក្សរមងពត័ម៌ានពីយនថការសិទនិមនុសសស របជាជាត ិ

                                                 
107 អ្នុសាសនទ៍ាងំមនះ អាចរក្សបានមៅមគ ទំពរ័៖ 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHSession6.aspx 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHSession6.aspx
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និងអ្ងគការមនិដមនរដ្ឋឌ ភបិាល ម ើយពត័ម៌ានទាងំមនះ សុទនដតអាចរក្សបានមៅក្សបុងមគទំពរ័របស់
រក្សរមរបឹក្សាសិទនមិនុសស។108 ក្សចិចសនធនាននការពិនិតយមនះ ក្សអ៏ាចរក្សមមើលផងដដរមៅក្សបុងមគ 
ទំពរ័មនះ។109  

ឃ. នតីវិធិពីមិសស 
នីតិវធិីពិមសសននរក្សរមរបឹក្សាសិទនិមនុសសគឺជាអ្បក្សជំនាញការសិទនិមនុសសឯក្សរាជយ ឬរក្សរម

ននអ្បក្សជំនាញដបបមនះដដលរាយការណ៍ និងរបឹក្សាមយបល់អ្ំពីសិទនិមនុសសតាមទសសនៈវស័ិយ
របធានបទ ឬទសសនៈវស័ិយតាមរបមទសជាក្សល់ាក្ស។់ អ្បក្សជំនាញការទាងំមនះរមួមាន អ្បក្សរាយ-
ការណ៍ពិមសស តំណាងពិមសស រក្សរមការង្ហរ និងអ្បក្សជំនាញឯក្សរាជយ។ គិតរតឹមដខសីហា ឆប ២ំ០១៧ 
រក្សរមរបឹក្សាសិទនមិនុសស មមើលខុសរតូវមលើអាណតថិអ្បក្សរាយការណ៍ពិមសសតាមរបធានបទចនំួន
៤៤ រគបដណថ បម់លើសិទនមិនុសសទាងំអ្ស់ មពាលគឺសិទនិពលរដឌ នមយបាយ មសដឌក្សិចច សងគម
ក្សិចច និងសិទនវិបផធម ៌និងអ្បក្សរាយការណ៍ពិមសសតាមរបមទស ចំនួន១២។  

ក្សនលងមក្សមានអ្បក្សរាយការណ៍ពិមសស តាមរបធានបទមយួចំនួនបានមក្សបំមពញទសសន
ក្សិចចមៅក្សមពុជាមរៅផលូវការ ឬធាល បព់ាក្សព់ន័ននឹងក្សមពុជា រមួមានរក្សរមការង្ហរសថីពី ការឃំុខលួនតាម
ទំមនើងចិតថ អ្បក្សរាយការណ៍ពិមសសសថីពី ការមលើក្សសធួយ នងិការការពារសិទនិមសរភីាពននគំនិតនងិ
ការសំដដងមតិ អ្បក្សរាយការណ៍ពិមសសសថីព ីសាទ នភាពអ្បក្សការពារសិទនិមនុសស អ្បក្សរាយការណ៍
ពិមសសសថីព ី សិទនិមសរភីាពននការជួបរបជុំមដ្ឋយសនថិវធិី និងសមាគម អ្ុបក្សរាយការណ៍ពិមសស
សថីពីលំមៅដ្ឋឌ នសមរមយ និងអ្បក្សរាយការណ៍ពិមសសសថីពី ការបង្ហក រទារណុក្សមម។ 

អ្បក្សកានអ់ាណតថិនតីិវធិីពិមសសបំមរ ើការង្ហរក្សបុងសមតទភាពផ្ទធ ល់របស់ខលួន មាននយ័ថា 
ពួក្សមគមិនដមនជាបុគគលិក្សស របជាជាតិ មិនទទួលរបាក្ស់មបៀវតសសរមាប់ការង្ហរ ម ើយមិន
តំណាងឱ្យរបមទសរបស់ពួក្សមគឬផលរបមយជន៍ ពិមសសសរមាប់រក្សរមណាមួយ។ អ្បក្សកាន់
អាណតថិនមីយួៗ អាចបំមរ ើការង្ហរយ៉ងយូរ៦ឆប ។ំ ឋានៈឯក្សរាជយមនះ មានបណំងអ្នុញ្ដ តឱ្យ
អ្បក្សជំនាញទាងំមនះ អ្នុវតថមខុង្ហររបស់ខលួនមដ្ឋយមនិលំមអ្ៀង។ ក្សបុងការបំមពញការង្ហររបស់ខលួន 
អ្បក្សកានអ់ាណតថ ិ ទទួលបានការោរំទពីការយិល័យឧតថមសបងការអ្ងគការស របជាជាតិទទួល
                                                 
108 ឯក្សសារទាងំមនះអាចរក្សបានមៅមគ ទំពរ័ 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHSession18.aspx. មដើមផរីក្សមមើលការដ្ឋក្សឯ់ក្សសារ
របស់អ្ងគការមនិដមនរដ្ឋឌ ភបិាល និងទីភាប ក្សង់្ហរស របជាជាតិនីមយួៗ សូមចុចមលើរមឹទំពរ័ននគ ទំពរ័មនាះ។ 

109 សូមមមើលមគ ទំពរ័៖ http://webtv.un.org/watch/cambodia-review-18th-session-of-universal-
periodic-view/3119784522001/ 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHSession18.aspx
http://webtv.un.org/watch/cambodia-review-18th-session-of-universal-periodic-review/3119784522001/
http://webtv.un.org/watch/cambodia-review-18th-session-of-universal-periodic-review/3119784522001/
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បនធុក្សសិទនមិនុសស(OHCHR)។ ភារក្សិចចរបស់អ្បក្សកានអ់ាណតថិ រតូវបានក្សណំតម់ៅក្សបុងមសចក្សថី
សមរមចបមងកើត ឬបនថអាណតថិនីមយួៗរបស់ពួក្សមគ។ អ្បក្សកានអ់ាណតថិតាមនតីិវធិីពិមសសរតូវ 
រាយការណ៍របចាឆំប ជូំនរក្សរមរបឹក្សាសិទនិមនុសស។ ភាគមរចើនននអ្បក្សកានអ់ាណតថិមនះ ក្សរ៏តូវរាយការណ៍
ជូនមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិដដរ។  

• ោល មំមើលសិទនិមនុសសមៅក្សបុងរបមទសតាមអាណតថិមរៀងៗខលួន ឬតាមរបធានបទជាក្សល់ាក្ស ់
• រសាវរជាវបញ្ហ ដដលជាក្សងវល់ និងមកាះរបជុពំិមរោះមយបល់អ្បក្សជំនាញ 
• ទសសនក្សិចចតាមរបមទស។  ជាទូមៅ ទសសនក្សិចចនីមយួៗ រតូវដតទទួលបានការអ្នុញ្ដ ត
ពីរបមទសមនាះ មបើមនិមានការអ្នុញ្ដ តមទ អ្បក្សកានអ់ាណតថិមនិអាចមៅទសសនក្សិចចជា
ផលូវការមទ ដតជាទសសនក្សិចចមរៅផលូវការ។ 

• ទទួល និងពិចារណាបណថឹ ងមដ្ឋយផ្ទធ ល់ ពាក្សព់ន័ននឹងការមចាទរបកានថ់ាមានការ
រមំលាភបំពានសិទនមិុនសសដដលសទិតក្សបុងដដនអាណតថិរបស់ខលួន 

• អ្ំពាវនាវដល់រដ្ឋឌ ភបិាលនានា 
• មឆលើយតបចំមពាះសាទ នភាពបនាធ ន ់
• ចូលរមួវភិាគទានដល់ការអ្ភវិឌណនសិ៍ទនិមនុសស  
• ចូលរមួដល់ការតសូ៊មត ិ មលើក្សក្សំពស់ការយល់ដងឹជាសាធារណៈ នងិផថល់របឹក្សាមយបល់
អ្ំពីក្សិចចស ការបមចចក្សមទស 
ក្សបុងចំមណាមតួនាទីទាងំអ្ស់ខាងមលើមនះ ខញុ ំសូមមលើក្សយក្សតួនាទីមយួមក្សអ្ធិបាយ គឺ

យនថការបណថឹ ង។ 
បណថឹ ងតាមយនថការនីតិវធិពីិមសស អាចអ្នថរាគមនម៍ដ្ឋយផ្ទធ ល់ជាមយួរដ្ឋឌ ភបិាល នន

រដឌភាគអី្ំពីការមចាទរបកានព់កីាររមំលាភបំពានសិទនិមនុសស ដដលសទិតមៅមរកាមអាណតថកិារង្ហរ
របស់ខលួនតាមមមធាបាយដ្ឋក្សលិ់ខិតជូនរដឌភាគី ដដលរមួមានការអ្ំពាវនាវបនាធ ន ់ និងបណថឹ ង
ដនទមទៀត។ ក្សិចចអ្នថរាគមនអ៍ាចទាក្សទ់ងនឹងការរមំលាភបពំានសិទនិមនុសសដដលបានមក្សើតម ើង
ម ើយ ឬក្សំពុងដតមក្សើតម ើង ឬដដលមានហានិភយ័ខពស់ននការមក្សើតម ើង។ ដំមណើ រការមនះ រមួ
មានការមផញើលិខិតមៅរដឌភាគសីាម ីការក្សំណតព់ីអ្ងគម តុននការមចាទរបកាន ់ វធិាន និងបទដ្ឋឌ ន
សិទនិមនុសសអ្នថរជាតិដដលមៅជាធរមាន ក្សងវល់នងិបញ្ហ នានារបស់អ្បក្សកានអ់ាណតថ ិ នងិសំមណើ
សំុឱ្យមានការចាតវ់ធិានការតាមោល មំមើល។ បណថឹ ងអាចមដ្ឋះរសាយតាមក្សរណីជាឯក្សតថបុគគល 
ជាការរមំលាភបំពានសិទនិមនុសសជារបពន័ន ឬជាក្សរណីដដលបះ៉ពាល់ដល់រក្សរមណាមយួ ឬស -
គមនម៍ដ្ឋយដ ក្សណាមយួ ឬក្សជ៏ាបណថឹ ងទាក្សទ់ងនងឹខលឹមសារននមសចក្សថីរពាងចាប ់ ឬចាប់
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ដដលចូលជាធរមាន មោលនមយបាយ ឬការអ្នុវតថណាមយួដដលរតូវចាតទុ់ក្សថា មនិរសប
ទាងំរសរងតាមបទដ្ឋឌ នសិទនិមនុសសអ្នថរជាត។ិ 

ការសមរមចថារតូវអ្នថរាគមន ៍គឺអារស័យតាមឆនាធ នុសិទនិរបស់អ្បក្សកានអ់ាណតថ ិនិងរតូវ
អារស័យមលើគុណវឌុណនន៍ានាដដលបមងកើតម ើងតាមអាណតថិរបស់មគមរៀងៗខលួន រពមទាងំគុណវឌុណន៍
ដដលមានដចងមៅក្សបុងរក្សមរបតិបតថ។ិ ជាទូមៅ គុណវឌុណនរ៍តូវទាក្សទ់ងនងឹភាពដដលអាចទុក្សចិតថ
បានននរបភព និងភាពមជឿជាក្សប់ានននពត័ម៌ានដដលបានទទួល ភាពពិសាថ រននពត័ម៌ាន និងដដន
សមតទក្សិចចននអាណតថិរបស់ខលួន។  

មដើមផឱី្យបណថឹ ងអាចយក្សមក្សវាយតនមលបាន ពាក្សយបណថឹ ងរតូវមាន៖ 
- អ្តថសញ្ដ ណជនរងមរោះ 
- អ្តថសញ្ដ ណជនជាបម់ចាទ ដដលរតូវមចាទរបកានព់ីការរមំលាភបំពានមនាះ (របសិនជា
សាគ ល់) រមួទាងំពត័ម៌ានសំខាន់ៗ អ្ំពតីួអ្ងគពាក្សព់ន័នទាងំអ្ស់ រាបទ់ាងំតអួ្ងគមនិដមនជា
រដឌ របសិនមបើមាន។ 

- អ្តថសញ្ដ ណជន ឬអ្ងគការដដលដ្ឋក្សព់ាក្សយបណថឹ ង របសិនមបើមផសងពជីនរងមរោះ 
(ពត័ម៌ានមនះ នងឹរតូវរក្សាជាការសមាង ត)់ 

- កាលបរមិចឆទ ទីក្សដនលង នងិការអ្ធិបាយពិសាថ រពីកាលៈមទសៈននមរឿងម តុ ឬការរមំលាភ 
បំពាន 

- រតូវចងចាថំា មៅក្សបុងពាក្សយបណថឹ ង ជនរងមរោះ រគួសារជនរងមរោះ ឬតំណាង គូស
បង្ហហ ញឱ្យបានចាស់ថា ខលួនបានយល់រពម ឬមនិយល់រពម 

o ឱ្យបង្ហហ ញអ្តថសញ្ដ ណជនរងមរោះដល់រដ្ឋឌ ភបិាល មៅក្សបុងសំមៅមឆលើយឆលង
រវាងនីតិវធិីពិមសស នងិរដឌភាគី 

o អ្តថសញ្ដ ណរបស់ជនរងមរោះមានដ្ឋក្សម់ៅក្សបុង របាយការណ៍ជាសាធារណៈ
ដ្ឋក្សម់ៅរក្សរមរបឹក្សាសិទនមិនុសស។ 

- ពត័ម៌ានពសិាថ រដនទមទៀតអាចនឹងតរមូវឱ្យបំមពញបដនទម មៅតាមរបមភទជាក្សល់ាក្សន់ន
ការរមំលាភបំពាន អារស័យមៅតាមការទាមទាររបស់អាណតថិនមីយួៗ 
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- បណថឹ ងទាងំឡាយណាដដលមរបើរបាស់ពាក្សយមពជនវ៍ាយរបហារ ឬមានម តុផលនមយបាយ
យ៉ងជាក្សច់ាស់មនិរតូវយក្សមក្សពិចារណាមទ។  ពាក្សយបណថឹ ងមនិរតូវពឹងដផែក្សទាងំរសរង
ដតមលើពត័ម៌ានដដលមានមៅតាមសារពត័ម៌ានមនាះមទ។ 

ទរមងន់នពាក្សយបណថឹ ង អាចរក្សបានតាមមគ ទពំរ័ដូចមានភាជ បម់ក្សមនះ ម ើយមដើមផជីួយ 
សរមួលដល់ការដ្ឋក្សព់ាក្សយបណថឹ ង មពលបំមពញតាមការទាមទារននទរមងម់នះម ើយ រោនដ់ត
ចុចរតងដ់្ឋក្សព់ាក្សយបណថឹ ងជាការមរសច៖ 
https://spsubmission.ohchr.org/    

ពាក្សយបណថឹ ងក្សអ៏ាចទទួលបានដដរ មទាះបីមនិបានមធវើតាមទរមងដ់ដលផថល់ឱ្យមនះក្ស៏
មដ្ឋយ ដតរតូវមផញើតាមសារមអ្ ិចរតូនិចមៅកាន៖់urgent-action@ohchr.org ឬមផញើតាម     
នរបសណីយម៍ៅ៖ 

OHCHR-UNOG 

8-14 Avenue de la Paix 

1211 Geneva 10 

Switzerland 
 

មដ្ឋយដ ក្សអាណតថិរបស់អ្បក្សរាយការណ៍ពិមសសសថីពសីាទ នភាពសិទនិមនុសសមៅក្សមពុជា
ក្សដូ៏ចអ្បក្សកានអ់ាណតថិ ពិមសសដនទមទៀតដដរ គឺរតូវបានមបាះមឆប តមរជើសតាងំមដ្ឋយរក្សរមរបឹក្សា
សិទនិមនុសស រោនដ់តអាណតថសិរមាបក់្សមពុជាគឺរតូវបានបមងកើតម ើងមដ្ឋយដផែក្សមលើក្សិចចរពមមរពៀង
សនថិភាពទីរក្សរងប៉ារសី ដដលបានចុះ តទមលខាកាលពីឆប ១ំ៩៩១។ តួនាទីរបស់អ្បក្សរាយការណ៍
ពិមសស គឺវាយតនមលអ្ពំីសាទ នភាពសិទនិមនុសស រាយការណ៍ជាសាធារណៈពសីាទ នភាពមនះ នងិ
មធវើការជាមយួរដ្ឋឌ ភបិាល សងគមសីុវលិនិងអ្បក្សដនទមទៀត មដើមផជីំរញុក្សិចចស របតិបតថកិារអ្នថរ
ជាតិមៅក្សបុងវស័ិយមនះ។ អ្បក្សរាយការណ៍ពិមសសមធវើទសសនក្សិចច ឬបំមពញមបសក្សក្សមមមទៀងទាត់
មក្សកានក់្សមពុជា និងរាយការណ៍របចាឆំប ជូំនរក្សរមរបឹក្សាសិទនិមនុសស។ អ្បក្សរាយការណ៍ពិមសស
សពវនថងគ ឺ លោកររីសាស្ត្សាា ចារ្យ រ្  ៉ូណា រមីត (ជនជាតិអ្ងម់គលស) មលាក្សរសីរតូវបានដតងតាងំជាអ្បក្ស
រាយការណ៍ពិមសស កាលពីដខមនីា ឆប ២ំ០១៥។ មុនអាណតថិរបស់មលាក្សរសី គឺមលាក្សសូរយិ 
របាសាទ សូ៊ដបឌ៊ី (ជនជាតិមនប៉ាល់) មលាក្សជាសាស្រសាថ ចារយសក្សលវទិាល័យ លីដ ចរក្សភពអ្ង់
មគលស។ មលាក្សកានអ់ាណតថិមនះពីឆប ២ំ០០៨ ដល់ឆប ២ំ០១៥។ 

មុនអ្បក្សរាយការណ៍ពិមសសទាងំពីររបូមនះ អ្បក្សកានអ់ាណតថិមនះសរមាបក់្សមពុជា រតូវបាន
ដតងតាងំមដ្ឋយមលាក្សអ្គគមលខាធិការអ្ងគការស របជាជាតិ ម តុដូមចបះមានម ម្ ះមៅផលូវការ

https://spsubmission.ohchr.org/
mailto:urgent-action@ohchr.org
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ថា តំណាងពិមសសរបស់អ្គគមលខាធិការអ្ងគការស របជាជាតិ ដដលមានអាណតថិជាបនថ
បនាធ បដូ់ចខាងមរកាម៖ 

១- មលាក្សមៅរក្សម នមមឃើល ឃឺប៊ ី(ជនជាតិអ្ូស្រសាថ លី)៖ ១៩៩៣-១៩៩៦ 
២- មលាក្ស តូម៉ាស់ ហាម៉ំាប៊ ឺគ (ជនជាតិសុ៊យដអ្ត៊)៖ ១៩៩៦-២០០០ 
៣- មលាក្សសាស្រសាថ ចារយ ភតីធឺ ឮយមរពច (ជនជាតអិ្ូរទសី)៖ ២០០០-២០០៥ មលាក្ស

ក្សជ៏ារពឹទនបុរសននសក្សលវទិាល័យចាបម់ៅ កាណាដ្ឋ 
៤- មលាក្សសាស្រសាថ ចារយ យ៉ស់ ហាគ យ (ជនជាតិមក្សនយ៉)៖ ២០០៥-២០០៨ មលាក្សជា

សាស្រសាថ ចារយចាបសិ់ទនិមនុសសអ្នថរជាតិមៅសក្សលវទិាល័យ  ុងកុ្សង។ 

៣. សាទ បន័សននសិញ្ដ  
ជាថមីមថងមទៀត សាទ បន័សននសិញ្ដ គឺជាសាទ បន័ដដលបមងកើតម ើងមដ្ឋយសននិសញ្ដ សិទនិ

មនុសសនីមយួៗ។ សននិសញ្ដ  ចងកាតពវក្សិចចផលូវចាបដ់ល់រដឌនានាដដលទទួលយក្សមដ្ឋយសម័រគចតិថ 
និងអ្នុមត័មដ្ឋយរដឌសមាជិក្សនានាក្សបុងរក្សបខណ័ឍ មហាសនបបិាតអ្ងគការស របជាជាតិ។ ជាទូមៅ 
រដឌភាគីរតូវជាបក់ាតពវក្សចិចសបូលចំនួនបីតាមសននិសញ្ដ សិទនិមនុសស៖ 

- កាតពវក្សិចចមោរព៖ មនិមធវើអ្វឱី្យបះ៉ពាល់ដល់ការមរបើរបាស់សិទនិនានា មដ្ឋយមជៀសវាង
ការរមំលាភសិទន ិ

- កាតពវក្សិចចការពារ៖ គឺបង្ហក រការរមំលាភសិទនិនានា តាមរយៈការអ្នុមត័មោលនមយបាយ 
ចាប ់ឬលិខិតបទដ្ឋឌ ននានាមដើមផធីានាការពារដល់ការអ្នុវតថសិទនិនានា 

- កាតពវក្សិចចបមំពញ៖ ចាតវ់ធិានការមដើមផធីានាការសមរមចបានសិទនិនានា 
រ ូតមក្សដល់មពលមនះ សននសិញ្ដ សិទនិមនុសសសំខាន់ៗ ទាងំអ្ស់មាន៩ នងិមានអ្ម

មដ្ឋយពិធីសារបដនទមមយួ ឬមរចើន។ សននិសញ្ដ សិទនមិនុសសទាងំមនះ រមួមាន៖ 

        ៣.១. អ្នុសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពីការលុបបំបាតរ់ាល់ទរមងន់នការមរ ើសមអ្ើងពូជ
សាសន ៍ 
រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី២១ ដខធបូ ឆប ១ំ៩៦៥ 

និងចូលជាធរមានមៅនថងទ៤ី ដខមក្សរា ឆប ១ំ៩៦៩។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទី២៨ ដខវចិឆិកា 
ឆប ១ំ៩៨៣។ អ្នុសញ្ដ មនះ បមងកើតសាទ បន័សននិសញ្ដ មយួ តាមមារតា៨ គឺគណៈក្សមាម ធិការ
លុបបំបាតរ់ាល់ទរមងន់នការមរ ើសមអ្ើងពូជសាសន ៍មានសមាជិក្ស១៨របូ។ រដឌភាគីជាបក់ាតពវក្សចិច 
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រតូវដ្ឋក្សរ់បាយការណ៍បឋមក្សបុងរយៈមពល១ឆប  ំមរកាយពីចូលជារដឌភាគី និងរបាយការណ៍បនាធ ប ់
មៅមរៀងរាល់ពីរឆប ។ំ  

      ៣.២ ក្សតិកាសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពីសិទនពិលរដឌ និងសិទននិមយបាយ  
រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី១៦ ដខធបូ ឆប ១ំ៩៦៦ 

និងចូលជាធរមានមៅនថងទ២ី៣ ដខមនីា ឆប ១ំ៩៧៦។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទី២៦ ដខ
ឧសភា ឆប ១ំ៩៩២។ ក្សតិកាសញ្ដ មនះ បមងកើតសាទ បន័សននសិញ្ដ មយួ តាមមារតា២៨ គឺគណៈ  
ក្សមាម ធិការសិទនិមនុសសមានសមាជិក្ស១៨របូ។ រដឌភាគីជាបក់ាតពវក្សិចច រតូវដ្ឋក្សរ់បាយការណ៍បឋម 
ក្សបុងរយៈមពល១ឆប  ំមរកាយពចូីលជារដឌភាគី និងរបាយការណ៍បនាធ ប ់មៅមរៀងរាល់៤ឆប មំថង។ 

o ពិធីសារបដនទមទី១ ននក្សតកិាសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីព ីសិទនពិលរដឌនិងសិទននិមយបាយទាក្សទ់ង 
នឹងការទទួលយក្សនីតិវធិីបណថឹ ងរតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយ មហាសនបិបាតអ្ងគការស របជា-
ជាត ិមៅនថងទី១៦ ដខធបូ ឆប ១ំ៩៦៦ នងិចូលជាធរមានមៅនថងទី២៣ ដខមនីា ឆប ១ំ៩៧៦។ 
ក្សមពុជាបានចុះ តទមលខាមលើពិធីសារបដនទមមនះ មៅនថងទ២ី៧ ដខក្សញ្ដ  ឆប ២ំ០០៤ 

o ពិធីសារបដនទមទី២ ននក្សតិកាសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីព ី សិទនិពលរដឌ និងសិទនិនមយបាយ
សំមៅលុបបំបាតម់ទាសរបហារជីវតិរតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហា សនបិបាតអ្ងគការស -

របជាជាតិមៅនថងទ១ី៥ ដខធបូ ឆប ១ំ៩៨៩ នងិចូលជាធរមានមៅនថងទ១ី១ ដខក្សក្សកដ្ឋ ឆប ១ំ៩៩១។ 
ក្សមពុជាមនិទានប់ានផថល់សចាច បន័មៅម ើយមទ។ 

៣.៣ ក្សតិកាសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពី សិទនិមសដឌកិ្សចច សងគមកិ្សចច និងវបផធម ៌ 
រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី១៦ ដខធបូ ឆប ១ំ៩៦៦ 

និងចូលជាធរមានមៅនថងទី៣ ដខមក្សរា ឆប ១ំ៩៧៦។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទ២ី៦ ដខឧសភា 
ឆប ១ំ៩៩២។ ក្សតិកាសញ្ដ មនះបានរបគល់តួនាទីឱ្យរក្សរមរបឹក្សាមសដឌក្សចិច និងសងគម ជាអ្បក្សោល ំ
មមើលការអ្នុវតថក្សតិកាសញ្ដ មនះ តាមមារតា១៦ និងមារតា១៧។ រ ូតដល់នថងទី២៨ ដខឧសភា 
ឆប ១ំ៩៨៥ មទើបគណៈក្សមាម ធកិារសិទនិមសដឌក្សិចច សងគមក្សិចច និងវបផធមរ៌តូវបានបមងកើតម ើង មដើមផី
អ្នុវតថមុខង្ហរមនះតាមមសចក្សថសីមរមចមលខ១៩៨៥/១៧ របស់រក្សរមរបឹក្សាមសដឌក្សិចច និងសងគម។ 
គណៈក្សមាម ធិការមនះមានសមាជិក្ស១៨របូ។ រដឌភាគីជាបក់ាតពវក្សិចចរតូវដ្ឋក្សរ់បាយការណ៍បឋមក្សបុង   
រយៈមពល១ឆប  ំមរកាយពីចូលជារដឌភាគី និងរបាយការណ៍បនាធ ប ់មៅមរៀងរាល់៥ឆប មំថង។ 

o ពិធីសារបដនទមននក្សតិកាសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពីសិទនិមសដឌក្សចិច សងគមក្សចិច និងវបផធម ៌ទាក្សទ់ង
នឹងការទទួលយក្សនីតិវធិីបណថឹ ងរតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជា-
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ជាតិមៅនថងទ១ី០ ដខធបូ ឆប ២ំ០០៨ នងិចូលជាធរមានមៅនថងទ៥ី ដខឧសភា ឆប ២ំ០១៣។    
ក្សមពុជាមនិទានប់ានផថល់សចាច បន័មៅម ើយមទ។ 

៣.៤ អ្នុសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពី ការលុបបំបាតរ់ាល់ទរមងន់នការមរ ើសមអ្ើងរបឆងំនារ ី
មភទ  
រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទ១ី៨ ដខធបូ ឆប ១ំ៩៧៩ 

និងចូលជាធរមានមៅនថងទី៣ ដខក្សញ្ដ  ឆប ១ំ៩៨១។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទី១៥ ដខតុលា 
ឆប ១ំ៩៩២។ អ្នុសញ្ដ មនះ បមងកើតសាទ បន័សននិសញ្ដ មយួ តាមមារតា១៧ គគឺណៈក្សមាម ធិការ
លុបបំបាតរ់ាល់ទរមងន់នការមរ ើសមអ្ើងរបឆងំនារមីភទមានសមាជិក្ស១៨របូ។ រដឌភាគីជាបក់ាតពវក្សិចច 
រតូវដ្ឋក្សរ់បាយការណ៍បឋមក្សបុងរយៈមពល១ឆប  ំមរកាយពីចូលជារដឌភាគី និងរបាយការណ៍បនាធ ប ់
មៅមរៀងរាល់៤ឆប ។ំ 

o ពិធីសារបដនទមននអ្នុសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពីការលុបបំបាតរ់ាល់ទរមងន់នការមរ ើសមអ្ើង
របឆងំនារមីភទ រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី៦ 
តុលា ឆប ១ំ៩៩៩ និងចូលជាធរមាន មៅនថងទី២២ ដខធបូ ឆប ២ំ០០០។ ជាពិធសីារ
បដនទមមយួដដលមបើក្សសិទនិឱ្យមានការបថឹងផ្ទធ ល់មៅគណៈក្សមាម ធិការសថីពី ការលុបបំបាត់
រាល់ទរមងន់នការមរ ើសមអ្ើងនារមីភទ។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទី១៣ តុលា ឆប ២ំ០១០។ 

៣.៥ អ្នុសញ្ដ របឆងំទារុណក្សមម និងការរបរពឹតថ ឬទណឍ ក្សមមឯមទៀតដដលមោរមៅ 
អ្មនុសសធម ៌ឬបនាធ បបមនាទ ក្ស  
រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទ១ី០ ដខធបូ ឆប ១ំ៩៨៤ 

និងចូលជាធរមានមៅនថងទី២៦ ដខមថុិនា ឆប ១ំ៩៨៧។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទ១ី៥ ដខតុលា 
ឆប ១ំ៩៩២។ អ្នុសញ្ដ មនះ បមងកើតសាទ បន័សននិសញ្ដ មយួ តាមមារតា១៧ គគឺណៈក្សមាម ធិការ
របឆងំទារណុក្សមម មានសមាជិក្ស១០របូ។ រដឌភាគីជាបក់ាតពវក្សិចច រតូវដ្ឋក្សរ់បាយការណ៍បឋម 
ក្សបុងរយៈមពល១ឆប  ំមរកាយពីចូលជារដឌភាគី និងរបាយការណ៍បនាធ ប ់មៅមរៀងរាល់៤ឆប មំថង។ 

o ពិធីសារបដនទមននអ្នុសញ្ដ របឆងំទារណុក្សមមនិងការរបរពឹតថ ឬទណឍ ក្សមមឯមទៀត
ដដលមោរមៅ អ្មនុសសធម ៌ ឬបនាធ បបមនាទ ក្ស រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាត
អ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី១៨ ដខធបូ ឆប ២ំ០០២ និងចូលជាធរមានមៅនថងទី២២ 
ដខមថុិនា ឆប ២ំ០០៦។ គឺជាពិធសីារបដនទមមយួដដលមនិបានបមងកើតនីតិវធិបីណថឹ ងមទ 
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ដតបានបមងកើតអ្នុគណៈក្សមាម ធិការបង្ហក រទារណុក្សមមដដលមានតួនាទី នងិអាណតថិចុះ
មៅរតួតពិនិតយក្សដនលងដក្ស ូតមសរភីាពទាងំអ្ស់របស់រដឌភាគ។ី ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគី
មៅនថងទី៣០ ដខមនីា ឆប ២ំ០០៧ ម ើយអ្នុគណៈក្សមាម ធកិារបង្ហក រទារណុក្សមម ធាល ប់
ចុះមក្សទសសនក្សិចចក្សមពុជាមយើងចំនួន២ដងរចួមក្សម ើយ។ 

  ៣.៦ អ្នុសញ្ដ សថីពីសិទនកុិ្សមារ  
រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី២០ ដខវចិឆិកា ឆប ១ំ៩៨៩ 

និងចូលជាធរមានមៅនថងទ២ី ដខក្សញ្ដ  ឆប ១ំ៩៩០។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទី១៥ ដខតុលា 

ឆប ១ំ៩៩២។ អ្នុសញ្ដ មនះ បមងកើតសាទ បន័សននិសញ្ដ មយួ តាមមារតា៤២ គគឺណៈក្សមាម ធិការ
សថីពីសិទនិកុ្សមារ មានសមាជិក្ស១០របូ។ រដឌភាគីជាបក់ាតពវក្សិចច រតូវដ្ឋក្សរ់បាយការណ៍បឋមក្សបុងរយៈ
មពល២ឆប  ំមរកាយពចូីលជារដឌភាគី នងិរបាយការណ៍បនាធ ប ់មៅមរៀងរាល់៥ឆប មំថង។ 

o ពិធីសារបដនទមទ១ីននអ្នុសញ្ដ សថីព ី សិទនិកុ្សមារពាក្សព់ន័ននឹងការចូលរមួរបស់កុ្សមារ
ក្សបុងជមមាល ះរបដ្ឋបអ់ាវធុ រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិ
មៅនថងទី២៥ ដខឧសភា ឆប ២ំ០០០ នងិចូលជាធរមានមៅនថងទី១២ ដខកុ្សមភៈ ឆប ំ
២០០២។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទី១៦ ដខក្សក្សកដ្ឋ ឆប ២ំ០០៤។ 

o ពិធីសារបដនទមទី២ននអ្នុសញ្ដ សថីព ី សិទនិកុ្សមារពាក្សព់ន័ននឹងការលក្សកុ់្សមារ មពសា
ក្សមមកុ្សមារ និងរបូភាព/សមាភ រៈអាសអាភាសកុ្សមារ រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយ មហា     
សនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី២៥ ដខឧសភា ឆប ២ំ០០០ និងចូលជា
ធរមានមៅនថងទី១៨ ដខមក្សរា ឆប ២ំ០០២។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទី៣០ ដខ
ឧសភា ឆប ២ំ០០២។ 

o ពិធីសារបដនទមទី៣ ននអ្នុសញ្ដ សថីពី សិទនិកុ្សមារពាក្សព់ន័ននឹងការទទួលយក្សនីតិវធិ ី  
បណថឹ ង រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី១៩ 
ដខធបូ ឆប ២ំ០១១ និងចូលជាធរមានមៅនថងទី១៤ ដខមមសា ឆប ២ំ០១៤។ ក្សមពុជាមនិ
ទានប់ានផថល់សចាច បន័មៅម ើយមទ។ 

 
 



 

រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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៣.៧ អ្នុសញ្ដ សថីពីការការពារសិទនរិបស់ពលក្សរមទសនថររបមវសនរ៍គបរូ់បនិង
សមាជិក្សរគសួាររបស់ពកួ្សមគ  
រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទ១ី៨ ដខធបូ ឆប ១ំ៩៩០ 

និងចូលជាធរមានមៅនថងទ១ី ដខក្សក្សកដ្ឋ ឆប ២ំ០០៣។ ក្សមពុជាបានចុះ តទមលខា មៅនថងទី២៧ ដខ
ក្សញ្ដ  ឆប ២ំ០០៤។ អ្នុសញ្ដ មនះបមងកើតសាទ បន័សននិសញ្ដ មយួ តាមមារតា៧២ គឺគណៈក្សមាម ធិការ
សរមាបក់ារពារសិទនិរបស់ពលក្សរមទសនថររបមវសនរ៍គបរ់បូ និងសមាជកិ្សរគសួាររបស់ពួក្សមគមាន
សមាជិក្ស១៤របូ។ រដឌភាគីជាបក់ាតពវក្សចិច រតូវដ្ឋក្សរ់បាយការណ៍បឋមក្សបុងរយៈមពល១ឆប  ំមរកាយ
ពីចូលជារដឌភាគី នងិរបាយការណ៍បនាធ បម់ៅមរៀងរាល់៥ឆប មំថង។ 

៣.៨ អ្នុសញ្ដ សថីពីសិទនជិនពិការ  
រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទ១ី៣ ដខធបូ ឆប ២ំ០០៦ 

និងចូលជាធរមានមៅនថងទី៣ ដខឧសភា ឆប ២ំ០០៨។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទ២ី០ ដខធបូ 
ឆប ២ំ០១២។ អ្នុសញ្ដ មនះ បមងកើតសាទ បន័សននិសញ្ដ មយួ តាមមារតា៣៤ គឺគណៈក្សមាម ធិការ
សថីពីសិទនិជនពិការ មានសមាជិក្ស១៨ របូ។ រដឌភាគីជាបក់ាតពវក្សចិចរតូវដ្ឋក្សរ់បាយការណ៍បឋម 
ក្សបុងរយៈមពល២ឆប  ំមរកាយពីចូលជារដឌភាគី និងរបាយការណ៍បនាធ ប ់មៅមរៀងរាល់៤ឆប មំថង។ 

o ពិធសីារបដនទមននអ្នុសញ្ដ សថីពីសិទនិជនពកិារ រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាត
អ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី១៣ ដខធបូ ឆប ២ំ០០៦ នងិចូលជាធរមានមៅនថងទី៣ 
ដខឧសភា ឆប ២ំ០០៨។ ក្សមពុជាបានចុះ តទមលខា មៅនថងទ១ី ដខតុលា ឆប ២ំ០០៧។ 

៣.៩ អ្នុសញ្ដ សថីពីការការពារជនរគបរូ់បពីការបាតខ់លួនមដ្ឋយបងខ ំ 
រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី២០ ដខធបូ ឆប ២ំ០០៦ 

និងចូលជាធរមានមៅនថងទី២៣ ដខធបូ ឆប ២ំ០១០។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគី មៅនថងទី២៧ ដខមថុិនា 
ឆប ២ំ០១៣។ អ្នុសញ្ដ មនះ បមងកើតសាទ បន័សននិសញ្ដ មយួ តាមមារតា២៦ គឺគណៈក្សមាម ធិការ
ទទួលបនធុក្សការបាតខ់លួនមដ្ឋយបងខំ មានសមាជិក្ស១០របូ។ រដឌភាគីជាបក់ាតពវក្សិចចរតូវដ្ឋក្សរ់បាយ-
ការណ៍មរៀងរាល់២ឆប មំថង មរកាយពីចូលជារដឌភាគ។ី 

ដូមចបះ តាមសននិសញ្ដ ទាងំ៩ខាងមលើ សាទ បន័សននិសញ្ដ ក្សរ៏តូវមាន៩សាទ បន័ដដរ មដ្ឋយបូក្ស
រមួនឹងអ្នុគណៈក្សមាម ធិការបង្ហក រទារណុក្សមម ដដលបមងកើតម ើងមដ្ឋយពិធីសារបដនទមននអ្នុសញ្ដ
របឆងំទារណុក្សមមផង សរបុទាងំអ្ស់មានសាទ បន័សននិសញ្ដ ចំននួ១០។ 



 
យនថការសិទនិមនុសសនន អ្ងគការស របជាជាតិ 
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ជារមួសាទ បន័សននិសញ្ដ មានសមាសភាពជា 
- អ្បក្សជំនាញឯក្សរាជយដដលបានចាតត់ាងំ នងិមរជើសតាងំមដ្ឋយរដឌភាគីសរមាបអ់ាណតថ៤ិ
ឆប ។ំ 

- សមាជិក្សភាព៖ ចាបព់១ី០ មៅ ២៥នាក្ស ់ អារស័យតាមគណៈក្សមាម ធិការនីមយួៗ។ 
បចចុបផនបមានសមាជិក្សសរបុចនំួន១៧២នាក្ស ់ក្សបុងសាទ បន័សននិសញ្ដ ចនំួន១០។ 

- លក្សខណៈវនិិចឆយ័៖ ជំនាញ ការដចងដចក្សមសមើោប តាមភមូសិាស្រសថ ភាពជាតំណាងនន
របពន័នចាបច់មផងៗ នងិទរមងម់ផសងៗោប ននអារយធម ៌ និងភាពជាតណំាងមយនឌរ័ដដលមាន
តុលយភាពោប  

- មនិយក្សរបាក្សម់បៀវតស ម ើយបមរមើការដផែក្សមលើសមតទភាពរបស់ខលួនផ្ទធ ល់ 

សាទ ប័នសននិសញ្ដ ទាងំមនះ រតូវបានបមងកើតម ើងមដើមផោីល ំមមើលការអ្នុវតថកាតពវក្សិចចតាម
សននិសញ្ដ របស់រដឌភាគីតាមរយៈ៖ 

- ការពិនិតយរបាយការណ៍របស់រដឌភាគី 
- ការពិនិតយមលើបណថឹ ង 

- ការចុះមៅទសសនក្សចិចរដឌភាគតីាមរយៈបណថឹ ង។ មពលទទលួបានបណថឹ ង សាទ បន័សនន-ិ
សញ្ដ អាចមបើក្សការមសុើបសួរ។ ការមសុើបសួរអាចមធវើបានមលើឯក្សសារភសថុតាងដដលផថល់ 

ឱ្យ ឬចុះមៅទសសនក្សចិចដល់ទកី្សដនលង របស់រដឌភាគី។ មបើរដឌភាគីមនិអ្នុញ្ដ ត ការចុះមៅ
មសុើបសួរដល់ក្សដនលងក្សម៏និអាចមធវើបានដដរ។ 

` មរៅពីមនះ សាទ បន័សននិសញ្ដ  មានក្សិចចការពីរធំមទៀត គឺការពិមរោះមយបល់មលើរបធាន
បទដដលជាក្សងវល់របស់ខលួន និងការអ្នុមត័មសចក្សថពីនយល់ទូមៅននបទបផចដតថិនានារបស់សនន-ិ
សញ្ដ ដដលខលួនទទួលបនធុក្ស។ 
 ចំមពាះយនថការបណថឹ ងតាមសាទ បន័សននិសញ្ដ  គណៈក្សមាម ធិការនីមយួៗអាចពិចារណា
មលើពាក្សយបណថឹ ងរបស់បុគគលដដលមជឿថាសិទនិរបស់ខលួនរតូវបានមគរមំលាភបំពាន។ លក្សខខណឍ ទូមៅ
ននការទទួលយក្សបានននបណថឹ ង៖  

• រដឌរតូវដតជារដឌភាគីននសននិសញ្ដ មនាះ 
• រដឌរតូវដតជារដឌភាគីដដលបានយល់រពមទទួលយក្សនីតិវធិីបណថឹ ងលក្សខណៈជា
បុគគល 
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• ការមរបើរបាស់អ្ស់មមធាបាយ ឬលទនភាពក្សបុងការមដ្ឋះរសាយបណថឹ ងមនះមៅ
ថាប ក្សជ់ាតិ ឬមៅក្សបុងរសរក្ស ឬការមដ្ឋះរសាយមនាះ មរបើមពលយូរ ួសម តុមពក្ស។ 

• មនិធាល បប់ថងឹមៅយនថការអ្នថរជាតិណាមយួ ឬសាទ បន័សននសិញ្ដ អ្នថរជាតិមផសង
មទៀត 

• ការរមំលាភបំពានមនះ រតូវដតមក្សើតម ើងមៅមពលដដលរដឌមនាះកាល យជារដឌភាគ ី
ឬបានមក្សើតម ើងម ើយបនថរ ូតដល់មពលរដឌមនាះកាល យជារដឌភាគី។ 

• និងមានលក្សខខណឍ ជាមរចើនមទៀត អារស័យតាមលក្សខណៈវនិចិឆយ័របស់សននិសញ្ដ
នីមយួៗ។ 

ក្សបុងចំមណាមសាទ បន័សននិសញ្ដ ទាងំ១០ មានដតអ្នុគណៈក្សមមការបង្ហក រទារណុក្សមម (SPT) 
មយួគតដ់ដលមនិទទួលពាក្សយបណថឹ ង។ វាជាសាទ បន័មយួបមងកើតម ើងមដ្ឋយពិធសីារបដនទម នន 
អ្នុសញ្ដ របឆងំទារណុក្សមម មានអាណតថិការង្ហរចុះមៅពិនិតយមមើលទីក្សដនលងដក្ស ូតមសរភីាព
ទាងំអ្ស់មៅរគបរ់ដឌភាគី ក្សបុងមោលបំណងបង្ហក រទារណុក្សមម។ ទកី្សដនលងដក្ស ូតមសរភីាពមាន
ដូចជាពនននាោរ មណឍ លឃំុខលួនរបស់នគរបាលយុតថធិម ៌ មណឍ លសងគមក្សិចច មណឍ លបនាប
មរគឿងមញៀន មនធីរមពទយឆកួត ក្សដនលងដ្ឋក្សវ់និយ័-ទណឍ ក្សមមមៅតាមសាលា...។ល។    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បណ្តឹ ងឧបាស្រ័យលក្ខណ្ៈ

ជាបុគ្គល 
ការពិចារណាអពីំការទទួលយក្ 

ដែលអាចទទួលយក្

បាន 

ដែលមនិអាចទទួលយក្បាន 

ការបញ្ចបន់នបណ្តឹ ង ការពិចារណាអពីំអងគសរចក្ត ី

ការមនិរសំោភបពំាន ការរសំោភបពំាន 

ស្ថា បន័នីតិវធីិផតល់ការសោោះស្ស្ថយស្បក្បសោយស្បរិទធភាព ស ើយស្បាបស់ៅគ្ណ្ៈក្ម្មា ធិការអពីំវធិានការ
ដែលបានចាត ់

ការតាមោនបនតរ ូតទាល់ដតទទួលបានែសំណាោះស្ស្ថយមួយគួ្រជាទីគាបច់តិត 



 
យនថការសិទនិមនុសសនន អ្ងគការស របជាជាតិ 
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ឯក្សសារមយង៖ 
- http://www.un.org/en/index.html 

- http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx 

- http://cambodia.ohchr.org/ 

- ធមមនុចដស របជាជាត ិ

- ក្សតិកាសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពីសិទនិពលរដឌ និងសិទនិនមយបាយ 

- ក្សតិកាសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពីសិទនិមសដឌក្សិចច សងគមក្សិចច និងវបផធម ៌

- អ្នុសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពីការលុបបំបាតរ់ាល់ទរមងន់នការមរ ើសមអ្ើងពូជសាសន ៍

- អ្នុសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពីការលុបបំបាតរ់ាល់ទរមងន់នការមរ ើសមអ្ើងរបឆងំនារមីភទ 
- អ្នុសញ្ដ សថីពីសិទនិកុ្សមារ 
- អ្នុសញ្ដ របឆងំទារណុក្សមម និងការរបរពឹតថ ឬទណឍ ក្សមមឯមទៀតដដលមោរមៅ អ្មនុសសធម ៌
ឬបនាធ បបមនាទ ក្ស 

- អ្នុសញ្ដ សថីពីសិទនិជនពិការ 
- អ្នុសញ្ដ សថីពី ការការពារពលក្សរមទសនថររបមវសនរ៍គបរ់បូ និងសមាជិក្សរគសួារទាងំ
អ្ស់របស់ពួក្សមគ 

- អ្នុសញ្ដ សថីពីការការពារជនរគបរ់បូពីការបាតខ់លួនមដ្ឋយបងខំ

http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx



