
 

  

 

 

  
    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

កំណត់ត្រាសង្ខេប 

ស្តសរងី្ៅជួរមុខ ៖ ស្ថា នភាពរបសអ់្នកការពារសទិធិមនុសសស្តសរ ី
ង្ៅកមពុជាកនខុឆ្ន ២ំ០១៥ 

 

  ខធន  ឆ្ន ២ំ០១៥ 

ឧបត្ថម្ភដោយ 



 

i 

មជឈមណឌ លសទិធិមនុសសកមពុជា 
 មជឈមណ្ឍ លសិទ្និមនុសសកមពុជា (“ម.ស.ម.ក”) ជាអង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល 
(“អង្គការ”) មិនចូលបកសសមព័នន ឯករាជយ មដលធ្វើការធដើមផើធលើកកមពស់ និង្ការពារលទ្និ
ប្បជា្ិបធេយយ និង្ការធោរពសិទ្និមនុសស ជាពិធសសសិទ្និពលរដឌ និង្សិទ្និនធោបាយធៅ
កបុង្ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា (“កមពុជា”)។ ចកខុវស័ិយរបស់ ម.ស.ម.ក គឺចង់្ឲ្យកមពុជាកាា យ
ជាប្ពះរាជាណាប្ចមួយោា នអំធពើហងិ្ាមដលប្បជាពលរដឌទ្ទ្ួលបានសិទ្និមូលដ្ឋឌ នមានសម
ភាព និង្ប្េូវអនុញ្ញដ េឲ្យចូលរមួកបុង្លទ្និប្បជា្ិបធេយយ និង្ទ្ទ្ួលបានប្បធោជន៍ពើការ
អភិវឌ្ណន៍ប្បធទ្ស។ ម.ស.ម.ក ចង់្បាននើេិរដឌជាជាង្និទ្ណ្ឍ ភាព ចង់្បានស្ថទ ប័នរងឹ្មាជំា
ជាង្បុគគលខ្ា ងំ្និង្ចង់្បានសង្គមពហុនិយមមដលកបុង្ធ ះ ភាពចប្មរះមបបប្េូវបានទ្ទ្ួល
យកនិង្ស្ថទ្រជាជាង្ការប្ពធង្ើយកធនថើយឬដ្ឋក់ទ្ណ្ឍ កមា។ ស្ថា កសញ្ញដ របស់ ម.ស.ម.ក 
រធំលចឲ្យធ ើញរូបសេវ ប្ពាប ស ធហើរធចញពើរង្វង់្មូលនននផធពណ៌្ធ ៀវមដលជានិមិេថរូបនន
ការទាមទារធសរ ើភាពរបស់កមពុជា។ 
 កំណ្េ់ប្ាសធង្ខបសថើពើ “ស្រសថើធៅជួរមុ  ៖ ស្ថទ នភាពរបស់អបកការពារសិទ្និមនុសស
ស្រសថើធៅកមពុជាកបុង្ឆ្ប ២ំ០១៥” (“កំណ្េ់ប្ាសធង្ខប”) គឺជាលទ្នផលរបស់គធប្មាង្អបកការ
ពារសិទ្និមនុសសស្រសថើ (“គធប្មាង្”) មដលអនុវេថន៍ធដ្ឋយ ម.ស.ម.ក។ 

ង្សចកដី ថែខអ្ណំរគណុ 
កំណ្េ់ប្ាសធង្ខបធនះធកើេធចញបានធប្កាមកិចចឧបេទមគោបំ្ទ្ធដ្ឋយសបផុរសអំពើ

សំណាក់ការោិល័យភាប ក់ងារសហប្បជាជាេិធលើកកមពស់ធយនឌ័្រនិង្ផឋល់ភាពអង់្អាចដល់
ស្រសថើប្បចធំៅប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា(“UN Women”)។  ាឹមស្ថរកបុង្កំណ្េ់ប្ាសធង្ខប
ធនះគឺជាការទ្ទ្ួល ុសប្េូវរបស់ ម.ស.ម.ក និង្មិនឆាុះបញ្ញច ងំ្ពើទ្សសនៈរបស់អង្គការ UN 

Women ធ ះធទ្។ ម.ស.ម.ក សូមសមមថង្នូវការធកាេសរធសើរោ៉ង្ប្ជាលធប្ៅចំធពាះអបក
មដលបានចូលរមួកបុង្ការប្ស្ថវប្ជាវធនះ ធដើមផើរមួចំមណ្កធ្វើឲ្យកំណ្េ់ប្ាសធង្ខបធនះប្បកប
ធដ្ឋយអេទន័យ។ 



 

ii 

សណួំរ និខមតិង្្ែើយតប 

កំណ្េ់ប្ាសធង្ខបធនះ និង្ការធបាះពុមពផាយធផសង្ៗធទ្ៀេរបស់ ម.ស.ម.ក អាច
រកបានាមរយៈមវបស្ថយ www.cchrcambodia.org  និង្ធគហទ្ំព័រអំពើសិទ្និមនុសសកមពុជា
មដលទ្ទ្ួលបានពានរងាវ ន់បធង្កើេធឡើង្ធដ្ឋយ ម.ស.ម.ក ាមរយៈ www.sithi.org 

ប្បសិនធបើអបកមានសំណួ្រ ឬប្េូវការព័េ៌មានបមនទមអំពើកំណ្េ់ប្ាសធង្ខបធនះ ឬ 
មានបំណ្ង្ចង់្ផឋល់មេធិឆាើយេប សូមធផញើស្ថរធអឡចិប្េូនិចមកកាន់ ម.ស.ម.ក ាមរយៈអុើ
មម៉ល info@cchrcambodia.org ឬទាក់ទ្ង្មក ម.ស.ម.ក ាមរយៈអាសយដ្ឋឌ ន ៖ 
ផធះ ៧៩៨ ផាូវ ៩៩ សងាក េ់បឹង្ប្េមបក  ណ្ឍ ចកំារមន រាជធានើភបំធពញ ប្បធទ្សកមពុជា 
ទូ្រសពធ ៖ + ៨៥៥ (០)២៣ ៧២ ៦៩ ០១ 
ទូ្រស្ថរ ៖ + ៨៥៥ (០)២៣ ៧២ ៦៩ ០២ 
ធគហទ្ព័ំរ ៖ www.cchrcambodia.org 

 

 
 

  

http://www.cchrcambodia.org/
http://www.sithi.org/
mailto:info@cchrcambodia.org
http://www.cchrcambodia.org/


 

iii 

មាតិកា 
 

មជឈមណ្ឍ លសិទ្និមនុសសកមពុជា .............................................................................. i 
ធសចកឋើមលាង្អំណ្រគុណ្........................................................................................ i 
ពាកយកាេ់ ........................................................................................................ iv 
 ាឹមស្ថរសធង្ខប .................................................................................................. 1 
១. ប្កប ័ណ្ឍ ចាប់ ........................................................................................... 10 
១.១ ប្កប ័ណ្ឍ ចាប់អនថរជាេិ ........................................................................ 10 
១.២ ប្កប ័ណ្ឍ ចាប់ថ្នប ក់េំបន់ ...................................................................... 15 
១.៣ ប្កប ័ណ្ឍ ចាប់ជាេិ ............................................................................. 17 

២. ស្ថទ នភាពរបស់ស្រសថើធៅកមពុជា......................................................................... 21 
៣. បទ្ពិធស្ថ្ន៍របស់អបកការពារសិទ្និមនុសសស្រសថើមដលទ្ទ្ួលបានការោបំ្ទ្ពើគធប្មាង្ ... 26 
៣.១ ករណ្ើ សិកា ....................................................................................... 27 
 ៣.២ ចធប្មៀង្ ............................................................................................. 38 
៤. ធសចកឋើសនបិដ្ឋឌ ននិង្អនុស្ថសន៍ ..................................................................... 40 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

iv 

ពាកយកាត ់

អាស៊្ថន សមាគមប្បជាជាេិអាសុើអាធគបយ ៍
កំណ្េ់ប្ាសធង្ខប ស្រសថើធៅជួរមុ  ៖ ស្ថទ នភាពរបស់អបកការពារសិទ្និមនុសសស្រសថើធៅកមពុ

ជាកបុង្ឆ្ប ២ំ០១៥ 
កមពុជា ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា 
ម.ស.ម.ក មជឈមណ្ឍ លសិទ្និមនុសសកមពុជា 
គណ្ៈកមាា ្ិការ គណ្ៈកមាា ្ិការការពារធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ ន 
រដឌ្មានុញ្ដ រដឌ្មានុញ្ដននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជាឆ្ប ១ំ៩៩៣ (វធិស្ថ្នកមា)  
សុើ ដ អនុសញ្ញដ សឋើពើការលុបបំបាេ់រាលទ់្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្ធលើស្រសថើ 
សង្គមសុើវលិ អង្គការសង្គមសុើវលិ 
សហភាពអុឺរ ៉ុប សហភាពអុឺរ ៉ុប 
អ.ក.ស.ម អបកការពារសិទ្និមនុសស 
ក.ស.អ.ព.ន កេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិសឋើពើសិទ្និពលរដឌ និង្សិទ្និនធោបាយ 
អង្គការ អង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល 
រដ្ឋឌ ភិបាល រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា 
អបករាយការណ៍្
ពិធសស 

អបករាយការណ៍្ពិធសសសឋើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសស 

្ើភើអូ អង្គការចិេថសង្គម អនថរវបផ្ម៌ 
ស.ប.ស.ស ធសចកឋើប្បកាសជាសកលសឋើពើសិទ្នមនុសស 
ចប្កភពអង់្ធគាស ចប្កភពអង់្ធគាស 
UN Women ការោិល័យភាប ក់ងារសហប្បជាជាេិធលើកកមពស់ធយនឌ័្រ និង្ផឋល់

ភាពអង់្អាចដល់ស្រសថើប្បចធំៅប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា 
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យូភើអ ការប្េួេពិនិេយជាស្ថកលាមធពលធវលាកំណ្េ់ 
អ.ក.ស.ម.ស អបកការពារសិទ្និមនុសសស្រសថើ 



 

1 

ខែឹមស្ថរសង្ខេប 
 
«ធ្វើជាអបកការពារសិទ្និមនុសសស្រសថើមានន័យថ្ន ាួ នជាអបកធចញមុ ប្បឈមនឹង្ការ
គំរាមកំមហង្ធដ្ឋយស្ថរមេ ាួ នជាស្រសថើ និង្ធដ្ឋយស្ថរការេស៊ូធដើមផើការពារ និង្
ធលើកកមពស់សិទ្និមនុសស។» 
ធដ្ឋយ មើមសល ហវ័សថ អបករាយការណ៍្ពិធសសសថើពើស្ថទ នភាពអបកការពារសិទ្និ
មនុសស  ម កកកដ្ឋ ឆ្ប  ំ២០១៥1 

 ណ្ៈមដលការធបាះធឆ្ប េថ្នប ក់ជាេិសប្មាប់ឆ្ប ២ំ០១៧ និង្ឆ្ប ២ំ០១៨ កាន់មេ
 ិេជិេមកដល់ ការរធំលាភសិទ្និមនុសសជាធប្ចើន ការរមួេូចននលំហលទ្និប្បជា្ិបធេយយ និង្
ការោបសង្កេ់ជាលកខណ្ៈប្បព័ននធលើសំធឡង្ជំទាស់ពើសំណាក់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា («រដ្ឋឌ
ភិបាល»)កំពុង្មេបងាា ញពើបរោិកាសនធោបាយ ធពលបចចុបផនបកបុង្ប្ពះរាជាណាចប្ក
កមពុជា2(«កមពុជា»)។ ធៅកបុង្បរបិទ្ធនះ សកមាជន និង្ប្បធានសហគមន៍មដលធប្កាកឈរ
ការពារសិទ្នរិបស់ប្បជាពលរដឌកំពុង្ប្បឈម ជាពិធសសនឹង្ការោយើាមប្បព័ននេុលាការ  
ដូចជាការចប់ ាួនាមអំធពើចិេថ ការ ុ ំាួន និង្ការផថ ធ ធទាសធដ្ឋយមិនប្េឹមប្េូវ ប្ពមទាងំ្
អំធពើហងិ្ាធលើរូបរាង្កាយ ឬរហូេដល់បាេ់បង់្ជើវេិជាធដើម។ ជាង្ធនះធៅធទ្ៀេ ធោង្
ាមបទ្ពិធស្ថ្ន៍ជាធប្ចើនមដល ម.ស.ម.ក បានធ្វើការជាមួយអបកការពារសិទ្និមនុសស (“អ.
ក.ស.ម”) បងាា ញថ្ន អ.ក.ស.ម ោ៉ង្ធប្ចើនធៅកមពុជាគឺជាស្រសថើ បុ៉មនថចកខុវស័ិយធយនឌ័្រកបុង្
ការងាររបស់ពួកធគមេង្មេប្េូវបានបំធភាច។ ធៅកមពុជាមដលជាប្បធទ្សមានអំធពើហងិ្ាមដល
                                                           

1មហាសនបិបាេអង្គការសហប្បជាជាេ ិស្ថទ នភាពអបកការពារសិទ្និមនុសស ៖ កណំ្េ់សមាគ លរ់បសអ់គគធលខ្្កិារ 
នលងទ្ើ៣០ ម កកកដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១៥ A/៧០/២១៧ អាចរកបានាមរយៈ ៖ 
http://www.refworld.org/docid/55f288724.html [ដកប្សង្ធ់ៅនលងទ្ើ៧ ម ្បូ ឆ្ប ២ំ០១៥]  
2សប្មាប់ការពិនិេយធឡើង្វញិលមអិេពើការគំរាមកំមហង្បចចុបផនបធលើលទ្និប្បជា្ិបធេយយសូមធមើល “កមពុជា ៖ លទ្និ
ប្បជា្ិបធេយយរង្ការគំរាមកំមហង្” ម.ស.ម.ក ម កញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៥ អាចរកបានាមរយៈ ៖<http://cchrca

mbodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=70&id=5> 

http://www.refworld.org/docid/55f288724.html
http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=70&id=5
http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=70&id=5
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មផអកធលើវសិមភាពធយនឌ័្រ និង្ការធរ ើសធអើង្ធៅមេធកើេមានធប្ចើន ធហើយស្ថទ នភាពរបស់ អ.
ក.ស.ម.ស កំពុង្ប្បឈមនឹង្បញ្ញា ជាធប្ចើន។ 

កបុង្ មជាប្បធានសហគមន៍ សកមាជនសង្គមសុើវលិ អ.ក.ស.ម.ស កមពុជាធដើរេួ
 ទ្ើោ៉ង្សំខ្ន់កបុង្ការធលើកកមពស់ ពប្ង្ឹង្ និង្ការពារសិទ្និមនុសស។ បុ៉មនថអបកទាងំ្ធ ះ
មេង្ប្បឈមនឹង្ការគំរាមកំមហង្ ការធបៀេធបៀននិង្អសនថិសុ កបុង្ធពលបំធពញការងារ
របស់ ាួន។ ការរធំលាភសិទ្និមនុសសធលើ អ.ក.ស.ម.ស ធកើេមានជាធប្ចើនទ្ប្មង់្ដូចជា ការ
ោយើាមផាូវេុលាការ ការចប់ ាួនាមអំធពើចិេថ ការ ុ ំាួនធដ្ឋយ ុសចាប់ ការកាេ់ធទាស
្ងន់្ងរធលើបទ្ធលាើសេូចាច និង្ការធរ ើសធអើង្ធដ្ឋយមផអកធលើធយនឌ័្រ និង្អំធពើហងិ្ាធដ្ឋយ
មផអកធលើធយនឌ័្រចក់ឬស ឲំ្យមានការអនុវេថនិង្បទ្ដ្ឋឌ នសង្គមមានលកខណ្ៈធរ ើសធអើង្។ 
អំធពើហងិ្ាធលើស្រសថើមដលធកើេធចញពើប្បនពណ្ើ ឲ្យេនមាធយនឌ័្រមដលកំណ្េ់ថ្នស្រសថើមានឋានៈ
ទាបនិង្អំណាចេិចជាង្បុរសធៅមេធកើេមានជាទូ្ធៅកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា។ ធទាះបើជាមាន
ការការពារកបុង្ចាប់ជាេិនិង្ចាប់អនថរជាេិ ក៏អំធពើហងិ្ាកបុង្ប្គួស្ថរ ការរធំលាភធសពសនទវៈ 
អំធពើហងិ្ាផាូវធភទ្ ការធបៀេធបៀន  និង្ការធកង្ប្បវញ័្ច ផាូវធភទ្ធៅមេធកើេមានធប្ចើន។ ការ
រធំលាភបំពានទាងំ្ធនះមេង្មេជាករណ្ើ និទ្ណ្ឍ ភាព។ ធប្ៅពើធនះ អ.ក.ស.ម.ស មេង្មេរង្
សមាព ្ធដ្ឋយបង្ខឲំ្យចុះហេទធលខ្ធលើឯកស្ថរមដលបញ្ញជ ក់ថ្ននឹង្មិនចូលរមួកបុង្ការេវ៉ធៅ
នលងខ្ង្មុ ។ ធនះជាសកមាភាពមដលគួរឲ្យបារមគធហើយធកើេមានធប្ចើនធៅកមពុជាដូច ម.ស.
ម.ក បានលមអិេធៅកបុង្កំណ្េ់ប្ាសធង្ខបពើមុនមដលមានចំណ្ង្ធជើង្ថ្ន “ការធដ្ឋះមលង្
ធដ្ឋយមានលកខ ណ្ឍ ធលើ អ.ក.ស.ម បានរធំលាភធលើសិទ្និជាមូលដ្ឋឌ នននធសរ ើភាពខ្ង្ការ
បធញ្ចញមេិនិង្ជួបប្បជុ”ំ។3 អ.ក.ស.ម.ស មួយចំនួនបានរាយការណ៍្ថ្នធដ្ឋយស្ថរមេអំធពើ

                                                           

3“ការធដ្ឋះមលង្ធដ្ឋយមានលកខ ណ្ឍ ធលើអបកការពារសិទ្និមនុសសបានរធំលាភធលើសិទ្និជាមូលដ្ឋឌ នននធសរ ើភាពខ្ង្
ការបធញ្ចញមេិ និង្ជបួប្បជុំ” ៖http://www.cchrcambodia.org/admin/media/analysis/analysis/english

/Conditional_Release_of_Human_Rights_Defenders_Violates_Fundamental_Rights_to_Freedoms_of_
Expression_and_Assembly_en.pdf 
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ហងិ្ា ការគំរាមកំមហង្ និង្ការធបៀេធបៀនមដលពួកោេ់ធាា ប់ឆាង្កាេ់បានធ្វើឲ្យពួកោេ់
ប្បឈមនឹង្ភាពានេឹង្ផាូវចិេថ និង្ជំង្ឺលប់បារមគកប្មិេ ពស់។ 

ធទាះបើជាាមធោលការណ៍្ អ.ក.ស.ម.ស ប្េូវបានការពារធប្កាមរដឌ្មានុញ្ដនន
ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា និង្លិ ិេុបករណ៍្សិទ្និមនុសសអនថរជាេិដូចជា កេិកាសញ្ញដ អនថរ
ជាេិសថើពើសិទ្នពិលរដឌ និង្សិទ្និនធោបាយ (“ក.ស.ស.ព.ន”) បុ៉មនថ អ.ក.ស.ម ជាធប្ចើនធៅ
កមពុជា ធៅមេប្បឈមនឹង្ធប្ោះថ្នប ក់ដ៏ធប្ចើនអធនក។ ភាពស្ថធ ក់ធសធើររបស់រដ្ឋឌ ភិបាលកបុង្ការ
ការពារ អ.ក.ស.ម និង្េួ ទ្ើដ៏សកមារបស់រដ្ឋឌ ភិបាលកបុង្ការរេឹេផេិធលើសិទ្និរបស់ពួកធគ 
បានបងាា ញពើការរធំលាភកាេពវកិចចរបស់រដឌកបុង្ការធោរព ការពារ និង្ធោរពសិទ្និមនុសស 
ធហើយមលមទាងំ្រេឹេផេិ្ងន់្ងរដល់បរោិកាសបំធពញការងាររបស់ អ.ក.ស.ម។ 

កំណ្េ់ប្ាសធង្ខបធនះមានធោលបំណ្ង្ផថល់ទ្ិដឌភាពរមួសថើពើ ស្ថទ នភាពរបស់អ.
ក.ស.ម.ស ធៅកមពុជាកបុង្ឆ្ប ២ំ០១៥ ធដ្ឋយមផអកាមបទ្ពិធស្ថ្ន៍ននគធប្មាង្អបកការពារ
សិទ្និមនុសសស្រសថើរបស់ ម.ស.ម.ក (“គធប្មាង្”) កបុង្រយៈធពលពាក់កណាថ លឆ្ប ចុំង្ធប្កាយនន
ឆ្ប ២ំ០១៥។ គធប្មាង្ធនះគឺជាគធប្មាង្ធតថ េធលើវស័ិយធយនឌ័្រមដលបនថពើគធប្មាង្ អ.ក.ស
.ម ពើមុនរបស់ ម.ស.ម.ក4 និង្ជាគធប្មាង្មដលធតថ េធលើ អ.ក.ស.ម.ស ដំបូង្ធៅកមពុជា។ 
ព័េ៌មានមដលបងាា ញកបុង្កំណ្េ់ប្ាសធង្ខបធនះគឺធោង្ធៅធលើទ្ិនបន័យមដលប្បមូលបាន
ធដ្ឋយម.ស.ម.ក កបុង្ការអនុវេថគធប្មាង្ អ.ក.ស.ម.ស មដលជាមផបកមួយននគធប្មាង្ការពារ
ធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ នរបស់ ម.ស.ម.ក5មដលផថល់ការោបំ្ទ្ដល់ អ.ក.ស.ម មដលទ្ទ្ួលរង្ការ
គំរាមកំមហង្ និង្ធលើកកមពស់សិទ្និរបស់ អ.ក.ស.ម កបុង្ធោលបំណ្ង្ឲ្យមានការតា ស់បថូរជា

                                                           

4សប្មាប់ធោលបំណ្ង្ននកំណ្េ់ប្ាសធង្ខបធនះ អបកការពារសិទ្និមនុសសស្រសថើគឺជាស្រសថើប្គប់វយ័ មដលចូលរមួកបុង្ការ
ការពារសិទ្និមនុសស។ 
5គធប្មាង្ការពារធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ ន (“គធប្មាង្”) មានបំណ្ង្ធដ្ឋះប្ស្ថយការរេិេផេិជាបនថប ធ បធ់លើធសរ ើភាព
មូលដ្ឋឌ នដូចជា ធសរ ើភាពបធង្កើេសមាគម ធសរ ើភាពជួបប្បជុ ំ នងិ្ធសរ ើភាពខ្ង្ការបធញ្ចញមេិកបុង្ប្ពះរាជាណា
ចប្កកមពុជា (“កមពុជា”) ជាពិធសសធដ្ឋយអបកការពារសិទ្និមនុសស (“អ.ក.ស.ម”) ប្បធានសហជើព នងិ្កមាករ
និធោជិេ សកមាជនសហគមន៍/ាមអុើន្ឺមណ្េ/នធោបាយ អបកកាមសេ នងិ្អបកេវ៉ធដ្ឋយសនថិវ ិ្ ើ។ 
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វជិជមាននូវធោលនធោបាយរបស់រដ្ឋឌ ភិបាល ការធោរព និង្ការអនុវេថាមបទ្ដ្ឋឌ នសិទ្និ
មនុសសអនថរជាេិ។ ដូចមានការពនយល់ខ្ង្ធប្កាម គធប្មាង្មានធោលបំណ្ង្ផថល់ការការ
ពារទាងំ្ផាូវចាប់ និង្ផាូវចិេថដល់ស្រសថើមដលប្បឈមនឹង្ហានិភ័យធដ្ឋយស្ថរទ្ទ្ួលរង្ការ
គំរាមកំមហង្ និង្ការធបៀេធបៀនធដ្ឋយស្ថរភាពសកមារបស់ ាួនកបុង្ មជា អ.ក.ស.ម.ស ។ 

មផបកទ្ើមួយននកំណ្េ់ប្ាសធង្ខបធនះបងាា ញពើប្កប ័ណ្ឍ ចាប់សប្មាប់ការពារ អ.
ក.ស.ម.ស ធៅថ្នប ក់អនថរជាេិ ថ្នប ក់េំបន់ និង្ថ្នប ក់ជាេិ ប្ពមទាងំ្រធំលចនូវកាេពវកិចចរបស់រ
ដ្ឋឌ ភិបាលធដើមផើការពារ អ.ក.ស.ម.ស ។ ធៅមផបកទ្ើ២ និង្ទ្ើ៣ នឹង្វភិាគធៅធលើស្ថទ នភាព
របស់ស្រសថើធៅកមពុជា និង្ទ្សសនវស័ិយធលើមផបកចិេថស្ថស្រសថសង្គមធលើការងាររបស់ អ.ក.ស.ម
.ស ។ មផបកទ្ើ៤ បងាា ញពើធរឿង្រ៉ាវរបស់ អ.ក.ស.ម.ស មួយចំនួនមដលទ្ទ្ួលបានការោបំ្ទ្ពើ
គធប្មាង្ធនះ។ ចុង្ធប្កាយននកណំ្េ់ប្ាសធង្ខបធនះនឹង្ធ្វើធសចកថើសនបិដ្ឋឌ នភាជ ប់មកជាមួយ
នូវអនុស្ថសន៍ដ្ឋក់ជូនរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា និង្េុលាការធដើមផើធលើកកមពស់ស្ថទ នភាព អ.ក.ស.
ម.ស ធៅកមពុជា។ 

កាលពើម ធមស្ថ ឆ្ប ២ំ០១៥ ម.ស.ម.ក បានធចញផាយកំណ្េ់ប្ាសធង្ខបមួយ6

មដលវយេនមាស្ថទ នភាពរបស់ អ.ក.ស.ម ធៅកមពុជារមួមាន ការរេឹេេផេិធលើធសរ ើភាពមូល
ដ្ឋឌ ននិង្ការោយើប្គប់ទ្ប្មង់្។ កបុង្កកាសធនះ ម.ស.ម.ក សូមអំពាវ វឲ្យរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុ
ជា និង្េុលាការអនុវេថាមអនុស្ថសន៍ដូចខ្ង្ធប្កាម ៖ 

 ធា ឲ្យមានការធសុើបអធង្កេបានទាន់ធពលធវលា និង្ប្បកបធដ្ឋយប្បសិទ្និភាព 
ធហើយផឋ ធ ធទាសជននដដល់ធដ្ឋយស្ថទ ប័នឯករាជយ និង្មិនលធមអៀង្ ធ្វើរបាយ
ការណ៍្អំពើការធប្បើប្បាស់កមាា ងំ្ហួសប្បមាណ្ពើសំណាក់មស្រនថើអនុវេថចាប់ និង្
កង្កមាា ងំ្សនថិសុ ឯកជនមដលអាជាញ ្រមូលដ្ឋឌ នបានជួលមកបធប្មើការ ប្ពម
ទាងំ្ដ្ឋក់បងាា ញលទ្នផលធ ះជាស្ថធារណ្ៈ។ 

                                                           

6ស្ថទ នភាពរបសអ់បកការពារសិទ្នមិនុសសធៅកមពុជា ឆ្ប ២ំ០១៤ អាចរកបានាមរយៈ http://cchrcambodia.org

/admin/media/analysis/analysis/english/2015_04_01_CCHR_BN_The_Situation_of_HRDs_in_Cambodi
a_in_2014_(ENG).pdf 
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 ធា ផថល់សំណ្ង្សមរមយដល់ជនរង្ធប្ោះ និង្ធា ថ្នរាលក់រណ្ើ រធំលាភបំពាន 
និង្អំធពើហិង្ាប្បឆ្ងំ្នឹង្អបកស្ថរព័េ៌មាន សកមាជននធោបាយ អបកនធោ
បាយគណ្បកសជទំាស់ បុគគលិកអង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល  សមាជិកសហជើព 
និង្អបកការពារសិទ្និមនុសសធផសង្ធទ្ៀេប្េូវបានធសុើបអធង្កេប្េឹមប្េូវ ធហើយជននដ
ដល់ប្េូវបាន យំកមកផថ ធ ធទាសធដ្ឋយមិនគិេពើឋានៈរបស់ជនធ ះ។ 

 ធា ការធោរពសិទ្និធសរ ើភាពកបុ ង្ការជួបប្បជុ ំ ធហើយបញ្ឈប់ជាផាូ វការនូវការហាម
ប្បាមាមអំធពើចិេថទាងំ្ប្សរង្ចំធពាះការជួបប្បជុជំាស្ថធារណ្ៈ។ 

 បញ្ឈប់នូវការអនុវេថមដលបង្ខឲំ្យ អ.ក.ស.ម ចុះហេទធលខ្ធលើកិចចសនា មដល
មានការរេឹេផិេដល់សិទ្និរបស់ពួកធគធដើមផើជាលបូ រធៅនឹង្ការធដ្ឋះមលង្ ឬធចៀសវង្
ការធចទ្ប្បកាន់ប្ពមទាងំ្លុបធចលនូវលិ ិេទាងំ្ឡាយណាមដលបានចុះហេទ
ធលខ្ ធពលកនាង្មក។  

 អនុវេថជាប ធ ន់នូវការបធង្កើេស្ថទ ប័នសិទ្និមនុសសជាេិប្សបធៅាមធោលការណ៍្ទ្ើ
ប្ករង្ប៉ារ ើស7។ 

 បញ្ឈប់ការោយើាមប្បព័ននេុលាការធៅធលើ អ.ក.ស.ម សកមាជននធោបាយ 
និង្អបកនធោបាយបកសជទំាស់ ប្ពមទាងំ្ធដ្ឋះមលង្ជាប ធ ន់ធដ្ឋយោា នលកខ ណ្ឍ
ដល់អបកកំពុង្ជាប់ ុមំដលប្េូវបានធចទ្ប្បកាន់ ផថ ធ ធទាសធដ្ឋយស្ថរធហេុផល
នធោបាយ។ 

 ធឆាើយេបជាវជិជមានចំធពាះសំធណ្ើ របស់អបករាយការណ៍្ពិធសសអំពើស្ថទ នភាព អ.ក
.ស.ម ធៅកបុ ង្ដធំណ្ើ រទ្សសនកិចចផាូ វរដឌ (ធៅឆ្ប ២ំ០១២ អបករាយការណ៍្ពិធសសបាន
សរធសរសំធណ្ើ មកកាន់រដ្ឋឌ ភិបាលធដើមផើមកធ្វើទ្សសនកិចចផាូ វរដឌធៅកមពុជា8)។ 

                                                           

7ធោលការណ៍្ប្ករង្ប៉ារ ើស គឺជាកប្មង្បទ្ដ្ឋឌ នអនថរជាេមិដលជះឥទ្និពល នងិ្មណ្ កំារងាររបសស់្ថទ បន័សិទ្និ
មនុសសជាេិ។ ធោលការណ៍្ទាងំ្ធនះប្េូវបានអនុម័េធដ្ឋយមហាសនបិបាេអង្គការសហប្បជាជាេិធៅនលងទ្ើ២០ ម 
្បូ ឆ្ប ១ំ៩៩៣ ធសចកថើសធប្មចធល  ៤៨/១៣៤។ 
 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx 



 

6 

ម.ស.ម.ក ក៏សូមរលឹំកធឡើង្វញិពើអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះ និង្ផថល់អនុស្ថសន៍
បមនទមដល់រដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាជាពិធសសពាក់ព័នននឹង្ អ.ក.ស.ម.ស មដលរមួមាន ៖ 

 ទ្ទ្ួលស្ថក ល់នូវេប្មូវការការពារជាក់លាក់របស់ប្ករម អ.ក.ស.ម ដូចជា អ.ក.ស.
ម.សមដលពាក់ព័នននឹង្បញ្ញា កបុ ង្ជើវេិឯកជនរបស់ពួកធគ។ 

 ជរុំញឲ្យមានកមាវ ិ្ ើជាក់លាក់មដលប្បឆ្ងំ្ធៅនឹង្ការធរ ើសធអើង្ធភទ្ចំធពាះ អ.ក.
ស.ម.ស។ 

 ផថល់ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ជាផាូ វចាប់ និង្នធោបាយដល់ការងាររបស់អ.ក.ស.ម.ស។ 
 មស្រនថើស្ថធារណ្ៈប្េូវធជៀសវង្កបុ ង្ការធប្បើប្បាស់ភាស្ថអសុធរាះ ឬធរ ើសធអើង្ធៅធលើ
អ.ក.ស.ម.ស និង្ស្រសថើទូ្ធៅ និង្គួរដឹក កំារធលើកកមពស់សិទ្និ និង្ធសចកថើនលាលបូ រ
របស់ អ.ក.ស.ម.ស។ 

 បធង្កើេយនថការនិង្កមាវ ិ្ ើការពារថ្នប ក់ជាេិសប្មាប់ អ.ក.ស.ម.ស មដលប្បឈម
នឹង្ហានិភ័យ។ 

 ដ្ឋក់បញ្ចូ លកបុ ង្កមាវ ិ្ ើអប់រមំដលធតថ េធលើការលុបបំបាេ់ឬសគល់រច សមព័នននន
អំធពើហិង្ា និង្ការធរ ើសធអើង្ប្បឆ្ងំ្នឹង្ស្រសថើ និង្វសិមភាពធសដឌកិចចសង្គមធដ្ឋយ
មផអកធលើធយនឌ័្រ។ 
ធប្ៅពើធនះ ម.ស.ម.ក ក៏សូមជូនអនុស្ថសន៍មួយចំនួនដល់អង្គការសង្គមសុើវលិ 

និង្ស្ថទ ប័នអនថរជាេិមដលធ្វើការជាមួយស្រសថើ និង្ អ.ក.ស.ម ធៅកមពុជាដូចខ្ង្ធប្កាម ៖ 
 ធលើកកមពស់ការបស្រញ្ញជ បធយនឌ័្រាមស្ថទ ប័នធដ្ឋយបធង្កើេធោលនធោបាយ
សមភាពធយនឌ័្រ មដលអនុវេថចំធពាះកមាវ ិ្ ើ និង្នើេិវ ិ្ ើនផធកបុ ង្។ 

 ធរៀបចំវគគបណ្ថុ ះបណាថ លអំពើរធំោចធយនឌ័្រសប្មាប់បុគគលិកទាងំ្អស់ធដើមផើ
បធង្កើនការយល់ដឹង្ពើបញ្ញា ជួបប្បទ្ះរបស់អ.ក.ស.ម.ស និង្ស្រសថើទូ្ធៅធៅកមពុជា។ 

                                                                                                                                      

8អង្គការសហប្បជាជាេ ិ៖ ការោិលយ័ឧេថមសបង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិទ្ទ្ួលបនធុកសិទ្និមនុសស “ទ្សសនកចិច
ផាូវរដឌ” http://goo.gl/Z1SD0r 
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 ផថល់វគគបណ្ថុ ះបណាថ លអំពើរំធំោចធយនឌ័្រសប្មាប់ធមធាវ ើមដលការពារកឋើឲ្យ អ.ក.
ស.ម.ស។ 

 មណ្ ពំើទ្សសនវស័ិយធយនឌ័្រដល់ការងារេស៊ូមេិមដលអនុវេថកបុ ង្ ម  អ.ក.ស
.ម ។ 
កំណ្េ់ប្ាសធង្ខបធនះធ្វើធឡើង្ធដ្ឋយ ម.ស.ម.ក មដលជាអង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបា

ល មិនមាននិ ប ការនធោបាយ ឯករាជយ ឈានមុ មួយមដលធ្វើការធដើមផើធលើកកមពស់ និង្
ការពារលទ្និប្បជា្ិបធេយយ និង្ការធោរពសិទ្និមនុសសពិធសសសិទ្និពលរដឌ និង្សិទ្និនធោ
បាយធៅកមពុជា។ 

គធប្មាង្ អ.ក.ស.ម.ស របស់ ម.ស.ម.ក មានបំណ្ង្ពប្ង្ឹង្សិទ្និអំណាច និង្
ការពារ អ.ក.ស.ម.ស ធៅកមពុជាធដ្ឋយសហការជាមួយអង្គការចិេថសង្គម អនថរវបផ្ម៌ (្ើ
ភើអូ) និង្អង្គការ UN Women គធប្មាង្បានផថល់ជំនួយផាូវចាប់ មនុសស្ម៌ និង្ចិេថសង្គម
ដល់ អ.ក.ស.ម.ស មដលប្បឈមនឹង្អំធពើហងិ្ា ការធបៀេធបៀន និង្ការគំរាមកំមហង្ធដ្ឋយ
ស្ថរការងាររបស់ពួកធគ។ 

គធប្មាង្ធនះអនុវេថសកមាភាពជាធប្ចើនកបុង្ធោលបំណ្ង្ធដើមផើពប្ង្ឹង្ស្ថទ នភាព
របស់ អ.ក.ស.ម.ស និង្ផថល់ការការពារធដើមផើឲ្យពួកធគបនថបំធពញការងារសំខ្ន់ៗជំនួស
មុ ឲ្យសហគមន៍ទាងំ្មូល។ ការោបំ្ទ្ជាលកខណ្ៈបុគគលដូចជា ជំនួយផាូវចាប់ មនុសស្ម៌ 
និង្/ឬជំនួយប ធ ន់ដូចជា ផធះសុវេទិភាព អាហារ និង្ការផថល់សមាគ រៈ និង្ការមលទាមំផបកធវជជ
ស្ថស្រសថ ប្េូវបានផថល់ឲ្យ អ.ក.ស.ម.ស មដលឆាង្កាេ់ ឬប្បឈមនឹង្ហានិភ័យធដ្ឋយស្ថរមេ
ការងាររបស់ពួកធគ។ ធោលបំណ្ង្ននការោបំ្ទ្ធនះ គឺធដើមផើឲ្យ អ.ក.ស.ម.ស ប្បឈម និង្
ទ្ប់ទ្ល់នឹង្ការរធំលាភបំពានធលើសិទ្និមនុសសរបស់ពួកធគ។ មាង៉្វញិធទ្ៀេ ជំនួយមផបកផាូវ
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ចិេថប្េូវបានផថល់ដល់ករណ្ើ មួយចំនួនធដើមផើកាេ់បនទយផលប៉ះពាល់ពើការប៉ះទ្ង្គិចផាូវចិេថ
្ងន់្ងរ។ ករណ្ើ ទាងំ្ធនះនឹង្បងាា ញលមអិេកបុង្មផបកបនថប ធ ប់ននកំណ្េ់ប្ាសធង្ខបធនះ9។ 

ធដើមផើធា ការការពារប្បកបធដ្ឋយប្បសិទ្នភាពនិង្ប្សបចាប់ធលើបញ្ញា ធយនឌ័្រ
ដល់ អ.ក.ស.ម.ស ម.ស.ម.ក បានធរៀបចំវគគបណ្ថុ ះបណាថ លរយៈធពលពើរនលងសប្មាប់
ធមធាវ ើជាប់កិចចសនាកាលពើម កញ្ញដ ។ ាមរយៈកិចចសហការជាមួយអង្គការចិេថសង្គម 
អនថរវបផ្ម៌ ប្ករមធមធាវ ើរបស់ ម.ស.ម.ក បានធកើនធឡើង្នូវការយល់ដឹង្ពើេប្មូវការ និង្
សិទ្និរបស់ អ.ក.ស.ម.ស ប្ពមទាងំ្ផលប៉ះពាល់ផាូវចិេថធដ្ឋយស្ថរអំធពើហងិ្ា ការធបៀេ   
ធបៀន និង្ការប៉ះទ្ង្គិចផាូវចិេថ។ កាលពើនលងទ្ើ១៧ ដល់នលងទ្ើ១៩ ម វចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៥ 
គធប្មាង្បានធរៀបចំវគគបណ្ថុ ះបណាថ លមដលសហការជាមួយអង្គការចិេថសង្គម អនថរវបផ្ម៌ 
និង្អង្គការ UN Women ធប្កាមប្បធានបទ្សឋើពើ “ការបណ្ថុ ះបណាថ លសថើពើការេស៊ូមេិ និង្
សុ ភាពផាូវចិេថសប្មាប់ អ.ក.ស.ម.ស” កបុង្ធោលបំណ្ង្បណ្ថុ ះបណាថ ល អ.ក.ស.ម.ស 
អំពើយុទ្នស្ថស្រសថេស៊ូមេិ និង្រធបៀបធឆាើយេបនិង្ប្គប់ប្គង្បញ្ញា សុ ភាពផាូវចិេថមដលអាច
បណាឋ លមកពើសកមាភាពរបស់ពួកធគកបុង្ មជា អ.ក.ស.ម.ស ។ 

“ ញុ ំកាន់មេមានភាពកាា ហាន និង្ធបថជាញ ចិេថកបុ ង្ការធដ្ឋះប្ស្ថយបញ្ញា របស់ 
 ញុ ំ (ចប់ាងំ្ពើការទ្ទ្ួលជនំួយពើគធប្មាង្  អ.ក.ស.ម.ស)។ ធប្ៅពើធនះ  
 ញុ ំកំពុង្ធមើលមល ាួ នឯង្ធទាះបើជាមានបញ្ញា ខ្ង្ធប្ៅធកើេធឡើង្ចំធពាះ 
 ញុ ំក៏ធដ្ឋយ”។ 

 ធដ្ឋយ អ.ក.ស.ម.ស (វគគបណ្ថុ ះបណាថ លសុ ភាពផាូវចិេថ) 

“កបុ ង្ មជាធមធាវ ើ  ញុ ំប្េូវដឹង្ និង្យល់ពើស្ថទ នភាពផាូ វចិេថ និង្ចិេថគំនិេ 
កូនកថើរបស់ ញុ ំពាក់ព័នននឹង្ការការពារជាជាង្ប្េឹមមេបញ្ញា ផាូ វចាប់។ ការណ៍្ 

                                                           

9ករណ្ើ បុគគលមដលទ្ទ្ួលការោបំ្ទ្មផបកចិេថស្ថស្រសថមិនមានបញ្ញជ ក់លមអិេធឡើយ ធដើមផើធា នូវឯកជនភាពរបស់
បុគគល។ 
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ធនះអាចឲ្យ ញុ ំផថល់ការមណ្ ផំាូ វចាប់ដល់ពួកធគកាន់មេមានប្បសិទ្នភាព  
និង្បធញ្ច ៀសការភ័នថប្ចឡកំបុ ង្កិចចពិភាកា រមួទាងំ្កបុ ង្ដណំាក់កាលការពារ 
កឋើផង្មដរ។ 
ធដ្ឋយធមធាវ ើជាប់កិចចសនារបស់ ម.ស.ម.ក (ប ធ ប់ពើទ្ទ្ួលបានការបណ្ថុ ះ 
ណាថ លសថើពើ អ.ក.ស.ម.ស)។ 
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១. ត្រកបខ័ណឌ ចាប ់
 

១.១ ត្រកបខ័ណឌ ចាប់អ្នររជាតិ 

សិទ្និរបស់ស្រសថើកបុង្ការចូលរមួជាស្ថធារណ្ៈកបុង្ប្បធទ្សរបស់ ាួន មដលរមួបញ្ចូ ល
ទាងំ្ការធលើកកមពស់ និង្ការពារសិទ្និមនុសសសុទ្នមេមានមចង្កបុង្សននិសញ្ញដ  និង្ធសចកថើ
ប្បកាសអនថរជាេិជាធប្ចើនសថើពើសិទ្និមនុសស។ មាប្ា ២ ននធសចកថើប្បកាសជាសកលសថើពើ
សិទ្និមនុសស («ស.ប.ស.ស»)10បានមចង្ថ្នមនុសសប្គប់រូបទ្ទ្ួលបានការធា នូវសិទ្និ
របស់ ាួនរមួមានដូចជា សិទ្និធសរ ើភាពខ្ង្ការបធញ្ចញមេិ ការជួបប្បជុំ និង្ចូលរមួកបុង្កិចច
ការស្ថធារណ្ៈ។ ទ្នធឹមនឹង្ធនះ ក.ស.អ.ព.ន11បានមចង្ពើកាេពវកិចចរបស់រដឌកបុង្ការ “ធា 
សិទ្និធសាើភាពរបស់បុរស និង្ស្រសថើកបុ ង្ការទ្ទ្ួលបានសិទ្និពលរដឌ និង្សិទ្និនធោបាយទាងំ្
អស់មដលមានមចង្កបុ ង្កេិកាសញ្ញដ ធនះ។ 

អនុសញ្ញដ សថើពើការលុបបំបាេ់រាល់ទ្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្ប្បឆ្ងំ្នឹង្ស្រសថើ12(«សុើ 
ដ») គឺជាលិ ិេុបករណ៍្ចង្កាេពវកិចចធប្កាមចាប់កមពុជា និង្បានប្បកាសពើធោលបំណ្ង្
ធលើកកមពស់សិទ្នសិ្រសថើនិង្សមភាពធយនឌ័្រ។ ប្បធទ្សចំនួន ១៨៩ រមួទាងំ្កមពុជាបានផថល់
សចច ប័នធលើអនុសញ្ញដ ធនះ។ អនុសញ្ញដ ធនះធថ្នក លធទាសរាលទ់្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្ប្បឆ្ងំ្
នឹង្ស្រសថើ និង្អំពាវ វឲ្យរដឌភាគើទាងំ្អស់ចេ់វធិានការសមប្សបកបុង្ការលុបបំបាេ់ការធរ ើស
                                                           

10មហាសនបិបាេអង្គការសហប្បជាជាេ ិ ធសចកថើប្បកាសជាសកលសថើពើសិទ្និមនុសសនលងទ្ើ១០ ម ្បូ ឆ្ប ១ំ៩៤៨ 
២១៧ A (III) អាចរកបានាម: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html 
11 មហាសនបិបាេអង្គការសហប្បជាជាេិ ៖ កេកិាសញ្ញដ អនថរជាេិសថើពើសិទ្និពលរដឌ និង្សិទ្ននិធោបាយ នលងទ្ើ១៦ 
ម ្បូ ឆ្ប ១ំ៩៩៦ កប្មង្ឯកស្ថរសននិសញ្ញដ របសអ់ង្គការសហប្បជាជាេ ិ ធល  ៩៩៩ ទ្ំព័រ ១៧១ អាចរកបាន
ាមរយៈ ៖ http://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html 
12មហាសនបិបាេអង្គការសហប្បជាជាេិ ៖ អនុសញ្ញដ សថើពើការលុបបំបាេរ់ាលទ់្ប្មង្ន់នការធរ ើសធអើង្ប្បឆ្ងំ្នឹង្ស្រសថើ 
នលងទ្ើ១៨ ម ្បូ ឆ្ប ១ំ៩៧៩ កប្មង្ឯកស្ថរសននិសញ្ញដ របសអ់ង្គការសហប្បជាជាេ ិធល  ១២៤៩ ទ្ំព័រ ១៣ អាច
រកបានាមរយៈ ៖ http://www.refworld.org/docid/3ae6b3970.html 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3970.html
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ធអើង្ធលើធយនឌ័្រធៅកបុង្រដឌ្មានុញ្ដ និង្ចាប់ជាេិ។ មាប្ា ៧ ននអនុសញ្ញដ  សុើ ដ េប្មូវឲ្យ
រដឌភាគើ “ចេ់វធិានការសមប្សបទាងំ្អស់កបុ ង្ការលុបបំបាេ់ការធរ ើសធអើង្ប្បឆ្ងំ្នឹង្ស្រសថើ
កបុ ង្ជើវភាពនធោបាយនិង្កិចចការស្ថធាណ្ៈរបស់រដឌ និង្ជាពិធសស [...] ធា ថ្នស្រសថើមាន
សិទ្និធសាើោប នឹង្បុរស [...] ធដើមផើចូលរមួកបុ ង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល និង្សមាគមពាក់ព័នន
នឹង្កិចចការស្ថធារណ្ៈ និង្ជើវភាពនធោបាយរបស់រដឌ។ 

ធលើសពើធនះធៅធទ្ៀេ ធៅឆ្ប ២ំ០១០ កមពុជាបានផថល់សចច ប័នដល់ពិ្ើស្ថរ
បមនទមទ្ើ១ ននអនុសញ្ញដ  សុើ-ដ13 មដលអនុញ្ញដ េឲ្យគណ្ៈកមាា ្ិការសថើពើ សុើ ដ  ទ្ទ្ួលពាកយ
បណ្ថឹ ង្ពើបុគគល ឬធសុើបអធង្កេពើ “ការរធំលាភបំពាន្ងន់្ងរ ឬជាប្បព័នន” ធលើអនុសញ្ញដ ធនះ។ 

ជាង្ធនះធៅធទ្ៀេ ក៏មានយនថការជំ ញមដលប្េូវបានបធង្កើេធឡើង្ធដើមផើផថល់ការ
ការពារសិទ្នរិបស់បុគគល និង្ស្ថទ ប័នមដលកំពុង្ការពារសិទ្និមនុសស។ ធសចកថើប្បកាសរបស់
អង្គការសហប្បជាជាេិសថើពើ អ.ក.ស.ម14គឺជាលិ ិេុបករណ៍្អនថរជាេិដំបូង្មដលធតថ េធលើមេ
អ.ក.ស.ម។ ធទាះបើជាលិ ិេុបករណ៍្ធនះមិនចង្កាេពវកិចចផាូវចាប់ ក៏ធសចកថើប្បកាសធនះ
ប្េូវបានមហាសនបិបាេអង្គការសហប្បជាជាេិធៅឆ្ប ១ំ៩៩៨ អនុម័េសធប្មចជាឯកចឆនធកបុង្
កកាស ួបធលើកទ្ើ៥០ ឆ្ប នំន ស.ប.ស.ស ។ ការអនុម័េជាឯកចឆនធធនះបានបងាា ញពើ
ជំហានដ៏សំខ្ន់ធឆ្ព ះធៅរកការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ជាអនថរជាេិចំធពាះការងាររបស់ អ.ក.ស.ម និង្
គូសបញ្ញជ ក់ពើភាពចបំាច់កបុង្ការការពារ អ.ក.ស.ម។ ធសចកថើប្បកាសធនះមិនបានបធង្កើេ
សិទ្និលាើធដ្ឋយមឡកធឡើយ បុ៉មនថបានបញ្ញជ ក់ស្ថជាលាើពើសិទ្និកបុង្ការធលើកកមពស់ និង្ទាមទារឲ្យ

                                                           

13ពិ្ើស្ថរបមនទមននអនុសញ្ញដ សថើពើការលុបបបំាេ់រាលទ់្ប្មង្់ននការធរ ើសធអើង្ប្បឆ្ងំ្នឹង្ស្រសថើ នលងទ្ើ៦ ម េុលា ឆ្ប ំ
១៩៩៩ អាចរកបានាមរយៈ ៖ http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cedaw-one.pdf 
14ធសចកថើសធប្មចរបសម់ហាសនបិបាេអង្គការសហប្បជាជាេ ិ ៖ “ធសចកថើប្បកាសសថើពើសិទ្និ និង្ការទ្ទ្ួល ុសប្េូវ
របសបុ់គគល ប្ករម និង្ស្ថទ បន័សង្គមកបុង្ការធលើកកមពស ់និង្ការពារសិទ្នមិនុសស និង្ធសរ ើភាពជាមូលដ្ឋឌ នមដលប្េូវ
បានទ្ទ្ួលស្ថគ លជ់ាសកល” (នលងទ្ើ៨ ម ម ិ ឆ្ប ១ំ៩៩៩) ឯកស្ថរអង្គការសហប្បជាជាេ ិ A/RES/53/144 
http://bit.ly/19w8LEm 

http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cedaw-one.pdf
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មានការការពារ និង្ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់សិទ្និមនុសសនិង្ធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ ន15សិទ្និធសរ ើភាពខ្ង្ការ
បធញ្ចញមេិ16 និង្ការជួបប្បជុំធដ្ឋយសនថិវ ិ្ ើ17និង្សិទ្និបធង្កើេនិង្ចូលរមួកបុង្អង្គការមិនមមន
រដ្ឋឌ ភិបាលសមាគមឬប្ករម18។ ធលើសពើធនះធៅធទ្ៀេ ធសចកថើប្បកាសធនះបានបញ្ញជ ក់ធឡើង្
វញិពើភារកិចចមួយចំនួនរបស់ អ.ក.ស.ម និង្រដឌ។ ធសចកថើសធប្មចជាបនថប ធ ប់ធដ្ឋយមហា
សនបិបាេអង្គការសហប្បជាជាេិ19 និង្ប្ករមប្បឹកាសិទ្និមនុសសអង្គការសហប្បជាជាេិ20បាន
បញ្ញជ ក់ធឡើង្វញិពើស្ថរៈសំខ្ន់ននសិទ្និមដលមានមចង្កបុង្ ស.ប.ស.ស និង្ជំរុញឲ្យរដឌចេ់
វធិានការការពារជាក់លាក់ធដើមផើធា សុវេទិភាពរបស់ អ.ក.ស.ម។ 

ធសចកថើប្បកាសធនះបានកំណ្េ់ អ.ក.ស.ម ថ្ន រូបវនថបុគគល ឬប្ករម និង្សមាគម
មដលធ្វើការលុបបំបាេ់ការរធំលាភសិទ្និមនុសស និង្ធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ នរបស់មនុសសប្គប់រូប 
និង្បុគគលណាមួយ។ សិទ្និទាងំ្ធនះអាចជាសិទ្និពលរដឌ នធោបាយ ធសដឌកិចច សង្គម និង្/
ឬវបផ្ម៌ និង្អាចប្គបដណ្ថ ប់ធលើបញ្ញា   មដលមានចប់ពើការធរ ើសធអើង្ជាេិស្ថសន៍
រហូេដល់ការបធណ្ឋ ញធចញធដ្ឋយបង្ខំ។ អ.ក.ស.ម ជាទូ្ធៅមានដូចជា អបកមដលមានវជិាជ

                                                           

15ដូចខ្ង្ធលើ មាប្ា (១)  
16ដូចខ្ង្ធលើ មាប្ា (៦) 
17ដូចខ្ង្ធលើ មាប្ា ៥ (a) 
18ដូចខ្ង្ធលើ មាប្ា ៥ (b) និង្ (c) 
19ធសចកថើសធប្មចរបសម់ហាសនបិបាេអង្គការសហប្បជាជាេិ ៖ “ការជំរុញធសចកថើប្បកាសសថើពើសិទ្និ នងិ្ការទ្ទ្ួល
 ុសប្េវូរបសបុ់គគល ប្ករម នងិ្ស្ថទ ប័នសង្គមកបុង្ការធលើកកមពស ់ នងិ្ការពារសិទ្និមនុសស និង្ធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ ន
មដលប្េូវបានទ្ទ្ួលស្ថគ លជ់ាសកល” (នលងទ្ើ១៩ ម ្បូ ឆ្ប ២ំ០១១) ឯកស្ថរអង្គការសហប្បជាជាេ ិ
A/RES/66/164 http://bit.ly/1qiUIfU 
20ប្ករមប្បឹកាសិទ្និមនុសសអង្គការសហប្បជាជាេ ិ ៖ “ការការពារអបកការពារសិទ្និមនុសស”  (នលងទ្ើ១៩ ម មិ  ឆ្ប ំ
២០១០) ឯកស្ថរអង្គការសហប្បជាជាេិ A/HRC/13/L.24, http://bit.ly/1tXQIlo ធសចកថើសធប្មចរបសប់្ករម
ប្បឹកាសិទ្និមនុសសអង្គការសហប្បជាជាេ ិ៖ “ការធលើកកមពសសិ់ទ្នមិនុសស និង្ធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ នាមរយៈការយល់
ដឹង្លអប្បធសើរពើេនមាប្បនពណ្ើ របសម់នុសសជាេ”ិ (នលងទ្ើ២៤ ម មើ  ឆ្ប ២ំ០១១) ឯកស្ថរអង្គការសហប្បជាជាេ ិ
A/HRC/RES/16/3 http://goo.gl/kfaf8Z ប្ករមប្បកឹាសិទ្និមនុសសអង្គការសហប្បជាជាេ ិ ៖ “ការការពារអបក
ការពារសិទ្និមនុសស”   (នលងទ្ើ១៥ ម មិ  ឆ្ប ២ំ០១៣) ឯកស្ថរអង្គការសហប្បជាជាេ ិ A/HRC/22/L.13 
http://bit.ly/YXSF7Y 
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ជើវៈមផបកសិទ្និមនុសស ស្ថរព័េ៌មាន ធមធាវ ើឬេំណាង្សហគមន៍ បុ៉មនថមនុសសជាធប្ចើនធទ្ៀេក៏
មានលកខណ្ៈសមផេថិជា អ.ក.ស.ម មដរ21។ ធដើមផើអាចចេ់ថ្នប ក់ជា អ.ក.ស.ម ទាល់មេ
បុគគលទាងំ្ធ ះប្េូវមេអហងិ្ា និង្ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ភាពជាសកលននសិទ្និមនុសស។ អ.ក.ស.ម 
អាចបំធពញការងារជាធប្ចើនដូចជា ចង្ប្កង្ឯកស្ថរការរធំលាភសិទ្និមនុសស ផថល់ការអប់រឬំ
ការបណ្ថុ ះបណាថ លសថើពើសិទ្និមនុសស ធ្វើការេវ៉ទាមទារឲ្យមានការយកចិេថទុ្កដ្ឋក់ធលើ
បញ្ញា បរសិ្ថទ ន ការធលើកកមពស់ការយល់ដឹង្។ល។ ពាក់ព័នននឹង្ អ.ក.ស.ម.ស ធសចកថើ
ប្បកាសធនះបានអនុវេថធដ្ឋយធសាើភាពរវង្បុរសនិង្ស្រសថើ។ 

ធប្ៅពើបងាា ញពើសិទ្និរបស់ អ.ក.ស.ម ធសចកថើប្បកាសធនះបានគូសបញ្ញជ ក់ពើភារ
កិចចរបស់រដ្ឋឌ ភិបាលកបុង្ការធា ការការពារដល់ អ.ក.ស.ម។ ធោង្ាមមាប្ា ១២(២) 
អាជាញ ្រពាក់ព័ននប្េូវការពារ អ.ក.ស.ម ពើការចប់ ាួន អំធពើហងិ្ា ការគំរាមកំមហង្ ការ
សង្សឹង្ និង្ការធរ ើសធអើង្មដលធកើេធចញពើសកមាភាពរបស់ អ.ក.ស.ម ប្ពមទាងំ្បាន
បញ្ញជ ក់ថ្ន អ.ក.ស.ម គួរទ្ទ្ួលបានការការពារធប្កាមចាប់ជាេិ។ ធសចកថើប្បកាសធនះបាន
អះអាង្ថ្ន អ.ក.ស.ម មានសិទ្និប្បឆ្ងំ្នឹង្សកមាភាព  ដូចជា សកមាភាពធកើេធចញពើ
ការមិនធអើធពើ សកមាភាពរបស់រដឌមដលធ្វើឲ្យមានការរធំលាភសិទ្និមនុសស និង្ធសរ ើភាពមូល
ដ្ឋឌ ន។ 

មានយនថការបមនទមជួយដល់ការការពារ អ.ក.ស.ម ធៅកប្មិេអនថរជាេិ។ កាលពើ
ឆ្ប ២ំ០០០ ឧេឋមសបង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិទ្ទ្ួលបនធុកសិទ្និមនុសស បានបធង្កើេឲ្យ
មានអបករាយការណ៍្ពិធសសសថើពើស្ថទ នភាព អ.ក.ស.ម (“អបករាយការណ៍្ពិធសស”) 
សប្មាប់អាណ្េថិរបស់ ាួនកបុង្ការជួយសប្មួលដល់ការអនុវេថធសចកថើប្បកាសសថើពើ អ.ក.ស.
ម។ អបករាយការណ៍្ពិធសសអាចទ្ទ្ួលបានព័េ៌មាន និង្បណ្ថឹ ង្បុគគលសថើពើការរធំលាភសិទ្និ

                                                           

21ការោិលយ័ឧេថមសបង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិទ្ទ្ួលបនធុកសិទ្នមិនុសស (OHCHR) “សលាកប័ប្េពេ័៌មាន
ធល ២៩ ៖ អបកការពារសិទ្និមនុសស ៖ ការការពារសិទ្នកិបុង្ការការពារសិទ្និមនុសស” (ម ធមស្ថ ឆ្ប ២ំ០០៤) 
http://goo.gl/EnVkvy 
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របស់ អ.ក.ស.ម និង្អាចទាក់ទ្ង្ជាមួយរដឌសមាជិកមដលពាក់ព័នននឹង្ករណ្ើ ទាងំ្ធនះ។ 
អបករាយការណ៍្ពិធសសប្េូវធ្វើទ្សសនកិចចផាូវរដឌធដើមផើធសុើបអធង្កេពើស្ថទ នភាពរបស់ អ.ក.ស
.ម កបុង្ប្បធទ្សណាមួយជាក់លាក់ និង្បងាា ញរបាយការណ៍្ប្បចឆំ្ប ដំល់ប្ករមប្បឹកាសិទ្និ
មនុសសរបស់អង្គការសហប្បជាជាេិ22។ 

ធៅឆ្ប ១ំ៩៩៥ សនបិសើទ្ពិភពធលាកធលើកទ្ើ៤ របស់អង្គការសហប្បជាជាេិសថើពើ
ស្រសថើបានបធង្កើេ “ធវទ្ិកាសកមាភាពទ្ើប្ករង្ធប៉កាងំ្” ធហើយមាប្ា ២២៨ បានមចង្ថ្ន “ស្រសថើ
មដលចូលរមួកបុ ង្ការការពារសិទ្និមនុសសប្េូវទ្ទ្ួលបានការការពារ”។23 ធៅម ្បូ ឆ្ប ២ំ០១០ 
អបករាយការណ៍្ពិធសសសថើពើស្ថទ នភាព អ.ក.ស.ម អបកប្សើ ម៉ាហាគ ធរេ ធសកាហគោ៉ បានធតថ
េធលើហានិភ័យ និង្បញ្ញា ប្បឈមរបស់ អ.ក.ស.ម.ស ធដ្ឋយដ្ឋក់កបុង្របាយការណ៍្ប្បចំ
ឆ្ប ធំលើកទ្ើបើរបស់ោេ់24។ ធនះជាជំហានដ៏សំខ្ន់មួយកបុង្ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ទ្សសនវស័ិយ
ធយនឌ័្រននការងាររបស់ អ.ក.ស.ម ។ 

ការវវិឌ្ណដ៏សំខ្ន់មួយកបុង្ការការពារ អ.ក.ស.ម.ស គឺធសចកថើសធប្មចធល  ៦៨/
១៨១ មដលអនុម័េកាលពើនលងទ្ើ១៨ ម ្បូ ឆ្ប ២ំ០១៣ ធដ្ឋយមហាសនបិបាេអង្គការសហ
ប្បជាជាេិ25សឋើពើ“ ការធលើកកមពស់ធសចកថើប្បកាសសថើពើសិទ្និ និង្ការទ្ទ្ួល ុសប្េូវរបស់

                                                           

22អបកប្សើ ម៉ាហាគ ធរេ ធសកាហគោ៉ កាន់េំមណ្ង្កបុង្អំឡុង្ឆ្ប ២ំ០០៨- ២០១៤ និង្បនថធវនធដ្ឋយ មើមសល ហវ័សថ 
មដលប្េូវបានចេ់ាងំ្ធៅម មលុិ  ឆ្ប ២ំ០១៤។ សូមធមើល ៖ ការោិលយ័ឧេថមសបង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិ
ទ្ទ្ួលបនធុកសិទ្និមនុសស “អបករាយការណ៍្ពិធសសសថើពើស្ថទ នភាព អ.ក.ស.ម” http://bit.ly/1q1Hfc6  
23 សនបិសើទ្ពិភពធលាករបសអ់ង្គការសហប្បជាជាេិសថើពើស្រសថើឆ្ប ១ំ៩៩៥ “ធវទ្ិកាសកមាភាពទ្ើប្ករង្ធប៉កាងំ្” មាប្ា 
២២៨។ អាចរកបានាមរយៈ <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/human.htm> 
24របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិធសសសថើពើស្ថទ នភាពអបកការពារសិទ្និមនុសស ៖ ម៉ាហាគ ធរេ ធសកាហគោ៉
(A/HRC/16/44 នលងទ្ើ២០ ម ្បូ ឆ្ប ២ំ០១០)។ អាចរកបានាមរយៈ ៖ 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-44.pdf 
25ការជំរុញធសចកថើប្បកាសសថើពើសិទ្និ និង្ការទ្ទ្ួល ុសប្េូវរបសបុ់គគល ប្ករម នងិ្ស្ថទ ប័នសង្គមកបុង្ការធលើកកមពស ់
និង្ការពារសិទ្និមនុសស និង្ធសរ ើភាពជាមូលដ្ឋឌ នមដលប្េូវបានទ្ទ្ួលស្ថគ លជ់ាសកល ៖ ការការពារស្រសថើអបកការពារ
សិទ្និមនុសស”(នលងទ្ើ៣០ ម មករា ឆ្ប ២ំ០១៤) A/RES/68/181 អាចរកបានាមរយៈ ៖ 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/181 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/human.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-44.pdf
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បុគគល ប្ករម និង្ស្ថទ ប័នសង្គមកបុ ង្ការធលើកកមពស់ និង្ការពារសិទ្និមនុសស និង្ធសរ ើភាពមូល
ដ្ឋឌ នមដលប្េូវបានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ជាសកល ៖ ការការពារស្រសថើ អ.ក.ស.ម.ស។ 

ធសចកថើសធប្មចធនះបានអំពាវ វឲ្យរដឌចេ់វធិានការជាក់មសថង្ មុឺង្ម៉ាេ់ និង្សម
ប្សបធដើមផើការពារ អ.ក.ស.ម.ស ធដ្ឋយបញ្ញជ ក់ថ្នការធោរពសកមាភាពរបស់ អ.ក.ស.ម
.ស មានស្ថរៈសំខ្ន់កបុង្ការទ្ទ្ួលបានសិទ្និមនុសសជារមួ និង្បងាា ញពើកថើបារមគចំធពាះការ
ធរ ើសធអើង្និង្អំធពើហងិ្ាជាប្បព័ននមដលមានរច សមព័ននមដល អ.ក.ស.ម.ស ជួបប្បទ្ះ។ 
ប ធ ប់មក ធសចកថើប្បកាសបានជំរុញឲ្យរដឌផថល់ភាពប្សបចាប់ដល់េួ ទ្ើរបស់ អ.ក.ស.ម 
ស្រសថើកបុង្ការធលើកកមពស់និង្ការពារសិទ្និមនុសស ធដ្ឋយអំពាវ វឲ្យរដឌធា ថ្នអបកការពារសិទ្និ
មនុសសស្រសថើ មានសិទ្និប្សបចាប់កបុង្ការងារ ឬវជិាជ ជើវៈរបស់ ាួនប្បកបធដ្ឋយធសចកថើនលាលបូរ។ 

១.២ ត្រកបខ័ណឌ ចាប់ថ្នន ក់តំបន់ 

ធៅថ្នប ក់េំបន់ ស្ថទ ប័នអនថររដ្ឋឌ ភិបាលថ្នប ក់េំបន់មួយចំនួនបានបធង្កើេយនថការ
ពិធសសធដើមផើបំធពញបមនទម ប្កប ័ណ្ឍ ការពារជាអនថរជាេិ ធដើមផើបងាា ញពើការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់
កាន់មេទូ្លំទូ្លាយពើស្ថរៈសំខ្ន់ននការងាររបស់ អ.ក.ស.ម ទាងំ្ស្រសថើ និង្បុរស។ 

ជាង្ធនះធៅធទ្ៀេ អង្គការអនថររដ្ឋឌ ភិបាលធៅថ្នប ក់េំបន់ទាងំ្អស់បានដ្ឋក់ធចញ
នូវការការពារជាក់លាក់សំខ្ន់ៗពាក់ព័នននឹង្ អ.ក.ស.ម។ ទាងំ្អនថរគណ្ៈកមាការអាធមរកិ
ទ្ទ្ួលបនធុកសិទ្និមនុសស និង្គណ្ៈកមាការអាស្រហវកិសឋើពើមនុសស និង្សិទ្និមនុសស បានបធង្កើេ
អបករាយការណ៍្ពិធសសសថើពើ អ.ក.ស.ម ។ េួអង្គទាងំ្ធនះមានេួ ទ្ើធរៀបចំការសិកា ធ្វើ
ទ្សសនកិចចផាូវរដឌ មសវង្រក និង្ទ្ទ្ួលព័េ៌មានសថើពើស្ថទ នភាព អ.ក.ស.ម កបុង្ទ្វើបរបស់ពួក
ធគ។ ធលើសពើធនះ េុលាការអនថរអាធមរកិទ្ទ្ួលបនធុកសិទ្និមនុសសអាចពិចរណាពើករណ្ើ
មដលរង្ការធចទ្ប្បកាន់ពើការរធំលាភសិទ្និមនុសសរមួទាងំ្ជននដដល់មដលប្បឆ្ងំ្នឹង្ អ.ក.
ស.ម ផង្មដរ។ 

ធៅអឺរ ៉ុប សហភាពអឺរ ៉ុប បានធចញផាយធោលការណ៍្មណ្ រំបស់សហភាព
អឺរ ៉ុបសថើពើ អ.ក.ស.ម មដលកំណ្េ់ពើធោលនធោបាយរបស់សហភាពកបុង្ការការពារបុគគល
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ធៅធប្ៅេំបន់អឺរ ៉ុប។ សប្មាប់រដឌជាសមាជិកននអនុសញ្ញដ អឺរ ៉ុបសថើពើសិទ្និមនុសស បុគគលមដល
រង្ធប្ោះពើការរធំលាភសិទ្និមនុសសនឹង្ទ្ទ្ួលបានដំធណាះប្ស្ថយផាូវចាប់ាមរយៈេុលាការ
អឺរ ៉ុបទ្ទ្ួលបនធុកសិទ្និមនុសស។ ប្សធដៀង្ោប ធនះមដរ ធោលការណ៍្មណ្ រំបស់អង្គការធដើមផើ
សនថិសុ  និង្កិចចសហប្បេិបេថិការអឺរ ៉ុប(“OSCE”) សថើពើការការពារ អ.ក.ស.ម26បានអំពាវ
 វឲ្យរដឌជាសមាជិករបស់ ាួនបធង្កើេយនថការការពារ អ.ក.ស.ម ទាងំ្កបុង្បូរណ្ភាពមដនដើ
របស់ ាួន និង្ធប្ៅមដនដើកបុង្ប្បធទ្សទ្ើ៣ ាមរយៈទ្ំ ក់ទ្ំនង្ការទូ្េ។ 

សមាគមប្បជាជាេិអាសុើអាធគបយ ៍ (“អាស៊្ថន”) ធដើរាមអង្គការអនថររដ្ឋឌ ភិបាល
ថ្នប ក់េំបន់ធផសង្ធទ្ៀេពាក់ព័នននឹង្បញ្ញា សិទ្និមនុសស ធហើយមិនបានផថល់ការការពារប្គប់
ប្ោន់ដល់ អ.ក.ស.ម កបុង្េំបន់របស់ ាួនធឡើយ។ ាមពិេធៅ អាស៊្ថនមានភាពយេឺោ៉វ
កបុង្ការបធង្កើេឲ្យមានស្ថទ ប័នសិទ្និមនុសសធៅកបុង្រច សមព័ននរបស់ ាួន៖ គណ្ៈកមាការអនថររ
ដ្ឋឌ ភិបាលសឋើពើសិទ្និមនុសស (“AICHR”) បានចប់ដំធណ្ើ រការធៅឆ្ប ២ំ០០៩ ធហើយអណ្េថិ
ការទាមទាររបស់ ាួនមិនមានបទ្បផញ្ដេថិជាក់លាក់ណាមួយមចង្ពើសិទ្និអណំាចកបុង្ការ
ទ្ទ្ួលពាកយបណ្ថឹ ង្ និង្ធសុើបអធង្កេធៅធលើករណ្ើ បណ្ឋឹ ង្ពាក់ព័នននឹង្ការរធំលាភសិទ្និ
មនុសសធ ះធទ្។ ធប្ៅពើធនះ ធសចកថើប្បកាសសឋើពើសិទ្និមនុសសអាស៊្ថនមដលប្េូវបានអនុម័េ
ធៅនលងទ្ើ១៨ ម វចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១២ ធៅរាជធានើភបំធពញ មិនមានបទ្បផញ្ដេថិពាក់ព័នននឹង្ អ.
ក.ស.ម ធឡើយ។ បុ៉មនថធសចកថើប្បកាសធនះបានប្បកាសពើសិទ្និទ្ទ្ួលបានសមភាពធយនឌ័្
រនិង្សិទ្និធសរ ើភាពខ្ង្ការបធញ្ចញមេិធោបល់ គំនិេ ទ្សសនៈ និង្ធសរ ើភាពខ្ង្ការជួប
ប្បជុំ ប្ពមទាងំ្“សិទ្និចូលរមួកបុ ង្រដ្ឋឌ ភិបាលកបុ ង្ប្បធទ្សរបស់ ាួ ន។ ោ៉ង្ណាក៏ធដ្ឋយ ធសច
កថើប្បកាសធនះបានទ្ទ្ួលរង្ការរះិគន់ោ៉ង្ខ្ា ងំ្27ធដ្ឋយស្ថរមេបទ្បផញ្ដេថិមដលអនុញ្ញដ េ

                                                           

26ធោលការណ៍្មណ្ សំថើពើការការពារអបកការពារសិទ្និមនុសស អាចរកបានាមរយៈ ៖ 
http://www.osce.org/odihr/119633?download=true 
27គំនិេផថួចធផថើមនើេិរដឌរបសគ់ណ្ៈធមធាវ ើសហរដឌអាធមរកិ ៖ “ធសចកថើប្បកាសសិទ្និមនុសសអាស៊្ថន ៖ ការវភិាគផាូវ
ចាប់”អាចរកបានាម<http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories /roli/asean/asean -

human-rights-declaration-legal-analysis-2014.authcheckdam.pdf> 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories%20/roli/asean/asean%20-human-rights-declaration-legal-analysis-2014.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories%20/roli/asean/asean%20-human-rights-declaration-legal-analysis-2014.authcheckdam.pdf
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ឲ្យមានការរេឹេផេិធលើសិទ្និទាងំ្អស់“ធដ្ឋយប្ោន់មេបំធពញលកខ ណ្ឍ  សនថិសុ ជាេិ ស
ណាថ ប់ណាថ ប់ធាប ប់ស្ថធារណ្ៈ សុ ភាពស្ថធារណ្ៈ សុវេទិភាពស្ថធារណ្ៈ សើល្ម៌ស្ថធារ
ណ្ៈ និង្សុ ុមាលភាពរមួរបស់ប្បជាជនកបុ ង្សង្គមប្បជា្ិបធេយយ” (មាប្ា ៨) មដល
អនុញ្ញដ េឲ្យរដឌ “ពិចរណាពើបរបិទ្ជាេិ និង្េំបន់” (មាប្ា ៦ និង្ ៧)។ ធសចកថើប្បកាស
សឋើពើសិទ្និមនុសសអាស៊្ថនយកគំរូាម និង្ពប្ង្ើកធលើ “ធសចកថើប្បកាសឆ្ប ១ំ៩៨៨ សថើពើការ
ជំរុញស្រសថើកបុង្េំបន់អាស៊្ថន” និង្ “ធសចកថើប្បកាសឆ្ប ២ំ០០៤ សថើពើការលុបបំបាេ់អំធពើ
ហងិ្ាប្បឆ្ងំ្នឹង្ស្រសថើកបុង្េំបន់អាស៊្ថន។ 

១.៣ ត្រកបខ័ណឌ ចាប់ជាតិ 

ចាប់កបុង្ប្សរករបស់ប្បធទ្សកមពុជា មិនបានផថល់នូវការការពារជាក់លាក់ដល់ អ.
ក.ស.ម ធឡើយ ធបើធទាះបើជារដឌ្មានុញ្ដ28ការពារធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ ន ធហើយធៅកបុង្មាប្ា 
៣១ គឺទ្ទ្ួលស្ថគ ល់សិទ្និមនុសស ដូចមានមចង្ធៅកបុង្សននិសញ្ញដ អនថរជាេិ  ។ មាប្ា 
៤១ ននរដឌ្មានុញ្ដក៏បានមចង្ថ្ន  ”ប្បជាពលរដឌម ារមានធសរ ើភាពខ្ង្ការបធញ្ចញមេិរបស់
 ាួ ន ធសរ ើភាពខ្ង្ព័េ៌មាន ធសរ ើភាពខ្ង្ការធបាះពុមពផាយ ធសរ ើភាពខ្ង្ការប្បជុ”ំ ។ 
មាប្ា ៣៥ បានផថល់ដល់ប្បជាពលរដឌនូវ “សិទ្និចូលរមួោ៉ង្សកមាកបុ ង្ជើវភាពនធោបាយ 
ធសដឌកិចច សង្គមកិចច និង្វបផ្ម៌របស់ប្បធទ្សជាេិ” ធហើយមាប្ា ៣៧ ផឋល់នូវ ”សិទ្និធ្វើ
កូដកមា និង្ ធ្វើបាេុកមាធដ្ឋយសនថិវ ិ្ ើ”។ កាេពវកិចចរបស់កមពុជាធប្កាមចាប់អនថរជាេិគឺមិន
ប្េឹមមេមានមចង្កបុង្មាប្ា ៣១ ធៅកបុង្រដឌ្មានុញ្ដបុ៉ធណាត ះធទ្ បុ៉មនថការអនុវេថជាក់មសថង្
ប្េូវបានបញ្ញជ ក់ធដ្ឋយធសចកថើសធប្មចរបស់ប្ករមប្បឹកា្មានុញ្ដកមពុជាកាលពើឆ្ប ២ំ០០៧29  
មដលបានបញ្ញជ ក់ថ្ន សននិសញ្ញដ អនថរជាេិអាចយកមកអនុវេថបានចំធពាះមុ េុលាការ ដូធចបះ

                                                           

28រដឌ្មានុញ្ដននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា ឆ្ប ២ំ០១៤ អាចរកបានាមរយៈ <http://cambodia.ohchr.org 

/klc_pages/KLC_files/section_001/section_01_01_ENG.pdf > 
29ប្ករមប្បឹការដឌ្មានុញ្ដកមពុជាធសចកថើសធប្មចធល  092/003/2007 (នលងទ្ើ១០ ម កកកដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០០៧) 
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ពុំមានចាប់ណាប្េូវបានធប្បើប្បាស់ធដ្ឋយផធុយពើរដឌ្មានុញ្ដ ឬសននិសញ្ញដ ទាងំ្ឡាយពាក់
ព័នននឹង្សិទ្និមនុសសមដលកមពុជាជារដឌភាគើធ ះធឡើយ។ ធប្ៅពើបញ្ដេថិទាងំ្ធនះ ពុំមានយនថ
ការសិទ្និមនុសសណាមួយមដលអាចការពារ អ.ក.ស.ម ឲ្យរចួផុេពើការរធំលាភបំពាន ឬធា 
សង្ជំង្ឺចិេថ និង្ការ ូចខ្េធឡើយ។ 

កបុង្អំឡុង្ធពលននការប្េួេពិនិេយជាសកលាមធពលធវលាកំណ្េ់ ធៅនលងទ្ើ២៨ 
ម មករា ឆ្ប ២ំ០១៤ មានរដឌចំនួន៩30បានផថល់អនុស្ថសន៍ដល់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាប្េូវធ្វើ
ឲ្យប្បធសើរធឡើង្ចំធពាះកិចចការពារ អ.ក.ស.ម ឧទាហរណ៍្ ការចូលរមួកបុង្កិចចពិធប្ោះ
ធោបល់ថ្នប ក់ជាេជិាមួយ អ.ក.ស.ម ធឆាើយេបធៅនឹង្បទ្ដ្ឋឌ នធសរ ើភាពខ្ង្ការបធញ្ចញ
មេិអនថរជាេិ ធហើយបញ្ឈប់សកមាភាពសមាុេបំភ័យ ឬោយើ អ.ក.ស.ម។ រដ្ឋឌ ភិបាលបាន
ទ្ទ្ួលយកអនុស្ថសន៍ភាគធប្ចើនរមួទាងំ្អនុស្ថសន៍៧ មដលពាក់ព័ននធដ្ឋយតធ ល់នឹង្ អ.ក.
ស.ម ដូចជា អនុស្ថសន៍របស់ស្ថធារណ្ៈរដឌធឆក មដលបានធសបើឲ្យមានការមកមប្បប្កម
ប្ពហាទ្ណ្ឍ  និង្ចាប់ធផសង្ធទ្ៀេធដើមផើឲ្យប្សបាមសថង់្ដ្ឋរអនថរជាេិននសិទ្និធសរ ើភាពខ្ង្
ការបធញ្ចញមេិ និង្ការពាររាល់ការោយើដល់ អ.ក.ស.ម អបកស្ថរព័េ៌មាន និង្អង្គការមិន
មមនរដ្ឋឌ ភិបាល ប្ពមទាងំ្អនុស្ថសន៍របស់ប្បធទ្សអូប្ទ្ើសធ្វើឲ្យមានការធោរព និង្ការពារ
សិទ្និរបស់ អ.ក.ស.ម និង្អបកស្ថរព័េ៌មានធដើមផើបំធពញការងារធដ្ឋយោា នការរារាងំ្ ការ
សមាុេបំភ័យ ឬោយើ។ បុ៉មនថធទាះជាោ៉ង្ណាកថើ កមពុជាមិនោបំ្ទ្អនុស្ថសន៍របស់ប្បធទ្ស
ទុ្យធនសុើ មដលសំុឲ្យមានការធា បរោិកាសប្បធសើរជាង្មុនសប្មាប់សកមាភាពរបស់ អ.
ក.ស.ម ធហើយក៏មិនទ្ទ្ួលយកអនុស្ថសន៍របស់ប្បធទ្សបូ៉ឡូញសំុឲ្យមានការការពារ អ.ក
.ស.ម  ពើការោយើ     និង្ការចប់ ាួនាមអំធពើចិេថ ប្ពមទាងំ្លុបធចលរាលក់ាររេឹេផេិ

                                                           

30ធអៀរឡង្់ ស្ថធារណ្រដឌមឆក អូប្ទ្ើស ឈើលើ នូមវលធហសឡង្់ មប៊លហសចិ បារាងំ្ អាលាឺម៉ង្់ ព័រទុ្យហាក ល ់និង្ទុ្យ
ធនសុើ បានផថលអ់នុស្ថសនព៍ើប្បធានបទ្ធនះ។ សូមធមើល ប្ករមប្បឹកាសិទ្និមនុសសអង្គការសហប្បជាជាេ ិ “របាយ
ការណ៍្របសប់្ករមការងារសថើពើការប្េួេពនិេិយជាសកលាមធពលធវលាកណំ្េស់ថើពើកមពុជា” (នលងទ្ើ២៧ ម មិ  ឆ្ប ំ
២០១៤) ឯកស្ថរអង្គការសហប្បជាជាេ ិA/HRC/26/16 http://goo.gl/XzZk9M 
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ចំធពាះការេវ៉ធដ្ឋយសនថិវ ិ្ ើ។ ធទាះជាោ៉ង្ណាកថើ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាមិនបានបធង្កើេ
ធោលការណ៍្ណាមួយ ឬចេ់វធិានការណាមួយជាក់លាក់ធដើមផើការពារ អ.ក.ស.ម       
ធឡើយ។ 

កមពុជាមានគណ្ៈកមាា ្ិការបើមដលធ្វើការពាក់ព័នននឹង្សិទ្និមនុសសគឺ គណ្ៈកមាា
ការសិទ្និមនុសសរបស់ប្ពឹទ្នសភា គណ្ៈកមាា ការសិទ្និមនុសសរបស់រដឌសភា និង្គណ្ៈកមាា ្ិ
ការសិទ្និមនុសសរបស់រដ្ឋឌ ភិបាល។ ធទាះជាោ៉ង្ណាក៏ធដ្ឋយ កបុង្ចំធណាមគណ្ៈកមាា ្ិកា
រទាងំ្បើ ោា នគណ្ៈកមាា ្ិការណាមួយមដលឯករាជយ ឬសវយេ័ធ ះធទ្ គណ្ៈកមាា ្ិការ
ទាងំ្ធ ះប្េូវទ្ទ្ួលរង្ឥទ្និពលនធោបាយ និង្បនធច់បងាអ ក់សមេទភាពរបស់ពួកធគកបុង្ការ
អនុវេថេួ ទ្ើឲ្យមានប្បសិទ្នភាព 31។  ាមរយៈសនបិសើទ្សថើពើការបធង្កើេស្ថទ ប័នសិទ្និមនុសស
ជាេិកបុង្ឆ្ប ២ំ០០៦ រដ្ឋឌ ភិបាលបានធបថជាញ ចិេថបធង្កើេស្ថទ ប័នសិទ្និមនុសសជាេិ ធដ្ឋយធោង្
ធៅធលើធោលការណ៍្ទ្ើប្ករង្ប៉ារ ើស ពហុនិយម និង្ឯករាជយ ប្ពមទាងំ្បធង្កើេប្ករមការងាររមួ
រវង្រដ្ឋឌ ភិបាល និង្អង្គការសង្គមសុើវលិ32។ កបុង្អំឡុង្ធពលននការប្េួេពិនិេយជាសកល
ាមធពលធវលាកំណ្េ់សឋើពើកមពុជា មានប្បធទ្សចំនួន១០33បានផថល់អនុស្ថសន៍ឲ្យកមពុជា
ប្េូវបធង្កើនធលផឿនបធង្កើេស្ថទ ប័នធនះ។ ធបើធទាះជាោ៉ង្ធនះកថើ ចាប់ធនះសទិេធៅកបុង្ដំណាក់
កាលប្ពាង្ធៅធឡើយ។  មាង៉្ធទ្ៀេ រដ្ឋឌ ភិបាលធៅមិនទាន់បានផថល់សចច ប័នធលើពិ្ើស្ថរ
បមនទមទ្ើមួយធលើកេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិសថើពើសិទ្និពលរដឌនិង្សិទ្និនធោបាយ ពាក់ព័នននឹង្
ការទ្ទ្ួលយកនើេិវ ិ្ ើបណ្ថឹ ង្បុគគលមដលទ្ទ្ួលស្ថគ ល់សិទ្និអំណាចរបស់គណ្ៈកមាា ្ិការ

                                                           

31ម.ស.ម.ក សលាកប័ប្េពេ័៌មាន ៖ “កប្មង្ឯកស្ថរសថើពើស្ថទ បន័ ៖ ស្ថទ ប័នសិទ្និមនុសសជាេិធៅកមពុជា” (ម មិ  
ឆ្ប ២ំ០១២) http://goo.gl/VNq21u 
32ធវទ្ិកាអាសុើប៉ាសុើហវចិ “សនបិសើទ្សថើពើការបធង្កើេស្ថទ បន័សិទ្និមនុសសជាេិធៅកមពុជា” (នលងទ្ើ២៧ ម កញ្ញដ  ឆ្ប ំ
២០០៦) http://bit.do/YFMn 
33ឈើលើ មើោ៉ន់ម៉ា សរ័ប៊ើ ធអហសើប ឥណាឍ  នល ម៉ាធឡសុើ ម៉ូរូកូ ប៉ាគើស្ថទ ន និង្អូស្រស្ថថ លើ ប្ករមប្បកឹាសិទ្និមនុសសអង្គ
ការសហប្បជាជាេ ិ“ការប្េួេពនិិេយជាសកលាមធពលធវលាកំណ្េ់សថើពើកមពុជា” (n ៣២)។ 
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សិទ្និមនុសសអង្គការសហប្បជាជាេិធដើមផើទាក់ទ្ង្ជាមួយជនរង្ធប្ោះននការរធំលាភសិទ្និ
មនុសសធៅធឡើយមដរ។ 
ារាង្ ១.១ ៖ សិទ្នពិាក់ព័ននបផុំេមដលប្េវូបានការពារធដ្ឋយចាប់កមពុជា នងិ្ចាប់អនថរជាេ ិ

 
 

 

 

 

 រដឌ្មានុញ្ដ ក.អ.ស.ព.ន សុើ-ដ អ.ក.ស.ម 
អាស៊្ថន 

ស.ប.ស.ស 

ធសរ ើភាពកបុង្ការជបួ
ប្បជំុ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ធសរ ើភាពខ្ង្ការ
បធញ្ចញមេិ 

 
 

 
 

  
 

 
 

ធសរ ើភាពខ្ង្
សមាគម 

 
 

 
 

  
 

 
 

សមភាពធយនឌ្រ័  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ការចូលរមួកបុង្កិចច
ការស្ថធារណ្ៈ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

សិទ្នទិ្ទ្លួបានការ
ជំុនំុជប្មះធដ្ឋយ
យុេថិ្ ម ៌
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២. ស្ថា នភាពរបសស់្តសរងី្ៅកមពុជា 

 

ធៅកមពុជា មានចំនួនស្រសថើប្បមាណ្ ៥១,២៣% ននប្បជាជនសរុប។34 បុ៉មនថេួធល 
ធនះមិនបានឆាុះបញ្ញច ងំ្ពើការមបង្មចកធយនឌ័្រកបុង្ការចូលរមួកិចចការស្ថធារណ្ៈកបុង្ប្បធទ្ស
ធឡើយ។ ដូចមានបងាា ញធៅកបុង្ធោលនធោបាយសធង្ខបពើមុនរបស់ ម.ស.ម.ក35ចំនួន
សមាសភាពេំណាង្ជាស្រសថើកបុង្ឆ្កនធោបាយមានចំនួនេិចេួច។ ជាក់មសថង្ រដឌសភា
ជាេិមានេំណាង្រាស្រសថស្រសថើប្េឹមមេ ២២% បុ៉ធណាត ះ។  ណ្ៈមដលធៅថ្នប ក់ ុ/ំសងាក េ់ ភាគ
រយធនះកាន់មេទាបប្បមាណ្មេ ១៧,៧៩%។ អប្ាធនះមិនទាន់បំធពញាមធោលធៅកបុង្
ការចូលរមួប្បមាណ្ ៣០% ធៅឆ្ប ២ំ០១៥ ធៅថ្នប ក់ជាេិ(២៥% សប្មាប់សងាក េ់/ ុ)ំ ដូច
មានមចង្កបុង្មផនការយុទ្នស្ថស្រសថអភិវឌ្ណជាេិ និង្ធោលធៅអភិវឌ្ណសហសវេសរក៍មពុជាធៅ
ធឡើយធទ្។ វសិមភាពកបុង្ការចូលរមួធនះធកើេធចញពើការយល់ធ ើញ ុសមដលចក់ឫសកបុង្
សង្គមកមពុជាាមរយៈសុភាសិេម ារមដលយល់ថ្ន    “បុរសគឺជាមាស ឬើឯស្រសថើជាកំណាេ់។ 
ស្រសថើប្េូវបានចេ់ទុ្កថ្នមានឋានៈេូចទាប មិនសូវឆ្ា េ និង្ផលិេភាពេិចជាង្បុរស ធហើយ
ស្រសថើប្េូវធ្វើការងារផធះសមមផង្ និង្ធមើលមលទាបំ្គួស្ថរ។ ភារកិចចកបុង្ប្គួស្ថរគឺជាការកំណ្េ់
របស់សង្គម មដលរារាងំ្ស្រសថើកបុង្ការបនថការសិកានិង្អាជើពរបស់ ាួន ។  

ផបេ់គំនិេធយនឌ័្រចស់គំរលិដ៏ធប្ោះថ្នប ក់ធនះ បានចក់ឫសោ៉ង្ធប្ៅកបុង្
ប្បនពណ្ើ វបផ្ម៌កមពុជា ដូចមានបងាា ញធៅកបុង្ចាប់ប្សើ មដលជាស្ថប នដអកសរស្ថស្រសថម ារប្េូវ
បានចង្ប្កង្ាងំ្ពើមុនសេវេសរទ៍្ើ១៤ និង្បនថមានឥទ្និពលរហូេមកដល់សពវនលងធនះ។ 

                                                           

34្ ោរពិភពធលាកឆ្ប  ំ២០១៤។ 
35ធោលនធោបាយសធង្ខប ៖ សមាសភាពស្រសថើកបុង្ឆ្កនធោបាយធៅកមពុជា អាចរកបានាមរយៈ ៖ 
http://www.cchrcambodia.org/admin/media/analysis/analysis/english/2013_07_26_CCHR_Policy_Bri
ef%20_%20Women_s_Political_Representation_in_Cambodia_ENG_Final.pdf 
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ចាប់ប្សើពនយល់ថ្នស្រសថើ «គួរមេបធប្មើបថើ និង្ស្ថឋ ប់ាមបងាគ ប់របស់បថើ ប្េូវនិោយសឋើរាបស្ថរ 
មិននិោយធរឿង្រ៉ាវកបុ ង្ប្គួស្ថរប្បាប់អបកដនទ្ ទ្ទ្ួលយកពាកយអសុធរាះពើបថើធដ្ឋយមិនេអូញ 
មេអរ និង្មិនប្េូវចេ់ទុ្កថ្ន ាួ នមានឋានៈធសាើនឹង្បថើធឡើយ។ ប្សបោប ជាមួយនឹង្ប្កមធនះ 
ាមប្បនពណ្ើ ទ្ំធនៀមទ្មាា ប់ ស្រសថើប្េូវធមើលមលប្គួស្ថរ និង្ចិញ្ច ឹមកូន»។36 

ធៅកបុង្កប្មិេធនះ ធោង្ធៅធលើរបាយការណ៍្សកលសឋើពើគមាា េធយនឌ័្រឆ្ប ំ
២០១៤ (“របាយការណ៍្”)37 កមពុជាជាប់ចំណាេ់ថ្នប ក់ធល  ១០៨ កបុង្ចំធ មប្បធទ្ស 
១៤២ សថើពើសមភាពធយនឌ័្រធដ្ឋយទ្ទ្ួលបានពិនធុ ០,៦៥។ របាយការណ៍្ធនះ គឺជារបាយ
ការណ៍្សនធសសន៍មដលប្េូវបានធបាះពុមពផាយាងំ្ពើឆ្ប ២ំ០០៦ ធដ្ឋយធវទ្ិកាធសដឌកិចច
ពិភពធលាក ធហើយធ្វើចំណាេ់ថ្នប ក់ប្បធទ្សធៅាមគមាា េធយនឌ័្រ។ របាយការណ៍្ធនះពិ
និេយធមើលធៅធលើមផបកសំខ្ន់ ៤ ននវសិមភាព ៖ “ការចូលរមួកបុង្វស័ិយធសដឌកិចច និង្
កកាស” “ការទ្ទ្ួលការអប់រ”ំ “ការពប្ង្ឹង្អំណាចនធោបាយ” និង្ “សុ ភាព និង្ការរស់
រានមានជើវេិ។ របាយការណ៍្ធនះបានកំណ្េ់ចាស់ពើគមាា េោ៉ង្ខ្ា ងំ្រវង្ឋានៈនិង្ការ
យកចិេថទុ្កដ្ឋក់មកធលើស្រសថើ និង្បុរស។ ជាក់មសថង្  ណ្ៈមដលស្រសថើចំនួន ៨២% មានការ
ងារធ្វើ (ធ្ៀបនឹង្បុរស ៨៨%) ប្បាក់ចំណូ្លម្យមរបស់ស្រសថើគឺ ១.០០០ ដុលាា កបុង្មួយឆ្ប ំ
េិចជាង្បុរស។ មានន័យថ្នស្រសថើមដលមានការងារធ្វើទ្ទ្ួលបានប្បាក់ចំណូ្លទាប មដល
ជាក់មសឋង្មានស្រសថើមេ ៣៥%  បុ៉ធណាត ះមដលបំធពញការងារវជិាជ ជើវៈ និង្ការងារបធចចកធទ្ស 
ធ្ៀបនឹង្បុរសមានដល់ ៦៥%។ ចំធពាះការអប់រវំញិ អប្ាអកខរភាព ៦៦% សប្មាប់ស្រសថើ 
និង្ ៨៣% សប្មាប់បុរស មដលគូសបញ្ញជ ក់ពើភាព ុសោប ោ៉ង្ខ្ា ងំ្  ណ្ៈមដលស្រសថើកមពុជា
ប្បមាណ្មេ ១២% បុ៉ធណាត ះមដលទ្ទ្ួលបានការអប់រធំៅស្ថកលវទិ្ាល័យ។ 

                                                           

36 36SinaBrod ៖ ធយនឌ្័រធៅកមពុជា-ភូមិស្ថស្រសថកមពុជា ម មករា ឆ្ប ២ំ០១៤ អាចរកបានាមរយៈ ៖ 
<https://www.academia.edu/7702162/Gender_in_Cambodia._A_brief_overview> 
37 របាយការណ៍្គមាា េធយនឌ្័រ ឆ្ប ២ំ០១៤ កមពុជា អាចរកបានាមរយៈ ៖ 
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/economies/#economy=KHM 

https://www.academia.edu/7702162/Gender_in_Cambodia._A_brief_overview
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អំធពើហងិ្ាកបុង្ប្គួស្ថរធៅមេជាបញ្ញា ចមផង្កបុង្ប្បធទ្សកមពុជា។ របាយការណ៍្
ប្ស្ថវប្ជាវឆ្ប ២ំ០១៥ របស់អង្គការសុ ភាពពិភពធលាក38បានរកធ ើញថ្ន អបកមដលបាន
ធឆាើយកបុង្ការសធង់្មេិប្បមាណ្ ២១% បានឆាង្កាេ់អំធពើហងិ្ាផាូវធភទ្ ឬអំធពើហងិ្ាធលើរាង្
កាយពើនដគូរបស់ ាួន។ អវើមដលគឲួ្យប្ពួយបារមគធ ះគឺស្ថទ នភាពធនះហាក់មិនប្បធសើរធឡើង្
ធ ះធទ្ធដ្ឋយអបកធឆាើយសំនួរ ២២% បានធឆាើយជាវជិជមានធៅនឹង្សំណួ្រមេមួយធៅឆ្ប ំ
២០០។ ជាការបារមគដូចោប មដរ ជនរង្ធប្ោះជាធប្ចើន ក់យល់ថ្ន អាជាញ ្រអាចនឹង្ជួយ
ដល់ពួកធគ បុ៉មនថមានជនរង្ធប្ោះមេ ២% បុ៉ធណាត ះមដលមសវង្រកការមណ្ ផំាូវចាប់ ឬបថឹង្
ធៅេុលាការ មដលធនះបងាា ញពើការ វះទ្ំនុកចិេថធលើប្បព័ននេុលាការ។ ចំធពាះការធលើកធឡើង្
ពើប្បនពណ្ើ វសិមភាពមដលស្រសថើកមពុជាបានជួបប្បទ្ះបងាា ញថ្ន អបកធឆាើយសំណួ្រជាង្ពាក់
កណាឋ លមដលជាស្រសថើបានអះអាង្ថ្នបុរសមដលវយដំប្បពននគឺជាធរឿង្្មាា។ 

ជាង្ធនះធៅធទ្ៀេ កមពុជាគឺជាប្បធទ្សមួយមដលមានប្បវេថិអាប្កក់ពាក់ព័នននឹង្ការ
ជួញដូរផាូវធភទ្កបុង្ពិភពធលាកធហើយធៅមេជាប្បធទ្សមួយមដលមានករណ្ើ ជួញដូរមនុសស 
និង្អាជើវកមាផាូវធភទ្បនថធកើេធឡើង្។ ធបើធទាះបើជាចំនួនស្រសថើនិង្កុមារមដលប្េូវបានជួញដូរ
មានការធាា ក់ចុះជាបនថប ធ ប់39កមពុជាធៅមេជា «ប្បភព ទ្ើកមនាង្ឆាង្កាេ់ និង្ជាធោលធៅ
មដលបុរស ស្រសថើ និង្កុមារប្បឈមនឹង្ពលកមាធដ្ឋយបង្ខ ំ និង្ការជួញដូរផាូ វធភទ្» ធោង្
ាមរបាយការណ៍្សថើពើការជួញដូរមនុសសឆ្ប ២ំ០១៥40របស់ប្កសួង្ការបរធទ្សអាធមរកិ។  

                                                           

38អង្គការសុ ភាពពភិពធលាក ការអធង្កេថ្នប ក់ជាេិសថើពើសុ ភាព និង្បទ្ពិធស្ថ្ន៍ជើវេិរបសស់្រសថើធៅកមពុជាម វចិឆិ
កា ឆ្ប ២ំ០១៥អាចរកបានាមរយៈ 
<http://www.unwomen.org/~/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/
2015/11/national%20survey%20on%20womens%20health%20and%20life%20experiences%20in%20c
ambodia.pdf?v=1&d=20151120T040512> 
39សលាកប័ប្េសធង្ខបសថើពើកមពុជា ៖ ធបសកកមាមសវង្រកយុេថិ្មអ៌នថរជាេ ិអាចរកបានាមរយៈ ៖ 
 https://www.ijm.org/sites/default/files/download/factsheets/IJM_Factsheet-Cambodia.pdf?v=1.0 
40របាយការណ៍្សថើពើការជួញដូរមនុសសឆ្ប ២ំ០១៥ អាចរកបានាមរយៈ ៖ 
http://www.state.gov/documents/organization/245365.pdf 

http://www.unwomen.org/~/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2015/11/national%20survey%20on%20womens%20health%20and%20life%20experiences%20in%20cambodia.pdf?v=1&d=20151120T040512
http://www.unwomen.org/~/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2015/11/national%20survey%20on%20womens%20health%20and%20life%20experiences%20in%20cambodia.pdf?v=1&d=20151120T040512
http://www.unwomen.org/~/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2015/11/national%20survey%20on%20womens%20health%20and%20life%20experiences%20in%20cambodia.pdf?v=1&d=20151120T040512
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េលភាពទាងំ្ធនះប្េូវបានឆាុះបញ្ញច ងំ្ធៅកបុង្អនុស្ថសន៍មដលដ្ឋក់ជូនកមពុជាកបុង្
អំឡុង្ធពលននការប្េួេពិនិេយជាសកលនិង្ាមធពលធវលាកំណ្េ់វគគចុង្ធប្កាយ។ 
ឧទាហរណ៍្ ប្បធទ្សធអសាញ៉បានកេ់សមាគ ល់ថ្ន ស្រសថើមដលរកសុើផាូវធភទ្បានប្បឈមនឹង្
បញ្ញា ្ងន់្ងរធៅធពលមដលពួកធគមសវង្រកយុេថិ្ម៌ ធហើយហាក់បើដូចជាទាសករធៅវញិ។ 
ប្បធទ្សអុ៊យរុយហាក យបានធសបើឲ្យកមពុជាធ្វើវធិស្ថ្នកមា ឬលុបធចលវបផ្ម៌បិា្ិបធេយយ 
និង្ផបេ់គំនិេធរ ើសធអើង្ស្រសថើ។ ប្បធទ្សជាធប្ចើនដូចជាសាូធវនើ និង្ធប្បសុើល បានធសបើឲ្យកមពុជា
ទ្មាា ក់ធចលនូវចាប់អប់រដូំចជាចាប់ប្សើមដលជាចាប់ហួសសម័យ និង្ោា នប្បសិទ្នភាព
សប្មាប់ការអនុវេថរបស់ស្រសថើមដលជាក់មសថង្ស្រសថើភាគធប្ចើនមលង្អនុវេថាម បុ៉មនថប្ទ្ឹសឋើធៅមេ
មានរហូេដល់ធពលបចចុបផនប។ 

ធបើធទាះបើជាទ្ិនបន័យធនះគួរឲ្យបារមគក៏ធដ្ឋយ បុ៉មនថធោង្ាមអង្គការ UN 

Women
41ធគធ ើញមានការវវិឌ្ណន៍មួយចំនួនពើរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាកបុង្ការធលើកកមពស់សិទ្និ

ស្រសថើដូចជា ការពប្ង្ឹង្ស្ថទ ប័នរដ្ឋឌ ភិបាលធដើមផើស្រសថើមានដូចជា ប្កសួង្កិចចការ រ ើ ប្ករមប្បឹកា
ជាេិកមពុជាធដើមផើស្រសថើ និង្ការធបថជាញ ចិេថរបស់រដ្ឋឌ ភិបាលកបុង្ការលុបបំបាេ់ការធរ ើសធអើង្ប្ប
ឆ្ងំ្នឹង្ស្រសថើកបុង្វស័ិយអប់រ ំចាប់ និង្សុខ្ភិបាល។ 

ប្កមប្ពហាទ្ណ្ឍ កមពុជាឆ្ប ២ំ០០៩ បានមចង្ពើការដ្ឋក់ទ្ណ្ឍ កមាធៅធលើបទ្ឧប្កិដឌ
ប្បឆ្ងំ្នឹង្ស្រសថើមាននផធធពាះ ធហើយចាប់ជាធប្ចើនធផសង្ធទ្ៀេដូចជា ចាប់សថើពើអាពាហ៍
ពិពាហ៍និង្ប្គួស្ថរ និង្ចាប់សថើពើការទ្ប់ស្ថក េ់អំធពើហងិ្ាកបុង្ប្គួស្ថរ និង្ការការពារជនរង្
ធប្ោះ បានផថល់ការការពារផាូវចាប់ដល់ស្រសថើពើអំធពើហងិ្ាកបុង្ប្គួស្ថរ និង្អនុញ្ញដ េឲ្យមលង្
លះធដ្ឋយមូលធហេុ «ភាពធោរធៅនិង្ការវយដ»ំ។ បញ្ញា ធនះធៅមេបនថធកើេមានធៅកមពុ
ជា ធដ្ឋយស្ថរពាក់ព័នននឹង្ការអនុវេថចាប់ និង្ការចប់បង្ខំឲ្យអនុវេថចាប់ ជាក់មសថង្មាន

                                                           

41 កមពុជា អង្គការ UN WOMEN អាចរកបានាមរយៈ ៖ 

http://www.unwomen-eseasia.org/docs/factsheets/01%20CAMBODIA%20factsheet.pdf 
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ចាប់លអៗ ជាធប្ចើន បុ៉មនថមិនមានការចប់បង្ខំឲ្យអនុវេថឲ្យបានប្េឹមប្េូវ។ កង្វះចំធណ្ះដឹង្
មផបកចាប់ពាក់ព័ននអនកខរភាព ការធរ ើសធអើង្កបុង្ការមសវង្រកយុេថិ្ម៌  ការតេ់ធចញពើការ
សធប្មចចិេថ គឺជាមូលធហេុមដលរារាងំ្ដល់សិទ្និរបស់ស្រសថើ។ 
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៣. បទពិង្ស្ថធន៍របសអ់្នកការពារសទិធិមនុសសស្តសរ ីែលទទួល
បានការគតំ្រទពីគង្ត្រមាខ 

 

អ.ក.ស.ម.ស រង្ធប្ោះពើការធរ ើសធអើង្ប្គប់មបបោ៉ង្ និង្មានសភាព្ងន់្ងរ។ 
ដូធចបះធហើយធគអាចនិោយបានថ្ន ធប្ៅពើមានការោយើនិង្ការគំរាមកំមហង្ធប្ចើនពើប្បព័នន
េុលាការ អ.ក.ស.ម.ស ប្បឈមនឹង្ភាពានេឹង្ លប់បារមគនិង្បញ្ញា សុ ភាពផាូវចិេថធផសង្
ធទ្ៀេ។ 

“ការដឹក សំហគមន៍របស់ ញុ ំកបុ ង្ជធមាា ះដើ្ាើគឺជាកិចចការដលំ៏បាក។ ករណ្ើ  
 ាះ  ញុ មំានអារមាណ៍្ថ្នអស់សង្ឃឹម ោា នប្បធោជន៍ ធប្កៀមប្កំ ធភាចភាា ងំ្  
និង្ធពល ាះចង្ស់មាា ប់ ាួ នធទ្ៀេផង្”។ 

 ធដ្ឋយ អ.ក.ស.ម.ស (វគគបណ្ថុ ះបណាថ លសុ ភាពផាូវចិេថ) 
 

មផបកធនះបងាា ញពើប្បវេថិននការេស៊ូ និង្ធរឿង្រ៉ាវរបស់សកមាជនមដលទ្ទ្ួលបាន
ការោបំ្ទ្ពើគធប្មាង្ រមួជាមួយនឹង្ ាឹមស្ថរលមអិេពើប្បធភទ្ននការោបំ្ទ្មដលប្េូវបានផថល់
ជូនពួកធគ។ ការសធប្មចថ្នធេើសកមាជនមាប ក់គឺជា អ.ក.ស.ម.ស ឬក៏អេ់ ប្េូវបានធ្វើធឡើង្
ធដ្ឋយគណ្ៈកមាា ្ិការការពារធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ ន («គណ្ៈកមាា ្ិការ»)ប ធ ប់ពើទ្ទ្ួល
បានព័េ៌មានសធង្ខបននករណ្ើ ពើអបកដ្ឋក់ពាកយសំុ។ ប ធ ប់មកគធប្មាង្ជាអបកសធប្មចពើ
ប្បធភទ្ជំនួយមដលផឋល់ឲ្យ អ.ក.ស.ម.ស។ គណ្ៈកមាា ្ិការមានសមាសភាពបុគគលិកធប្ៅ
ពើ ម.ស.ម.ក និង្បុគគលិករបស់ ម.ស.ម.ក មាប ក់មដលមិនពាក់ព័នននឹង្គធប្មាង្។ គណ្ៈក
មាា ្ិការធនះប្េូវបានបធង្កើេាមការកំណ្េ់កបុង្ធោលការណ៍្មដលមានការកំណ្េ់ពើធសណា
រ ើយ៉ូននការផថល់ការោបំ្ទ្និង្ប្បធភទ្ជនរង្ធប្ោះមដលអាចទ្ទ្ួលបានការោបំ្ទ្។ រច ស
មព័ននធនះធា នូវភាពមិនលធមអៀង្និង្យុេថិ្ម៌ ពស់បំផុេកបុង្ការធ្វើធសចកថើសធប្មចចិេថ។ 
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៣.១ ករណីសកិា 

ករណីសិកាទី ១ ៖ អ្នកស្សី ហង្ស ចិន្តា  អ្នកស្សី ហង្ស សុភា និង្អ្នកស្សី ប ៉ែន សីុណាត 
ករណ្ើ ធនះពាក់ព័នននឹង្ប្បជាពលរដឌចំនួន ២៤ ប្គួស្ថររស់ធៅកបុង្ ភូមិ១ សងាក េ់

៣ ប្ករង្ប្ពះសើហនុ ធ េថប្ពះសើហនុ 
ធហើយក៏ពាក់ព័នននឹង្សិទ្និដើ្ាើផង្មដរ។ ម.
ស.ម.ក បានផថល់ជំនួយផាូវចាប់ដល់ស្រសថើ
េំណាង្សហគមន៍ទាងំ្បើ ក់ធនះមដល
ដឹក កំារេវ៉ោ៉ង្សវិេស្ថវ ញជំនួសមុ 
ឲ្យសហគមន៍។  អ.ក.ស.ម.ស គឺអបកប្សើ 

ហង្ស ចិ ថ  អបកប្សើ ហង្ស សុភា និង្អបកប្សើ មប៉ន សុើណាេ េស៊ូមេិធដើមផើការពារនផធដើទ្ំហ ំ
៤២.៧១០ មម៉ប្េប្កឡារបស់ ាួន មដលពួកោេ់បានកាន់កាប់ចប់ាងំ្ពើការដួលរលំននរបប
ម ារប្កហមធៅឆ្ប ១ំ៩៧៩។ 

កបុង្អំឡុង្ទ្សវេសរឆ៍្ប ១ំ៩៩០ ធ េថប្ពះសើហនុបានឆាង្កាេ់ការអភិវឌ្ណោ៉ង្
ធលឿន និង្មានការធកើនធឡើង្នូវេនមាអចលនប្ទ្ពយ។ កបុង្ឆ្ប ១ំ៩៩៦ ដើមានទ្ំ ស់ធ ះប្េូវ
បានដកហូេធដ្ឋយអេើេអភិបាលរង្ទ្ើមួយ ធ េថប្ពះសើហនុ ធលាក  មឹ បូ មដលប្េូវបាន
ធចទ្ថ្នបាន ុប េិជាមួយអាជាញ ្រពាក់ព័ននធដើមផើទ្ទ្ួលបានកមាសិទ្និធលើដើធ ះ ធហើយ 
បានលក់ធៅឲ្យប្ករមហុ៊ន នល បុ៊នរ ៉ុង្។ ប ធ ប់មក ប្ករមហុ៊នបានពុះដើធ ះជាឡូេិ៍រចួលក់ឲ្យ
បុគគលមានប្ទ្ពយសថុកសថមគ ធោង្ាមការអះអាង្របស់ប្បជាពលរដឌ។ ការដកហូេធនះបាន
ធ្វើឲ្យមានការេវ៉ និង្ភាពចលាចលជាធប្ចើន ធហើយធៅឆ្ប ១ំ៩៩៦ ធលាក  មឹ បូ និង្កង្
កមាា ងំ្ចប្មរះប្បដ្ឋប់អាវុ្រមួមាន នគរបាល និង្ធោធាបានចុះធៅកាន់ទ្ើាងំ្ដើមានជធមាា ះ
ធ ះ។ ពួកធគបានហុ៊មព័ទ្នដើធ ះ និង្បានបាញ់កាធំភាើង្ជាធប្ចើនប្ោប់ធៅធលើអាកាសធដើមផើ
គំរាម និង្ប ា ចប្បជាពលរដឌ។ ធោធាបាន ុប េិោប ឈូសឆ្យផលដំណានំិង្ផធះ
សមមផង្របស់អបកភូមិ។ ប្បជាពលរដឌប្េូវបានបង្ខំឲ្យចកធចញពើភូមិនិង្បានបង្ខំចិេថរស់ធៅ
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ធប្កាមកណំាេ់ធៅសូ៊េង់្។ ធៅឆ្ប ១ំ៩៩៧ ប្ពឹេថិការណ៍្ប្សធដៀង្ោប ធនះបានធកើេធឡើង្ជាលាើ 
ធដ្ឋយកមាា ងំ្កង្រាជអាវុ្ហេទបានបំតា ញកំណាេ់ធៅស៊ូេង់្របស់ប្បជាពលរដឌទាងំ្ធ ះ។ 
មិនប្េឹមមេបុ៉ធណាត ះ កបុង្ករណ្ើ ធនះ េំណាង្សហគមន៍មាប ក់គឺអបកប្សើ ហង្ស ចិ ថ  បានរង្
របួស្ងន់ រ ើឯអបកប្សើ មាស សមផេថិ អាយុ ៧៧ឆ្ប  ំ ប្េូវបានចប់ ុ ំាួនកបុង្ពនន ោរអស់រ
យៈធពល ៩ នលង ។ “ការចុះអនថរាគមន៍” របស់នគរបាល ការរខំ្ន និង្ការប៉ះទ្ង្គិចោប បាន
បនថធកើេមានធឡើង្រយៈធពលជាធប្ចើនឆ្ប ។ំ 

ធៅនលងទ្ើ៤ ម មិលុ  ឆ្ប ២ំ០០២ អបកភូមិចំនួន ៩  ក់ ប្េូវបានចប់ ាួនដ្ឋក់
ពនន ោររយៈធពល ២៤ នលង។ អបកភូមិទាងំ្ធ ះប្េូវបានបងាគ ប់ឲ្យផថិេធមនដយល់ប្ពមថ្ន 
ពួកោេ់បានកាន់កាប់ធដ្ឋយ ុសចាប់ធលើដើរបស់ប្ករមហុ៊ន។ ទ្ើបំផុេអបកភូមិបានយល់ប្ពម
ាម ប ធ ប់ពើរង្ការគំរាមថ្ននឹង្ប្េូវបញ្ជូ នធៅកាន់ពនន ោរនប្ព ស ប្បសិនធបើពួកធគបដិ
ធស្។ មាង៉្ធទ្ៀេ ធដើមផើទ្ទ្ួលបានការធដ្ឋះមលង្  អបកភូមិប្េូវបានបង្ខំឲ្យធសបើប្គួស្ថររបស់
ពួកធគបំតា ញផធះសមមផង្របស់ ាួនធចល មដលធនះជាសំធណ្ើ មួយមដលប្គួស្ថរទាងំ្ធ ះ
យល់ប្ពមធ្វើាម។ ការោយើាមប្បព័ននេុលាការធៅមេបនថធកើេមាន  ណ្ៈមដលប្គួស្ថរ
ទាងំ្ធ ះមិនទាន់ទ្ទ្ួលបានលទ្នផលណាមួយពើបណ្ថឹ ង្របស់ ាួនធៅធឡើយ។ 

ធដ្ឋយស្ថរមេបណ្ថឹ ង្របស់ពួកោេ់មិនប្េូវបានអាជាញ ្រធអើធពើ ដូធចប ះធហើយធៅនលង
ទ្ើ២២ ម កុមគៈ ឆ្ប ២ំ០១៥ ប្គួស្ថរទាងំ្ធ ះបានសធប្មចចិេថធបាះេង់្ធលើដើជធមាា ះធ ះ។ 
ធៅនលងទ្ើ៥ ម មិលុ  ឆ្ប ២ំ០១៥ ធៅប្កមស្ថលាដំបូង្ធ េថប្ពះសើហនុបានធចញដើកាបងាគ ប់
ឲ្យប្គួស្ថររង្ធប្ោះទាងំ្ធ ះចកធចញពើដើធ ះវញិ។ ប ធ ប់ពើធ ះភាា ម អភិបាលរង្ធ េថ
ប្ពះសើហនុ ឯកឧេថម ប្ស៊រន ប្សន បានដឹក កំមាា ងំ្ចប្មរះមដលមានធោធានិង្នគរបាល
ចុះធៅកាន់ទ្ើាងំ្ដើមានជធមាា ះធ ះធហើយបានបំតា ញេង់្របស់ប្បជាពលរដឌធចល។ 
ប្គួស្ថររង្ធប្ោះធៅមេបនថប្បឆ្ងំ្ធៅនឹង្ដើកាបងាគ ប់ធ ះាមរយៈប្បព័ននេុលាការ។ 
គធប្មាង្ អ.ក.ស.ម.ស ផថល់ជំនួយដល់ជនរង្ធប្ោះធដ្ឋយស្ថរការបធណ្ថ ញធចញជា អ.ក.
ស.ម.ស និង្ប្គួស្ថររបស់ពួកធគ។ ធៅនលងទ្ើ៦ និង្ ទ្ើ៧ ម កញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៥ ធមធាវ ើជាប់
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កិចចសនាមាប ក់របស់ ម.ស.ម.ក បានធ្វើការពិធប្ោះធោបល់ និង្សមាគ សេំណាង្របស់
ប្គួស្ថរទាងំ្ធ ះ។ ធៅនលងប ធ ប់ េុលាការបានធកាះធៅភាគើទាងំ្អស់ឲ្យចូលរមួកបុង្សវ 
ការសួរធដញធដ្ឋលតធ ល់មាេ់ាមពាកយបណ្ថឹ ង្របស់សហធដើមធចទ្មដលជំទាស់នឹង្ដើកា
បងាគ ប់របស់េុលាការកាលពើម ធមស្ថ ឆ្ប ២ំ០១៥។  ម.ស.ម.ក សង្ឃមឹថ្នការទាមទារ
របស់សហគមន៍នឹង្បានសធប្មចធហើយសិទ្និរបស់ពួកោេ់នឹង្ប្េូវបានធគទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ាម  
រយៈជំនួយពើធមធាវ ើវជិាជ ជើវៈននគធប្មាង្ អ.ក.ស.ម.ស ។ 

ករណីសិកាទី ២ ៖ ស្កមុហ ុន   ញិហហវឿក ១  ហេតាមណឌ លគីរ ី
ចំធពាះករណ្ើ ទ្ើ ២ ធនះ ម.ស.ម.ក បានផថល់ជំនួយផាូវចាប់ និង្ហរិញ្ដវេទុដល់

សហគមន៍កបុង្ភូមចិក់ចរ  ុមំប្សឈូក ប្សរកមកវសើម៉ា ធ េថមណ្ឍ លគើរ ើ។ ជនរង្ធប្ោះភាគ
ធប្ចើនកបុង្ករណ្ើ ធនះគឺជាជនជាេិពូនង្។ អបកភូមិបានប្បាប់ថ្ន ពួកធគបានកាន់កាប់ដើមាន
ជធមាា ះធនះាងំ្ពើទ្សវេសរឆ៍្ប ១ំ៩៤០។ ប្គួស្ថរពលរដឌកបុង្ភូមិចក់ចរ ពឹង្មផអកធលើការងារ
មផបកកសិកមាធដើមផើប្ទ្ប្ទ្ង់្ជើវភាពបង្កបធង្កើនផលប្សូវ និង្កាេ់វលាិ ប្ពមទាងំ្ប្បមូលជ័រធឈើ
មានេនមា និង្អនុផលនប្ពធឈើធផសង្ធទ្ៀេាមទ្ំធនៀមទ្មាា ប់ជាធប្ចើនជំ ន់មកធហើយ។ 
ធប្ៅពើការផថល់ប្បភពសប្មាប់ប្ទ្ប្ទ្ង់្ជើវភាពរបស់សហគមន៍ដើនិង្នប្ពធៅេំបន់ធ ះក៏មាន
កមនាង្ធោរពសកាក រៈ និង្ជានប្ពដូនារបស់អបកភូមិ មដលជាទ្ើផាភាជ ប់ធៅនឹង្ដូនានិង្
ប្ពលឹង្្មាជាេមិដលមានទ្ំ ក់ទ្ំនង្បធង្កើេបានជាមផបកដ៏សំខ្ន់ននអេថសញ្ញដ ណ្វបផ្ម៌ 
និង្ភាពសុ ដុមរម របស់សហគមន៍ផង្មដរ។ 

ធៅឆ្ប ២ំ០១៣ ប្ករមហុ៊ន បិ៊ញធហវឿក១ “Binh Phuoc One” មដលទ្ទ្ួលបានដើ
សមផទានធសដឌកិចច បានឈូសឆ្យដើ្ាើរបស់អបកភូមទិ្ំហ ំ១.០០០ ហកិាកបុង្ភូមិចក់ចរ
ធដ្ឋយោា នការពិធប្ោះធោបល់ ធទាះបើជាមានការរារាងំ្ពើអបកភូមិោ៉ង្ណាក៏ធដ្ឋយ។ ាងំ្
ពើធពលធ ះមក អបកភូមិបានសវះមសវង្រកកិចចអនថរាគមន៍ពើអាជាញ ្ររដ្ឋឌ ភិបាល និង្អង្គការ
មិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល   បុ៉មនថជធមាា ះធនះមិនប្េូវបានធដ្ឋះប្ស្ថយធឡើយ ធហើយប្ករមហុ៊ន
បានបនថឈូសឆ្យដើនិង្នប្ពធ ះដមដល។ ធៅម កុមគៈ ឆ្ប ២ំ០១៤ គណ្ៈកមាការសិទ្និ
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មនុសសបានទ្ទ្ួលពាកយបណ្ថឹ ង្ពើសកមាជន ដំណាលោប នឹង្រដឌសភានិង្ប្ពឹទ្នសភាមដរ។ 
ធដ្ឋយមឡក សហគមន៍បានដ្ឋក់ញ្ដេថិជូនធៅអភិបាលធ េថធដ្ឋយធសបើឲ្យមានអនថរាគមន៍កបុង្
ករណ្ើ ធនះ។ សកមាភាពទាងំ្ធនះមិនទ្ទ្ួលបានធជាគជ័យធឡើយ ដូធចបះធហើយបានជាធពល
 ាះអបកភូមិបានពាោមការពារដើ្ាើធដ្ឋយ ាួនឯង្។ 

 ណ្ៈមដលប្ករមហុ៊នកំពុង្ឈូសឆ្យដើ្ាើធៅធដើមម ្បូ ឆ្ប ២ំ០១៤ អបកភូមិបាន
ប្បមូលផថុ ំោប បញ្ឈប់សកមាភាពធ ះ។ រយៈធពលពើរបើនលងធប្កាយមក េំណាង្អបកភូមិបាន
ប្បមូលឯកស្ថរ និង្ស្ថប មធមនដរបស់អបកភូមិធដើមផើធសបើសំុអនថរាគមន៍ពើអង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិ
បាលនិង្ស្ថទ ប័នរដ្ឋឌ ភិបាល។  ណ្ៈធពលធ្វើដំធណ្ើ រពើភូមិធៅកាន់ទ្ើរមួធ េថ បុរសោា នអេថ
សញ្ញដ ណ្ ៥  ក់ ពាក់ម៉ាសបិទ្មុ  បានចុះមកភូមិធដ្ឋយមានកាធំភាើង្មកជាមួយផង្បាន
មសវង្រកេំណាង្សហគមន៍ទាងំ្ធ ះ។ ប ធ ប់មក ធៅនលងទ្ើ១៦ ម មករា ឆ្ប ២ំ០១៥ 
សកមាជន ៦  ក់ ប្េូវបានេុលាការធកាះធៅធដើមផើស្ថកសួរ បុ៉មនថពួកធគបានធសបើប្ពះរាជ
អាជាញ ពនារធពលននការស្ថកសួរ ធប្ពាះពុំទាន់មានេំណាង្ផាូវចាប់។ សហចុង្ធចទ្ទាងំ្  
៦  ក់ធ ះរមួមានធលាក ប្បប់ ជើប ធលាក ោ៉ន ធ ៉ អបកប្សើ ប្សួច ថ្នវ អបកប្សើ ប្បប់ សុ
ខ្ ធលាក នួន រ ើម និង្អបកប្សើ  ធ ៀវ ច ទ  កបុង្ធ ះមានស្រសថើ ៣  ក់ផង្មដរ។ ពួកធគប្េូវ
បានធកាះធៅជាលាើធៅនលងទ្ើ0២ ម កុមគៈ ឆ្ប ២ំ០១៥។ ម.ស.ម.ក បានធ្វើអនថរាគមន៍ធៅ
ដំណាក់កាលធនះ ធដ្ឋយផថល់ជំនួយធមធាវ ើការពារកថើជូនសកមាជន ធលាក ោ៉ន ធ ៉។ 
ជំនួយធនះប្េូវបានផថល់ជូនធដ្ឋយគធប្មាង្ការពារធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ ន។ 

ធៅម កុមគៈ ឆ្ប ២ំ០១៥ ប្ពះរាជអាជាញ បានធកាះធៅសកមាជន ៦  ក់ធដើមផើ
ស្ថកសួរពាក់ព័នននឹង្ការធចទ្ប្បកាន់ពើបទ្ “ហងិ្ាធលើអចលនប្ទ្ពយ” បុ៉មនថមិនបាន ុ ំាួន
ពួកធគធឡើយ។ ធមធាវ ើបានដ្ឋក់សំធណ្ើ កុំឲ្យប្ពះរាជអាជាញ ចេ់វធិានការធលើករណ្ើ ធនះ ធដ្ឋយ
បញ្ញជ ក់ថ្នធនះប្ោន់មេជាករណ្ើ រដឌបផធវណ្ើ បុ៉ធណាត ះ។ ធៅនលងទ្ើ២២ ដល់នលងទ្ើ២៤ ម មិ  
ឆ្ប ២ំ០១៥ ធមធាវ ើបាន អ.ក.ស.ម ធៅេទ្ល់ធៅចំធពាះមុ ធៅប្កមធសុើប  សួរ។ ធប្កាយ
មក ធៅនលងទ្ើ២៩ ម ធមស្ថ ឆ្ប ២ំ០១៥ ធមធាវ ើបានសមាគ សកូនកថើធៅធប្ៅពនន ោរ។ 
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ធៅនលងទ្ើ៣០ ម ធមស្ថ  ឆ្ប ២ំ០១៥ ធមធាវ ើបានអមកូនកថើចូលរមួកបុង្សវ ការធៅ
ចំធពាះមុ ធៅប្កមធសុើបសួរ ប្ស្ថប់មេធៅនលងធ ះ ធៅប្កមធសុើបសួរបានបងាគ ប់ឲ្យ ុ ំាួន
សកមាជនទាងំ្ ៦  ក់ដ្ឋក់ពនន ោរធ េថមណ្ឍ លគើរ ើមេមថង្។ ធៅម ឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៥ 
ធមធាវ ើជាប់កិចចសនារបស់ ម.ស.ម.ក បានសមាគ សកូនកថើគឺធលាក ោ៉ន ធ ៉ កបុង្ពនន ោរ
ធ េថមណ្ឍ លគើរ ើ និង្បានសមាគ សស្ថកសើ ៨  ក់ធទ្ៀេ។ ធៅនលងទ្ើ៦ ម កកកដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១៥ 
ធមធាវ ើការពារកថើបានដ្ឋក់សំធណ្ើ ធៅកាន់ស្ថលាឧទ្នរណ៍្ធដើមផើធសបើសំុឲ្យកូនកថើ ាួនសទិេធៅ
ធប្ៅ ុបំ ធ ប់ពើស្ថលាដំបូង្ធ េថបានបដិធស្ធលើសំធណ្ើ ធនះ។ ប ធ ប់មក ធមធាវ ើការពារកថើ
បានប្បជុំជាមួយធមធាវ ើជាន់ ពស់របស់ ម.ស.ម.ក ធដើមផើរកយុទ្នស្ថស្រសថកបុង្ការការពារកូន
កឋើ។ ធៅនលងទ្ើ៣០ ម កកកដ្ឋ ធមធាវ ើការពារកថើបានធសបើឲ្យេុលាការធដ្ឋះមលង្កូនកថើគឺ ធលាក 
ោ៉ន ធ ៉ ជាបធណាថ ះអាសនបសិន។ ធៅនលងទ្ើ៦ ម សើហា ឆ្ប ២ំ០១៥ ធមធាវ ើការពារកថើ គឺ
ធលាក ជា សុភើ បានចុះធៅធ េថមណ្ឍ លគើរ ើធដើមផើជួបជាមួយធលាក ោ៉ន ធ ៉ ធហើយធៅនលង
ទ្ើ៧ ម សើហា ធលាក ោ៉ន ធ ៉ ប្េូវបានេុលាការសធប្មចធដ្ឋះមលង្ឲ្យធៅធប្ៅ ុ។ំ 

ធៅនលងទ្ើ១១ ម វចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៥ គធប្មាង្បានសធប្មចផថល់ជំនួយផាូវចាប់ដល់ 
អ.ក.ស.ម ៤  ក់ធផសង្ធទ្ៀេមដលជាប់ពាក់ព័ននកបុង្ទ្ំ ស់ដើ្ាើធនះ។ ពួកធគក៏ជាជនជាេិពូ
នង្ធៅភូមិចក់ចរ ប្សរកមកវសើម៉ា ធ េថមណ្ឍ លគើរ ើមដរ។ 

ករណីសិកាទី ៣ ៖ អ្នកស្សី ផាវ ញុ៉ឺង្ ហេតាហ ោះកុង្ 
អបកប្សើ តវ ញឺុង្ គឺជាេំណាង្សហគមន៍ដើ្ាើកបុង្ភូមិមប្ពកជើក  ុជំើ ធប្កាម 

ប្សរកមប្សអំបិល ធ េថធកាះកុង្។ ដើ្ាើប្បជាពលរដឌប្បមាណ្ ៧៥ ប្គួស្ថររស់ធៅកបុង្ភូមិ
មប្ពកជើកប្េូវបានកាន់កាប់ធដ្ឋយប្ករមហុ៊នឯកជនមួយ។ ប្បជាពលរដឌ ៣១ ប្គួស្ថរ បាន
ជាប់ោងំ្កបុង្ទ្ំ ស់ដើ្ាើដ៏ជូចេ់មួយជាមួយមាច ស់ប្ករមហុ៊នអភិវឌ្ណ មដលមានប្ទ្ពយសមផេថិ
សថុកសថមគ។ 
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ធៅម េុលា ឆ្ប ២ំ០០៤ អបកប្សើ 
តវ ញឺុង្ និង្ប្គួស្ថររបស់ោេ់បានសធប្មច
ចិេថទ្ិញដើមួយកមនាង្មដលមានទ្ំហ ំ ៤០
គុណ្នឹង្ ៣០០ មម៉ប្េកបុង្េនមា ៤០០ 
ដុលាា រសហរដឌអាធមរកិពើបុរសមាប ក់ធឈាា ះ 
ណ្ក ធហៀង្ មដលរស់ធៅធលើដើធ ះាងំ្ពើ
ឆ្ប ១ំ៩៩៥។ ប ធ ប់ពើទ្ទ្ួលបានដើ ប្គួស្ថរ
របស់ោេ់បានសង់្ផធះ និង្ដ្ឋធំដើមស្ថវ យ។ 
ធៅនលងទ្ើ២ ម កកកដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០០៧ បុរសមាប ក់ធឈាា ះ សុ  ហុង្ បានចុះមកកាន់ដើធ ះធដ្ឋយ
មានកមាករចំនួន ៣០  ក់ និង្កង្កមាា ងំ្ចប្មរះ ៣០  ក់រមួមាន បូ៉លើស និង្កង្រាជ
អាវុ្ហេទ។ ពួកធគពាោមបំតា ញផធះ និង្ឈូសឆ្យដើមប្សទ្ំហ ំ៩០ ហចិា ធដ្ឋយធ្វើ
ឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្បជាជន ៣១ ប្គួស្ថរ និង្ផធះ ៦  បង្ធទ្ៀេផង្។ មេោ៉ង្ណាពួកធគកធមធច
ផធះបានប្េឹមមេ ៣  បង្បុ៉ធណាត ះ ធដ្ឋយស្ថរមេការេវ៉របស់អបកភូមិមដលរង្ផលប៉ះពាល់ 
ដឹក ធំដ្ឋយអបកប្សើ តវ ញឺុង្។ ការកធមធចផធះធ ះ ធ្វើធឡើង្ធៅាមដើកាបងាគ ប់របស់
េុលាការធ េថធកាះកុង្ មដលបានធចញស្ថលប្កមោបំ្ទ្ធលាក សុ  ហុង្ កបុង្ការបធណ្ថ ញ
ប្បជាជន ៣១ ប្គួស្ថរ និង្កធមធចផធះរបស់ពួកធគ។ កបុង្ស្ថលប្កមធ ះ បានធចទ្ប្បកាន់
អបកភូមិទាងំ្ធ ះថ្ន បានកាន់កាប់ធដ្ឋយ ុសចាប់ធលើដើរបស់អបកដនទ្មដលមានប័ណ្តកមា
សិទ្និ បុ៉មនថធសចកឋើសធប្មចធ ះមិនមដលបានបងាា ញដល់អបកភូមិរង្ការប៉ះពាល់ទាងំ្ធ ះ
ធឡើយ។ ប ធ ប់ពើមានការបុ៉នប៉ង្បធណ្ឋ ញធចញ អបកប្សើ តវ ញឺុង្ ប្េូវបានប្គួស្ថរមដលរង្
ការប៉ះពាល់ទាងំ្អស់ធសបើឲ្យធ្វើជាេំណាង្ និង្ដឹក កំារការពារដើ្ាើរបស់ពួកធគ។ 

ភាគើមាខ ង្ធទ្ៀេ គឺធលាក ធហង្ ហុ៊យ (មាច ស់ប្ករមហុ៊ន ធហង្ ហុ៊យ ធអស្រហគើ ល 
ឈ័រ ប្គូប) បាន យំកកំណ្េ់ធហេុជាលាយលកខណ៍្អកសរននស្ថលដើការរបស់េុលាការ
កំពូលមកកាន់អបកភូមិ ធៅចុង្ម សើហា ឆ្ប ២ំ០០៩ ធដ្ឋយបានបងាា ញថ្ន ធលាកបានឈបះ
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កថើធលាក សុ  ហុង្ និង្អះអាង្ថ្នោេ់ជាអបកកាន់កាប់ដើធ ះ។ មេោ៉ង្ណា ម.ស.ម.ក 
បានពិនិេយធមើលនិង្បានធផធៀង្តធ េ់ស្ថលដើការមដលប្បគល់ដើឲ្យធៅធលាក ធហង្  ហុ៊យ  
ពិេជាមិនបានរាប់បញ្ចូ លភូមមិប្ពកជើកធទ្។ ធៅអំឡុង្ម កញ្ញដ  និង្ម េុលា ឆ្ប ២ំ០០៩ 
ធលាក ធហង្ ហុ៊យ អមដំធណ្ើ រធដ្ឋយនគរបាលប្បដ្ឋប់ធដ្ឋយអាវុ្ និង្មស្រនថើរាជអាវុ្ហេទ
បានប្េឡប់មកកាន់ដើទ្ំ ស់វញិនិង្បានបធណ្ថ ញអបកភូម ិ។ អបកភូមិបានដ្ឋក់ពាកយបណ្ថឹ ង្
ធៅរដឌសភា ប្ពឹទ្នសភា ប្កសួង្មហានផធនិង្េុលាការ បុ៉មនថមិនទ្ទ្លួបានផលអវើធឡើយ។ ជា
លទ្នផលននកិចចប្ពមធប្ពៀង្ធ ះ បាន ឲំ្យអបកភូមិធបាះបង់្ដើ្ាើរបស់ ាួនជាធប្ចើន បុ៉មនថពួក
ធគយល់ថ្នោា នជធប្មើសអវើធប្ៅពើទ្ទ្ួលយកធឡើយ។ ជាការពិេ អបកភូមិប្េូវបានធគប្បាប់ថ្ន 
ដើ្ាើរបស់ពួកោេ់ទាងំ្អស់នឹង្ប្េូវដកហូេយក ប្បសិនធបើមិនយល់ប្ពមធ្វើាមធទ្ធ ះ។ 
ធលាក ធហង្ ហុ៊យ មិនបានធោរពាមកិចចប្ពមធប្ពៀង្ជាពាកយសមថើធឡើយ ធហើយោេ់បាន
បនថធប្បើប្បាស់ធប្គឿង្ចប្កឈូសឆ្យដើមានជធមាា ះធ ះ និង្មិនបានប្បឹង្មប្បង្ជួយដល់អបក
ភូមិឲ្យទ្ទ្ួលបានប័ណ្តកមាសិទ្និធលើដើ្ាើមដលធៅសល់ធឡើយ។ ជាលទ្នផល ប្បជាជន ២៤
ប្គួស្ថរ (កបុង្ចំធណាម ៣១ ប្គួស្ថរ) បានបដិធស្កិចចប្ពមធប្ពៀង្ជាមួយប្ករមហុ៊ន ធដ្ឋយ
ពួកធគនិោយថ្ន វធ្វើធឡើង្ធដ្ឋយការបង្ខិេបង្ខំ។ ប ធ ប់ពើការដ្ឋក់ពាកយបណ្ថឹ ង្ប្ពហាទ្ណ្ឍ
របស់ធលាក ធហង្ ហុ៊យ បឋឹង្អបកប្សើ តវ ញឺុង្ អបកប្សើក៏ប្េូវបានេុលាការធកាះធៅធដើមផើ
សួរចធមាើយធដ្ឋយប្ពះរាជអាជាញ េុលាការធ េថធកាះកុង្ កាលពើនលងទ្ើ១ ម ឧសភា ឆ្ប ំ
២០១០។ អបកប្សើប្េូវបានធចទ្ប្បកាន់ពើបទ្ប្បប្ពឹេថអំធពើហងិ្ាធលើមាច ស់អចលនប្ទ្ពយ បុ៉
មនថ ៣ ម  ធប្កាយមក ការធចទ្ប្បកាន់ធនះប្េូវបានទ្មាា ក់ធចលធៅធពលអបកប្សើយល់ប្ពម
កាេ់ដើ ាះឲ្យធលាក ធហង្ ហុ៊យ។ 

ធៅនលងទ្ើ២៧ ម កុមគៈ ឆ្ប ២ំ០១៣ អបកភូមិរង្ផលប៉ះពាល់ ៩  ក់ រមួទាងំ្ អបក
ប្សើ តវ ញឺុង្ បានបញ្ញជ ក់កបុង្លិ ិេធផញើជូនអភិបាលធ េថធកាះកុង្ ពើបំណ្ង្ធ្វើអេថោេធៅ
មុ េុលាការកំពូល ប្បសិនធបើករណ្ើ ធនះមិនប្េូវបានធដ្ឋះប្ស្ថយធទ្ធ ះ។ ពួកធគបានផថិេ
ធមនដធលើឯកស្ថរធ ះមដលបញ្ញជ ក់ថ្នធដ្ឋយស្ថរមេការ ុប េិោប របស់អាជាញ ្រ (ដូចជា 
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ធម ុជំើ ធប្កាម ធម ុជំើ ធលើ មស្រនថើសុរធិោដើប្សរកមប្សអំបិល និង្សមាជិកេុលាការ) អបក
ភូមិបានមកដល់ផាូវទាល់ប្ចកធហើយ។ ពួកធគបានបញ្ញជ ក់ថ្ន “ចុង្បិ៊ចររបស់េុលាការជា
អាវុ្សមាា ប់ប្បជាជន។ 

ធៅនលងដមដលធ ះ ប្ករមមដលមានសមាជិក ៤  ក់ រមួទាងំ្  អបកប្សើ តវ ញឺុង្  
បានដ្ឋក់ពាកយបណ្ថឹ ង្ធៅេុលាការធ េថធកាះកុង្ធដ្ឋយធសបើធមា ភាពកិចចសនាជាមួយ
ធលាក ធហង្ ហុ៊យ ធដ្ឋយសំអាង្ថ្ន ពួកធគប្េូវបានបំភិេបំភ័យ និង្បង្ខំឲ្យចុះកិចចសនា
ធ ះ។ ធដើមបណ្ថឹ ង្ទាងំ្ ៤  ក់ប្េូវបានធកាះធៅឲ្យបងាា ញ ាួនកបុង្េុលាការធៅនលងទ្ើ២៤ 
ម ធមស្ថ ឆ្ប ២ំ០១៣ និង្ជាលាើមថង្ធទ្ៀេធៅនលងទ្ើ១០ ម មិ  ឆ្ប ២ំ០១៥ ធដើមផើបងាា ញទ្ឡាើ
ករណ៍្តធ ល់មាេ់។ ប ធ ប់មក ពួកធគប្េូវបានធកាះធៅឲ្យបងាា ញ ាួនកបុង្សវ ការធៅនលងទ្ើ
២ ម កញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៥ និង្រង់្ចសំ្ថលប្កមរបស់េុលាការ។ 

កបុង្ មជាសកមាជនមដលេស៊ូោ៉ង្សកមា ធដើមផើទាមទារសិទ្និរបស់សហគមន៍
កបុង្ជធមាា ះដើ្ាើដ៏ជូរចេ់ អបកប្សើ តវ ញឺុង្ និង្ប្គួស្ថររបស់ោេ់បានទ្ទ្ួលរង្ការគំរាម
កំមហង្ជាបនថប ធ ប់ពើអាជាញ ្រមូលដ្ឋឌ ន និង្បូ៉លើស និង្ប្បឈមនឹង្ការោយើាមប្បព័នន
េុលាការ។ ធៅនលងទ្ើ២ ម ឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៤ ធពាលគឺរយៈធពលពើរបើនលងប ធ ប់ពើអបកប្សើ 
តវ ញឺុង្ បានដ្ឋក់ពាកយបណ្ថឹ ង្ធសបើឲ្យចេ់ទុ្កកិចចប្ពមធប្ពៀង្ដើ្ាើធ ះជាធមា ៈ ប្ករមហុ៊ន
កសិកមា ធហង្ ហុ៊យ ប្គរប បានដ្ឋក់ពាកយបណ្ថឹ ង្ធៅេុលាការធ េថធកាះកុង្ធដ្ឋយធចទ្
ប្បកាន់អបកប្សើ តវ ញឺុង្ ថ្នបានសមាា ប់ធោពើរកាលរបស់ប្ករមហុ៊ន។ អបកប្សើ តវ ញឺុង្ 
ប្េូវបានធកាះធៅធៅសួរចធមាើយធៅស្ថលាដំបូង្ធ េថធកាះកុង្កាលពើនលងទ្ើ៣ ម មិលុ  ឆ្ប ំ
២០១៤ និង្ប្េូវបានធដ្ឋះមលង្ធៅនលងដមដលធប្កាមការប្េួេពិនិេយាមផាូវេុលាការ។ ជាលាើ
មថង្ធទ្ៀេ អបកប្សើ តវ ញឺុង្ ប្េូវបានធកាះធៅធៅនលងទ្ើ១០ ម មិលុ  ឆ្ប ២ំ០១៥ បុ៉មនថ
ធប្កាយមកប្េូវបានសធប្មចឲ្យរចួ ាួនធៅនលងទ្ើ៣០ ម មិលុ  ឆ្ប ២ំ០១៥។ កបុង្ការជំនុំជប្មះ
កឋើចុង្ធប្កាយធនះ ម.ស.ម.ក បានផថល់ជំនួយផាូវចាប់ាមរយៈធមធាវ ើជាប់កិចចសនា។ ធៅ
ម វចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៥ គណ្ៈកមាា ្ិការបានសធប្មចទ្ទ្ួលយកធរឿង្កឋើនន អ.ក.ស.ម.ស 
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ចំនួន ៦  ក់ធផសង្ធទ្ៀេមដលជាប់ពាក់ព័ននកបុង្ជធមាា ះដើ្ាើធ ះ ធហើយគធប្មាង្បានផឋល់
ជំនួយផាូវចាប់ដល់ពួកធគ។ 

ករណីសិកាទី ៤ ៖ អ្នកស្សី អ្ ុ៊ុំ សុភី ហេតាកពំង្ឆ់្ន ងំ្ 
អបកប្សើ អុ៊៊ុំ សុភើ គឺជាសកមាជនដើ្ាើ 

ធៅកបុង្ភូមិឡពាង្ ធ េថកំពង់្ឆ្ប ងំ្។ អបកប្សើ
បានធៅរស់ធៅទ្ើធ ះកបុង្ឆ្ប ២ំ០០៤ ជាមួយ
ស្ថវ មើអបកប្សើមដលបានរស់ធៅទ្ើធ ះាងំ្ពើឆ្ប ំ
១៩៩៣ មកធមា៉ះ។ អស់រយៈធពលជាធប្ចើនឆ្ប ំ
មកធហើយ អបកប្សើបាន ិេ ំប្បឹង្មប្បង្ឈាន
មុ កបុង្ការងារសហគមន៍ ធដើមផើបញ្ឈប់ការទ្ិញ
ដើ សហគមន៍ពើសំណាក់ប្ករមហុ៊ន ធ  ឌ្ើ សុើ 
របស់ធលាកប្សើ ជា ធ ង្ ភរោិរបស់រដឌមស្រនថើ

ប្កសួង្្នធានមរន៉ិង្ថ្នមពល ធលាក ស៊ុយ មសម ។  ធដ្ឋយស្ថរមេសកមាភាពធនះ អបកប្សើ
បានទ្ទ្ួលរង្ផលលំបាកជាធប្ចើន។ កបុង្ មជាអបកដឹក សំហគមន៍ធដើមផើេវ៉ជំទាស់ធៅ
នឹង្ការទ្ស្រ ធ នយកដើ្ាើ អបកប្សើបានប្បឈមការគំរាមកំមហង្ជាធប្ចើនោ៉ង្ពើសំណាក់អាជាញ
្រមូលដ្ឋឌ ន និង្នគរបាលប្ពមទាងំ្ការោយើាមប្បព័ននេុលាការ។ 

ភាពានេឹង្បានចប់ធផឋើមកបុង្ឆ្ប ១ំ៩៩៦ ធៅធពលមដលអបកភូមិប្េូវបានបង្ខិេ
បង្ខំឲ្យលក់ដើរបស់ ាួន។ កបុង្អំឡុង្ធពលធ ះ ប្បធានភូមិបានប្បាប់ពួកោេ់ថ្ន ប្បសិនធបើ
ពួកោេ់លក់ដើ ពួកោេ់នឹង្ទ្ទ្ួលបានប្បាក់ បុ៉មនថប្បសិនធបើមិនប្ពមលក់ធទ្ អបកភូមិនឹង្
បាេ់បង់្ដើធដ្ឋយមិនទ្ទ្ួលបានសំណ្ង្អវើធឡើយ។ ប្គួស្ថរមួយចំនួនបានយល់ប្ពមលក់ដើ 
ចំមណ្កប្គួស្ថរមួយចំនួនធទ្ៀេមិនប្ពមលក់ធឡើយ។ កបុង្ឆ្ប ២ំ០០៧ ប្ករមហុ៊ន KDC បាន
ដ្ឋក់ពាកយបណ្ឋឹ ង្ប្បឆ្ងំ្នឹង្មាច សដ់ើចំនួន ១៤ ប្គួស្ថរ ពើបទ្រស់ធៅធដ្ឋយ ុសចាប់ធលើដើ
របស់ប្ករមហុ៊ន ធហើយធៅនលងទ្ើ៩ ម មករា ឆ្ប ២ំ០០៨ កមាកររបស់ប្ករមហុ៊ន KDC បានធប្បើ
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ប្បាស់ធប្គឿង្ចប្កឈូសឆ្យបំផាិចបំតា ញផធះសមមផង្ និង្ហុ៊មព័ទ្នដើមប្សធដ្ឋយពុំមានការ
ជូនដំណឹ្ង្ជាមុន ។ ផធះមួយ បង្និង្ដើមប្សមួយចំនួនរបស់អបកប្សើក៏ប្េូវបានបំផាិចបំតា ញ
ផង្មដរ។ អបកប្សើបានរស់ធៅទ្ើធ ះ និង្បានដ្ឋសំ្ថវ យ ធ្វើមប្ស ដ្ឋធំដើម បុរ និង្ធដើមដូង្ធដើមផើ
បំធពញបមនទមប្បាក់ចំណូ្លរបស់អបកប្សើធប្ៅពើអាជើពជាប្គូបធប្ង្ៀន។  

ធដ្ឋយស្ថរមេអបកប្សើបានដឹក សំហគមន៍ ប្បឆ្ងំ្េាងំ្នឹង្សកមាភាពទ្ស្រ ធ ន
យកដើ្ាើ អបកប្សើ អុ៊៊ុំ សុភើ ប្េូវបានបញ្ជូ នមកសួរចធមាើយធៅេុលាការធ េថធប្កាមការធចទ្
ប្បកាន់ពើបទ្ញុះញង់្។ សំណំុ្ធរឿង្របស់អបកប្សើប្េូវបានបញ្ជូ នធៅកាន់ស្ថលាដំបូង្រាជធា
នើភបំធពញ ធហើយធដ្ឋយស្ថរមេបារមគពើការចប់ ាួន អបកប្សើបានធគច ាួនធៅកាន់ប្បធទ្សនល
មួយរយៈធដ្ឋយមិនប្េឡប់មកប្បធទ្សកមពុជាវញិរហូេដល់ម ្បូ ឆ្ប ២ំ០១១។ ធៅធពលប្េ
ឡប់មកវញិ អបកប្សើទ្ទ្ួលបានដំណឹ្ង្ធប្ៅផាូវការពើស្ថច់ោេិរបស់អបកប្សើ ធដ្ឋយប្បាប់មិន
ឲ្យចូលរមួកបុង្ការេវ៉ធទ្ៀេធឡើយ ពុំដូធចប ះធទ្អបកប្សើនឹង្ប្េូវអាជាញ ្រចប់ ាួន។ ធប្កាយមក
ធទ្ៀេ មានលិ ិេអ មិកមួយសនាឹកបិទ្ធលើជញ្ញជ ងំ្ផធះអបកប្សើ ធដ្ឋយបានសរធសរគំរាម
កំមហង្អបកប្សើ និង្ស្ថវ មើអបកប្សើមដលមាន ាឹមស្ថរថ្ន ប្បសិនធបើអបកប្សើេវ៉ អបកប្សើនឹង្ប្េូវ
ចប់ ាួនឬសមាា ប់ធចល។ ធៅកបុង្សំបុប្េធ ះ ក៏មានគូសរូបភាពកាធំភាើង្ផង្មដរ។ ធទាះបើ
ជាមានហានិភ័យោ៉ង្ណាក៏ធដ្ឋយ អបកប្សើធៅមេបនថការេវ៉ធដ្ឋយយកលិ ិេធ ះធៅ
កាន់េុលាការធ េថកំពង់្ឆ្ប ងំ្ និង្បានដ្ឋក់ពាកយបណ្ឋឹ ង្។ មិនមានការកំណ្េ់អេថសញ្ញដ ណ្
ជនធលាើសធឡើយ បុ៉មនថអ្ិការនគរបាលប្សរកបានធកាះធៅអបកប្សើមកស្ថកសួរធដើមផើធសុើបអ
ធង្កេ។  

ប ធ ប់ពើសធប្មចចិេថដ្ឋក់ពាកយបណ្ថឹ ង្ធៅថ្នប ក់ជាេិ អបកភូមិបានចប់ធផថើមមហរ
កផួនធឆ្ព ះធៅកាន់រាជធានើភបំធពញធៅនលងទ្ើ១២ ម សើហា ឆ្ប ២ំ០១៤ បុ៉មនថពួកោេ់ប្េូវបាន
រារាងំ្និង្បស្រងាក បោ៉ង្ហងិ្ាពើសំណាក់កង្កមាា ងំ្នគរបាល។ អបកភូមិជាធប្ចើនបានរង្របួស 
ចំមណ្កស្ថវ មើរបស់អបកប្សើ អុ៊៊ុំ សុភើ គឺធលាក ង្ួន ធញឿន ប្េូវបានចប់ ាួនជាមួយនឹង្អបកភូមិ
ពើរ ក់ធផសង្ធទ្ៀេ។ ធលាក ង្ួន ធញឿន បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ធលាកប្េូវបានធគវយដំកបុង្ធពល
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ចប់ ាួនធ ះ។ ធទាះបើជាមានបញ្ញា ទាងំ្ធនះក៏ធដ្ឋយ ក៏អបកប្សើ អុ៊៊ុំ សុភើ ធៅមេបនថដឹក កំារ
មហកផួនធឆ្ព ះធៅកាន់រាជធានើភបំធពញធដើមផើទាមទារឲ្យមានដំធណាះប្ស្ថយកបុង្ករណ្ើ ទ្ំ ស់
ធនះ និង្ទាមទារឲ្យធដ្ឋះមលង្ស្ថវ មើរបស់អបកប្សើ និង្អបកភូមិមដលប្េូវបានចប់ ាួនធផសង្ 
ធទ្ៀេ។ អបកទាងំ្ធ ះប្េូវបានធដ្ឋះមលង្វញិធៅនលងទ្ើ២៩ ម កញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៤។ ធទាះបើជា
មានការផថល់ដំណឹ្ង្ពើការធា របស់គណ្ៈកមាការសិទ្និមនុសសរដឌសភាថ្ននឹង្រកដំធណាះ
ប្ស្ថយកបុង្ករណ្ើ ទ្ំ ស់ធនះ ធហើយសមាជិកគណ្ៈកមាការរដឌសភាធលាក ជា បូ៉ច បានចុះ
ធបសកកមាធៅកាន់េំបន់ទ្ំ ស់ធ ះកាលពើម មករា ឆ្ប ២ំ០១៥ បុ៉មនថជធមាា ះធ ះធៅមេ
មិនអាចធដ្ឋះប្ស្ថយបានធៅធឡើយ។ 

លាើៗធនះ អបកប្សើ អុ៊៊ុំ សុភើ មានការបារមគកាន់មេខ្ា ងំ្និង្មានអារមាណ៍្ខ្វ យ វល់ពើ
សុវេទិភាពតធ ល ់ាួន និង្ប្គួស្ថរ ជាពិធសសធៅធពលអបកប្សើធ្វើការេស៊ូមេិធដើមផើសហគមន៍។ 

ករណីសិកាទី ៥ ៖ អ្នកស្សី ស្ាយ នីម សហគមនថ៍មហោល (SOS)  រាជធានីភនហំពញ 
អបកប្សើ ប្ចយ នើម ជាេំណាង្សហគមន៍លាធោល អបកប្សើមេង្មេធដើរេួ ទ្ើោ៉ង្

សំខ្ន់កបុង្ការដឹក សំហគមន៍អាកាសោនដ្ឋឌ នអនថរជាេិភបំធពញ (“សហគមន៍ SOS”) 
មដលធៅជិេអាកាសោនដ្ឋឌ នអនថរជាេិ
ភបំធពញ។ ធដ្ឋយស្ថរមេរដ្ឋឌ ភិបាលបាន
អភិវឌ្ណធៅេំបន់ជុំវញិអាកាសោនដ្ឋឌ ន 
អបកប្សើ នើម និង្អបកភូមិធផសង្ធទ្ៀេបាន
ប្បឈមនឹង្បញ្ញា ជាធប្ចើន ធដ្ឋយស្ថរ
ទ្ទ្ួលបានដំណឹ្ង្ថ្នផធះរបស់ពួកោេ់

នឹង្ប្េូវបានរុះធរ ើធចលធដើមផើពប្ង្ើកផាូវេំបន់ប្ទ្ ប់អាកាសោនដ្ឋឌ នកបុង្ឆ្ប ២ំ០១២។ អបក
ប្សើ នើម និង្អបកភូមិធផសង្ធទ្ៀេបានពាោមមសវង្រកអនថរាគមន៍ជាធប្ចើនធលើកធប្ចើនស្ថរពើ
ស្ថទ ប័នពាក់ព័ននរមួទាងំ្ ុទ្ធកាល័យសធមឋច យករដឌមស្រនថើ ហុ៊ន មសន។ កាលពើម វចិឆិកា ឆ្ប ំ
២០១២ សហគមន៍បានធប្បើប្បាស់វ ិ្ ើស្ថស្រសថលាើមួយធដើមផើទាក់ទាញការយកចិេថទុ្កដ្ឋក់ពើ
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ស្ថធារណ្ៈជនធលើបញ្ញា របស់ពួក ាួន។ ពួកោេ់បានសរធសរអកសរ “S.O.S” ធលើដំបូលផធះ
ធដើមផើស្ថវ គមន៍ប្បធា ្ិបេើធលាក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា (Barack Obama) មដលធ្វើទ្សសនកិចច
មកកាន់ប្បធទ្សកមពុជាកបុង្អំឡុង្កិចចប្បជុំកំពូលអាស៊្ថន។ ោ៉ង្ណាក៏ធដ្ឋយ ពើរបើធម៉ាង្
ធប្កាយមក កង្កមាា ងំ្នគរបាលបានចុះមកបញ្ឈប់ការសរធសរអកសរទាងំ្ធ ះ។ ធៅនលង
ដមដលធ ះ អបកប្សើ    នើម និង្អបកភូមិ ៧ ក់ធផសង្ធទ្ៀេប្េូវបានចប់ ាួន។  

កាលពើឆ្ប ២ំ០១៤ ធៅធពលមដលសធមឋច យករដឌមស្រនថើ ហុ៊ន មសន ធ្វើដំធណ្ើ រ
ធៅចូលរមួកិចចប្បជុកំំពូលអាស៊្ថនកបុង្ប្បធទ្សមើោ៉ន់ម៉ា អបកភូមិក៏បានពាោមសរធសរ
អកសរ “S.O.S” មឋង្ធទ្ៀេធលើដំបូលផធះរបស់ពួកោេ់ ធដ្ឋយមានទាងំ្បិទ្រូបលេរបស់សធមឋច
 យករដឌមស្រនថើនិង្ភរោិសធមថចកបុង្ធោលបំណ្ង្មសវង្រកការអនថរាគមន៍។ ពើរបើធម៉ាង្
ធប្កាយមក កង្រកាសនថិសុ  ័ណ្ឍ មួយប្ករមបានចុះមកលុបអកសរ “S.O.S” វញិ ។ កបុង្ ម
ជាេំណាង្សហគមន៍មដលជំទាស់ធៅនឹង្សកមាភាពបធណ្ថ ញធចញទាងំ្បង្ខំ និង្ការផថល់
សំណ្ង្មិនសមរមយ អបកប្សើ នើម មេង្ទ្ទ្ួលរង្ការគំរាមកំមហង្ជាធប្ចើនធលើកធប្ចើនស្ថរពើ
សំណាក់អាជាញ ្រ។ ធដ្ឋយស្ថរមេមូលធហេុទាងំ្ធនះធហើយធទ្ើបអបកប្សើ នើម មានបញ្ញា ាន
េឹង្ខ្ា ងំ្និង្បញ្ញា ផាូវចិេថជាធប្ចើនធទ្ៀេផង្។ 

៣.២ ចង្ត្រមៀខ 
កបុង្អំឡុង្ធពលវគគបណ្ឋុ ះបណាឋ លមដលធរៀបចំធឡើង្ធដ្ឋយគធប្មាង្ អ.ក.ស.ម.ស 

អ.ក.ស.ម.ស ជាធប្ចើនមដលទ្ទ្ួលបានការោបំ្ទ្ពើគធប្មាង្បានធប្ចៀង្ចធប្មៀង្សឋើពើការេវ៉
ចំនួនពើរបទ្មដលឆាុះបញ្ញច ងំ្ពើបទ្ពិធស្ថ្ន៍របស់សហគមន៍ដូចខ្ង្ធប្កាម ៖ 

ឯណាង្ៅសទិធិខ្ុំ? 
I. ឆ្ប ៧ំ៩ ធយើង្បានផុេទុ្កខ រស់មានកឋើសុ ឥេប្ពួយចំមបង្ 
រស់ធៅសុ ស្ថនថប្គប់ទ្ើកមនាង្ ទាងំ្ធគទាងំ្ឯង្ធៅកបុង្ប្គួស្ថរ។ 

II.  ឆ្ប ៩ំ៦ ធយើង្ជួបបញ្ញា  ធប្ពាះោា នដើកាបងាគ ប់ឲ្យធចញ 
 ធប្បើកង្កមាា ងំ្រុះធរ ើបធណ្ឋ ញ បង្ខំឲ្យធចញ និង្ចប់ដ្ឋក់គុក។ 



 

39 

III.  ផធះ ញុ ំដើ ញុពំិេប្បាកដជាក់ ធហេុអវើក៏អបកធចទ្ឥេធកាេមប្កង្ 
 លបលួចបនាំធ្វើបាង់្ោប ឯង្ រចួមប្សកមកឋង្ៗថ្នឯង្ជាមាច ស់។ 

IV.  យកដើពួក ញុ ំលក់ឲ្យប្ករមហុ៊ន វស័ិយឯកជនមដលមានធឈាា ះថ្ន 
 នល បុ៊នរ ៉ុង្ ធ ះមសនលអពិធរាះ ការពិេវញិធ ះវមសនឬសា។ 

V.  ធលាកេុលាការស្ថឋ ប់ឲ្យបានចាស់ ពួក ញុ ំជាមាច ស់ធលើដើធនះពិេ 
 មិនមមនមុស្ថឬក៏ប្បឌ្ិេ សូមធលាកពិនិេយកុំលំធអៀង្ធឡើយ។ 

VI.  ធលាកេុលាការពិនិេយឲ្យបានចាស់ កុំយកប្កដ្ឋសបំនភាការពិេ 
 ពួក ញុ ំមាច ស់ដើមិនមមនប្បឌ្ិេ  ធនះជាការពិេឥេមុស្ថធឡើយ។ 

តុលាការខ្ុំ 
I. ពួកធយើង្សហគមន៍ជួបជុេំវ៉ ធរឿង្េុលាការអយុេថិ្ម៌ 

 ធ្វើ ុសប្បស្ថសន៍របស់រដ្ឋឌ  អាង្សិទ្និដើកាចប់ធយើង្ដ្ឋក់គុក 
(បនធរ) អាង្សិទ្និ អាជាញ ធចទ្ថ្ន ុសចាប់។ 

II. ធដ្ឋយធគធចទ្ថ្ននិោយមិនពិេ ឬក៏ជំរេិឆធបាកធគឯង្ 
 រធំលាភធលើអចលនអបកធផសង្ ឬពួកអបកឯង្បំតា ញប្ទ្ពយធគ 

(បនធរ) គឺពួកអបកឯង្ប្េូវមេមានធទាស។ 
III. ការពិេពួកធយើង្ការពារសិទ្និធស្ថះ ធមឋចចប់ដ្ឋក់ធខ្ប ះធដ្ឋយោា នធមាថ  

 កុំអាង្អំណាចធប្ពាះមេដុលាា  ធលាកេុលាការប្េូវយុេថិ្ម៌ 
(បនធរ) ធលាកេុលាការប្េូវយុេថិ្ម៌។ 

IV. ពួកធយើង្សហគមន៍មិនចង់្បានអវើ ពើសិទ្និធសរ ើដើផធះ ាួនឯង្ 
 ធហើយក៏មិនចង់្ធៅកមនាង្ធផសង្ ធយើង្ម ារោប ឯង្ប្េូវអាណិ្េផង្ 
  (បនធរ) ឲ្យម ារោប ឯង្រស់បានសុ ផង្។ 
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៤. ង្សចកដីសននិដ្ឋា ននិខអ្នុស្ថសន ៍

 

អ.ក.ស.ម.ស បានប្បឈមនឹង្ការគំរាមកំមហង្ និង្បញ្ញា ជាធប្ចើនកបុង្ប្បធទ្ស
កមពុជា។ ការោបសង្កេ់ មិនឲ្យធ្វើបាេុកមាធដ្ឋយសនថិវ ិ្ ើមានកាន់មេធប្ចើនធឡើង្ និង្ការបំ
បិេសំធឡង្ជំទាស់កំពុង្ធ្វើឲ្យ អ.ក.ស.ម ប្បឈមនឹង្ស្ថទ នភាពកាន់មេអាប្កក់ ធហើយការ
គំរាមកំមហង្ទាងំ្ធនះកាន់មេមានលកខណ្ៈ្ងន់្ងរចំធពាះស្រសថើ ធដ្ឋយស្ថរបរបិទ្ននការ
ធរ ើសធអើង្ធយនឌ័្រនិង្វបផ្ម៌មិនធសាើភាព។ ការធ្វើទុ្កខបុកធមបញ ការោយើាមប្បព័នន
េុលាការ ការដ្ឋក់ពនន ោរ និង្ការគំរាមកំមហង្ធលើ អ.ក.ស.ម.ស បានបង្កផលប៉ះពាល់
ធប្ចើនធដ្ឋយស្ថា នមិនដល់ ធហើយប្ពឹេថិការណ៍្ទាងំ្ធនះក៏អាចប៉ះពាល់្ងន់្ងរដល់សុ ភាពផាូវ
ចិេថរបស់ជនរង្ធប្ោះជា អ.ក.ស.ម.ស ផង្មដរ។ ការធ្វើការងារឥេឈប់ឈរ និង្ការ
លះបង់្របស់ អ.ក.ស.ម.ស សប្មាប់សហគមន៍របស់ ាួនគួរមេបានការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ពើ
សំណាក់រដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា សង្គមសុើវលិនិង្សង្គមទាងំ្មូល។ ប្បការសំខ្ន់ធ ះ ប្េូវ
បស្រញ្ញជ បទ្សសនវស័ិយធយនឌ័្រធៅប្គប់សកមាភាពទាងំ្អស់របស់ស្ថទ ប័នរដ្ឋឌ ភិបាល និង្អង្គ
ការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាលមដលពាក់ព័នននឹង្ អ.ក.ស.ម។ សកមាភាពមដលអនុវេថធដ្ឋយ
គធប្មាង្ អ.ក.ស.ម.ស របស់ ម.ស.ម.ក បានបងាា ញថ្នដំធណ្ើ រការធនះពិេជាមានស្ថរៈ
សំខ្ន់ធដើមផើបធង្កើនការយល់ដឹង្ឲ្យបានប្េឹមប្េូវពើសមាព ្មដល អ.ក.ស.ម.ស បានជួប   
ប្បទ្ះ។ 

ធៅកបុង្កំណ្េ់ប្ាសធង្ខបធនះ ម.ស.ម.ក បានបងាា ញពើការវយេនមាធលើស្ថទ ន
ភាពរបស់ អ.ក.ស.ម.ស ធៅឆ្ប ២ំ០១៥។ ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ផលលំបាក និង្ការធរ ើសធអើង្
ធយនឌ័្រកបុង្ប្បធទ្សកមពុជានិង្ហានិភ័យនិង្បញ្ញា ប្បឈមកបុង្ការបំធពញការងាររបស់ អ.ក.
ស.ម.ស មដលអាចឈានធៅរកភាពានេឹង្ ការលប់បារមគ និង្បញ្ញា ផាូវចិេថ ធហើយ ម.ស.ម
.ក សូមគូសបញ្ញជ ក់ធឡើង្វញិអំពើអនុស្ថសន៍មដលបានចង្ប្កង្កបុង្កំណ្េ់ប្ាសធង្ខបធនះ 
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និង្បមនទមអនុស្ថសន៍មយួចំនួនធទ្ៀេសប្មាប់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា ជាពិធសសពាក់ព័នននឹង្ 
អ.ក.ស.ម.ស មដលអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះរមួមាន ៖  

 ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់នូវេប្មូវការការពារជាក់លាក់របស់ប្ករមអបកការពារសិទ្និមនុសសដូចជា 
អ.ក.ស.ម.ស មដលពាក់ព័នននឹង្បញ្ញា កបុ ង្ជើវេិឯកជនរបស់ពួកធគ។ 

 ជរុំញឲ្យមានកមាវ ិ្ ើជាក់លាក់មដលប្បឆ្ងំ្នឹង្ការធរ ើសធអើង្ធភទ្ចំធពាះ   អ.ក.ស.
ម.ស ។ 

 ផថល់ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ជាផាូ វចាប់ និង្នធោបាយដល់ការងាររបស់ អ.ក.ស.ម.ស។ 
 បធង្កើេយនថការនិង្កមាវ ិ្ ើការពារថ្នប ក់ជាេិសប្មាប់ អ.ក.ស.ម.ស មដលប្បឈម
និង្ហានិភ័យ។ 

 ដ្ឋក់បញ្ចូ លកបុ ង្កមាវ ិ្ ើអប់រមំដលធតថ េធលើការលុបបំបាេ់រច សមព័ននននអំធពើ
ហិង្ា និង្ការធរ ើសធអើង្ប្បឆ្ងំ្នឹង្ស្រសថើ និង្វសិមភាពធសដឌកិចចសង្គមមផអកាម 
ធយនឌ័្រ។ 

 ធជៀសវង្កបុ ង្ការប្េូវធប្បើប្បាស់ភាស្ថអសុធរាះ ឬធរ ើសធអើង្ធៅធលើ អ.ក.ស.ម.ស 
និង្ស្រសថើទូ្ធៅ។ 

 ធា ការធោរពសិទ្និធសរ ើភាពកបុ ង្ការជួបប្បជុ ំ ធហើយបញ្ឈប់ជាផាូ វការនូវការហាម
ប្បាមាមអំធពើចិេថទាងំ្ប្សរង្ចំធពាះការជួបប្បជុជំាស្ថធារណ្ៈ។ 

 បញ្ឈប់នូវការអនុវេថមដលបង្ខឲំ្យ អ.ក.ស.ម ចុះហេទធលខ្ធលើកិចចសនា មដល
មានការរេឹេផិេដល់សិទ្និរបស់ពួកធគធដើមផើជាលបូ រធៅនឹង្ការធដ្ឋះមលង្ ឬធចៀសវង្
ការធចទ្ប្បកាន់ ប្ពមទាងំ្លុបធចលនូវលិ ិេទាងំ្ឡាយណាមដលបានចុះហេទ
ធលខ្ ធពលកនាង្មក។ 

 អនុវេថជាប ធ ន់នូវការបធង្កើេស្ថទ ប័នសិទ្និមនុសសជាេិសប្មាប់ប្បធទ្សកមពុជាឲ្យ
ប្សបធៅាមធោលការណ៍្ទ្ើប្ករង្ប៉ារ ើស។ 
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 បញ្ឈប់ការោយើាមប្បព័ននេុលាការធៅធលើ អ.ក.ស.ម  សកមាជននធោបាយ 
និង្អបកនធោបាយបកសជទំាស់ ប្ពមទាងំ្ធដ្ឋះមលង្ជាប ធ ន់ធដ្ឋយោា នលកខ 
 ណ្ឍ ដល់អបកកំពុង្ជាប់ ុមំដលប្េូវបានធចទ្ប្បកាន់ ផថ ធ ធទាសធដ្ឋយស្ថរធហេុ
ផលនធោបាយ។ 

 ធឆាើយេបជាវជិជមានចំធពាះសំធណ្ើ របស់អបករាយការណ៍្ពិធសសអំពើស្ថទ នភាព អ.ក
.ស.ម. ធៅកបុ ង្ដធំណ្ើ រទ្សសនកិចចផាូ វរដឌ (ធៅឆ្ប ២ំ០១២ អបករាយការណ៍្ពិធសស
បានសរធសរសំធណ្ើ មកកាន់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលធដើមផើមកធ្វើទ្សសកិចចផាូ វរដឌធៅកមពុ
ជា42)។ 
ធប្ៅពើធនះ ម.ស.ម.ក សូមធលើកអនុស្ថសន៍ខ្ង្ធប្កាមសប្មាប់អង្គការសង្គមសុើ

វលិ និង្ស្ថទ ប័នអនថរជាេិមដលធ្វើការជាមួយស្រសថើនិង្ អ.ក.ស.ម ធៅកមពុជា ៖ 
 ធលើកកមពស់ការបស្រញ្ញជ បធយនឌ័្រាមស្ថទ ប័នធដ្ឋយបធង្កើេធោលនធោបាយ
សមភាពធយនឌ័្រ មដលអនុវេថចំធពាះកមាវ ិ្ ើ និង្នើេិវ ិ្ ើនផធកបុ ង្។ 

 ធរៀបចំការបណ្ថុ ះបណាថ លអំពើរធំោចធយនឌ័្រសប្មាប់បុគគលិកទាងំ្អស់ធដើមផើ
បធង្កើនការយល់ដឹង្ពើបញ្ញា របស់ អ.ក.ស.ម.ស និង្ស្រសថើទូ្ធៅធៅកមពុជា។ 

 ផថល់វគគបណ្ថុ ះបណាថ លអំពើធយនឌ័្រសប្មាប់ធមធាវ ើមដលការពារកឋើឲ្យ អ.ក.ស.ម.
ស។  

 មណ្ ពំើទ្សសនវស័ិយធយនឌ័្រដល់ការងារេស៊ូមេិមដលអនុវេថកបុ ង្ ម  អ.ក.ស
.ម ។ 

                                                           

42អង្គការសហប្បជាជាេ ិ ការោិលយ័ឧេថមសបង្ការអង្គការសហប្បជាជាេទិ្ទ្ួលបនធុកសិទ្នមិនុសស “ការចុះាម
ប្បធទ្ស” http://goo.gl/Z1SD0r 


