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ករចលូរមួរបសស់ងគមសុី/ល 

ឯកសរពត័ម៌នរបសអ់ងគករសហរបជជ6ទី ១៧ 

ៃថងទី ២០ ែខមិថុន ឆន  ំ២០២២ 

 

ករអំពវនវឱយមនករេគរពសិទធិមនុសស របស់អគគេលខធិករអងគករសហរបជជតិ បនបញចូ លករចូល

រមួជសធរណៈនិងលំហសរមប់ពលរដឋ ជរបធនបទមួយ កនុងចំេណមរបធនបទចំនួន ៧ ែដលទមទរឱយមន

ករចត់វធិនករ េដយេលីកេឡងីថ «សងគមកន់ែតរងឹម ំ និងកន់ែតមនភពធន់ េនេពលែដលរសតី និងបុរស

អចបំេពញតួនទីរបកបេដយអតថន័យកនុងជីវភពនេយបយ េសដឋកិចច និងសងគម រមួចំែណកដល់ករតក់ែតង

េគលនេយបយែដលមនឥទធិពលេលីជីវតិរបស់ពួកេគ រមួទងំករទទួលបនព័ត៌មន ករចូលរមួកនុងកិចចពិេរគះ

េយបល់ ករេលីកេឡងីពីមតិជំទស់ និងកររមួគន សំែដងមតិ ជេដីម។» 

លំហសរមប់ពលរដឋ គឺជគនលឹះ េដីមបសីេរមចេគលេដអភិវឌឍន៍របកបេដយចីរភព។ របជជនែដលមន

ឱកសតិចតួច គឺជរកុមែដលរបឈមមុខខពស់ជងេគ នឹងរតូវបនេគទុកេចល។ តមរយៈករធនឱយសងគមសីុវលិ

ចូលរមួរបកបេដយអតថន័យ របេទសននអចកត់បនថយវសិមភព ធនបរយិប័នន និងេធវីឲយរបេសីរេឡងីនូវចីរភ

ព។ េនរបេទសកមពុជ សងគមសីុវលិចូលរមួកនុងករផតល់េសវជេរចីន ដូចជ េលីវស័ិយអភិវឌឍន៍ និង មនុសសធម៌ ករ

េលីកកមពស់អភិបលកិចចលអ ករអភិរកស ករកសងសនតិភព និងសិទធិមនុសសជេដីម។ សងគមសីុវលិមនវតតមនេន

រគប់េខតតទងំអស់ៃនរបេទសកមពុជ េនកនុងរគប់វស័ិយ និងមនបុគគលិក និងអនកសម័រគចិតតជេរចីនមកពីសវតរច

រមុះ។  

រដឋធមមនុញញកមពុជែដលរតូវបនរបកសដក់ឱយេរបីរបស់កលពីឆន  ំ ១៩៩៣ េផត តករយកចិតតទុកដក់េលី

តួនទីរបស់បុគគលកនុងជីវភពសធរណៈ ដូចែដលមនែចងេនកនុងមរត ៣៥ ពក់ព័នធនឹងសិទធ ិ «ចូលរមួយ៉ង

សកមមកនុងជីវភពនេយបយ េសដឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌របស់របេទសជតិ»។ េទះជយ៉ងេនះកតី ករសនយ

េនកនុងរដឋធមមនុញញែដលែចងថ «េសចកតីេសនីទងំឡយរបស់របជពលរដឋរតូវបនទទួលករពិនិតយ និងេដះរសយ

យ៉ងម៉ត់ចត់» ពីអជញ ធរមិនរតូវអនុវតតន៍ឲយបនេពញេលញ។ ចប់តងំពីឆន ២ំ០១៧ មក លំហសរមប់ពលរដឋ និង
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ករអនុវតតេសរភីពជមូលដឋ នរតូវបនរតឹបនតឹង ដូចែដលបនេរៀបរប់េនកនុងរបយករណ៍ជបនតបនទ ប់ របស់អងគ

ករសហរបជជតិ។1 

ករគរំទរបស់អងគករសហរបជជតិ  

ចប់តងំពីទសវតសរ ៍ ១៩៩០ មក អងគករសហរបជជតិបនសហករយ៉ងជិតសនិទធជមួយសងគមសីុវលិ

េនកមពុជ េដីមបចូីលរមួេលីកកមពស់ និងករពរសិទធិមនុសស។ អងគករសហរបជជតិបនផតល់ករបណតុ ះបណត ល 

និងករកសងសមតថភពដល់អងគករសងគមសីុវលិអំពីសតង់ដរសិទធិមនុសសអនតរជតិ បនេធវីករជមួយៃដគូសងគមសីុ

វលិកនុងករេសីុបអេងកតេលី ករណីរេំលភបំពនសិទធិមនុសស និងកររេំលភបំពនេផសងៗេទៀត បនេលីកកមពស់ករ

ចូលរមួរបស់សងគមសីុវលិកនុងកិចចករសធរណៈ និងបនគរំទដល់ករងរ តសូ៊មតិរបស់សងគមសីុវលិេនករមិតជតិ 

និងករមិត អនតរជតិ។  

នេពលបចចុបបននេនះ អងគករសហរបជជតិេនកមពុជបនតេលីកកមពស់ភពអង់អចរបស់សងគមសីុវលិ កនុង

នមពួកេគជអនកករពរសិទធិមនុសស ចលករបេងកីនេលបឿនសរមប់ករអភិវឌឍ និងករែសវងរកករគរំទសរមប់ករ

េគរពសិទធិមនុសស េដីមបពីរងីក និងករពរលំហសរមប់របតិបតតិករករងររបស់ពួកេគ។ ភពជៃដគូរបស់អងគករ

សហរបជជតិជមួយនឹងសងគមសីុវលិបនផតល់លទធភពឱយសងគមសីុវលិេដីរតួនទីយ៉ងសំខន់េធវជីអនកករពរ

សិទធិយ៉ងមនរបសិទធភពចប់តងំពីេពលកេកីតសថ ប័នេនះមកេមល៉ះ។  

សិទធិមនេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ៖ តមរយៈករសហករយ៉ងជិតសនិទធជមួយរជរដឋ ភិបលកមពុជ 

អនកសរព័ត៌មន និងសងគមសីុវលិ អងគករសហរបជជតិកំពុងផតល់ជំនួយបេចចកេទស ករកសងសមតថភព និងករ

គរំទែផនកចបប់ ក៏ដូចជពរងឹងបណត ញេលីកកមពស់េសរភីពៃនករបេញចញមតិ សិទធិទទួលបនព័ត៌មន និងេសរ ី
ភពសរព័ត៌មនឱយបនកន់ែតទូលំទូលយ ែដលទងំេនះ គឺជសិទធិមនុសសជមូលដឋ ន និងជសសរសតមភដ៏សំខន់

សរមប់រទរទង់លទធិរបជធិបេតយយ។ ជែផនកមួយៃនករអនុវតតែផនករសកមមភពរបស់អងគករសហរបជជតិសតីពី

សុវតថិភពរបស់អនកសរព័ត៌មន និងករយិល័យផតល់ករគរំទែផនកចបប់មួយរតូវបនបេងកីតេឡងីែដលសមសភព

ជេមធវឯីកេទសខងេសរភីពៃនករបេញចញមតិ េដីមបផីតល់ករគរំទ និងដំបូនម នអំពីចបប់របស់កមពុជដល់អនក

ជំនញខងរបព័នធផសពវផសយជង ៣០ នក់។ េលីសពីេនះ បនទ ប់ពីេរៀបចំែផនករសកមមភពេនះ មនតំណងជង 

៣០០ នក់ មកពីរបព័នធផសពវផសយ រកសួងមហៃផទ រកសួងព័ត៌មន និងរកសួងយុតតិធម៌បនចូលរមួកនុងកិចចពិេរគះ

េយបល់ែដលេរៀបចំេឡយីជេស៊រ ីេដយអងគករសហរបជជតិ េដីមបកីសងករយល់ដឹងឱយបនកន់ែតរបេសីរអំពី

តួនទីរបស់របព័នធផសពវផសយ កនុងករផតល់ព័ត៌មនដល់សធរណៈជន កនុងអំឡុងេពលៃនកររតតបតជសកល 

និងេលីកកមពស់កិចចសហកររវងអជញ ធរ និងអនកសរព័ត៌មន េដីមបកីសងបរយិកសអំេណយផលសរមប់េសរ ី

ភពៃនករបេញចញមតិ និងសិទធិទទួលបនព័ត៌មន។ 

 
1  សូមេមីល ឧទហរណ៍ របយករណ៍របស់អគគេលខធិករអងគករសហរបជជតិដក់ជូនរកុមរបឹកសសិទធិមនុសស ៃថងទី ១៦ ែខកញញ  ឆន  ំ២០២១។ 
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សិទធិមនេសរភីពកនុ ងករបេងកីតសមគម៖ អងគករសហរបជជតិបនតេធវីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយអងគករ

សងគមសីុវលិ រមួទងំរកុមសិទធិមនុសស សហជីព និងសថ ប័នដៃទេទៀត េដីមបកីសងចំេណះដឹង និងសមតថភពរបស់

ពួកេគ េឈវងយល់ពីករគំរមកំែហងែដលពួកេគកំពុងជួបរបទះ និងពិនិតយតមដនករអភិវឌឍនន ពក់ព័នធនឹង

បរយិកសរបតិបតតិករករងររបស់ពួកេគ។ អងគករសហរបជជតិបនសហករយ៉ងជិតសនិទធជមួយសងគមសីុវលិ 

េដីមបែីសវងរកករគរំទរបឆងំនឹងកររមួតូចៃនលំហសរមប់ពលរដឋ ដូចជតមរយៈករកំណត់ពីបទបញញតតិែដលបងក

ជបញហ េនកនុងចបប់ែដលេធវីនិយត័កមមេលីអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល សមគម និងសហជីព និងករងរែដលអនុវតត

េដយសថ ប័នទងំេនះ។ កលពីែខកុមភៈឆន េំនះ អងគករសហរបជជតិេនកមពុជ បនរបកសដក់ឱយអនុវតតនូវ

គេរមងមួយ ែដលមនេគលបំណងេលីកកមពស់លំហសរមប់ពលរដឋ។  

សិទធិមនេសរភីពរបមូលផតុ េំដយសនតិវធីិ៖ អងគករសហរបជជតិតមដនករអនុវតតសិទធិេនះ រមួទងំតម 

រយៈករតមដនករេធវីបតុកមម និងករសហករជមួយអជញ ធរ េដីមបធីនឱយមនករេគរពសិទធិេនះ។ រយៈេពល

ជេរចីនឆន មំកេហយី ែដលអងគករសហរបជជតិមនវតតមនេនេពលែដលមនបតុកមមេនកនុងទីរកុងភនំេពញ និង

េនេខតតដៃទេទៀតេនកនុងរបេទស ជួយអជញ ធរ េដីមបធីនថអជញ ធរបនបងកភពងយរសួលេចៀសជងរតឹតបតិ ឬ

េធវីឱយរងំសទះដល់សិទធិកនុងករតវ៉ទមទររបស់េគ។ េនះរមួមនទងំករេធវីករងរទំនក់ទំនងជមួយនឹងអជញ ធរេន

េពលែដលភពតនតឹងខល ងំជេដីម។  

 សិទធិចូលរមួកនុ ងកិចចករសធរណៈ៖ អងគករសហរបជជតិអភិវឌឍន៍សមតថភពអងគករសងគមសីុវលិ និង
បេងកីតលំហ េដីមបឱីយពួកេគអចចូលរមួកនុងករេធវីេគលនេយបយ និងករេធវីមូលដឋ ននីយកមមេគលេដអភិវឌឍន៍
របកបេដយចីរភព េដីមបឱីយករសេរមចចិតតកន់ែតែផអកេលីព័ត៌មនរតឹមរតូវ មនរបសិទធភព មនចីរភព និងេពញ
េដយបរយិប័នន ដូចជករសេរមចចិតតពក់ព័នធនឹងកុមរ និងយុវជន រសតី និងជនជតិេដីមភគតិចជេដីម។ កររកី
ចេរមីននីមួយៗកនុងករករពរលំហសរមប់ពលរដឋមនផល ជវជិជមនដល់សហគមន៍ និងបុគគលមន ក់ៗ រពមទងំ
សិទធិរបស់ពួកេគ។ វក៏មនសរៈសំខន់ផងែដរសរមប់ករអភិវឌឍ សនតិភព និងសនតិសុខយ៉ងទូលំទូលយ។ េន
កនុងវស័ិយយុវជនវញិ គណៈកមម ធិកររបឹកសយុវជនរបស់អងគករសហរបជជតិ (UNYAP) េនកមពុជរតូវបន
បេងកីតេឡងីកលពីឆន  ំ២០០៧ ជេវទិកសរមប់េធវីករទំនក់ទំនង និងពិេរគះេយបល់ជមួយយុវជន េរកមករ
ដឹកនរំបស់យុវជនេដយផទ ល់កនុងេគលេដេឈវងយល់ពីអទិភពៃនករអភិវឌឍ និងទសសនៈយល់េឃញីរបស់ពួក
េគ និងធនថសំេឡងរបស់យុវជនកមពុជរតូវបនសត ប់ឮកនុងរបព័នធអងគករសហរបជជតិ។ កនុងឆន  ំ ២០២១  
UNYAP េដយមនករគរំទពីអងគករសហរបជជតិ និងៃដគូនន អចេកៀរគរកមល ងំយុវជនរបកបេដយ
េជគជ័យ តមរយៈករេរៀបចំរពឹតតិករណ៍ធំៗដូចជទិវយុវជនអនតរជតិ កមមវធីិសនទនរបស់យុវជន យុទធនករេលីក
កមពស់ករងរសមរមយសរមប់យុវជន និង កមមវធីិតមដនរបព័នធផសពវផសយ េដីមបកីសងសមតថភពជំរុញករចូលរមួ
របស់ពលរដឋ។  
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 េនកនុងយនកករៃនករពិនិតយេឡងីវញិតមកលកំណត់ជសកល (UPR) េនឆន  ំ២០១៩ រជរដឋ ភិបល

កមពុជបនសម័រគចិតតេបតជញ  «ធនឱយមនេសរភីពសរមប់ពលរដឋ េដយអនុញញ តឱយអនកករពរសិទធិមនុសស និងអនក

សរព័ត៌មនអចបេញចញមតិខលួនេដយេសរ ីទងំេនេរករបព័នធ ទងំេនេលីរបព័នធអនឡញ េដយមិនមនករភ័យ

ខល ចទទួលរងករេបៀតេបៀន ឬករសងសឹក និងមិនេធវីករេចទរបកន់េទសេដយសរែតករអនុវតតសិទធិជមូល

ដឋ នរបស់ពួកេគេនះេឡយី»។ កលពីែខកញញ  ឆន  ំ ២០២១ អគគេលខធិកអងគករសហរបជជតិបនអំពវនវឱយ

របេទសកមពុជ  «ពរងឹងលំហសរមប់ពលរដឋ និងលំហរបជធិបេតយយ [និង] បញច ប់ករេបៀតេបៀនេលីតួអងគ

នេយបយ និងអនកករពរសិទធិមនុសស»។ អងគករសហរបជជតិបនសហករជមួយរកសួងសថ ប័នពក់ព័នធ ដូច

ជ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសកមពុជ េដីមបអីនុវតតន៍អនុសសន៍របស់យនតករ UPR និងបេងកីនកិចចពិេរគះេយបល់

ជមួយសងគមសីុវលិ។ ឧទហរណ៍ កិចចពិេរគះេយបល់សតីពីរបយករណ៍ UPR ពក់កណត លអណតត ិ  រតូវបន

េរៀបចំរមួគន  កលពីៃថងទី ២៣ ែខមីន ឆន  ំ២០២២ េនសណឋ គររ៉ហវលឡរឺ ៉ូយ៉ល់។    

 ខណៈេពលែដលរបេទសកមពុជេទីបែតបនេរៀបចំករេបះេឆន តេរជីសេរសីរកុមរបឹកសឃុ/ំសងក ត់ កលពី

េពលថមីៗេនះ និងឈនេទរកករេរៀបចំករេបះេឆន តជសកលេន ឆន  ំ២០២៣ខងមុខ របជពលរដឋ និងអងគករ

សងគមសីុវលិ រមួទងំអងគកររសតីផងែដ រតូវែតមនលទធភពរមួចំែណក និងចូលរមួឱយបនេពញេលញេលីករេរៀបចំ

េគលនេយបយែដលមនផលប៉ះពល់មកេលីេលីជីវតិរបស់ពួកេគ។ េសចកតីអំពវនវឱយមនករអនុវតតវធិនករ

េលីកកមពស់ករេគរពសិទធិមនុសស របស់អគគេលខធិករគូសបញជ ក់ថ ករចូលរមួយ៉ងសកមមពីអងគករសងគមសីុវលិ 

មនសរៈសំខន់យ៉ងខល ងំ េដីមបសីេរមចេគលេដអភិវឌឍន៍របកបេដយចីរភពេនកមពុជ។ េបីេទះជមិនមន

អណតតិចូលរមួ េរៀបចំ ឬសេងកតេមីលករេបះេឆន តរកុមរបឹកសឃុ/ំសងក ត់ឆន  ំ២០២២ ក៏េដយ ក៏អងគករសហរបជ

ជតិេនែតបនតតមដនយ៉ងជិតសនិទធេលីសថ នភពសិទធិមនុសសេនកមពុជ ែដលកិចចករេនះនឹងេនែតបនតេធវីកនុងកំ

ឡុងេពលេបះេឆន ត2។ អងគករសហរបជជតិេរតៀមខលួនជនិចច េដីមបគីរំទដល់រជរដឋ ភិបលកមពុជកនុងករចត់

វធិនករណ៍ជជំហនៗ េដីមបជួីយេធវីឲយលំហសរមប់ពលរដឋកន់ែតលអរបេសីរេឡងី តមរយៈករចូលរមួជួយផតល់

េយបល់េលីករេធវីវេិសធនកមមចបប់ែដលពក់ព័នធសំខន់ៗ េដីមបជួីយ ឲយចបប់ទងំេនអនុេលមេទតមកតពវកិចច

សិទធិមនុសសអនតរជតិរបស់កមពុជ តួយ៉ងដូចជ ចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល និងចបប់សតីពី

សហជីព ជេដីម។  

 រេបៀបវរៈអភិវឌឍន៍េដយចីរភពឆន  ំ ២០៣០ ចត់ទុកសិទធិមនុសស ជចំណុចសនូលដ៏សំខន់ៃនកិចចខិតខំ

របឹងែរបងេលីកកមពស់ និងជំរុញករអភិវឌឍសងគមេសដឋកិចច ជមួយនឹងេគលករណ៍ដ៏សំខន់ គឺករមិនទុកនរណ

មន ក់េចល និងករផតល់ភពអង់អចដល់របជពលរដឋ ឱយេធវីជភន ក់ងរដ៏សកមមកនុងករសេរមចករអភិវឌឍ

របកបេដយចីរភព។ កនុងនមជៃដគូអភិវឌឍន៍មួយេនរបេទសកមពុជ អងគករសហរបជជតិ នឹងបនតបងហ ញពីភព

 
2 https://cambodia.un.org/en/183273-united-nations-not-involved-assisting-organizing-or-observing-2022-commune-elections  
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ពឹងអរស័យគន េទវញិេទមកៃនរគប់សិទធិមនុសសទងំអស់ និងបនតកិចចសហករជមួយរដឋ ភិបល េដីមបេីធវីឱយសថ ន

ភពលំហសរមប់ពលរដឋកន់ ែតលអរបេសីរេឡងី និងធនថ ករអភិវឌឍរបស់កមពុជ គឺជករអភិវឌឍសរមប់ទងំ

អស់គន  េហយីជករអភិវឌឍរបកបេដយបរយិប័នន រពមទងំេរបីរបស់នូវជំនញ និងកររមួចំែណករបស់សងគម

ទងំមូល រពមទងំសងគមសីុវលិរបស់របេទសេនះផងែដរ។  

### 

ឯកសរព័ត៌មនសតីពីករេឆលីយតបចំេពះជំងឺកូវដី ១៩ របស់អងគករសហរបជជតិេនកមពុជ គឺជឯកសរផលូវករ
របស់អងគករសហរបជជតិ ែដលមនេគលបំណងផសពវផសយជូនរបព័នធផសពវផសយ និងៃដគូដៃទេទៀត។ ឯកសរ
ទងំេនះរតូវបនេរៀបចំេដយករយិល័យរបធនអងគករសហរបជជតិរបចរំបេទសកមពុជ។ 
 
 


