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សិទធមិនុស  ជនចិចកល ្រតូវែតបនករពរ  

សូមបែីតេនេពល្របយុទធ្របឆងំនងឹ 
េភរវកមមក្ត ី- អនកជនំញករ អ.ស.ប បនមន្រប សន ៍

 
ទី្រកុងហ ុែឺណវ (១៦ េម  ២០១៥) - សិទធិ និងេសរភីពរបស់មនុស  មនិគួរ្រតូវបនបរចិច គស្រមបែ់ត
ភពងយ្រសួលកនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងេភរវកមមេឡើយ អនកជំនញករសិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ 
ពីររូប បនមន្រប សនដូ៍េចនះ េនៃថងេនះ។ 
 
“ មនែតករ្របកនខ់ជ បនូ់វបទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្តរជតិេទ េទើប ចឲយយុទធ ្រស្ត្របឆងំេភរវកមមសេ្រមច
េជគជយ័េនទីបំផុត” េនះេបើ ម្រប សនរ៍បស់េ ក បិន អុមីេមើសិន (Ben Emmerson) អនក យ
ករណ៍ពិេសសស្តីពីករេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមូល ្ឋ ន ទនទមឹនឹង្របយុទធ
្របឆងំេភរវកមម និងេ ក ៃហណឺ ប៊េីលែហ្វលដ ៍(Heiner Bielefeldt) អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីេសរភីព
ខងជំេនឿ សន។ 
 
“ ទនទមឹនងឹេយើងេថក លេទសយ៉ងខ្ល ងំក្ល  ចំេពះអេំពើេភរវកមម ជពិេសសេនេពលែដលសហគមនអ៍ន្ដរជតិ 
បនអះ ងជថមីនូវករេប្តជញ ចិត្តឥតងកេរ របស់ខ្លួន កនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងេភរវកមម េយើងក្៏រតូវទមទរឲយ
មនករេគរពសិទធិមនុស  កនុងបរបិទៃនបញ្ហ ្របឈមមយួេនះែដរ”  អនកជំនញករមន្រប សនដូ៍េចនះ 
េ យត្រមងម់តេិយបល់របស់ខ្លួន េទរ ្ឋ ភបិលទងំ យ ែដលបចចុបបននកំពុងចូលរមួកនុងយុទធនករ
្របឆងំេភរវកមម។ 
 
អនកជំនញករសិទធិមនុស បនពិពណ៌នអំពកីរ យ្រប រកលពីេពលថមីៗេនះេន កលវទិយល័យ គ រ ី
ស  (Garissa University College) េន្របេទសេកនយ៉ ែដលបនសម្ល បន់ិស តិ និង ្រ ្ដ ចរយយ៉ង
េ ច ស់ ១៤៧ នក ់េ យ រ “ ជអេំពើមយួែដល វៃ្រពៃផ បំផុត” ែដល “បង្ហ ញពេីសចក្តី្រតូវ
បនទ នម់យួ េដើមបពីិចរ េឡើងវញិ អំពកីរេឆ្លើយតបេទនឹងអំេពើេភរវកមម េ យែផ្អកែតេលើករអនុវត្តចបប ់
និងកម្ល ងំេយធ”។ 
 

“អនកសេងកតករណ៍ជេ្រចើនៃនអំេពើហឹង ដូចេនះ មនទំេនរេទរកករេមើល្រ លចំេពះភពសមុគ ម ញៃន
បតុភូតទងំេនះ េ យេ្របើពកយ “ សន” ជទូេទ និងេ យធូររលុង ទនទមឹនឹង កសំ៏ខនផ់ងែដរ កនុងករ
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គិតឲយបនហមតច់តែ់ថមេទៀត អំពកី ្ត ែដលមនិែមនជ សន”  េ ក បិន អុីមេមើសិន (Ben Emmerson) 
និងេ ក ៃហណឺ ប៊េីលែហ្វលដ ៍(Heiner Bielefeldt) បនមន្រប សនដូ៍េចនះ។ 

 

“ េនះគជឺករពិតជពិេសស េនេពលជបួ្របទះបញ្ហ ្របឈមដូចជជេម្ល ះ្រប ប់ វុធ អភបិលកិចចេខ យ 
ករេធ្វើឲយខូចបរ ិ ថ ន អំេពើពុករលួយែដល ល ល េករ ្តិ៍ដំែណល្របវត្តិ ្រស្តសមុគ ម ញៃន្របេទសមយួ
ែដលភព្រក្ីរកបំផុត ករេរ ើសេអើងនេយបយ េសដ្ឋកិចច វបបធម ៌និងសងគម កដូ៏ចជ ករមនិសូវគតិគូរេអើេពើ
ដល់្របជពលរដ្ឋែផនកធំមយួចំននួ ឬរយៈេពលអូសបន្ល យយូរៃនករដួលរលំរដ្ឋ” អនកជំនញករបនគូស
បញជ កដូ់េចនះ។ “ ករណីទងំេនះ ផ្តល់ដីដម៏នជីជតិស្រមបក់រេ្រជើសេរ ើស េដើមបចីលនែដលសនយទស នៈ
ស្រមបក់រផ្ល ស់ប្តូរ ប៉ុែន្តេ្រជើសយកមេធយបយែដលមនិ ចទទួលយកបន ៃនអំេពើេភរវកមម េដើមបសីេ្រមច
េគលេ របស់ខ្លួន”។  
 

អនកជំនញករបនគូសបញជ កថ់ ទនទមឹនឹងមនិ ចមនករេឆ្លើយតបែតមយួគត ់ចំេពះបញ្ហ ទងំេនះ 
ចបស់ ស់ថ វធិី ្រស្តមយួ្របកបេ យនិរន្តរភពគឺជករចបំច ់កនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងេភរវកមម 
ែដលេ ះ្រ យ មនិ្រតឹមែតករបង្ហ ញពីអំេពើេភរវកមមប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តក្៏រតូវដឹងពីឫសគល់របស់ ផងែដរ។ 

 

រដ្ឋជសមជិករបស់ អ.ស.ប ទងំអស់ បនទទួល គ ល់ជឯកចឆន័ទថ ករករពរសិទធិ និងេសរភីពរបស់
មនុស   គឺជបុេរលកខខណ្ឌ ៃនយុទធ ្រស្តមន្របសិទធិភព កនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងេភរវកមម។ េសចក្តី
សេ្រមចចិត្តរបស់្រកុម្របឹក សន្ដិសុខ ឆន ១ំ៩៦៣ ែចងថ េភរវកមមនឹងមនិ ច្រតូវបនយកឈនះបន េ យ
កម្ល ងំេយធ វធិនករអនុវត្តចបប ់និង្របតិបត្ដិករេសុើបករណ៍សមង ត ់ែតប៉ុណ្ណឹ ងបនេឡើយ។ 
  
“េ យករេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិមនុស យ៉ងសកមម  រដ្ឋននរមួចំែណកដល់ករទប់ ក តអំ់េពើេភរ
វកមមកនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងមយួ េដើមបេី ះ្រ យឫសគល់របស់ខ្លួន និងក ្ត និភយ័េផ ងៗ” អនកជំនញ
ករបនមន្រប សនដូ៍េចនះ េ យកតសំ់គល់ថ េនះគឺជ ម រតីៃនយុទធ ្រស្ត ្របឆងំនឹងេភរវកមមពិភព
េ ករបស់ អ.ស.ប ែដលបនបញជ កជ់ថមកីលពីេពលថមីៗ េនះ េនឆន ២ំ០១៤។ យុទធ ្រស្តេនះ សងកតធ់ងន់
ថ វធិនករ មយួែដលបនអនុមត័េ យរដ្ឋនន េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងេភរវកមម ្រតូវែតេគរព ម
កតព្វកិចចរបស់ខ្លួន េ្រកមចបបអ់ន្តរជតិ ជពិេសស សិទធិមនុស អន្តរជតិ សិទធិជនេភៀសខ្លួន និងចបប់
មនុស ធម។៌ 

 

“ េនះមនិែមនជបញ្ហ ែតមយួគត ់អំពីធមម នុរូបភពេនះេទ កជ៏បញ្ហ អំពីករបងក រ្របកបេ យ្របសិទធភព
” អនកជំនញឯក ជយបនមន្រប សនដូ៍េចនះ។ “ករេគរពនីតរិដ្ឋ និងករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីព
ជមូល ្ឋ ន គឺសំខនច់បំចក់នុងករផ្តល់ជេ្រមើសែដល ចទទួលយកបន ដល់អនកែដល េបើមនិដូេចនះេទ ច
នឹងងយទទួលយកករេ្រជើសេរ ើសរបស់េភរវករ និងចំេពះករេធ្វើបដិវត្ត”។ 
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អនកជំនញ អ.ស.ប បនគូសបញជ កថ់ យុទធ ្រស្តទងំ យ ែដលរងឹម ំមនលកខណៈទូលំទូ យ 
និងមននិរន្តរភព កនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងេភរវកមម កត៏្រមូវឲយមនករទទលួ គ ល់អំពីករឈចឺបរ់បស់ជន
រងេ្រគះៃនអំេពើេភរវករផងែដរ។ រដ្ឋនន គួរែតទទួលយកកតព្វកិចចពិេសសេនះ ចំេពះជនរងេ្រគះៃនអំេពើ 
េភរវកមម សំេ ផ្តល់សំណងសមរមយដល់ជនរងេ្រគះេ យអំេពើេភរវកមមទងំអស់ ែដលេកើតមនេនេលើទឹក
ដីរបស់ខ្លួន េ យមនិគិតថពួកេគជម្រន្តី ធរណៈ ឬកម៏និែមន ែដល្រតូវបនរកេឃើញថមនកំហុស្រតង់
ចំណុចអ្វីមយួ។ 
 
“ េដើមបទីមទរឲយជនរងេ្រគះ ទទួលបនទុកភស្តុ ងៃនកំហុសពីខង ជញ ធរ ធរណៈ េនេពលែដលភស្តុ
ងទងំអស់ សថិតេនកនុងៃដរបស់រដ្ឋ េហើយភគេ្រចើនៃនភស្តុ ងទងំេនះ ្រតូវបនេគេធ្វើចំ តថ់ន ក ់

េ យមនិ្រតឹម្រតូវ អយុត្តធិម ៌និងអមនុស ធម”៌ អនកជំនញករបនកតសំ់គល់ដូេចនះ។ 

 
“ករឈចឺបរ់បស់ជនរងេ្រគះ មនិគួរ្រតូវបនេ្របើ្របស់ខុស េ យករយកេធ្វើជេលស េដើមបបីដេិសធសិទធិ
របស់អនកែដលសង យ័ពីអេំពើេភរវកមម េដើមបបីង្ហ ញអំពីភព្រតឹម្រតូវៃនវធិនបនទ ន ់រមួទងំករេ្របើ្របស់
អំ ច្របតិបត្តិហួសេហតុ និងមនិសមម្រត ករប្រងក បសកមមភព្របឆងំេ យសន្តិវធិី្រសបចបប ់ឬ
ស្រមបេ់គលេ នេយបយរតិតបតិដៃទេផ ងេទៀត”  អនកជំនញករបនបែនថមដូេចនះ។ 

  
“េនះបែនថមេទេលើរង្វងដ់ក៏ច វ ៃនអំេពើេភរវកមម េ យរមួចំែណកដល់ករេធ្វើឲយបតភ់ពជមនុស ៃន 
ជនរងេ្រគះេ យអំេពើេភរវកមម” អនកជំនញករបនកតសំ់គល់ដូេចនះ។ “ករេគរពពិត្របកដ ចំេពះមនុស
ជតិៃនជនរងេ្រគះ ត្រមូវថ ករករពរសិទធិមនុស មនិ្រតូវឲយមនករកតប់នថយសិទធិមនុស េឡើយ” អនក
ជំនញករឯក ជយបនមន្រប សនដូ៍េចនះ េ យផ្តល់ជអនុ សនថ៍ រដ្ឋទងំ យឈនេទរកករអនុ
មត័លិខិតុករណ៍អន្ដរជតិជក់ កម់យួ ែដលែចងអំពីសិទធិរបស់ជនរងេ្រគះៃនអំេពើេភរវកមម និងកតព្វកិចច
ពកព់ន័ធរបស់រដ្ឋទងំេនះ។ 
 
ចប ់ 
 
អនកជំនញករឯក ជយគជឺែផនកមយួៃនអ្វែីដលេគ គ ល់ថជនីតវិធិពិីេសសរបស់្រកុម្របកឹ សិទធិមនុស ។ 
នតីវិធិពីេិសស ( ថ បន័ដធំ៏បំផុតមយួៃនអនកជំនញករឯក ជយេនកនុង្របពន័ធអងគករសហ្របជជតិ) គជឺ
េឈម ះទូេទៃនយន្តករឃ្ល េំមើលនងិែស្វងរកករពតិឯក ជយរបស់្រកុម្របកឹ េនះ ែដលេលើកអំពី ថ នភព
របស់្របេទសមយួជក់ ក ់ឬ មវស័ិយនមីយួៗេន្រគបតំ់បនទ់ងំអស់ៃនពិភពេ ក។ អនកជំនញករ
របស់នតីវិធិពីេិសស េធ្វើករឈរេលើេគលករណ៍សម័្រគចតិ្ត ពួកគតម់និែមនជបុគគលិក អ.ស.ប េទ េហើយក៏
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មនិទទួល្របកេ់បៀវត រស៍្រមបក់រងររបស់ពួកគតែ់ដរ។ ពួកគតេ់ធ្វើករឯក ជយពរី ្ឋ ភបិល ឬអងគករ
មយួ េហើយបេំរ ើករកនុងសមតថភពបុគគលផទ ល់របស់ពួកគត។់ 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx 
 

េដើមបែីឆកេមើលយុទធ ្រស្តសកល្របឆងំនងឹេភរវកមមរបស់ អ.ស.ប ឆន ២ំ០០៦ ៖ 
http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml 
 
េដើមបី នរបយករណ៍ស្តីពីករបងក រអេំពើហិង ែដលបន្រប្រពឹត្តេ យេ្របើេឈម ះ សន ែដលបនចង
្រកងេ យអនក យករណ៍ពេិសសស្តីពេីសរភីពខងជេំនឿ សន (A/HRC/28/66)៖  
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Pages/ListReports.aspx  

 
ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម និងសំេណើ ពត័ម៌ន សូមទកទ់ងមក ៖ េលស ន្រដូ ម៉រ ៉  (Alessandro Marra) មរយៈ
ទូរស័ពទេលខ (+៤១ ២២ ៩២៨ ៩៨៧០ / អីុេមល៉ amarra@ohchr.org) ឬសរេសរេទកន ់srct@ohchr.org. 

 
សំ បក់រ កសួរពត័ម៌នពកព់ន័ធនឹងអនកជំនញករឯក ជយដៃទេទៀតរបស់ អ.ស.ប សូមេម ្ត ទកទ់ងមក េឈម ះ 
េបៀ៊ សីុ យ៉ (Xabier Celaya) សិទធិមនុស  អ.ស.ប – អងគភពពត័ម៌ន មរយៈទូរស័ពទេលខ (+៤១ ២២ ៩១៧ 
៩៣៨៣ / អីុេមល៉ xcelaya@ohchr.org)  
 
សិទធមិនុស  អ.ស.ប ែស្វងយល់ពីេយើង េលើប ្ត ញពត័ម៌នសងគម ៖  
 

េហ្វសប៊កុ៖ https://www.facebook.com/unitednationshumanrights 

ទ្វតីធឺ៖ http://twitter.com/UNrightswire 

េ គ ហគលី៖ Google+ gplus.to/unitednationshumanrights 

យូធូប៖ http://www.youtube.com/UNOHCHR 

 
ែឆកេមើលលិបិ្រកមសិទធមិនុស ជសកល៖ http://uhri.ohchr.org/en 

 
 
 

 


