
 
 

អ្នកជនំាញ អ្.ស.ប មានប្បសាសនថ៍ា ការកកកប្បរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៅកម្ពុជានធវើឲ្យប ៉ះពាល់ដ្ល់លទ្ធបិ្បជាធបិនេយ្យ 
 

ទ្ីប្កុងហ្ុ៊ឺកែវ (២០ កុម្ភៈ ២០១៨) – អ្នកជំនាញសិទ្ិធម្នុស្ពីររបូរបស់ អ្.ស.ប បានសកម្ែងកងវល់យ ងខ្ល ងំ
ចំនពា៉ះសំនែើ កកកប្បរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា កដ្លនឹងអាចដាកក់ប្ម្េិយ ងខ្ល ងំនៅនលើលទ្ធិប្បជាធិបនេយ្យនៅម្ុនការ
នបា៉ះននន េជាេិនៅនន នំន៉ះ និងនៅនពលអ្នាគេ។ 
 

នបើតាម្ប្បសាសនរ៍បស់អ្នកជនំាញ ការកកកប្បនន៉ះប្ពម្ទងំសំនែើ កកកប្បនស្ងៗនទ្ៀេ ចនំពា៉ះចាបជ់ាេ ិរមួ្បញ្ចូ ល
ទងំបទ្បបញ្ញេែិសែីពីការប្បមាថប្ព៉ះម្ហាក្ប្េ កដ្លប្េូវចាេទុ់្កថាជាអ្ំនពើខុសចាប ់ប្េវូបានអ្នុម្េ័នដាយ្សភា
ជានទ់បនៅថ្ថៃទ្ី១៤ កខកុម្ភៈ នពាលគ៊ឺមានរយ្ៈនពលប្េឹម្កេ ១២ ថ្ថៃប ុន ណ្ ៉ះ បនាា បព់ីទ្សីែីការគែៈរដ្ឋម្ន្រនែី   
អ្នុម្េ័យ្ល់ប្ពម្។ សំនែើ កកកប្បនន៉ះ នាឲំ្យមានហានិភយ័្ធៃនធ់ៃរទកទ់្ងនឹងការរនំោភចាបសិ់ទ្ធមិ្នុស្។ 
 

«បទ្បបញ្ញេែិសែីពីការប្បមាថប្ព៉ះម្ហាក្ប្េ មានវសិម្េិភាពជាម្យួ្នឹងកាេពវកចិចនោរពសិទ្ធិម្នុស្របស់ប្បនទ្ស
កម្ពុជា នប្កាម្ចាបសិ់ទ្ធិម្នុស្អ្នែរជាេិ នដាយ្សារបទ្បបញ្ញេែិនន៉ះ បានចាេទុ់្កការអ្នុវេែប្សបចាបនូ់វនសរភីាព
កនុងការបនញ្ចញម្េិនយបល់ថាជាបទ្នលមើសប្ពហមទ្ែឌ » នន៉ះនបើតាម្ប្បសាសនរ៍បស់អ្នកប្សី រ  ូ្ សមីេ អ្នករាយ្
ការែ៍ពិនសសអ្ងគការសហប្បជាជាេិសែីពសីាា នភាពសិទ្ិធម្នុស្នៅកម្ពុជា និងនោក នដ្វេី ខ្យ្ អ្នករាយ្
ការែ៍ពិនសសរបស់ អ្.ស.ប សែីពីការនលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិនសរភីាពកនុងការបនញ្ចញម្េិ និងនយបល់។ 

 

«នលើសពីនន៉ះនទ្ៀេ សំនែើ វនិសាធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នន៉ះ បាននប្បើប្បាស់ពាកយនពចនម៍្យួ្ចំនួនកនុងនយ័្ទូ្ោយ្
កដ្លគួរកេប្េូវបាននប្បើប្បាស់ភាសាជាកច់ាស់ជាងនន៉ះបកនាម្នទ្ៀេ នដ្ើម្បបីំនពញតាម្បទ្ដាឋ នអ្នែរជាេិ និងនជៀស
វាងហានិភយ័្កដ្លអាចនកើេមានចំនពា៉ះនសរភីាពកនុងការបនញ្ចញម្េិ»។ 
 

កសនកម្យួ្ចំននួថ្នកងវល់កដ្លបាននលើកន ើងនដាយ្អ្នករាយ្ការែ៍ពិនសស រមួ្មានលកខខែឌ េប្ម្ូវកដ្លបាននសនើ
ន ើងសប្មាបគ់ែបក្ននយបាយ្ និងបុគគលទងំឡាយ្ ប្េូវ «េម្កល់សលប្បនយជនជ៍ាេិជាធំ» នហើយ្ម្យួ្នទ្ៀេ 
គ៊ឺប្បនងំនឹង «ការនប្ជៀេកប្ជកពីបរនទ្ស»។ 
 

កនុងចំន្ម្ការកកកប្បទងំននា៉ះកម៏ានបទ្បបញ្ញេែិកដ្លនបើកចំហលទ្ធភាពឲ្យមានការពយួរ ឬដ្កហូេសិទ្ធិនបា៉ះ
ននន េរបស់ប្បជាពលរដ្ឋសងកដ្រ។ 
 



«សិទ្ធិចូលរមួ្កនុងសកម្មភាពននយបាយ្ និងនសរភីាពកនុងការបនញ្ចញម្េិ មានសារៈសំខ្នជ់ាពិនសសកនុងដ្ំនែើ រ
ការនបា៉ះននន េ នហើយ្អាជាា ធរមានទ្ំនួលខុសប្េូវ កនុងការធានាថា បុគគល គែបក្ននយបាយ្ និងប្បពន័ធ
ស្ពវសាយ្នានា អាចដ្ំនែើ រការនដាយ្ម្និប្េូវបានដាកន់ទសទ្ែឌ »។ 
 

កាលពីនន មំ្ុន េុោការកំពូលបានប្បកាសដាកគ់ែបក្សនន្រ គ្ ៉ះជាេិកម្ពុជា(គសជក) ឲ្យនៅនប្ៅចាប ់តាម្
សំនែើ របស់រដាឋ ភបិាល បនាា បព់ីនម្ដ្ឹកនាគំែបក្នន៉ះ គ៊ឺនោក កឹម្ សុខ្ ប្េូវបានចាបខ់លួនពបីទ្កបេជ់ាេិ។ 
 

សរបុម្ក មានមាប្តាចំននួ៥ ថ្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញ  អាចនឹងប្េូវបានកកកប្ប ប្ពម្ជាម្យួ្នឹងបទ្បបញ្ញេែិម្យួ្ចំននួថ្នចាប់
សែីពីការនរៀបចំ និងការប្បប្ពឹេែនៅថ្នប្កុម្ប្បឹកាធម្មនុញ្ញ។ 
 

បទ្នលមើសថមីកដ្លបាននសនើន ើង សែីពីការប្បមាថប្ព៉ះម្ហាក្ប្េ នឹងប្េូវសែនាា នទសដាកព់នធនាោររហូេដ្ល់ ៥ នន  ំ
និងពិនយ័្ជាប្បាករ់ហូេដ្ល់ ១០ ោននរៀល ចំនពា៉ះ «វាចា កាយ្វកិារ សំនែរ គំនូរ ឬវេាុ» កដ្ល «ប ៉ះពាល់ដ្ល់
នសចកែីថ្ថលថនូរ» របស់ប្ព៉ះម្ហាក្ប្េ។ អ្ងគការទងំឡាយ្្កដ្លប្េូវបានរកន ើញថាមានពិរទុ្ធភាព អាចនឹងប្េូវ
បានរោំយ្ ដាកឲ់្យសាិេនប្កាម្ការប្េួេពិនិេយតាម្សលូវេុោការ ហាម្ឃាេម់្និឲ្យនធវើសកម្មភាព បិទ្ការយិល័យ្ 
ឬ របឹអ្ូសយ្កម្ូលនិធិ និងប្ទ្ពយសម្បេែិរបស់អ្ងគការននា៉ះ។ 
 

អ្នកជំនាញបានមានប្បសាសនថ៍ា «នយ្ើងអ្ំពាវនាវដ្ល់រដាឋ ភបិាលកម្ពុជា សូម្នធវើការវាយ្េថ្ម្លន ើងវញិឲ្យបានម្ុ៊ឺង
មា េ ់និងហមេច់េន់ៅនលើនសចកែីនប្ពៀងវនិសាធនកម្មទងំនន៉ះ នដ្ើម្បធីានាថាបទ្បបញ្ញេែទិងំនន៉ះ មានលកខែៈ
ប្សបតាម្ចាបន់ិងបទ្ដាឋ នសិទ្ធិម្នុស្អ្នែរជាេ»ិ ។ 
 

«សាធារែជន គួរប្េូវបានពនិប្ោ៉ះនយបល់ និងសែល់នពលនវោ នដ្ើម្បពីិភាកានដាយ្នសរអី្ំពីការនធវើវនិសាធនកម្ម
នន៉ះ ជាពិនសសនៅនពលកដ្លមានសំនែើ ម្យួ្ចនំួនទកទ់្ងនឹងការកកកប្បរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ ការខវ៉ះការពិនប្ោ៉ះ
នយបល់ជាសាធារែៈនានពលបចចុបបនន គ៊ឺជាកែីកងវល់ម្យួ្»។ 
 

អ្នកប្សី សមីេ បានផ្លល ស់បែូរទ្ស្នៈរបស់ោេយ់ ងលម្អេិ ជាម្យួ្នឹងរដាឋ ភបិាលកម្ពុជា។ 
 

នៅកនុងកខេុោ កនលងម្ក អ្នកប្សីបាននប្កើនរលឹំកថា លទ្ធបិ្បជាធិបនេយ្យនៅកនុងប្បនទ្សកម្ពុជា កំពុងសាិេនៅ
នប្កាម្ការគំរាម្កំកហង បនាា បព់ីចំ្េន់ៅនលើគែបក្ប្បនងំ។ 

  
ចប ់
 



សាន្រសាែ ចារយ រ  ូ្ សមីេ (ចប្កភពអ្ងន់គលស) ប្េូវបានប្កុម្ប្បឹកាសិទ្ធិម្នុស្ អ្.ស.ប កេងតាងំជាអ្នករាយ្ការែ៍ពិនសសសែី
ពីសាា នភាពសិទ្ធិម្នុស្នៅកម្ពុជាកនុ ងកខមី្នា នន ២ំ០១៥ ។ នោក នដ្វដី្ ខ្យ្ (សហរដ្ឋអានម្រកិ) ប្េូវបានប្កុម្ប្បឹកាសិទ្ធិ
ម្នុស្អ្.ស.ប កេងតាងំជាអ្នករាយ្ការែ៍ពិនសសសែី ពីការនលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិនសរភីាពកនុ ងការបនញ្ចញម្េិនិង
នយបល់ កនុ ងកខសីហា នន ២ំ០១៤។ 

អ្នករាយ្កាែ៍ពិនសស ពួកោេ់គ៊ឺជាកសនកម្យួ្ថ្នអ្វីកដ្លនគសាគ ល់ថាជានីេិវធីិពិនសសរបស់ប្កុម្ប្បឹកាសិទ្ធិម្នុស្។ នីេិវធីិ
ពិនសស (សាា បន័ដ្ធ៏ំបំសុេម្យួ្ថ្នអ្នកជនំាញឯករាជយនៅកនុ ងប្បពន័ធសិទ្ធិម្នុស្ អ្.ស.ប) គ៊ឺជាន ម្ ៉ះទូ្នៅម្យួ្ថ្នយ្នែការឃាល ំ
នម្ើល និងកសវងរកការពិេឯករាជយរបស់ប្កុម្ប្បឹកានន៉ះ។ អ្នកកាន់អាែេែិនីេិវធីិពិនសស គ៊ឺជាអ្នកជនំាញឯករាជយ កដ្លប្កុម្
ប្បឹកាសិទ្ធិម្នុស្បានកេងតាងំន ើង នដ្ើម្បីនធវើការ្រពាកព់ន័ធសាា នភាពសិទ្ធិម្នុស្របស់ប្បនទ្សម្យួ្ជាក់ោក់ ឬបញ្ហា សិទ្ធិ
ម្នុស្តាម្វស័ិយ្នីម្យួ្ៗនៅប្គបេ់ំបនទ់ងំអ្ស់ថ្នពិភពនោក។ ពួកោេមិ់្នកម្នជាបុគគលិក អ្.ស.ប នទ្ នហើយ្នធវើការឯក
រាជយពីរដាឋ ភិបាល និង អ្.ស.ប។ ពួកោេប់ំនរ ើការកនុ ងសម្េាភាពបុគគលផ្លា ល់របស់ខលួ ន នហើយ្មិ្នទ្ទ្ួលប្បាក់នបៀរវេ្រន៍លើ
ការ្រនន៉ះន ើយ្។ 
 

ពិនិេយនម្ើលរបាយ្ការែ៍របស់អ្នករាយ្កាែ៍ពិនសសសែី ពីប្បនទ្សកម្ពុជា។ 
 

សិទ្ធិម្នុស្ អ្.ស.ប នគហទ្ំព័រសប្មាប់ប្បនទ្ស៖ កម្ពុជា 
 

សប្មាបព់េ័៌មានបកនាម្ និងការសាកសួរពេ័ម៌ាននស្ងៗសូម្ទកទ់្ងម្ក៖ 

អ្ុីសា៊ឺ រ ឡា ំ(Esther Lam)តាម្រយ្ៈទូ្រស័ពានលខ៖ +៤១ ២២ ៩២៨៩១០៨ ឬ អ្ុីកម្ ល elam@ohchr.org 

អាហ្ីុន តាដ្ឌីនី (Azin Tadjdini) តាម្រយ្ៈទូ្រស័ពានលខ៖ +៤១ ២២៩១៧៩៤០០ ឬ អ្ុីកម្ ល atadjdini@ohchr.org 

 
សប្មាបក់ារសាកសួរពេ័៌មានពាកព់ន័ធនឹងអ្នកជនំាញការឯករាជយដ្ថ្ទ្នទ្ៀេរបស់ អ្.ស.ប សូម្ទកទ់្ង៖ 
នោក នហ្រ ៊ឺមី្  ូរងស៍់ (Jeremy Laurence) សិទ្ធិម្នុស្ អ្.ស.ប – អ្ងគភាពប្បពន័ធស្ពវសាយ្ តាម្រយ្ៈទូ្រស័ពានលខ៖ +
៤១ ២២ ៩១៧ ៩៣៨៣ ឬ អ្ុីកម្ ល jlaurence@ohchr.org 

 

នន ២ំ០១៨ នន៉ះ គ៊ឺជាខួបនលើកទី្៧០ ថ្ននសចកែីប្បកាសជាសកលសែី ពីសិទ្ធិម្នុស្ កដ្លអ្ងគការសហប្បជាជាេិបានអ្នុម្េ័
នៅថ្ថៃទី្១០ កខធនូ  នន ១ំ៩៤៨។ នសចកែីប្បកាសជាសកលនន៉ះជាបលំ់ដាបថ់ាន កពិ់ភពនោក កសនកខ្ងអ្េាបទ្កដ្លប្េូវបានបក
កប្បជា ៥០០ ភាសា នដាយ្កសអកនលើនោលការែ៍ប្គឹ៉ះកដ្លថា «ម្នុស្ប្គបរូ់បនកើេម្កមាននសរភីាព និងសម្ភាពខ្ងនសច
កែីថ្ថលថនូ រនិងសិទ្ធិ»។ នោលការែ៍ប្គឹ៉ះនន៉ះ សាិេនៅជាម្យួ្ម្នុស្ប្គបរូ់ប ជានរៀងរាល់ថ្ថៃ។ នដ្ើម្បីនោរពខួបនលើកទី្៧០ ថ្ន      
ឯកសារមានឥទ្ធិពលដ្៏វនិសសវសិាលនន៉ះ និងនដ្ើម្បីរកានោលការែ៍នន៉ះកុំឲ្យបាេប់ង ់នយ្ើងសូម្នសនើឲ្យម្នុស្ប្គបរូ់បនៅ
នលើពិភពនោក នប្កាកឈរន ើង នដ្ើម្បីសិទ្ធិម្នុស្៖  www.standup4humanrights.org 
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