
 

  

កម�ុជា៖ អ�កជំនាញកររបស់អ.ស.ប អំពវនាវឲ្យេដះែលងជាបនា� ន់

ដល់អ�កករពរសិទ�មិនុស្សទងំ្របារូំប 
 
ទី្រក�ងហ្ុសែឺណវ (២៤ ែខមករ ២០១៧) - ្រក�មអ�កជំនាញសិទ�ិមនុស្សរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិចំនួនពីរ

របូ នាៃថ�េនះ បានអពំវនាវដល់រជរដ� ភបិាលកម�ុជាឲ្យេដះែលងជាបនា� នដ់ល់អ�កករពរសិទ�ិមនុស្សទងំ

្របារំបូ ែដលបានឃំុខ�ួន កលពីែខឧសភា ឆា�  ំ២០១៦ ពបីទេចទទកទ់ងេទនឹងករផ�ល់ជំនួយដល់�ស�ីមា� ក់

ែដល្រត�វបានដកស់មា� ធេដយអង�ភាព្របឆាងំអំេពពុករលួយ ចំេពះករនិយាយកុហកអំពីករេចទ្របកន់

ែដលមនិែមនករពិតេនាះ។ ករេចទ្របកនេ់នះ្រត�វបានេគេមលេឃញថាជាេរឿងនេយាបាយ េហយកលពីែខ

វចិ�ិកឆា�  ំ២០១៦ ្រក�មករងរ អ.ស.ប ទទួលបន�ុកករឃំុខ�ួនេដយបំពន បានសេ្រមចថាករឃំុខ�ួនពួកេគគឺ
ជា “ករឃំុខ�ួនេដយបំពន”។ 
 
“ករេ្រប្របាស់នូវបទប្ប��ត�ិ្រពហ�ទណ� ជាេលសមយួេដម្បបី�ង� ប និងទបស់� តក់រអនុវត�នូវសិទ�ិេសរភីាព

្រសបច្បោបក់�ុងករសែម�ងមត ិនិងេដម្បបីំបទិសំេឡងអ�កករពរសិទ�ិមនុស្ស គឺមនិ្រសបនឹង មា្រត ១៩ ៃន

កតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិពលរដ� និងសិទ�ិនេយាបាយ (ICCPR) ែដល្របេទសកម�ុជាបានចុះហត�

េលខេនាះេទ” េនះេបតម្របសសនរ៍បស់អ�ករយករណ៍ពិេសសរបស់អ.ស.ប ស�ីពសី� នភាពសិទ�ិមនុស្ស

េនកម�ុជា អ�ក្រសី រ ៉ណូា ស�ីត។ 
 
អ�ក្រសី ស�ីត បានរលឹំកថា កលពីៃថ�ទី ១១ ែខឧសភា ឆា�  ំ២០១៦ ្រក�មអ�កជំនាញសិទ�ិមនុស្សរបស់អ.ស.ប* 

បានេផ�េសចក�ីអំពវនាវរមួគា� មយួេស�សំុឲ្យតមដនជាបនា� ន ់ជូនដល់រដ� ភបិាលកម�ុជា េលករណីរបស់  

'ម�ន�ីអដហុក ទងំ ៥ របូ' ែដលសំេណ សំុេនះមនិទនម់ានចេម�យេឆ�យតបេនេឡយរហូតមកទល់េពល

បច�ុប្បន�េនះ។ 

 

្រក�មអ�កជំនាញបានេស�សំុពត័ម៌ានលម�តិពីមូលដ� នគតយុិត�ិចំេពះករឃំុខ�ួនបគុ�លិកសិទ�ិមនុស្សបនួរបូរបស់

សមាគមអដហុក ករពរសិទ�ិមនុស្ស និងអភវិឌ្ឍនេ៍នកម�ុជា (អដហុក) ែដលមាន អ�ក្រសី លីម មុនី េលក 

នី វណ� ដ េលក នី សុខ នងិេលក យី សុខសន� ្រពមទងំអគ�េលខធិកររងគណៈកមា� ធិករជាតិេរៀបចំ

ករេបាះេឆា� ត និងជាអតតីបគុ�លិករបស់សមាគមនអដហុក េលក នី ចរយិា ផងែដរ។ 
 
ក�ុងេសចក�ីអំពវនាវរបស់ពួកេគ ្រក�មអ�កជំនាញរបស់អ.ស.ប កប៏ានជំរញុផងែដរឲ្យអជា� ធរ្របឹងែ្របងឲ្យ

អស់ពីសមត�ភាពេដម្បេីដះែលងអ�កករពរសិទ�ិមនុស្សទងំេនះ ្រសបតមកតព�កចិ�របស់្របេទសកម�ុជា

េ្រកមច្បោបសិ់ទ�ិមនុស្សអន�រជាតិ។ 
 



បនា� បព់ីមានករឃំុខ�ួអ�កទងំ ៥ របូ អ�កតសូ៊មតិសិទិ�មនុស្សបានេបកយុទ�នាករ្របចសំបា� ហ៍ ែដលមាន

េឈ� ះថា “ៃថ�ចន�ពណ៌េខ� ” េដម្បអីំពវនាវឲ្យមានករេដះែលងអ�កទងំ ៥ របូ េនាះ ែដលយុទ�នាករេនះ្រត�វ

បានអជា� ធរកម�ុជាហមឃាត ់េដយថាវជាករញុះញងឲ់្យមាន “បដិវត�នព៍ណ៌”។ ក�ុងចំេណាមអ�កទងំ ៥ 

របូេនាះ កម៏ានសកម�ជនសហគមនគ៍ឺ អ�ក្រសី េទព វន� ីែដលកលពីែខសីហ ្រត�វបានឃំុខ�ួន នងិេចទ

្របកន ់និងបនា� បម់កបានកតេ់ទស និងផ�នា� េទសកលពីែខក��  ឲ្យជាបព់ន�នាគារចំនួន្របាមំយួែខ ពបីទ 

“ញុះញងឲ់្យ្រប្រពឹត�បទឧ្រកិដ�”។ 
 
េលក្រសី ស�ីត បានសង�តធ់�នថ់ា “ក�ុងនាមជាភាគីៃន ICCPR កម�ុជាមានកតព�កិច�ក�ុងករេគារពេសរភីាព

ៃនករសែម�ងមតិ និងសិទ�ិទទួលបានសវនាករ្របកបេដយភាពយុត�ិធម ៌ែដលរមួប��ូ លនូវសវនាករ

្របកបេដយភាពយុត�ិធម ៌នងិភា� មៗ ក�ុងរយៈេពលសមេហតុផលមយួ ឬេដះែលងេដយសមេហតុផល”។ 
 
អ�ក្រសីបានមាន្របសសនឲ៍្យដឹងថា “េដយមានកិច�ខតិខ្ំរបឹងែ្របង និងធនធានយ៉ាងេ្រចន េដម្បេីធ�ឲ្យ

្របេសរេឡងនូវមុខងរៃន្របពន័�តុលករែដលបានចបេ់ផ�មេមលេឃញថាមានករល�្របេសរេឡងមយួចំនួន

េហយ ែតករល�្របេសរទងំអស់េនាះ មនិេឃញមានេលករណីទងំេនះេសះ” ។ “ពួកេគបានរងករខូចខត

បែន�មេទៀតសូម្បែីតជំហរៃន្របពន័�តុលករកម�ុជា ែដលេយាងតមករសិក្សោ រកេឃញថាមានករេគារព

យ៉ាងតចិបំផុតពសីធារណជនក�ុងចំេណាមស� បន័រដ�ទងំអស់”។  
 
“អ�កទងំ ៥ របូ េនាះ ្រត�វបានេគចបជ់ាចំណាបខ់� ងំ យូរ្រគប្់រគានេ់ហយ វដល់េពលេវលេដះែលងពួកេគ

េហយ” អ�កជំនាញបានមាន្របសសនដូ៍េច�ះ េដយបានបែន�មថា៖ “ដរបណាករតវ៉ក�ុងយុទ�នាករៃថ�ចន�

ពណ៌េខ� េនែត្រត�វេគហមឃាត ់្រក�មអ�កតវ៉្រត�វេគចបខ់�ួន និងផ�នា� េទស េហយករគំរមកំែហង្របឆាងំ

នឹងពួកេគមនិទនទ់ទួលយកបានេនាះ ករអះអងណាមយួែដលថាកម�ុជាេគារពសិទ�មិនុស្ស នឹង្រត�វេគេមល

េឃញថាជាករអម៉ាស់យ៉ាងខ� ងំ”។ 
 
ករអំពវនាវរបស់អ�ករយករណ៍ពិេសសក្៏រត�វបានអនុមត័ផងែដរេដយអ�កជំនាញខងសិទ�ិមនុស្ស េលក 

េលក េសតុងជី រ ៉ឡូង ់អដចូវ ី (Sètondji Roland Adjovi) ែដលបច�ុប្បន�ជា្របធាន្រក�មករងរអ.ស.បទ

ទួលបន�ុកករឃំុខ�ួនេដយបពំន ែដលកលពីែខវចិ�ិក ឆា�  ំ២០១៦ បានអំពវនាវឲ្យមានករេដះែលងជា

បនា� នដ់ល់ “ម�ន�ីអដហុកទងំ ៥ របូ” និងបានទទួលស� ល់សិទ�ិរបស់ពួកេគក�ុងករទទួលសំណង អនុេលម

តម ICCPR។ 
 
េលក Adjovi បានបែន�មថា “េនក�ុងមតិេយាបល់របស់ខ�ួនេលខ ៤៥/២០១៦ (កម�ុជា) ្រក�មករងរបានរក

េឃញថា ករដកហូតនូវសិទ�េិសរភីាពរបស់បុគ�លទងំេនាះគឺកំពុងស�ិតក�ុងចម�ល់េនេឡយេនាះ ែដលេនះ

ផ�ុយនឹងេសចក�ី្របកសជាសកលស�ីពីសិទ�ិមនុស្ស នងិកតកិស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិពលរដ� និងសិទ�ិ
នេយាបាយ គឺជាករបំពន”។ 



្រក�មអ�កជំនាញខងសិទ�ិមនុស្ស បានចូលរមួជាមយួសហគមនអ៍ន�រជាតិ និងអង�ករសង�មសីុវលិជាេ្រចន 

េដម្បអីំពវនាវឲ្យេដះែលងជាបនា� នដ់ល់អ�កទងំ ៥ របូ។ ពួកេគកប៏ានជំរញុផងែដរឲ្យរដ� ភបិាលធានាមុខ

ងរ្របពន័�តុលករឲ្យមានឯករជ្យពីអង�នីតិ្របតិបត�។ិ 

 

ចប ់
 

អ�ក្រសី ស�ស� ចរ្យ រ ៉ូណា ស�ីត ្រត�វបាន្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្សអ.ស.បែតងតងំក�ុងែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ ជាអ�ករយ
ករណ៍ពេិសសស�ីពសី� នភាពសិទ�មិនុស្សេនកម�ុជា។ េលក្រសី ស�ីត គឺជាស�ស� ចរ្យែផ�កសិទ�ិមនុស្សអន�រជាតិេន
ច្រកភពអងេ់គ�ស។ េលក្រសី បានបេ្រង�នច្បោបសិ់ទ�ិមនុស្សក�ុងនាមជាស�ស� ចរ្យទស្សនកិច�េន្របេទសចិន កម�ុជា 
និងកណាដ និងបានចំណាយេពលក�ុងនាមជាស�ស� ចរ្យទស្សនកិច�កិត�ិយសេន្របេទសវ៉ណាវទូ។សូមអនរបាយ
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