
 
កម្ពុជា៖ អ្នកជនំាញអ្.ស.ប ជរំញុឲ្យរដ្ឋា ភបិាលចាបយ់កកាលានុវត្តភាពចុងក្រកាយ 

សរាបក់ារក្បាោះក្នន ត្ “ពតិ្របាកដ” 
 

ទីរកុងហ្ុ៊ឺណែវ (ថ្ងៃទ៣ី០ ណែក្ម្សា នន ២ំ០១៨) – អ្នកជនំាញអ្.ស.ប ានរបសាសនថ៍ា ក្ដើម្បធីានាឱ្យាន
របជាធិបក្ត្យយពហុបក្ពិត្របាកដក្ៅកម្ពុជាណដលក្ោរពសិទធិចូលរមួ្របស់របជាពលរដា រដ្ឋា ភបិាលរត្ូវណត្ក្ដ្ឋោះ
ណលងក្ម្ដឹកនាគំែបក្របនងំណដលកំពុងជាបឃំុ់ជាបនាា ន ់និងលុបក្ចាលការហាម្ឃាត្ស់ាជិកគែបក្
របនងំកនុងការចូលរមួ្ការក្បាោះក្នន ត្ជាត្ិក្ៅថ្ងៃទ២ី៩ ណែកកកដ្ឋ។  
 

អ្នករសី រ  ណូា សមីត្ អ្នកជំនាញឯករាជយម្យួរបូណដលរត្ូវបានរកុម្របឹកាសិទធិម្នុស្ ណត្ងតងំឲ្យតម្ឃាល កំ្ម្ើល 
ក្ម្ើលសាា នភាពសិទិធម្នុស្ក្ៅកម្ពុជា បានានរបសាសនថ៍ា “ការក្បាោះក្នន ត្ម្យួម្និអាចកាល យជាការក្បាោះ
ក្នន ត្ពិត្របាកដបានក្ទរបសិនក្បើគែបក្របនងំដធ៏ំម្យួរត្ូវបានរារាងំម្និឲ្យចូលរមួ្”។ កាលពីថ្ងៃ ចនា  
គែៈកាម ធិការជាត្ិក្រៀបចំការក្បាោះក្នន ត្ បានចាបក់្្តើម្ដំក្ែើ រការចុោះក្ ម្ ោះគែបក្នក្ោបាយក្ៅកនុង 
រយៈក្ពលពីរសបាត ហ៍ សរាបក់ារក្បាោះក្នន ត្។ 
 

ក្លាករសីសមីត្បានានរបសាសនថ៍ា “អ្នកណដលរគបរ់គងរបក្ទសបចចុបបននក្ៅានឱ្កាសចុងក្រកាយម្យួ ក្ដើម្បី
បណងែរទិសក្ៅបចចុបបនន ក្ហើយងាកក្ៅរកគនលងរបជាធិបក្ត្យយពហុបក្ និងការក្បាោះក្នន ត្ពិត្របាកដណដលាន
ណចងក្ដ្ឋយរដាធម្មនុញ្ញ  - ក្ដ្ឋយធានាឲ្យានការរបកួត្របណជងក្ដ្ឋយក្សមើភាពោន សរាបគ់ែបក្នក្ោបាយ
ទងំអ្ស់”។ 
 

កាលពីណែវចិឆិកាកនលងក្ៅក្នោះ គែបក្សក្គងារ ោះជាត្ិណដលជាគែបក្របនងំដធ៏ំម្យួ រត្ូវបានរលំាយក្ហើយ
សាជិកចំនួន ១១៨ នាកថ់្នគែបក្ក្នោះ រត្ូវបានហាម្ឃាត្ម់្និឲ្យក្ធែើសកម្មភាពនក្ោបាយសរាបរ់យៈ
ក្ពល ៥ នន ។ំ អាសនៈទងំអ្ស់របស់គែបក្ក្នោះ ទងំក្ៅថាន កថ់ាន កជ់ាត្ិ និងថាន កក់្រកាម្ជាត្ិ រត្ូវបានណបង
ណចកក្ៅឲ្យសាជិកទងំឡាយ (ម្កពីគែបក្កានអ់្ណំាច និងគែបក្ក្្្ងក្ទៀត្) ណដលម្និរត្ូវបានរបជា
ពលរដាក្បាោះក្នន ត្ឱ្យ។ 
 

ក្ម្ដឹកនាគំែបក្សក្គងារ ោះជាត្ិណដលរត្ូវបានក្គរលំាយ គ៊ឺក្លាក កឹម្ សុខា រត្ូវបានឃំុែលួន ចាបត់ងំពីណែកញ្ញញ  
ក្ហើយបចចបបននោត្ក់្ៅបនតជាបព់នធនាោរក្ៅក្ ើយពីបទអ្ំក្ពើកបត្ជ់ាត្ិពាកព់ន័ធនឹងការអ្តា ធិបាយណដលោត្់
បានបាននិោយក្ៅកនុងនន ២ំ០១៣ សតីពីយុទធសាគសតនក្ោបាយថាន កម់្ូលដ្ឋា នរបស់ោត្ ់ក្ដើម្បរីបណជងជាម្យួរ
ដ្ឋា ភបិាលបចចុបបនន។ អ្ត្ីត្របធានគែបក្ក្នោះាន កក់្ទៀត្ គ៊ឺក្លាក សម្ រង្ុ ីកំពុងរស់ក្ៅនិរក្ទសែលួនក្ៅឯ
ក្រៅរបក្ទស បនាា បព់ីោត្រ់ត្ូវបានក្គបតឹងក្ចាទរបកានព់ាកព់ន័ធនឹងសំែំុក្រឿងម្យួចំនួនក្ៅរបក្ទសកម្ពុជា។ 
 

សាជិកនិងអ្នកោរំទជាក្រចើនក្ទៀត្ថ្នគែបក្សក្គងារ ោះជាត្ិ បានក្ភៀសែលួន្ងណដរក្ៅក្រៅរបក្ទស ក្ដ្ឋយ 
ភយ័ខាល ចានការចាបែ់លួន និងការក្បៀត្ក្បៀនក្្្ងៗ។ អ្នកែលោះបានជាបព់នធនាោរ្ងណដរ ជាម្យួអ្ត្ីត្ក្ម្ដឹកនាំ
គែបក្នក្ោបាយដថ្ទក្ទៀត្ រាបទ់ងំក្លាក ញឹក ប ុនថ្ៃ (គែបក្ណែមររបួរមួ្ជាត្)ិ និងក្លាក សួន ក្សររីដ្ឋា  
(គែបក្អ្ំណាចណែមរ)។ 
 

ក្បើក្ទោះជាានកងែល់អ្ំពីភាពម្និរបរកត្ីកក៏្ដ្ឋយ កគ៏ែបក្សក្គងារ ោះជាត្ិបានឈ្នោះការក្បាោះក្នន ត្ក្ដ្ឋយទទួល
សំក្ ងោរំទ ជាង ៤៤ ភាគរយ ក្ៅកនុងការក្បាោះក្នន ត្ជាត្ិកាលពីនន ២ំ០១៣ ក្ហើយជាគែបក្របនងំណត្



ម្យួគត្ក់្ៅកនុងសភាជាត្ិណដលានអាសនៈ ៥៥ កនុងចំក្ណាម្អាសនៈទងំអ្ស់ចំនួន ១២៣។ គែបក្ស
ក្គងារ ោះជាត្ិបានទទួលសំក្ ងក្នន ត្ជិត្ ៤៤ ភាគរយ ក្ៅកនុងការក្បាោះក្នន ត្ឃំុ-សងាក ត្ ់ក្ៅណែម្ងុិនា នន ំ
២០១៧។ 
 

រដ្ឋា ភបិាលកប៏ានរតឹ្បនតងឹក្លើសងរម្សីុវលិ និងរបពន័ធ្្ពែ្ ាយតម្រយៈការបិទ នងិផ្អា កសកម្មភាពរបស់អ្ងរ
ការម្និណម្នរដ្ឋា ភបិាល និងរកុម្ហ ុនរបពន័ធ្្ពែ្ ាយចនំនួបនួ ឬរបា ំនិងកែំត្ម់្ុែសញ្ញញ ក្លើបុគរលម្យួ
ចំនួនណដលក្ធែើការឱ្យអ្ងរការទងំក្នាោះ។ 
 

“របជាជនកម្ពុជាទងំអ្ស់ានសិទិធជណជកពិភាកាោន ក្ដ្ឋយចំហអ្ំពីកចិចការនក្ោបាយ, របពន័ធ្ ្ពែ្ាយរត្ូវ
ណត្បានអ្នុញ្ញញ ត្ឲ្យពិនតិ្យពិចយ័ និងរោិះគន ់កដូ៏ចជាជូនពត័្ា៌នឲ្យដល់សាធារែជន ក្ហើយសងរម្សីុវលិ 
រពម្ទងំអ្ងរការម្និណម្នរដ្ឋា ភបិាល គួរណត្រត្ូវបានជរម្ុញក្លើកទឹកចិត្តឲ្យក្ដើរត្ួនាទោី ងសកម្មក្ៅកនុងកិចចការ
រដា” ក្នោះក្បើតម្របសាសនរ៍បស់អ្នករសីសមីត្។ 
 

“របជាធិបក្ត្យយក្សរពីហុបក្ គ៊ឺជាលកខែែឌ រគឹោះ សំខានច់ាបំាច ់ និងជាបញ្ញត្តិណដលម្និអាចណកណរបបានក្ៅ
កនុងរដាធម្មនុញ្ញ ថ្នរបក្ទសកម្ពុជា”។ 
 

ចប ់
 
សាគសាត ចារយ រ  ូណា សមីត្ (ចរកភពអ្ងក់្គលស) រត្ូវបានរកុម្របឹកាសិទធិម្នុស្ អ្.ស.ប ណត្ងតងំជាអ្នករាយការែ៍
ពិក្សសសតី ពីសាា នភាពសិទធិម្នុស្ក្ៅកម្ពុជា កនុ ងណែមី្នា នន ២ំ០១៥។ 
 

អ្នករាយការែ៍ពិក្សស ពួកោត្់គ៊ឺជាណ្នកម្យួថ្នអ្ែីណដលក្គសារ ល់ថាជានីតិ្វធីិពិក្សសរបស់រកុម្របឹកាសិទធិម្នុស្។   
នីតិ្វធីិពិក្សស (សាា បន័ដធ៏ំបំ្ុត្ម្យួថ្នអ្នកជនំាញឯករាជយក្ៅកនុ ងរបពន័ធសិទធិម្នុស្ អ្.ស.ប) គ៊ឺជាក្ ម្ ោះទូក្ៅម្យួថ្ន
យនតការឃាល កំ្ម្ើល និងណសែងរកការពិត្ឯករាជយរបស់រកុម្របឹកាក្នោះ។ អ្នកកានអ់ាែត្តិនីតិ្វធីិពិក្សស គ៊ឺជាអ្នកជនំាញ   
ឯករាជយ ណដលរកុម្របឹកាសិទធិម្នុស្បានណត្ងតងំក្ ើង ក្ដើម្បីក្ធែើការងារពាកព់ន័ធនឹងសាា នភាពសិទធិម្នុស្របស់របក្ទស
ម្យួជាក់លាក ់ឬបញ្ញា សិទធិម្នុស្តម្វស័ិយនីម្យួៗ ក្ៅរគប់ត្ំបនទ់ងំអ្ស់ថ្នពិភពក្លាក។ ពួកោត្មិ់្នណម្នជា
បុគរលិក អ្.ស.ប ក្ទ ក្ហើយក្ធែើការឯករាជយពីរដ្ឋា ភិបាល និង អ្.ស.ប។ ពួកោត្ប់ំក្រ ើការកនុ ងសម្ត្ាភាពបុគរលផ្អា ល់របស់ 
ែលួ ន ក្ហើយមិ្នទទួលរបាកក់្បៀរវត្្រក៍្លើការងារក្នោះក្ ើយ។ 
 

ពិនិត្យក្ម្ើលរបាយការែ៍របស់អ្នករាយការែ៍ពិក្សសសតី ពីរបក្ទសកម្ពុជា។  
 

សិទធិម្នុស្ អ្.ស.ប ក្គហទំព័រសរាប់របក្ទស៖ កម្ពុជា 
 

សរាបព់ត័្៌ានបណនាម្ និងការសាកសួរពត័្ា៌នក្្្ងៗ សូម្ទកទ់ង៖ អ្នករសី អ្ុីសា៊ឺ រ ឡា ំ(Esther Lam) តម្រយៈ
ទូរស័ពាក្លែ៖ (+៤១ ៧៩ ៤៤៤ ៣៩៤០ ឬ អ្ុីណម្ ល elam@ohchr.org)៖ ក្លាក ា ន ់សុវណាា  (ក្លែទូរស័ពា  
+៨៥៥ ១៧ ៨៧៥ ៦០៧ ឬអ្ុីណម្ល៖ smann@ohchr.org) 
 

សរាបក់ារសាកសួរពត័្ា៌នពាកព់ន័ធនឹងអ្នកជនំាញឯករាជយដថ្ទក្ទៀត្របស់ អ្.ស.ប សូម្ទក់ទង៖ 
ក្ៅទីរកុងហ្ុ៊ឺណែវ៖ ក្លាក ក្ហ្រ ៊ឺមី្  ូរងស៍់ (Jeremy Laurence) សិទធិម្នុស្ អ្.ស.ប– អ្ងរភាពរបពន័ធ្្ពែ្ាយ 
តម្រយៈទូរស័ពាក្លែ៖ (+៤១ ២២ ៩១៧ ៩៣៨៣ ឬ អ្ុីណម្ល jlaurence@ohchr.org) 
 

នន ២ំ០១៨ ក្នោះ គ៊ឺជាែបួក្លើកទី៧០ ថ្នក្សចកតីរបកាសជាសកលសតី ពីសិទធិម្នុស្ ណដលអ្ងរការសហរបជាជាតិ្បាន 
អ្នុម្ត័្ក្ៅថ្ងៃទី១០ ណែធនូ  នន ១ំ៩៤៨។ ក្សចកតីរបកាសជាសកលក្នោះជាបលំ់ដ្ឋប់ថាន កពិ់ភពក្លាក ណ្នកខាងអ្ត្ាបទណដល
រត្ូវបានបកណរបជា ៥០០ ភាសា ក្ដ្ឋយណ្ាកក្លើ ក្ោលការែ៍រគឹោះណដលថា “ម្នុស្រគបរូ់បក្កើត្ម្កានក្សរភីាព និង
សម្ភាពខាងក្សចកតីថ្ងលងនូ រនិងសិទធិ”។ ក្ោលការែ៍រគឹោះក្នោះ សាិត្ក្ៅជាម្យួម្នុស្រគប់រូប ជាក្រៀងរាល់ថ្ងៃ។ ក្ដើម្បី
ក្ោរពែួបក្លើកទី៧០ ថ្នឯកសារណដលានឥទធិពលដ៏វកិ្សសវសិាលក្នោះ និងក្ដើម្បីរកាក្ោលការែ៍ក្នោះកុំឲ្យបាត្ប់ង ់
ក្យើងសូម្ក្សនើឲ្យម្នុស្រគបរូ់បក្ៅក្លើពិភពក្លាក ក្រកាកឈ្រក្ ើងក្ដើម្បីសិទធិម្នុស្៖  
www.standup4humanrights.org. 
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