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កម្ពុជា៖ ក្កមុ្អ្នកជំនាញ អ្.ស.ប សម្ម្ែងកងវល់អំ្ពីសសរភីាពសារពត័ម៌ាន 

សៅម្នុការស ោះសនន ត 
 

ទីក្កុងហ្សមឺ្ែវ (១៥ ម្ថុិនា ២០១៨) - ក្កុម្អ្នកជំនាញសិទធិម្នុសស អ្.ស.ប  នអ្ំពាវនាវដល់អាជាា ធរកម្ពុជា
ឲ្យសោរព និងធានាសិទធិសសរភីាព កនុងការបសចេញម្តិសោបល់ សោយសម្ម្ែងកងវល់អ្ពំកីារបង្ក្រា បក្បពន័ធ
ផ្សពវផ្ាយសៅម្នុការស ោះសនន តជាតិ សៅថ្ថៃទ២ី៩ ម្ែកកាោ។ 
 

កាលពីម្ែម្ុន គែៈកមាា ធកិារជាតិសរៀបចំការស ោះសនន ត (គ.ជ.ប)  នសចញក្កម្សីលធម្ក៌្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ
សក្មាបក់ារស ោះសនន ត សោយហាម្ក្ ម្ម្និឲ្យចុោះផ្ាយពត័ម៌ានម្ដលអាចនាឲំ្យមានការភានក់្ចឡ ំនិង/ឬ តប់ង់
ទំនុកចតិែកនុងការស ោះសនន ត សោយសធវើការផ្ាយពត័ម៌ានម្ដលរារាងំក្បជាពលរដឋម្និឲ្យស ោះសនន ត និងបសចេញម្តិ
ផ្ទា ល់ែលួន ឬបុសរនិចឆយ័។ 
 

ក្កុម្អ្នកជំនាញ នមានក្បសាសនថ៍ា “ការហាម្ក្ ម្ក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយកនុងក្កម្សីលធម្ស៌នោះ  ននាឲំ្យមាន
កងវល់ជាខ្ល ងំអ្ពំសីសរភីាពសារពត័ម៌ាន”។ “ការហាម្ឃាតទ់ងំសនោះ សក្បើពាកយសពចនក៍នុងនយ័ទូលាយ និងម្និ
ចាស់លាស់ម្ដលអាចនាឲំ្យមានការរតឹតបតិលកខែៈទូលំទូលាយសលើក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ ម្ដលអាចម្និក្សបសៅ
នឹងបទោឋ នអ្នែរជាត។ិ” 
 

“អ្នកសារពត័ម៌ានមានទំនួលែុសក្តូវ កនុងការសធវើសសចកែីរាយការែ៍អ្ំពីបញ្ហា ទងំឡាយម្ដលសកើតមានសៅម្ុនសពល
ស ោះសនន ត ជាពិសសស បញ្ហា ចក្ម្ូងចក្មាសនានា។ ការរាយការែ៍ម្បបសនោះ គឺជាម្ផ្នកម្យួដសំ៏ខ្នថ់្នការរាយ
ការែ៍ពត័ម៌ានម្ដលមានតមាល ភាព និងមានទំនួលែុសក្តូវ សៅកនុងអ្ំឡុងសពលស ោះសនន ត។ ការរាយការែ៍សនោះ 
ជួយ ដល់អ្នកស ោះសនន តឲ្យសធវើការសក្ជើសសរ ើស សោយ នទទួលពត័ម៌ានក្គបក់្ោន។់” 
 

ក្កុម្អ្នកជំនាញ នមានក្បសាសនថ៍ា “ការហាម្ក្ ម្សនោះកម៍ានផ្លប ោះពាល់អ្វជិជមានផ្ងម្ដរ សៅសលើសិទធិសសរភីាព
កនុងការបសងាើតសមាគម្ និងការជួបក្បជុំសោយសនែិវធិី ម្ដលជាលកខែែឌ ច ំចស់ក្មាបក់ារចូលរមួ្ជាសាធារែៈ
កនុងបរបិទថ្នការស ោះសនន ត។” 
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ការហាម្ក្ ម្របស់ គ.ជ.ប មានលកខែៈក្សសដៀងោន សៅនឹងការហាម្ក្ ម្ ម្ដល នសធវើសៅម្ុនការស ោះសនន ត
ឃំុ-សរា ត ់នន ២ំ០១៧។ កងវល់អ្ំពីការហាម្ក្ ម្សនាោះ ក្តវូ នកតស់មាា ល់សៅកនុងរ យការែ៍ក្បចនំន ចុំង
សក្កាយរបស់អ្នករាយការែ៍ពិសសសសែីពីសាា នភាពសិទធិម្នុសសសៅកម្ពុជា។ 
 

សម្ដឹកនាគំែបកសសសង្ក្រា ោះជាតិ (CNRP) ម្ដល នរលំាយ  នអ្ំពាវនាវឲ្យអ្នកស ោះសនន តសធវើពាហិ្ការម្និសៅ
ស ោះសនន ត ឬម្និស ោះសនន តឲ្យគែៈបកសណាម្យួ ជាសញ្ហា ម្យួថ្នការតវ ។  
 

ជាការស្លើយតប ក្បធាន គ.ជ.ប  នអ្ំពាវនាវឲ្យចតវ់ធិានការផ្លូវចាបស់ៅសលើអ្នកម្ដលអ្ំពាវនាវឲ្យសធវើពាហិ្ការ។ 
ក្បធាន គ.ជ.ប  នអ្ោះអាងថា ការអ្ំពាវនាវម្បបសនោះ ប ោះពាល់ដល់សណាា បធ់ាន បស់ាធារែៈ និងសនែិសុែជាតិ
និងបណាែ លឲ្យមានការភានក់្ចឡំ នាឲំ្យ តប់ងទ់ំនុកចិតែកនុងការស ោះសនន ត។ 
 

តាម្ចាបក់ម្ពុជា ការស ោះសនន តម្និម្ម្នជាកាតពវកចិេសទ។ 
 

ក្កុម្អ្នកជំនាញ នមានក្បសាសនថ៍ា “សទោះជាការស ោះសនន តមានចរតិលកខែៈម្បបណាកស៍ោយ កក៏្តូវម្តសោរព 
និងធានាសិទធិម្នុសសទងំអ្ស់ម្ដរ។ សយើងសលើកទឹកចតិែដល់អាជាា ធរកម្ពុជាឲ្យធានាថា ម្នុសសក្គបរ់បូអាចបរា ញ
ទសសនៈនសោ យ នងិម្តសិផ្សងៗសទៀតរបស់សគសោយសសរ ីរមួ្ទងំការជសក្ម្ើសម្និស ោះសនន តឲ្យគែៈបកសណាម្យួ
ផ្ងម្ដរ។” 
 

“សទោះជាចាបសិ់ទិធម្នុសសកម្ពុជា និងចាបសិ់ទធិម្នុសសអ្នែរជាតិ ហាម្ក្ ម្ោ ងក្តមឹ្ក្តវូចំសពាោះការបំភតិបំភយ័ ឬ
ការគំរាម្កំម្ហ្ងអ្នកស ោះសនន តកស៍ោយ កក៏ារអ្ំពាវនាវឲ្យសធវើពាហិ្ការម្និសៅស ោះសនន ត ម្និម្ម្នជាការបងខតិបងខំ ឬ
បំភតិបំភយ័សឡើយ សហ្ើយការអ្ំពាវនាវសនាោះសទៀតសសាធកម៍្និប ោះពាល់ដល់សណាែ បធ់ាន បស់ាធារែៈម្ដរ។ ផ្ាុយសៅវញិ 
ការអ្ំពាវសនោះគឺទុកឲ្យអ្នកស ោះសនន តសសក្ម្ចសោយសសរថីាក្តូវចូលរមួ្ ឬម្និចូលរមួ្ស ោះសនន ត។” 
 

ទកទ់ងនងឹបរបិទទូសៅថ្នការស ោះសនន តជាតិ អ្នកក្សី រ  ណូា សាីត អ្នកជំនាញឯករាជយម្យួរបូ ម្ដលក្តូវ នក្កុម្
ក្បឹកាសិទធិម្នុសសម្តងតាងំឲ្យឃាល សំម្ើលសាា នភាពសិទិធម្នុសសសៅកម្ពុជា កាលពីម្ែសម្សា  នសសនើោ ងទទូចឲ្យ 
រោឋ ភ ិលសោោះម្លងជាបនាា ននូ់វសម្ដឹកនាគំែបកសក្បនងំម្ដលកំពុងសាិតកនុងការឃំុែលួនសៅសឡើយ និងសសនើសំុឲ្យ
ដកសចញនូវបក្មាម្សលើគែបកសក្បនងំម្និឲ្យចូលរមួ្កនុងការស ោះសនន តជាតិ សៅថ្ថៃទី២៩ ម្ែកកាោ ផ្ងម្ដរ 
សដើម្បធីានាលទធិក្បជាធិបសតយយពហុ្បកសម្យួពតិក្ កដសៅកម្ពុជា។ 

 

ចប ់

http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/30-04-2018%20Cambodia%20SR%20election%2BBB_Kh%20_%20%28Cleaned-Final%29.pdf
http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/30-04-2018%20Cambodia%20SR%20election%2BBB_Kh%20_%20%28Cleaned-Final%29.pdf
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* ក្កមុ្អ្នកជនំាញ៖ សាង្ក្សាែ ចរយ រ  ណូា សាីត (Rhona Smith) អ្នករាយការែ៍ពិសសសសែីពីសាា នភាពសិទធិម្នុសស
សៅកម្ពុជា, សលាក សដវ ីកាសយ (David Kaye) អ្នករាយការែ៍ពិសសសសែីពីការសលើកសាួយ និងការពារសិទធិសសរ ី
ភាពថ្នគំនិត និងសម្ម្ែងម្ត,ិ សលាក Clément Nyaletsossi Voulé អ្នករាយការែ៍ពិសសសសែីពីសិទធជិួប
ក្បជុំសោយសនែិវធិី និងចងក្កងសមាគម្។ 

អ្នករាយការែ៍ពិសសស ពួកោត់គឺជាម្ផ្នកម្យួថ្នអ្វីម្ដលសគសាា ល់ថាជានីតិវធីិពិសសសរបស់ក្កុម្ក្បឹកាសិទធិម្នុសស។   នីតិវធីិ
ពិសសស (សាា បន័ដធ៏ំបំផុ្តម្យួថ្នអ្នកជនំាញឯករាជយសៅកនុ ងក្បពន័ធសិទធិម្នុសស អ្.ស.ប) គឺជាស ា្ ោះទូសៅម្យួថ្នយនែការឃាល ំ
សម្ើល និងម្សវងរកការពិតឯករាជយរបស់ក្កុម្ក្បឹកាសនោះ។ អ្នកកាន់អាែតែិនីតិវធីិពិសសស គឺជាអ្នកជនំាញ   ឯករាជយ ម្ដល
ក្កុម្ក្បឹកាសិទធិម្នុសស នម្តងតាងំសឡើង សដើម្បីសធវើការររពាកព់័នធនឹងសាា នភាពសិទធិម្នុសសរបស់ក្បសទសម្យួជាក់លាក ់ឬ
បញ្ហា សិទធិម្នុសសតាម្វស័ិយនីម្យួៗ សៅក្គបត់ំបនទ់ងំអ្ស់ថ្នពិភពសលាក។ ពួកោតមិ់្នម្ម្នជាបុគាលិក អ្.ស.ប សទ សហ្ើយ
សធវើការឯករាជយពីរោឋ ភិ ល និង អ្.ស.ប។ ពួកោតប់ំសរ ើការកនុ ងសម្តាភាពបុគាលផ្ទា ល់របស់ ែលួ ន សហ្ើយមិ្នទទួលក្ ក់សបៀរ
វតសរស៍លើការររសនោះសឡើយ។ 
 

ពិនិតយសម្ើលរ យការែ៍របស់អ្នករាយការែ៍ពិសសសសែី ពីក្បសទសកម្ពុជា។  
 

សិទធិម្នុសស អ្.ស.ប សគហ្ទំព័រសក្មាប់ក្បសទស៖ កម្ពុជា 
 

សក្មាបព់ត័៌មានបម្នាម្ និងការសាកសួរពត័ម៌ានសផ្សងៗសូម្ទកទ់ង៖ សលាក មា ស៍ម្ូដ ហាា រហាា  (Mahmoud Garga)  
តាម្រយៈទូរស័ពាសលែ៖ (+៨៥៥ (០)១២ ៧៩០ ១៧៨ ឬ អ្ុីម្ម្ល mgarga@ohchr.org) អ្នកក្សី អ្ុីសាឺរ ឡា ំ(Esther Lam) 
តាម្រយៈទូរស័ពាសលែ៖ (+៤១ ២២ ៩២៨៩១០៨ ឬ អ្ុីម្ម្ល / srcambodia@ohchr.org) 
 

សក្មាបក់ារសាកសួរពត័ម៌ានពាកព់ន័ធនឹងអ្នកជំនាញឯករាជយដថ្ទសទៀតរបស់ អ្.ស.ប សូម្ទក់ទងសៅទីក្កុងហ្សមឺ្ែវ៖ 
សលាក សហ្សរមឺ្ ីឡូរងស៍់ (Jeremy Laurence) សិទធិម្នុសស អ្.ស.ប – អ្ងាភាពក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ តាម្រយៈទូរស័ពាសលែ៖  
(+៤១ ២២ ៩១៧ ៩៣៨៣ ឬ អ្ុីម្ម្ល jlaurence@ohchr.org) 
 

នន ២ំ០១៨ សនោះ គឺជាែបួសលើកទី៧០ ថ្នសសចកែីក្បកាសជាសកលសែី ពីសិទធិម្នុសស ម្ដលអ្ងាការសហ្ក្បជាជាតិ ន 
អ្នុម្ត័សៅថ្ថៃទី១០ ម្ែធនូ  នន ១ំ៩៤៨។ សសចកែីក្បកាសជាសកលសនោះជាបលំ់ោប់ថាន កពិ់ភពសលាក ម្ផ្នកខ្ងអ្តាបទម្ដលក្តូវ
 នបកម្ក្បជា ៥០០ ភាសា សោយម្ផ្ែកសលើ សោលការែ៍ក្គឹោះម្ដលថា “ម្នុសសក្គបរូ់បសកើតម្កមានសសរភីាព និងសម្ភាព
ខ្ងសសចកែីថ្ថលថនូ រនិងសិទធិ”។ សោលការែ៍ក្គឹោះសនោះ សាិតសៅជាម្យួម្នុសសក្គប់រូប ជាសរៀងរាល់ថ្ថៃ។ សដើម្បីសោរពែួបសលើកទី
៧០ ថ្នឯកសារម្ដលមានឥទធិពលដវ៏សិសសវសិាលសនោះ និងសដើម្បីរកាសោលការែ៍សនោះកុំឲ្យ ត់បង ់សយើងសូម្សសនើឲ្យម្នុសស
ក្គបរូ់បសៅសលើពិភពសលាក សក្កាកឈរសឡើងសដើម្បីសិទធិម្នុសស៖  
www.standup4humanrights.org. 
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