
អ�ករយករណ៍ពេិសសស�ីពសី� នភាពសិទ�មិនុស្សេនកម�ុជា 

កចិ�សន�នាអន�រកម�ជាមយួ្រក�ម្របឹក្សោសិទិ�មនុស្ស ៃថ�ទ ី២៧ ក��  ២០១៧ 

េសចក�ែីថ�ងករណ៍បឋម 

សូមពនិតិ្យេផ��ងផា� តជ់ាមយួនងឹេសចក�ែីថ�ងករណ៍ផា� ល់មាត ់

 

េលក្របធាន ឯកឧត�ម េលកជំទវ អស់េលក េលក្រសី ខ�ុ ំមានកិត�ិយសសូមបង� ញរបាយករណ៍េលកទី

ពីររបស់ខ�ុ ំស�ីពីស� នភាពសិទ�មិនុស្សេនកម�ុជា។ ខ�ុ ំសូមកតស់មា� ល់ករេកតសរេសររបស់ខ�ុ ំចំេពះ្រក�ម

្របឹក្សោែដលបានេ្រជសេរ សបន�អណត�ិរបស់អ�ករយករណ៍ពិេសសស�ីពសី� នភាពសិទ�ិមនុស្សេនកម�ុជា 

ស្រមាបរ់យៈេពលពីរឆា� េំទៀត េនក�ុងេសចក�ីសេ្រមចេលខ ៣០/២៣។ ខ�ុ ំកសូ៏មែថ�ងអណំរគុណដល់រជរដ�

ភបិាលកម�ុជាផងែដរចំេពះករគា្ំរទយ៉ាងកកេ់ក� របស់ខ�ួនដល់ករងររបស់ខ�ុ ំ ទងំករេចញលិខិតអេ�� ញ

យ៉ាងឆាបរ់ហ័សេដម្បឲី្យខ�ុ ំអចេធ�ទស្សនកិច�ផ�ូវករ និងទងំេរៀបចជំំនួបជាផ�ូវករក�ុងអំឡុងេពលទស្សនកិច�។ 

ខ�ុ ំកសូ៏មទទួលស� ល់េសចក�ីែថ�ងករណ៍របស់ ឯកឧត�ម ែកវ េរម៉ ីក�ុងឱកសេបកសមយ័្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោេនះ 

និងេគាលបំណងរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជាក�ុងករគា្ំរទជាបន�នូវអណត�ិអ�ករយករណ៍ពិេសស។ 

 

របាយករណ៍របស់ខ�ុ ំស�ីពីស� នភាពសិទិ�មនុស្សរយៈេពលមយួឆា� មំុនេនះ អចរកបានេនេលខ 

A/HRC/36/61។ េដម្បេីធ�ឲ្យមានអនុេលមភាពេទតមលក�ខណ� ត្រម�វកររបស់អ.ស.ប របាយករណ៍េនះ

្រត�វសរេសរ និងដកជូ់នករយិាល័យ OHCHR េនេដមែខមថុិនា េទះបីជាវអច្រត�វបានដកប់��ូ លនូវ 

បច�ុប្បន�ភាពសេង�បមយួចនំនួ បនា� បព់ីមានករពិនិត្យេឡងវញិេដយរដ�កេ៏ដយ។ េនក�ុងេសចក�ីែថ�ងករណ៍

េដយផា� ល់េនះ ខ�ុ ំមានេគាលបំណងចម្បងេដម្បេីធ�បច�ុប្បន�ភាពដល់្រក�ម្របកឹ្សោស�ីពដីំេណ រវវិឌ្ឍនេ៍នកម�ុជា

ចបត់ងំពីែខឧសភាមក ែដលបានផ�ល់នូវដំេណ រវវិឌ្ឍនសំ៍ខន់ៗ ចបត់ងំពីរបាយករណ៍េលខ 

A/HRC/36/61 ្រត�វបានដកជូ់នមក្រក�ម្របឹក្សោេនះ។ 

 

ដូចែដលបានកតស់មា� ល់េនកថាខណ� ទី ៤៤ ដល់ ៤៩ ្របេទសកម�ុជាស�ិតេនក�ុងចេនា� ះៃនករេបាះេឆា� ត។ 

ករេបាះេឆា� តឃំុ/សង� តថ់ា� កម់ូលដ� ន េនៃថ�ទី ០៤ ែខមថុិនា ឆា�  ំ២០១៧ ហកដូ់ចជាមានសណា� បធ់ា� បល់� 

និងមានភាពមនិ្រប្រកតមីយួចំនួន ែដលទមទរឲ្យគណៈកមា� ធិករជាតិេរៀបចំករេបាះេឆា� តេធ�ករដំេណាះ

្រសយ។ កម�វធិីចុះេឈ� ះេបាះេឆា� តបានដំេណ រករបានយ៉ាងល� េហយមាន្របជាជនសរបុទងំអស់្របែហល 

៩០ ភាគរយ បានេទេបាះេឆា� ត។ េនះគឺជាភាពវជិ�មាន និងករេលកទឹកចតិ� ដល់ករេបាះេឆា� តទូេទែដល

េ្រគាងេធ�េនៃថ�ទី ២៩ ែខកក�ដ ឆា�  ំ២០១៨។ េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ ស� នភាពទូេទែដលឈនេទ 

និងេ្រកយករេបាះេឆា� តឃំុ/សង� តេ់នះ គឺគួរឲ្យ្រព�យបារម�េនក�ុង្របេទសមយួែដលអះអងថាជា្របេទស



លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យេសរពីហុបក្ស (តមរដ�ធម�នុ�� )។ មានករផា� ស់ប�ូរយ៉ាងសំខនព់ីរេនក�ុងច្បោបស់�ីពីគណ

បក្សនេយាបាយ ែដលករផា� ស់ប�ូរមយួេនក�ុងែខកុម�ៈ ែដលបានអនុ�� តឲ្យមានកររលំយគណបក្ស

នេយាបាយេដយមនិឲ្យមានករប�ឹងឧទ�រណ៍ េហយករផា� ស់ប�ូរមយួេទៀតេនក�ុងែខកក�ដ ែដលបានហម

ឃាតគ់ណបក្សណាមយួមនិឲ្យេ្របសរសំេឡង របូភាព ឯកសរជាលយលក�ណ៍អក្សរ ឬសកម�ភាព របស់

បុគ�លែដល្រត�វបានផ�នា� េទសពីបទបទឧ្រកិដ� ឬបទេល�សមជ្ឈមិ។ េនក�ុងបរបិទកម�ុជា ករេធ�វេិសធនកម�

ទងំេនះបះ៉ពល់មនិសមមា្រតដល់តអួង�គណបក្ស្របឆាងំ។ េនក�ុងករអនុវត�ជាកែ់ស�ង េជាគវសនារបស់

គណបក្ស្របឆាងំហកដូ់ចជាេនក�ុងកណា� បៃ់ដរបស់អង�នតីិ្របតិបត�។ិ ចបត់ងំពីេដមែខសីហមក ្របធាន

របស់បក្ស្របឆាងំចនំួនបី ្រត�វបានចបឃំុ់ខ�ួន។ េវហស�ស�ហិង្សោជាេទៀងទតរ់បស់រដ�ម�ន�ី និងម�ន�ីេយាធា

ជានខ់�ស់ក�ុងជួររដ� ភបិាល បេង�តឲ្យមានករភយ័ខ� ច ែដលជារនាងំឧបសគ�មយួដល់ករេបាះេឆា� តេដយ

េសរ។ី េវហស�ស�ទងំេនះ គឺដូចគា� នងឹេវហសសនម៍នុៗេធ�េឡងេដយភាគីេផ្សងេទៀត ែដលញុះញង់

ឲ្យមានករស�បេ់ខ�ម។ ដូចែដលខ�ុបំានេលកេឡងពមីនុមកេហយ េពលមានអណំាច អ�ក្រត�វេ្រប្របាស់វឲ្យ

បានល�ជាគុណ្របេយាជនស៍្រមាបអ់�កដៃទ េហយករគរំមកែំហងជាេទៀងទត ់នងិករបភំតិបភំយ័េដម្បេីកង

ចេំណញខងនេយាបាយមនិគរួមានេសះេនក�ុងសង�មសន�ភិាពដូចជា្របេទសកម�ុជា ែដលេនែតមាន

ស� កស� មៃនេសកនាដកម�កលពអីតតីកលរបស់ខ�ួនេនេឡយ។ 

 

កលពីឆា� មំុន ខ�ុ ំបានកតស់មា� ល់ (េនកថាខណ� ទី ៨) ថា “្របសិនេបមនិមានកិច�ខតិខ្ំរបឹងែ្របងផ្សះផ្សោពិត

្របាកដ ្រសបតមឆន�ៈរបស់គណបក្សនេយាបាយធទំងំពីរ េដម្បបីេង�តេឡងវញិនូវវប្បធមស៌ន�នាក�ុង

បរយិាកសេគារពគា� េទវញិេទមក េនាះេទ ស� នភាពសិទ�ិមនុស្សេនកម�ុជាអចនឹងបន�ធា� កចុ់ះេទៀត េនែខ

ខងមុខៗ។ ខណៈេពលែដលខ�ុ ំកំពុងនិយាយេនះ ្របធានគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ែដលជាគណបក្ស្របឆាងំដ៏

សំខនេ់នក�ុង្របេទសកម�ុជា កំពុងស�ិតេនក�ុងករឃំុខ�ួនបេណា� ះអសន� (តម�ល់ទុកេដយសលឧទ�រណ៍ 

កលពីម្សលិមញិ) េលបទសន�ិដ�ិភាពជាមយួបរេទស ែដលជាទេង�មយួសំេដដល់ “ករបង�អរភិាព 

ឬសកម�ភាព ឈ� នពន្របឆាងំនឹងកម�ុជា”។ រដ� ភបិាលបានពន្យល់ជាសធារណៈថា សន�ិដ�ិភាពេនះ េកត

េចញពីសុន�រកថារបស់ ឯកឧត�ម កឹម សុខ េន្របេទសអូ�ស� លី កលពីឆា�  ំ២០១៣ ែដលអចរកបានតម

អនឡាញ។ េបេទះជាយ៉ាងេនះកេ៏ដយ េគអះអងថាេលក្រត�វបានចបខ់�ួនពីបទេល�សជាកែ់ស�ង ែដលេធ�

ដូេច�ះ េដម្បបីេ�� �សដំេណ រករនីតិវធិីធម�តក�ុងករដកអភយ័ឯកសិទ�ិសភា។ េលក្រត�វបានឃំុខ�ួនេនក�ុង

ពន�នាគារ (មណ� លអបរ់ែំកែ្រប ម៣) មនុេពលេចទ្របកន ់និងបដិេសធសិទ�ិ្រសបច្បោបជ់ាេ្រចនែដលមាន

ែចងក�ុងច្បោបក់ម�ុជា របទ់ងំ សិទ�ិ្របា្រស័យទកទ់ងជាសមា� តជ់ាមយួេមធាវរីបស់េលក និងវត�មានេមធាវ ី

េនក�ុងអំឡុងេពលសកសួរេដយេច្រកមេសុបអេង�ត។ 

  



ខ�ុសូំមអពំវនាវដល់រដ� ភបិាល សភា នងិស� បន័តុលករ ឲ្យចតវ់ធិានករេដម្បធីានាថា បទប្ប��ត�បិទេល�ស

ជាកែ់ស�ង ្រត�វបានេ្របែតេនក�ុងស� នភាពែដលេឆ�យតបេទនងឹនយិមនយ័ធម�តៃនពក្យេនាះប៉េុណា� ះ។ េនះ

គជឺាេលកទ ី៤ េហយ ក�ុងរយៈេពលពរីឆា�  ំែដលបទេល�សជាកែ់ស�ងេនះ្រត�វបានេ្របេដម្បចីបខ់�ួនសមាជកិ

សភាគណបក្ស្របឆាងំ។ 

 

្រត�វមានករយកចតិ�ទុកដកឲ់្យបានខ� ងំេដម្បធីានាថា មានមលូដ� នភស័�ុតងរងឹមាសំ្រមាបេ់ធ�ករេចទ្របកន់

ណាមយួ។ េនកថាខណ� ទ ី៥៤ ៃនរបាយករណ៍េនះ ខ�ុកំតស់មា� ល់ថា បទដ� នភស័�ុតងខុសៗគា� ្រសឡះ ្រត�វ

បានេ្របេនតុលករ េហយខ�ុសូំមអពំវនាវម�ងេហយម�េទៀត សូមឲ្យមានបទដ� នបង� ញភស័�ុតងដូចគា�

ស្រមាប្់រគបក់រណី េហយកសូ៏មអពំវនាវដល់្រកសួងយុត�ធិមឲ៌្យពចិរណាេធ�េសចក�្ីរពងេសចក�ែីណនាសំ�ីពី

លក�ខណ� ត្រម�វភស័�ុតង។ 

 

មានេសចក�ីរយករណ៍ថាមានករដកស់មា� ធេទេលអង�ករេ្រករដ� ភបិាល ក�ុងរយៈេពលប៉ុនា� នែខចុង

េ្រកយេនះ េដយាមានករអនុវត�នូវច្បោបស់�ីពីសមាគម នងិអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល (LANGO)។ អង�ករ

េ្រករដ� ភបិាលទងំអស់្រត�វបានត្រម�វឲ្យដកប់��ូ នគណនីេទ្រកសួងមហៃផ�េនែខេនះ។ អង�ករជាេ្រចន

មានករ្រព�យបារម�េលប�� េនះ ែចករែំលកេដយសហជពីែដលដកប់��ូ នគណនីេទ្រកសួងករងរ។ 

សកម�ភាពជាេទៀងទតរ់បស់អង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលកទ៏ទួលរងផលបះ៉ពល់ផងែដរ រដ�ម�ន�ី្រកសួង

មហៃផ�បានប�� ក្់របាបខ់�ុកំលពីែខសីហថា ឥឡូវេនះេលកត្រម�វឲ្យអង�ករសង�មសីុវលិរយករណ៍ពី

សកម�ភាពទងំអស់ដល់អជា� ធរឃំុ និង្រស�ក របទ់ងំ សកម�ភាពអបរ់/ំបណ�ុ ះបណា� ល ផងែដរ។ ករេធ�

របាយករណ៍ែបបេនះមនិ្រត�វបានត្រម�វេដយ្រសបច្បោប ់េដយច្បោបស់�ីពីសមាគម នងិអង�ករមនិែមនរដ� ភិ

បាល (LANGO) េទ េហយកហ៏កដូ់ចជាផ�ុយនឹងច្បោបក់ម�ុជាស�ីពីករេធ�បាតុកម�េដយសន�ិវធិី និងេគាល

ករណ៍ែណនាែំដលពកព់ន័�។ េទះបីជារដ� ភបិាលអះអងថា ករេធ�របាយករណ៍េនះគឺេដម្បធីានាសុវត�ិភាព

បុគ�លិកអង�ករ និងេដម្បសី្រមបស្រម�លសកម�ភាពរបស់ពួកេគកេ៏ដយ កេ៏គអចយល់បានថា អង�ករេ្រក 

រដ� ភបិាលចតទុ់កថាប�� េនះ ជាទ្រមង្់រត�តពនិិត្យ និង្រគប្់រគងែដលមានលក�ណៈេ្រជ�តែ្រជក។ ករអនុ

វត�នូវបទប្ប��ត�ិេនក�ុងច្បោបស់�ីពីសមាគម នងិអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល ែដលអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល

្រត�វអព្យោ្រកឹត្យខងនេយាបាយ កំពុងែតែស�ងឲ្យេឃញថាមានប�� េហយ េនេពលែដលសកម�ភាពជាេ្រចន

ែដលចតទុ់កថាជាកររះិគនរ់ដ� ភបិាល ្រត�វបានេគថាជាេរឿងនេយាបាយ។ បទប្ប��ត�ិ្រសេដៀងគា� េនះេលច

េឡងេនក�ុងច្បោបស់ហជីពផងែដរ។ េនក�ុង្របេទសកម�ុជានាសហសមយ័េនះ អ�ីៗ េស�រែតទងំអស់អច្រត�វ

បានេគេចទ្របកនថ់ាជាេរឿងនេយាបាយ។ ករអំពវនាវឲ្យមានករេគារពសិទ�ិមនុស្ស និងលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ 

ឥឡូវេនះ ្រត�វបានេគចតទុ់កថាជាករបំភន័េដម្បេីកងចំេណញខងនេយាបាយ និងករវយ្របហរេដយ



លំេអៀង្របឆាងំនឹងរដ� ភបិាល។ រដ� ភបិាលគរួ្រតលបេ់ទករពរ នងិេលកទកឹចតិ�សង�មសីុវលិដរ៏ស់រេវ ក 

ែដល្របេទសេនះ្រត�វបានេគស� ល់តមរយៈេនាះ នងិេកតសរេសរេដយ្រតមឹ្រត�វ។ រល់កររតឹត្បតិេល

សកម�ភាពនានាគរួែតេធ�េឡងេនេពលចបំាច ់អនុេលមតមច្បោបក់ម�ុជា នងិច្បោបសិ់ទ�មិនុស្សអន�រជាត ិ

ប៉េុណា� ះ។ 

 

ប�� ពកព់ន័�មយួេទៀត គឺករថយចុះយ៉ាងខ� ងំក�ុងែផ�កេសរភីាពៃន្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយេនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ 

េដយចបេ់ផ�មេនៃថ�ទី២១ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៧ ភា� មៗបនា� បព់ីខ�ុ ំបានប��បេ់បសកកម�របស់ខ�ុ ំ ស� នីយវ៍ទិ្ុយ

មយួចំនួន្រត�វបានបិទ ឬបានដកក់ររតឹត្បតិ។ វទិ្ុយគឺជា្របភពពត័ម៌ានដសំ៏ខនម់យួេនក�ុង្របេទសកម�ុជាក៏

ដូេច�ះជាករដកក់ររតិត្បតិេលករផ�ល់អជា� បណ័�  ឬករេ្រប្របាស់រលកធាតុអកសែដលក្រមតិមនិអច

េជៀសផុតេលេសរភីាពរបស់្របជាជនកម�ុជាក�ុងករទទួលបានពត័ម៌ាន។ មនុេនះ េនៃថ�ទី៤ ែខសីហ ឆា�  ំ

២០១៧ កែសតឌឺេខមបូឌេដលី ្រត�វរងករវយតៃម�ពន�េឡងវញិ ែដលបង� ញថាបណុំលពន�ដរ្របមាណ 

៦,៣ លនដុល� រ អេមរកិ ្រត�វបងក់�ុងរយៈេពល ៣០ ៃថ�។ មនិមានដំេណ រករ្រតឹម្រត�វ ឬករចរចរ្រត�វបាន

អនុវត�េទ អជា� បណ័� កែសតមនិ្រត�វបានបន� េហយកែសតេនះបានេបាះពុម�ផ្សោយចុងេ្រកយរបស់ខ�ួន េន

ៃថ�ទី៤ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៧ ែដល្រត�វេធ�ឲ្យបិទប��បរ់យៈេពល ២៤ ឆា� រំបស់ខ�ួន ក�ុងករេបាះពុម�ផ្សោយ

កែសតឯករជ្យ។ េនក�ុងអឡុំងឆា� េំបាះេឆា� ត មានករពភិាក្សោ នងិកររះិគនខ់ងនេយាបាយ កដូ៏ចជាករ

ទទលួបាន្របភពពត័ម៌ានេផ្សងៗ មានសរៈសំខនណ់ាស់េដម្បធីានាឲ្យអ�កេបាះេឆា� តអចយល់ច្បោស់អពំី
េគាលនេយាបាយ នងិេគាលេដរបស់អ�កែដលេគ្រត�វេបាះេឆា� តឲ្យ។ 
 

ច្បោបជ់ាេ្រចន្រត�វបានេគេ្រប្របាស់ េដម្បរីតឹត្បតិកររះិគនរ់ដ� ភបិាល និងររងំករជែជកពិភាក្សោនេយាបាយ

េនែតបន�េកនេឡង។ ករេចទ្របកនធ់�នធ់�រពីបទេធ�អបគមន ៍ករបះេបារ ករែក�ងបន� ំនិងករក្បតជ់ាតិ ្រត�វ

បានេគេ្របជាមយួនឹងករេចទ្របកនព់ីបទបរហិរេករ �ិ៍ នងិករញុះញង ់ែដលេទជាេរឿងធម�តេទេហយ។ 

ែផ�កេលភស័�ុតងែដលមាន វហក្់រត�វបានអនុវត�េដយមនិ្រសបគា� ក�ុងលក�ណៈេរ សេអង។ មានេ្រគាះថា� ក់

ជាេ្រចន េដយរដ�មយួ្រត�វបាន្រគប្់រគងេដយច្បោប ់េ្រចនជាជាង្រគប្់រគងតមែបបនតីរិដ�។  
 

រដ� ភបិាល ចំេពះខ�ួនផា� ល់ បានបង� ញជាសធារណៈពកីង�ល់របស់ខ�ួនអំពីអ�ីែដលខ�ួនចតទុ់កថាជាយុទ�នា

ករផ្សព�ផ្សោយពតម៌ានមនិពតិ បំែភ�្រពឹត�ិករណ៍ និងករពតិជា្របវត�ិស�ស� េដម្បបីេង�តរបូភាពអវជិ�មានរបស់

្របេទសកម�ុជា និងបេនា� សរដ� ភបិាល។ ជាករពិតណាស់ ឯកឧត�ម ែកវ េរម៉ ី្រសយពន្យល់អំពីទដិ�ភាពមយួ

ចំនួនៃនទស្សនៈរបស់រដ� ភបិាលេនក�ុងេសចក�ីែថ�ងករណ៍របស់េលក េនឱកសេបកសមយ័្របជុំ្រក�ម

្របឹក្សោេនះ េហយឯកឧត�ម ្របាក ់សុខុន កេ៏ធ�េសចក�ីែថ�ងករណ៍ដូចគា� េនះែដរ នាមហសន�ិបាតេនសបា� ហ៍

មុន។ រដ�ម�ន�ីមយួចនំនួៃនរដ� ភបិាលែតងែតបានរលឹំក្របាបខ់�ុ ំអំពីភាពចបំាចៃ់នកររក្សោស�ិរភាព និង 

សណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ។ ទន�ឹមនងឹេនះ ជាករពតិ ករជែជកពិភាក្សោនេយាបាយ នងិកររះិគនដ់ល់េគាល

នេយាបាយរបស់រដ� ភបិាល (និងករជំទស់) គឺជាែផ�កធម�តមយួៃនសង�ម្របជាធិបេតយ្យ។ ប៉ុែន�កររតឹត្បតិ



លំហ្របជាធិបេតយ្យ និងករេធ�ឲ្យអន�រយដល់ស� បន័្របជាធិបេតយ្យ បានឈនដល់ក្រមតិែដលមនិធា� ប់

មានពីមុនមក ក�ុង្របវត�ិស�ស�េ្រកយឆា� ១ំ៩៩៣។ 
 

េលក្របធាន ឯកឧត�ម ក�ុងរបាយករណ៍របស់ខ�ុ ំ ប�� ពន�នាគារែដលមានជនជាបឃំុ់េ្រចនចេង��តែណន

ខ� ងំ ្រត�វបានកតស់មា� ល់េនកថាខណ� ទី២៤។ ឆា� េំនះ ស� នភាពេនះកនែ់តធា� កចុ់ះដល់ក្រមតិេ្រគាះថា� ក។់ 

េដយសរែតយុទ�នាករសកម�របស់រដ� ភបិាល្របឆាងំនឹងេ្រគ�ងេញ�ន េទបមនុស្ស្របមាណជាមយួមុនឺនាក់

្រត�វបានចបខ់�ួន នងិឬឃំុខ�ួន។ មនុស្សជាេ្រចនេនែតជាបឃំុ់ក�ុងពន�នាគារេនេឡយ េហយខ�ុ ំបានសេង�ត

េឃញមានអនីតិជន្រត�វបានេគឃំុខ�ួន ក�ុងបន�បឃំុ់ឃាងំជាមយួ�ស�ីេពញវយ័។ មនុស្សេផ្សងេទៀត ្រត�វបានឃំុ

ខ�ួនក�ុងមជ្ឈមណ� លសំចត ឬមជ្ឈមណ� លស� រនីតិសម្បទេ្រគ�ងេញ�ន។ េដយសរែតពួកេគមនិ្រត�វបាន

អនុ�� តឲ្យចកេចញពីមជ្ឈមណ� លទងំេនះ ែដលទងំេនះ េបតមពក្យេពចនសិ៍ទ�មិនុស្ស េហថាកែន�ងឃំុ

ខ�ួន។ ដូចេនះ មានកចិ�ករជាេ្រចនែដល្រត�វេធ� េដម្បធីានាថាករឃំុខ�ួន្រត�វបាន្រត�តពិនតិ្យេឡងវញិជាេទៀង

ទត្់រសបតមច្បោប ់និងេដយមនិបំពន។ ជាករពិតណាស់ វកច៏បំាចឲ់្យមានករេឆ�យតប្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ 

េទនឹង្រប្រពឹត�កម�េលពកួេគ ករស� រនីតិសម្បទ និងករេធ�សមាហរណកម�ពួកេគេទក�ុងសង�ម។  
 

េបនិយាយពមីណ� លឃំុខ�ួនវញិ ខ�ុ ំគួរែតកតស់មា� ល់ផងែដរថាេនក�ុងែខសីហ ខ�ុ ំ្រត�វបានេគបដិេសធជាថ�មី�ង

េទៀត មនិឲ្យជួប្របជុំេដយសមា� តជ់ាមយួជនជាបឃំុ់េនក�ុងពន�នាគារចនំួនពីរ េបេទះជាខ�ុ ំ្រត�វបានអនុ�� ត

ឲ្យចូលមជ្ឈមណ� លសំចត នងិមជ្ឈមណ� លស� រនតីិសម្បទក�ី។ 
 

េលក្របធាន ឯកឧត�ម សូមងកមកបណ�ឹ ងជាផ�ូវករនានាែដលបានេផ�េទរដ� ភបិាលកលពីឆា� មំុន នងិ

របាយករណ៍របស់ស� បន័សន�ិស�� ។ េយាងតមេលខេជងទំពរ័ទ៧ី ៃនរបាយករណ៍េនះ បុគ�លិកបនួរបូ

របស់អង�ករអដហុក នងិេលខធិកររង គ.ជ.ប ្រត�វបានេដះែលងឲ្យេនេ្រកឃំុ េ្រកមករ្រត�តពិនិត្យតម

ផ�ូវតុលករ េនៃថ�ទី២៩ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៧។ េទះបជីា ខ�ុសំ� គមនក៍រេដះែលងឲ្យេនេ្រកឃំុក� ី

េដយសរពកួេគ្រត�វបានឃំុខ�ួនរយៈេពល ៤២៧ ៃថ� េដយមនិមានដេំណ រវវិឌ្ឍនជ៍ាដកំភំនួក�ុងករបង� ញពី
បទេចទ្របឆាងំនងឹពកួេគ ខ�ុសូំមអពំវនាវឲ្យទលំកេ់ចលករេចទ្របកនេ់លពកួេគជាស� ពរ តមរយៈករ

េលកែលងេចទ្របកន ់(មា្រត ២៤៧ ៃន្រកមនតីវិធិ្ីរពហ�ទណ� )។ វគឺជាកររេំលភសិទិ�ទទលួបានករជនុំំ

ជ្រមះក�ី េដយគា� នករពន្យោរេពលហួសេហតុ ចំេពះករេចទ្របកនែ់ដលបន�មានេដយគា� នេពលកំណត ់

និងហកដូ់ចជា្រត�វបានចតក់រេឡងវញិេដយេចះៗេនាះ។ ករណីរបស់សកម�ជន អ�ក្រសី េទព វ៉នន់ី ក៏

ស�ិតក�ុងចណុំចេនះែដរ - បច�ុប្បន� អ�ក្រសី កពុំងជាបព់ន�នាគាររយៈេពលពីរឆា� កំន�ះេហយ (្រត�វបានសល

ឧទ�រណ៍តម�ល់ទុកេនែខសីហ ឆា�  ំ២០១៧) េដយេចទ្របកនថ់ាបានញុះញងឲ់្យមានអំេពហិង្សោ េនក�ុង

បាតុកម�ក�ុងឆា� ២ំ០១៣។ ជនណាមយួែដល្រត�វចបខ់�ួន នងិេចទ្របកនពី់បទេល�សមយួេទតមច្បោប ់មាន

សិទិ�ទទួលបានករជនុំំជ្រមះក�ីេដយគា� នករពន្យោរេពលហួសេហតុ (មា្រត ១៤ (៣) (គ) ICCPR)។ 

្របសិនេបមនិមានភស័�ុតង្រគប្់រគាន ់េដម្បជីនុំជំ្រមះក�េីនាះេទ គរួែត្រត�វទមា� កេ់ចលករេចទ្របកន ់េហយ

លុបេឈ� ះេចញពបី�� ីេថា� លេទស។  
 



ខ�ុ ំសូមស� គមនក៍រេប�ជា� ចតិ�ែដលបានេធ�េឡងក�ុងែខសីហ របស់្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករ  

អន�រជាតិ េដម្បេីឆ�យតបេទនឹងបណ�ឹ ងនានា នងិចូលរមួក�ុងកិច�សន�នាជាមយួនងឹនីតវិធិីពិេសសេលប��

ទងំឡាយែដលជាកង�ល់។ ខ�ុ ំសូមស� គមនផ៍ងែដរនូវករេប�ជា� ចិត�របស់គណៈកមា� ធកិរសិទិ�មនុស្សកម�ុជា 

ក�ុងករេរៀបចជំាកលវភិាគស្រមាបដ់ករ់បាយករណ៍មយួចំនួនែដលបានហួសេពលកំណត្់រត�វប��ូ នេទស�

បន័សន�ិស��  អ.ស.ប និងេធ�ែផនករស្រមាបដ់កប់��ូ នឲ្យបានទនេ់ពលេវលនូវរបាយករណ៍បន�បនា� ប ់

េទៀត ។ 
 

បីេទះជាដូចបានេលកេឡងខងេលេនះក�ី កម៏ានករវវិឌ្ឍជាវជិ�មានខ�ះែដរ េលប�� ែដលបានេលកេឡងក�ុង

របាយករណ៍ជាលយលក�ណ៍អក្សររបស់ខ�ុ ំែដលបានទញចណំាបអ់រម�ណ៍របស់ខ�ុ ំេនក�ុងែខសីហ។ 
 

្រកសួងយុត�ិធមប៌ានេធ�បច�ុប្បន�ភាពដល់ខ�ុ ំ អំពីវស័ិយមយួចំនួន ែដលក�ុងេនាះដំេណ រវវិឌ្ឍន្៍រត�វបានេ្រគាង

ទុក និងបានប�� កព់ីករបេង�នថវកិ។ ្របពន័�្រគប្់រគងទិន�នយ័បទេល�សជាេអឡិច្រត�និច បាននងិកំពុងដក់

ឲ្យដំេណ រករ េហយ្រកសួងកំពុងេ្រគាងេរៀបចផំងែដរនូវ្របពន័�្រគប្់រគងសំណំុេរឿងជាេអឡិច្រត�និចជា 

លក�ណៈទូលំទូលយ។ បច�ុប្បន�េនះ កន៏ឹងមានករដកប់ង� ញរល់ៃថ�េសវតុលករ េហយកម៏ានករេ្រប
្របាស់កនែ់តេកនេឡងែថមេទៀត នូវទ្រមងដ់ីករឃំុខ�ួនបេណា� ះអសន�។ ទងំេនះ បង� ញពីសន�ុះេឆា� ះេទ

រកតមា� ភាពកនែ់តេ្រចនេនក�ុង្របពន័�យុត�ិធម។៌ ខ�ុកំប៏ានដឹងផងែដរ អពំីគេ្រមាងេធ�ករេលកកម�ស់ករយល់

ដឹងអំពីករ្រត�តពិនិត្យេមលតមផ�ូវតុលករ ជាជេ្រមសជំនួយឲ្យករឃំុខ�ួនបេណា� ះអសន� គេ្រមាងសក

ល្បងមយួែដលអចមានស�ីពកីរេលកកម�ស់េទសជំនួសឲ្យករឃំុខ�ួន និងគេ្រមាងស្រមាបក់រេដះ្រសយ

វវិទេ្រក្របពន័�តុលករ ក�ុងករណីសម្រសបមយួចំនួន។ េទះបីជាខ�ុ ំស� គមនឆ៍ន�ៈរបស់្រកសួង ក�ុងករចប់

េផ�មអនុវត�ករងរេលកកម�ស់ករយល់ដឹង និងចបេ់ផ�មអនុវត�កម�វធិសីកល្បងេនះក� ីកម៏ាន្របករគួរឲ្យកត់

សមា� ល់ថាករគា្ំរទរបស់ករយិាល័យ OHCHR ្របចកំម�ុជា ែដលេលករដ�ម�ន�ីបានេស�សំុស្រមាបក់ម�វធិី
ចំនួនពីរដបំូង ជាជាងករពងឹែផ�កេលធនធានរបស់្រកសួង។ 
 

ែផនករស្រមាបក់រពេន��នេគាលេដអភវិឌ្ឍន្៍របកបេដយចីរភាព េនែតកំពុងេរៀបចេំនេឡយ េហយខ�ុ ំ

ទន�ឹងរងច់េំធ�ករជាមយួរដ� ភបិាល និងៃដគូអភវិឌ្ឍនដ៍ៃទេទៀតេលប�� េនះ េនក�ុងេពលប៉ុនា� នឆា� ខំងមខុេនះ។ 
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