
 

 

ប្រទេសកម្ពុជា៖ អ្នករាយការណ៍ពិទសស អ្.ស.រ អ្ពំាវនាវឲ្យមានការស្តា រទ ើងវញិនូវ
ប្រជាធិរទេយយ និងសងគម្សុ៊ីវលិដរ៏ស់រទវ ើក 

 

ហ្សណឺណវ (១០ ធនូ ២០១៧) ខណៈទពលណដលពភិពទោកអ្រអ្រស្តេរការចុុះហ្េថទលខាទលើទសចកា៊ីប្រកាសជាស
កលសា៊ីព៊ីសិេធិម្នុសស ទៅថ្ងៃេ៊ី១០ ធនូ ១៩៤៨ ប្រទេសកម្ពុជាគួរងាកម្ករកផ្លូវប្រជាធរិទេយយទសរ ៊ីពហុ្រកសររស់
ខលួន ទហ្ើយធានាឲ្យមានទសរ ៊ីភាពទពញទលញដល់សងគម្សុ៊ីវលិ និងអ្នកស្តរពេ័ម៌ានទដើម្ប៊ីឲ្យពួកទគអាចទធវើប្រេរិេាិ
ការបាន ទនុះទរើតាម្ប្រស្តសនរ៍រស់អ្នកប្ស៊ី រ  ណូា សម៊ីេ អ្នករាយការណ៍ពិទសសសា៊ីព៊ីសិេធិម្នុសសទៅកម្ពុជា។ 
 
អ្នករាយការណ៍ពិទសស បានមានប្រស្តសនថ៍ា “ខ្ុ ំបារម្ភថ្ប្កណលងចំទពាុះការរោំយគណៈរកសសទគងាគ ុះជាេិ 
(CNRP) កាលព៊ីថ្ងៃេ៊ី ១៦ ណខវចិឆិកា ការហាម្ឃាេស់មាជិកគណៈរកសសទគងាគ ុះជាេចិនំួន ១១៨ ររូ ម្និឲ្យទធវើ
សកម្មភាពនទោបាយកនុងរយៈទពលប្បាឆំ្ន  ំទហ្ើយនិងការណរងណចកអាសនៈជារទ់ឆ្ន េររស់គណៈរកសទនុះទងំ
ទៅថាន កជ់ាេិ និងថាន កទ់ប្កាម្ជាេិ ទៅឲ្យសមាជិកទងំឡាយររស់គណរកសកានអ់្ណំាច និងគណរកសទផ្សង
ទេៀេណដលម្និប្េូវបានប្រជាជនទបាុះទឆ្ន េឲ្យ”។  
 
“ការណ៍ទនុះបានរដិទសធម្និេេួលស្តគ ល់សិេធិររស់ប្រជាជនម្យួភាគធំកនុងការចូលរមួ្កនុងកិចចការស្តធារណៈ
តាម្រយៈេំណាងណដលពកួទគបានទប្ជើសទរ ើសទោយទសរ ៊ីនាទពលកនលងម្កទនុះ”។ 
 
ប្រធានគណរកសសទគងាគ ុះជាេិណដលប្េូវបានរោំយ ទោក កឹម្ សុខា ណដលប្េូវបានឃំុខលួនកាលព៊ីណខកញ្ញា  ទៅណេ
ប្េូវបានរនាជារឃំុ់ខលួនទៅកនុងពនធនាគារ ទកេ់ងនឹងរេទោេប្រកានព់៊ីរេអ្តាថ ធរិាយណដលទោកបានទធវើទ ើង
ទៅកនុងឆ្ន  ំ២០១៣ អ្ំព៊ីយុេធស្តគសានទោបាយទៅថាន កម់្លូោា នររស់ទោក ទដើម្ប៊ីេតាងំជាម្យួនឹងរោា ភបិាល 
រចចុរបនន។ សមាជិកជាទប្ចើនទផ្សងទេៀេររស់គណរកសម្យួទនុះ បានោកទចញព៊ីប្រទេស ទហ្ើយមានការរាយ
ការណ៍ថា សមាជិកទផ្សងទេៀេេេួលរងការគប្មាម្កំណហ្ងព៊ីអាជ្ាធរ និងការគារសងកេឲ់្យ “ចុុះចូល” ជាម្យួ
គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាណដលជារកសកានអ់្ណំាច (CPP)។ 
 



អ្នករាយការណ៍ពិទសសបានមានប្រស្តសនថ៍ា “ទោយការទបាុះទឆ្ន េថាន កជ់ាេនិឹងប្េួវទធវើទ ើងនាណខកកកោ ឆ្ន ំ
២០១៨ ទនុះ ខ្ុ ំសូម្អ្ំពាវនាវដល់រោា ភបិាល ស្តា រទ ើងវញិនូវលំហ្សប្មារប់្រជាពលរដាកម្ពុជាប្គររ់រូទដើម្ប៊ីឲ្យពួក
ទគអាចអ្នុវេាសិេធឈិរទ ម្ ុះទបាុះទឆ្ន េ ទោយពុំមានការភយ័ខាល ច និងការគប្មាម្កំណហ្ង”។ 
 
“រោា ភបិាល បានោកវ់ធិានការេឹងរងឹទៅទលើសងគម្សុ៊ីវលិ និងប្រពន័ធផ្សពវផ្ាយ ទោយរិេ និងផ្អា កសកម្មភាព
ររស់អ្ងគការម្និណម្នរោា ភបិាល និងប្កុម្ហ្ ុនប្រពន័ធផ្សពវផ្ាយម្យួចំននួ ប្ពម្ទងំទធវើការទផ្អា េទគាលទៅទៅទលើ
រុគគលម្យួចនំួនទៅកនុងស្តថ រន័ទងំទនាុះ។ ការោកវ់ធិានការេឹងរងឹទនុះប្គានណ់េជាការេេួលបាននូវលេធផ្លខក
ចិេា ទហ្ើយនិងដកហូ្េនូវយនាការសំខានម់្យួសប្មារស់ងគម្សុ៊ីវលិកនុងការសួរទដញទោល ជណជកណវកណញក និងេ
តាងំគំនិេទោរល់ ទោយទរើកចំហ្ រ ុទណាណ ុះ។  
 

ទោកប្ស៊ី កប៏ានសងកេធ់ៃនថ់ា ម្ុនទពលទបាុះទឆ្ន េថាន កជ់ាេិ រាល់ការរុិះគន ់និងការជណជកទដញទោលណផ្នក
នទោបាយ ប្ពម្ទងំការេេលួបាននូវប្រភពពេ័ម៌ានទផ្សងៗ គឺមានស្តរ:សំខានខ់ាល ងំណាស់ ទដើម្ប៊ីធានាថា អ្នក
ទបាុះទឆ្ន េអាចយល់ដឹងអ្ពំ៊ីទគាលនទោបាយ និងទគាលរំណងររស់េំណាងររស់ពកួទគ។ 

អ្នកប្ស៊ី កប៏ានគូសរញ្ញា ករ់ណនថម្ទេៀេថា៖ “ទនុះគឺជាទពលទវោសប្មារប់្រជាជនកម្ពុជាទងំអ្ស់ឆលុុះរញ្ញច ងំទលើផ្លូវ
ណដលប្រទេសររស់ខលួនកំពុងណេទធវើដំទណើ រ។ ការស្តា រទ ើងវញិនូវលេធិប្រជាធិរទេយយ នងិការេេួលយកសងគម្សុ៊ី
វលិដរ៏ស់រទវ ើក សូម្ប៊ីណេសងគម្សុ៊ីវលិណដលអាចរុិះគនរ់ោា ភបិាល គឺម្និប្គានណ់េជាសិេធមិ្នុសសទេ វាណងម្ទងំជាការ
ប្េួសប្តាយផ្លូវសប្មារក់ារអ្ភវិឌ្ឍប្រករទោយច៊ីរភាព នងិសនាិភាពយូរអ្ណងវងផ្ងណដរ”។ 
 

អ្នករាយការណ៍ពិទសសគូសរញ្ញា កថ់ា ការរេឹេបេិសំទ ងររស់ប្រជាពលរដាកម្ពុជា ទៅេ៊ីរញ្ចរ ់អាចគំរាម្
កំណហ្ងដល់ទសថរភាពណដលរោា ភបិាល និងប្រជាជនកម្ពុជាបានកស្តងវាទោយលំបាកទនាុះ។ 
 
អ្នកប្ស៊ីស្តគស្តា ោរយ សម៊ីេ បានមានប្រស្តសនថ៍ា “ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងសថិេទៅផ្លូវរំណរកម្យួដសំ៏ខាន។់ កំទណើ ន
ទសដាកិចចណដលម្និធាល រម់ានព៊ីម្ុន បានជួយ ទលើកម្នុសសជាទប្ចើនឲ្យរចួផុ្េព៊ីភាពប្ក៊ីប្ក នងិបានផ្ាល់ជាម្ូលោា ន
ទដើម្ប៊ីទលើកកម្ពស់ការការពារសងគម្ និងសិេធិេេួលបានការអ្ររ់ ំការងារសម្រម្យ និងការណងទសុំខភាព”។ 
 

អ្នកប្ស៊ី បានមានប្រស្តសនរ៍ណនថម្ទេៀេថា “រ ុណនាទដើម្ប៊ីរកាបាននូវសិេធិទសដាកចិច និងសងគម្ វាជាប្រការសំខាន់
ណដលប្េូវទគារពសិេធពិលរដា និងសិេធិនទោបាយ មានដូចជា ទសរ ៊ីភាពស្តរពេម៌ាន និងទសរ ៊ីភាពរទញ្ចញម្េិ  
ការជួរជុទំោយសនាិវធិ៊ី និងរទងកើេសមាគម្។ អ្នកប្ស៊ី បានមានប្រស្តសនថ៍ា ម្ជឈម្ណឌ លសិេធិម្នុសសកម្ពុជាណលង
សថិេទប្កាម្ការទសុើរអ្ទងកេទេៀេ ទហ្ើយអាចវលិប្េ រទ់ៅរកការងារររស់ខលួនវញិទនាុះ “គឺជាជំហានម្យួកនុងេិស
ទៅប្េឹម្ប្េូវ”។ 
 



អ្នកប្ស៊ីស្តគស្តា ោរយបានរណនថម្ថា “ទសចកា៊ីប្រកាសសកលសា៊ីព៊ីសិេិធម្នុសសណដលប្េូវបានចុុះហ្េថទលខា ៧០ ឆ្ន  ំ
ម្កទហ្ើយ ទរើគិេទៅឆ្ន ទំប្កាយ បានណចងព៊ីចកខុវស័ិយសកលអ្ំព៊ីសនាិភាព ការអ្ភវិឌ្ឍន ៍និងទសថរភាព ទោយណផ្ាក
ទលើ ទសរ ៊ីភាពរចួផុ្េព៊ីភាពភយ័ខាល ច និងេុគេ៌។ ទងំព៊ីរទនុះផ្ារភាា រគ់ាន ោ ងសាិេរម្េួ ទហ្ើយម្និមានម្យួណា
ទលចជាររូរាងបានទោយម្និមានមាខ ងទេៀេទ ើយ។ 
 

អ្នករាយការណ៍ពិទសសបានកេស់មាគ ល់ថា រាជរោា ភបិាលកម្ពុជាទេើរណេបានទរាជ្ាចេិាជាងម៊ីចំទពាុះចកខុវស័ិយទនុះ 
តាម្រយៈរទរៀរវារៈអ្ភវិឌ្ឍនប៍្រករទោយច៊ីរភាព ឆ្ន ២ំ០៣០ ររស់អ្ងគការសហ្ប្រជាជាេិសប្មារ ់ណដលកំណេ់
ទគាលទៅទដើម្ប៊ីកស្តងសងគម្ប្រករទោយសនាិភាព នងិយុេាិធម្ ៌រមួ្ជាម្យួការប្រយុេធប្រឆ្ងំនឹងភាពប្ក៊ីប្ក និង
ភាពអ្េឃ់ាល ន ទៅកនុងភាពជាថ្ដគូជាម្យួសងគម្សុ៊ីវលិ។ 
 

ចរ ់
 
អ្នកប្ស៊ី  ស្តគស្តា ោរយ រ  ូណា សម៊ីេ (ចប្កភពអ្ងទ់គលស) ប្េូវបានប្កុម្ប្រឹកាសិេធិម្នុសស អ្.ស.រ ណេងតាងំកនុ ងណខម្៊ីនា ឆ្ន ំ
២០១៥ ជាអ្នករាយការណ៍ពិទសសសា៊ីព៊ីស្តថ នភាពសិេធិម្នុសសទៅកម្ពុជា។  កនុ ងនាម្ជាអ្នករាយការណ៍ពិទសស អ្នកប្ស៊ី  គឺជា
ណផ្នកម្យួថ្នអ្វ៊ីណដលទគស្តគ ល់ថាជាន៊ីេិវធិ៊ីពិទសសររស់ប្កុម្ប្រឹកាសិេធិម្នុសស។ ន៊ីេិវធិ៊ីពិទសស (ណដលជាស្តថ រន័ធំរំផុ្េម្យួ
ររស់អ្នកជនំាញការឯករាជយ ទៅកនុ ងប្រពន័ធសិេធិម្នុសស អ្.ស.រ) គឺជាទ ម្ ុះេូទៅម្យួថ្នយនាការឯករាជយ ឃាល ទំម្ើល និង
ណសវងរកការពិេ ររស់ប្កុម្ប្រឹកាសិេធិម្នុសស។ អ្នកកានអ់្ណេាិររស់ន៊ីេិវធិ៊ីពិទសស ជាអ្នកជនំាញការសិេធិម្នុសសឯករាជយ  
ណដលណេតាងំទោយប្កុម្ប្រឹកាសិេធិម្នុសស  ទដើម្ប៊ីទោុះប្ស្តយទងំស្តថ នភាពជាក់ោក់ថ្នប្រទេសន៊ីម្យួៗ ទងំរញ្ញា តាម្វស័ិ
យម្យួៗ ទៅប្គរេ់ំរន់ទងំអ្ស់ថ្នពិភពទោក។ ពួកទគមិ្នណម្នជារុគគលិក អ្.ស.រ ទេ ទហ្ើយឯករាជយព៊ីរោា ភិបាល ឬអ្ងគ
ការណាម្យួ។ ពួកទគរទប្ម្ើការកនុ ងសម្េថភាពរុគគលររស់ពួកទគផ្អា ល់ និងមិ្នេេួលប្បាកទ់រៀវេសរព៍៊ីការងារររស់ខលួ នទ ើយ។  
 

សូម្ណឆកទម្ើលរបាយការណ៍ររស់អ្នករាយការណ៍ពិទសសសា៊ីកម្ពុជា។ 
 

សិេធិម្នុសស អ្.ស.រ ទគហ្េំព័រប្រទេស  – កម្ពុជា 
 

សប្មារព់េ័៌មានរណនថម្ និងការស្តកសួរពេ័ម៌ានទផ្សងៗសូម្ទកេ់ងម្ក អ្នកប្ស៊ី   (Jennifer Kraft) តាម្រយៈេូរស័ពាទលខ (+
៤១ ២២ ៩២៨ ៩៨៣០ ឬ អុ្៊ីណម្ ល jkraft@ohchr.org) 
 

សប្មារក់ារស្តកសួរពេ័ម៌ាន អំ្ព៊ីអ្នកជំនាញការឯករាជយដថ្េទេៀេររស់ អ្.ស.រ សូម្ទកេ់ង៖ 

ទោក ថ្ប្រអិុ្ន ទវៀលសិន (Bryan Wilson) អ្ងគភាពប្រពន័ធផ្សពវផ្ាយពេ័ម៌ាន តាម្រយៈេូរស័ពាទលខ (+៤១ ២២ ៩១៧ ៩៨២៦  ឬ អុ្៊ី
ណម្ ល mediaconsultant2@ohchr.org)  
 

ទេើទោក អ្នក ខវល់ខាវ យអ្ំព៊ីពិភពទោកណដលទយើងរស់ទៅឬទេ? អ្ញ្ច ឹង ទយើងប្េវូទប្កាកឈរទដើម្ប៊ីសិេធនិរណាមាន កទ់ៅថ្ងៃទនុះ 
#Standup4humanrights និងចូលទៅកានេ់ំពរ័ទវរស្តយ៖http://www.standup4humanrights.org 

mailto:jkraft@ohchr.org
mailto:mediaconsultant2@ohchr.org
http://www.standup4humanrights.org/

