
 

 

 
 

របាយការណ៍ដសំ៏ខានរ់បស់អ្នកជនំាញ អ្.ស.ប សសនើយ៉ា ងទទូចឲ្យរដ្ឋា ភបិាល នងិ 
ក្កុមហ ៊ុនអ្៊ុ៊ីនធណិឺតទងំឡាយ ធានាសសរ ៊ីភាពកន៊ុងការបសចេញមតតិាមអ្នឡាញ 

 

ទ៊ីក្កុងហសណឺណវ (១៩ មថិ៊ុនា ២០១៨) – របាយការណ៍ដសំ៏ខានម់យួរបស់អ្នកជំនាញសិទិធមន៊ុសស អ្.ស.ប មយួ
របូ ក្ពមានថា រដ្ឋា ភបិាល និងក្កុមហ ៊ុនទងំឡាយ ក្បឈមនឹងហានិភយ័ននការសធវើឲ្យអ្នតរាយដល់ការនិយយសត៊ី
សដ្ឋយសសរ ៊ីសលើអ្៊ុ៊ីនធឺណិត សហើយសសនើយ៉ា ងទទូចដល់មន្រនត៊ីសាធារណៈ និងអាជ្ញា ធរឯកជនទងំឡាយ ឲ្យសដ្ឋោះក្សាយ
បញ្ហា មយួចំនួន ដូចជ្ញ ពាកយសមត៊ីសអបស់្ពើម នងិការផ្សាយពត័ម៌ានមនិពិតតាមអ្នឡាញ។ 

សោក ដ្ឋវ ៊ីដ កាសយ (David Kaye) អ្នករាយការណ៍ពិសសស អ្.ស.ប សត៊ីព៊ីការសលើកកមពស់ និងការការពារសិទធិ
សសរ ៊ីភាពននគំនិត និងការសណមតងមតិ បានមានក្បសាសនថ៍ា “រដ្ឋា ភបិាលទងំឡាយមានទំនួល ៊្ុសក្តូវមយួ កន៊ុង
ការធានាការអ្ន៊ុវតតក្សបតាមចាបជ់្ញតិ និងចាបអ់្នដរជ្ញត ិប៉ា៊ុណនតរដ្ឋា ភបិាលកក៏្តូវចាតវ់ធិានការសៅសពលសនោះ សដើមប៊ី
ធានាថា លទធភាពននសវទិការតាមក្បពន័ធអ្៊ុ៊ីនធណិឺត កន៊ុងការផ្សតល់ឲ្យមានលំហសក្មាបស់សរ ៊ីភាពកន៊ុងការបសចេញមតិ 
មនិក្តូវបានសធវើឲ្យថមថយស ើយ”។  

សោកបានមានក្បសាសនថ៍ា “ជ្ញអ្ក៊ុសល រដ្ឋា ភបិាលទងំឡាយ បាននងិកំព៊ុងសធវើដំសណើ រកន៊ុងទិសសៅ ៊្ុស សហើយ
ជ្ញសរឿយៗ បងកការគំរាមកំណហងសដ្ឋយផ្ទា ល់ដល់សសរ ៊ីភាពកន៊ុងការបសចេញមតិតាមអ្នឡាញ”។  

សោក កាសយ បានបនតមានក្បសាសនស៍ទៀតថា “ការគរំាមកំណហងដអ៏ាក្កកប់ផំ្ស៊ុតទងំសនាោះ រមួមាន ការដ្ឋកជ់្ញបទ
សលមើសក្ពហមទណឌ ចំសពាោះមតិរោិះគនត់ាមអ្នឡាញ ដល់រដ្ឋា ភបិាល សាសនា ឬសាា បន័សាធារណៈដនទសទៀត។ 
វធិានដនទសទៀត សធវើឲ្យក្កុមហ ៊ុនទទួល ៊្ុសក្តូវ សដ្ឋយក្តូវក្បឈមនឹងហានិភយ័ននការដ្ឋកទ់ណឌ កមមធងនធ់ងរណផ្សនក
ហិរចញ វតា៊ុ កន៊ុងការវាយតនមៃអ្ំព៊ីអ្វ៊ីណដលជ្ញទសងវើ ៊្ុសចាបត់ាមអ្នឡាញ សដ្ឋយមនិមានគណសនយយភាពជ្ញសាធារណៈ
ណដលការសសក្មចណបបសនោះតក្មូវឲ្យមាន។” 

“រដ្ឋា ភបិាលទងំឡាយ គួរណតងាកសចញព៊ី “បទបញ្ហា ខាងទសសនៈ” ណបបសនោះ សហើយសផ្ទត តកិចេ្ិត្ំក្បឹងណក្បងរបស់
្ៃួនណដលកណំតស់ដ្ឋយចាបវ់ញិ សៅសលើការសលើកទឹកចិតតដល់ក្កុមហ ៊ុនឲ្យោតក្តដ្ឋងពត័ម៌ាន អ្ំព៊ីការអ្ន៊ុវតត
វធិានរបស់្ៃួន ក្បសិនជ្ញចាបម់ានណចង។ 



ជំនួសនូវបទបញ្ហា ខាងទសសនៈ សោក ដ្ឋវ ៊ីដ កាសយ សសនើថា រដ្ឋា ភបិាលទងំឡាយ គួរពក្ងឹងតួនាទ៊ីរបស់អាជ្ញា ធរ
សាធារណៈ ជ្ញពិសសស ត៊ុោការ កន៊ុងការកណំតអ់្ពំ៊ីភាពមនិក្សបចាបន់នមាតិកា សហើយសសនើថា រដាទងំឡាយ  
គួរណតោតក្តដ្ឋងពត័ម៌ានឲ្យបានសក្ចើនជ្ញងអ្វ៊ីណដល្ៃួនបានសធវើនាបចេ៊ុបបននសនោះ អ្ពំ៊ីការទមទរផ្ទា ល់្ៃួនដល់ក្កុម
ហ ៊ុនទងំឡាយឲ្យដកសចញមាតិកាមយួចំននួ។ 

របាយការណ៍សនោះ ផ្សតល់ការពិនតិយណដលមនិធាៃ បម់ានព៊ីម៊ុនមកផ្សងណដរ អ្ពំ៊ីរសបៀបណដលក្កមុហ ៊ុនអ្៊ុ៊ីនធណិឺតសធវើនិយតកមម
មាតិកាតាមអ្នឡាញ សហើយអ្ំពាវនាវឲ្យបទដ្ឋា នក្កុមហ ៊ុនសផ្ទត តជ្ញសំខានស់លើចាបសិ់ទធមិន៊ុសស នងិការអ្ន៊ុវតត
សោលការណ៍ណណនារំបស់ អ្.ស.ប សត៊ីព៊ីធ៊ុរកចិេ និងសិទធិមន៊ុសស។  
 

អ្នករាយការណ៍ពិសសសបានកតស់មាា ល់ថា “ក្កុមហ ៊ុនអ្៊ុ៊ីនធឺណិត ផ្សតល់លំហណដលមនិធាៃ បម់ានព៊ីម៊ុនមក សក្មាប់
ការទំនាកទ់ំនង និងការទទលួបានពត័ម៌ាន ប៉ា៊ុណនតក្កុមហ ៊ុនអ្៊ុ៊ីនធណិឺតកជ៏្ញនិយត័ករននសពលសវោរបស់សយើងសលើ
ការបសចេញមតជិ្ញសកលផ្សងណដរ។” 
 

សោក កាសយ បានសងកតធ់ងនថ់ា “រដ្ឋា ភបិាលទងំឡាយ នងិអ្នកសក្បើក្បាស់ជ្ញលកខណៈប៊ុគាល មានសិទធិដងឹ មនិ
ក្តឹមណតចាបជ់្ញធរមានប៉ា៊ុស ណ្ ោះសទ ប៉ា៊ុណនតណថមទងំអ្ពំ៊ីរសបៀប និងមូលសហត៊ុណដលវធិានទងំសនាោះ ក្តូវបានអ្ន៊ុមត័ 
និងអ្ន៊ុវតត សហើយថាសតើមានទក្មងអ់្វ៊ី្ៃោះសក្មាបស់ដ្ឋោះក្សាយ និងគណសនយយភាពណដលក្តូវមាន សៅសពលក្កុមហ ៊ុន
ទងំឡាយ ៊្ុស។” 
 

សោកបានមានក្បសាសនថ៍ា “បទដ្ឋា ន និងដំសណើ រការរបស់ក្កុមហ ៊ុន ជ្ញពិសសស សៅកន៊ុងបរបិទននក្បពន័ធ
ផ្សសពវផ្សាយសងាម គឺជ្ញកងវល់ខាងសិទធិមន៊ុសស។ កងវល់ទងំសនោះ រមួមាន កងវោះការបសងកើតវធិាន និងការពក្ងឹងអ្ន៊ុវតត
ក្បកបសដ្ឋយតមាៃ ភាព និងចាស់ោស់ ការពចិារ្អ្ពំ៊ីបរបិទមានភាពទនស់្ាយ នងិមនិទនស់៊ុ៊ីសងាវ កស់ៅស ើយ 
ការពឹងណផ្សអកទងំក្សុងសលើសវ័យក្បវតតិកមម និងការ្វោះខាតដសំណើ រការបណតឹ ងឧទធរណ៍ នងិដំស្ោះក្សាយ
ក្បកបសដ្ឋយអ្តានយ័។” 
 

របាយការណ៍សនោះ អ្ំពាវនាវឲ្យក្កុមហ ៊ុនទងំឡាយ អ្ន៊ុវតតវធិ៊ីសាន្រសត្ ៊ុសណបៃកោន ទងំក្សុង សដើមប៊ីតមាៃ ភាពសៅក្គប់
ដំ្កក់ាលននក្បតបិតតិការរបស់្ៃួន ចាបព់៊ីដំ្កក់ាលបសងកើតចាបរ់ហូតដល់ដំ្ កក់ាលអ្ន៊ុវតតចាប ់នងិ
សក្មាបក់ារបសងកើតឲ្យមាន “ចាបក់រណ៊ី ” ណដលសផ្ទត កជ្ញសំខានស់លើការបកក្សាយសោលការណ៍ណណនាឯំកជន។ 
របាយការណ៍សនោះ អ្ំពាវនាវផ្សងណដរ ឲ្យមានគណសនយយភាពជ្ញសាធារណៈ រមួទងំ ការឃ្ៃ សំមើលភាពក្សបោន សៅ
នឹងសិទធិមន៊ុសសសដ្ឋយតត៊ីយជនផ្សងណដរ។ 

អ្នកជំនាញ អ្.ស.ប បានបណនាមសទៀតថា “ការពឹងណផ្សអកសលើបទដ្ឋា នសិទធិមន៊ុសស នងឹផ្សតល់ឲ្យក្កុមហ ៊ុននូវឧបករណ៍
សដើមប៊ីបងាា ញព៊ីជំហររបស់្ៃួន តាមរសបៀបណដលសោរពតាមបទដ្ឋា នលទធិក្បជ្ញធិបសតយយ សហើយក្បឆងំនឹងការ
ទមទរផ្ទត ចក់ារ។” 



សោកបានគូសបញ្ហា កថ់ា “រដាទងំឡាយ ក្តូវបានតក្មូវឲ្យធានាថាសោលនសយបាយរបស់្ៃួន ចំសពាោះការបសចេញ
មតិតាមអ្នឡាញ ក្តូវរកាឲ្យមានបរយិកាសងាយក្សួលសក្មាបស់សរ ៊ីភាពកន៊ុងការបសចេញមតិ។ សោលនសយបាយ
ដូចោន សនោះ អ្ន៊ុវតតចំសពាោះក្កមុហ ៊ុនក្បពន័ធផ្សសពវផ្សាយសងាម ណដលគួរណតបចេូ លសោលការណ៍ពាកព់ន័ធននចាបសិ់ទធិ
មន៊ុសស សៅកន៊ុងសតងដ់្ឋរកក្មតិកំណតម់ាតិការ។” 

របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសសស គឺជ្ញណផ្សនកមយួននគំនិតផ្សតួចសផ្សតើមទូលំទូោយមយួ សដើមប៊ីពិនិតយសមើល
បញ្ហា ក្បឈមចំសពាោះសសរ ៊ីភាពកន៊ុងការបសចេញមតិកន៊ុងយ៊ុគសមយ័ឌ៊ីជ៊ីថល សហើយគឺជ្ញចណំ៊ុ ច្ពស់បំផ្ស៊ុតននការ
ពិសក្ោោះសយបល់ជ្ញបនតបនាា បរ់យៈសពលមយួឆន  ំសធវើទសសនកិចេតាមក្កុមហ ៊ុនអ្៊ុ៊ីនធឺណិតធំៗ នងិទទួលបានមតិ
សយបល់របស់រដា និងសងាមស៊ុ៊ីវលិជ្ញសក្ចើន។  
 
ចប ់

 

សោក សដវ ៊ី កាសយ (David Kaye) (សហរដាអាសមរកិ) ក្តូវបានក្កុមក្បឹកាសិទធិមន៊ុសសអ្ងាការសហក្បជ្ញជ្ញតិ
ណតងតាងំកាលព៊ីណ្ស៊ីហា ឆន ២ំ០១៤ ជ្ញអ្នករាយការណ៍ពសិសសសត៊ីព៊ីការសលើកសាួយ និងការពារសិទធិសសរ ៊ីភាពនន
គំនិត នងិសណមតងមតិ។ 
 

កន៊ុ ងនាមជ្ញអ្នករាយការណ៍ពិសសស សោក សដវ ៊ី កាសយ (David Kaye) គឺជ្ញណផ្សនកមយួននអ្វ៊ីណដលសគសាា ល់ថាជ្ញន៊ីតិ
វធិ៊ីពិសសសននក្បពន័ធសិទធិមន៊ុសស អ្.ស.ប គឺជ្ញស ម្ ោះទូសៅមយួននយនតការឃ្ៃ សំមើល និងណសវងរកការពិតឯករាជយ
របស់ក្កុមក្បឹកាសនោះ ណដលសធវើការងារពាកព់ន័ធនឹងសាា នភាពសិទធិមន៊ុសសរបស់ក្បសទសមយួជ្ញកោ់ក ់ឬបញ្ហា សិទធិ
មន៊ុសសតាមវស័ិយន៊ីមយួៗ សៅក្គបត់ំបនទ់ងំអ្ស់ននពិភពសោក។ អ្នកជនំាញននន៊ីតិវធិ៊ីពិសសសសធវើការឈរសលើ  
សោលការណ៍សម័ក្គចិតត ពកួោតមិ់នណមនជ្ញប៊ុគាលិក អ្.ស.ប សទ សហើយកមិ៏នទទួលក្បាកស់បៀរវតសរស៍លើការងារសនោះណដរ។ 
ពួកោតស់ធវើការឯករាជយព៊ីរដ្ឋា ភិបាល និង អ្.ស.ប សហើយបសំរ ើការកន៊ុ ងសមតាភាពប៊ុគាលផ្ទា ល់របស់្ៃួ ន។ 
 

សក្មាបព់ត័ម៌ានបណនាម និងការសាកសួរពត័ម៌ានសផ្សសងៗ សូមទកទ់ង៖ អ្នកក្ស៊ី  មា៉ា រ ៊្ី  ្រវា៉ា សយហស  
(Ms Marina Narvaez) តាមរយៈអ្៊ុ៊ីណមល (mnarvaez@ohchr.org/ ឬទូរស័ពាសល្៖ (+៤១ ២២ ៩១៧ 
៩៦១៥)  ឬ អ្នកក្ស៊ី  អាហស៊ីន តាឌ៊ីឌ៊ីន៊ី (Ms Azin Tadjdini) តាមរយៈអ្៊ុ៊ីណមល (atadjdini@ohchr.org/ ឬ
ទូរស័ពាសល្៖ (+៤១ ២២ ៩១៧ ៩៤០០)  
 

សក្មាបក់ារសាកសួរពត័ម៌ានពាកព់ន័ធនងឹអ្នកជំនាញឯករាជយដនទសទៀតរបស់ អ្.ស.ប សូមទកទ់ង៖ 
សោក សហសរមឺ៊ី  ូរងស៍់ (Jeremy Laurence) សិទធិមន៊ុសស អ្.ស.ប – អ្ងាភាពក្បពន័ធផ្សសពវផ្សាយតាមរយៈទូរស័ពាសល្៖ 
(+៤១ ២២ ៩១៧ ៩៣៨៣ ឬ អ្៊ុ៊ីណមល jlaurence@ohchr.org) 

mailto:mnarvaez@ohchr.org/
mailto:atadjdini@ohchr.org/
mailto:jlaurence@ohchr.org


ឆន សំនោះ គឺជ្ញ្បួសលើកទ៊ី៧០ ននសសចកត៊ីក្បកាសជ្ញសកលសត៊ីព៊ីសិទធិមន៊ុសស ណដលអ្ងាការសហក្បជ្ញជ្ញតិបានអ្ន៊ុមត័
សៅនថងទ៊ី១០ ណ្ធនូ  ឆន ១ំ៩៤៨។ សសចកត៊ីក្បកាសជ្ញសកលសនោះ –  ជ្ញបលំ់ដ្ឋបថ់ាន កពិ់ភពសោក ណផ្សនកខាងអ្តាបទ
ណដលក្តូវបានបកណក្បជ្ញ ៥០០ ភាសា – សដ្ឋយណផ្សអកសលើសោលការណ៍ក្គឹោះណដលថា “មន៊ុសសក្គបរ់បូសកើតមកមាន
សសរ ៊ីភាព និងសមភាពខាងសសចកត៊ីនថៃថនូ រនិងសិទធិ”។ សោលការណ៍ក្គឹោះសនោះ សាិតសៅជ្ញមយួមន៊ុសសក្គបរ់បូ ជ្ញសរៀង
រាល់នថង។ សដើមប៊ីសោរព្ួបសលើកទ៊ី៧០ ននឯកសារណដលមានឥទធិពលដវ៏សិសសវសិាលសនោះ និងសដើមប៊ីរកាសោល
ការណ៍សនោះក៊ុំឲ្យបាតប់ង ់សយើងសូមសសនើឲ្យមន៊ុសសក្គបរ់បូសៅសលើពិភពសោក សក្កាកឈរស ើងសដើមប៊ីសិទធិមន៊ុសស៖ 
 http://www.standup4humanrights.org/en/   
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