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អ្នកជំនាញរបស់ អ្.ស.ប៖ សង្គមសុ៊ីវលិគឺជាធាតុដសំ៏ខានស់ម្រាបក់ារអ្ភវិឌ្ឍ
ម្របកបដោយច៊ីរភាពដៅម្របដេសកមពុជា  

 

េ៊ីម្រកុង្ហ្សណឺែវ (ថ្ងៃេ៊ី ៨ ណែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨)៖ អ្នកជំនាញខាង្វស័ិយសិេធិមនុសសមយួរូបរបស់      
អ្.ស.ប បានដស្នរោា ភបិាលកមពុជាដ្វ្ការងារឲ្យកានណ់តជិតសនិេធណងមដេៀតជាមយួម្រកុមសង្គមសុ៊ីវលិ 
ដហ្្យមដ្ោបាយដម៏្របដស្របំផុតដដ្មប៊ីឱ្យម្របដេសជាតិសដម្រមចបាននូវសនតិភាពសថិតដសថរ និង្
ការអ្ភវិឌ្ឍម្របកបដោយច៊ីរភាព គឺម្រតូវចាតេុ់កសិេធិមនុសសជាម្របធានបេមុនដគដៅកនុង្ដំដែ្រ
ការដ្វដ្សចកត៊ីសដម្រមចណផនកដោលនដោបាយដផសង្ៗ។  
 

ដោកម្រស៊ី រ  ូណា សម៊ីត អ្នករាយការែ៍ពិដសសសត៊ីព៊ីស្ថថ នភាពសិេធិមនុសសម្របចាកំមពុជា ណដលបាន 
បញ្ចបដំ់ដែ្រេសសនកិចចចំននួ ១១ ថ្ងៃ មកម្របដេសកមពុជា បានានម្របស្ថសនថ៍ា “អ្ភបិាលកិចច
លអទាមទារឱ្យានស្ថថ បន័រងឹ្ា ំ និង្ដប្កចំហ្ ណដលដំដែ្រការម្រសបតាមដោលការែ៍សិេធិ
មនុសសនានា។ ដោលការែ៍ទាងំ្ដនេះរមួាន សិេធិេេលួបានពត័ា៌ន តាា ភាព ការចូលរមួជា
ស្ថធារែៈកនុង្ការដ្វ្ដសចកត៊ីសដម្រមចចិតត គែដនយយភាពរបស់មន្រនត៊ីស្ថធារែៈ និង្មន្រនត៊ីរាជការ 
ការេេលួបានយុតតិ្ម ៌ ដហ្្យដោយានការោមំ្រេព៊ីដសរ ៊ីភាពស្ថរពត័ា៌ន និង្សង្គមសុ៊ីវលិ
ណដលដ្វ្ការងារោ ង្រស់រដវក្ ម្របកបដោយដសរ ៊ីភាព និង្នវានុវតតន”៍។  
 

ដោកម្រស៊ី សម៊ីត កប៏ានទាញចំណាបអ់ារមមែ៍ដៅដល្ដោលដៅអ្ភវិឌ្ឍនម៍្របកបដោយច៊ីរភាព
របស់ អ្.ស.ប (គ.អ្.ច) ដោយបានគូសបញ្ជា កជ់ាពិដសសថា៖ “គ.អ្.ច េ៊ី១៦ គឺជាដោលដៅ
ណដលដតត តដល្ការានស្ថថ បន័រងឹ្ា ំានម្របសិេធភាព គែដនយយភាព និង្ម្របកបដោយបរោិបន័ន 
ការានតាា ភាព និង្ការេេលួបានយុតតិ្ម ៌ ដហ្្យដោលដៅដនេះផតល់ជាោនមយួ” សម្រាប់
បញ្ចូ លដោលការែ៍សិេធិមនុសសនានាដៅកនុង្ម្រកបែែ័ឌ យុេធស្ថន្រសតអ្ភវិឌ្ឍនម៍្របដេសជាតិ។  

 

ដទាេះប៊ីជា ដោកម្រស៊ីបនតដោង្ដល្កង្វល់ទាងំ្ឡាយរបស់ដោកម្រស៊ីណដលានកនាង្មក ទាកេិ់ន
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នឹង្ការដបាេះដឆ្ន តជាតិនាដពលកនាង្ដៅងម៊ីៗដនេះ ដហ្្យនិង្ការរមួតូចថ្នលំហ្ម្របជា្ិបដតយយដៅ
កនុង្ម្របដេសកមពុជាកត៊ី កអ៏្នករាយការែ៍ពិដសសបានស្ថវ គមនចំ៍ដ េះកិចចែិតែំម្របឹង្ណម្របង្របស់ 
រោា ភបិាលនាដពលងម៊ី ដៗនេះដដ្មប៊ីបដង្ក្តយនតការដផសង្ៗសំដៅដល្កកមពស់ការចូលរមួជាស្ថធារែៈ
ដៅកនុង្ការដ្វដ្សចកត៊ីសដម្រមចណផនកចាប ់ និង្ដោលនដោបាយណដរ។ ដោកម្រស៊ីកប៏ានស្ថវ គមន៍
ដល់ម្របស្ថសនរ៍បស់រដាមន្រនត៊ីម្រកសួង្មហាថ្ផៃ ណដលបានគូសបញ្ជា កអំ់្ព៊ីការលុបដចាលដសចកត៊ីណែនាំ
មយួណដលដចញកាលព៊ីណែតុោ ឆ្ន  ំ ២០១៧ ដហ្យ្ណដលដសចកត៊ីណែនាដំនាេះធាា បប់ានរតឹតបតិ
ការបំដពញសកមមភាពការងាររបស់អ្ង្គការសង្គមសុ៊ីវលិោ ង្ខាា ងំ្។ ដោកម្រស៊ីកប៏ានដសន្ឱ្យរោា ភិ
បាល “ធានាថាការអ្នុវតតដសចកត៊ីណែនាងំម៊ីនឹង្ម្រតូវដ្វ្ដ ្ង្បានម្រតឹមម្រតូវដៅម្រគបលំ់ោបថ់ាន ក”់។ 
 

ដទាេះប៊ីជាោ ង្ណាកដ៏ោយ កដ៏ោកម្រស៊ីកតស់ាគ ល់ថា អ្ង្គការសង្គមសុ៊ីវលិ ដៅណតម្របឈមនងឹ្
បនៃុកោ ង្្ៃន់ក់នុង្ការអ្នុវតតចាបក់មពុជាណដលានការរតិតបតិ។ ដោកម្រស៊ីសូមដល្កេឹកចតិតឱ្យរាជ 
រោា ភបិាល “ដ្វ្ការពិនតិយដ ្ង្វញិព៊ីម្រកបែែ័ឌ ចាប ់ និង្ម្រកបែែ័ឌ រដាបាល ដោយម្រតវូពិដម្រោេះ
ដោបល់ជាមយួអ្ង្គការសង្គមសុ៊ីវលិ និង្អ្ង្គការសហ្ម្របជាជាតិ ដដ្មប៊ីធានាថា បេបញ្ញតតិទាងំ្ដនាេះ
ម្រសបតាមដោលបំែង្របស់ចាប ់ដោយមនិានការបណនថមបនៃុកមនិម្រតឹមម្រតូវដល់ពួកដគ ដហ្្យថា
ចាបទ់ាងំ្ដនេះ ម្រតូវបានយកមកអ្នុវតតដោយតាា ភាព នងិ្ម្រតមឹម្រតវូ”។ 

 

ដោកម្រស៊ី សម៊ីត បានសណមតង្កង្វល់របស់ដោកម្រស៊ីអ្ពំ៊ីការឃំុែាួនបដណាត េះអាសននរយៈដពលណវង្  
កដូ៏ចជារយៈដពលណដលម្រតូវយកមកជំនុជំំរេះ។ ដោកម្រស៊ីបានអ្ំ វនាវឱ្យានការដោេះណលង្  
ដោក កមឹសុខា ណដលម្របធានអ្ត៊ីតគែបកសសដន្រងាគ េះជាតិ ណដលម្រតវូបានរោំយដៅណែវចិឆិកា  
ឆ្ន  ំ២០១៧ ព៊ីការឃំុឃងំ្ដរ៏តឹតបតិ និង្បញ្ចបក់ារដស្ុបអ្ដង្កតឱ្យបានឆ្បដ់ៅកនុង្សំែំុដរឿង្របស់
ោត ់ ដដ្មប៊ីធានាព៊ីសិេធិរបស់ោតក់នុង្ការេេួលបានការកាតក់ត៊ីដោយយុតតិ្មក៌នុង្រយៈដពលសមម្រសប
មយួ ឬដប្មនិដូដចនេះដេ ម្រតូវេាា កដ់ចាលនូវបេដចាេម្របកានម់្របឆ្ងំ្នឹង្ដោក។ 
 

ដោកម្រស៊ី សម៊ីត បានកតស់ាគ ល់ថា ជំហាននានារបស់ម្រកសួង្ដសដាកិចច និង្ ហិ្រញ្ញ វតថុ កនុង្ការ
ណែនាឲំ្យានការងារម្រគបម់្រគង្ងវកិាគឺជាដរឿង្ណដលគួរឲ្យដល្កេកឹចតិត ប ុណនតដោកម្រស៊ី បានសង្កត់
្ៃនថ់ា កចិចែតិែំម្របឹង្ណម្របង្ដម្រច្នណងមដេៀតគឺជាកតាត ចាបំាច ់ជាពិដសស ដៅកនុង្វស័ិយយុតតិ្ ម។៌  
“ែ្ុ ំសូមអ្ំ វនាវដល់ម្រកសួង្យុតតិ្ ម ៌ នងិ្ ស្ថថ បន័តុោការឱ្យបំដពញការងាររបស់ែាួនម្របកបដោយ
តាា ភាពបណនថមដេៀត ទាកេ់ង្នឹង្ម្របតិបតតិការរបស់ែាួន ដដ្មប៊ីចាតវ់ធិានការណងមដេៀតម្របយុេធ
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ម្របឆ្ងំ្អ្ដំពពុ្ករលួយ នងិ្ពម្រង្ឹង្ឯករាជយភាព និង្ភាពមនិលំដអ្ៀង្របស់តុោការ។ 

 

កនុង្អ្ំ ុង្ដពលថ្នដបសកកមមរបស់ដោកម្រស៊ី អ្នករាយការែ៍ពដិសសកប៏ានដ្វ្ដំដែ្រផង្ណដរដៅ
កានដ់ែតតកំពង្ឆ់្ន ងំ្ ណដលដៅេ៊ីដនាេះានមនុសសកំពុង្រស់ដៅកនុង្ភូមអិ្ណែត តេកឹ ណដលអ្នកទាងំ្ដនាេះ
នឹង្ម្រតូវតា ស់េ៊ីតាងំ្ឱ្យដៅរស់ដៅដល្តំបនដ់៊ីដោកជាអ្ចិថ្ន្រនតយ។៍ ានភស័តុតាង្បងាា ញថា ានេាា ប់
អ្នុវតតនល៍អមយួចនំួនដហ្្យ ណតដទាេះជាោ ង្ដនេះកត៊ី អ្នករាយការែ៍ពិដសសដៅណតអ្ំ វនាវឱ្យរោា ភបិាល 
“ណកលមអនូវមដ្ោបាយទាងំ្ឡាយដដម្ប៊ីដោេះម្រស្ថយបញ្ជា សិេធិដ៊ី្ា៊ីដស៍មុគស្ថម ញ តាមរយៈការងារកានណ់ត
ានតាា ភាព នងិ្ភាពម្រតឹមម្រតូវ ដោយធានាឲ្យានអ្ភមិ្រកមម្រគបម់្រជុង្ដម្រជាយ ដដម្ប៊ីដោេះម្រស្ថយវវិាេ
ដ៊ី្ា៊ី និង្ដៅដពលពិចារណាតា ស់េ៊ីលំដៅ។ ានណតតាមរយៈមដ្ោបាយដនេះដេ ដេ្បោម ននរណា
ាន កម់្រតូវបានដគដបាេះបង្ដ់ចាល។ 

 

ដោកម្រស៊ី សម៊ីត បញ្ចបដ់ដំែ្រេសសនកចិចរបស់ដោកម្រស៊ី ដោយដ្វ្ការដម្រក្នរលឹំកអ្ំព៊ីតួនាេ៊ីសនូល
ណដលការដោរពសិេធមិនុសសដដ្រតួនាេ៊ីកនុង្ការសដម្រមចបាននូវការអ្ភវិឌ្ឍម្របកបដោយច៊ីរភាព។ 
ដោកម្រស៊ីបានានម្របស្ថសន៍ថា “ម្របសិនដប្ម្របដេសកមពុជាម្រតូវបនតដល្វងិ៊ីថ្នការអ្ភវិឌ្ឍដសដាកិចច
ម្របកបដោយច៊ីរភាពរបស់ែាួន រោា ភិបាលម្រតូវដ្វ្ការងារដដ្មប៊ីឆាុេះបញ្ជច ំង្ព៊ីឆនៃៈរបស់ម្របជាពលរដា 
កស្ថង្ស្ថថ បន័ណដលដឆាយ្តបដៅនឹង្សិេធិរបស់ម្របជាពលរដា និង្កស្ថង្មនុសសណដលានជំនាញចាបំាច ់
ដហ្្យណដលអាចានសំដ ង្ និង្អាចចូលរមួោ ង្សកមមដៅកនុង្ការអ្ភវិឌ្ឍ និង្កនុង្សង្គម។  
“រដា្មមនុញ្ញ  បេោា នសិេធមិនុសសនានា និង្ដោលដៅអ្ភវិឌ្ឍនម៍្របកបដោយច៊ីរភាព ានផតល់នូវ
មដ្ោបាយដផសង្ៗដដម្ប៊ីសដម្រមចកាងារខាង្ដល្ដនេះ”។ 

 

ចប ់
 
ដោកម្រស៊ីស្ថន្រស្ថត ចារយ រ  ណូា សម៊ីត (ចម្រកភពអ្ង្ដ់គាស) ម្រតូវបានម្រកុមម្របឹកាសិេធិមនុសស អ្.ស.ប ណតង្តាងំ្
ជាអ្នករាយការែ៍ពិដសសសត៊ីព៊ីស្ថថ នភាពសិេធិមនុសសដៅកមពុជា កនុ ង្ណែម៊ីនា ឆ្ន ២ំ០១៥ ។ 
អ្នករាយការែ៍ពិដសសទាងំ្ឡាយ គឺជាណផនកមយួថ្នអ្វ៊ីណដលដគស្ថគ ល់ថាជាន៊ីតិវ ិ្ ៊ីពិដសសរបស់ម្រកុម
ម្របឹកាសិេធិមនុសស។ ន៊ីតិវ ិ្ ៊ីពិដសស (ស្ថថ បន័ដ៏្ ំបផុំតមយួថ្នអ្នកជនំាញឯករាជយដៅកនុ ង្ម្របពន័ធសិេធិ
មនុសស អ្.ស.ប) គឺជាដ ម្ េះេូដៅមយួថ្នយនតការឃា ដំម្ល និង្ណសវង្រកការពិតដោយឯករាជយរបស់ម្រកុម
ម្របឹកាដនេះ។ អ្នកកានអ់ាែតតិន៊ីតិវ ិ្ ៊ីពិដសស គឺជាអ្នកជនំាញឯករាជយ ណដលម្រកមុម្របឹកាសិេធិមនុសសបាន
ណតង្តាងំ្ដ ្ង្ ដដ្មប៊ីដ្វ្ការងារ កព់ន័ធនឹង្ស្ថថ នភាពសិេធិមនុសសរបស់ម្របដេសណាមយួជាកោ់ក ់ ឬ
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បញ្ជា សិេធិមនុសសតាមវស័ិយន៊ីមយួៗ ដៅម្រគបត់ំបនទ់ាងំ្អ្ស់ដល្ពិភពដោក។ ពួកោត ់ មិនណមនជា
បុគគលិក អ្.ស.ប ដេ ដហ្្យដ្វ្ការងារដោយឯករាជយព៊ីរោា ភិបាល ឬ អ្ង្គការណាមយួ។ ពួកោតប់ដម្រម្
ការងារកនុ ង្សមតថភាពបគុគលតៃ ល់របស់ែាួ ន និង្មិនេេួលម្របាកដ់បៀរវតសរដ៍ល្ការងារដនេះដ ្យ។ 
 
ពិនិតយដម្លរបាយការែ៍របស់អ្នករាយការែ៍ពិដសសសត៊ីព៊ីម្របដេសកមពុជា។ 
សិេធិមនុសស អ្.ស.ប ដគហ្េពំរ័សម្រាបម់្របដេស៖ កមពុជា 
 
សម្រាបព់ត័ា៌នបណនថម និង្ការស្ថកសួរពត័ា៌នដផសង្ៗ សូមទាកេ់ង្៖ អ្នកម្រស៊ី  ដអ្ដសៃ្ រ ឡាម (Esther 
Lam) តាមរយៈេូរស័ពៃដលែ៖ +៤១ ២២ ៩២៨ ៩១០៨ ឬអ្ុ៊ីណម ល elam@ohchr.org, ដហ្្យនិង្ 
ដោក ា ស៍មដូ ហាគ រហាគ  (GARGA Mahmoud) តាមរយៈេូរស័ពៃដលែ៖ +៨៥៥ (០)១២ ៧៩០ 
១៧៨ ឬ អ្ុ៊ីណម ល mgarga@ohchr.org 
 
សម្រាបក់ារស្ថកសួរពត័ា៌ន កព់ន័ធនឹង្អ្នកជនំាញឯករាជយដថ្េដេៀតរបស់ អ្.ស.ប សូមទាកេ់ង្៖ 
ដោក ដហ្សរមឺ៊ី  ូរង្ស៍់ (Jeremy Laurence) សិេធិមនុសស អ្.ស.ប – អ្ង្គភាពម្របពន័ធផសពវផាយ  
តាមរយៈេូរស័ពៃដលែ៖ +៤១ ២២ ៩១៧ ៩៣៨៣ ឬ អ្ុ៊ីណម ល jlaurence@ohchr.org  
 
ឆ្ន  ំ ២០១៨ ដនេះ គឺជាែបួដល្កេ៊ី៧០ ថ្នដសចកត៊ីម្របកាសជាសកលសត៊ីព៊ីសិេធិមនុសស ណដលអ្ង្គការសហ្
ម្របជាជាតិបាន    អ្នុមត័ដៅថ្ងៃេ៊ី១០ ណែ្នូ  ឆ្ន ១ំ៩៤៨។ ដសចកត៊ីម្របកាសជាសកលដនេះជាបលំ់ោបថ់ាន ក់
ពិភពដោក ណផនកខាង្អ្តថបេណដលម្រតូវបានបកណម្របជា ៥០០ ភាស្ថ ដោយណផអកដល្ដោលការែ៍ម្រគឹេះ
ណដលថា «មនុសសម្រគបរ់បូដក្តមកានដសរ ៊ីភាព និង្សមភាពខាង្ដសចកត៊ីថ្ងាងនូ រនិង្សិេធិ»។ ដោលការែ៍
ម្រគឹេះដនេះ សថិតដៅជាមយួមនុសសម្រគបរ់បូជាដរៀង្រាល់ថ្ងៃ។ ដដ្មប៊ីដោរពែួបដល្កេ៊ី៧០ ថ្នឯកស្ថរណដល
ានឥេធិពលដវ៏ដិសសវសិ្ថលដនេះ និង្ដដ្មប៊ីរកាដោលការែ៍ដនេះកុឲំ្យបាតប់ង្ ់ដយ្ង្សូមដសន្ឲ្យមនុសស
ម្រគបរ់បូដៅដល្ពិភពដោក ដម្រកាកឈរដ ្ង្ដដ្មប៊ីសិេធិមនុសស៖ www.standup4humanrights.org  
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