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PRESS STATEMENT 
 

  

 េសចក្តែីថ្លងករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសអងគករសហ្របជជត ិ
ស្តីពី ថ នភពសិទធមិនុស េនកមពុជ  
្រ ្ត ចរយ សុរយិ ្រប ទ សូ៊ែបឌី៊ 

 
ភនេំពញ ៃថងទី២៥ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣  

 

ៃថងេនះ ខញុ ំបនបិទបញចបេ់បសកកមមែស្វងរកករពិតអំពីសិទធិមនុស េលើកទី្របបំនួរបស់ខញុ ំមកកន្់រពះ ជ 
ច្រកកមពុជេហើយៗ អ្វីែដលខញុ ំសូមេលើកមកគូសបញជ កេ់នះគឺកររកេឃើញដំបូងរបស់ខញុ ំ និងករគិតអំពី 

ថ នភពសិទធិមនុស កនុង្របេទសកមពុជ ចប់ ងំពីេបសកមមេលើកមុនរបស់ខញុ ំ។  េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និង 
អនុ សនចុ៍ងេ្រកយរបស់ខញុ ំ នឹងបញចូ លកនុងរបយករណ៍របស់ខញុ ំ ែដលខញុ ំនឹង កប់ង្ហ ញជូន្រកុម្របឹក  
សិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ េនកនុងែខកញញ ឆន េំនះ។  
  
ខញុ ំ្រតូវបន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  អ.ស.ប ែតង ងំជអនក យករណ៍ពិេសសអងគករសហ្របជជតិ ស្តីពី 
ថ នភពសិទធិមនុស េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កនុងែខមនី ឆន ២ំ០០៩ េហើយខញុ ំបនេធ្វើរបយករណ៍ 

សំខន់ៗ ធំៗចំនួនបនួ ែដលមនករវភិគយ៉ងហមតច់តអំ់ពី ថ នភពសិទធិមនុស  និងបញ្ហ ្របឈមេផ ងៗ 
ែដល្របេទសកមពុជកំពុងជួប្របទះ ចំេពះករេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិមនុស ។ របយករណ៍ទងំេនះ 
្រតូវបនបញចូ នជេរៀង ល់ឆន េំទ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  អ.ស.ប ែដលបនេផ្ត តេលើកំែណទ្រមង្់របពន័ធ 
តុ ករ សភ និងករេបះេឆន ត និងអំពីផលបះ៉ពល់ៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀត 
េទេលើសិទធិមនុស ។ របយករណ៍នីមយួៗមនភជ បនូ់វក្រមងអនុ សនក៍នុងនយ័ ថ បន ែដលបនេរៀប 
ចំ កែ់តងេឡើង េដើមបជួីយ ដល់រ ្ឋ ភបិលកនុងករអនុវត្តរេបៀប រៈកំែណទ្រមងរ់បស់ខ្លួន និងដំេណើ រករ 
្របជធិបេតយយូបនីយកមមេនកនុង្របេទសកមពុជ។  
 
មុនេពលខញុ ំបំេពញេបសកកមមមកកន្់រពះ ជ ច្រកកមពុជកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១២ ខញុបំនមន រមមណ៍ថ គឺ 
ជេពលេវ មយួសម្រសប សំ បេ់ធ្វើករពិនិតយេមើលអំពីវឌ នភពៃនករអនុវត្តអនុ សនទ៍ងំ យែដល 
ខញុ ំបន កេ់ចញកនុងរបយករណ៍មុនៗរបស់ខញុ ំ និងេដើមបកំីណតអំ់ពីបញ្ហ ្របឈមែដលេនេសសសល់។  

 
ដូេចនះ េគលបំណងៃនេបសកកមមេនះ និងេបសកកមមរបស់ខញុ ំកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១២ គឺមនលកខណៈខុសែប្លកគន  
តិចតួច េទនឹងេបសកកមមេលើកមុខៗរបស់ខញុ ំ ្រតងថ់ ជជងករេលើកេឡើងអំពីបញ្ហ សិទធិមនុស មយួថមី ឬករ 
េផ្ត តេលើេគលេរឿងជក់ កេ់នកនុងចំណុច្របសព្វេនះ គឺេបសកកមមេលើកេនះេផ្ត តជសំខនេ់លើករពិនិតយ 
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េមើល អំពីវឌ នភពៃនករអនុវត្តអនុ សនទ៍ងំ យែដលខញុ ំបន កេ់ចញេនកនុងរបយករណ៍មុនៗ 
របស់ខញុ ំ ។  

 
កនុងអំឡុងេពលបំេពញទស នកិចចេលើកេនះ ខញុ ំមនលទធភពជួបជមយួតួអងគសំខន់ៗ ពកព់ន័ធជេ្រចើន។ 
តួអងគទងំេនះ រមួមន សមជិកជនខ់ពស់ៃន ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ជពិេសស ឯកឧត្តម ស េខង ឧបនយករដ្ឋ 

ម្រន្តី និងជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ ឯកឧត្តម ឱម យុិនេទៀង េទសរដ្ឋម្រន្តី និងជ្របធនគណៈកមម ធិករសិទធិ
មនុស កមពុជ ឯកឧត្តម អឹុម សួស្តី ្របធនគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត ឯកឧត្តម ឈង វុន ្របធន
គណៈកមមករទទួលបនទុកកិចចករបរេទស សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ពត័ម៌ន និង រពត័ម៌នៃនរដ្ឋសភ 
ឯកឧត្តម អំុ៊ រទិធ អគគេលខធិករ្រពឹទធសភ និងឯកឧត្តម ្រពហម សិទធ្រ  រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងយុត្តិធម។៌ 
ខញុ ំមនក្តីេ មនស យ៉ងខ្ល ងំេ យមនករចូលរមួ និងកិចចសនទន ែដលខញុ ំមនជមយួឥស រជនទងំេនះ។ 
កិចចសនទនទងំេនះបន្រប្រពឹត្តេទេ យេ ម ះ្រតង ់សនិទធ ន ល និងកនុងនយ័ ថ បន។ ពួកគតម់នពត័ម៌ន
ដសំ៏ខន ់ បនទទួល គ ល់នូវចំណុចខ្វះខតែដលេនមនេនេឡើយ េហើយេ្រត មខ្លួនជនិចច េដើមបី
បំេពញករងរជមយួខញុ ំ្របកបេ យលកខណៈ ថ បន េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមទងំ យែដលមន 
េនេសសសល់ពកព់ន័ធនឹងករករពរសិទធិមនុស កនែ់តទូលំទូ យ ្របជធិបេតយយកនែ់តរងឹម ំ និង
នីតិរដ្ឋដពិ៏ត្របកដែថមេទៀត។ 

 

មូល ្ឋ ន្រគឹះៃនករងររបស់ខញុ ំជអនក យករណ៍ពិេសស គឺឯក ជភព ភពមនិលំេអៀង និងភពសតយ- 
នុមត័។ េដើមបសំីេរចេគលេ េនះ េនះគឺជករចបំចបំ់ផុតែដលកនុងករអនុវត្ត ណត្តិករងររបស់ខញុ ំ ខញុ ំមន 
ឱកស្របស័យទកទ់ងជមយួមនុស ្រគប្់រសទបជ់នថ់ន កក់នុងសងគមកមពុជ។ ្រស័យេហតុេនះ ខញុ ំសូម 
កតស់មគ ល់េ យេពញចិត្តចំេពះកិចច្របជំុរបស់ខញុ ំ ជមយួៃដគូសនទនននរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល េហើយខញុ ំក ៏
មនឱកសបនជួប្រប្រស័យជមយួមនុស មយួ្រកុមធំមកពី្រគប្់រជុងៃនសងគម េនកនុងអំឡុងេពលបំេពញ 
េបសសកមមរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំបនជួប្រប្រស័យទកទ់ងជមយួអនកពកព់ន័ធដៃទេទៀតេនកនុងសងគមកមពុជ បទ់ងំ
គណបក នេយបយេផ ងៗ សងគមសីុវលិ សហគមនមូ៍ល ្ឋ ន បុគគលឯកជន និងៃដគូអភវិឌ នរ៍បស់
កមពុជ។ 
 

ទកទ់ងនឹងអនុ សនេ៍នកនុងរបយករណ៍របស់ខញុ ំ អំពីវធីិ និងមេធយបយៃនករព្រងឹងឯក ជយភព និង 
សមតថភពរបស់តុ ករ ខញុ ំកតស់មគ ល់េឃើញថ ករវវិឌ នេ៍នកនុងករអនុវត្តនអ៍នុ សនទ៍ងំអស់េនះ េន 
មនភពយតឺយ៉វខ្ល ងំេនេឡើយ។ េទះជយ៉ង ក្តី ខញុ ំ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តេ យករអះ ងែដលថ 
េសចក្តី្រពងចបបសំ់ខន់ៗ ទងំបី ែដលជែផនកមយួេនកនុងអនុ សនច៍មបងរបស់ខញុ ំ គឺជិតេធ្វើបនរចួ ល់ 
េហើយ េហើយនឹង្រតូវ កឲ់យពិភក េនកនុងសភេន្រតឹមឆមសទី១ ៃនឆន ២ំ០១៤។ ជរ ្ឋ ភបិល 

កដូ់ចជបនផ្តួចេផ្តើមនូវសកមមភពមយួចំនួន េដើមបេីធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋទទួលបនេស កមមតុ ករ 
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កនែ់ត្របេសើរេឡើងែថមេទៀត ែដលជករ្រសបេទនឹងអនុ សនរ៍បស់ខញុ ំ  ែដលរមួមន ករព្រងឹង 
សមតថភពរបស់ ឧទធរណ៍ផងែដរ។ 
 

ទកទ់ងនឹងអនុ សនរ៍បស់ខញុ ំអំពីករែកទ្រមងស់ភ ខញុ ំ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តេ យករេឆ្លើយតបជវជិជមន 
និងេ យឆនទៈេមះមុត េដើមបអីនុវត្តអនុ សនទ៍ងំេនះឲយបនេ្រចើន មែត ចេធ្វើបន េនកនុង ណត្តិ 
សភខងមុខ។ ខញុ ំបនទទួលពត័ម៌នអំពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងអនុវត្ត មអនុ សនរ៍បស់ខញុ ំបនខ្លះ និងពីករ 
លំបកកនុងករអនុវត្តអនុ សនខ៍្លះេទៀត។ ទកទ់ងនឹងកំែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត ខញុ ំ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្ត 
េ យករេឆ្លើយតបេទនឹងអនុ សនម៍្តងមយួៗយ៉ងពិ ្ត រ ពីគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត។ ខញុ ំ 
ដឹងពីករបរមភែដលបនេលើកេឡើងពីករចុះបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត។ ្របសិនជរកេឃើញែមន ករបរមភ 
ទងំេនះ គួរ្រតូវបនេលើកយកមកេ ះ្រ យ។ ខញុ ំទទួលបនពត័ម៌នថ វធិនករមយួចំនួន្រតូវបនចត ់
េឡើង េដើមបសី្រមួលដល់ដំេណើ រករេបះេឆន តឲយ្រប្រពឹត្តេទបនរលូន រមួទងំករផ ព្វផ យបញជ ីេឈម ះ 
អនកេបះេឆន ត ែដលឥឡូវេនះ ចរកេឈម ះេឃើញទងំ ម្របពន័ធអិុនធឺណិត ទងំ ម្របពន័ធបិទផ យេន 
មមណ្ឌ លេបះេឆន ត កនុងរយៈេពលមយួែខមុនករេបះេឆន តមកដល់។ ខញុ ំកទ៏ទួលបនពត័ម៌នផងែដរថ 

េច្រកមចូលនិវត្តនពី៍ររូប ្រតូវបនែតង ងំជសមជិកគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត េដើមបពី្រងឹង 
ឯក ជយភពរបស់ គ.ជ.ប.។ ខញុ ំសូម ្វ គមនក៍រវវិត្តនេ៍នះ េ យ រែតេនះជអនុ សនម៍យួកនុងចំេ ម 
អនុ សនន៍នរបស់ខញុ ំ ែដលថ សមជិក គ.ជ.ប. គួរែតេ្រជើសេរ ើសឲយបនទូ យជងេនះ េ យ 
េ្រជើសេរ ើសេចញមកពី្រកុមេច្រកមជនខ់ពស់ែដលចូលនិវត្តន ៍ េមធវជីនខ់ពស់ៃនគណៈេមធវ ី ្រ ្ត ចរយ 
ចបប ់រដ្ឋបល ធរណៈ និងវទិយ ្រស្តនេយបយ ៃនសកលវទិយល័យ ជេដើម។ល។  

 

ចំេពះអនុ សនេ៍នកនុងរបយករណ៍របស់ខញុ ំ ស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីេគលេ ដៃទ 
េទៀត ខញុ ំដឹងថ របយករណ៍េនះ ្រតូវបន កជូ់នរ ្ឋ ភបិល កលពី ៨ ែខកន្លងេទេនះ េហើយរ ្ឋ ភបិល 
ច្រតូវករេពលេវ ែថមេទៀត េដើមបពិីចរ េលើអនុ សនរ៍បស់ខញុ ំ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ខញុ ំកត ់

សំគល់អំពីករវវិត្តនជ៍វជិជមនទកទ់ងនឹងកមមវធីិផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទ្ឋិដីធ្លី របស់រ ្ឋ ភបិល ែដលដឹកនេំ យ 
េ កនយករដ្ឋម្រន្តីផទ ល់។ ទនទឹមគន នឹងអនកពកព់ន័ធជតិ និងអន្តរជតិននែដរ ខញុ ំបនអំពវនវជយូរមក 
េហើយ សូមឲយមនករពេន្ល នកមមវធីិផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទ្ឋិដីធ្លី េហើយបចចុបបននកមមវធីិេនះ បននិងកំពុងអនុវត្ត ។ 
ខញុ ំសូមេលើកទឹកចិត្តរ ្ឋ ភបិលឲយបន្តនូវកមមវធីិេនះ េ យកនុងេពលជមយួគន េនះែដរ យកចិត្តទុក កខ់ពស់ 
ចំេពះ ថ នភពពិេសសៃនជនជតិេដើមភគតិច និងសហគមនដ៍ៃទេទៀត ែដលរស់េនេលើដីមនទំនស់។  
េនះគឺជឱកសដល៏្អមយួ េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ សុវតថិភពកនុងករកនក់បដី់ធ្លីៃន្រគួ រ្របជពលរដ្ឋជ 
េ្រចើន បទ់ងំ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋែដលមនិ្រតូវបន បប់ញចូ លេនកនុងកមមវធីិេនះ និងកនុងកមមវធីិផ្តល់បណ័្ណ  
កមមសិទ្ឋិដីពីេលើកមុនៗ កដូ៏ចជ ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋទងំ យ  ែដលមនទំនស់ដីធ្លីជមយួបុគគលមន 
អំ ច និង្រកុមហុ៊នឯកជន។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ករអនុវត្តបែនថមេទៀតនូវ្រកបខណ័្ឌ សិទ្ឋិដីធ្លីែដល 
មន្រ ប ់និងករព្រងឹង ថ បន័្រគប្់រគងដីធ្លី គឺជករចបំចេ់ដើមបឲីយករវវិត្តនវ៍ជិជមនែដលទទួលបន មន 
និរន្តរភព។ 
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កលពីអំឡុងេពលេបសកកមមេលើកទី៧ របស់ខញុ ំមកកន្់របេទសកមពុជ កនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១២  េ ក    
នយករដ្ឋម្រន្តី បនេចញបទបញជ មយួ េដើមបផី្អ កជបេ ្ត ះ សនននូវករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចថមី។ ជ
ថមីម្តងេទៀត េនះគឺជអ្វីែដលខញុ ំ និងអនកពកព់ន័ធដៃទេទៀត បនេសនើឲយរ ្ឋ ភបិលផ្អ កករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋ 
កិចច។ ខញុ ំសូមេកតសរេសើរចំេពះវធិនករេនះ និងរងច់េំមើលអំពីករសនយេធ្វើករពិនិតយេមើលេឡើងវញិេលើ 
សមបទនដីេសដ្ឋកិចចែដលមន្រ ប។់ បញ្ហ ទំនស់ដីធ្លីដ៏ ុ ៃំរេផ ងេទៀត ែដលរមួមនសហគមនបឹ៍ងកក ់
បុរកីី  និងសហគមនេ៍នែកបរ្រព នយន្តេ ះអន្តរជតិភនេំពញ ែដល្រតូវែតមនករេ ះ្រ យេ យ 
គិតគូេទដល់ផល្របេយជនរ៍បស់្របជពលរដ្ឋែដលរងផលបះ៉ពល់ពីេសចក្តីសេ្រមចដកហូតដីមកេធ្វើករ 
អភវិឌ នេ៍នះ។ ខញុ ំកក៏តសំ់គល់ផងែដរ អំពីលំនៃំនករេចទ្របកនពី់បទ្រពហមទណ្ឌ េទេលើសកមមជនដីធ្លី។ 
ករណីពកព់ន័ធនឹងអំេពើហិង  និងករឃុំខ្លួនមយួចំនួន ្រតូវបនេគ្របបឲ់យខញុ ំដឹង ។ 

 

េបសកកមមរបស់ខញុ ំ េនចំេពលដសំ៏ខន ់គឺកនុងអំឡុងេពលែដល្របេទសកមពុជ កំពុងេ្រត មេរៀបចំករេបះ 
េឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត េហើយខញុ ំទទួលបននូវករបង្ហ ញមយួចំនួនពកព់ន័ធនឹងនីតិវធីិៃនករេរៀបចំករ 
េបះេឆន តមយួែដល្រតឹម្រតូវ និងយុត្តិធម។៌ កនុងករណីេនះ ខញុ ំសូមេសនើម្តងេទៀត ដល់្រគបគ់ណបក នេយ- 
បយ និងគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត កនុងករធនឲយមនករេបះេឆន តមយួែដល្រតឹម្រតូវ និង 
យុត្តិធម ៌និងសន្តិភព។ ្រគបគ់ណបក នេយបយទងំអស់ ្រតូវអនុវត្ត មចបប ់បង្ហ ញពីភពចស់ទំុកនុង 
ករជែជកេដញេ ល េ យមនិចូលរមួកនុងែលបងេជ្របមថេមើលងយគន ។ ្រគបគ់ណបក នេយបយទងំ 
អស់ ្រតូវែត ចចូលរមួបនកនុងកំរតិេសមើគន  ស្រមបក់រ្របកួត្របែជង។ កនុងករណីេនះ េនកនុងកិចច្របជំុជ 
េ្រចើន ខញុ ំបនបញជ កម់្តងេហើយម្តងេទៀត អំពីត្រមូវករៃនករទទួលបនភព្រតឹម្រតូវ និងសមធម ៌កនុងករេ្របើ 
្របស់្របពន័ធផ ព្វផ យរបស់រដ្ឋ េហើយនិងករ ម្របមជ ចខ់តករេ្របើ្របស់ធនធនរបស់រដ្ឋ បំេរ ើឲយ 
សកមមភពគណបក នេយបយ។ ខញុ ំ្រតូវបនករធនជថមីេទៀតផងែដរថ េសចក្តីែណនរំបស់រ ្ឋ ភបិល 
នឹង កេ់ចញេទដល់បុគគលិកទងំអស់ ែដលបំេរ ើករងរជ ម្រន្តី ជករ េយធ នគរបល មនិឲយចូលរមួកនុង 
សកមមភពនេយបយ កនុងេពលបំេពញមុខងរភរកិចចរបស់ខ្លួនេឡើយ។ បញ្ហ ៃនករបេងកើតឲយមនករេរ ើស 
េអើងពូជ សន ៍េនកនុងេពលៃនយុទធនករេឃសនេបះេឆន ត េ យគណបក នេយបយខ្លះ ក្៏រតូវបន 
េគ្របបឲ់យខញុ ំដឹងផងែដរ។ ខញុ ំសូមេសនើឲយ្រគបគ់ណបក នេយបយពកព់ន័ធទងំអស់ េចៀស ងករេកង 
ចំេណញ េ យយកបញ្ហ ពូជ សនម៍កគ្ំរទ សំ បយុ់ទធនករេឃសនេបះេឆន តរបស់ខ្លួន េហើយេធ្វើករ 
សំេ េទក ងភពអតេ់ ន និងករប្រងួបប្រងួមសងគមេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ខញុ ំនឹងបន្ត មឃ្ល េំមើល 
ថ នភពេនកនុង្របេទសេនះ េហើយេដើមបេីធ្វើកិចចករេនះ ខញុ ំសូមេសនើសំុយ៉ងទទូចដល់ពលរដ្ឋកមពុជទងំអស់ 

ឲយមនភពអតធ់មត ់និងេគរពដល់សិទធិរបស់អនកដៃទ េនេពលអនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួន។ 
 
េសរភីពខងករបេញចញមតិ មន រៈសំខនជ់ រវន្ត ទងំចំេពះដំេណើ រករៃនករេបះេឆន ត និងទងំ 
ករអភវិឌ ៃនដំេណើ រករ្របជធិបេតយយរបស់្របេទស។ ករេ ះែលងេ ក មម៉ សូណងដូ់ នយក ថ នីយ 
វទិយុសំបុកឃមុ ំ គឺជករវវិត្តនម៍យួែដលគួរឲយ ្វ គមន។៍ េទះជយ៉ង កេ៍ យ េសរភីពខងករបេញចញ 
មតិ កេ៏នែតជបញ្ហ កង្វល់សំ បខ់ញុ ំ េ យ រែតអនកទងំ យែដលបំេរ ើករេន ម្របពន័ធផ ព្វផ យ ច 
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នឹងកំរតិករនិយយស្តីរបស់ខ្លួន េ្រពះកន្លងមកមនចំ តក់រយ៉ងតឹងរងឹ េទេលើបុគគលមយួចំនួន ែដល
បំេរ ើករ ម្របពន័ធផ ព្វផ យ និងេទេលើអនកករពរសិទធិមនុសយ។ 

ខញុ ំេនមនកង្វល់ផងែដរ អំពីវបបធមនិ៌ទណ្ឌ ភពេនកមពុជ និងបញជ ីបទេលមើសជេ្រចើន ែដលកនុងេនះ មនិទន ់
មនជន មយួ ្រតូវបននខំ្លួនមកផ្តនទ េទស មចបបេ់នេឡើយ។ ខញុ ំេសនើដល់រ ្ឋ ភបិល សូមពេន្ល នករ 
េសុើបអេងកតរបស់ខ្លួន េទេលើករណីទងំេនះ េហើយនខំ្លួនជនេលមើសមកផ្តនទ េទស មចបប។់  

សរុបេសចក្តីេទ កមពុជ កដូ់ចជ កំពុងេធ្វើដំេណើ រេនេលើផ្លូវមយួេឆព ះេទកនល់ទិធ្របជធិបេតយយ។ កមពុជ 
បនេធ្វើដំេណើ រេនេលើផ្លូវដែ៏វងឆង យមយួេនះ ចប់ ងំពីករចុះកិចច្រពមេ្រព ងសន្តិភពទី្រកុងប៉រសី េនកនុង 
ឆន ១ំ៩៩១ និងករអនុមត័រដ្ឋធមមនុញញ ថមី ែដលបនបេងកើតឲយមនតំៃលែផន្រគឹះែបបលិទធិ្របជធិបេតយយេសរ ី
េនកនុងឆន ១ំ៩៩៣។ េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ កមពុជេនែត្រតូវេធ្វើដំេណើ រេលើកំ តផ់្លូវមយួេនះេទមុខ 
េទៀត កនុងករេលើកកំពស់ និងករករពរដល់សិទធិមនុស  ព្រងឹងអភបិលកិចចល្អ េលើកសទួយដល់ឯក ជយភព 
និងសមតថភពរបស់ ថ បន័រដ្ឋទងំ យែដលទទួលខុស្រតូវ កនុងករេលើកកំពស់សិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ ដូច 
ែដលបនទទួល គ ល់េ យៃដគូសនទនេផ ងៗរបស់ខញុ ំ មកពីខងរ ្ឋ ភបិល ែដលខញុ ំបនជួបេនកនុងអំឡុង 
េពលៃនដំេណើ រទស កិចចរបស់ខញុ ំ។ េហតុដូេចនះ ខញុ ំេ្រត មខ្លួនជេ្រសចកនុងករជួយ ដល់រ ្ឋ ភបិលកមពុជ។ ខញុ ំ 
េឃើញជសញញ មយួែដលរកីចំេរ ើនេទមុខ រ ្ឋ ភបិលបនទទួល គ ល់រចួេហើយនូវភពចេន្ល ះ្របេ ង េន 
កនុងជំនួប្របជំុរបស់ខញុ ំជមយួពួកគត ់េហើយបនបង្ហ ញឆនទៈរបស់ខ្លួន កនុងករេធ្វើករជមយួខញុ ំ កនុងកិចចខិតខំ 
្របឹងែ្របង េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់ ថ នភពសិទធិមនុស សំ ប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ។ 
 
ខញុ ំសូមយកឱកសេនះ េដើមបែីថ្លងអំណរគុណជថមីម្តងេទៀត ដល់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ែដលបនអេញជ ើញខញុ ំមក 
បំេពញទស នកិចចេនកនុង្របេទសកមពុជ និងែថ្លងអំណរគុណផងែដរ ែដលបនចូលរមួកនុងកិចចសនទន្របកប 
េ យអតថនយ័ និងកនុងនយ័ ថ បន ជមយួខញុ ំេនកនុងអំឡុងេពលបំេពញេបសកកមមេនះ។  
  
េគបន្របបឲ់យខញុ ំដឹងថ ចមនភពចេន្ល ះ្របេ ងខ្លះ កនុងករេធ្វើទំនកទំ់នងគន ជមយួ ជរ ្ឋ ភបិលេន 
េពលថមីៗេនះ ប៉ុែន្តេទះជយ៉ង កេ៏ យ ខញុ ំេជឿថដំេណើ រេបសកកមមេនះបនបំេពញនូវចេន្ល ះ្របេ ង 
េនះបន និងបននេំយើង្រតឡបេ់ទកនផ់្លូវមយួ កនុង ម រតីៃនកិចចសហ្របតិបតិ្តករដូចធមម េឡើងវញិ។ 
មនករត ៉ ពីរែដលបនេរៀបចំេធ្វើេឡើងេនកនុងអំឡុងេពលបំេពញេបសកកមមរបស់ខញុ ំ ែដលជករត ៉ ្របឆងំ 
នឹងករងរសិទធិមនុស របស់ខញុ ំេនកនុង្របេទសកមពុជ ប៉ុែន្តករត ៉ទងំេនះ មនិបនេធ្វើឲយខញុ ំបកមុ់ខ ឬេធ្វើឲយខញុ ំ 
ងកេរេចញពីករងរែដលអងគករសហ្របជជតិ ផ្តល់ ណតិ្តឲយខញុ ំបំេពញករងរេនកនុង្របេទសកមពុជ 
េឡើយ។ ្របសិនជេយើង ម នេមើលរបយករណ៍ ម្របពន័ធផ ព្វផ យេផ ងៗ ករត ៉ទងំពីរេនះទំនង 
ជ្រតូវបនេគេរៀបចំេឡើង េហើយទំនងជតំ ងឲយចំនួនមនុស ភគតិចបំផុតមយួេនកនុង្របេទស ែដល 
ពួកេគមនេចតនេធ្វើឲយខញុ ំផ្ល ស់ប្តូរេគលជំហរ។ ផទុយេទវញិ ខញុ ំែបរជទទួលបនករេលើកទឹកចិត្តកនែ់តខ្ល ងំ 
េឡើងែថមេទៀត មរយៈ រគ្ំរទយ៉ងេ្រចើនសនធឹកសនធ ប ់ែដលខញុ ំទទួលបនពីមនុស មន ្រគប្់រសទបជ់ន ់
ថន ក ់ែដលពួកេគគ្ំរទដល់ករងរែដលខញុ ំបននិងកំពុងេធ្វើេនកនុង្របេទសកមពុជ េដើមបឲីយ្របេទសកមពុជ មន 
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ភពរកីចេ្រមើនខ្ល ងំេឡើងែថមេទៀត និងេដើមបសីន្តិភពជនិរន្ត ្របជធិបេតយយ និងវបុិលភព េហើយខញុ ំនឹងេន 
ែតបន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខញុ ំេនះ តេទេទៀត។ 
 

ខញុ ំសូមអរគុណផងែដរ ដល់ៃដគូសនទនឯេទៀតរបស់ខញុ ំ បទ់ងំសមជិកសភ សងគមសីុវលិ និង្រកុមអងគករ 
សហ្របជជតិេនកមពុជ និងសហគមនអ៍នកករទូត េន ជធនីភនេំពញ។ ជសព្វដង ករយិល័យឧត្តម 
សនងករអ.ស.ប ទទួលបនទុកសិទធិមនុស  ទងំេនទី្រកុងហ ុែឺណវ ទងំេន ជធនីភនេំពញ បនផ្តល់ករគ្ំរទ 
ដល់ខញុ ំែផនកភស្តុភរ និងបេចចកេទសចបំចេ់ដើមបឲីយខញុ ំ ចបំេពញករងររបស់ខញុ ំបន 
េហើយខញុ ំសូមអរគុណដល់ពូកេគទងំអស់េនះ។ 
 

 

ចប ់ 

េ ក ្រ ្ត ចរយ សុរយិ ្រប ទ សូ៊ែបឌី ្រតូវបន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  អ.ស.ប ែតង ំងជអនក យ 
ករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ កនុងែខមីន ឆន ំ២០០៩។ កនុងនមជអនក យករណ៍ 
ពិេសស េ កមិនចំណុះរ ្ឋ ភិបល ឬអងគករ មួយេឡើយ េហើយបំេរ ើករកនុងសមតថភពបុគគល េ ក 
ផទ ល់ ។ បចចុបបននេ កគឺជ ្រ ្ត ចរយែផនកនីតិអន្តរជតិៃន កលវទិយល័យលីដស៍ ច្រកភពអង់េគ្លស 
េហើយេ កគឺជសមជិកកណៈេមធវកីនុង ជីព ៃនគណៈេមធវ ី the Middle Temple េនទី្រកុងឡុង។ 
េ កគឺជអនុ្របធនសងគម ៊ នទទួលបនទុកនីតិអន្តរជតិ និងជអនកនិពនធេសៀវពក់ព័នធនឹងគេ្រមង 
សំខន់ៗ ទស នវដ្តីចបប់អន្តរជតិរបស់ ៊ ន េ យករយិល័យព័ត៌មនៃន កលវទិយល័យ 

Cambridge។ 

 
 

សិទធិមនុស  អ.ស.ប េគហទំពរ័្របេទស – កមពុជ  ៖ 
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សំ បសំ់េណើ រសំុពត័ម៌នទកទ់ងនឹងអនក យករណ៍ពិេសស ចបញចូ នមកករយិល័យឧត្តមសនងករទទលួ បនទុកសិទធិ
មនុស ្របចកំមពុជ។ សូមទកទ់ងមកកញញ  ហ ៊ូអុី ធំប ូ ទូរស័ពទេលខ Tel: + ៨៥៥ ០១២ ៧៩០ ១៧៨អុីេមល៉
zlatumbo@ohchr.org ឬ េ ក ទូច ហនួ  ទូរស័ពទេលខ ០១២ ៤៧៦ ៤៩៣ អុីេមល៉ htouch@ohchr.org ។  
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