
  

  

 

កម្ពុជា៖ ក្កមុ្អ្នកជំនាញ អ្.ស.ប មានក្បសាសនថ៍ា ការផ្តនាា ទោសដាកព់នធនាគាររយៈទពលវែង 
ដល់អ្តីតទម្ដឹកនាគំណបកសក្បឆងំ គឺជាការគរួឱ្យរនធតចិ់តត 

 

ទីក្កុងហ្សវឺណែ (០៥ ម្នីា ២០២១) – ក្កុម្អ្នកជំនាញសិទធិម្នុសស អ្.ស.ប បានមានក្បសាសនទ៍ៅថ្ងៃទនេះថា 
ពកួគាតស់វម្តងនូែការទសាកសាត យចំទ េះការសទក្ម្ចផ្តនាា ទោសដាកព់នធនាគាររយៈទពលម្និសមាមាក្ត
ដល់ទម្ដឹកនាជំានខ់្ពស់និរទទសខ្លួនថ្នគណបកសសទគ រ្ េះជាតិវដលក្តូែបានរលំាយ ទហ្ើយបានអំ្ ែនាែ
ឱ្យរដាា ភបិាលការ រទសរភីាពចងក្កងសមាគម្ និងទសរភីាពកនុងការបទចេញម្តិ ទដើម្បធីានាដល់ដំទណើ រ
ការក្បជាធិបទតយយ និងសកម្មភាពនទោបាយ។ 
 

ក្កុម្អ្នកជំនាញបានមានក្បសាសនថ៍ា សាលក្កម្របស់សាលាដំបូងរាជធានីភនទំពញ អាចនឹងដកហូ្ត
សិទធិរបស់ទម្ដឹកនាជំានខ់្ពស់ោងំទនាេះ កនុងការចូលរមួ្កនុងកិចេការសាធារណៈ។ ចាបត់ងំពីវខ្ម្ងុិនា 
 ឆន ២ំ០១៩ ម្ក មានម្នុសសទក្ចើនជាង ១៥០ នាក ់វដលជាបោ់កទ់ងជាម្យួគណបកសសទគ រ្ េះជាតិ ក្តូែ
បានចាបខ់្លួន ឃុំខ្លួន និងសថិតកនុងដំទណើ រការនីតិែធីិរបស់តុលាការ។ 

 

ទៅថ្ងៃទី០១ វខ្ម្នីា តុលាការបានកាតទ់ោសកំបាងំមុ្ខ្ទម្ដឹកនាជំានខ់្ពស់ក្បាបំនួរូបថ្នអ្តីតគណបកស 
សទគ រ្ េះជាតិពីបទទចាទោកទ់ងនឹង “ការប៉ុនបង៉ក្បក្ពឹតតបទឧក្កិដា” និង“ បទឧបឃាត និងបងកឱ្យមាន
ទក្គាេះថាន កដ់ល់សាថ បន័ថ្នក្ពេះរាជាណាចក្កកម្ពុជា” តម្មាក្ត២៧ និងមាក្ត៤៥១ ថ្នក្កម្ក្ពហ្មទណឌ
កម្ពុជា។ ទនេះោកទ់ងទៅនឹងវផ្នការរបស់ពកួទគ កនុងការែលិក្តឡបម់្កក្បទទសែញិ ទដើម្បចូីលរមួ្កនុង
ជីែភាពនទោបាយទៅកម្ពុជា វដលក្តូែបានផ្សពវផ្ាយជាសាធារណៈទៅទលើបណាត ញសងរម្កនុងវខ្តុលា 
ឆន ២ំ០១៩ ។ ក្កុម្អ្នកជំនាញមានកងវល់ជាខ្ល ងំវដលថា ការបទ ហ្ េះទៅទហ្វសប ុករបស់ទលាក សម្ រងសុ ី
និងឃលីបែទីដអូ្របស់ជនជាបទ់ចាទោងំក្បាបំនួរូប ក្តូែបានទគចាតទុ់កថាជាបទឧក្កិដា ។ 
 

ក្កុម្អ្នកជំនាញ អ្.ស.ប បានមានក្បសាសនថ៍ា ដំទណើ រការជំនំុជក្ម្េះោងំមូ្ល មានភាពម្និក្បក្កតី និង
បំ នោ៉ងជាកច់ាស់ទៅនឹងចាបអ់្នតរជាតិ រមួ្ោងំ ការជំនំុជក្ម្េះវដលម្និបានក្បក្ពឹតតទៅជាសាធារណៈ។ 



ក្កុម្អ្នកជំនាញ បានអំ្ ែនាែឱ្យរដាា ភបិាលផ្តល់សិទធិទធវើនទោបាយឱ្យពកួទគទឡើងែញិ និងធានាឱ្យគណ
បកសនទោបាយោងំអ្ស់ មានឱ្កាសទសមើគាន  ទដើម្បចូីលរមួ្កនុងជីែភាពនទោបាយ។ 
 

ក្កុម្អ្នកជំនាញបានមានក្បសាសនថ៍ា “ចាបសិ់ទធិម្នុសសអ្នតរជាតិ ធានាការ រទសរភីាពចងក្កងសមាគម្ 
និងទសរភីាពកនុងការបទចេញម្តិ ទដាយសារថា ទសរភីាពោងំទនេះគឺជាសរសរសតម្ថ្នសងរម្ក្បជាធិបទតយយ 
និងជាអ្នកធានាការ រដល់ដំទណើ រការទបាេះទឆន តក្បកបទដាយទសរនិីងយុតតិធម្។៌ ការផ្តនាា ទោសទម្ដឹកនាំ
គណបកសក្បឆងំោងំក្បាបំនួរូប ទដាយគាម នមូ្លដាា នចាបច់ាស់លាស់ និងទដាយអ្ែតតមានជនជាបទ់ចាទ 
បានទលើកទឡើងជាកងវល់ខ្ល ងំអំ្ពីភាពចុេះសក្មុ្ងនឹងគាន ថ្នទសចកតីសទក្ម្ចទនេះទៅនឹងចាបសិ់ទធិម្នុសស
អ្នតរជាតិ រមួ្ោងំសិទធទិទួលបានការជំនំុជក្ម្េះទដាយសាលាកតីមានសម្តថកិចេ ឯករាជយ និងម្និលំទអ្ៀង”។ 

 

ទលាក សម្ រងសុ ីអ្តីតទម្ដឹកនាគំណបកសសទគ រ្ េះជាតិ ក្តូែបានផ្តនាា ទោសដាកព់នធនាគាររយៈទពល ២៥ ឆន  ំ
និងដកហូ្តសិទធិទបាេះទឆន ត និងសិទធិឈរទ ម្ េះទបាេះទឆន ត។ ទម្ដឹកនាជំានខ់្ពស់ទផ្សងទទៀត ក្តូែបានកាត់
ទោសដាកព់នធនាគាររយៈទពល ២២ ឆន  ំ(រមួ្មាន អ្នកក្សី មូ្រ សុខ្ហ្ួរ និងទលាក ទអ្ង ថ្ៃអា ង) និងរយៈ
ទពល ២០ ឆន  ំ (រមួ្មាន អ្នកក្សី ជូឡុង សូមូ្រ៉ា ទលាកវម្ន៉ សុថាែរគិនា ទលាក អ្ ូ ចន័ារទិធ ទលាក ហូ្ វ៉ន ់
ទលាក ឡុង រ ី និងទលាក នុត រដំួល) ។ ទម្ដឹកនាោំងំទនេះកក៏្តូែបានតុលាការប រ្ បឱ់្យបងក់្បាកចំ់ននួ 
១.៨០០ លានទរៀល (ក្បវហ្លជា ៤២.៥០០ ដុលាល រ) ទៅឱ្យរដាា ភបិាលផ្ងវដរ។ 
 

“ទយើងមានការរនធតចិ់តតចំទ េះការកាតទ់ោសជនជាបទ់ចាទឱ្យជាបព់នធនាគាររយៈទពលវែង និងម្និសមា
មាក្ត វដលខ្វេះមូ្លដាា នចាបច់ាស់លាស់។” ក្កុម្អ្នកជំនាញបានមានក្បសាសនដូ៍ចទនេះ ទដាយបញ្ជា ក់
បវនថម្ទទៀតថា ម្និមានភស័តុតងគរួឱ្យទជឿទុកចិតតបាន ប ហ្ ញពីរទបៀបវដលការរេិះគនរ់បស់ជនជាបទ់ចាទ
ចំទ េះរដាា ភបិាលបងកឱ្យមាន “បទឧបឃាត” ដូចមានវចងកនុងក្កម្ក្ពហ្មទណឌ ទសាេះ។ 
 

កនលងម្ក អ្នកជំនាញសិទធិម្នុសស អ្.ស.ប បានទលើកទឡើងនូែកងវល់ខ្ល ងំអំ្ពីការធាល កចុ់េះថ្នលំហ្ក្បជាធិប-
ទតយយទៅកម្ពុជា កដូ៏ចជា រទបៀបវដលការជំនំុជក្ម្េះក្ទងក់្ោយធំ វដលទៅទៅទលើបុគរលោងំឡាយវដល
ជាបោ់កទ់ងជាម្យួគណបកសសទគ រ្ េះជាតិ ទំនងជាទដាយសារទហ្តុផ្លនទោបាយ។ 
 

ចប ់

 

* អ្នកជនំាញ អ្.ស.ប ៖ ទលាកក្សី រ ៉ណូា សមីត (Ms Rhona Smith) អ្នករាយការណ៍ពិទសសសតី ពីសាថ នភាពសិទធិម្នុសស
ទៅកម្ពុជា ទលាក ទដែដី ថ្ក (Mr David Kaye) អ្នករាយការណ៍ពិទសសសតី ពីការទលើកកម្ពស់ និងការការ រសិទធិទសរ ី



ភាពកនុ ងការបទចេញម្តិ និង ទលាក ឌី ទគរ  គរ រសា-សាោ៉ន (Mr Diego García-Sayán) អ្នករាយការណ៍ពិទសស
សតី ពីឯករាជយភាពរបស់ទៅក្កម្ និងទម្ធាែ។ី ទលាក ទកលវម្នត ៍នីោ៉ទលតសូសសី ែ ៉ទូល (Clement Nyaletsossi Voule) 
អ្នករាយការណ៍ពិទសសសតី ពីសិទធិកនុ ងការជបួជុទំដាយសនតិែធីិ និងសិទធិសមាគម្។ អ្នករាយការណ៍ពិទសស គឺជាវផ្នក
ម្យួថ្នអ្វីវដលទគសារ ល់ថាជានីតិែធីិពិទសសរបស់ក្កមុ្ក្បឹកាសិទធិម្នុសស។   សាថ បន័ដធ៏បំំផុ្តម្យួថ្នអ្នកជនំាញឯក
រាជយទៅកនុ ងក្បពន័ធសិទធិម្នុសស អ្.ស.ប នីតិែធីិពិទសសគឺជាទ ម្ េះទូទៅម្យួថ្នយនតការឃាល ទំម្ើល និងវសវងរកការពិត
ឯករាជយរបស់ក្កុម្ក្បឹកាទនេះ វដលទដាេះក្សាយសាថ នភាពសិទធិម្នុសសរបស់ក្បទទសម្យួជាកល់ាក ់ ឬបញ្ជហ សិទធិ
ម្នុសសតម្ែស័ិយនីម្យួៗ ទៅក្គបត់ំបនោ់ងំអ្ស់ថ្នពិភពទលាក។ ក្កុម្អ្នកជនំាញថ្ននីតិែធីិពិទសស ទធវើការវផ្ែក
ទលើទគាលការណ៍សម័ក្គចិតត ពួកគាតមិ់្នវម្នជាបុគរលិក អ្.ស.ប ទទ ទហ្ើយមិ្នទទួលក្បាកទ់បៀរែតសរស៍ក្មាបក់ារ្រ
របស់ខ្លួ នទឡើយ។ ពួកគាតទ់ធវើការឯករាជយពីរដាា ភិបាល ឬអ្ងរការណាម្យួ ទហ្ើយបទក្ម្ើការកនុ ងសម្តថភាពបុគរល
ផ្ទា ល់របស់ខ្លួ ន ។ 
 

សិទធិម្នុសស អ្.ស.ប ទពំរ័ក្បទទស  — កម្ពុជា  
 

សក្មាបព់ត័ម៌ានបវនថម្ និងការសាកសួរពត័ម៌ានទផ្សងៗ សូម្ោកទ់ងទលាក ម៉ាស៍ម្ដួ គរ រគរ  (Mahmoud 

Garga) តម្រយៈទូរស័ពាទលខ្៖ (+៨៥៥ (០)១២ ៧៩០ ១៧៨ ឬអ្ុីវម្ល៉៖ mgarga@ohchr.org) ឬទលាក 
ណាែដី អាទម្ដ៉ ( Mr Naveed Ahmad) តម្រយៈអ្ុីវម្ល៉៖ Nahmed@ohchr.org) 

[សក្មាបក់ារសាកសួរពត័ម៌ាន កព់ន័ធនឹងអ្នកជនំាញឯករាជយដថ្ទទទៀតរបស់ អ្.ស.ប សូម្ោកទ់ងទលាក ទរនណា
តូ ឌឺ ស ូហ្ា (Renato de Souza) តម្រយៈទូរស័ពាទលខ្៖ (+៤១ ២២ ៩២៨ ៩៨៥៥ ឬ អ្ុីវម្ល៉៖ 
rrosariodesouza@ohchr.org)  

 

តម្ដានពត័ម៌ានោកទ់ងនឹងក្កុម្អ្នកជនំាញសិទធិម្នុសសឯករាជយរបស់អ្.ស.ប តម្បណាត ញទវីធទរ័ 
Twitter@UN_SPExperts 

 

ទតើអ្នកខ្វល់អ្ពីំពិភពទលាកវដលទយើងរស់ទៅ ឬទទ? 
ដូទចនេះ ទក្កាកឈរ ទដើម្បីសិទធិនរណាមាន កទ់ៅថ្ងៃទនេះ។ 

#Standup4humanrights 

ទហ្ើយចូលទៅកានទ់គហ្ទំពរ័ http://www.standup4humanrights.org 
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