
 
 

កម្ពុជា៖ ក្កមុ្អ្នកជនំាញ អ្.ស.ប មានការក្រយួកង្វល់ចពំ ោះការបង្ក្រា បសង្គម្សុ៊ីវលិ នងិ្ការវាយក្បហារពលើអ្នក
ការ រសិទ្ធមិ្នុសស 

 

ទ្៊ីក្កុង្ហ្សណឺែវ (១៦ វចិឆិកា ២០២០) - ក្កមុ្អ្នកជំនាញសិទ្ធិម្នុសស អ្.ស.ប* ពៅថ្ងៃពនោះ បានសណម្ែង្កង្វល់
អ្ំរ៊ីការបនែឹង្ការរតឹតបតិពលើសង្គម្សុ៊ីវលិពៅក្បពទ្សកម្ពុជា និង្បានអ្ំ វនាវឱ្យបញ្ឈបជ់ាបនាា ននូ់វការឃំុខ្លួន
ជាក្បរន័ធ និង្ការផ្ែនាា ពោសក្រហ្មទ្ែឌ ដល់អ្នកការ រសិទ្ធិម្នុសស ក្រម្ោងំ្ការពក្បើក្បាស់កមាល ងំ្ហួ្ស
ក្បមាែក្បឆងំ្នងឹ្រួកពេ។ 

 

“ខ្្ុ ំមានការក្រួយកង្វល់ចំព ោះរបាយការែ៍ណដលអាចពជឿទុ្កចិតែបានថា មានអ្នកការ រសិទ្ិធម្នុសស យ៉ា ង្
ពហាចណាស់ ចនំួន ២១ នាក ់បានទ្ទ្ួលរង្នូវការេំរាម្កំណហ្ង្ ការចាបខ់្លួន និង្ការឃំុខ្លួនពោយបំ ន  
កនុង្រយៈពរលប៊ីណខ្កនលង្ម្កពនោះ” ពបើតាម្ក្បសាសនរ៍បស់ពោកក្ស៊ី Mary Lawlor អ្នករាយការែ៍រិពសស  
អ្.ស.ប សែ៊ីរ៊ីសាា នភារអ្នកការ រសិទ្ធិម្នុសស។ 

 

“ខ្្ុ ំបានរិនតិយព ើង្វញិនូវវ ៊ីពដអ្ូណដលអាចរកបានជាសាធារែៈ ណដលកមាល ងំ្សនែិសុខ្បានពក្បើក្បាស់កមាល ងំ្
ហួ្សក្បមាែ ពដើម្ប៊ីហាម្ឃាតអ់្នកការ រសិទ្ធិម្នុសស ណដលភាេពក្ចើនជាង្ក្សែ៊ី ម្និឲ្យពក្បើក្បាស់សិទ្ធិរបស់រួក
ពេកនុង្ការជួបក្បជុំពោយសនែវិធិ៊ី។ ការពលើកសាួយ និង្ការការ រសិទ្ធិម្នុសស តាម្រយៈម្ពធោបាយសនែិវធិ៊ី 
ម្និណម្នជាបទ្ពលមើសពនាោះពទ្។” 

 

ពោកក្ស៊ី Mary Lawlor បានពយង្ពៅពលើករែ៊ី ម្យួចនំួនណដលមានការរាយការែ៍ថា មានការចាបឃំុ់ខ្លួន 
ពដើម្ប៊ីោកព់ោសដល់អ្នកការ រសិទ្ធិម្នុសសចំព ោះការបំពរញការរររបស់រួកពេ។ អ្នកការ រសិទ្ធិម្នុសស 
ពោក រ ៉ាងុ្ ឈុន ក្តូវបានចាបខ់្លួន ពៅថ្ងៃទ្៊ី៣១ ណខ្កកាោ បនាា បរ់៊ីករែ៊ី កសិករពៅពខ្តែតបូង្ឃមុ ំណដលបានក្តូវ
ពេយកដ៊ីរបស់រួកពេ  ករ់ន័ធនឹង្ការពបាោះបពរគ លក្រំណដនរវាង្ក្បពទ្សកម្ពុជា នងិ្ក្បពទ្សពវៀតណាម្។ 
បនាា បម់្កអ្នកការ រសិទ្ធិម្នុសសជាពក្ចើននាកព់ផ្សង្ពទ្ៀត ណដលបានពធវើបាតុកម្មក្បឆងំ្នងឹ្ការឃំុខ្លួនរបស់ 
ពោក រ ៉ាងុ្ ឈុន កក៏្តូវបានចាបខ់្លួនផ្ង្ណដរ។ មានម្នុសស ១២ នាក ់កំរុង្សាិតកនុង្ការឃំុខ្លួនបពណាែ ោះអាសនន 
ក្តូវបានបដិពសធ កយសំុពៅពក្ៅឃំុ និង្កំរុង្ក្បឈម្នងឹ្ការពចាទ្ក្បកានន់ានា ណដលក្តូវផ្ែនាា ពោសោក់
រនធនាគាររយៈពរលរ៊ីរឆន ។ំ 



ពោកក្ស៊ី Lawlor មានក្បសាសនថ៍ា “អ្នកការ រសិទ្ធិម្នុសសម្និេួរក្តូវបានោកព់ោសក្រហ្មទ្ែឌ ចំព ោះកិចច
ខ្ិតខ្ំក្បឹង្ណក្បង្ក្បកបពោយពសចកែ៊ីកាល ហានរបស់រួកពេ ពដើម្ប៊ីការ រសិទ្ធិអ្នកដថ្ទ្ព ើយ”។ “ខ្្ុ ំកានណ់តមាន
កង្វល់ ចំព ោះលំនាដំណដលៗថ្នការឃំុខ្លួនអ្នកការ រសិទ្ធិម្នុសសណដលបានពធវើការតស ូម្តិក្បឆងំ្នឹង្ការឃំុ
ខ្លួន ឬការរពំោភបំ នពលើអ្នកការ រសិទ្ធិម្នុសសដូចគាន ។ លំនាពំនោះ ក្តូវណតបញ្ចប”់។ 

 

ពោកក្ស៊ី Lawlor កប៏ានសណម្ែង្កង្វល់ចំព ោះការឃំុខ្លួនអ្នកការ របរសិាា ន ការពក្បើក្បាស់អ្ំពរើហឹ្ង្ាពលើក្កុម្
ក្េួសាររបស់សកម្មជនណដលជាបឃំុ់ និង្ករែ៊ី ក្រោះសង្ឃម្យួអ្ង្គ ណដលក្តូវបានចាបផ់្សកឹពោយសារ
សកម្មភារសិទ្ធមិ្នុសសរបស់ក្រោះអ្ង្គ។ អ្នកការ រសិទ្ិធម្នុសសរ៊ីរនាកព់ទ្ៀត ណដលឃាល ពំម្ើលបាតុកម្មម្យួក្តូវ
បានេំរាម្ពោយសារណតបានងតរបូការចាបខ់្លួនអ្នកតវា៉ា ពោយសនែិវធិ៊ី។ ពម្ដកឹនាសំហ្ជ៊ីរកក៏្តូវទ្ទ្ួលរង្ការ
េំរាម្កំណហ្ង្ជុំវញិណផ្នការពធវើកូដកម្មរបស់រួកពេ ពហ្ើយក្កមុ្សង្គម្សុ៊ីវលិម្យួចនំួននយិយថា រួកពេក្តូវបាន 
យយ៊ីរខំានពៅការយិល័យរបស់រួកពេ ពោយម្ង្ក្នែ៊ីម្យួចនំួនណដលបានម្កជួបរួកពេ។ 

 

ពោកក្ស៊ី Lawlor មានក្បសាសនថ៍ា “វាហាកដូ់ចជាគាម នកំែតថ់ានរណាណដលអាជ្ាធរនឹង្ក្តូវកំែត់
ពគាលពៅពនាោះពទ្ ពធវើឱ្យសកម្មភាររបស់រួកពេពៅកនុង្ប៉ានុាម នណខ្ងម៊ីៗពនោះ ពលចពចញជាការប៉ាុនប៉ាង្រមួ្ម្យួ 
ពដើម្ប៊ីលុបបំបាតលំ់ហ្រលរដឋ និង្រារាងំ្ការរររបស់អ្នកការ រសិទ្ធិម្នុសស។  

 

អ្នករាយការែ៍រិពសស អ្.ស.ប សែ៊ីរ៊ីសាា នភារសិទ្ធិម្នុសសពៅកម្ពុជា ពោកក្ស៊ី រ ៉ាណូា សម៊ីត បានមាន
ក្បសាសនថ៍ា “ខ្្ុ ំមានកង្វល់យ៉ា ង្ខាល ងំ្ថា ផ្លប៉ាោះ ល់ម្កពលើសង្គម្សុ៊ីវលិនឹង្ពៅណតមានបនែពទ្ៀត ពហ្ើយខ្្ុ ំ
សូម្ជក្ម្ុញឲ្យអាជ្ាធរបញ្ឈបវ់ធិ៊ីសាង្ក្សែដព៏ក្គាោះថាន កព់នោះ ដល់អ្នកការ រសិទ្ធិម្នុសស និង្ជួយ សក្ម្ួលដល់
ពសរ ៊ីភារកនុង្ការបពញ្ចញម្តិ និង្ការជួបក្បជុ ំពដើម្ប៊ីជាក្បពយជនដ៍ល់សមាជិកក្េបរ់បូថ្នសង្គម្ពៅក្បពទ្ស
កម្ពុជា”។  

 

ពោកក្ស៊ី Lawlor បានមានក្បសាសនថ៍ា “ដូចណដលបានបញ្ជា កព់ៅកនុង្របាយការែ៍របស់ខ្្ុ ំ ពៅកានម់្ហា
សននិបាត ក្បរន័ធអ្ង្គការសហ្ក្បជាជាតិមានតួនាទ្៊ីដសំ៏ខានក់នុង្ការគាកំ្ទ្ដល់អ្នកការ រសិទ្ធិម្នុសសក្េបរ់បូ រមួ្
ោងំ្អ្នកការ រសិទ្ធិម្នុសសពៅក្បពទ្សកម្ពុជាណដលក្បឈម្នឹង្ហានិភយ័ផ្ង្ណដរ”។ 
 

ចប ់

 

ពសចកែ៊ីអ្ំ វនាវរបស់ពោកក្ស៊ី  Lawlor ក្តូវបានអ្នុម្ត័យល់ក្រម្ពោយពោកក្ស៊ី រ ៉ាណូា សម៊ីត អ្នករាយ
ការែ៍រិពសសសែ៊ីរ៊ីសាា នភារសិទ្ធិម្នុសសពៅកម្ពុជា; ពោក Clément Nyaletsossi Voule អ្នករាយ

about:blank
about:blank
about:blank


ការែ៍រិពសសសែ៊ីរ៊ីសិទ្ធិជបួក្បជុពំោយសនែិវធិ៊ី និង្សិទ្ធិសមាេម្;  ពោកក្ស៊ី Elizabeth Broderick 

(ក្បធាន) ពោកក្ស៊ី Meskerem Geset Techane ពោកក្ស៊ី  Ivana RadačIć ពោកក្ស៊ី Elena 

Dorothy Estrada Tanck ពោកក្ស៊ី Melissa Upreti (អ្នុក្បធាន) ក្កមុ្ការររសែ៊ីរ៊ីការពរ ើសពអ្ើង្ក្បឆងំ្
នឹង្ង្ក្សែ៊ី  និង្ពកមង្ក្ស៊ី  និង្ពោកក្ស៊ី Irene Khan អ្នករាយការែ៍រិពសសសែ៊ីរ៊ីពសរ ៊ីភារកនុ ង្ការបពញ្ចញម្តិ 
និង្ពយបល់។ 
 
ពោកក្ស៊ី Mary Lawlor (ពអ្ៀរ ង្)់ ជាអ្នករាយការែ៍រិពសសសែ៊ីរ៊ីសាា នភារអ្នកការ រសិទ្ធិម្នុសស។ 
បចចុ បបននពនោះ ពោកក្ស៊ីជាសាង្ក្សាែ ចារយណផ្នកធុរកិចច និង្សិទ្ធិម្នុសសពៅម្ហាវទិ្ោល័យ Trinity College 

Dublin។ ពោកក្ស៊ីធាល បជ់ាសាា បនិកថ្នអ្នកការ រសិទ្ធិម្នុសសជួរម្ុខ្ - អ្ង្គការម្ូលនិធិអ្នែរជាតិសក្មាប់
ការ រអ្នកការ រសិទ្ធិម្នុសស។ កនុ ង្នាម្ជានាយកក្បតិបតែិ ចាបរ់៊ីឆន  ំ២០០១-២០១៦ ពោកក្ស៊ីបាន
តំណាង្អ្នកការ រសិទ្ធិម្នុសសជួរម្ុខ្ និង្មានតួនាទ្៊ីសំខានក់នុ ង្ការអ្ភិវឌ្ឍនម៍្ូលនិធិពនោះ។ ពោកក្ស៊ី 
Lawlor ជានាយកណផ្នកពអ្ៀរ ង្ថ់្នអ្ង្គការពលើកណលង្ពោសអ្នែរជាតិ ចាបរ់៊ីឆន ១ំ៩៨៨ ដល់ឆន ២ំ០០០ បាន
កាល យជាសមាជិកក្កុម្ក្បឹកាភិបាលពៅឆន ១ំ៩៧៥ និង្ក្តវូបានពបាោះពឆន តពក្ជើសពរ ើសជាក្បធានចាបរ់៊ីឆន ំ
១៩៨៣ ដល់ឆន ១ំ៩៨៧។ 
 

សក្មាបរ់ត័ម៌ានបណនាម្ និង្សំពែើ ក្បរន័ធផ្សរវផ្ាយ សូម្ោកទ់្ង្ Adriana Zarraluqui តាម្រយៈទូ្ស័
រាពលខ្ +៤១ ២២ ៩១៧ ៩៩៦៥ ឬអ្៊ីណម្៉ាល azarraluqui@ohchr.org ឬសរពសរពៅអ្៊ីណម្៉ា
ល  defenders@ohchr.org 
 

សក្មាបក់ារសាកសួររត័ម៌ានោកទ់្ង្នឹង្អ្នកជនំាញឯករាជយពផ្សង្ពទ្ៀតរបស់អ្ង្គការសហ្ក្បជាជាតិ សូម្
ោកទ់្ង្ Renato de Souza តាម្រយៈទូ្ស័រាពលខ្ +41 ២២ ៩២៨ ៩៨៥៥ ឬអ្៊ីណម្៉ាល 
rrosariodesouza@ohchr.org ពោក Jeremy Laurence តាម្រយៈទូ្ស័រាពលខ្ + ៤១ ២២ ៩១៧ 
៧៥៧៨ ឬអ្៊ីណម្៉ាល jlaurence@ohchr.org និង្ Kitty McKinsey តាម្រយៈអ្៊ីណម្៉ាល 
kmckinsey@ohchr.org 
 

សិទ្ធិម្នុសស អ្.ស.ប ទ្រំរ័ក្បពទ្ស៖ ក្បពទ្សកម្ពុជា 
 
តាម្ោនរត័ម៌ានោកទ់្ង្នឹង្អ្នកជនំាញសិទ្ធិម្នុសសឯករាជយរបស់ អ្.ស.ប ពៅពលើធវ៊ីតធរ័ 
@UN_SPExperts  
 

ពតើអ្នកមានកង្វល់អ្ំរ៊ីរិភរពោកណដលពយើង្រស់ពៅឬពទ្? 
ដូពចនោះ សូម្ពក្កាកឈរពដើម្ប៊ីសិទ្ធិនរណាមាន កព់ៅថ្ងៃពនោះ។ 

#Standup4humanrights 
ពហ្ើយចូលពៅកានព់េហ្ទ្ំររ័ http://www.standup4humanrights.org  
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