
 
 

អ្នកជំនាញ អ្.ស.ប ព្រមានថា ច្បាប់សតរីីការព្រប់ព្រងព្បទេសជាតិសថតិកនុងភារអាសនន 
របស់ព្បទេសកម្ពុជា បងកទព្រោះថាន ក់ដល់សេិធមិ្នុសស 

 

 

េីព្កុងហ្សណឺែវ (១៧ ទម្សា ២០២០) – អ្នកជំនាញ អ្.ស.ប បានមានព្បសាសន៍ទៅថ្ងៃទនោះថា ច្បាប់ងមី 
សតីរីការព្រប់ព្រងព្បទេសជាតិសថិតកនុងភារអាសនន របស់រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា កនុងការទ ល្ីយតបទៅនឹងហានិ
ភ័យទដ្ឋយការរាតតាតថ្នជំងឺកូវដី-១៩ រទំោភសិេធិឯកជន រតឹតបតិការបទចេញម្តិទដ្ឋយទសរ ីនិងដ្ឋក់ជា
បេព្រហ្មេែឌ ចំ្បទ ោះការជួបព្បជំុទដ្ឋយសនតិវធីិ។ 
 

ទោកព្សី រ  ូណា សមីត អ្នករាយការែ៍រិទសស សតីរីសាថ នភារសិេធិម្នុសសទៅកម្ពុជា បានមានព្បសាសន៍ថា
“ វធិានការនានាណដលដ្ឋក់ទច្បញកនុងសាថ នភារមានអាសនន ព្តូវណតជាការចបំាច់្ប និងសមាមាព្តទៅនឹងវបិតតិ 
នានាណដលព្តូវណសែងរកដំទណាោះព្សាយ” ។ “ កយកនុងន័យេូោយ អំ្រីការការ រសនតិសុខជាតិ និង 
សណាត ប់ធាន ប់សាធារែៈ ណដលេំនងជាមានទរលបំែងទដ្ឋោះព្សាយបញ្ហា ជំងឺកូវដី-១៩ អាច្បព្តូវបាន
យកម្កទព្បីជាសកាត នុរល ទដីម្បរីទំោភទលីសិេធិឯកជន និងរតឹតបតិទដ្ឋយមិ្នចបំាច់្បនូវសិេធិទសរភីារកនុង
ការបទចេញម្តិ សិេធិទសរភីារខាងសមារម្ និងសិេធិជបួព្បជំុទដ្ឋយសនតិវធីិ” ។ 
 

ច្បាប់ទនោះ ផ្តល់អំ្ណាច្បេូលំេូោយ ដល់រដ្ឋា ភិបាលកនុងរយៈទរល ៣ ណខដំបូង រមួ្មានការរតឹតបតិ និងការ
ហាម្ឃាត់ទលីការណច្បកចយរ័ត៌មាន និងវធិានការសព្មាប់ “ ការតាម្ឃាល ទំមី្ល និងតាម្ដ្ឋនតាម្ព្រប់
ម្ទធោបាយ” ។ ច្បាប់ទនោះ ព្តូវបានរដាសភាអ្នុម័្តទៅថ្ងៃេី១០ ណខទម្សា ទហ្យីព្តូវបានររឹំងថា ព្រឹេធសភា
នឹងអ្នុម័្តយល់ព្រម្ ទៅថ្ងៃេី១៧ ណខទម្សា។ អ្នករាយការែ៍រិទសសបានមានព្បសាសន៍ថា បេទលមីស 
ដូច្បជា “ការរារាងំ” ឬ “ការបងកឧបសរគ” ដល់ព្បតិបតតិការរបស់រដ្ឋា ភិបាល បានទបីកផ្លូវឲ្យមានការបក
ព្សាយ និងការដ្ឋក់រនធនារររហូ្តដល់ ១០ ឆ្ន ”ំ និងរិន័យជាព្បាក់យ ងទព្ចី្បន ណដលមិ្នសមាមាព្ត។  
 

“ ការដ្ឋក់ទោសេែឌ  និងការផាករិន័យ ររួណតព្សបទៅនឹងសាថ នេម្ៃន់ទោសណដលបានព្បព្រឹតត ទដ្ឋយ
រិចរណាទៅទលីសាថ នភារទសដាកិច្បេរបស់បុរគលមាន ក់ៗ។ បញ្ហា ទនោះ  ក់រ័នធជារិទសស សព្មាប់អ្នករម ន
ការងារទធែី និងឬ មិ្នអាច្បរកព្បាក់ចំ្បែូលបានទដ្ឋយសារណតវធិានការបនាា ន់ទនោះ។” ទនោះទបីតាម្ព្បសាសន៍
របស់ទោកព្សី សមីត។ 
 



អ្នកជំនាញបានមានព្បសាសន៍ថា ច្បាប់ររួណតទផាត តទលីការទដ្ឋោះព្សាយរីតព្មូ្វការសុខភារសាធារែៈ ណត 
ក៏ព្តូវការ រទសរភីារជាមូ្លដ្ឋា នផ្ងណដរ។ “ អាជាា ធរកម្ពុជា ររួណតចត់វធិានការយ ងសកម្ម ទដីម្បធីានាថា 
ម្នុសសព្រប់រូបមានសិេធិទសមីរន  កនុងការេេលួបានទសវាសុខភារសម្រម្យ និងអ្នុម័្តវធិានការរិទសស
សព្មាប់បុរគលនិងព្កុម្នានាណដលសថិតកនុងសាថ នភារងាយរងទព្រោះ រមួ្ោងំអ្នកណដលមានជម្ៃឺរុាថំ្រ   ជនរិការ 
ម្នុសសចស់ជរា ជនជាប់ឃុ ំព្បជាជនព្កីព្កទៅតាម្ជនបេ ជនជាតិទដីម្ភារតិច្ប និងជាតិរនធុភារតិច្បជា
ទដីម្។ ” 
 

ទោកព្សី សមីត បានមានព្បសាសន៍ថា េែឌ កម្ម និងការេេលួខុសព្តូវណផ្នកព្រហ្មេែឌ ណដលមានណច្បងកនុង
ច្បាប់ងមីទនោះចំ្បទ ោះនីតិបុរគល ក៏អាច្បរមួ្បចេូ លផ្ងណដរ នូវសងគម្សុីវលិ និងអ្ងគការសិេធិម្នុសសោងំឡាយ 
ណដលព្បតិបតតិការ ទៅកនុងបរយិកាសម្យួណដលមានការរតឹតបតិខាល ងំរចួ្បទៅទហ្យី។ ទោកព្សី សមីត បាន
មានព្បសាសន៍ថា “សាថ នភារអាសនន ររួណតព្តូវបានណែនាទំដ្ឋយទរលការែ៍សិេធិម្នុសស ទហ្យីទោោះជា
សថិតកនុងកាលៈទេសៈណាក៏ទដ្ឋយ មិ្នររួយកទធែីជាទលស ឬជាការទដ្ឋោះសារណាម្ួយ ចំ្បទ ោះការបង្ក្ងាក ប 
ព្កុម្អ្នកមានម្តិព្បឆ្ងំ ឬផ្លប ោះ ល់មិ្នសមាមាព្តា និងអ្វជិជមានដល់ព្កុម្ណាម្យួទផ្សងទេៀត 
ទ យី។”  
 

អ្នករាយការែ៍រិទសសបានមានព្បសាសន៍ថា “ ទៅទរលណដលព្បទេសកម្ពុជា ចូ្បលរមួ្ជាម្យួបណាត រដា 
ទផ្សងៗកាន់ណតទព្ចី្បនទ ងីៗ ណដលបានព្បកាសរីវធិានការរិទសស ទដីម្បទីដ្ឋោះព្សាយការរំរាម្កំណហ្ងដល់
សុខភារសាធារែៈណដលបងកទ ងីទដ្ឋយការរាតតាតថ្នជំងឺកូវដី -១៩ វាជាការចបំាច់្បណាស់ណដលថា 
សិេធិម្នុសសរឺជាចំ្បែុច្បសនូលថ្នការទ ល្ីយតបរបស់ខលួន។”  
 

អ្នករាយការែ៍រិទសស បានោក់េងជាម្យួរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា  ក់រ័នធនឹងបញ្ហា ណដលបានទលីកទ ងីខាង
ទលីទនោះ។ 
 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់សោក្ស្េី រ  ៉ូណា េមីត ស្តូវបានឯក្ភាពយល់ស្ពមសោយសោក្ Dainius Pras អ្នក្រាយការណ៍
ពិសេេ េតីពីេិទ្ធិេុខភាពរាងកាយ និងេុខភាពផ្ែ៉ូវចិតត។ សោក្ស្េី Fionnuala D. NíAoláin អ្នក្រាយការណ៍ពិសេេេតីពី
ការសលើក្ក្មពេ់ និងការការពារេិទ្ធិមនុេស និងសេរភីាពជាម៉ូលោា ន ទ្នទឹមនឹងស្បឆាំងនឹងអ្ាំសពើសេរវក្មម។ សោក្ស្េី Agnès 
Callamard អ្នក្រាយការណ៍ពិសេេេតីពីការេម្លែ ប់ភាែ មៗ ឬតាមអ្ាំសពើចិតតសស្ៅស្បពន័ធតុោការ និងស្ក្ុមការងារេតីពីការឃុាំ
ខែួនសោយបាំពាន សោក្ Jose Jose Antonio Guevara Bermúdez (មុកិ្េីុក្ ស្បធានអ្នក្រាយការណ៍) សោក្ស្េី Elina 
Steinerte (សេត៉ូនី អ្នុស្បធានថ្ផ្នក្តាមោន) សោក្ស្េី Leigh Toomey (អ្៉ូស្ត្រត លី អ្នុស្បធានថ្ផ្នក្ទ្ាំនាក្ទ់្ាំនង) សោក្ 
Sètondji Roland Adjovi (សបណាាំង) និងសោក្ Seong-Phil Hong (រធារណរដ្ាក្៉ូសរ  ) 
 

ចប ់



សាង្ក្សាត ចរយ រ  ណូា សមីត (ច្បព្កភរអ្ងទ់រលស) ព្តូវបានព្កុម្ព្បឹកាសិេធិម្នុសស អ្.ស.ប ណតងតាងំជាអ្នករាយ
ការែ៍រិទសស សតីរីសាថ នភារសិេធិម្នុសសទៅកម្ពុជា កនុ ងណខមី្នា ឆ្ន ២ំ០១៥។ 
 
 

អ្នករាយការែ៍រិទសស រួករត់រឺជាណផ្នកម្យួថ្នអ្ែីណដលទរសាគ ល់ថាជានីតិវធីិរិទសសរបស់ព្កុម្ព្បឹកាសិេធិ
ម្នុសស។ នីតិវធីិរិទសស (សាថ ប័នដធំ៏បំផុ្តម្យួថ្នអ្នកជនំាញឯករាជយទៅកនុ ងព្បរ័នធសិេធិម្នុសស អ្.ស.ប)
រឺជាទ ម្ ោះេូទៅម្យួថ្នយនតការឃាល ទំមី្ល និងណសែងរកការរិតឯករាជយរបស់ព្កុម្ព្បឹកាទនោះ។ អ្នកកាន់
អាែតតិនីតិវធីិរិទសស រឺជាអ្នកជនំាញ ឯករាជយ ណដលព្កុម្ព្បឹកាសិេធិម្នុសសបានណតងតាងំទ ីង ទដីម្បីទធែី
ការងារ ក់រ័នធនឹងសាថ នភារសិេធិម្នុសសរបស់ព្បទេសម្យួជាក់ោក់ ឬបញ្ហា សិេធិម្នុសសតាម្វស័ិយ 
នីម្យួៗ ទៅព្រប់តំបន់ោងំអ្ស់ថ្នរិភរទោក។ រួករត់មិ្នណម្នជាបុរគលិក អ្.ស.ប ទេ ទហី្យទធែីការ 
ឯករាជយរីរដ្ឋា ភិបាល និង អ្.ស.ប។ រកួរត់បំទរកីារកនុ ងសម្តថភារបុរគលផាា ល់របស់ខលួ ន ទហី្យមិ្នេេលួ
ព្បាក់ទបៀរវតសរទ៍លីការងារទនោះទ ីយ។ 
 
 

សូម្ណសែងរកទមី្លរបាយការែ៍របស់អ្នករាយការែ៍រិទសសសតីរីព្បទេសកម្ពុជា និងេំរ័រទហ្ែសប ុករបស់
អ្នករាយការែ៍រិទសស៖ 

 https://www.facebook.com/SpecialRapporteurCambodia/?modal=admin_todo_tour 
 

 

សិេធិម្នុសស អ្.ស.ប េំរ័រព្បទេស៖ កម្ពុជា 
 

 

សព្មាប់រ័ត៌មានបណនថម្ និងការសាកសរួរ័ត៌មានទផ្សងៗ សូម្ោក់េង៖ អ្នកព្សី អីុ្សាឺរ ឡា ំ(Esther 
Lam) តាម្រយៈអីុ្ណម្ ល៖ (elam@ohchr.org) ទោក មា ស៍មូ្ដ ហាគ រហាគ  (Mahmoud Garga) តាម្រយៈ
េូរស័រាទលខ៖ (+៨៥៥ (០)១២ ៧៩០ ១៧៨ ឬអីុ្ណម្ ល៖ mgarga@ohchr.org)  
 

 

សព្មាប់ការសាកសរួរ័ត៌មាន ក់រ័នធនឹងអ្នកជនំាញឯករាជយដថ្េទេៀតរបស់ អ្.ស.ប សូម្ោក់េង៖ 
ទោក សាទប ៀរ ទសឡាយ  )Xabier Celaya) តាម្រយៈេូរស័រាទលខ៖ +)២២ ៩១៧ ៩៤៤៥ ៤១ ឬ អីុ្
 ណម្ លxcelaya@ohchr.org) 
 

 

តាម្ទមី្លរ័ត៌មាន ក់រ័នធនឹងអ្នកជនំាញឯករាជយដថ្េទេៀតរបស់ អ្ .ស.ប ទៅទលីធែីតធឺរ  
 @UN_SPExperts 

 

 

ទតីអ្នកខែល់អ្ំរីរិភរទោកណដលទយីងរស់ទៅ ឬទេ?  
ដ្៉ូសចនេះ សស្កាក្ឈរសដ្ើមបីេិទ្ធិរបេ់នរណាម្លន ក្ស់ៅថ្លៃសនេះ 

#សស្កាក្ឈរសដ្ើមបីេិទ្ធិមនុេស 
និងច៉ូលសៅកានស់េហទ្ាំពរ័ http://www.standup4humanrights.org 
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