
 
 
 

ប្រទេសកម្ពុជា៖ អ្នកជំនាញ អ្.ស.រ ទោេជាសំណួរអំ្ពី “ភាពប្រឹម្ប្រូវពិរប្ាកដ” 
នៃជយ័ជំៃះភ្លូកេឹកភ្លូកដីររស់គណរកសកាៃអ់្ណំាច 

 
េីប្កុងហ្សណឺណវ (២៦ កញ្ញា  ២០១៨) - អ្នករាយការណ៍ពិទសស អ្.ស.រ សតីពីស្ថា ៃភាពសិេិធម្ៃុសសទៅកម្ពុជា ាៃ
ទោេជាសំណួរអ្ំពី “ភាពប្រឹម្ប្រូវពិរប្ាកដ” នៃការទាះទនន រទប្ជើសតងំរំណាងរាស្រសតកនុងណែកកកដា ណដល
សប្ារអ់ាណរតិរយៈទពលប្ានំន ទំៅម្ុែទេៀរ ទ្វើឱ្យគណរកសប្រជាជៃកម្ពុជារកាការកាៃអ់្ំណាចណដលែលួៃធ្លល រ់
ាៃអ្ស់រយៈទពលជាទប្ចើៃេសសវរសរ ៍ ណដល “ាៃរម្កល់េុកលេធិប្រជា្ិរទរយយទសរពីហុ្រកសម្យួអ្ទៃលើកនុង
ប្រវរតិស្ថស្រសត”។ 
 

អ្នកប្សី រ  ណូា សមីរ ាៃាៃប្រស្ថសៃដូ៍ទចនះទៅម្ុៃទពលនៃការទាះទនន រទប្ជើសតងំរំណាងរាស្រសត ថាដំទណើ រការ
ទាះទនន រធ្លល រា់ៃភាពលអប្រទសើរទ ើងជាលំដារ ់ទៃះទរើៃិយាយពីអ្ៃុទោម្ភាពទៅៃឹងរេដាា ៃសិេធិម្ៃុសសអ្ៃតរជារ ិ
ៃិងចារក់ម្ពុជា។  
 
រ ុណៃតទៅកនុងរាយការណ៍ម្យួសតីពីការទាះទនន រណដលាៃដាកជូ់ៃប្កុម្ប្រឹកាសិេធិម្ៃុសស អ្នកប្សីាៃាៃប្រស្ថសៃថ៍ា
ការរោំយគណរកសប្រនងំដ៏្ ំម្យួ ៃិងការហាម្ឃារស់ាជិកជាៃែ់ពស់ជាទប្ចើៃររូ នៃអ្រីរគណរកសប្រនងំ
ម្យួទៃះម្ៃិឲ្យទ្វើសកម្មភាពៃទយាាយរយៈទពល ៥ នន  ំ “ាៃទោេជាសំណួរយា ងខ្ល ងំចំទ ះភាពប្រឹម្ប្រូវពរិ
ប្ាកដនៃការទាះទនន រទៃះ”។ 
 

អ្នកប្សី សមីរ ាៃាៃប្រស្ថសៃប៍្ារប់្កុម្ប្រកឹាកាលពីរទសៀលនងៃពុ្ទៃះថា គណរកសប្រជាជៃកម្ពុជាណដល
កំពុងកាៃ់អ្ំណាចម្ួយទៃះ េេួលាៃអាសៃៈសភាទំងអ្ស់ទៅកនុងការទាះទនន រ។ “ដូទចនះ ប្រទេសទៃះ 
ទរើតម្ប្ពឹរតៃយ័ គឺជារដាម្យួឯករកស។ លេធិប្រជា្រិទរយយទសរពីហុ្រកសណដលាៃណចងកនុងរដា្ ម្មៃុញ្ា ប្រូវរម្កល់
េុកម្យួអ្ទៃលើកនុងប្រវរតសិ្ថស្រសត សប្ារ ់រយៈទពល ៥ នន  ំទៅម្ុែទេៀរ ណដលជាៃរីិកាលរដាសភារចចុរបៃនទៃះ”។ 
 

អ្នកប្សីាៃាៃប្រស្ថសៃថ៍ា ការទប្រើចារទ់ដើម្បរីរឹរបរិការជណជកពភិាកាទដញទដារ ៃិងការកំណរទ់ោលទៅទៅទលើ 
ប្រពៃ័ធផ្សពវផ្ាយ គូរកសដិរកសៃទយាាយ អ្ងគការសងគម្សីុវលិ ៃិងរុគគលឯកជៃ រមួ្ទងំ តម្រយៈការទប្រើប្ាស់
ការទោេប្រកាៃព់ីរេទលមើសប្ពហ្មេណឌ  ផ្ងណដរទនាះ ាៃទ្វើឲ្យរមួ្រូចៃូវលំហ្សប្ារក់ារពិភាកាទដញទដារខ្ង
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ៃទយាាយពិរប្ាកដ ណដលជាកតត ម្យួដសំ៏ខ្ៃ ់ សប្ារក់ារេេួលាៃៃូវសិេធិចូលរមួ្កនុងការអ្ៃុវរតកចិចការ 
ស្ថធ្លរណៈ។ 
 
អ្នកប្សី សមីរ ាៃាៃប្រស្ថសៃថ៍ា “ការជណជកពិភាកាទដញទដារខ្ងៃទយាាយជាលកខណៈពហុ្រកស គឺជាធ្លរុ
សំខ្ៃជ់ាស្ថរវៃ័តកនុងការកណំរអ់្ពំីលកខណៈប្រកួរប្រណជងពិរប្ាកដទៅកនុងការទាះទនន រ។” 
 

អ្នកប្សីាៃទលើកទ ើងផ្ងណដរអ្ំពីកងវល់ទកេ់ងៃងឹរាយការណ៍ណដលថាអ្នកទាះទនន រាៃេេួលរងៃូវការគំរាម្
កំណហ្ង ៃិងការរំភ្រិរំភ្យ័ រនាា រព់ីាៃការអ្ំ វនាវឲ្យទ្វើពហិ្ការការទាះទនន រ ទហ្ើយណដលគណៈកាម ្ិការ   
សិេិធម្ៃុសសាៃោរេុ់កថាការអ្ំ វនាវទនាះគឺជាការអ្ៃុវរតទសរភីាពរទញ្ចញម្រិណដលប្រូវាៃអ្ៃុញ្ញា រ ជាពិទសស
កនុងរររិេនៃការទាះទនន រម្យួណដលម្ៃិាៃលកខណៈជាការពវកិចចសប្ារប់្រជាពលរដាទនាះ។ 
 
អ្នកប្សី សមីរ ាៃាៃប្រស្ថសៃទ៍ៅកនុងរាយការណ៍ថា “រាយការណ៍អ្ំពីការគំរាម្កំណហ្ងដល់អ្នកទាះទនន រ 
កនុងករណីពួកទគម្ៃិទៅទាះទនន រ គឺជាកតីកងវល់ជាពិទសស៖ ប្ាម្នដាៃជារស់្ថន ម្េឹកទមម  ណដលជាៃិម្រិតររូនៃ
ទសចកតីសងឃមឹ្ ៃិងទសរភីាពកាលពីទពលអ្រីរកាល ាៃកាល យជាៃិម្រិតររូនៃការរងខរិរងខំទៅវញិ”។ 
 

រនាា រព់ីាៃការប្រកាសលេធផ្លទាះទនន រផ្លូវការ ឥសសរជៃគណរកសប្រនងំ ៃិងរអួ្ងគសងគម្សីុវលិម្យួចំៃៃួ  
ប្រូវាៃទដាះណលងពីការឃំុឃាងំ ទហ្ើយអ្នកែលះប្រូវាៃទលើកណលងទទស។ កនុងរយៈទពលម្ៃិយូររ ុនាម ៃទប្កាយពី
ទោក កមឹ្ សុខ្ ណដលជាទម្ដឹកនាអំ្រីរគណរកសសទស្រ គ្ ះជារិ ប្រូវាៃរុោការពៃាទពលឃំុែលួៃររស់ទោក
កាលពណីែសីហា ម្ក ោរក់ប៏្រូវាៃទគយកទចញពីពៃធនាោរទៅឃំុឃាងំកនុងផ្ាះវញិ។ 
 

អ្នកប្សីាៃាៃប្រស្ថៃថ៍ា ទទះជាាៃការទដាះណលងឲ្យាៃទសរភីាពទ ើងវញិគឺជាទរឿងណដលគួរឲ្យទលើកេឹកចរិត  
កទ៏ដាយ កទ៏គករស់ាគ ល់ទឃើញថា ម្ៃុសសភាគទប្ចើៃណដលប្រូវាៃទដាះណលងកាលពីទពលងមីៗទៃះ ទៅណរសាិរទៅ
ទប្កាម្ការប្រួរពពិៃិរយតម្ផ្លូវរុោការដណដល។ ទៃះាៃៃយ័ថា ការទោេប្រកាៃទ់ៅទលើពួកទគទងំទនាះម្ៃិប្រូវ
ាៃេាល កទ់ោលទៅទ ើយទេ ទហ្ើយពកួទគកម៏្ៃិទៃប់្រូវាៃរកទឃើញថាោម ៃពិរេុធភាពទៅទ ើយណដរ។ ផ្ាុយទៅវញិ 
ពួកទគទៅណរសាិរទៅទប្កាម្ការគំរាម្កំណហ្ងណដលថាពកួទគៃឹងអាចោរឃំុ់ែលួៃស្ថជាងមទីេៀរ ទៅទពលណាកា៏ៃ 
ប្សរទពលណដលពួកទគកំពុងណររងោ់សំវនាការជំៃុំជប្ម្ះទរឿងកតីររស់ពួកទគទនាះ។ 
 

អ្នកប្សី សមីរ ាៃទលើកទ ើងផ្ងណដរអ្ំពីករណី កព់ៃ័ធៃឹងរគុគលិក ៃងិអ្ររីរុគគលិកររស់អ្ងគការសិេធិម្ៃុសសអាដហុ្ក
ណដលទៅណរសាិរទប្កាម្ការប្រួរពិៃិរយតម្ផ្លូវរុោការ ទប្កាយទពលណដលពួកទគទងំទនាះប្រូវាៃទដាះណលងទៅកនុង
ណែម្ងុិនា នន  ំ២០១៧ រនាា រព់ីប្រូវាៃឃំុែលួៃរទណាត ះអាសៃនអ្ស់រយៈទពល ៤២៧ នងៃ។ រុោការាៃប្រកាស
ស្ថលប្កម្ទលើករណីររស់ពួកទគកាលពីរទសៀលនងៃទៃះ ទប្កាយការោរែ់លួៃពួកទគអ្ស់រយៈទពលជិរពីរនន កំៃលះម្ក។ 



អ្នករាយការណ៍ពិទសស ាៃគូសរញ្ញា កថ់ា ទៃះគឺជាការរទំោភ្សិេធិកនុងការេេួលាៃការជំៃុំជប្ម្ះកតី កនុងរយៈ
ទពលម្យួសម្ទហ្រុសម្។ 
 

អ្នកប្សី សមីរ ាៃាៃប្រស្ថសៃថ៍ា សកម្មជៃទងំប្ារំរូប្រូវាៃផ្តនាា ទទសពីរេសូកា ៃស់្ថកស ីៃិងេេួលាៃ
ការពយួរទទសម្យួណផ្នកនៃទទសជារព់ៃធនាោរ។ “ទៅកនុងស្ថចទ់រឿងទៃះទងំម្ូល ាៃទោេជាសំណួរយា ងខ្ល ងំ
អ្ំពីរួនាេ ីៃិងសុចររិភាពនៃដំទណើ រការទងំម្ូលររស់រុោការ ៃិងហាកដូ់ចជាម្ៃិាៃអ្វីទប្ៅណរពីការទ្វើេុកខរុក
ទម្នញខ្ងៃទយាាយទៅទលើសងគម្សីុវលិទ ើយ”។ 
 

អ្នករាយការណ៍ពិទសសាៃអ្ំ វនាវឲ្យរដាា ភ្ាិល ទ្វើការែិរែំប្រឹងណប្រងរមួ្ោន  ទដើម្បទីលើកកំពស់ស្ថា ៃភាពសិេធិ
ម្ៃុសស។ “ែ្ុ ំសូម្ទលើកេឹកចិរតឲ្យរដាា ភ្ាិលរទងកើរររយិាកាសអ្ំទណាយផ្លសប្ារស់ងគម្សីុវលិ ទដើម្បទី្វើការ្រ
ររស់ែលួៃ។ ទៃះជាជហំាៃដសំ៏ខ្ៃម់្យួកនុងការរទងកើរលំហ្សប្ារក់ារជណជកពិភាកាទដញទដារទដាយទសរ ី ៃិង
ាៃពរ័ា៌ៃប្គរប់្ោៃ ់ ជុំវញិរញ្ញា រនាា ៃរ់ងខំនានា ទដើម្បជីំរញុការអ្ភ្វិឌ្ឍប្រករទដាយចីរភាព ៃិងសៃតិភាពសាិរ
ទសារយូរអ្ណងវងររស់ប្រទេសកម្ពុជា”។ 
 

ចរ ់

 

អាចរកាៃតម្អ្ៃឡាញ៖ រាយការណ៍ររស់អ្នករាយការណ៍ពិទសសសតី ពីស្ថា ៃភាពសិេធិម្ៃុសសទៅកម្ពុជា  

 

អាចរកាៃតម្អ្ៃឡាញ៖ រាយការណ៍រណៃាម្សតី ពីសិេធិម្ៃុសស ៃិងការទាះទនន រ  

ស្ថស្រស្ថត ោរយ រ  ូណា សមីរ (ចប្កភ្ពអ្ងទ់គលស) ប្រូវាៃប្កុម្ប្រឹកាសិេធិម្ៃុសស អ្.ស.រ ណរងតងំជាអ្នករាយការណ៍ពិទសសសតី
ពីស្ថា ៃភាពសិេធិម្ៃុសសទៅកម្ពុជា កនុ ងណែមី្នា នន ២ំ០១៥។ 
 
អ្នករាយការណ៍ពិទសស ពួកោរ់គឺជាណផ្នកម្យួនៃអ្វីណដលទគស្ថគ ល់ថាជាៃីរិវ ិ្ ីពិទសសររស់ប្កុម្ប្រឹកាសិេធិម្ៃុសស។   ៃីរិវ ិ្ ី
ពិទសស (ស្ថា រៃ័ដ៏្ ំរំផុ្រម្យួនៃអ្នកជនំាញឯករាជយទៅកនុ ងប្រពៃ័ធសិេធិម្ៃុសស អ្.ស.រ) គឺជាទ ម្ ះេូទៅម្យួនៃយៃតការឃាល ំ
ទម្ើល ៃិងណសវងរកការពិរឯករាជយររស់ប្កុម្ប្រឹកាទៃះ។ អ្នកកាៃ់អាណរតិៃីរិវ ិ្ ីពិទសស គឺជាអ្នកជនំាញឯករាជយ ណដលប្កុម្
ប្រឹកាសិេធិម្ៃុសសាៃណរងតងំទ ើង ទដើម្បីទ្វើការ្រ កព់ៃ័ធៃឹងស្ថា ៃភាពសិេធិម្ៃុសសររស់ប្រទេសម្យួជាក់ោក ់ឬរញ្ញា
សិេធិម្ៃុសសតម្វស័ិយៃីម្យួៗ ទៅប្គររ់ំរៃ់ទងំអ្ស់នៃពិភ្ពទោក។ ពួកោរមិ់្ៃណម្ៃជារុគគលិក អ្.ស.រ ទេ ទហ្ើយទ្វើ
ការ្រឯករាជយពីរដាា ភិ្ាល ឬអ្ងគការណាម្យួ។ ពួកោររ់ំទរ ើការ្រកនុ ងសម្រាភាពរុគគលផ្ទា ល់ររស់ែលួ ៃ ទហ្ើយមិ្ៃេេួល
ប្ាកទ់រៀរវរសរទ៍លើការ្រទៃះទ ើយ។ 
 
សូម្ណសវងរកទម្ើលរាយការណ៍ររស់អ្នករាយការណ៍ពិទសសសតី ពីប្រទេសកម្ពុជា។ 
 

សិេធិម្ៃុសស អ្.ស.រ ទគហ្េំព័រសប្ារ់ប្រទេស៖ កម្ពុជា 
 

http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Annual-reports/SR's%20Annual%20Report%202018%20A_HRC_39_73_KH%20Final.pdf
http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Annual-reports/Addendum1%20to%20Rhona%20Smith's%20Annual%20Report%202018%20KH%20-%20Final%20-%20Clean%20Format.pdf
http://cambodia.ohchr.org/kh/un-human-rights-mechanisms/special-rapporteur-situation-human-rights-cambodia
http://cambodia.ohchr.org/kh/un-human-rights-mechanisms/special-rapporteur-situation-human-rights-cambodia
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=107
https://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/KHSummary.aspx


សប្ារព់រ័៌ាៃរណៃាម្ ៃិងការស្ថកសួរពរ័ា៌ៃទផ្សងៗ សូម្ទកេ់ង៖  
អ្នកប្សី អ្ុីសាឺ រ ឡា ំ(Esther Lam) តម្រយៈេូរស័ពាទលែ៖ (+៤១ ២២ ៩២៨ ៩១ ០៨ ឬ អ្ុីណម្ ល elam@ohchr.org) 

ទោក ា ស៍ម្ូដ ហាគ រហាគ  (Mahmoud Garga) តម្រយៈេូរស័ពាទលែ៖ (+៨៥៥ (០)១២ ៧៩០ ១៧៨ ឬអ្ុីណម្ល៖  
mgarga@ohchr.org )  
 

សប្ារក់ារស្ថកសួរពរ័ា៌ៃ កព់ៃ័ធៃឹងអ្នកជនំាញឯករាជយដនេទេៀរររស់ អ្.ស.រ សូម្ទក់េង៖ 
ទោក ទហ្សរមីឺ្  ូរងស៍់ (Jeremy Laurence) សិេធិម្ៃុសស អ្.ស.រ– អ្ងគភាពប្រពៃ័ធផ្សពវផ្ាយ តម្រយៈេូរស័ពាទលែ៖ (+
៤១ ២២ ៩១៧ ៩៣៨៣ ឬ អ្ុីណម្ល jlaurence@ohchr.org) 

 

 
នន ២ំ០១៨ ទៃះ គឺជាែរួទលើកេី៧០ នៃទសចកតីប្រកាសជាសកលសតី ពីសិេធិម្ៃុសស ណដលអ្ងគការសហ្ប្រជាជារិាៃ 
អ្ៃុម្រ័ទៅនងៃេី១០ ណែ្នូ  នន ១ំ៩៤៨។ ទសចកតីប្រកាសជាសកលទៃះជារលំ់ដារ់ថាន កពិ់ភ្ពទោក ណផ្នកខ្ងអ្រារេណដលប្រូវ
ាៃរកណប្រជា ៥០០ ភាស្ថ ទដាយណផ្អកទលើ ទោលការណ៍ប្គឹះណដលថា «ម្ៃុសសប្គររូ់រទកើរម្កាៃទសរភីាព ៃិងសម្ភាព
ខ្ងទសចកតីនងលងនូ រៃិងសិេធិ»។ ទោលការណ៍ប្គឹះទៃះ សាិរទៅជាម្យួម្ៃុសសប្គរ់រូរ ជាទរៀងរាល់នងៃ។ ទដើម្បីទោរពែួរទលើកេី
៧០ នៃឯកស្ថរណដលាៃឥេធិពលដវ៏ទិសសវសិ្ថលទៃះ ៃិងទដើម្បីរកាទោលការណ៍ទៃះកុំឲ្យារ់រង ់ទយើងសូម្ទសនើឲ្យម្ៃុសស
ប្គររូ់រទៅទលើពិភ្ពទោក ទប្កាកឈរទ ើងទដើម្បីសិេធិម្ៃុសស៖  
www.standup4humanrights.org. 
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