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ការចាត់វិធានការបំបាក់ផ្នែកនយោបាយយៅកម្ពុជា កពំុងឈានដល់
ចំណុចកពំូលដ៏យ្រោះថ្នែ ក់  

អ្ែកជំនាញការសទិ្ធិម្នសុសសហ្បជាជាតិយ្វើការដាសយ់តឿន 
 

ហ ស្៊ឺណែវ (២៣ វិច្ឆិកា ២០១៥) - អ្នករាយការណ៍ពិសេេរបេ់អ្ង្គការេហប្បជាជាតិេតីពីស្ថា ន
ភាពេិទ្ធិមនុេសសៅកមពុជា លោកស្រីសាស្ត្សាា ចារ្យ រ្  ៉ូណា រមីត បានេំដែង្នូវកតីកង្វល់យ៉ា ង្ប្ជាលសប្ៅ
របេ់សោកប្េី សៅថ្ងៃសនេះ អំ្ពីការចាតវ់ធិានការបំបាតកិ់ច្ចេនទនានសយបាយ រវាង្គណបកស
នសយបាយ ចំ្បង្ៗរបេ់កមពុជា សោយស្ថរដតកិច្ចការសនេះ ពាកព់ន័ធសៅនឹង្ការអ្នុវតតេិទ្ធិមនុេស
របេ់ប្បជាជន កមពុជា។ 

“ប៉ាុនាា នេបាត ហ៍កនលង្មកសនេះ ប្តូវបានកតេំ់គាល់សោយការវវិតតនគ៍រួឲ្យប្ពួយបារមភមយួចំ្ននួ៖ 
ភាពតាន តឹង្សកើនស ើង្រវាង្គណបកសនសយបាយេំខាន់ៗ  ឧបតតិសហតុថ្នអំ្សពើហឹង្ា ការបំភតិ
បំភយ័បុគគលមយួចំ្នួន និង្ការសប្បើប្បាេ់ភាស្ថប្បទូ្េតរាយោកគ់ាន សៅកនុង្កិច្ចេនទនានសយបាយ។” 
អ្នកជំនាញការបានសលើកស ើង្យ៉ា ង្ែូសច្នេះ។ 

សេច្កតីដងលង្ការណ៍របេ់សោកប្េី ស្វើស ើង្សៅតាមរបាយការណ៍ចុ្ង្សប្កាយដែលថាសោក
េម រង្ស ី ប្បធានគណបកសេសគ គ្ េះជាតិ (គណបកសេសគ គ្ េះជាតិគឺជាគណបកសេំសលង្ភាគតិច្សៅ
កនុង្រែឋេភា) ប្តូវបានសកាេះឲ្យចូ្លប ា្ ញខ្លួនសៅតុោការសៅថ្ងៃទី្៤ ដខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០១៥។ ែីកាសកាេះ
សនេះ ពាកព់ន័ធសៅនឹង្ការសចាទ្ប្បកានថ់ាគាតជ់ាបព់ាកព់ន័ធនឹង្ការដកលង្ឯកស្ថរស្ថធារណៈ ការសប្បើឯក
ស្ថរស្ថធារណៈដកលង្ និង្ការញុេះញុង្ឲ្យមានភាពច្ោច្ល្ៃន់្ ៃរែល់េនតិេុខ្ និង្េណ្តត បធ់ាន ប់
េង្គម សៅកនុង្រាជធានីភនសំពញ។ 

ែីកាសកាេះសនេះ ស្វើស ើង្ បនាទ បពី់តុោការបានសច្ញសេច្កតីេសប្មច្មយួ  កាលពីថ្ងៃ១៣ ដខ្ 
វចិ្ឆិកា ជាមយួនឹង្ែីកាប គ្ បឲ់្យចាបខ់្លួន សោយឈរសលើមូលោឋ នថ្នការផ្តនាទ សោេសោករង្ស ីកាលពី
ឆ្ន ២ំ០១១ ចំ្សពាេះបទ្សចាទ្ប្បកាន ់ “បរហិាសករ តិ៍ជាស្ថធារណៈ និង្ការញុេះញុង្ឲ្យមានការសរ ើេសអ្ើង្” 
(ពាកព់ន័ធនឹង្ប្ពឹតតិការណ៍កាលពីឆ្ន ២ំ០០៨) និង្ការែកអ្ភយ័ឯកេិទ្ធិេភារបេ់គាតស់ោយរែឋេភា 
កាលពីថ្ងៃទី្១៦ ដខ្វចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥។ 

កាលពីពីរេបាត ហ៍មុន សពាលគឺកាលពីថ្ងៃទី្៣០ ដខ្តុោ ឆ្ន ២ំ០១៥ េមាជិករែឋេភាបាន
សបាេះសឆ្ន តទំ្ោកស់ោកអ្នុប្បធានគណបកសេសគ គ្ េះជាតិ កឹម េុខា ពីអ្នុប្បធានទី្១ រែឋេភា។ 



 

“ការស្វើឲ្យកានដ់តខាល ងំ្កាល ណ្តមយួថ្នប្ពឹតតិការណ៍បច្ចុបបនន អាច្នាកំមពុជាែល់ចំ្ណុច្ចុ្ង្កំពូល
ែស៏ប្គាេះថាន កម់យួ” សោកប្េីេាីត មានប្បស្ថេន ៍សោយស្វើការោេ់សតឿនអំ្ពីេកាត នុពលចំ្សពាេះអំ្សពើ
ហឹង្ា និង្អ្េាិរភាពនសយបាយបដនាមសទ្ៀត។ 

“ចំ្ណ្តបអ់ារមាណ៍របេ់ខ្្ុ ំមនិដមនជាកិច្ចការនសយបាយជាតិ សហើយតនួាទី្របេ់ខ្្ុ ំកម៏និសប្ជៀត 
ដប្ជកកនុង្កិច្ចការនសយបាយជាតិដែរ។ សនេះសបើតាមប្បស្ថេនរ៍បេ់អ្នករាយការណ៍ពិសេេ ដែល
បាននិង្កំពុង្តាមឃ្ល សំមើលយ៉ា ង្យកចិ្តតទុ្កោកនូ់វស្ថា នភាពេិទ្ធិមនុេសសៅកមពុជា ចាបត់ាងំ្ពីការ
ដតង្តាងំ្សោកប្េីមក កាលពីដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០១៥ សោយប្កុមប្បឹកាេិទ្ធិមនុេស រាបោ់ងំ្ករណីជា
សប្ច្ើនប្បឆ្ងំ្នឹង្េមាជិកគណបកសេសគ គ្ េះជាតិផ្ង្ (CNRP)។ 

“ខ្្ុ ំគាា នបំណង្ស្វើអ្្ិបាយអំ្ពីអ្ង្គសហតុថ្នសរឿង្កតីណ្តមយួប្បឆ្ងំ្នឹង្ជនណ្តមយួស ើយ រមួ
ោងំ្សរឿង្កតីប្បឆ្ងំ្នឹង្សោកេម រង្សផី្ង្ សលើកដលង្ដតអំ្សពើដបបសនេះជាការរសំោភបំពានសៅសលើេិទ្ធិ 
របេ់ជនជាបស់ចាទ្ រមួោងំ្េិទ្ធិទ្ទ្ួលបានែំសណើ រការនីតិវ ិ្ ីប្តឹមប្តូវតាមច្ាប ់ េិទ្ធិទ្ទ្លួបានការ
ជំនំុជប្មេះសោយយុតតិ្ម ៌និង្េិទ្ធិរបេ់ជនជាបស់ចាទ្ប្គបរូ់ប” សោកប្េីបានកតេំ់គាល់ែូសច្នេះ។ 

អ្នករាយការណ៍ពិសេេបានមានប្បស្ថេនប៍ដនាមថា “សនេះគឺជាការប្ពួយបារមភយ៉ា ង្្ំស្ង្
ចំ្សពាេះខ្្ុ ំដែលមានការសចាទ្ប្បកានពី់ការរសំោភបំពានផ្ទួនៗែល់ការអ្នុវតតសោយេនតិវ ិ្ ីថ្នសេរភីាព
ថ្នការេដមតង្មតិនិង្គំនិត ប្ពមោងំ្េិទ្ធិចូ្លរមួកនុង្ជិវតិនសយបាយ ដែលេិទ្ធិោងំ្អ្េ់សនេះប្តូវបាន
ធានាការពារសោយកតិកាេញ្ញា អ្នតរជាតិេតីពីេិទ្ធិពលរែឋ និង្េិទ្ធិនសយបាយ ដែលកមពុជាគឺជារែឋ
ភាគីមយួដែរសនាេះ។” 

អ្នកជំនាញការឯករាជយរូបសនេះ បានកតេំ់គាល់ សោយការបារមភផ្ង្ដែរ ពីការវាយែំសោយ 
ហឹង្ាសៅសលើេមាជិកេភាពីររូបថ្នគណបកសេសគ គ្ េះជាតិកមពុជា (CNRP) សៅថ្ងៃទី្២៦ ដខ្តុោ 
បនាទ បពី់មានការតវា៉ា ប្ទ្ង្ប់្ោយ្ំមយួសោយអ្នកគាបំ្ទ្រោឋ ភបិាល សៅខាង្សប្ៅអ្គាររែឋេភាសៅរាជ
ធានីភនសំពញ ដែលប្តូវបានសគអ្េះអាង្ថា េាិតសៅចំ្សពាេះមុខ្វតតមានរបេ់មគនតីអ្នុវតតច្ាប ់ ដែលមនិ
បានស្វើអ្នតរាគមនយ៍៉ា ង្ជាកដ់េតង្ សែើមបបីញ្ឈបេ់កមាភាពវាយែំសនាេះ។ សោកប្េីបានរលឹំកស ើង្
វញិថា រាជរោឋ ភបិាលកមពុជាេាិតសៅសប្កាមកាតពវកិច្ចេិទ្ធិមនុេសអ្នតរជាតិ ធានាការពារេនតេុិខ្រូប
កាយរបេ់បុគគលប្គបរូ់បដែលេាិតកនុង្ដែនេមតាកិច្ចរបេ់ខ្លួន រាបោ់ងំ្េមាជិកេភាផ្ង្ដែរ។ 

“សមែឹកនាោំងំ្អ្េ់ដែលជាបស់ឆ្ន ត មានការទ្ទ្ួលខុ្េប្តូវ ស្វើេកមាភាពបំសរ ើផ្លប្បសយជន៍
ែល់អ្នកោងំ្ឡាយណ្តដែលខ្លួនស្វើជាតំណ្តង្។ អំ្ណ្តច្សនេះ នាមំកនូវការទ្ទ្លួខុ្េប្តូវ” សោក
ប្េីេាីតបានគូេបញ្ញា ក។់ “ជំនេួឲ្យការសប្បើភាស្ថបំដបកបំបាក ់ និង្ការែុតបសញ្ឆ េះមសនាេសញ្ចតនា
ប្បកានពូ់ជស្ថេន ៍ សមែឹកនានំសយបាយប្តូវមានការទ្ទ្លួខុ្េប្តូវស្វើេកមាភាពធានាការពារេនតិ
ភាព និង្េណ្តត បធ់ាន បស់្ថធារណៈ។” 



 

“ខ្្ុ ំេូមអំ្ពាវនាវែល់សមែឹកនាថំ្នគណបកសោងំ្ពីរ សគារពកិច្ចប្ពមសប្ពៀង្ដខ្ឧេភារបេ់ខ្លួន
ដែលប ា្ ញពីការសគារពគាន សៅវញិសៅមក សោយ្កមករក “វបប្មេ៌នទនា” វញិ ប្បសយជនឲ៍្យ
ប្បជាជនកមពុជាអាច្បនតសប្បើប្បាេ់េិទ្ធិមនុេសរបេ់ខ្លួន សៅកនុង្បរយិកាេមយួដែលមានេាិរភាព
នសយបាយ និង្េនតភិាព” អ្នករាយការណ៍ពិសេេបានមានប្បស្ថេន។៍ 

“ចប”់ 

លោកស្រីសាស្រ្សាា ចារ្យ រ្  ៉ូណា រមីត (ចស្កភពអងល់លេរ) ស្តូវបានក្ស្កប្ស្កក្ិរ្ធិម្្្្រ អ.រ.ក 
តតងត ាំងជាអនករាយការ្ណ៍ព្លរររាីពីសាា ្ភាពរ្ធិម្្្្រ លៅក្ព្ជា កន្ងតែ្នីា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
លដើ្បរីនងដាំតណងរ្ករ់លោកសាស្រ្សាា ចារ្យរ្រ្យ្ា ស្នកសាធិ រ៊ែ៉ូតក៊ែឌ ី តដលនក្កញ្ចក់អាណតា្៦ 
ឆ្ន ាំលពញរ្ករ់ែេួ្ កាលពីតែ្ីនា ឆ្ន ាំ២០១៥។ កន្ងអាណតាជ្ាអនករាយការ្ណ៍ព្លររ លោកស្រី
រមីត លឺជាក្លគលឯករាជ្យពីរ្ដ្ឋា ភន្កល ឬអងគការ្ណា្ួយ ល ើយលោកស្រីកាំលរ្ ើការ្ងារ្កន្ងរ្តា
ភាពផ្ទា ល់ែេួ្រ្ករ់លោកស្រី។ លោកស្រីរមីត លឺជាសាស្រ្សាា ចារ្យតននករ្ធិម្្្្រ អ្ារ្ជាត្លៅចស្ក
ភពអង់លលេរ។ លដើ្ បតីរែងយល់កត្ា្ លធិៀត រ៉ូ្ច៉ូលលៅកា្៖់ 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/KH/Pages/SRCambodia.aspx 

អនករាយការ្ណ៍ព្លររ លឺជាតននកតដលស្តូវបានក្សាគ ល់ជាធិ៉ូលៅថា ្ីត្វបាធ្ព្ីលរររ្ករ់ស្កប្ស្កក្ិ
រ្ធិម្្្្រ ។ ្ីត្វបាធ្ីព្លររ លឺជាសាា ក័្ដធ៏ាំកាំន្តន្អនកជ្ាំនាញការ្ឯករាជ្យលៅកន្ងស្កព័្មអងគការ្
រ ស្កជាជាត ្ លជឺាល ម្ ោះធិ៉ូលៅន្យ្ាការ្ឃ្េ ាំល្ើល្្ងតរែងរ្កការ្ព្តឯករាជ្យរ្ករ់ស្កប្ស្ក្កិ 
តដលលដ្ឋោះស្សាយអាំពីសាា ្ភាពរ្ករ់ស្កលធិរ្ួយជាក់ោក់ឬត្វបារ័្យ្ី្ួយៗលៅស្លកត់ាំក្ន់្ 
ព្ភពលោក។ អនកជ្ាំនាញការ្រ្ករ់្ីត្វបាធ្ីព្លររ លធែើការ្ឈរ្លលើលោលការ្ណ៍រម័ស្លច្តា។ ពួក
ោត់្ ្្ត្្ជាក្លគល្កអ.រ.ក លធិ ល ើយក៏្ ្្ធិធួិលស្នកកល់កៀវបាត រ្រ៍ស្ាកក់ារ្ងារ្រ្ករ់ពួកោត ់
តដរ្។ ពួកោត់លធែើការ្ឯករាជ្យពីរ្ដ្ឋា ភន្កល ឬអងគការ្ណា្ួយ ល ើយកាំលរ្ ើការ្កន្ងរ្តាភាពក្លគល
ផ្ទា ល់រ្ករ់ពួកោត់។ 

តរែងរ្ករ្នកយការ្ណ៍ច្ងលស្កាយរ្ករ់អនករាយការ្ណ៍ព្លររ ដ្ឋក់ជ្៉ូ្ស្កប្ស្ក្កិរ្ធិម្្្្រ ។ 
A/HRC/30/58 រ៉ូ្ច៉ូលលៅកា្់៖ 
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រ្ធិម្្្្រ  អ.រ.ក លល ធិាំព័រ្ស្កចា ាំស្កលធិរក្ព្ជា 
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/KHIndex.aspx 

រស្ាក់ព័ត៌ា្កត្ា្  ្្ងការ្សាករួរ្ពត៌័ា្លន ងៗ រ៉ូ្ទាក់ធិង្ក៖ 
កញ្ញា  អ្លហ្គគ  ណាកាច៉ូ ត្រ្យៈ 
ធិ៉ូរ្រ័ពាលលែ (+៤១ ២២ ៩២៨ ៩៣៤៨  
អី្ត  ្ល onakajo@ohchr.org) ឬ ររ្លររ្្កកា្់ srcambodia@ohchr.org 

រាំរាក់ការ្សាករួរ្ពត៌័ា្ពាក់ព័្ម្ ្ងអនកជ្ាំនាញការ្ឯករាជ្យដនធិលធិៀតរ្ករ់អ.រ.ក 
រ៉ូ្ទាក់ធិង៖ សាលក៊ែៀរ្ តរោយា  (Xabier Celaya) អងគភាពព័ត៌ា្ ត្រ្យៈធិ៉ូរ្រ័ពា
លលែ (+៤១ ២២ ៩១៧ ៩៣៨៣ 
អី្ត  ្ល xcelaya@ohchr.org) 

រស្ាក់ពត៌័ា្លល ធិាំពរ័្ ្្ងកណាា ញន ពែនិយរងគ្ ៖ សារ្រាំខា្់ៗអាំពីលរចកាី
ស្កការព័ត៌ា្ អាចរ្កនក្លៅលលើឆ្តណលកណាា ញន ពែនិយរងគ្  ដ៉ូចា្រាយ
ខាងលស្កា្។ រ៉ូ្ច្ច (tag) លយើង  លដ្ឋយលស្កើពាកយលពច្៍ស្ត្្ស្តូវបា 
ធិែីតធឺ៖  UNrightswire 
ល ែរក៊ែ្ក៖ unitednationshumanrights 
លហ្គគ  គឺល៖ Google+: unitednationshumanrights 
យ៉ូធ៉ូក៖ unohchr 
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