
 

  
 

អ�កជំនាញករសិទ�មិនុស្សជំរុញឲ្យកម�ុជាប�្ឈបក់រវយ្របហរ្របឆាងំនឹងសង�ម

សីុវលិ និងអ�កករពរសិទ�មិនុស្ស  
 

ទី្រក�ងហ្ុសែឺណវ (១២ ឧសភា ឆា� ២ំ០១៦) - ៃថ�េនះ ្រក�មអ�កជំនាញករ*សិទ�ិមនុស្សអង�ករសហ្របជាជាត ិ

បានអំពវនាវដល់រដ� ភបិាលកម�ុជាប�្ឈបក់រេដេទេលសង�មសីុវលិ អ�កករពរសិទ�ិមនុស្សតណំាងរ�ស� 

និងបុគ�លិករបស់អ.ស.ប នងិចតវ់ធិានករឲ្យមាន្របសិទ�ភាពក�ុងករករពរសង�មសីុវលិ និងក�ុងករេគារព

េសរភីាពជាមូលដ� នក�ុង្របេទស។ 

 

្រក�មអ�កជំនាញករបានមាន្របសសនថ៍ា៖ “ករេកនេឡងៃនបទេចទ្របកនអ់ំពីបទេល�ស្រពហ�ទណ�  ករ

សកសួរចេម�យ កិច�ដំេណ រករនីតិវធិីរបស់តុលករ និងេសចក�ីែថ�ងករណ៍ជាសធារណៈ្របឆាងំនឹងអ�ក

ទងំេនាះ ្រត�វែតប�្ឈប”់។ “េយងសូមជំរញុឲ្យអជា� ធរកម�ុជាធានាឲ្យមានបរយិាកសសុវត�ិភាព និង

អនុេ្រគាះ ស្រមាបអ់�កករពរសិទ�ិមនុស្ស នងិសង�មសីុវលិ ែដលេដរតួនាទីយ៉ាងសំខនេ់ដម្បឲី្យរដ� ភបិាលេធ�

អ�ីែដលខ�ួនបានសន្យោ នងិេដម្បនីាមំកនូវអត�្របេយាជនសិ៍ទិ�មនុស្សដល់សង�មកម�ុជាទងំមូល”។ 

 

ករអំពវនាវរបស់្រក�មអ�កជនំាញករសិទ�ិមនុស្សេធ�េឡង េនខណៈេពលែដលតុលករេសុបសួរេរឿងរវ

េស�ហេ្រកអពហ៍ពិពហ៍ េទេលសមាជិកសភាមយួរបូៃនគណបក្ស្របឆាងំ កដូ៏ចជា ករេចទ្របកនែ់ដល

ពកព់ន័�នងឹបទសូកប៉ាន ់េទេលសមាជិកៃនអង�ករសិទ�ិមនុស្សដល៏្បេីឈ� ះមយួ គឺអង�ករអដហុក។ 

នាយកដ� ន្របឆាងំេភរវកម� េផ�មេធ�ករេចទ្របកនទ់េំនះេដយគា� នករពន្យល់ច្បោស់លស់ េហយបនា� ប់

មកអង�ភាព្របឆាងំអំេពពុករលួយបានបន�ដំេណ រករេលករណីេនះ បនា� បព់ីអដហុកបានផ�ល់ករគា្ំរទែផ�ក

ច្បោប ់នងិែផ�កសមា� រ។ 

 

្រក�មអ�កជំនាញករបានសង�តធ់�នថ់ា “េយងមានកង�ល់ផងែដរចំេពះវធិានករែដលអជា� ធរកម�ុជាបានចត់

េឡងេដម្បបីង� ក ់និងបំែបកបាតុកម�េដយសន�ិវធិី នងិចបខ់�ួនអ�កតវ៉្របឆាងំនឹងអ�ីែដលេគេមលេឃញថាជា

ករេធ�ទុក�បុកេម�ញកនែ់តេកនេឡងៗពីសំណាករ់ដ� ភបិាលេទេលសង�មសីុវលិ និងកររតឹត្បតិមនិសមេហតុ

ផលេលេសរភីាពជាមូលដ� នេនក�ុង្របេទសេនះ”។ 

 

អ�កជំនាញករបានកតស់មា� ល់ថា “េសចក�ីែថ�ងករណ៍េចទ្របកនេ់ធ�េឡងេដយម�ន�ីជានខ់�ស់របស់រដ� ភបិា

ល ចំេពះអ�កចូលរមួយុទ�នាករែដលេគេហថា “ៃថ�ចន�ពណ៌េខ� ” េនាះ េហយករេហ្រក�មអ�កតវ៉េដយសន�ិ



វធិីទងំេនាះថាជា “្រក�មឧទ� ម” គឺជាេរឿងមយួែដលគួរេសកស� យបំផុត”។ “សកម�ភាពដូចេនះគឺច្បោស់

ណាស់មនិ្រសបេទនឹងកតព�កិច�របស់កម�ុជា េ្រកមច្បោបសិ់ទ�ិមនុស្សអន�រជាតិ ក�ុងករេគារពសិទ�ិេសរភីាព

ទងំឡាយក�ុងករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិី និងសិទ�ិេសរភីាពបេង�តសមាគម។”  

 

ករណីរបស់អង�ករអដហុក៖ 

 

សមាជិករបស់អង�ករអដហុក ែដលជាែដលអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលកម�ុជា ្រត�វបានេចទ្របកនព់ីបទ

សូកប៉ានច់ំេពះករផ�ល់ករគា្ំរទែផ�កច្បោប ់ នងិករគា្ំរទែផ�កហិរ�� វត�ុដល់�ស�ីវយ័េក�ងមយួរបូ េនក�ុងេរឿង

អ្រស�វេ្រកអពហ៍ពិពហ៍។ អជា� ធរបានអះអងថា អង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលមយួេនះ បានសូកប៉ាន�់ស�ីវ ័

យេក�ងរបូេនាះឲ្យបដិេសធេរឿងេស�ហេនាះ។ អ�កករពរសិទ�ិមនុស្សអះអងថា ករគា្ំរទេនះគឺជាែផ�កមយួ

ៃនករងរសិទ�ិមនុស្សជាេទៀងទតរ់បស់ពួកេគ នងិផ�ល់ឲ្យតមសំេណ របស់បុគ�លេនាះ និងស្រមាបច់ណីំ

អហរ និងករេធ�ដំេណ រេទកនក់រយិាល័យរដ� ភបិាលេដម្បទីទលួករសកសួរែតប៉ុេណា� ះ។ ្របសិនេប

បុគ�លិកអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលទងំេនាះ្រត�វផ�នា� េទស ពួកេគ្របឈមនឹងករជាបព់ន�នាគារចំននួ្របាំ

ឆា� េំទដបឆ់ា� ។ំ 

 

្រក�មអ�កជំនាញករបានមាន្របសសនថ៍ា “ដំេណ រែស�ងរកឥតឈបឈ់ររបស់្រក�មអ�កេសុបអេង�ត ឬចេម�យ

សរភាពរបស់�ស�ីវយ័េក�ងរបូេនាះ ករែផ�កទងំ្រស�ងែតេទេលចេម�យសរភាពេនេពលេ្រកយមកេទៀត 

េដម្បេីផ�មឲ្យមានករណី “សីុសំណូក” េផ្សងេទៀត ្របឆាងំនឹងអ�កករពរសិទ�ិមនុស្ស កដូ៏ចជា េសចក�ីែថ�ងករ

ជាសធារណៈេដយម�ន�ីជានខ់�ស់របស់រដ� ភបិាល េដយបានបង� ញថាជនជាបេ់ចទមានពិរទុ�ភាពេនាះ 

បានែស�ងឲ្យេឃញជាទូេទថា េរឿងរវទងំមូលគឺមនិេលសពីអ�ីែដលជាករេធ�ទុក�បកុេម�ញែផ�កនេយាបាយ

ចំេពះសង�មសីុវលិេនាះេឡយ។ េរឿងរវេនះេចទជាប�� ធ�នធ់�រអំពីដំេណ រករ្រតឹម្រត�វែដលមានេខ� ះយ៉ាង

េ្រចនេនាះ”។  

 

េដយសរែតករណីខងេលេនះ ្រត�វបាន្របគល់េទឲ្យតុលកររចួេហយ គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាកប៏ាន

ដកព់ក្យ 

បណ�ឹ ងផងែដរ្របឆាងំនងឹអ�កេធ�អត� ធិប្បោយឯករជ្យមយួរបូ ពីបទ “បរហិរេករ �ិ៍” គណបក្សខ�ួន បនា� បព់អី�ក

េធ�អត� ធិប្បោយឯករជ្យរបូេនះ បានសែម�ងមតិអពំីឧប្បត�ិេហតុែដលេកតមានជាបន�បនា� បេ់នាះ។ 

 

“េយងមានករភា� កេ់ផ�លជាខ� ងំ ចំេពះករណីបរហិរេករ �ិ៍ជាបទ្រពហ�ទណ� ែដលេកតមានជាបន�បនា� ប ់និងេស

ចក�ីែថ�ងករណ៍ជាសធារណៈេដយម�ន�ីរដ�ែដលបានអំពវនាវឲ្យមានករបេ��ញមតិេដយេសរ្ីរត�វបានេគ



េធ�ឲ្យរញួខ�ីេហយេនាះ ែដលជាកររេំលភមនិអច្របែកកបានេលអ�ីែដលជាសិទ�ិេសរភីាពជាសកលក�ុងកស

ែម�ងមតិ នងិេយាបល់” ្រក�មអ�កជំនាញករសិទិ�មនុស្សរបស់អ.ស.បបានេធ�ករសន�ិដ� នដូេច�ះ។ 

 

ចប ់
 
(*) េលក មែីសល ហ�័ស�៍ (Mr. Michel Forst) អ�ករយករណ៍ពិេសស ស�ីពីស� នភាពអ�កករពរសិទ�ិមនុស្ស 
េលក េដវ ី កេយ (Mr. David Kaye) អ�ករយករណ៍ពិេសស ស�ីពីេសរភីាពក�ុងសំែដងមតិ និងេយាបល់ 
េលក ៃមណ៉ា គអីយ (Mr. Maina Kiai) អ�ករយករណ៍ពិេសស ស�ីពីសិទ�ិេសរភីាពក�ុងករជួប្របជុេំដយ
សន�ិវធិី និងសិទ�ិេសរភីាពក�ុងបេង�តសមាគម និង េលក្រសី ស�ស� ចរ្យ រ ៉ណូា ស�ីត (Rhona Smith) អ�ក
រយករណ៍ពិេសស ស�ីពសី� នភាពសិទ�ិមនុស្សេនកម�ុជា គឺជាែផ�កមយួៃនអ�ីែដលេគស� ល់ថាជានីតិវធិី
ពិេសសរបស់្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្ស។ នីតិវធិីពិេសស ែដលជាស� បន័ធំបំផុតមយួរបស់អ�កជនំាញករឯករជ្យ 
េនក�ុង្របពន័�សិទ�ិមនុស្ស អ.ស.ប គឺជាេឈ� ះទូេទៃនយន�ករឃា� េំមល និងែស�ងរកករពិតេដយឯករជ្យ
របស់្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្ស ែដលេដះ្រសយស� នភាពជាកល់កៃ់ន្របេទសនីមយួៗ ឬប�� តមវស័ិយមួ
យៗ េន្រគបត់ំបនទ់ងំអស់ៃនពិភពេលក។ អ�កជនំាញករៃននីតិវធិីពិេសស េធ�ករែផ�កេលេគាលករណ៍
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