
 
 

  
 

ទិ េសរភីព រពត័ម៌នពិភពេ ក ៣ ឧសភ ២០១៦  
  

ទី្រកុងហ ុែឺណវ (៣ ឧសភ ២០១៦) - អនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីេសរភីព 
សែម្តងមតិ េ ក វដី ៃកេយ (David Kaye) េនៃថងេនះ បន្រពមនថ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង 
េដើមប្ីរបឆងំនឹង “អំេពើ្រជុលនិយមហិង ” ចជ “េលសឥតេខច ះមយួ” ស្រមបរ់ ្ឋ ភបិល្របជធិបេតយយ 
និងរ ្ឋ ភបិលផ្ត ចក់រ េនជុំវញិពិភពេ ក េដើមបរីតឹតបតិករសែម្តងមតិេ យេសរ ី
និងែស្វងរកករ្រតួតពនិិតយេលើសិទធិទទួលពត័ម៌ន។ 
 

ទនទមឹនឹងទទួល គ ល់ថ ជករចបំចស់្រមបរ់ ្ឋ ភបិល និងតួអងគមនិែមនរដ្ឋទងំ យ 
កនុងករ្របឆងំនងឹអំេពើហិង  និងករញុះញងឲ់យមនអំេពើហិង េនះ េ ក ៃកេយ 
និងសមភគរីបស់េ កមកពីគណៈកមមករ ្រហ្វ៊ិកទទួលបនទុកសិទធិមនុស  និងសិទធិ្របជជន 
គណៈកមមករអន្តរ េមរកិទទលួបនទុកសិទធិមនុស  និងអងគករទទួលបនទុកសន្តិសុខ 
និងកិចចសហ្របតិបត្តិករេនអឺរ ៉ុប (OSCE) េលើកេឡើងអំពីកង្វល់េនកនុងេសចក្តី្របកសរមួ្របចឆំន រំបស់ខ្លួន* 
ថ កមមវធិី្របឆងំនងឹ និភយ័ “អំេពើ្រជុលនិយមហិង ” ឬេ កតថ់ 
(កមមវធិី្របឆងំនឹងអេំពើ្រជុលនិយមហិង  (CVE) ឬកមមវធិីបងក រអំេពើ្រជុលនិយមហឹង  (PVE)) 
ែដលេធ្វើឲយថមថយនូវេសរភីពសែម្តងមតិ។ 
 
“េ យ ‘េធ្វើឲយមនសតុលយ’ នូវេសរភីពសែម្តងមតិ និងករបងក រអំេពើហិង  កមមវធិី 
និងគំនិតផ្តួចេផ្តើមទងំេនះសំេ ្របឆងំ ‘អំេពើហឹង ្រជុលហិង ’ ជេរឿយៗេ យេចតន 
ជួនកលេ យអេចតន - បននឲំយមន នភិយ័ ឬកតប់នថយឯក ជភពៃន្របពន័ធផ ព្វផ យ” 
អនកជំនញ អ.ស.ប បនមន្រប សនេ៍នកនុងឱកសទិ េសរភីព រពត័ម៌នពិភពេ ក។ 
 

“អ្វីែដលេគេ ថ កមមវធិី CVE ឬ PVE ្រតូវែតបនែផ្អកេលើ្រកបខណ័្ឌ ចបបម់យួ 
និងែផ្អកេលើភស្តុ ងៃន្របសិទធិភព និងចបំចរ់បស់កមមវធិីេនះទងំេនះ 
និងសមម្រតភពេដើមបសីេ្រមចេគលេ ្រសបចបប”់ េនះេបើ មករគូសបញជ ករ់បស់េ ក ៃកេយ។ 
 

អនកជំនញករសិទធិមនុស បនកតស់មគ ល់ថ កមមវធិី CVE ភគេ្រចើន 
មនិបនផ្តល់និយមនយ័ៃនពកយគន្លឹះមយួចំនួន ដូចជ ‘្រជុលនិយម’ ឬ ‘មូលវវិដិ្តកមម’ េឡើយ។ 
េ កបនមន្រប សនថ៍៖ “េ យមនិមននយិមនយ័ចបស់ ស់ ពកយទងំេនះ ច្រតូវបនេគេ្របើ 
េដើមបរីតិតបតិករសែម្តងមតិ្រសបចបបជ់េ្រចើន”។ 

 



េ ក ៃកេយ េ្រកើនរលឹំកថ៖ “រ ្ឋ ភបិលមយួចំននួកំណតេ់គលេ េលើអនក រពត័ម៌ន អនកសរេសរប្លុក 
អនករះិគនែ់ផនកនេយបយ សកមមជន និងអនកករពរសិទិធមនុស  ថជ “អនក្រជុលនិយម” ឬ “េភរវករ” 
េ យ កជ់បទេលមើស និងឃតខ់្លួនពួកេគ េ យេ្របើ្របពន័ធចបបេ់ដើមប្ីរបឆងំនងឹបទេលមើសទូលំទូ យ 
និងមនិចបស់ ស់”។ “ រមមណ៍ថមនេ្រគះថន កគ់ឺេកើតមនចំេពះមនិ្រតឹមែតអនក រពត័ម៌នប៉ុេ ្ណ ះេទ 
គឺេកើតមនចេំពះអនក ន/អនកេមើលរបស់អនក រពត័ម៌ន រធរណជន ផងែដរ 
ថសមនឹងទទួលបនសិទធិកនុងករដឹងនងិទទួលបនពត័ម៌នអំពីផល្របេយជន៍ ធរណៈ”។ 
 

អនក យករណ៍ពិេសសកេ៏្រកើនរលឹំកផងែដរថកិចចខតិខំ្របងឹែ្របងបផុំសឲយមនករ្របឆងំនឹង្រជុលនិយមហិ
ង  (CVE) បទ់ងំ ករដកយកេចញនូវមតិក ករឈ្លបយកករណ៍ 
ករស្តីបេនទ សអំពីឧបករណ៍សុវតថិភព ដូចជ ករអុិន្រគីប, 

និភយ័ែដលេធ្វើឲយថមថយដល់សក្ត នុពលៃនបេចចកវទិយឌីជីថលកនុងករេលើកសទួយេសរភីពសែម្តងមតិ 
និងសិទធិទទួលបនពតម័ន និងករផ្តល់នូវមេធយបយេដើមប្ីរបឆងំករបេញចញមត។ិ 
 
េ ក ៃកេយ បនមន្រប សនថ៍ 
“េសរភីពសែម្តងមតិេដើរតួនទីយ៉ងសំខនក់នុងករេលើកសទួយសមភពនិង្របយុទធ្របឆងំនឹងករមនិអតឱ់ន 
និងតួនទរីបស់្របពន័ធផ ព្វផ យ អុីនធឺណិត និងបេចចកវទិយឌជីីថលេផ ងេទៀត 
កនុងករបន្តជូនដណឹំងដល់សងគមគឺមន រៈសំខន់ ស់”។ 
 
ស្រមបអ់នក យករណ៍ពិេសស “ករ កក់ំហិតេលើលំហេសរភីពសែម្តងមតិ 
និងកររតិតបតិេលើលំហពលរដ្ឋជ្រមុញឲយសេ្រមចបនេគលេ របស់អនកែដលកពុំងបងកឲយមន, គំ មកែំហង 
និងេ្របើ្របស់អេំពើេភរវកមម និងអំេពើហិង ”។ 

 

(*) សូមេមើលេសចក្តែីថ្លងករណ៍រមួស្តីពីេសរភីពសែម្តងមត ិនិង្របឆងំអំេពើរ្រជុលនិយមហិង  
េ យអនក យករពិេសសរបស់អ.ស.បស្តីពេីសរភីពៃនគំនតិ នងិករសែម្តងមតិ េ ក េដវតី ៃកេយ (David 

Kaye), តំ ងទទួលបនទុកេសរភីព្របពន័ធផ ព្វផ យរបស់អងគករសន្តិសុខ និងកចិចសហ្របតិបត្តិករអុរឺ ៉ុប 
(OSCE) េ ក្រសី ឌុនច ម៊ចីតូវចិ (Dunja Mijatovic), 
អនក យករពិេសសស្តីពេីសរភីពសែម្តងមតិរបស់គណៈកមមករអន្តរ េមរកិស្តីពីសិទធិមនុស  េ ក 
េអឌសុ៊ីន ែលនហ  (Edison Lanza), អនក យករពិេសសស្តីពេីសរភីពសែម្តងមតិ 
និងសិទធិទទួលបនពត័ម៌នរបស់គណៈកមមករ ្រហ្វ៊ិកស្តីពីសិទធិមនុស  នងិសិទធិ្របជជន (ACHPR) 
េ ក្រសី ប៉នសីុ់ ថ្ល កូ  (Pansy Tlakula) 
ចរកបនេន៖http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19915&LangID=E 

 

ចប់ 



េ ក វដី ៃកេយ ( េមរកិ) ្រតូវបនែតង ងំជ អនកក យករណ៍ពេិសសស្តីពីករេលើកសទួយ 

នងិករករពរសិទធេិសរភីពៃនគំនិត និងករសែម្ដងមតិ េនែខសី  ឆន ២ំ០១៤ 

េ យ្រកុម្របកឹ សិទធមិនុស របស់អងគករសហ្របជជតិ។ កនុងនមជអនក យករណ៍ពេិសស 

េ កគឺជែផនកមយួៃនអ្វែីដលេគ គ ល់ថជនតីវិធីិពេិសសរបស់្រកុម្របកឹ សិទធិមនុស ។ នតិីវធីិពេិសស 

(ែដលជ ថ បន័ធបំំផុតមយួរបស់អនកជនំញករឯក ជយ េនកនុង្របពន័ធសិទធិមនុស  អ.ស.ប) 

គជឺេឈម ះទូេទមយួៃនយន្តករឯក ជយ ឃ្ល េំមើលនងិែស្វងរកករពតិ របស់្រកុម្របកឹ សិទធមិនុស  

ែដលេ ះ្រ យទងំ ថ នភពជក់ កៃ់ន្របេទសនីមយួៗ ទងំបញ្ហ មវស័ិយមយួៗ 

េន្រគបត់ំបនទ់ងំអស់ៃនពិភពេ ក។ ពួលគតម់និែមនជបុគគលិក អ.ស.ប េទ 

េហើយគតេ់ធ្វើករឯក ជយពីរ ្ឋ ភបិល ឬអងគករ មយួ។ ពួកគតប់េ្រមើករកនុងសមតថភពបុគគលគតផ់ទ ល់ 

េហើយកម៏និទទលួ្របកេ់បៀវត រព៍កីរងររបស់គតែ់ដរ។ ែស្វងយល់បែនថម សូមចូលេទកន៖់ 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx 

 

សូមែឆកេមើលផងែដរនូវរបយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីករេលើកសទួយ 

និងករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមូល ្ឋ ន ខណៈេពល្របឆងំអេំពើេភរវកមម េ ក បនិ េអមសិឺន 

(Ben Emmerson)ែដលេ ះ្រ យសិទធិមនុស េនកនុងបរបិទៃនករបងក រ នងិ្របឆងំអំេពើរ្រជុលនិយមហិង  

េនកនុងរបយករណ៍ចុងេ្រកយរបស់េ ក កជូ់នេទ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  (A/HRC/31/65)៖ 
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