
 
 

“ប្រទេសកម្ពុជាបានម្កដល់ផ្លូវរំបរកទ ើយ”៖ អ្នកជំនាញ អ្.ស.រ 
 អ្ពំាវនាវឲ្យរដ្ឋា ភបិាលទប្ជើសទរ ើសទដើរតាម្មាគ៌ា សិេធមិ្នុសស 

      
រាជធានភីនទំេញ (ថ្ងៃេ១ី៤ បែម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៨) – អ្នកជំនាញ អ្.ស.រ សតីេសី្ថា នភាេសិេធិម្នុសសទៅកម្ពុជា
បានសបម្តងកងវល់យ៉ា ងខ្ល ងំអ្ំេីការរតឹតបតិទលើប្រេន័ធផ្សេវផ្ាយ ទសរភីាេកនុងការរទចេញម្តិ និងការចូលរមួ្
កនុងសកម្មភាេនទយបាយ ទៅម្ុនទេលថ្នការទបាោះទឆ្ន តជាតិកនុងបែកកកដ្ឋ ទដ្ឋយអ្ំពាវនាវឲ្យរដ្ឋា ភបិាល
ទប្ជើសទរ ើសទដើរតាម្មាគ៌ា សិេធិម្នុសស។ 
 

“ប្រទេសកម្ពុជាម្កដល់ផ្លូវរំបរកម្យួដសំ៏ខ្ន ់ទ ើយប្តូវបតចារយ់កសិេធមិ្នុសសបដលចាបំាចម់្និអាចែវោះ
បានកនុងការប្េប្េងដ់ល់ការអ្ភវិឌ្ឍ និងសនតិភាេបដលរកបានទដ្ឋយេិបាក” អ្នកប្សី រ ៉ាណូា សមីត បានមាន
ប្រស្ថសនទ៍ៅចុងថ្នដំទ ើ រេសសនកិចេទលើកេីប្បា ំររស់អ្នកប្សីម្កកានប់្រទេសកម្ពុជា។ 
 

“ការរតឹតបតិសំទេងប្រជាជនកម្ពុជា ទៅេីរំផុ្តអាចគរំាម្កំប ងដល់សាិរភាេេិតប្បាកដបដលរដ្ឋា ភបិាល និង
ប្រជាជនបានែតិែំកស្ថងទេើងទដ្ឋយលំបាក។ ទសរភីាេកនុងការរទងកើតសមាគម្ ការរទចេញម្តិ និងការជរួ
ប្រជុំទដ្ឋយសនតិវធិ ីគួរបតប្តូវបានការពារ នងិរទងកើតទេើង ម្និប្តូវទធវើការរតិតបតិទេើយ ទៅកនុងលេធិប្រជាធិរទតយយ
ទសរេី ុរកស បដលប្តូវបានធានាការពារទដ្ឋយរដាធម្មនុចញកម្ពុជា”។ 
 

អ្នកប្សី សមីត បានទលើកទេើងេីដំទ ើ រវវិឌ្ឍនគ៍ួរឲ្យប្េួយបារម្ភនាទេលងមីៗទនោះ រារទ់ងំការរិេស្ថា នីយវេិយុ 
កនុងប្សុកម្យួចនំួន នងិកាបសតកនុងប្សុកម្យួ ការរលំាយគ រកសប្រឆ្ងំដធ៏ំម្យួ និងការបរងបចកអាសនៈ
ររស់គ រកសទនោះ ការចាររ់ដិរកខនទយបាយដ្ឋកេ់នធនាគរ និងសកម្មជនសិេធិម្នុសស ការទប្រើចារង់មី 
ទដើម្បកីាតរ់នាយទសរភីាេ ការចូលរមួ្កនុងសកម្មភាេនទយបាយ និងសកម្មភាេសងគម្សីុវលិ។  
 

“ចំទពាោះប្រជាជនកម្ពុជា បដលបានទបាោះទឆ្ន តថ្នន កជ់ាតិកនុងឆ្ន ២ំ០១៣ និងទបាោះទឆ្ន តឃំុ/សង្កក តក់នុងឆ្ន ២ំ០១៧ 
អាសនៈតំណាងររស់េួកទគ រចេុរបននទនោះ ប្តូវបានកានក់ារទ់ដ្ឋយអ្នកបដលេួកទគម្និបានទបាោះទឆ្ន តឲ្យ  
ឬសូម្បបីតស្ថគ ល់កទ៏គម្និស្ថគ ល់ផ្ង។ អ្នកប្សី សមីត បានមានប្រស្ថសនថ៍្ន រញ្ហា ទនោះបាននាឲំ្យមានកងវល់
យ៉ា ងខ្ល ងំអ្ំេីសិេធចូិលរមួ្កនុងសកម្មភាេនទយបាយ” ទ ើយអ្នកប្សីបានទសនើឲ្យអាជាា ធរ “របងវរជារនាា ននូ់វ 
ចំណាតក់ារនានាទេលងមីៗទនោះ” ទ ើយដកការហាម្ប្បាម្អ្នកនទយបាយចនំួន ១១៨ ររូ ម្និឲ្យចូលរមួ្កនុង
សកម្មភាេនទយបាយ។ 

 



សិេធិចូលរមួ្កនុងសកម្មភាេនទយបាយ និងទសរភីាេកនុងការរទចេញម្តិមានស្ថរៈសំខ្នជ់ាេិទសសកនុង
ដំទ ើ រការទបាោះទឆ្ន ត ទ ើយអាជាា ធរមានេំនួលែុសប្តូវកនុងការធានាថ្ន រុគគល គ រកសនទយបាយនានា 
និងប្រេន័ធផ្សេវផ្ាយ អាចដំទ ើ រការបានទដ្ឋយម្និមានការគំរាម្កំប ង ឬដ្ឋកេ់ ឌ កម្មទេើយ”។ 
 

អ្នកប្សី សមីត កប៏ានសបម្តងកងវល់យ៉ា ងខ្ល ងំចំទពាោះរបាយការ ៍អ្ំេីការបាញ់ប្រហារ កាលេីថ្ងៃេី៨ បែម្នីា 
ទៅទែតតប្កទចោះ ទកេ់ងនឹងេនំាស់ដីធលី។ “ែាុ ំបាន នងិកំេុងតាម្ដ្ឋនស្ថា នភាេទនោះយ៉ា ងយកចិតតេុកដ្ឋក ់
ទដ្ឋយទលើកេីកងវល់ររស់ែាុទំដ្ឋយផ្ទា ល់ ទៅទេលជួរប្រជុជំាម្យួម្ន្រនតីរដ្ឋា ភបិាល ទ ើយបានអ្ំពាវនាវឲ្យមាន
ការទសុើរអ្ទងកតជារនាា ន ់នងិទដ្ឋយឯករាជយ”។ 

អ្នកប្សីបានមានប្រស្ថសនថ៍្ន “ជាងមីម្តងទេៀត  ឧរេាវទ តុដូចទនោះ រង្កា ញថ្ន សិេធេិលរដា សិេធិវរបធម្៌ា សិេធិ
ទសដាកិចេ សិេធនិទយបាយ នងិសិេធិសងគម្កិចេ មានការផ្ារភាា រគ់ន  និងមានស្ថរៈសំខ្នដូ់ចគន ។ សិេធិម្នុសស 
ម្និបម្នជាការប្តូវលោះរងទ់នាោះទេើយ។ ម្ូលទ តុទដើម្ថ្នភាេតានតឹង ប្តូវបតទដ្ឋោះប្ស្ថយ ទ ើយេំនាស់ប្តូវ
បតទដ្ឋោះប្ស្ថយទដ្ឋយសនតិភាេ និងទដ្ឋយមានការេិទប្គោះទយរល់”។ 

អ្នកជំនាញសិេធិម្នុសស អ្.ស.រ កសូ៏ម្ស្ថវ គម្នផ៍្ងបដរចំទពាោះការរទងកើនការបរងបចកងវកិាសប្មារវ់ស័ិយសងគម្ 
ទដើម្បទីលើកកម្ពស់សិេធិទសដាកចិេ សងគម្កចិេ នងិវរបធម្៌ា។ 

អ្នកប្សី សមីត បានមានប្រស្ថសនថ៍្ន “ែាុ ំទលើកេឹកចិតតដល់រដ្ឋា ភបិាលសូម្រនតកិចេែតិែំប្រឹងបប្រងររស់ែលួនកនុង 
វស័ិយសុខ្ភបិាល សនដិសុែសងគម្ ការអ្ររ់ ំនងិសូម្ទធវើការង្ករតាម្រយៈប្កសួងនានា និងរដ្ឋា ភបិាលប្គរ់
លំដ្ឋរថ់្នន ក ់ទដើម្បធីានាថ្នទសវាកម្មទងំទនោះអាចរកបាន មានលេធភាេទប្រើប្បាស់បាន មានលកខ ៈសម្រម្យ 
និងមានគុ ភាេែពស់ សប្មារប់្រជាេលរដាកម្ពុជាប្គររ់រូ។ ម្និគួរេុកនរណាមាន កទ់ចាលទេើយ ដូចបដល
បានសនាទៅកនុងទគលទៅអ្ភវិឌ្ឍនប៍្រករទដ្ឋយចីរភាេ និងរទរៀរវារៈឆ្ន ២ំ០៣០”។ 

ចរ ់
សូម្អានទសចកតីបងលងការ ៍ចុងទរសកកម្មររស់អ្នករាយកា ៍េិទសស | http://bit.ly/2pclrRe  
 

ស្ថន្រស្ថត ចារយ រ ៉ាូណា សមីត (ចប្កភេអ្ងទ់គលស) ប្តូវបានប្កុម្ប្រឹកាសិេធិម្នុសស អ្.ស.រ បតងតាងំជាអ្នករាយការ ៍
េិទសសសតី េីស្ថា នភាេសិេធិម្នុសសទៅកម្ពុជា កនុ ងបែមី្នា ឆ្ន ២ំ០១៥ ។ 
 

អ្នករាយការ ៍េិទសស េួកគត់គឺជាបផ្នកម្យួថ្នអ្វីបដលទគស្ថគ ល់ថ្នជានីតិវធីិេិទសសររស់ប្កុម្ប្រឹកាសិេធិម្នុសស។   
នីតិវធីិេិទសស (ស្ថា រន័ដធ៏ំរំផុ្តម្យួថ្នអ្នកជនំាញឯករាជយទៅកនុ ងប្រេន័ធសិេធិម្នុសស អ្.ស.រ) គឺជាទ ម្ ោះេូទៅម្យួថ្ន
យនតការឃ្ល ទំម្ើល និងបសវងរកការេិតឯករាជយររស់ប្កុម្ប្រឹកាទនោះ។ អ្នកកានអ់ា តតិនីតិវធីិេិទសស គឺជាអ្នកជនំាញ   
ឯករាជយ បដលប្កុម្ប្រឹកាសិេធិម្នុសសបានបតងតាងំទេើង ទដើម្បីទធវើការង្ករពាកេ់ន័ធនឹងស្ថា នភាេសិេធិម្នុសសររស់ប្រទេស
ម្យួជាក់លាក ់ឬរញ្ហា សិេធិម្នុសសតាម្វស័ិយនីម្យួៗ ទៅប្គរ់តំរនទ់ងំអ្ស់ថ្នេិភេទលាក។ េួកគតមិ់្នបម្នជា
រុគគលិក អ្.ស.រ ទេ ទ ើយទធវើការឯករាជយេីរដ្ឋា ភិបាល និង អ្.ស.រ។ េួកគតរ់ំទរ ើការកនុ ងសម្តាភាេរុគគលផ្ទា ល់ររស់ 
ែលួ ន ទ ើយមិ្នេេលួប្បាកទ់រៀរវតសរទ៍លើការង្ករទនោះទេើយ។ 
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េិនិតយទម្ើលរបាយការ ៍ររស់អ្នករាយការ ៍េិទសសសតី េីប្រទេសកម្ពុជា។  
 
សិេធិម្នុសស អ្.ស.រ ទគ េំេ័រសប្មារ់ប្រទេស៖ កម្ពុជា 
 
សប្មារេ់ត័៌ាមានរបនាម្ និងការស្ថកសួរេត័៌ាមានទផ្សងៗ សូម្ទកេ់ង៖ 
ទលាក មា៉ា ស៍ម្ូដ ហាគ រហាគ  (Mahmoud Garga) តាម្រយៈេូរស័េាទលែ៖ (+៨៥៥ (០)១២ ៧៩០ ១៧៨ ឬ អ្ុីបម្៉ាល 
mgarga@ohchr.org ) 
 

អ្នកប្សី អ្ុីសាឺ រ ឡ ំ(Esther Lam) តាម្រយៈេូរស័េាទលែ៖ (+៤១ ៧៩ ៤៤៤ ៣៩៤០ ឬ អ្ុីបម្៉ាល 
mgarga@ohchr.org ) 

 
 

សប្មារក់ារស្ថកសួរេត័៌ាមានពាកេ់ន័ធនឹងអ្នកជនំាញឯករាជយដថ្េទេៀតររស់ អ្.ស.រ សូម្ទក់េង៖ 
ទលាក ទ សរមីឺ្ េូរងស៍់ (Jeremy Laurence) សិេធិម្នុសស អ្.ស.រ– អ្ងគភាេប្រេន័ធផ្សេវផ្ាយ តាម្រយៈេូរស័េាទលែ៖ 
(+៤១ ២២ ៩១៧ ៩៣៨៣ ឬ អ្ុីបម្៉ាល jlaurence@ohchr.org) 

 

ឆ្ន ២ំ០១៨ ទនោះ គឺជាែរួទលើកេី៧០ ថ្នទសចកតីប្រកាសជាសកលសតី េីសិេធិម្នុសស បដលអ្ងគការស ប្រជាជាតិបាន 
អ្នុម្ត័ទៅថ្ងៃេី១០ បែធនូ  ឆ្ន ១ំ៩៤៨។ ទសចកតីប្រកាសជាសកលទនោះជារលំ់ដ្ឋរ់ថ្នន កេិ់ភេទលាក បផ្នកខ្ងអ្តារេបដល
ប្តូវបានរកបប្រជា ៥០០ ភាស្ថ ទដ្ឋយបផ្ែកទលើ ទគលការ ៍ប្គឹោះបដលថ្ន «ម្នុសសប្គររូ់រទកើតម្កមានទសរភីាេ និង
សម្ភាេខ្ងទសចកតីថ្ងលងនូ រនិងសិេធិ»។ ទគលការ ៍ប្គឹោះទនោះ សាិតទៅជាម្យួម្នុសសប្គរ់រូរ ជាទរៀងរាល់ថ្ងៃ។ ទដើម្បី
ទគរេែួរទលើកេី៧០ ថ្នឯកស្ថរបដលមានឥេធិេលដ៏វទិសសវសិ្ថលទនោះ និងទដើម្បីរកាទគលការ ៍ទនោះកុំឲ្យបាតរ់ង ់
ទយើងសូម្ទសនើឲ្យម្នុសសប្គររូ់រទៅទលើេិភេទលាក ទប្កាកឈរទេើងទដើម្បីសិេធិម្នុសស៖  
www.standup4humanrights.org.  
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