
អ្នកជំនាញ អ្.ស.ប ព្រមានថា ច្បាប់សត ីរីការព្រប់ព្រងព្បទេសជាតិសថ ិតកន ុងភារអាសនន  

របស់ព្បទេសកម្ព ុជា បងកទព្រោះថាន ក់ដល់សិេធ ិម្នុសស 
 

 

ទីក្រងុហ្សឺណែវ (១៧ មេសា ២០២០) – ក្រេុអ្នរជំនាញ អ្.ស.ប 

បានមានក្បសាសន៍មៅថ្ងៃមនេះថា ច្បាប់ងមី សត ីពីការក្រប់ក្រងក្បមទសជាតិសថ តិរន ុងភាពអាសនន 

របស់រដ្ឋា ភិបាលរេព ុជា រន ុងការម ល្ ើយតបមៅនឹងហានិភ័យមដ្ឋយការរាតតាតថ្នជំងឺរូវដី-

១៩ រំមោភសិទធិឯរជន រតឹតបិតការបមចេញេតិមដ្ឋយមសរ ី

និងដ្ឋរ់ជាបទក្ពហ្មទែឌ ចំ្បម េះការជួបក្បជ ំមដ្ឋយសនត ិវធីិ។ 
 

មោរក្សី រ ណូា សម ីត អ្នររាយការែ៍ពិមសស សត ីពសីាថ នភាពសិទធិេន សសមៅរេព ុជា 

បានមានក្បសាសន៍ថា“  វនិនការនានាណដលដ្ឋរ់មច្បញរន ុងសាថ នភាពមានអាសនន 

ក្តវូណតជាការចំបាច់្ប និងសមាមាក្តមៅនឹងវបិតត ិ នានាណដលក្តវូណសែ ងររដំមណាេះក្សាយ” ។ 

“ រយរន ុងន័យទូោយ អ្ំពីការការ រសនត ិស ខជាតិ និង 

សណាត ប់នន ប់សានរែៈ ណដលទំនងជាមានមោលបំែងមដ្ឋេះក្សាយបញ្ហា ជំងឺរូវដី-១៩ 

អាច្បក្តវូបានយរេរមក្បើជាសកាត ន ពល មដើេបីរំមោភមលើសិទធិឯរជន 

និងរតឹតបិតមដ្ឋយេិនចំបាច់្បនូវសិទធិមសរភីាពរន ុងការបមចេញេតិ 

សិទធិមសរភីាពខាងសមារេ និងសិទធិជួបក្បជ ំមដ្ឋយសនត ិវធីិ” ។ 
 

ច្បាប់មនេះ ផ្តល់អ្ំណាច្បទូលំទូោយ ដល់រដ្ឋា ភិបាលរន ុងរយៈមពល ៣ ណខដំបូង 

រេួមានការរតឹតបិត និងការហាេឃាត់មលើការណច្បរចយព័ត៌មាន និងវនិនការសក្មាប់ “ 

ការតាេឃាល ំមេើល និងតាេដ្ឋនតាេក្រប់េមធោបាយ” ។ ច្បាប់មនេះ 

ក្តវូបានរដាសភាអ្ន េ័តមៅថ្ងៃទី១០ ណខមេសា មហ្ើយក្តវូបានរំពឹងថា 

ក្ពឹទធសភានឹងអ្ន េ័តយល់ក្ពេ មៅថ្ងៃទី១៧ ណខមេសា។ 

អ្នររាយការែ៍ពិមសសបានមានក្បសាសន៍ថា បទមលម ើស ដូច្បជា “ការរារាងំ” ឬ 

“ការបងកឧបសរគ” ដល់ក្បតិបតត ិការរបស់រដ្ឋា ភិបាល បានមបើរផ្ល វូឲ្យមានការបរក្សាយ 

និងការដ្ឋរ់ពនធនាោររហូ្តដល់ ១០ ឆ្ន ំ” និងពិន័យជាក្បារ់យ៉ា ងមក្ច្បើន 

ណដលេិនសមាមាក្ត។  
 

“ ការដ្ឋរ់មោសទែឌ  និងការផារពិន័យ 

រួរណតក្សបមៅនឹងសាថ នទេៃន់មោសណដលបានក្បក្ពឹតត 

មដ្ឋយពិចរណាមៅមលើសាថ នភាពមសដារិច្បេរបស់ប រគលមាន រ់ៗ។ បញ្ហា មនេះ  រ់ព័នធជាពិមសស 

សក្មាប់អ្នរោម នការងារមធែ ី និងឬ 

េិនអាច្បររក្បារ់ចំ្បែូលបានមដ្ឋយសារណតវនិនការបនាា ន់មនេះ។” 

មនេះមបើតាេក្បសាសន៍របស់មោរក្សី សម ីត។ 
 

អ្នរជំនាញបានមានក្បសាសន៍ថា 

ច្បាប់រួរណតមផាត តមលើការមដ្ឋេះក្សាយពីតក្េូវការស ខភាពសានរែៈ ណត 

រ៏ក្តវូការ រមសរភីាពជាេូលដ្ឋា នផ្ងណដរ។ “ អាជាា ធររេព ុជា 

រួរណតចត់វនិនការយ៉ា ងសរេម មដើេបីននាថា េន សសក្រប់របូមានសិទធិមសម ើោន  

រន ុងការទទួលបានមសវាស ខភាពសេរេយ 

និងអ្ន េ័តវនិនការពិមសសសក្មាប់ប រគលនិងក្រេុនានាណដលសថ ិតរន ុងសាថ នភាពងាយរង

មក្ោេះ រេួោងំអ្នរណដលមានជេៃ ឺរា ថំ្រ  ជនពិការ េន សសចស់ជរា ជនជាប់ឃ ំ 

ក្បជាជនក្រីក្រមៅតាេជនបទ ជនជាតិមដើេភារតិច្ប និងជាតិពនធ ុភារតិច្បជាមដើេ។ ” 
 



មោរក្សី សម ីត បានមានក្បសាសន៍ថា ទែឌ រេម 

និងការទទួលខ សក្តវូណផ្នរក្ពហ្មទែឌ ណដលមានណច្បងរន ុងច្បាប់ងមីមនេះច្បំម េះនីតិប រគល 

រ៏អាច្បរេួបចច លូផ្ងណដរ នូវសងគេស ីវលិ និងអ្ងគការសិទធិេន សសោងំឡាយ ណដលក្បតិបតត ិការ 

មៅរន ុងបរយិកាសេួយណដលមានការរតឹតបិតខាល ំងរចួ្បមៅមហ្ើយ។ មោរក្ស ីសម ីត 

បានមានក្បសាសន៍ថា “សាថ នភាពអាសនន 

រួរណតក្តវូបានណែនាំមដ្ឋយមោលការែ៍សិទធិេន សស 

មហ្ើយមោេះជាសថ ិតរន ុងកាលៈមទសៈណារ៏មដ្ឋយ េិនរួរយរមធែ ីជាមលស 

ឬជាការមដ្ឋេះសារណាេួយ ច្បំម េះការបក្ងាក ប ក្រេុអ្នរមានេតិក្បឆ្ំង 

ឬផ្លប៉ាេះ ល់េិនសមាមាក្តា និងអ្វជិជមានដល់ក្រេុណាេួយមផ្សងមទៀត 

ម ើយ។”  
 

អ្នររាយការែ៍ពិមសសបានមានក្បសាសន៍ថា “ មៅមពលណដលក្បមទសរេព ុជា 

ចូ្បលរេួជាេួយបណាត រដា  

មផ្សងៗកាន់ណតមក្ច្បើនម ើងៗ ណដលបានក្បកាសពីវនិនការពិមសស 

មដើេបីមដ្ឋេះក្សាយការរំរាេរំណហ្ងដល់ស ខភាពសានរែៈណដលបងកម ើងមដ្ឋយការរាតតាត

ថ្នជំងឺរូវដី -១៩ វាជាការចំបាច្ប់ណាស់ណដលថា 

សិទធិេន សសរឺជាចំ្បែ ច្បសន លូថ្នការម ល្ ើយតបរបសខ់ល នួ។”  
 

អ្នររាយការែ៍ពិមសស បានោរ់ទងជាេួយរដ្ឋា ភិបាលរេព ុជា 

 រ់ព័នធនឹងបញ្ហា ណដលបានមលើរម ើងខាងមលើមនេះ។ 
 

មសច្បរត ីណងលងការែ៍របស់មោរក្សី រ ណូា សម ីត ក្តវូបានឯរភាពយល់ក្ពេមដ្ឋយមោរ Dainius Pras 

អ្នររាយការែ៍ពិមសស សត ីពីសិទធ ិស ខភាពរាងកាយ និងស ខភាពផ្ល វូច្បិតត។ មោរក្សី Fionnuala D. NíAoláin 

អ្នររាយការែ៍ពិមសសសត ីពីការមលើររេពស់ និងការការ រសិទធ ិេន សស និងមសរភីាពជាេូលដ្ឋា ន 

ទនា ឹេនឹងក្បឆំ្ងនឹងអ្ំមពើមភរវរេម។ មោរក្សី Agnès Callamard អ្នររាយការែ៍ពិមសសសត ីពីការសមាល ប់ភាល េៗ 

ឬតាេអ្ំមពើច្បិតតមក្ៅក្បព័នធត ោការ និងក្រេុការងារសត ីពីការឃ ំខល នួមដ្ឋយបំ ន មោរ Jose Jose Antonio 

Guevara Bermúdez (េ ិរស ីរ ក្បននអ្នររាយការែ៍) មោរក្សី Elina Steinerte (ម តូនី 

អ្ន ក្បននណផ្នរតាេដ្ឋន) មោរក្សី Leigh Toomey (អូ្ក្សាត លី អ្ន ក្បននណផ្នរទំនារ់ទំនង) មោរ Sètondji 

Roland Adjovi (មបណាងំ) និងមោរ Seong-Phil Hong (សានរែរដារូមរ ) 
 

ច្បប ់

សាព្សាត ចារយ រ ៉ូណា សម ីត (ច្បក្រភពអ្ង់មរលស) ក្តវូបានក្រេុក្បឹរាសិទធិេន សស អ្.ស.ប 

ណតងតាំងជាអ្នររាយការែ៍ពិមសស សត ីពីសាថ នភាពសិទធិេន សសមៅរេព ុជា រន ុងណខេីនា 

ឆ្ន ំ២០១៥។ 
 
 

អ្នររាយការែ៍ពិមសស 

ពួរោត់រឺជាណផ្នរេួយថ្នអ្ែ ីណដលមរសាគ ល់ថាជានីតិវធីិពិមសសរបសក់្រេុក្បឹរាសិទធិេន សស។ 

នីតិវធីិពិមសស (សាថ ប័នដ៏ធំបំផ្ តេួយថ្នអ្នរជំនាញឯររាជយមៅរន ុងក្បពន័ធសិទធិេន សស 

អ្.ស.ប)រឺជាម ម្ េះទូមៅេួយថ្នយនតការឃាល ំមេើល 

និងណសែ ងររការពិតឯររាជយរបស់ក្រេុក្បឹរាមនេះ។ អ្នរកាន់អាែតត ិនីតិវធីិពិមសស 

រឺជាអ្នរជំនាញ ឯររាជយ ណដលក្រេុក្បឹរាសិទធិេន សសបានណតងតាំងម ើង 

មដើេបីមធែ ីការងារ រ់ព័នធនឹងសាថ នភាពសិទធិេន សសរបស់ក្បមទសេួយជារ់ោរ់ 

ឬបញ្ហា សិទធិេន សសតាេវសិ័យ នីេួយៗ មៅក្រប់តំបន់ោងំអ្ស់ថ្នពិភពមោរ។ 

ពួរោត់េិនណេនជាប រគលិរ អ្.ស.ប មទ មហ្ើយមធែកីារ 



ឯររាជយពីរដ្ឋា ភិបាល និង អ្.ស.ប។ ពួរោត់បំមរកីាររន ុងសេតថភាពប រគលផាា ល់របស់ខល នួ 

មហ្ើយេិនទទួលក្បារ់មបៀរវតសរ៍មលើការងារមនេះម ើយ។ 
 
 

សូេណសែងររមេើលរបាយការែ៍របស់អ្នររាយការែ៍ពិមសសសត ពីីក្បមទសរេព ុជា 

និងទំព័រមហ្ែសប  ររបសអ់្នររាយការែ៍ពិមសស៖ 
 https://www.facebook.com/SpecialRapporteurCambodia/?modal=admin_todo_tour 
 

 

សិទធិេន សស អ្.ស.ប ទំព័រក្បមទស៖ រេព ុជា 
 

 

សក្មាប់ព័ត៌មានបណនថេ និងការសាកសួររ័ត៌មានមផ្សងៗ សូេោរ់ទង៖ អ្នរក្សី អ្ ីសា ឺរ ឡំា 

(Esther Lam) តាេរយៈអ្ ីណេ៉ាល៖ (elam@ohchr.org) មោរ មា៉ា ស៍េូដ ហាគ រហាគ  (Mahmoud 

Garga) តាេរយៈទូរស័ពាមលខ៖ (+៨៥៥ (០)១២ ៧៩០ ១៧៨ ឬអ្ ីណេ៉ាល៖ mgarga@ohchr.org)  
 

 

សក្មាប់ការសាកសួររ័ត៌មាន រ់ព័នធនឹងអ្នរជំនាញឯររាជយដថ្ទមទៀតរបស់ អ្.ស.ប 

សូេោរ់ទង៖ 

មោរ សាមប ៀរ មសឡាយ៉ា  (Xabier Celaya) តាេរយៈទូរស័ពាមលខ៖ (+៤១ ២២ ៩១៧ ៩៤៤៥ ឬ 

អ្ ីណេ៉ាល xcelaya@ohchr.org) 
 

 

តាេមេើលព័ត៌មាន រ់ព័នធនឹងអ្នរជំនាញឯររាជយដថ្ទមទៀតរបស់ អ្.ស.ប មៅមលើធែ ីតធឺរ  
 @UN_SPExperts 

 

 

មតើអ្នរខែល់អំ្ពីពិភពមោរណដលមយើងរស់មៅ ឬមទ?  

ដ៉ូទច្បនោះ ទព្កាកឈរទដើម្បសីិេធ ិរបស់នរណាមាន ក់ទៅថ្ងៃទនោះ 

#មក្ការឈរមដើេបីសិទធិេន សស 

និងចូ្បលមៅកាន់មរហ្ទំព័រ http://www.standup4humanrights.org 
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