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១. េសចក&ីេផ&ើម និងេសចក.ីសេង/ប 
 

២. "រព័ត៌មនែដលេសរ ី ែដលមិនមនកររតឹតបតឹ  និង ឯក8ជយ មន"រៈសំខន់?ស់ស@មប់លទធិ

@បជធិបេតយយ និងជសនូលៃនករេលីកកមពស់ និងករករពរសិទធិមនុសM ។ េសរភីព"រព័ត៌មនគឺជសមស

ធតុផMមួំយៃនសិទធេិសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងេយបល់ ែដល@តYវបនធនេ]យម@^ទី ១៩ ៃនេសចកbី
@បកសជសកលសbីពីសិទធិមនុសM (េសចកcី@បកសជសកល)1 និងអនុសញញ អនbរជតិសbីពីសិទធិពលរដg និង
នេយបយ (ICCPR) 2 @ពមទងំរដgធមមនុញញៃន@ពះ8ជ?ច@កកមពុជ។

3 កររតឹតបតិេលីេសរភីព"រព័ត៌មន

ហួសេហតុនមំកនូវផលប៉ះពល់ អវជិជមនចំេពះសិទធិទទួលបនព័ត៌មន និង ឯកជនភព េហយីnចបេងកីន
បរយិកសភ័យខq ច និង កររតឹតបតឹខqួនឯង។ 
៣. េសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងេយបល់ និងេសរភីព"រព័ត៌មន គឺជចលករដ៏មន@បេយជន៍

ស@មប់ លំហពលរដg និងលំហ@បជធិបេតយយេនកនុង@បេទស។ ដូចែដល  អគគេលខធិករអងគករសហ@បជ
ជតិបនកត់សមគ ល់េឃញីថ ករប@ងzមលំហពលរដg ជញឹកញប់ែតងប?c លឱយ"ថ នភព សិទធិមនុសMទូេទ
កន់ែតដុន]ប។

4  
៤. របយករណ៍េនះផbល់នូវទិដgភពទូេទៃន"ថ នភពៃនេសរភីព"រព័ត៌មន េនកនុង@បេទសកមពុជ 
ែដល@បធនបទេនះ មន"រៈសំខន់ជពិេសសេនកនុងបរបិទ ករេបះេឆន ត  េ]យ"រេសរភីព"រព័ត៌មន

េដីរតួនទីយ៉ងសំខន់ េដីមបធីនអនកេបះេឆន តទទួលបនព័ត៌មនអំពីបញÇ ជំុវញិករេបះេឆន ត េហយី េបកខជន
ែដលឈរេឈម ះេបះេឆន ត    nចេផញី"រែដលពួកេគចង់េផញីដល់អនកេបះេឆន ត។ ករធនថ"រព័ត៌មន nច8យ
ករណ៍េ]យេសរ ីនិងមនសុវតថិភព េនះបញជ ក់ថnជញ ធរកំពុងបេងកីតបរយិកសឱយមនករចូលរមួ ក៏ដូចជ
ករពិភកáកនុងនេយបយ ។  របយករណ៍េធàីករវភិគកនុងអំឡុងេពល ករេបះេឆន តអណតbមុន កលពី 
២០១៨ រហូតករេបះេឆន តឃុសំងក ត់ ែខមិថុនឆន  ំ២០២២។ 

 
៥. េនកនុងរបយករណ៍េនះ ករយិល័យឧតbមសនងករអងគករសហ@បជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុសMេន

កនុង@បេទសកមពុជ (េëកត់ថ OHCHR កមពុជ) បនវភិគអំពី"ថ នភពបចចុបបននៃនេសរភីព"រព័ត៌មនេន

កនុង@បេទស េ]យពិនិតយេមីល@កបខ័ណí ចបប់ែដលេលីកកមពស់សិទធិេសរភីពៃនករបេញចញមតិេយបល់ និង
េសរភីព"រព័ត៌មន ចបប់ែដលពក់ព័នធនឹងករអនុវតb របស់@បព័នធផMពàផáយ ករេ@បី@បស់ចបប់@ពហមទណí
េទេលីអនក"រព័ត៌មន និងបុគគលិក"រព័ត៌មនេផMងេទîត មច ស់"ថ ប័ន"រព័ត៌មន និងបញÇ @បឈមែដល

អនក"រព័ត៌មនïសbីបនជួប@បទះ។ របយករណ៍េនះផbល់អនុ"សន៍ដល់8ជរ]g ភិបលកមពុជ និងភគីពក់ព័នធ
ដៃទេទîតអំពីជំñនែដលគួរេធàី េដីមបីេលីកកមពស់សិទធិេសរភីពៃនករបេញចញមតិេយបល់ និងេសរភីព
"រព័ត៌មនេនកនុង@បេទសកមពុជ។ 

 
1 ម"សននិបតអងគករសហ/បជជតិ “េសចក5ី/បកសជសកលស5ីពីសិទធិមនុស<”, ២១៧ A (III), ៃថងទី ១០ ែខធនូ ឆន  ំ១៩៤៨, ម/N 
១៩ ។ 
2 ម"សននិបតអងគករសហ/បជជតិ, "អនុសញញ អនRរជតិសRីពីសិទធិពលរដT និងនេយបយ", ក/មងសនធិសញញ , េលខ ៩៩៩, ៃថងទី ១៩ 
ែខធនូ ឆន  ំ១៩៦៦, ម/N ១៩ ។ 
3 រដTធមមនុញញៃន/ពះ[ជ\ច/កកមពុជ ៃថងទី ២១ ែខកញញ  ឆន  ំ១៩៩៣ ម/N ៤១។ 
4 អគគេលខធិករ “េសចកRី/បថន ខពស់បំផុត៖ ករអំពវនវឲយចត់វធិនករស/មប់សិទធមិនុស<” ៃថងទី ២៤ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០២០, ទំព័រ ៨។ 
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២. វិធី45ស& 

 

៦. OHCHR កមពុជ បនេធàីករជមួយអនក"រព័ត៌មន និង@បព័នធផMពàផáយេនកនុង@បេទសកមពុជ ចប់^ងំពី
@តYវបនបេងកីតេឡងីកលពីឆន  ំ១៩៩៣ ។ របយករណ៍ែដលបនបងÇ ញេនះគឺែផôកេលីទិននន័យែបបគុណភព 
និងបរមិណ ែដលករយិល័យបនពឹងែផôកេលីប?b ញ"រព័ត៌មនែដលមន@"ប់ជមុន និងបុគគលិក"រ

ព័ត៌មនែដលកំពុង@បតិបតbិករេន^មប?c េខតbននទូទងំ@បេទសកមពុជ។ 
 
៧. OHCHR កមពុជ បនេធàីករ@"វ@ជវ និងករចង@កងឯក"រអំពីករណីៃនករបំភិតបំភ័យ ករេបîតេបîន 
និងអំេពីហងិáេលីអនក"រព័ត៌មន និងបុគគលិក"រព័ត៌មនដៃទេទîត ចប់^ងំពីករេបះេឆន តទូេទរបស់

@បេទសកមពុជ កលពីឆន  ំ២០១៨ ។ ព័ត៌មនលមôិតៃនសំណំុេរõង@ពហមទណí  និងករúយ@បñរេលី8ងកយ

េទេលីអនក"រព័ត៌មន បនដក@សង់ពី@បភពែដលnចទុកចិតbបន ជមួយនឹងរបយករណ៍កនqងមករបស់

ករយិល័យឧតbមសនងករអងគករសហ@បជជតិ និងភន ក់ងរ / អងគភពរបស់អងគករសហ@បជជតិ និងអងគករ
មិនែមនរ]g ភិបលក៏ដូចជ របយករណ៍"រព័ត៌មន។  

 
៨. េលីសពីេនះ របយករណ៍េនះក៏បងÇ ញពី  អំពីទសMនៈយល់េឃញីរបស់អនក"រព័ត៌មន និងបុគគលិក"រ

ព័ត៌មនដៃទេទîតអំពី"ថ នភព"រព័ត៌មន និងេសរភីព"រព័ត៌មននេពលបចចុបបនន។ េនចេនq ះ ែខធនូ ឆន  ំ
២០២១ និងែខកុមភៈ ឆន  ំ២០២២  ករយិល័យ OHCHR កមពុជ បនេធàីបទសមភ សន៍ជមួយ ជមួយអនក"រ

ព័ត៌មនnជីព អនក"រព័ត៌មន@បជពលរដg និងបុគគលិក"រព័ត៌មនេផMងេទîត ចំនួន ៣០(ែដលមនៃមភបី
នក់ជបុរសនិង@បពីំរនក់ជïសbី)។ បទសមភ សន៍ទងំេនះ@តYវបនេធàីេឡងីមbងមន ក់ៗ េ]យជួបផទ ល់ ឬេ]យ
ជួប^មអីុនធឺណិត និងករពិភកáជ@ក°ម។  

 
៩. OHCHR កមពុជបនេធàីសិកខ "¢ចំនួនបី សcីពី"ថ នភពៃន"រព័ត៌មនស@មប់អនក"រព័ត៌មនnជីព 
និងអនក"រព័ត៌មន@បជពលរដg ចំនួន១៣ នក់  (បុរសដប់នក់និងïសbីបីនក់) េន^មប?c េខតbេផMងៗគន
ៃន@បេទសកមពុជេនកនុងែខវចិឆិក និងែខធនូ ឆន  ំ២០២១។ OHCHR កមពុជបនបញជូ នក@មងបញជ ីសំណួរៃន ករសទង់
មតិដល់អនក"រព័ត៌មន និងបុគគលិក"រព័ត៌មន (បុរសចំនួន ២៤ នក់និងïសbីចំនួន ១១ នក់)េនទូទងំ@បេទស
កមពុជ េ]យទទួលបនករេឆqីយតបវញិចំនួន ៣៥ កលពីែខមក8 និងកុមភៈ ឆន  ំ២០២២។ ករសទង់មតិេនះបន
បញចូ លសំណួរេបីកចំហ និងសំណួរពហុជេ@មីស េដីមបកីរែសàងយល់អំពី"ថ នភព"រព័ត៌មន េសរភីព"រ

ព័ត៌មន និង សនbិសុខបចចុបបនន កនុងវជិជ ជីវៈ"រព័ត៌មនេនកនុង@បេទសកមពុជ។ សំណួរែដលបនសួរដល់អនក

"រព័ត៌មនទងំេនះ េផb តេលីភពជមច ស់@បព័នធផMពàផáយ ទសMនៈសbីពីេសរភីព"រព័ត៌មនបចចុបបនន ទ@មង់
ៃនករេ@ជîតែ@ជក@បឆងំនឹងអនក"រព័ត៌មន និងបុគគលិក"រព័ត៌មន ក៏ដូចជករធនេនចំេពះមុខ@បព័នធ
យុតbិធម៌@ពហមទណí  និងបរយិកស"រព័ត៌មន មុនករេបះេឆន ត េនឆន  ំ២០២២ និង ២០២៣ ។ កររកáករ
សមង ត់គឺករសំខន់បំផុតស@មប់ដំេណីរករេនះ ព័ត៌មនលមôិតៃនកិចចសមភ សន៍ និង អនកចូលរមួកនុងករសទង់មតិ
មិន@តYវបនផbល់ជូនេនកនុងរបយករណ៍េនះេទ។ 
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១០. របយករណ៍ពិនិតយេមីល"ថ នភពៃនេសរភីព"រព័ត៌មនេនកនុងកមពុជនេពលបចចុបបនន េ]យេយង

^មរដgធមមនុញញៃន@បេទសកមជុជ និងចបប់កនុង@បេទស អនុ@កឹតយ @បកសអនbរ@កសួង និង@បកសនន ែដល
ពក់ព័នធ និង េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ េយបល់ ករទទួលបនព័ត៌មន @បព័នធផMពàផáយ និងេសរភីព"រ

ព័ត៌មន ក៏ដូចជ សនធិសញញ អនbរជតិសcីពីសិទធិមនុសM េសចកcីអធិបបយេ]យយនbករសិទធិមនុសM  ជពិេសស
គួរឱយកត់សមគ ល់គឺ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសM េសចកbសីេ@មចរបស់@ក°ម@បឹកáសិទធិមនុសM និងមñសននិបត

8យករណ៍េ]យមច ស់អណតbិទ@មង់ករពិេសស ឯក"រេគលនេយបយពីករយិល័យអគគេលខធិករអងគករ

សហ@បជជតិ រមួទងំករអំពវនវឱយមនសកមមភពេដីមបសិីទធិមនុសM េសចកbីែណនរំបស់អងគករសហ@បជជតិ

សbីពីករករពរ និងករេលីកកមពស់លំហពលរដg5 ែផនករសកមមភពរបស់អងគករសហ@បជជតិសbីពីសុវតថិភព
អនក"រព័ត៌មន និងបញÇ និទណí ភព6 អនុ"សន៍ពីកនqងមករបស់"ថ ប័នអងគករសហ@បជជតិ រមួទងំ អនុ
"សន៍ ែដល@តYវបនផbល់ជូនដល់@បេទសកមពុជកនុងអំឡុងេពលវដb @តzតពិនិតយ"កល ឆន  ំ២០១៩ និង ឆន  ំ
២០១៤ @ពមទងំអនុ"សន៍ទក់ទងននៃនយនbករសិទធមិនុសMអនbរជតិ រមួទងំ"ថ ប័នសនធសិញញ  និង 
nណតbិៃន@ក°ម@បឹកáសិទធិមនុសM។  
១១. រ]g ភិបល@តYវបនអេញជ ីញឱយផbល់េយបល់  េ]យពិនិតយេលីភពជក់ែសbងេលីេសចកbី@ពងរបយករណ៍
សbីពី ២០ ែខមិថុន ។ ករេឆqីយតបរបស់រ]g ភិបលែដលបនទទួលេនៃថងទី ៦ ែខកកក] @តYវបន]ក់បញចូ ល
េពញរបយករណ៍។ 

 
៣. 7កបខ័ណ;ច<=ប់ 

៣.១. ច<=ប់សិទ@ិមនុស<Bអន&រEតិ 
 

១២.  រដgធមមនុញញៃន@ពះ8ជ?ច@កកមពុជ ែចងកនុងម@^ទី ៣១ ថ@បេទសេនះ " ទទួល"គ ល់ និងេគរពសិទធិ
មនុសMដូចមនែចងកនុងធមមនុញញៃនអងគករសហ@បជជតិ េសចកbី@បកសជសកលសcីពីសិទធិមនុសM និងកតិក
សញញ  @ពមទងំអនុសញញ ទងំßយ ទក់ទងេទនឹងសិទធិមនុសM សិទធិនរ ីនិងសិទធិកុមរ។ " អតថបទេនះបញជ ក់
ពីករគ@ំទែផនករដgធមមនុញញដល់ករធនេនកនុងេសចកbី@បកសជសកលសbីពីសិទធិមនុសM និង ICCPR ស@មប់
សិទធិេសរភីពៃនករបេញចញមតិេយបល់ េសរភីពៃនករជួប@បមូលផcុ ំេ]យសនbិវធីិ េសរភីពៃនសមគម និង
សិទធចូលរមួកនុងរ]g ភិបល ែដលទងំអស់េនះមនករពក់ព័នធេទនឹង@បធនបទែដលកំពុង@តYវយកមកវភិគ

េនកនុងរបយករណ៍េនះ។  
១៣. េលីសពីេនះេទេទîត ធមមនុញញៃនសមគម@បជជតិnសីុnេគនយ ៍(n"៊ន) ែដលកមពុជបនផbល់សចច
ប័នកនុងឆន  ំ២០០៨ បនគូសបញជ ក់ពីករ@បកន់ខជ ប់របស់រដgជសមជិកចំេពះ “េគលករណ៍@បជធិបេតយយ 
នីតិរដg និងអភិបលកិចចលô ករេគរព និងករករពរសិទធិមនុសM និងសិទធេិសរភីពជមូល]g ន”7

។ ជមួយនឹង

 
5 កំណត់សមគ ល់ករែណនរំបស់អងគករសហ/បជជតិ “ករករពរ និងករេលីកកមពស់លំហពលរដT”, ែខកញញ  ឆន  ំ ២០២០ 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note.pdf។ 
6 CI-11 / CONF.7 / 202 / 6, ែផនករសកមមភពរបស់អងគករសហ/បជជតិសRីពីសុវតថិភពអនកrរព័ត៌មន និងបញt និទណu ភព ែខ
េមr ឆន  ំ២០១២ https://en.unesco.org/sites/default/files/un-plan-on-safety-journalists_en.pdf។  
7 សមគម/បជជតិvសីុvេគនយ ៍(vr៊ន) ធមមនុញញៃនសមគម/បជជតិvសីុvេគនយ ៍ៃថងទី ២០ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៧ 
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ករអនុម័តេសចកbី@បកសសិទធិមនុសMn"៊នកនុងអំឡុងកិចច@បជំុកំពូលn"៊នកនុង@បេទសកមពុជកនុងឆន  ំ
២០១២  រដgជសមជិករបស់សមគមបនអះnង"រជថមីនូវករ@បកន់ខជ ប់នូវេគលករណ៍ខងេលី ក៏ដូចជ 
“ករេបbជញ ចិតbរបស់n"៊ន ចំេពះេសចកbី@បកសជសកលសbីពីសិទធិមនុសM ធមមនុញញៃនអងគករសហ@បជជតិ។ 
េសចកbី@បកស និងេសចកbី@បកសនិងកមមវធីិសកមមភពទី@ក°ងវែីយន និងលិខិតុបករណ៍សិទធិមនុសMអនbរជតិ

ឯេទîត ែដលរដgជសមជិកn"៊នជភគី”។8 
 
៣.២ សិទ@ិ 74វ7Eវព័ត៌Iន  ទទួល និងផ<LពMផ<Lយព័ត៌IនកOPងបរQបទៃនSរេTះ

េVW<ត 
 

១៤. សិទធិទទួលបនេសរភីពកនុងករបេញចញមតិេយបល់ ដូចមនែចងកនុងម@^ ១៩ ៃនេសចកbី@បកសជស
កលថ “ រមួបញចូ លទងំេសរភីពកនុងករ@បកន់មតិ េ]យគម នករេ@ជîតែ@ជក និងេសរភីពកនុងករែសàងរក ករ
ទទួល និងករផMពàផáយព័ត៌មន និងគំនិតននេ]យគម ន@ពំែដនទឹកដី េទះ^មរយៈមេធយបយសែមcង មតិ
?មួយក៏េ]យ”។9 ករធនទងំេនះ @សបគន េទនឹង ម@^ ១៩ ៃន ICCPR និង@តYវបនពនយល់លមôិតបែនថម
េទîតេ]យមតិេយបល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសM ជពិេសសេសចកbីពនយល់ ទូេទេលខ ៣៤ សcីពី
សិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងេយបល់។

10  

 
១៥. ម@^ ១៩ (២) ៃន ICCPR ែចងអំពីសិទធេិសរភីពកនុងករបេញចញមតិេយបល់ រមួទងំសិទធិ “កនុងករ
@"វ@ជវព័ត៌មន ទទួល និងផMពàផáយព័ត៌មន និងគំនិតសពàែបបយ៉ង េ]យមិនគិតពី@ពំែដន   េ]យផទ ល់
មត់ សរេសរ ឬេបះពុមព ^មទ@មង់សិលបៈ ឬក៏េ]យមេធយបយផMពàផáយេផMងេទîតកbី ^មករេ@ជីសេរសី
របស់ខqួន។”11 េសចកbីពនយល់ទូេទេលខ ៣៤ បញជ ក់លមôិតអំពីសិទធិេនះ េ]យបញជ ក់ថ “ ករ@ប@ស័យ
ទក់ទងេ]យេសរៃីនព័ត៌មន និងេយបល់ពីបញÇ "ធរណៈ និងបញÇ នេយបយ រúង@បជពលរដg េបកខជន 
និង តំ?ងែដលបនជប់េឆន ត គឺជករសំខន់?ស់” ។12 េយង^មគណៈកមម ធិករសិទធិមនុសM “ úឆqុះ
បញច ងំអំពី"រព័ត៌មនេសរ ីនិង@បព័នធផMពàផáយដៃទេទîត nចេធàីអធិបបយអំពី បញÇ "ធរណៈ េ]យគម ន
ករ@តzតពិនិតយចប់េទស ឬករ]ក់កំហតិ និងេដីមបផីbល់ព័ត៌មន អំពីមតិ"ធរណៈ។”13 េ]យេគរព^ម 

 
8 vr៊ន, េសចកRី/បកសអំពីសិទធិមនុស<vr៊ន, ១៨ វឆិTិក ឆន ២ំ០១២ 
9 ម"សននិបតអងគករសហ/បជជតិ “េសចក5ី/បកសជសកលស5ីពីសិទធិមនុស<”, 217 A (III), ៃថងទី ១០ ែខធនូ ឆន  ំ១៩៤៨, ម/N 
១៩. 
10 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស< គឺជrថ ប័នអនកជំនញឯក[ជយ ែដលឃÄ េំមីលករអនុវតR ICCPR ។ ករទទួលខុស/តÇវរបស់គណៈកមមករ
េនះរមួមន ករផRល់មតិេយបល់ទូេទេលីអតថបទរបស់  ICCPR ។ ឯកrរទងំេនះ បញជ ក់លÜិតលÜន់អំពីខÄឹមrរៃនអតថបទទងំàយ 
េâយផRល់នូវករែណនបំញជ សRីពីបទâT នអនRរជតិ ស/មប់សិទធិនីមួយៗៃនកតិកសញញ េនះ។ 
11 ម"សននិបតអងគករសហ/បជជតិ, "អនុសញញ អនRរជតិសRីពីសិទធិពលរដT និងនេយបយ", ក/មងសនធិសញញ , េលខ ៩៩៩, ៃថងទី 
១៩ ែខធនូ ឆន  ំ១៩៦៦, ម/N ១៩ (២)។ 
12 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, CCPR/C/GC/34, កថខណu  ១៣។ 
13 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, CCPR/C/GC/34, កថខណu  ១៣។ 
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ICCPR  ករករពរបុគគលកនុងនមជអនកទទួលព័ត៌មន េសចកbីពនយល់ទូេទ ែចងថ "ធរណជន “ក៏មនសិទធិ
ដូចគន ផងែដរ កនុងករទទួលបនព័ត៌មនពី @បព័នធផMពàផáយទងំេនះ។”14 

 
១៦. សិទធិេសរភីពៃនករបេញចញមតិេយបល់ ដូចមនែចងកនុងម@^ ១៩ ៃន ICCPR  គឺមិនេពញេលញេនះេទ។ 
កររតឹបនbឹងមួយចំនួនេលីសិទធិេនះ@តYវបនអនុញញ តកនុងលកខខណí  ែចងកនុងកថខណí ទី៣ ៃនម@^ ១៩ ែដលករ
រតឹតបតិេនះ@តYវបនកំណត់េ]យចបប់ េហយីចបំច់េនកនុងសងគម@បជធិបេតយយេដីមបផីល@បេយជន៍ សនbិសុខ
ជតិ ឬសុវតថិភព"ធរណៈ ស?b ប់ធន ប់"ធរណៈ ករករពរសុខភព"ធរណៈ ឬ សីលធម៌ ឬ ករករពរ
សិទធិ និងេសរភីពអនកដៃទ។ េនកនុងភ"ៃនរដgធមមនុញញកមពុជ សិទធិមិនnច@តYវបនអនុវតb^មរេបîបែដល “ប៉ះ
ពល់ដល់េសចកbីៃថqថនូររបស់អនកដៃទ ប៉ះពល់ដល់សីលធម៌និងទំេនîមទមq ប់លôៃនសងគម ស?b ប់ធន ប់"ធរ

ណៈ និងសនbិសុខជតិេឡយី”។15  
 

១៧. ត@មYវករៃនភព@សបចបប់ ភពចបំច់ និងសមម@ត @តYវែតបំេពញឱយគន  េដីមបឱីយកររតឹតបតិជក់¢ក់

េលី សិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិមនភព@សបចបប់។ ដូេចនះ ចបប់ែដលែចងអំពីកររតឹតបតិ nចេលច
េឡងីេដីមបបីេងកីតភព@សបចបប់ បុ៉ែនb@បសិនេបីកររតឹតបតិែដលបនបេងកីតេឡងីេ@កមចបប់េនមិនទន់

ចបស់¢ស់ េ@បី@បស់បន និងចបំច់ @សបចបប់លកខខណí  ចបប់ែដលមនែចងកនុងម@^ ១៩ ឬកររតឹតបតិ
េនះមិនែមនជវធិនករសមម@ត កររតឹតបតិេនះ គឺមិន@សបចបប់េទេ@កមសbង់]រចបប់សិទធិមនុសMអនbរជតិ ។ 
ករេធàីេតសbេលីសមម@តស@មប់កររតឹតបតិេលីសិទធិទទួលបនេសរភីពៃនករបេញចញមតិេយបល់ ទមទរថ 
វធិនករ@តYវែតជវធិនករែដលមនកររតឹតបតិតិចបំផុត េដីមបសីេ@មចបននូវេគលបំណងករពរផល

@បេយជន៍@សបចបប់េនះ។
16 

 
៣.៣. SរSរXរអOកSរXរសិទ@ិមនុស<B អOក4រព័ត៌Iន និងេសរYZពកOPងSរបេ[\ញមតិ

េ^បល់ 
 

១៨. ដូចែដលបនបងÇ ញេនកនុងេសចកbីពនយល់ ទូេទេលខ ៣៥ និង ៣៦ រដgមនកតពàកិចចករពរសិទធិរស់8ន
មនជីវតិរបស់អនកករពរសិទធិមនុសM (HRDs) និងអនក"រព័ត៌មន

17 និង “ េឆqីយតបឱយបន@តឹម@តYវេទ^ម

 
14 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, CCPR/C/GC/34, កថខណu  ១៣។ 
15 រដTធមមនុញញៃន/ពះ[ជ\ច/កកមពុជ ម/N ៤១ ។ សូមេមីលករបកែ/បភrអង់េគÄស 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kh/kh009en.pdf  
16 ករែណនលំមÜិតសRីពីករrកលបងស/មប់កំណត់ថេតី កររតឹតបតិជក់åក់េលីសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ គឺ/សបចបប់ឬេទ 

/តÇវបនផRល់េâយគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស< េនកនុងករអNថ ធិបបយទូេទេលខ ៣៤ ។ សូមេមីល គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, 

CCPR/C/GC/34, កថខណu   ២១-៣៥។  
17 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, "មតិទូេទេលខ ៣៥, ម/N ៩ (េសរភីព និងសនRិសុខៃនមនុស<)" , CCPR/C/GC/35,  ៃថងទី ១៦ ែខ

ធនូ ឆន  ំ២០១៤, កថខណu  ៩; គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<របស់អងគករសហ/បជជតិ, "មតិទូេទេលខ ៣៦, ម/N ៦ (សិទធិរស់[ន

មនជីវតិ)", CCPR/C/GC/36, ៃថងទី ៣ ែខកញញ  ឆន  ំ២០១៩, កថខណu  ២៣ ។ 
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លំនៃំនអំេពីហងិá@បឆងំនឹង ជនរងេ@គះែដលមន"ថ នភពខុសគន  ដូចជ ករបំភិតបំភ័យអនកករពរសិទធិ
មនុសM និងអនក"រព័ត៌មន” ។18  

 
១៩. មñសននិបតេនកនុងេសចកbីសេ@មចឆន  ំ ២០១៧ អំពីសុវតថិភពអនក"រព័ត៌មន និងបញÇ និទណí ភព 
បនគូសបញជ ក់អំពី " តួនទីដ៏សំខន់របស់អនក"រព័ត៌មន និងបុគគលិក"រព័ត៌មន េនកនុងបរបិទៃនករេបះ
េឆន ត"19 និង បនសែមbងនូវ "ករ@ពzយបរមភធងន់ធងរែដលករúយ@បñរ@បឆងំនឹងអនក"រព័ត៌មន និងបុគគលិក
"រព័ត៌មន ែដលេកីនេឡងីេនកនុងរយៈេពលៃនករេបះេឆន ត”។20 េសចកcីសេ@មចែចងថ “និទណí ភពចំេពះ
ករúយ@បñរ@បឆងំនឹងអនក"រព័ត៌មនេនែតជបញÇ @បឈមធំបំផុតមួយ ចំេពះសុវតថិភពរបស់អនក"រ

ព័ត៌មន េហយីករធនករទទួលខុស@តYវចំេពះបទេលមីសែដលបន@ប@ពឹតb@បឆងំនឹងអនក"រព័ត៌មន គឺជ
ធតុសំខន់កនុងករករពរ ទប់"ក ត់ករúយ@បñរនេពលអនគត”21 េហយីក៏គូសបញជ ក់ “អំពីñនិភ័យជក់

¢ក់ែដលអនក"រព័ត៌មនïសbី@បឈមមុខកនុងករងររបស់ពួកេគ”22
។ េសចកcីសេ@មចេនះរមួបញចូ លទងំករ

អំពវនវដល់រដgភគី “ បេងកីត និងែថរកá  បរយិកសសុវតថិភពនិងអំេ?យផល ទងំេនកនុងចបប់ និងកនុង
ករអនុវតbជក់ែសcង  ស@មប់អនក"រព័ត៌មនបំេពញករងររបស់ពួកេគ េ]យឯក8ជយ និងេ]យគម នករ
េ@ជîតែ@ជក”។23  

 
២០. @ក°ម@បឹកáសិទធិមនុសM ក៏បនេចញេសចកcីសេ@មចសcីពីបញÇ សុវតថិភពរបស់អនក"រព័ត៌មនផងែដរ។ កនុង
េសចកbីសេ@មច កលពីឆន  ំ២០២០ @ក°ម@បឹកáបនទទួល"គ ល់តួនទីៃន"រព័ត៌មនេសរកីនុង "ករក"ង និង
គ@ំទដំេណីរករសងគម និងលទធិ@បជធិបេតយយលកខណៈបរយិប័នន ករទទួលបនព័ត៌មនេពលេលញរបស់

@បជពលរដg នីតិរដg និងករចូលរមួកនុងកិចចករ"ធរណៈ  កនុងកររកáឱយ"ថ ប័ន និងមïនbី"ធរណៈ ទទួល
ខុស@តYវ  រមួទងំករ¢ត@ប]ងអំេពីពុករលួយ”។24 @ក°ម@បឹកáបនសងកត់ធងន់ថ អនក"រព័ត៌មនេដីរតួនទី

យ៉ងសំខន់ មិន@តឹមែតកនុងេពលមនវបិតbិបុ៉េ?™ ះេទ បុ៉ែនbែថមទងំកនុងអំឡុងេពលេបះេឆន តេទîតផង និង
បនអំពវនវឱយរដgេជîសúងពី “ករេ@បី@បស់ចបប់េគលនេយបយ និងករអនុវតbជតិ មិន@តឹម@តYវ េដីមបី
88ងំ ឬកំណត់សមតថភពរបស់អនក"រព័ត៌មនកនុងករបំេពញករងររបស់ពួកេគេ]យឯក8ជយ និងេ]យគម ន
ករេ@ជîតែ@ជកហួសេហតុ។” 25 

 
 

18 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, CCPR/C/GC/35, កថខណu  ៩។ 
19 ម"សននិបតអងគករសហ/បជជតិ “េសចកRីសេ/មចែដលបនអនុម័តេâយម"សននិបត េនៃថងទី ១៩ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១៧។ សុវតថិ

ភពៃនអនកrរព័ត៌មន និងបញt និទណu ភព ", A/RES/72/175,  ៃថងទី ២៩ ែខមក[ ឆន  ំ២០១៨, ទំព័រ ៣ ។ 
20 ម"សននិបត, A/RES/72/175, ទំព័រ ៣ ។ 
21 ម"សននិបត, A/RES/72/175, ទំព័រ ៣ ។ 
22 ម"សននិបត, A/RES/72/175, ទំព័រ ៤ ។ 
23 ម"សននិបត, A/RES/72/175, ទំព័រ ៥ ។ 
24 ម"សននិបត - /កíម/បឹកìសិទធិមនុស<, "េសចក5ីសេ/មចអនុម័តេâយ/កíម/បឹកìសិទធិមនុស< កលពីៃថងទី ៦ ែខតុåឆន  ំ២០២០ ។ 
សុវតថិភពអនកrរព័ត៌មន” A/HRC/RES/45/18,  ៃថងទី ១២ ែខតុå ឆន  ំ២០២០, ទំព័រ ២ ។ 
25 ម"សននិបត / គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, A/HRC/RES/45/18, ទំព័រ ៤ ។ 
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២១. សិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិេយបល់ រមួមនករធនថ បុគគលែដលែសàងរកសិទធិេនះនឹង@តYវបន
ករពរ និងទទួលបនជំនួយកនុងករែសàងរក ឬអនុវតbិសិទធិេនះ។ ដូចែដលបនគូសបញជ ក់េ]យគណៈកមម ធិករ

សិទធិមនុសMេនកនុងេសចកbីពនយល់ ទូេទេលខ ៣៤ “រដgភគីគួរ]ក់េចញនូវវធិនមន@បសិទធភព េដីមបកីរពរ
@បឆងំនឹងករúយ@បñរ ែដលមនេគលបំណងបំបិទមត់អនកទងំßយែដលេ@បី@បស់សិទធិេសរភីពកនុងករ

បេញចញមតិ”។26 េ]យមនករពនយល់អំពីចំណុចេនះ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសMបញជ ក់ថ ករúយ@បñរ

េទេលីអនកែដលកំពុងេ@បីសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ គឺមិន@តYវគន នឹងម@^ ១៩ េឡយី “រមួទងំទ@មង់ៃន
ករúយ@បñរ ដូចជ ករចប់ខqួន^មទំេនីងចិតb ករេធàីទរុណកមម ករគំ8មកំែហងដល់ជីវតិ និងករគ@មម
សមq ប់ជេដីម”27

។ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសMកត់សមគ ល់ថ អនក"រព័ត៌មន និងអនកករពរសិទធិមនុសMែតង
ែតរងករគំ8មកំែហង ករបំភិតបំភ័យ និងករúយ@បñរេ]យ"រករងររបស់ពួកេគ េហយីបញជ ក់ថ ទី?
ែដលករúយ@បñរេលីបុគគលែបបេនះេកីតេឡងី េនះ@តYវែតមន “ ករេសីុបអេងកតយ៉ងដិតដល់កនុងលកខណៈ

ទន់េពលេវ¢ និង@តYវ]ក់េទសដល់ជនេលមីស” និងត@មYវឱយបក@"យជ"ធរណៈ
28 ។  

 
២២. េសចកbីពនយល់ទូេទ ៣៤ បនែចងថ ""រព័ត៌មន ឬ@បព័នធផMពàផáយេផMងេទîតែដលេសរ ីគម នករ@តzត
ពិនិតយ និងរតិតបតិ មន"រៈសំខន់េនកនុងសងគម?ក៏េ]យ េដីមបធីនេសរភីពៃនគំនិត និងករសំែដងមតិ  
និង ទទួលបនសិទធិដៃទេទîតៃនកតិកសញញ េនះ។”29 េនះត@មYវឱយរដgធនថ @បព័នធផMពàផáយមនេសរភីព
កនុងករអនុវតbមុខងរចបំច់របស់ខqួនកនុងករផMពàផáព័ត៌មនដល់ "ធរណៈជន  និងកនុងករជំរុញករជែជក
ែវកែញក និងករសនទនែផនកនេយបយ េ]យគម នករេ@ជîតែ@ជកពីរ]g ភិបល។30 លកខខណí ត@មYវេនះមិន@តឹម
ែតជករដក@សង់ពីសិទធិៃនករបេញចញមតិ ឬផMពàផáយ^មករធនេ@កមរដgធមមនុញញកមពុជ បុ៉េ?™ ះេទ បុ៉ែនbក៏
@តYវបនដក@សង់េចញពីសិទធិរបស់បុគគលមន ក់ៗកនុងករទទួលបនវ ព័ត៌មន^មរយៈ@បព័នធផMពàផáយផងែដរ។ 
េសរភីពៃន@បព័នធផMពàផáយកនុងករផbល់ព័ត៌មន ក៏ជមូល]g ន@គឹះ ៃនសិទធកិនុងករេបះេឆន ត និងចូលរមួកនុងកិចច
ករ"ធរណៈផងែដរ។ ដូចែដលបនគូសបញជ ក់េ]យគណៈកមម ធិករសិទធិមនុសMេនកនុងេសចកbីពនយល់ 
ទូេទ ម@^ ២៥ ៃន ICCPR “ករ@ប@ស័យទក់ទងេ]យេសរអំីពីព័ត៌មន និងគំនិត អំពីបញÇ "ធរណៈនិង

នេយបយ រúង@បជពលរដg េបកខជន និងតំ?ងែដលបនជប់េឆន ត គឺចបំច់” ស@មប់សិទធិេបះេឆន ត។ េនះ
ត@មYវឱយមន “ េសរភីព"រព័ត៌ និង@បព័នធផMពàផáយដៃទេទîតែដលnចេធàីអធិបបយេលីបញÇ "ធរណៈ 
េ]យគម នករ@តzតពិនិតយ ចប់េទស ឬករ]ក់កំហតិ េដីមបផីbល់ព័ត៌មនអំពីមតិ"ធរណៈ” ។31  

 
២៣. េយង^មគណៈកមម ធិករសិទធិមនុសM ករមន@បព័នធផMពàផáយពហុគឺជករចបំច់កនុង "ករក"ង និង
គ@ំទដំេណីរករៃនសងគម និងលទធិ@បជធិបេតយយលកខណៈបរយិប័នន ករទទួលបនព័ត៌មនេពលេលញរបស់
@បជពលរដg នីតិរដg និងករចូលរមួកនុងកិចចករ"ធរណៈ  កនុងកររកáឱយ"ថ ប័ន និងមïនbី"ធរណៈ ទទួល

 
26 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, CCPR/C/GC/34, កថខណu  ២៣។  
27 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, CCPR/C/GC/34, កថខណu  ២៣។ 
28 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, CCPR/C/GC/34, កថខណu  ២៣។ 
29 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, CCPR/C/GC/34, កថខណu  ១៣។  
30  “ កំណត់សមគ ល់ែណនអំំពីករករពរ និងេលីកកមពស់លំហ/បជពលរដT”  េនែខកញញ  ឆន  ំ២០២០ ទំព័រ ១១។ 
31 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, កថខណu  ២៥។  
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ខុស@តYវ  រមួទងំ¢ត@ត]ងអំេពីពុករលួយ”32
។ ទិដgភពសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិេយបល់េនះ គឺមន

"រៈសំខន់ជពិេសស េនកនុងបរបិទៃនករេបះេឆន ត េ]យេហតុថ @បព័នធផMពàផáយមិនមនលកខណៈពហុភព 
88ងំករចូលរមួេសមីភពគន របស់គណបកMនេយបយ និងេបកខជនកនុងករេ@បី@បស់ថន ល@បព័នធផMពàផáយេដីមបី
ផMពàផáយ"រនេយបយរបស់ពួកេគ នឹងnចជះឥទធិពលេទេលីសមតថភពរបស់អនកេបះេឆន តកនុងករសេ@មច
ចិតb ែដលទទួលបនព័ត៌មន@គប់@គន់។33  

 
២៤. េនកនុងេសចកbីពនយល់ ទូេទេលខ ៣៤ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសMអំពវនវឱយរដgជភគីចត់វធិនករ

សម@សប េហយី@សប^ម [ICCPR] េដីមបបីងក រ ករ@តzត@^មិន@តឹម@តYវ េលី@បព័នធផMពàផáយព័ត៌មន ឬករ
@បមូលផbុ

ំេ]យ@ក°ម@បព័នធផMពàផáយព័ត៌មន ែដល@គប់@គងេ]យឯកជនយកនុង"ថ នភពផb ច់មុខែដលnចប៉ះ
ពល់ដល់ភពច@ម°ះៃន@បភព និងទសMនៈយល់េឃញី ។”34  
 
២៥. សិទធិទទួលបនព័ត៌មនត@មYវឱយរដgនន “េរîបចំឱយបនសកមមជងមុន កនុងករទុក]ក់ព័ត៌មនេទកនុង@បព័នធ
ផMពàផáយ"ធរណៈ នូវព័ត៌មនរ]g ភិបលែដលទក់ទងនឹងផល@បេយជន៍"ធរណៈ”។35 កតពàកិចចែបបេនះ
ពក់ព័នធនឹងករអនុម័តអំពីសិទធិទទួលបនព័ត៌មនកនុងេគលបំណងធនតមq ភព លទធភពទទួលបន និង
គណេនយយភពរបស់ព័ត៌មនរ]g ភិបលេនថន ក់ជតិ និងថន ក់មូល]g ន។ កររតឹតបតិមិនសមម@តេលី@ក°ម
ហុ៊នផbល់េសúអីុនធឺណិត ម៉សីុនរុករក និងថន ល@បព័នធផMពàផáយសងគម88ងំករែចករែំលកព័ត៌មន េហយីប៉ះ
ពល់េទេលីសិទធិរបស់អនកែដលពយយមអនុវតbសិទធិ កនុងករែសàងរកនិង ទទួលបនព័ត៌មនេនះ។36 េនកនុងេសចកbី
ពនយល់ទូេទេលខ៣៤ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសM បនេលីកេឡងីអំពីករ@ពzយបរមភៃន “ករ88ងំលទធភពេ@បី
@បស់@បភពេផMងៗ កនុងអំឡុងេពលេបះេឆន ត8ប់ទងំ@បព័នធផMពàផáយព័ត៌មនជតិ និងអនbរជតិពីបទ
អ ថ̂ ធិបបយនេយបយ និងករក@មិតលទធភពរបស់ អនកនេយបយ និងគណបកM@បឆងំកនុងករេ@បី@បស់

ក?ល់ៃន@បព័នធផMពàផáយព័ត៌មន” ។37  
 

៣.៤ រដaធមbនុ[c និង7កបខ័ណ;ច<=ប់Eតិ 
 

២៦. រដgធមមនុញញៃន@ពះ8ជ?ច@កកមពុជ េ@កពីេបcជញ ចិតbអនុវតb^មបទ]g នែដលបនគូសបញជ ក់េនកនុង
សនធិសញញ សិទធិមនុសMអនbរជតិ ក៏ធននូវសិទធិេសរភីពៃនករបេញចញមតិ េនកនុងម@^ទី ៤១ ដូចតេទ៖  

 
“@បជពលរដgែខមរមនេសរភីពខងករបេញចញមតិរបស់ខqួន េសរភីពខង"រ

ព័ត៌មន េសរភីពខងករេបះពុមពផáយ និងេសរភីពខងករជួបជំុ។ ជន?

 
32 ម"សននិបត / /កíម/បឹកìសិទធិមនុស<, A/HRC/RES/45/18, ទំព័រ ២  
33  “ កំណត់សមគ ល់ែណនអំំពីករករពរ និងេលីកកមពស់លំហ/បជពលរដT”  េនែខកញញ  ឆន  ំ២០២០ ទំព័រ ១១។ 
34 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, CCPR/C/GC/34, កថខណu  ៤០។ 
35 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, CCPR/C/GC/34, កថខណu  ១៩។  
36 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, CCPR/C/GC/34, កថខណu  ៤៣ ។  
37 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, CCPR/C/GC/34, កថខណu  ៣៧។  
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ក៏េ]យ មិនnចេឆqÆតេ@បីសិទធិេនះេ]យរេំ¢ភនឱំយប៉ះពល់ដល់កិតbិយស

របស់អនកដៃទ ឬដល់ទំេនîមទមq ប់លôរបស់សងគម ដល់ស?b ប់ធន ប់"ធរណៈ 
និងដល់សនbិសុខជតិបនេឡយី។ 
 

២៧. បទបបញញតbិេនះរមួបញចូ លទងំករករពរពក់ព័នធជេ@ចីន។ បែនថមេលីេសរភីពបេញចញមតិ បទបបញញតbិេនះ
មិន@តឹមែតធនសិទធិរបស់ពលរដgែខមរកនុងករទទួលបនព័ត៌មន ^មរយៈេសរភីពខងព័ត៌មន បុ៉ែនbែថមទងំ
ករែចករែំលកព័ត៌មន ^មរយៈេសរភីពៃនករេបះពុមពផáយផងែដរ។ េទះបទបបញញតbិេនះមិនសំេØដល់ 
េសរភីពខង"រព័ត៌មនេ]យករពរ និងេលីកសទួយសិទធិែដលមនែចងកនុងម@^ ដូចជេសរភីពៃនករ

បេញចញមតិ ករទទួលបនព័ត៌មន ករេបះពុមពផáយ និងករជួប@បជំុគន ក៏េ]យ ក៏nជញ ធរគួរគ@ំទនិងករពរ
"រព័ត៌មនេសរ ីនិងលំហស@មប់ពួកេគអនុវតb។ ម@^៤១ ក៏បនែចងផងែដរថ ប?b ញផMពàផáយេនកនុង
@បេទសកមពុជ @តYវកំណត់េ]យចបប់។ ម@^១ ៃនចបប់សbីពីរបប"រព័ត៌មនឆន  ំ១៩៩៥ បនបញជ ក់យ៉ង

ចបស់ថ " ចបប់េនះកំណត់របប"រព័ត៌មន និងធន8៉ប់រងេសរភីព"រព័ត៌មន និងេសរភីពខងករេបះ
ពុមពផáយឱយបនសម@សប^មម@^ ៣១ និងម@^ ៤១ ៃនរដgធមមនុញញៃន@ពះ8ជ?ច@កកមពុជ "។38  

 
២៨. ចបប់សcីពីរបប"រព័ត៌មន រមួមនករករពរសំខន់ៗ ជេ@ចីនែដលពយយមផbល់nនុភពដល់ម@^ 
៣១ និងម@^ ៤១ ៃនរដgធមមនុញញែដលធនភពេសមីគន ចំេពះមុខចបប់ និងេសរភីពៃនករបេញចញមតិេរîងៗ
ខqួន េ]យម@^ ៣១ ក៏បញជ ក់ពីករេបbជញ ចិតbៃនរដgធមមនុញញកនុងករេលីកកមពស់បទ]g នសិទធិមនុសMអនbរជតិ។ 
ម@^ ២ ៃនចបប់សcីពីរបប"រព័ត៌មនករពរសិទធិរកáករសមង ត់សbីពី@បភពព័ត៌មនរបស់ខqួន ។ ម@^៣ 
ñមឃត់ករ@តzតពិនិតយមុនេពលេបះពុមពផáយ។ ម@^៤ ធនថ ករេបះពុមពផáយព័ត៌មនផqូវករមិនnច
@តYវបនផbនទ េទសេឡយី @បសិនេបីព័ត៌មនែដល@តYវបនផMពàផáយេនះ គឺជករពិត េហយីម@^ ២០ ធនថ 
គម ននរ?មន ក់នឹង@តYវបនចប់ខqួន ឬសថិតេ@កមករេចទ@បកន់ពីបទ@ពហមទណí ចំេពះករអនុវតbេសរភីពៃន
ករបេញចញមតិេឡយី។  

 
២៩.ចបប់សcីពីរបប"រព័ត៌មន ក៏ផbល់ករែណនេំលីេគលបំណងេធàី^មែដនកំណត់ៃនេសរភីព"រព័ត៌មន។ 
បទបបញញតbិទងំេនះ ែដលមនែចងកនុងជំពូក ២“ ករទទួលខុស@តYវៃនអនក"រព័ត៌មន” រមួមន ករញុះញង់កនុង
ម@^១១ ករេបះពុមពផáយព័ត៌មនែដល “nចប៉ះពល់ដល់សនbិសុខជតិ និងសថិរភពនេយបយ” េនកនុង
ម@^១២  និងករេបះពុមពផáយព័ត៌មនមិនពិត “ករេជរ@បមថេមីលងយដល់"ថ ប័នជតិ” េនកនុងម@^
១៣។ គួរឱយកត់សមគ ល់ ករ]ក់េទសែដលមនែចងកនុងចបប់សcីពីរបប"រព័ត៌មនចំេពះករផទុយនឹងម@^

ទងំេនះរមួទងំករកំណត់េលីករផកពិន័យ។  
 

៣០. បុ៉ែនbចបប់សcីពីរបប"រព័ត៌មន េទះបីជេគលបំណង @តYវបនបញជ ក់េនកនុងម@^ ១ ក៏េ]យ ចបប់
េនះមិនែមនជ@កបខ័ណí ែដល@តYវបនេ@បីស@មប់@គប់@គង"រព័ត៌មនេនកនុង@បេទសកមពុជេទ។ ផទុយេទវញិ 
ចបប់@ពហមទណí @តYវបនេ@បី@បស់យ៉ងេ@ចីនេលីសលប់ េដីមប@ីគប់@គង"រព័ត៌មន និងសកមមភពរបស់អនក

 
38 រâT ភិបលកមពុជ, ចបប់ស5ីពីរបបrរព័ត៌មន ៃថងទី ១៨ ែខកកកâ ឆន  ំ១៩៩៥។ 
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"រព័ត៌មន (សូមេមីលករណីសិកáេនកនុងែផនក ៤.១ ខងេ@កម)។ @កម@ពហមទណí  ែដលបនចូលជធរមន
កនុងឆន  ំ២០០៩ គឺជែផនកសំខន់ៃនចបប់ែដលេ@បីេ]យតុ¢ករកនុងករណីែដលពក់ព័នធនឹង@បព័នធផMពàផáយ។ 
េទះជ ចបប់សcីពីរបប"រព័ត៌មន  ធនថគម ននរ?មន ក់@តYវរងេចទករ@បកន់បទ@ពហមចំេពះករអនុវតb

េសរភីពៃនករបេញចញមតិក៏េ]យ  ក៏បទេលមីសជេ@ចីន@តYវបន8ប់បញចូ លកនុង@កម@ពហមទណí ែដលផbល់ករ
]ក់េទស@ពហមទណí  និងករជប់ពនធនគរចំេពះករអនុវតbសិទធិមនេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ។ ទងំេនះ 
រមួបញចូ លនូវ៖ 

 
- បទបរñិរេករ b ± ែដលកំណត់និយមន័យថជ "@គប់ករបំេផqីស ឬករទមq ក់កំហុសេ]យអសុទធ

ចិតbេលីអំេពី?មួយ ែដលនឱំយប៉ះពល់ដល់កិតbិយស ឬកិតbិស័ពទៃនបុគគល ឬៃន"ថ ប័ន” 
(ម@^ ៣០៥)  

- ករ@បមថ@ពះមñកM@ត (ម@^ ៤៣៧, ែណនឱំយេ@បីកលពីឆន  ំ២០១៨)  
- លកខខណí អតថិភពៃនករញុះញង់ (ម@^ ៤៩៤) 
- បទញុះញុងឱយ@ប@ពឹតបទឧ@កិដg (ម@^ ៤៩៥)  
- បទញុះញង់ឱយមនករេរសីេអីង (ម@^ ៤៩៦)  
- បទ@បមថ សំេØេលី “úច កយវកិរ សំេណរ គំនូរ ឬវតថុែដលប៉ះពល់ដល់េសចកbៃីថqថនូរៃន

បុគគល” (ម@^ ៥០២)។ កថខណí ទី ២ ៃនម@^េនះñមឃត់ "ករ@បមថចំេពះអនក8ជ
ករ"ធរណៈ ឬពលរដgទទួលnណតbិ"ធរណៈេ]យករេបះេឆន ត"  

- បទេធàីឱយបត់ជំេនõេលីេសចកbីសេ@មចរបស់តុ¢ករ (ម@^ ៥២៣)   
 

៣១. កលពីែខមីន ឆន  ំ២០២១ ចបប់សbីពីវធិនករទប់"ក ត់ករឆqង8ល]លៃនជំងឺកូវដី-១៩ និងជំងឺឆqងកច
"ñវ និង@បកបេ]យេ@គះថន ក់ធងន់ធងរដៃទេទîត (ចបប់សbីពីជំងឺកូវដី-១៩) @តYវបនអនុម័ត។ ចបប់សbីពីជំងឺ
កូវដី-១៩ ផbល់អំ?ចដល់រ]g ភិបលកនុងកររតឹតបតិ ឬñមឃត់ករេធàីដំេណីរ ករ@បជំុ និងករជួបជំុគន  េដីមបី
ñមឃត់ ឬ]ក់ក@មិតេលី@បតិបតbិករnជីវកមម ឬសកមមភពវជិជ ជីវៈមួយចំនួន @ពមទងំផbល់អំ?ចដល់

nជញ ធរកនុងករបិទ ឬ]ក់ក@មិតេលីតំបន់មួយចំនួន  ឬទីកែនqងមួយចំនួន េដីមបទីប់"ក ត់ករឆqង8ល]លៃន
ជំងឺកូវដី-១៩។ ចបប់េនះក៏មនបញញតbិខqះែដល]ក់ទណí កមមធងន់ធងរ និងមិនសមម@តចំេពះបុគគលែដលមិន
េគរព^មវធិនករសុខភិបល  រដgបល និងវធិនករេផMងេទîត ែដលមនែចងកនុងចបប់។ បទបបញញតbិទងំ
េនះរមួបញចូ លបទបបញញតbិរដgបល និង@ពហមទណí  ដូចជករពយួរ ឬករដកnជញ ប័ណ™ និងករបិទnជីវកមម ពិន័យ
អនbរករ ករពិន័យជ@បក់ និងករជប់ពនធនគរពី ៦ ែខដល់ ២០ ឆន ។ំ ម@^ ៤ ៃនចបប់េនះ ផbល់អំ?ច

ដល់រ]g ភិបលកនុងករñមឃត់ ឬរតឹតបតិករជួបជំុគន  ឬករេធàីបតុកមម?មួយែដលnចប?b លឱយមនករ

ឆqង8ល]លជំងឺកូវដី-១៩។ ចបប់េនះក៏អនុញញ តឱយមនកររតឹបនbឹង  ឬករñមឃត់េលីករផq ស់ទីមនុសMពី

កែនqងមួយេទកែនqងមួយ  ឬស@មប់ករ88ងំករចូលេទកន់កែនqង?មួយេនេលីេ]យឈរេលីមូល]g នៃន

ជំងឺកូវដី-១៩។39  អនុ@កឹតយ និងវធិនកររដgបលជេ@ចីនែដលបញជ ក់ពីបទបបញញតbិៃនចបប់ @តYវបនែណនំ

 
39 រâT ភិបលកមពុជ, “/ពះ[ជ/កម៖ ចបប់សRីពីវធិនករទប់rក ត់ករឆÄង[លâលៃនជំងឺកូវដី-១៩ និងជំងឺឆÄងកចr"វ និង/បកប
េâយេ/គះថន ក់ធងន់ធងរដៃទេទóត”, នស/រកម/០៣២១/០០៤, ចុះៃថងទី ១១ ែខមីន ឆន  ំ២០២១,
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ឱយេ@បីបនទ ប់ពីករអនុម័តេលីចបប់េនះ។ ដូចបនគូសបញជ ក់េនកនុងែផនក ៤.១ ចប់^ងំពីករអនុម័តមក ចបប់
េនះក៏@តYវបនេ@បីេដីមបរីតឹបនbឹងេលីសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិផងែដរ។  

 
៣២. េទះរដgធមមនុញញកមពុជមិនធនចបស់¢ស់េលីសិទធិទទួលបនព័ត៌មនដ៏េ]យ បុ៉ែនbរដgធមមនុញញបន

ធនេលីេសរភីពៃនករបេញចញមតិ @សប^មបទ]g នអនbរជតិសbីពីសិទធិ រមួមន សិទធិទទួលបនព័ត៌មន40
។ 

សិទធិកនុងរដgធមមនុញញរបស់@បជពលរដgែខមរទងំអស់កនុងករ “ចូលរមួយ៉ងសកមមេនកនុងជីវតិនេយបយ េសដgកិចច 
សងគម និងវបបធម៌របស់@បេទសជតិ” ក៏បងកប់ន័យសិទធិទទួលព័ត៌មនែដរ41  េ]យ"រសិទធិែបបេនះនឹងគម ន

ន័យេទ @បសិនេបីពលរដgមិនnចទទួលបនព័ត៌មនចបំច់ េដីមបអីនុញញ តឱយពួកេគចូលរមួកនុងជីវតិ

នេយបយរបស់@បេទស។ េ@កពីករធនែផនករដgធមមនុញញទងំេនះ រ]g ភិបលបន@បកសមbងេហយីមbងេទîត
នូវករេបbជញ ចិតbរបស់ខqួនចំេពះសិទធិទទួលបនេសរភីពព័ត៌មន។ ឧទហរណ៍ កលពីឆន  ំ២០០៣ @ក°ម@បឹកá
កំែណទ@មង់ចបប់ និង@បព័នធយុតbិធម៌ បនបញជ ក់ថ42 “ ករទទួលបនព័ត៌មនេ]យេសរ ី គឺជលកខខណí
ចបំច់ស@មប់ដំេណីរករលទធិ@បជធិបេតយយេសរ”ី ។43  

 
៣៣. ចបប់ទក់ទងនឹងសិទធិកនុងករទទួលបនព័ត៌មនពំុទន់មន@គប់@ជ°ងេ@ជយេនេឡយី េនកនុង@បេទស
កមពុជបចចុបបននេនះ។ បុ៉ែនbមនក៏បទបបញញតbិមួយចំនួនៃនចបប់ែដលមន@"ប់មួយចំនួន បនបងÇ ញអំពីធតុផMំ
ខqះៗៃនសិទធិេនះ ។ ឧទហរណ៍ចបប់សcីពីបណ™"រ ឆន  ំ២០០៥ េធàនិីយត័កមមេលីករែថទព័ំត៌មន េនកនុងបណ™

"រ]g នរដg និងផbល់សិទធិចូលេ@បីជ"ធរណៈ ែដលមិនប៉ះពល់ដល់សនbិសុខជតិ។ េទះយ៉ង?ក៏េ]យ 
សិទធិេនះអនុវតbចំេពះ “ ឯក"រែដល@តYវបនផMពàផáយជ"ធរណៈ” េហយីដូេចនះ វ"ិលភពេនមនកំណត់។ 
ចបប់សcីពីរបប"រព័ត៌មន េ]យមនករធនថ @បព័នធផMពàផáយnច "ចូលេមីលព័ត៌មនេនកនុងកំណត់@^

របស់រ]g ភិបល" និងនីតិវធីិពក់ព័នធ គឺជេរõងដ៏ជិតបំផុត ែដល@បេទសកមពុជមន េទនឹងចបប់ែដលធនពី
សិទធិចូលេ@បីព័ត៌មន ។ េទះជយ៉ង?ក៏េ]យ ដូចបនេរîប8ប់ខងេលី េនកនុងែផនក ៤.១ ចបប់សcីពីរបប
"រព័ត៌មនេនកនុង@បេទសកមពុជ@តYវបនnជញ ធរ និងអនកអនុវតbចបប់េមីលរលំងជេ@ចីន និងមិនបនអនុវតb 
េហយី^មរយៈចបប់សcីពីរបប"រព័ត៌មន បទពិេ"ធន៍របស់អនក"រព័ត៌មនកនុងករទទួលព័ត៌មន  ជេ@ចីន
ឆន មំកេហយី @តYវបនេមីលេឃញីថ អនុវតbមិនសីុសងà ក់គន  និងភគេ@ចីនមិនមនភពេជគជ័យ េនេពលែដល
មនភពជប់ទក់ទងនឹង ចំនុចរេសីបែផនកនេយបយ។  
 
៣៤. ជំពូកទី III ៃនចបប់សbីពីរបប"រព័ត៌មន សរេសរថ “ករ@បកួត@បែជង”  បុ៉ែនb@តYវបនកំណត់េ]យបទ

បបញញតbិចំនួនពីរ ែដលម@^ ១៧ ែចងថ គម ននរ?មន ក់ “nចេធàីជមច ស់  ឬជអនកកន់កប់"រព័ត៌មនជ

 
https://pressocm.gov.kh/en/archives/70015; OHCHR, ““អនកជំនញអងគករសហ/បជជតិជំរុញឲយកមពុជពិនិតយេឡងីវញិេលីវធីិ
rôសRទប់rក ត់ជំងឺកូវដី-១៩”,”, JOL KHM 4/21, ៃថងទី ៣១ ែខមិន ឆន  ំ២០២១, 
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26985&LangID=E។  
40 rថ ប័នមួយែដលបេងកីតេឡងីេâយរâT ភិបល? របយករណ៍េនះេទ/កសួងយុតRិធម៌? សូមពនយល់  
41 រដTធមមនុញញៃន/ពះ[ជ\ច/កកមពុជ ម/N ៣៥ ។ 
42 rថ ប័នមួយែដលបេងកីតេឡងីេâយរâT ភិបល? របយករណ៍េនះេទ/កសួងយុតRិធម៌? សូមពនយល់  
43 /កíម/បឹកìកំែណទ/មង់ចបប់ និង/បព័នធយុតRិធម៌, ែខមិថុន ឆន  ំ២០០៣, “កំែណទ/មង់ចបប់ និង/បព័នធយុតRិធម៌”, ទំព័រ ១០។ 
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ភ"ែខមរេលីសពីពីរ (២)េឡយី េនកនុង@ពះ8ជ?ច@កកមពុជ” ខណៈែដលម@^ ១៨ ែចងថ ចំនួនសរុប
ទងំអស់ៃន"រព័ត៌មនជភ"ែខមរ@គប់@គងេ]យជនបរេទស មិន@តYវេលីសពី ២០% ៃន"រព័ត៌មនែដល

កំពុង@បតិបតbិករេនកនុង@បេទស។ បទបបញញតbិចុងេ@កយេនះ េ]យ"រេពលេនះមនnជញ ធរបេ?b ះnសនន

របស់អងគករសហ@បជជតិេនកមពុជ (UNTAC)កនុងទសវតMរឆ៍ន  ំ ១៩៩០ េនេពលែដលចបប់សbីពីរបប"រ

ព័ត៌មន@តYវបន@ពង េហយីវស័ិយ@បព័នធផMពàផáយកនុង@បេទសេនះសថិតកនុង"ថ នភពថមីេនេឡយី។  កនុងអំឡុង
េពលេនះ អនក"រព័ត៌មនបរេទសមួយភគធំកំពុង@បតិបតbិករ និងេចញផáយេនកនុង@បេទស េហយីកែសត
ដូចជ េខមបូ≤េដលី និង កែសតភនំេពញបុ៉សb± @តYវបនបេងកីតេឡងីេ]យជនបរេទស។ ចបប់សbីពីរបប"រ

ព័ត៌មន មិនទន់មនឥទធិពលេលីមច ស់ ឬអនកកន់កប់ទ@មង់@បព័នធផMពàផáយេផMងេទîត ដូចជទូរទសMន៍ និង
េគហទំព័រព័ត៌មន។ 
 
៣៥. អតថបទៃន '@បកស' សbីពីករ@គប់@គងករផMពàផáយ^មេគហទំព័រ និងប?b ញទំនក់ទំនងសងគម ែដល
ដំេណីរករ^ម@បពធ័នធអីុនធឺណិត កនុង@ពះ8ជ?ច@កកមពុជ ឆន  ំ២០១៨  @បកសេលខ ១៧០ ñក់ដូចជផbល់

មូល]g នផqូវករ ស@មប់ករ@តzតពិនិតយព័ត៌មនែដលបនែចករែំលកេនេលី@បព័នធផMពàផáយសងគម និង^មរយៈ
កមមវធីិេផញី"រ

44
។ េទះបីជ@បកសមិនបនសំេØេលី@បព័នធផMពàផáយផទ ល់ ែតបទបបញញតbិេនះnចនឹង@តYវបន

េ@បី@បស់េដីមប@ីតzតពិនិតយករផMពàផáយ"រព័ត៌មន និង@បព័នធផMពàផáយដៃទេទîត។ េគលបំណងៃន

@បកសគឺ “@បឆងំ ទប់"ក ត់8ល់ករផMពàផáយ ឬករែចកចយខqឹម"រព័ត៌មន ឬ "រជអកMរ សំេឡង រូប
ភព វេីដអូ និង/ឬ ទ@មង់េផMងេទîតែដលមនេចតនបងកជភពច¢ចល ប?b លឱយអនb8យដល់ វស័យ
ករពរជតិ សនbិសុខជតិ ទំនក់ទំនងជមួយ@បេទសដៃទ េសដgកិចចជតិ ស?b ប់ធន ប់"ធរណៈ ករ
េរសីេអីង និងវបបធម៌ និង@បៃពណីជតិ”។ កនុងចំេ?ម@បកសរបស់េផMងេទîត @បកសេលខ ១៧០ ផbល់
អំ?ចយ៉ងទូលំទូ¢យដល់@កសួងមñៃផទ @កសួងព័ត៌មន និងៃ@បសណីយ ៍និងទូរគមនគមន៍ េដីមបអីនុវតb
ករឃq េំមីលសកមមភពអនßញ និង88ងំ ឬបិទេគហទំព័រ និង/ឬទំព័រ@បព័នធផMពàផáយសងគមែដល@តYវបន
ចត់ទុកថជខqឹម"រ “ករញុះញង់ ករបំែបក"មគគីភព ករេរសីេអីង បេងកីតភពច¢ចលេ]យេចតន 
ែដលនឱំយប៉ះពល់ដល់សនbិសុខជតិ និងផល@បេយជន៍"ធរណៈ និងស?b ប់ធន ប់សងគម”45

។ @បកសេនះ
មិនបនផbល់និយមន័យស@មប់ពកយែដលបនេ@បីកនុងអតថបទរបស់ខqួនេទ េ]យទុកឱយមនឆនទ នុសិទធិទូលំ

ទូ¢យដល់អនកែដលអនុវតbបទបបញញតbិេនះ ែដលមïនbីកនុងជួររ]g ភិបល មïនbបូ៉ីលីស និងតុ¢ករ។ 
 
៣៦. ករ@ពzយបរមភ@សេដîងគន មួយែដរ បនទ ប់ពីករេចញ អនុ@កឹតយសbីពីករបេងកីត@ចកទà រអីុនធឺណិតជតិឆន  ំ
២០២១ ែដលnចនឹងមនឥទធិពលអវជិជមនដល់េសរភីពៃនករបេញចញមតិជទូេទ និងជពិេសស េសរភីព
"រព័ត៌មន។ អនុ@កឹតយបេងកីត “@ចកេចញចូល” ែដល@គប់@គងេ]យរ]g ភិបលែតមួយគត់ េលីច8ចរណ៍អីុនធឺណិត

ទងំអស់កនុង@បេទស។ េគលបំណងៃនអនុ@កឹតយេនះ គឺេដីមប ី “ព@ងឹង@បសិទធភព និងសតbសិទធិភពៃនករេកîងគរ

 
44  រâT ភិបលៃន/បេទកមពុជ “/បកសអនRរ/កសួង សRីពី ករ/គប់/គងករផ<ពöផìយNមេគហទំព័រ និងប\R ញទំនក់ទំនងសងគម ែដល
ដំេណីរករNម/បពធ័នធអីុនេធីែណត កនុង/ពះ[ជ\ច/កកមពុជ”  /បកសេលខ ១៧០ /បក. អនRរ/ក ២៨ ឧសភ ឆន ២ំ០១៨។ 
45 រâT ភិបលៃន/បេទកមពុជ “/បកសអនRរ/កសួង សRីពី ករ/គប់/គងករផ<ពöផìយNមេគហទំព័រ និងប\R ញទំនក់ទំនងសងគម ែដល
ដំេណីរករNម/បពធ័នធអីុនេធីែណត កនុង/ពះ[ជ\ច/កកមពុជ”  /បកសេលខ ១៧០ /បក. អនRរ/ក ២៨ ឧសភ ឆន ២ំ០១៨។ 
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ចំណូលជតិ ករករពរសនbិសុខជតិ និងករែថរកáរេបîបេរîបរយស?b ប់ធន ប់សងគម វបបធម៌ និង@បៃពណី
ជតិ”46

។ @ក°ម@បឹកáសិទធិមនុសM បនសែមbងករ@ពzយបរមភេលីម@^ ៦ ែដលអនុញញ តឱយ មនករកត់ផb ច់េចល 
8ល់ករតភជ ប់ទងំßយ?ែដល nចប៉ះពល់ដល់ចំណូលជតិ សុវតថិភព េរîបរយស?b ប់ធន ប់សងគម សីលធម៌ 
វបបធម៌ និង@បៃពណី @បៃពណី និង ទំេនîមទមq ប់។  ម@^ទី ១៤ ែដលែណន@ំបតិបតbករៃន@ចកទà រអីុនធឺណិត ឱយ
កត់@^nសយ]g នnយភី (IP) និងផbល់ព័ត៌មនដល់@កសួងៃ@បសណីយនិ៍ងទូរគមនគមន៍ "កនុងរណីចបំច់"  
និងម@^ទី ១៦ បនែចងពីករពយួរnជញ បណ™ អនកផbល់េសúអីុនធឺណិត (ISP) ែដលមិនេគរព^មបទបបញញតbិ
ែដលបនេរîប8ប់ខងេលី។ អនុ@កឹតយេនះនឹង@តYវចូលជធរមនេនៃថងទី ១៦ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០២២ បុ៉ែនbករអនុវតb
@តYវបនពនយរេពល េ]យមិនបនបញជ ក់កលបរេិចឆទជក់¢ក់េនេពលេ@កយ េ]យ"រជំងឺ8តតបតកូវដី-
១៩។ 
 
៤. 4d<នZពៃន4រព័ត៌IនេeកOPង7បេទសកមfPE មុនេពលSរេTះ េVW<តេe VW< ំ២០២២ និង 

VW< ំ២០២៣ 
 

៣៧. េដីមបកំីណត់អំពី"ថ នភពៃន"រព័ត៌មន និងបរយិកសែដល@បព័នធផMពàផáយកំពុង@បតិបតbករេនកនុង

@បេទសកមពុជ របយករណ៍េនះេយងេលីសbង់]រអនbរជតិសbី  អំពីេសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងេសរភីព"រ

ព័ត៌មន ( សូមេមីលែផនក ៣.៣ ខងេលី ) ែដលពិនិតយេមីល"ថ នភពេនកនុង@បេទស េលីវស័ិយជក់¢ក់@ប ំដូច
ខងេ@កម៖  

 

- េសរភីពពីករេ@ជîតែ@ជក 
- េសរភីពពីករ@តzតពិនិតយ 
- េសរភីពៃនលទធភពទទួលបនព័ត៌មន  
- ពហុភពៃនសំេឡងេនកនុង@បព័នធផMពàផáយ  
- បញÇ @បឈមែដលអនក"រព័ត៌មនïសbីជួប@បទះ។ 

 
៤.១. េសរYZពពីSរេ7ជៀតែ7ជក 

 

៣៨. អនក"រព័ត៌មន និងបុគគលិក"រព័ត៌មនែដលេធàីករេនកនុង@បេទសកមពុជសពàៃថង  រងករករេ@ជîតែ@ជក
កនុងទ@មង់េផMងៗ។ ខងេ@កយជករណីមួយចំនួនែដលឆqុះបញច ងំ ពីករេ@ជîតែ@ជក៖  

 
- ករណី យួន ឈវី៖ "រព័ត៌មនកមពុជ និងអនកេបះពុមពផáយ េកះកុងព័ត៌មនទន់េហតុករណ៍

^ម@បព័នធអនßញ @តYវបនចប់ខqួនេនៃថងទី២៨ ែខកញញ  ឆន ២ំ០២១ បនទ ប់ពី8យករណ៍អំពី

ជេមq ះដីធqីេនតំបន់ឧទយនជតិបុទុម"គរ េខតbេកះកុង។ ជេមq ះដីធqេីនះ@តYវបនសងMយ័ថ
មនពក់ព័នធនឹងមïនbីជន់ខពស់ េហយីកលពីៃថងទី៣០ ែខកញញ  េ¢ក@តYវបន"¢ដំបូងេខតb

 
46 រâT ភិបលៃន/បេទកមពុជ “អនុ/កឹតយសRីពី ករបេងកីត/ចកទö រអីុនធឺណិតជតិ” េលខ ២៣អន/ក. បក ៃថងទី១៦ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០២១ 
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េកះកុង ផbនទ េទស]ក់ពនធនគររយៈេពល១ឆន  ំពីបទ «ញុះញង់ឱយ@ប@ពឹតbបទឧ@កិដgជnទ± ឬ
បងកច¢ចលកនុងសងគម» ^មម@^៤៩៤ និង៤៩៥ ៃន@កម@ពហមទណí កមពុជ េ]យ"¢

ដំបូងេខតbេកះកុង។ េនៃថងទី 30 ែខឧសភ ឆន  ំ2022 គត់@តYវបនេ]ះែលងវញិ បនទ ប់ពីជប់
ពនធនគររយៈេពល ៨ ែខ។47 

- ករណី េក ពិសិដg៖ អនក"រព័ត៌មនកមពុជ កមពុជ@បចេំខតbេសîម8បទន់េហតុករណ @តYវបន
ចប់ខqួនេនៃថងទី១៤ ែខកកក] ឆន ២ំ០២១ េនេខតbបត់ដំបង។ េ¢ក@តYវបនចប់ខqួន បនទ ប់ពី
គត់បនបេងÇ ះ"រេនេលីប?b ញសងគមចំនួនបី រះិគន់រ]g ភិបលកមពុជ និង@បសិទធភពៃនú៉ក់
"ងំ កូវដី-១៩ ែដលផលិតេ]យ@បេទសចិន។ "រមួយរបស់េ¢កក៏បនអំពវនវឱយសហគមន៍

អនbរជតិកត់ជំនួយមកកមពុជ។ េនែខមក8 ឆន  ំ ២០២២ េ¢ក@តYវបនកត់េទសឱយជប់

ពនធនគររយៈេពល ២ ឆន ពីំបទ "ញុះញង់ឱយ@ប@ពឹតbបទឧ@កិដgជnទ±" ^មម@^ 494 និង 495 
ៃន@កម@ពហមទណí កមពុជ និង "ករ88ងំដល់ករអនុវតbវធិនករណ៍កូវដី-១៩" ̂ មម@^ ១១ ៃន
ចបប់សbីពីជំងឺកូវដី-១៩ េ]យ"¢ដំបូងេខតbបត់ដំបង។ ករណីរបស់េ¢កបនបbឹងឧទធរណ៍ 
េខតbបត់ដំបង នឹងេបីកសវនករេលីបណbឹ ង"ទុកខ េនៃថងទី២៤ ែខមិថុន ឆន ២ំ០២២។ 
 

៣៩. ករណីែដលបនពណ៌នខងេលី កនុងអតថបទទី ៣៧ និង អតថបទ ៤០ និង ៤១ខងេ@កមសុទធែតពក់ព័នធ
នឹងសកមមភពរបស់អនក"រព័ត៌មនែដល@តYវបនករពរេ]យសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ។ ករណី

@បឆងំនឹងពួកេគបងÇ ញពីកររេំ¢ភេលីសិទធិេនះ និងផទុយពីករធនកនុងម@^ ២០ ៃនចបប់សcីពីរបប"រ

ព័ត៌មន ែដលថ គម ននរ?មន ក់នឹង@តYវចប់ខqួន ឬទទួលរងករេចទ@បកន់ពីបទឧ@កិដgស@មប់ករអនុវតb
េសរភីពៃនករបេញចញមតិេឡយី។ អនក"រព័ត៌មន@បឈមនឹងករគំ8មកំែហងជ@បចេំ]យករúយ@បñរ

ចំេពះករអនុវតbករងរជ@បចរំបស់ពួកេក ែដល@តYវបនករពរេ]យសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ េហយី
ែដលសថតិេនកនុងមុខងររបស់អនក"រព័ត៌មន ែដលជសសរសbមភទីបួនៃនលទធិ@បជធិបេតយយ។ 

 
៤០.  េនកនុងករសទង់មតិេលីអនក"រព័ត៌មនចំនួន ៣៥ នក់ ែដលេធàីេឡងីេ]យ OHCHR កមពុជ កលពីឆន  ំ
២០២២ អនកចូលរមួេឆqីយសំណួរទងំអស់បននិយយថ ពួកេគបន@បឈមមុខនឹងករúយ@បñរ ឬករ
េ@ជîតែ@ជកមួយចំនួនកនុងេពលបំេពញករងររបស់ពួកេគ - េសទីរែតពក់ក?b ល (៤៩% ែដលមនបុរស ១២ 
នក់ និងïសbី ៦ នក់) មនបទពិេ"ធន៍ជួប@បទះ ករណី រúយ@បñរមួយ ឬេ@ជîតែ@ជកមbង កនុងnជីពរបស់
ពួកេគ េហយីអនកេផMងេទîត (បុរស ១២ នក់និងïសbី ៥ នក់) ជួប@បទះនឹងករúយ@បñរេ@ចីនជងមbង 
េហយី ១១.៥% (បុរស ៣ នក់និងïសbី១ នក់)បននិយយថ ពួកេគបន@បឈមមុខនឹងករúយ@បñរ ឬ
ករណីៃនករេ@ជîតែ@ជក េ@ចីនជង@បដំង។ ទ@មង់ៃនករេ@ជîតែ@ជកទូេទបំផុត គឺករឃq ំ̂ មេមីល េ]យ 
៨០% ៃនអនកេឆqីយសំណួរ(បុរស ២១ នក់និងïសbី ៧ នក់) បញជ ក់ថ ពួកេគបនទទួលករឃq ំ̂ មេមីលកនុង

 
47 កនុងករេឆÄីយតបជåយលកខណ៍អក<រចំេពះរបយករណ៍េនះ រâT ភិបលបនបញជ ក់ថ េåក យន់ ឈវី បនផ<ពöផìយព័ត៌មន
មិនពិត កនុងេចតនបងខូចេករ R ûេឈម ះរដTបលេខតRេកះកុង េហយីក៏មនេចតនញុះញង់ និងបងកចåចលកនុងសងគមទក់ទងនឹងករអនុវតR
វធិនកររដTបលរបស់vជញ ធរផងែដរ។ 
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អំឡុងេពលយកព័ត៌មន។ ចំែណក១១.៥%(បុរស ៣ នក់ និងïសbី ១ នក់) ៃនអនកែដលបនសទង់មតិ គឺធq ប់
@តYវបនជប់ឃុខំqួន  ែដលមនករណី@សេដîងនឹងអàីែដលបនេរîប8ប់ខងេ@កម។  
៤១.  ចប់^ងំពីែខមក8 ឆន  ំ២០១៧ OHCHR កមពុជបនចង@កងសំណំុេរõងពក់ព័នធនឹងអនក"រព័ត៌មន

ចំនួន ២៣ នក់ ែដល@បឈមនឹងករេចទ@បកន់ពីបទឧ@កិដg េ]យ"រករងររបស់ពួកេគ។ េនះរមួបញចូ ល៖ 
 

- ករណី អូន ភព និង សំបូរ ភីថឺ ៖ អនក"រព័ត៌មនកមពុជ អូន ភព និងសហកររីបស់េ¢ក ជន
ជតិក?] េឈម ះ សំបូរ ភីថឺ @តYវបនេចទ@បកន់ពីបទញុះញង់ឱយ@ប@ពឹតbបទឧ@កិដgកល ពី
ែខសីñ ឆន  ំ២០១៧ មួយែខបនទ ប់ពីករេចញផáយអតថបទរបស់ពួកេគអំពីករេបះេឆន តេ@ជីស
េរសី@ក°ម@បឹកáឃុ/ំសងក ត់ឆន  ំ២០១៧ េនឃុប៉ំត េខតbរតនគិរ។ី េយង^ម@បភព និងឯក"រ

ែដលnចទុកចិតbបន ែដលេរîបចំេឡងីេ]យ OHCHR អតីតអនក"រព័ត៌មនរបស់ ឌឹេខមបូ≤
េដលី ទងំពីររូបបនមិនយល់@ពមេធàីករបងគ ប់ពីមïនbីមូល]g ន ែដលñម@បមមិនឱយសមភ ស

@បជពលរដgេនេខតbរតនគីរ ី  េហយី@តYវបនេចទ@បកន់ជបនbបនទ ប់ថបនញុះញង់អនកេបះ
េឆន តឱយគ@ំទគណបកMសេïងគ ះជតិ (CNRP) ែដលជបកM@បឆងំ។ អតថបទរបស់ពួកេគវភិគពី
ក b̂ ែដលេធàីឱយឃុប៉ំត កq យជឃុែំតមួយគត់េនកនុងេខតbរតនគីរ ី ែដលគណបកM@បជជន មិន
ឈនះេនកនុងករេបះេឆន តឃុ ំកលពីឆន  ំ២០១២។ ភq មៗ បនទ ប់ពីករេចទ@បកន់េលីអនក"រ

ព័ត៌មនទងំពីរនក់េនះ េនែខកញញ  ឆន  ំ២០១៧ កែសត ឌឹេខមបូ≤ េដលី @តYវបនបងខំឱយបិទ
ទà រ បនទ ប់ពីមនករទមទរភq មៗពីរ]g ភិបលឱយបង់@បក់ ៦.៣ ¢នដុ¢q រnេមរកិ កនុងករ
ជប់ជំពក់ពនធ (សូមេមីលែផនក ៤.៤ ខងេ@កម) ។ បទញុះញង់ែដលបនេចទេលីអនក"រ

ព័ត៌មន@តYវបនទមq ក់ កលពីែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២០ បនទ ប់ពីេដីមបណcឹ ងេខតbរតនគិរបីនដក
ពកយបណcឹ ង។ កលពីែខមក8 ឆន ២ំ០២២ ករសេ@មចទមq ក់ករេចទ@បកន់េលីអនក"រ

ព័ត៌មន @តYវបនតមកល់ទុកេ]យ"¢ឧទធរណ៍េខតbតបូងឃមុ។ំ
48 

 
- ករណី េជមស៍ រេីឃតសុន៖ េ¢កេជមស៍ រេីឃតសុន អនក"រព័ត៌មនជនជតិអូï"b លី ែដល

បនេធàីករជអនក"រព័ត៌មន និងជអនកផលិតឯក"រេនកនុង@បេទសកមពុជ^ងំពីឆន  ំ ១៩៩៥ 
មក និងធq ប់8យករណ៍រះិគន់nជញ ធរកមពុជ េ¢ក@តYវបនចប់ខqួនកលពីែខមិថុន ឆន  ំ២០១៧ 
ខណៈែដលកំពុងថតសកមមភពករេឃសននេយបយរបស់គណបកM@បឆងំ។ េនកនុងវេីដអូរ
ែដលផលិតេ]យរ]g ភិបលមុនករេបះេឆន តសកលកលពីែខកកក] ឆន  ំ២០១៨ េ¢ករេីឃតសុន 
@តYវបនេចទ@បកន់ថ ឃុបឃតិដ៏ធំមួយែដលមនេគលបំណងផbួលរលំំរ]g ភិបល។ កលពីៃថង
ទី ៣១ ែខសីñ ឆន ២ំ០១៨ េ¢ក រេីឃតសុន @តYវបន"¢ដំបូង8ជធនីភនំេពញ សេ@មចផbនទ
េទស]ក់ពនធនគររយៈេពល@បមួំយឆន  ំ ពីបទចរកមម ^មម@^៤៤៣ ៃន@កម@ពហមទណí កមពុជ។ 

 
48 កនុងករេឆÄីយតបជåយលកខណ៍អក<រចំេពះរបយករណ៍េនះ រâT ភិបលបនបញជ ក់ថ ករេចទ/បកន់េលីេåក អូន ភព និង
េåក សំបូរ ភីថឺ /តÇវបនទមÄ ក់េចល បនទ ប់ពីបណRឹ ង/បឆងំនឹងពួកេគ/តÇវបនដកេចញេâយេដីមបណRឹ ងកនុងសំណំុេរ£ងេនះ េហយីករ 
តុåករ ៃនបណRឹ ងឧទធរណ៍សេ/មចទមÄ ក់សំណំុេរ£ងេនះ។ 
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េនៃថងទី ២១ ែខកញញ  ឆន  ំ២០១៨ ពីរែខបនទ ប់ពីករេបះេឆន តទូេទ េ¢ក រេីឃតសុន @តYវបន
ផbល់ករេលីកែលងេទសពី@ពះមñកM@ត និង@តYវបនេ]ះែលង។ 
 

- ករណីអួ៊ន ឈិន និងយង សុធរនិ៖  កលពីែខវចិឆិក ឆន  ំ២០១៧ េ¢ក អួ៊ន ឈនិ និង យង សុធរនិ 
@តYវបនចប់ខqួន និងេចទ@បកន់ពីបទផbល់ដល់រដgបរេទសនូវព័ត៌មនបុេរវនិិចឆ័យចំេពះវស័ិយ

ករពរជតិកមពុជ េ@កមម@^ ៤៤៥ ៃន@កម@ពហមទណí 49
។ អនកទងំ២ធq ប់បេ@មីករជអនក8យ

ករណ៍ព័ត៌មនរបស់វទិយុnសីុេសរ ី(RFA) េនកនុង@បេទសកមពុជ និងបន8យករណ៍អំពីបញÇ ដី

ធqី និងសងគម រមួទងំកររេំ¢ភសិទធិមនុសM
50 ។ 

ករចប់ខqួនេនះបនេធàីេឡងីរយៈេពលពីរែខ

បនទ ប់ពីវទិយុnសីុេសរ ី @តYវបនបងខំឱយបិទករយិល័យរបស់ខqួនេនកនុង@បេទសកមពុជ បនទ ប់ពី
សមព ធ លកខខណí ែផនករដgបល និងត@មYវករបង់ពនធ(សូមេមីលខងេ@កម ែផនកទី ៤.៤) ។ កល
ពីែខមីន ឆន  ំ២០១៨ អនក"រព័ត៌មនទងំពីរ@តYវបនេចទ@បកន់ បែនថមេទîតពីបទផលិត េរõង
nសnភស េ@កមម@^ ៣៩ ៃនចបប់សcីពីករបïងក បអំេពីជួញដូរមនុសM និងអំេពីេធàីnជីវកមម
ផqូវេភទ។ េ@កយពីឃុខំqួនេ]យគម នករជំនំុជ@មះអស់រយៈេពលជង ៩ែខ ពួកេគ@តYវបនេ]ះ
ែលងឱយេនេ@កឃុ ំកលពីែខកញញ  ឆន  ំ២០១៨។ កលពីែខតុ¢ ឆន  ំ២០១៩ "¢ដំបូង8ជ

ធនីភនំេពញ បនសេ@មចមិន@បកស"ល@កម បុ៉ែនb@តYវបញជូ នសំណំុេរõងេនះ@តឡប់េទេច@កម

េសីុបសួរវញិ េដីមបេីធàីករេសីុបអេងកតបនb។ កលពីែខតុ¢ ឆន  ំ២០២០ តុ¢ករកំពូលបន@ចន

េចលបណbឹ ងឧទធរណ៍របស់អនក"រព័ត៌មនទងំពីររូប ែដលបនពយយមបដិេសធដីកេដីមបី

េសីុបអេងកតករណីរបស់ពួកេគេឡងីវញិ។ មិនមនករវវិឌµបែនថមេទîតកនុងករណីេនះេទ េហយី
សិទធិអនក"រព័ត៌មនទងំពីរកនុងករទទួលបន"វនករកត់កbី នឹងnច@តYវបនរេំ¢ភបំពន 
េនេពលករកត់កbីរបស់ពួកេគ@តYវបនពនយេពល។

51 
៤២. ខណៈែដលម@^ ៤៩៧ ៃន@កម@ពហមទណí ែចងថ បទេលមីសញុះញង់ "@ប@ពឹតb^មផqូវ"រព័ត៌មន @តYវ
សថិតេនេ@កមបទបបញញតbិៃនចបប់សbីពីរបប"រព័ត៌មន”  បទបបញញតbិេនះ@តYវបនេមីលរលំងេ]យnជញ ធរតុ¢ករ 
ែដលេ@ចីនយក  បទបបញញតbិញុះញង់កនុងករណីែដលពក់ព័នធនឹង@បព័នធផMពàផáយ រមួទងំកនុងករណីដូចខង

េ@កម៖  
 
- ករណី 8៉ត់ រត័ន មុននី៖ កលពីែខធនូ ឆន  ំ២០១៨ េ¢ក 8៉ត់ រត័នមុនី ែដលបេ@មីករឱយ@បព័នធផMពàផáយ
រដgរុសMុ ីRussia Today េលីភពយនbឯក"រសbីពីករជួញដូរផqូវេភទកុមរេនកមពុជ  @តYវបនចប់

 
49 វទិយុvសីុេសរ ី«តុåករកំពូលកមពុជ /ចនេចលសំេណីរបស់អតីតអនកយកព័ត៌មនវទិយុvសីុេសរ ីកនុងករទមÄ ក់ករេចទ/បកន់ពីបទ
ចរកមម” ៃថងទី ២៧ ែខតុå ឆន  ំ២០២០។ https://www.rfa.org/english/news/cambodia/probe-10272020161213.html។ 
50  /កíម/បឹកìសិទធិមនុស< “ករយល់េឃញីែដលអនុម័តេâយ/កíមករងរសRីពីករឃុខំÄួនNមអំេពីចិតR េនសម័យ/បជំុទី ៨៤ របស់ខÄួន 
ៃថងទី ២៤ ែខេមr ដល់ៃថងទី ៣ ែខឧសភ ឆន  ំ២០១៩។ មតិេលខ ៣/២០១៩ ទក់ទងនឹង អួ៊ន ឈនិ និង យង សុធរនិ (កមពុជ)”, 
A/HRC/WGAD/2019/3, ៃថងទី ២៩ ែខឧសភ ឆន  ំ២០១៨, ទំព័រ ២។ 
51 កនុងករេឆÄីយតបជåយលកខណ៍អក<រចំេពះរបយករណ៍េនះ រâT ភិបលបនបញជ ក់ថ ករចប់ខÄួនេåក អួ៊ន ឈនិ និងេåក 
យង សុធរនិ «មិនែមនជកររតឹតបតិេសរភីពrរព័ត៌មន ឬេធöីទុកខបុកេមនញអនកrរព័ត៌មនេនះេទ» បុ៉ែនRជលទធផលៃនករេចទ
/បកន់ពីបទផRល់ព័ត៌មនដល់រដTបរេទស និង ជពិេសស េធöីឱយខូចដល់វស័ិយករពរជតិៃន/ពះ[ជ\ច/កកមពុជ។ 
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ខqួនេន@បេទសៃថ េហយីបងខំឱយ@តឡប់មកកមពុជវញិ េ]យែផôកេលីសំេណីផqូវកររបស់រ]g ភិបល។   
មុននី @តYវបនេចទ@បកន់ពីបទញុះញង់ឱយមនករេរសីេអីង េ@កមម@^ ៤៩៦ ៃន@កម@ពហមទណí  
េចទ@បកន់ថ  ករ8យករណ៍អំពីករជួញដូរផqូវេភទេនកមពុជរបស់ គត់បនេធàីឱយខូចេករ b ±
េឈម ះ@បេទសកមពុជ និងេធàីឱយ@បជជនេមីលងយ ឬេរសីេអីងមកេលី@បេទសកមពុជ។  កលពីែខ
មិថុន ឆន ២ំ០១៩ "¢ដំបូង8ជធនីភនំេពញបនកត់េទសេ¢ក មុននីឱយជប់ពនធនគរពីរឆន ។ំ 
េ@កយពីបនបញច ប់ករកត់េទសេនែខធនូ ឆន  ំ ២០២០ មុននី@តYវបនេ]ះែលងេហយីបនេភîស
ខqួនេចញពី@បេទសកមពុជ។

52 
 
- ករណី រស់ សុឃិត៖ កលពីៃថងទី ២៥ ែខមិថុន ឆន  ំ២០២០ រស់ សុឃតិ "ថ បនិកកែសតឯក8ជយ 
ជតិែខមរ @តYវបនចប់ខqួនពីបទបេងÇ ះ"រជេ@ចីនេលីទំព័រេហàសបុ៊កផទ ល់ខqួន ែដលរះិគន់nជញ ធរ
កមពុជ រមួទងំនយករដgមïនbី។ អនក"រព័ត៌មនរូបេនះ@តYវបនេចទ@បកន់ពីបទញុះញង់បងកឱយ

មនករបត់ស?b ប់ធន ប់សងគម េ@កមម@^ ៤៩៤ និង ៤៩៥ ៃន@កម@ពហមទណí ។53 កលពីៃថង
ទី ១១ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០២០ សុេខត @តYវបនផbនទ េទស]ក់ពនធនគររយៈេពល ១៨ ែខ និង
ពិន័យជ@បក់ចំនួន ២ ¢នេរîល។ េ¢ក@តYវបនេ]ះែលងេនចុងែខធនូ ឆន  ំ២០២១ េ@កយពី
បញច ប់ករអនុវតbជប់ពនធនគរ។

54 
 

៤៣. ចបប់@កម@ពហមទណí គឺ  @តYវបនេ@បី@បស់េ]យតុ¢ករកនុងករណីពក់ព័នធនឹង@បព័នធផMពàផáយ   អស់រ
យៈេពលជេ@ចីនឆន  ំ េហយីចប់^ងំពីមនចបប់សcីពីករ@គប់@គងករឆqង8ល]លៃនជំងឺកូវដី-១៩មក មន

និនន ករថមីមួយបនេលចេចញេឡងីជមួយនឹងបទបបញញតbិទងំេនះ ែដលកំពុង@តYវបនេ@បី@បស់រតឹតបតឹ លំហកនុង
@បព័នធផMពàផáយែដលកំពុងដំេណីរករេនកនុង@បេទសកមពុជ។ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសMមន@ពzយបរមភ

ចំេពះករេ@បី@បស់ ចបប់@ពហមទណí  និងរដgបបេវណី@បឆងំនឹងអនក"រព័ត៌មន និងអនកករពរសិទធិមនុសM ក៏ដូច
ជករយយ ីនិងករបំភិតបំភ័យយ៉ងទូលំទូ¢យេលី សកមមជនេ@បី@បស់អីុនធឺណិត រមួទងំអំឡុងេពលៃនករ
េបះេឆន តឆន ២ំ០១៨ និងេនេពលពួកេគ រះិគន់ករេ]ះ@"យរបស់រ]g ភិបលចំេពះករ8តតបតៃនជំងឺកូវដី-
១៩។ គណៈកមម ធិករបនកត់សមគ ល់េ]យមនករ@ពzយបរមភថ បទេលមីស@ពហមទណí មួយចំនួនែដលមនេន

 
52 កនុងករេឆÄីយតបជåយលកខណ៍អក<រចំេពះរបយករណ៍េនះ រâT ភិបលបនបញជ ក់ថ េåក [៉ត់ រត័ន មុននី“បនផលិត និង
ផ<ពöផìយវេីដអូឯកrរមិនពិតមួយ ែដលមនចំណងេជីងថ ‘ជីវតិ៖ មR យខញុ ំលក់ខញុ ំ’ ែដលេធöីឲយប៉ះពល់ដល់កិតRិយស េសចកRីៃថÄថនូរ វបប
ធម៌ /បៃពណី និងករេចទ/បកន់មិនសមេហតុផលថកមពុជជ/បេទសមួយែដលមនមR យលក់/ពហមចររីបស់កូនៗ”។ 
53 ម"សននិបត / /កíម/បឹកìសិទធិមនុស< "មតិែដល/តÇវបនអនុម័តេâយ/កíមករងរសRីពីករឃុខំÄួនេâយបំពន េនសម័យ/បជំុេលីក
ទី ៩២ េនៃថងទី ១៥ ដល់ៃថងទី ១៩ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០២១។ មតិេលខ ៧៥/២០២១ ទក់ទងនឹងករណី រស់ សុឃតិ (កមពុជ) " , 
A/HRC/WGAD/2021/75, ៃថងទី ២៧ ែខមក[ ឆន  ំ២០២២, ទំព័រ ២។ 
54 េនកនុងករេឆÄីយតបជåយលកខណ៍អក<រ ចំេពះរបយករណ៍េនះ រâT ភិបលបនបញជ ក់ថ រស់ សុឃតិ “មនេចតនv/កក់កនុងករ
ផ<ពöផìយព័ត៌មនមិនពិត ញុះញង់ និង/បមថ េដីមបបីេងកីតកំហងឹrធរណៈេដីមបផីល/បេយជន៍ផទ ល់ខÄួន” េហយី “បនឆÄងកត់/ពំ
ែដនៃនសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ”។  
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កនុង@កម@ពហមទណí  និងកនុងចបប់សbីពីទូរគមនគមន៍ រមួមនបទបរñិរេករ b ± ញុះញង់ និង@បមថ@ពះមñកM@ត ជ
េរõយៗ@តYវបនេ@បី@បស់េដីមបរីតឹតបតិេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ែដលមិនសមម@ត និងហួសេហតុេពក។55 

 
៤៤. ចប់^ងំពីចបប់ជំងឺកូវដី-១៩ ចូលជធរមនមក ចបប់េនះ@តYវបនេ@បី@បស់កនុងករណីែដលមនករ

ទក់ទងជមួយអនក"រព័ត៌មន និងអនកករពរសិទធិមនុសM។ កនុងករណីមួយ អនកយកព័ត៌មនរបស់ព័ត៌មនទន់
េហតុករណ៍  កនុង@ស°កៃនេខតbេសîម8ម @តYវបនចប់ខqួនេនេខតbបត់ដំបង កលពីៃថងទី ១៤ ែខកកក] ឆន  ំ
២០២១ េហយី@តYវបនេចទ@បកន់េ@កមចបប់កូវដី-១៩ ពីបទ88ងំករអនុវតbវធិនករបងក រជំងឺកូវដី-១៩
(សូមពិនិតយ កថខណí  ៣៨)។ ចបប់សbីពីជំងឺកូវដី-១៩ ក៏@តYវបនnជញ ធរេ@បី@បស់ជវធិនករ េដីមបលុីប
បំបត់កូដកមមរបស់បុគគលិកេនកសីុណូ?ñគ េវលីដ៍ េហយីយ៉ងេñច?ស់សមជិកសហជីព និងសកមម
ជន ៣៥ នក់ ែដល@តYវបនចប់ខqួនចប់^ងំពីកូដកមម ែដលចប់េផbីមេនែខធនូ ឆន  ំ ២០២១ @តYវបនេចទ
@បកន់ពីបទ88ងំករអនុវតbវធិនករបងក រ េនកនុងចបប់សbីជំងឺកូវដី-១៩។ ïសbីជកូដករបួននក់េផMងេទîតក៏
@តYវបនតុ¢ករេចទ@បកន់ដូចគន ែដរ បុ៉ែនbមិន@តYវបនចប់ខqួនេទ។ ករអនុវតbវធិនករបងក រជំងឺកូវតី ១៩ក៏
ជេហតុផលករចប់ខqួននិងឃុឃំងំកូដករ ែដលភគេ@ចីនជïសbី។ គិត@តឹមែខឧសភ ឆន  ំ២០២២ OHCHR 
បនចង@កងជឯក"រទុកមនកូដករចំនួន ៤,៣២៣ នក់ែដល@តYវបនឃុខំqួនែដលភគេ@ចីនជïសbី។  
 

៤.២. េសរYZពពីSរ7តlតពិនិត<m 
 

៤៥. ទ@មង់េផMងៗគន ៃនកររតិតបតិេលី"រព័ត៌មនមួយចំនួន @តYវបនចង@កងជឯក"រ េនកនុង@បេទសកមពុ
ជ កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំងេ@កយេនះ  ។ ទ@មង់ទូេទមួយ និងងយេមីលេឃញីបំផុត គឺករ@បប់អនក"រ

ព័ត៌មន ឬ@បព័នធផMពàផáយនូវអàីែដលពួកេគnច និងមិនnចផMពàផáយបន។ ទិននន័យបនពី ករសទង់មតិ
េ]យ OHCHR កលពីឆន  ំ២០២២ រកេឃញីថ  ៦០% (បុរស ១៥ នក់ និងïសbី ៦ នក់) បននិយយថ 
ពួកេគបន@បឈមមុខនឹងករគំ8មកំែហងេ]យពកយសំដីទក់ទងនឹងករងររបស់ពួកេគ។ េនះ8ប់បញចូ ល

ទងំករណីែដលអនក"រព័ត៌មនទក់ទងេទមïនbីរ]g ភិបលេដីមបកីរដក@សង់ពកយសមcី ឬករេឆqីយតបេលី

បញÇ ជក់¢ក់?មួយ េហយីេពលខqះអនក"រព័ត៌មន @តYវទទួលបនករ@ពមន ឬករគំ8មកំែហងពីមïនbី 
ែដលកនុងករណីខqះ បនេ@បីភ"មិនសមរមយ និង/ឬ@បមថ។ ឧទហរណ៍ជក់¢ក់មួយ ែដល អនក"រព័ត៌មន ក់

បនែចករែំលក ដល់ OHCHR កមពុជ កលពីែខធនូ ឆន  ំ២០២១  អំពីករគំ8មកំែហងេ]យពកយសំដីរបស់មïនbី
ជន់ខពស់រ]g ភិបលមកេលីខqួន េ]យគ@មមថ "កំុផáយព័ត៌មន?មួយែដលរះិគន់រ]g ភិបលកមពុជ"។ អនក
"រព័ត៌មនមន ក់េទîតបន@បប់ OHCHR កមពុជ កលពីែខមក8 ឆន  ំ២០២២ ថ គត់បនទទួល"រពីមïនbី

មន ក់^មរយៈកមមវធីិេផញី"រ "@បយត័នជមួយនឹងករេចញព័ត៌មន" បនទ ប់ពីគត់បនេទេមីលទី^ងំជេមq ះដីធqី
កនុងទី@ក°ងភនំេពញមួយកែនqង។  

 
៤៦. េទះបីជ@បកសេលខ ១៧០  និងអនុ@កឹតយសbីពី@ចកទà រអីុនធឺណិតជតិមិនបនេផb តសំខន់េទេលី

@បព័នធផMពàផáយក៏េ]យ ក៏ ឯក"រចបប់  ទងំេនះnចបងកឱយមនផលប៉ះពល់អវជិជមន េទេលីេសរភីពៃន

 
55 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស< េសចកRីសននិâT ន ែខមីន ឆន ២ំ០២២(CCPR/C/KHM/CO/3). 
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ករបេញចញមតិ និងេសរភីព"រព័ត៌មន ។ ឯក"រចបប់  ទងំពីរផcល់អំ?ចយ៉ងទូលំទូ¢យដល់រ]g ភិប

លេដីមប@ីតzតពិនិតយករបេញចញមតិ^មរេបîបែដលñក់ដូចជលôហួសពីអàីែដល@តYវបនអនុញញ ត េ]យម@^ 
១៩ (៣) ៃន ICCPR ែដល ផbល់បរយិកសែដល "ថ ប័នរដgnចេ@បី សិទធិអំ?ចកនុងករ@តzតពិនិតយករ

បេញចញមតិ និងករេចញផáយែដល@តYវបនេមីលេឃញីថ nចបងកបញÇ  ឬករ88ងំ?មួយ។ ។  
 

៤៧. កនុងអំឡុងេពលេបះេឆន តជតិ កលពីឆន  ំ២០១៨ @កសួងព័ត៌មនបនបញជ ឱយ@ក°មហុ៊នផcល់េសúអីុនធឺ
ណិត បិទេគហទំព័ររបស់ប?b ញ"រព័ត៌មនឯក8ជយ ឬេគហទំព័រព័ត៌មនចំនួន ១៥ រមួទងំេគហទំព័ររបស់
គណៈបកMសេïងគ ះជតិ (CNRP) និង"រព័ត៌មនធំ ៗ ដូចជ វអូីេអ (VOA-Voice of America)  សំេឡង
@បជធិបេតយយ វអូីឌី(VOD) និង វទិយុnសីុេសរ ី េ]យបញជ ក់ថ @បព័នធផMពàផáយទងំេនះបន “ ដក@សង់
@បភពែដលរខំនដល់ករេបះេឆន ត និងេនបរេទស” េ]យរេំ¢ភេលីចបប់េបះេឆន តរបស់@បេទស។

56 បទ
បញជ េនះជកររេំ¢ភយ៉ងចបស់េលីម@^ ១៩ ៃន ICCPR ក៏ដូចជចបប់កនុង@បេទសកមពុជ សcីពីករេបះ
េឆន តេ@ជីសេរសីតំ?ង8ïសb ែដលមិនផbល់មូល]g នស@មប់ករបិទេគហទំព័រ េនកនុងកលៈេទសៈែបបេនះ
េឡយី េ]យបញជ ក់ថ មនែតគណបកMនេយបយបុ៉េ?™ ះ ែដល@តYវបនñមឃត់មិនឱយេធàីយុទធនកររយៈ

េពល ២៤ េម៉ង មុនៃថងេបះេឆន ត។ @បកសេលខ ១៧០ និងអនុ@កឹតយសbីពី@ចកទà រអីុនធឺណិតជតិ ែដលមន
ចំណុចមួយចំនួនែដលnចផbល់ភព@សបចបប់ដល់  ករបិទេគហទំព័រ រមួទងំប?b ញព័ត៌មន ែដលបងកេធàីឱយ
មនករភ័យខq ចចំេពះករបិទករបេញចញមតិ និងករ8យករណ៍រះឹគន់នន។       គណៈកមម ធិករសិទធិ

មនុសMមនករ@ពzយបរមភ ចំេពះរបយករណ៍ៃនករបិទ@បព័នធផMពàផáយជតិ និងអនbរជតិជេ@ចីន និងករ
បិទេគហទំព័រែដលរះិគន់រ]g ភិបល។ គណៈកមម ធិករបនផcល់អនុ"សន៍ឱយរ]g ភិបលកមពុជពិនិតយ និងែក
ស@មzលចបប់បចចុបបនន និងមិនទន់សេ@មចរបស់ខqួន រមួទងំអនុ@កឹតយសbីពី@ចកទà រអីុនធឺណិតជតិ និងវេិ"ធន

កមមចបប់សbីពីរបប"រព័ត៌មន និងេសចកbី@ពងចបប់សbីពីឧ@កិដgកមមអីុនធឺណិត និងសិទធិទទួលបនព័ត៌មន 
េដីមបេីជîសúងករេ@បីពកយមិនចបស់¢ស់ និង កររតឹបនbឹងែដលមនន័យទូលំទូ¢យ។ គណៈកមម ធិករសិទធិ

មនុសMបនផbល់អនុ"សន៍បែនថមេទîតដល់រ]g ភិបលកមពុជ កនុងករធនថ ករបេងកីត និងករអនុវតbចបប់
របស់ខqួន រមួទងំអនុ@កឹតយនន កររតឹបនbឹងេលីករអនុវតbេសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងសមគម អនុេ¢ម

^មលកខខណí ៃនម@^ ១៩ (៣) និង ២២ ៃនកតិកសញញ អនbរជតិ។57 
 

៤.៣. លទ@ZពទទួលTនព័ត៌IនេnយេសរY 
 

៤៨. អនក"រព័ត៌មនេនកនុង@បេទសកមពុជបនេលីកេឡងីថ ពួកេគកំពុងេធàីករេនកនុងបរយិកសែដល

កន់ែតមនកររតឹបនbឹង ែដលករលំបកមួយ ជពិេសសេនះ គឺលទធភពកនុងករទទួលបនព័ត៌មនពី @បភព
"ធរណៈ។ េនេពលែដលnជញ ធរបនអនុម័តចបប់ែដលñក់ដូចជ88ងំដល់សិទធិេសរភីពៃនករបេញចញមតិ  
 បុ៉ែនb  @កបខ័ណí ចបប់ែដលែដលអនុញញ តឱយអនក"រព័ត៌មន និងបុគគលិក"រព័ត៌មនទទួលបនព័ត៌មនផqូវករ

 
56 សុ៊ន \រនិ និង អូន េឈងេប៉ “រâT ភិបលបញជ ក់ពីករបិទេគហទំព័រព័ត៌មនឯក[ជយ ១៥ េâយ ‘ករផ5 ច់”, Voice of America, 
ៃថងទី ២៨ ែខកកកâ ឆន  ំ២០១៨។ 
57 អនុ$សនែ៍ខមីនរបសគ់ណៈកមម ធិករសិទធិមនុស: ឆន ២ំ០២២(CCPR/C/KHM/CO/3). 
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@តYវបនបនយរេពលកនុងករបញច ប់េទវញិ។ បរយិកសៃនកររតឹតបតឹខqួនឯងកនុងករបេញចញមតិ ែដលមនេន
កនុង@បេទស  និងែដលបនពិពណ៌នខងេលី បនេកីតេឡងីេទេលីបុគគលេផMងេទîត េ@កពីអនក"រព័ត៌មន  
េហយីរមួមនទងំអនកែដលជ@បភពព័ត៌មនរបស់ អនក"រព័ត៌មន ផងែដរ។ OHCHR កមពុជបនេធàីករ
សមភ សន៍អនក"រព័ត៌មនមន ក់ កលពីែខមក8 ឆន  ំ២០២២ បននិយយថ úកន់ែតពិបកកនុងករនិយយេទ

កន់@បភពព័ត៌មនេ]យបនពនយល់ថ "េនេពលែដលខញុ ំទូរសពទេទកន់អនកវភិគនេយបយ  ឬអនកដឹកនអំងគ
ករមិនែមនរ]g ភិបល េដីមបែីសàងរកករអ ថ̂ ធិបបយរបស់ពួកេគេលីករអភិវឌµសងគម ឬនេយបយ ជញឹក
ញប់ខញុ ំ@តYវបនេគ@បប់ថ ពួកេគមិនñ៊នកនុងករបេញចញមតិេទ េ]យខq ចករគំ8មកំែហង និងករសងសឹក»។ 
េនេពលេធàីកិចចសមភ សន៍ជមួយអនក"រព័ត៌មនេនកនុង@បេទសកមពុជ មនអនក"រព័ត៌មនជេ@ចីនេលីកេឡងី

ថ ពួកេគកំពុងេធàីករេនកនុងបរយិកសកន់ែតពិបក និងមនករ@បឈម ជពិេសសអàែីដលលំបកខq ងំេនះគឺ 
ករទទួលយកព័ត៌មនពី@បភព"ធរណៈ។ 
  
៤៩. េយង^មអងគករយូេណសកូ @កបខ័ណí េគលនេយបយសbីពីសិទធិទទួលបនព័ត៌មន@តYវបន@ពងរចួ

េហយីកលពីឆន  ំ២០០៧ បុ៉ែនbមិន@តYវបនបញជូ នេទរដgសភ ឬទីសbីករគណៈរដgមïនbី េដីមបពិីភកá និងអនុម័ត
េឡយី។

58 កលពីឆន  ំ២០១០ និង ២០១២ េសចកbី@ពងចបប់@តYវបន]ក់ជូនរដgសភេ]យសមជិកសភ
មន ក់មកពីគណបកMសេïងគ ះជតិ បុ៉ែនb@តYវបន@ចនេចលទងំពីរេលីក េហយីេសចកbី@ពងចបប់បែនថមេ]យ
អងគករសងគមសីុវលិ (ឧទហរណ៍ ចបប់គំរូសbីពី A2I) ក៏ប8ជ័យកនុងករទទួលបនករចប់nរមមណ៍ពីnជញ ធរ

ផងែដរ។ រ]g ភិបលបន “បងÇ ញពីបំណង យ៉ងមុតមកំនុងករ^ក់ែតងចបប់ថមី េ]យគិតគូរពី@កបខណí េគល
នេយបយឆន  ំ ២០០៧ និងេដីមបចីប់េផbីមដំេណីរករ^ក់ែតងចបប់ែដលមនករចូលរមួ។”59 កលពីឆន  ំ
២០១៤ ដំេណីរករេរîបចំេសចកbី@ពងចបប់ែដលមនករចូលរមួពិេ@គះេយបល់ៃនចបប់សbីពីសិទធិទទួលបន

ព័ត៌មន @តYវវបនផbួចេផbីមេឡយី េហយី@ក°មករងរបេចចកេទស@តYវបនបេងកីតេឡងីែដលរមួមនតំ?ងមកពី

@កសួងពក់ព័នធរបស់រ]g ភិបល អងគករសងគមសីុវលិ ក៏ដូចជអងគករយូេណសកូ និង OHCHR។ @ក°មករងរ
បេចចកេទស ជួបគន ជេរîង8ល់ពីរែខមbង កនុងរយៈេពលបួនឆន េំដីមបពិីភកáេលីេសចកbី@ពងចបប់េនះ។

60 រ]g ភិបល 
ក៏បនបេងកីតគណៈកមមករអនbរ@កសួង េ]យមនអនុ@កឹតយ មនnណតbិពិភកá និងបញជូ នចបប់េនះេទ   
ទីសbីករគណៈរដgមïនbី។

61  
 

 
58 អងគករយូេណសកូ “ករេធöីករេឆព ះេទរកចបប់សRីពីសិទធិទទួលបនព័ត៌មនេន/បេទសកមពុជ៖ ករភជ ប់រâT ភិបលេទនឹង/បជពលរដT 
ស/មប់ករបេងកីតចបប់ែដលមនករចូលរមួ ឆន  ំ២០១៤-២០១៧។ ឧបសមព័នធ ១”  
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://a2i.info.gov.kh/html/image/project_doc/A2I-Project-Document-
Shareable.pdf.  
59 អងគករយូេណសកូ “ករេធöីករេឆព ះេទរកចបប់សRីពីសិទធិទទួលបនព័ត៌មនេន/បេទសកមពុជ៖ ករភជ ប់រâT ភិបលេទនឹង/បជពលរដT 
ស/មប់ករបេងកីតចបប់ែដលមនករចូលរមួ ឆន  ំ២០១៤-២០១៧។ ឧបសមព័នធ ១”។ 
60 អងគករយូេណសកូ “ករេធöីករេឆព ះេទរកចបប់សRីពីសិទធិទទួលបនព័ត៌មនេន/បេទសកមពុជ៖ ករភជ ប់រâT ភិបលេទនឹង/បជពលរដT 
ស/មប់ករបេងកីតចបប់ែដលមនករចូលរមួ ឆន  ំ២០១៤-២០១៧"។ េមីលផងែដរ៖ /កសួងព័ត៌មន, "អំពី A2i" , ករទទួលបនព័ត៌មន
, http://www.a2i.info.gov.kh/html/about.html។  
61 /កសួងព័ត៌មន, “អំពី A2i”, ករទទួលបនព័ត៌មន”, http://www.a2i.info.gov.kh/html/about.html។ 
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៥០. បនទ ប់ពីករ^ក់ែតង និងពិេ@គះេយបល់អស់រយៈេពលជេ@ចីនឆន  ំ េសចកbី@ពងចបប់សbីពីសិទធិទទួល
បនព័ត៌មន@តYវបន]ក់ជូនេ]យ@កសួងព័ត៌មនេទកន់រដgសភ កលពីឆន  ំ ២០១៩ បុ៉ែនbករឆqងកត់
ដំេណីរករៃនអងគនីតិបញញតbិមនករពនយរេពលេ]យ"រជំងឺ8តតបតកូវដី១៩។

62 រដgមïនb@ីកសួងព័ត៌មនបន
បញជ ក់ថ ខqឹម"រៃនេសចកbី@ពងេនះគឺ@សប^មសbង់]រអនbរជតិ និងរដgធមមនុញញកមពុជ @សបេពលែដលមន
ករ@បកសថ េសចកbី@ពងចបប់សbីពីសិទធិទទួលបនព័ត៌មនបនេ@តîមរចួជេ@សច េដីមបពិីនិតយេនកនុងែខតុ¢ 
ឆន  ំ២០១៩។ 63   អនកនពំកយ@កសួងព័ត៌មនក៏បនេលីកេឡងីថ េសចកbី@ពងចបប់េនះ បនបញចូ លនូវមតិ
េយបល់ និងអនុ"សន៍ែដល@បមូលបន^មរយៈដំេណីរករពិេ@គះេយបល់ជេ@ចីន"រជមួយអងគករ

សងគមសីុវលិ និងអងគករសហ@បជជតិ។  
 
៥១. កលពីដំ?ច់ឆន  ំ២០២១ រ]g ភិបលបន@បកសថករអនុម័តចបប់េនះនឹង@តYវបនពេនq∂ន។ អនកនំ
ពកយ@កសួងព័ត៌មនបនបញជ ក់ថ េសចកbី@ពងចបប់េនះកំពុងសថិតេ@កមករ@តzតពិនិតយជមួយអនកជំនញែផនក
ចបប់ េហយីករែកស@មzលបទបបញញតbិមួយចំនួន@តYវបនេធàីេឡងី@សប^មបរបិទសងគម-វបបធម៌ៃន@បេទសកមពុជ 
ក៏ដូចជ^ម@កម@ពហមទណí កមពុជ។

64 េ@កយពីពិនិតយ និងបញជ ក់ពី@កសួងយុតbិធម៌ េសចកbី@ពងចបប់េនះនឹង
@តYវបញជូ នេទទីសbីករគណៈរដgមïនbីេដីមបអីនុម័ត។ 
 
៥២. េនកនុងរបយករណ៍ចុះៃថងទី ៤ ែខសីñ ឆន  ំ២០២០ អគគេលខធិករអងគករសហ@បជជតិបនេលីកទឹក
ចិតcដល់រ]g ភិបលកមពុជ “កនុងកធនថ អនុ"សន៍ែដលេសនីេឡងីេ]យទីភន ក់ងរ និងភគីពក់ព័នធរបស់អងគករ
សហ@បជជតិ @តYវបន]ក់បញចូ ល េដីមបបំីេពញឱយបន@គប់@គន់^មេគលបំណងៃនចបប់” ខណៈេពល

ែដលសងកត់ធងន់េលី “កងàះវឌµនភពកនុងករែសàងរកដំេ?ះ@"យបញÇ សិទធិមនុសMសំខន់ៗែដលេលីកេឡងី

េ]យអងគករសងគមសីុវលិ»។65 ថមីៗេនះ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសMកលពីែខមីន ឆន  ំ ២០២២បនសំុករ
ពនយល់ អំពីលទធភពែដលេសចកbី@ពងចបប់េនះនឹងេធàីឱយមនករ@តzតពិនិតយឯក8ជយេលីបទបបញញតbិ@បព័នធផMពà
ផáយ។  េ]យែឡកករេឆqីយតបរបស់គណៈ@បតិភូកមពុជបនមនលកខណៈ ទូលំទូ¢យ ថចបប់េនះ@តYវបន
បេងកីតេឡងីេដីមបកីរពរ"ធរណជនពីខqឹម"របំពន និងមិនសមរមយ ដូចជ^មអីុនធឺណិត ករេលងែលបង

 
62 ឃួន \រមី, “រâT ភិបលនិយយថ េសចកRី/ពងចបប់សRីពីសិទធិទទួលបនព័ត៌មន ពនយរេពលេâយrរជំងឺ[តតបតកូវដី១៩” ”, 
CamboJA, ៃថងទី ៦ ែខមក[ ឆន  ំ២០២១។ 
63 េព/ជ សុធរ ី “ចបប់សRីពីសិទធិទទួលបនព័ត៌មន/សបNមសRង់âរ៖ រដTមôនRី», Khmer Times, ៃថងទី ៩ ែខតុå ឆន  ំ ២០១៩ 
https://www.khmertimeskh.com/50649227/information-access-law-in-line-with-standards-minister/។  
64 ស សុជតិ “េសចកRី/ពងចបប់សRីពីសិទធិទទួលបនព័ត៌មនេនកនុងដំ\ក់កលចុងេ/កយ និង/តÇវបនពេនÄ™ន”, Khmer Times, ៃថង
ទី ៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០២១ https://www.khmertimeskh.com/50965262/information-access-draft-law-in-final-stage-and-
to-be-expedited/។  
65 ម"សននិបត//កíម/បឹកìសិទធិមនុស<៖ «តួនទី និងសមិទធិផលរបស់ករយិល័យឧតRមសនងករអងគករសហ/បជជតិទទួលបនទុក
សិទធិមនុស<កនុងករជួយរâT ភិបល និង/បជជនកមពុជ កនុងករេលីកកមពស់ និងករពរសិទធិមនុស<។ របយករណ៍របស់អគគេលខធិករ”, 
A/HRC/45/56, ៃថងទី ៤ ែខសី" ឆន  ំ២០២០, កថខណu  16។ 
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សីុសង និងរូបភពnសnភស” េហយីថ េសចកbី@ពងចបប់េនះ “េនែតសថិតេ@កមករពិភកá េហយីúេលõន
េពកកនុងករេធàីអ ថ̂ ធិបបយេលីេសចកbី@ពងេនះ”។66 
 
៥៣. េទះបីជ@បកសពីភពសកមមៃនករអនុម័តចបប់មនសនទុះកនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំងេ@កយេនះក៏

េ]យ ខqឹម"រៃនេសចកbី@ពងេនះេធàីឱយមនករ@ពzយបរមភគួរឱយកត់សមគ ល់។ ។ ម@^ ៣ និង ៤ ៃនេសចកbី
@ពងចបប់បចចុបបនន បនកំណត់@បេភទព័ត៌មនែដលសថិតេនេ@កមចបប់ ក៏ដូចជ"ថ ប័នែដលនឹង@តYវទទួលឥទធិ
ពលពីចបប់។ ករ@ពzយបរមភេសមីគន មួយដេទîតែដរ គឺកងàះេលីកិចចករពរអនក8យករណ៍ េនកនុងម@^ ២៤ ៃន
េសចកbី@ពងចបប់េនះ។ េនកនុងរបយករណ៍ឆន  ំ ២០២១ របស់របស់អគគេលខធិករែថqងេទកន់@ក°ម@បឹកá
សិទធិមនុសM អគគេលខធិករបនគូសបញជ ក់ពីកងàល់េនកនុងអតថបទៃនេសចកbី@ពងចបប់ចុងេ@កយបំផុត េ]យ
កត់សមគ ល់ថ "េសចកbី@ពងបចចុបបននមិនបនបេងកីតគណៈកមមករព័ត៌មនឯក8ជយ ឬ"ថ ប័នរដgបលជំនញ
េដីមប@ីតzតពិនិតយករអនុវតbចបប់ េហយីមិន8ប់បញចូ លនីតិវធីិបណbឹ ងឧទធរណ៍@គប់@គន់េនះេទ។”67  
 
៥៤. ជមួយនឹងករពនយរេពលមbងេហយីមbងេទîតៃនករអនុម័តចបប់េនះ តថភពេនកនុង@បេទសកមពុជនេពល
បចចុបបននមិនមន មេធយបយ]ក់កំហតិ ឱយ"ថ ប័នរដgផMពàផáយព័ត៌មនដល់"ធរណជន ឬ@បព័នធផMពàផáយ
េទ។ ករទទួលបនព័ត៌មន កនុងេគលបំណង ឬេចតនែបប?ក៏េ]យ គឺែផôកេលី @បព័នធ@បតិបតbិករផMពàផáយ
ព័ត៌មនរបស់រ]g ភិបលែដលជអនកកន់កប់ព័ត៌មន ជជងអនុវតbេទ^មលកខខណí ត@មYវៃនករផcល់ព័ត៌មន។ 
បទពិេ"ធន៍ទក់ទងនឹងករផMពàផáយពីជំងឺកូវដី-១៩ ផbល់នូវឧទហរណ៍ដ៏លôមួយែដលបងÇ ញពី"រៈសំខន់

កនុងករមន  តមq ភព និងករែចករែំលកព័ត៌មន  ។ អស់រយៈេពលជេ@ចីនែខ ជពិេសសេនេពលែដល ករណី
វជិជមន ៃនកូវដី ១៩េនកនុង@បេទសកមពុជេនទបេពញមួយឆន  ំ២០២០ និងេដីមឆន  ំ២០២១ @កសួងសុខភិបល
កមពុជបនផbល់ទិននន័យែបកែចកអំពីករណីវជិជមនេនេខតbនីមួយៗ បុ៉ែនbេនែខឧសភ ឆន  ំ២០២១ មួយៃថង បនទ ប់
ពី@បេទសកមពុជរកេឃញីករណីកូវដី ១៩វជិជមនរហូតដល់ ៩៣៨  ករណី កនុងមួយៃថង ែដលជតួេលខខពស់
បំផុត

68 េគលនេយបយព័ត៌មន"ធរណៈរបស់រ]g ភិបលបនផq ស់បbូរ េហយីរ]g ភិបលបនចប់េផbីម

ផáយតួេលខទូទងំ@បេទស េ]យទុកឱយប?c េខតbផcល់ព័ត៌មន^មក@មិតេខតbេរîងខqួន។
69 ខណៈេពលែដល

 
66 េស´ព័ត៌មនរបស់អងគករសហ/បជជតិ «េនកនុងកិចចសនទនជមួយកមពុជ អនកជំនញៃនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<សួរអំពីេសរភី
ពៃនករបេញចញមតិ និងេលីកេឡងីអំពីបញt ទក់ទងនឹងវធិនករបងក រជំងឺកូវដី-១៩» ៃថងទី ១១ ែខមីន ឆន  ំ ២០២២ https://
www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2022/03/dialog-cambodia-experts-human-rights-committee-
ask-about។  
67ម"សននិបត / /កíម/បឹកìសិទធិមនុស<៖ «តួនទី និងសមិទធិផលរបស់ករយិល័យឧតRមសនងករអងគករសហ/បជជតិទទួលបនទុក 
សិទធិមនុស<កនុងករជួយរâT ភិបល និង/បជជនកមពុជ កនុងករេលីកកមពស់ និងករពរសិទធិមនុស<។ របយករណ៍របស់អគគេលខធិករ”, 
A/HRC/48/49, ៃថងទី ១៦ ែខកញញ  ឆន  ំ២០២១, កថខណu  ២២។ 
68 ‘ៃថងដ៏v/កក់បំផុតរបស់/បេទសកមពុជេនេពលែដលករណីជំងឺកូវដី-១៩ បនហក់េឡងីដល់ ៩៣៨ នក់’, Cambodianess, ៃថងទី ៤ 
ែខឧសភ ឆន  ំ២០២១ https://cambodianess.com/article/cambodias-worst-day-on-record-as-covid-19-cases-jump-by-
938។  
69 “ប\R េខតRននមនករ/បíង/បយត័នខពស់ េនេពល/បជពលរដTចកេចញពី[ជធនីភនំេពញ េនេពលមនករបនធូរបនថយេលីករបិទ
ខទប់”, សេមÄង/បជធិបេតយយ, ៃថងទី ៦ ែខឧសភ ឆន  ំ២០២១ https://vodenglish.news/provinces-vigilant-as-crowds-leave-
phnom-penh-with-lockdowns-easing/។  
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nជញ ធរេខតbមួយចំនួនបនផbល់តួេលខព័ត៌មន^មរយៈទំព័រេហàសបុ៊ករបស់ខqួន ប?c េខតbេផMងេទîត រមួទងំ
ភនំេពញ ែដលមនចំនួនករណីខពស់ មិនបនបងÇ ញពីតួេលខេនះេទ។ ករផq ស់បbូរេគលនេយបយព័ត៌មន 
"ធរណៈរបស់រ]g ភិបល គឺ@សបេពលជមួយនឹងករñមឃត់អនក"រព័ត៌មនឯក8ជយ ពីករចូលេទកន់ 
“តំបន់@កហម” េនកនុង8ជធនីភនំេពញ និងេខតbក?b ល ែដលមនចំនួនករណីខពស់ជពិេសស និងែដលសថិត
េនេ@កមករបិទខទប់េដីមបយីកព័ត៌មន។

70 
 
៥៥. េនកនុងករេឆqីយតបជ¢យលកខណ៍អកMរេលីរបយករណ៍េនះ រ]g ភិបលបនបញជ ក់ថ “ករពិភកá
េលីេសចកbី@ពងចបប់សbីពីសិទធិទទួលបនព័ត៌មន មិនទន់បនបញច ប់េនក@មិត@ក°មករងរបេចចកេទសរúង

@កសួងព័ត៌មន និង@កសួងយុតbិធម៌េនេឡយី” េហយីថ េសចកbី@ពងចបប់េនះ នឹងយកមកពិភកáេនកិចច@បជំុ
ចុងេ@កយរúង@កសួងទងំពីរកនុងេពលឆប់ៗេនះ។ េនេពលមនករអនុម័តរúង@កសួង េសចកbី@ពងចបប់េនះ
នឹង@តYវបញជូ នេទទីសbីករគណៈរដgមïនbី។ រ]g ភិបលបនកត់សមគ ល់ថ េនេពលែដលចបប់ចូលជធរមន 
@បេទសកមពុជនឹងកq យជ@បេទសទី@បេំនកនុងតំបន់ែដលមនចបប់ែបបេនះ។ រ]g ភិបលក៏បនេលីកេឡងីពី

វធិនករេផMងេទîតែដល@តYវអនុវតbេដីមបេីលីកកមពស់ករទទួលបនព័ត៌មន េពលគឺករបេងកីតអងគភពអនកនំ

ពកយរ]g ភិបល @ក°មអនកនពំកយ@កសួង អនកនពំកយ^ម"ថ ប័ន និងមïនbីព័ត៌មន8ជធនី-េខតb េសú@ចក
េចញចូលែតមួយទងំេនរដgបលជតិ (@កសួង/"ថ ប័ន) និងរដgបលថន ក់េ@កមជតិ រមួទងំករយិល័យ@បជ

ពលរដg។ ចំេពះបញÇ ៃនករបេងកីតគណៈកមមករព័ត៌មនឯក8ជយមួយេនេ@កមចបប់ រ]g ភិបលបនកត់

សមគ ល់ថ@បេទសេផMងេទîតមនចបប់សbីពីសិទធិទទួលបនព័ត៌មន មិនបនរមួបញចូ លគណៈកមមករែបបេនះ

េនេឡយីេទ។ 
 
៥៦. ចបប់ទទួលបនព័ត៌មនែដល@តYវបនអនុវតbេ]យ"ថ ប័នរដg និងតុ¢ករឯក8ជយ ែដលមិនលេមôÆងnច
មនឥទធិពលវជិជមនយ៉ងខq ងំេទេលីេសរភីព"រព័ត៌មនេនកមពុជ េ]យផbល់ឱយ@បព័នធផMពàផáយនូវមូល]g ន
នីតិបបញញតbិ េដីមបែីសàងរកព័ត៌មនែដលជចំ?ប់nរមមណ៍របស់"ធរណៈជន ពី"ថ ប័នរដg។ េដីមបទីប់"ក ត់
ករបនbៃនករេដីរថយេ@កយៃនេសរភីព"រព័ត៌មនកនុង@បេទស និងេដីមបធីនថ អនក"រព័ត៌មន និងអនកដៃទ
េទîតមនមូល]g នចបប់ចបស់¢ស់កនុងករែសàងរកព័ត៌មនពី"ថ ប័ន"ធរណៈ  រ]g ភិបលគួរែតែកែ@បអតថបទ ៃន
េសចកbី@ពងចបប់សbីពីករទទួលបនព័ត៌មន េដីមបឱីយ@សប^មសbង់]រអនbរជតិនិងពេនq∂នករអនុម័តរបស់ខqួន
^មរយៈដំេណីរករនីតិបបញញតbិ។  
 

៤.៤ ពហុZពៃនសំេឡងេeកOPង7បព័ន@ផ<BពMផ<Lយ 
 

៥៧.កមមសិទធិៃន@បព័នធផMពàផáយ និងមេធយបយែដល @បជពលរដgែចករែំលកព័ត៌មន រមួចំែណកយ៉ងធំេធង

េលីសិទធិេសរភីពខងករបេញចញមតិ និង េសរភីពព័ត៌មន។ úចបំច់?ស់ែដលរដg ឬគណបកMកន់អំ?ច 

 
70 ‘ករ[យករណ៍េនតំបន់/កហមគឺស/មប់ែតេពលមនករអេញជ ីញែតបុ៉េ\̈ះ៖ /កសួងព័ត៌មន” សេមÄង/បជធិបេតយយ ៃថងទី ៣ ែខ
ឧសភ ឆន  ំ២០២១, https://vodenglish.news/red-zone-news-reporting-is-invite-only-information-ministry/។  
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មិនមនសិទធិផb ច់មុខេលី@បព័នធផMពàផáយ និង"រព័ត៌មន
71 េ]យnច@គប់@គងេលីករផMពàផáយព័ត៌មន   

ទងំមូល។ េនកនុងករេឆqីយតបជ¢យលកខណ៍អកMរេលីរបយករណ៍េនះ រ]g ភិបលបនបញជ ក់ថ បចចុបបនន
មនអងគភព@បព័នធផMពàផáយចំនួន ២.១១៧ ែដលកំពុងដំេណីរករេនកនុង@បេទសកមពុជ ែដលតួេលខេនះរមួ
មន@បព័នធផMពàផáយ@បៃពណី (ទូរទសMន៍ វទិយុ កែសត និងទសMនវដbី) និង@បព័នធផMពàផáយទំេនីប (េគហ
ទំព័រព័ត៌មន)។ រ]g ភិបលបនបែនថមថ "ថ ប័នទងំេនះកំពុងែត “អនុវតbេ]យេសរ ីនិងគម នករេរសីេអីង មិន
ែមនករគំ8មកំែហង ករបំភិតបំភ័យ ឬពក់ព័នធនឹងនេយបយេឡយី”។ េយង^មករេឆqីយតបជ

¢យលកខណ៍អកMរេលីរបយករណ៍េនះ មន “អនកកែសតជតិ និងបរេទសជិត ៦.០០០ នក់” បចចុបបនន 
“កំពុងអនុវតb និងបំេពញភរកិចចរបស់ខqួន” េនទូទងំ@បេទសកមពុជ។ 
 
៥៨. គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសM បញជ ក់េនកនុងេសចកbីពនយល់ េលខ ៣៤ ថ រដg "មិនគួរមនករ@តzត@^ផb ច់
មុខេលី@បព័នធផMពàផáយព័ត៌មន និងគួរែតេលីកកមពស់ពហុភពៃន@បព័នធផMពàផáយព័ត៌មន"។72 េដីមបធីនថ 
េនះជករអនុវតbជក់ែសcង រដgគួរែតចត់វធិនករ “បងក រករ@តzត@^មិន@តឺម@តYវេលី@បព័នធផMពàផáយព័ត៌មន ឬ
ករ@បមូលផcុេំ]យ@ក°ម@បព័នធផMពàផáយព័ត៌មនែដល@គប់@គងេ]យឯកជនកនុង"ថ នភពផb ច់មុខ ែដលnច

ប៉ះពល់ ដល់ភពច@ម°ះៃន@បភព និងទសMនៈ”យល់េឃញី។73 ជពិេសសេនកនុងបរបិទៃនករេបះេឆន ត េសច
កbីពនយល់េនះបនេលីកេឡងីពីកងàល់ៃន "កររតឹតបតឹេលីចំនួន និង@បេភទៃនអតថបទជ¢យលកខណ៍អកMរ ែដល
នឹងnចផMពàផáយ អំឡុងេពលយុទធនករេបះេឆន ត ករ88ងំលទធភព េ@បី@បស់@បភពេផMងៗកនុងអំឡុងេពល
េបះេឆន ត 8ប់ទងំ@បព័នធផMពàផáយជតិ និងអនbរជតិ អំពីករអ ថ̂ ធិបបយនេយបយ និងករកំរតិលទធភព 
របស់គណបកMនេយបយ និងគណៈបកM@បឆងំ  កនុងករេ@បី@បស់ក?ល់ៃន@បព័នធផMពàផáយព័ត៌មន។”74 
 
៥៩.ជមួយនឹងករបិទកែសត ឌឹ េខមបូ≤ េដលី និង វទិយុnសីុេសរ ី(RFA) េនឆន  ំ២០១៧ និង ២០១៨ 
និងករផq ស់បbូរកមមសិទធិេនកនុងកែសតភនំេពញបុ៉សb± ប?c លឱយមនករផq ស់បbូរ វចិរណកថកែសតេនះពី

ឯក8ជយេទករគ@ំទរ]g ភិបល េហយីទិដgភព@បព័នធផMពàផáយព័ត៌មនេនកមពុជបនទទួលករផq ស់បbូរ

យ៉ងខq ងំ  េពលែដល@បេទសកំពុងែតបត់បង់សំេឡង@បព័នធផMពàផáយព័ត៌មនឯក8ជយ ែដលទទួលបនករ
េគរពដ៏យូរលុងជងេគមួយ។

75 ករអភិវឌµជបនbបនទ ប់ដឹកនេំ]យរ]g ភិបល កនុងករកត់បនថយពហុភព
កនុង@បព័នធផMពàផáយព័ត៌មន គួរទទួលបនករយកចិតbទុក]ក់ជពិេសស៖  

 
- កែសត ឌឹ េខមបូ≤ េដលី ែដល@តYវបនបេងកីតេឡងីកនុងកំឡុងេពលៃនnជញ ធរអនbរកលសហ

@បជជតិេនកមពុជ (េëកត់ថ អុ៊ន^ក់) @តYវបនេគចត់ទុកថជែផនកមួយៃនប?b ញ 

 
71 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, CCPR/C/GC/34, កថខណu  ៤០។  
72 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, CCPR/C/GC/34, កថខណu  ៤០។ 
73 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, CCPR/C/GC/34, កថខណu  ៤០។ 
74 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស<, CCPR/C/GC/34, កថខណu  ៣៧។ 
75 េនកនុងករេឆÄីយតបជåយលកខណ៍អក<រេលី របយករណ៍េនះ រâT ភិបលបនបញជ ក់ថ កែសតភនំេពញបុ៉សRû “ជ/បព័នធផ<ពöផìយ
ឯកជន េហយីដូេចនះករផÄ ស់បRូរកមមសិទធិ ឬករ/គប់/គង/បព័នធផ<ពöផìយេនះគឺជvជីវកមមឯកជន” េហយីជលទធផល “មិនទក់ទងនឹង 
សមព ធ [របស់រâT ភិបល]េនះេទ” ។ 
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ព័ត៌មនេសីុបអេងកតមួយចំនួនរបស់@បេទសែដលមនេករ b ±េឈម ះជសកលស@មប់ករេធàីរបយ

ករណ៍ឯក8ជយចប់^ងំពីឆន  ំ១៩៩៣ មក។ កលពីៃថងទី ៤ ែខសីñ ឆន  ំ២០១៧ កែសត
េនះ@តYវបនេសនីសំុឱយបង់@បក់ ៦.៣ ¢នដុ¢q រnេមរកិកនុងរយៈេពលមួយែខ េលីកររបង់ពនធ
ែដលជំពក់^ងំពីឆន  ំ២០០៧ មក ។76 កែសត ឌឹ េខមបូ≤ េដលី @បតិបតbករជ អងគករមិន
រក@បក់ចំេណញ^ងំពីករបេងកីតេឡងី េហយីបងគ ប់ឱយបង់ ពនធ@តYវបនេគយល់ថ ជេលស
កនុងករ@បឆងំេលី"ថ ប័នព័ត៌មនេនះ បិទ@បតិបតbិកររបស់កែសតេនះ។ េទះបីកែសតេនះ
បនផbល់កំណត់@^ហរិញញវតថុរបស់ខqួនស@មប់ករ@តzតពិនិតយ និងសំុឱយមនសវនកមម@បកប

េ]យតមq ភពេលីហរិញញវតថុរបស់ខqួនក៏េ]យ បុ៉ែនbករេសនីេនះ មិន@តYវបនយកចិតbទុក]ក់
េឡយី។

77 បនទ ប់ពីបនេចញផáយករេបះពុមពចុងេ@កយរបស់ខqួនកលពីៃថងទី ៤ ែខកញញ  
ឆន  ំ២០១៧ កែសត ឌឹ េខមបូ≤ េដលី @តYវបងខំចិតbបិទទà រ។ ប?c ញព័ត៌មនបនបនbដំេណី
រករេលីអីុនធឺណិតក៏បុ៉ែនb រ]g ភិបលបនបញជ ឱយអនកផbល់េសúអីុនធឺណិតបិទករចូលេទ

កន់េគហទំព័រេនេដីមឆន  ំ ២០១៨។ អនក8យករណ៍ពិេសសបនពណ៌នករបិទកែសត ឌឹ 
េខមបូ≤ េដលី  ថជ “ករកត់បនថយេសរភីព"រព័ត៌មនេនកមពុជ”។78 79 

 
- វទិយុnសីុេសរ ី@តYវបងខំចិតbបិទករយិល័យេនទី@ក°ងភនំេពញកលពីែខកញញ  ឆន  ំ២០១៨ បនទ ប់

ពីបេ@មីេសú"រព័ត៌មនឯក8ជយកនុង@បេទសអស់រយៈេពលជិត ២០ ឆន  ំ។80 េ¢ក លីបី៊ លីវ 
(Libby Liu) @បធនវទិយុnសីុេសរ ីបនេចញេសចកbីែថqងករណ៍មួយអំពីករសេ@មចចិតbផô ក

@បតិបតbិករេនកនុង@បេទសកមពុជ េ]យេចទ@បកន់រ]g ភិបលថ បនេ@បី@បស់ករជប់
ពនធជេលសកនុងករបងខ

ំឱយបិទប?c ញេនះ  េបីេទះបីជកនqងមកមនកិចចសហ@បតិបតbិករ
េពញេលញ^មត@មYវកររបស់រ]g ភិបល និងខិតខំ@បឹងែ@បង េដីមប ី ចុះេឈម ះ មនnជញ ប័
ណ™ស@មប់ករផMពàផáយព័ត៌មនក៏េ]យ។

81 បុ៉ែនbេបីេយង^មរ]g ភិបលកមពុជ វទិយុnសីុ
េសរ ី “មិនបនចុះបញជ ីជមួយរដgបលពនធ]រ ឬបនបំេពញកតពàកិចចពនធ@សបចបប់ ឬទទួល

 
76 rរព័ត៌មនរបស់អងគករសហ/បជជតិ “កមពុជ៖អងគករសិទធិមនុស<របស់អងគករសហ/បជជតិ /ព≠យបរមភេâយករ[[ងំេលី
/បព័នធផ<ពöផìយ សងគមសីុវលិ” ៃថងទី ២៥ ែខសី" ឆន  ំ២០១៧។ 
77 rរព័ត៌មនរបស់អងគករសហ/បជជតិ “កមពុជ៖អងគករសិទធិមនុស<របស់អងគករសហ/បជជតិ /ព≠យបរមភេâយករ[[ងំេលី
/បព័នធផ<ពöផìយ សងគមសីុវលិ” ៃថងទី ២៥ ែខសី" ឆន  ំ២០១៧។ 
78 ម"សននិបត / /កíម/បឹកìសិទធិមនុស<, "របយករណ៍របស់អនក[យករណ៍ពិេសសសRីពីrថ នភពសិទធិមនុស<េនកនុង/បេទសកមពុជ" 
A/HRC/39/73, ៃថងទី ១៥ ែខសី" ឆន  ំ២០១៨, កថខណu   ៦៤។ 
79 េនកនុងករេឆÄីយតបជåយលកខណ៍អក<រេលី របយករណ៍េនះ រâT ភិបលបនបញជ ក់ថ កែសត ឌឺ េខមបូØ េដលី «បនេគចេវស
ពីករបង់ពនធ េហយីសេ/មចបិទrថ ប័នរបស់ខÄួន េហយីបនេចទ/បកន់[ជរâT ភិបលកមពុជថជេហតុផលនេយបយ»។ ករេឆÄីយ
តបរបស់រâT ភិបលក៏បនបញជ ក់ថ ករេធöីសវនកមមពនធមិនពក់ព័នធនឹងករេរសីេអីងែផនកនេយបយេទ េហយីថ «កនុងរយៈេពល៥ឆន  ំពី
ឆន ២ំ០១៤ ដល់ឆន  ំ ២០១៨ អគគនយកâT នពនធâរបនេធöីសវនកមមពនធេលីសហ/គសចំនួន ១៤.០៩១ និងvច/បមូលពនធបន 
១៣.៣០៨ ពន់åនេរóល (/បមណ ៣.៣២៧ åនដុåÄ រvេមរកិ) កនុងករបង់ពនធ េâយមិន[ប់បញចូ លពនធចំនួន 6 åនដុåÄ រ
ែដលជំពក់េâយកែសត ឌឺ េខមបូØ េដលី »។ 
80 Libby Liu, “របយករណ៍របស់/បធនវទិយុvសីុេសរសី5ីពី/បេទសកមពុជ”, វទិយុvសីុេសរ,ី ៃថងទី ១២ ែខកញញ  ឆន  ំ២០១៧។ 
81 Libby Liu, “របយករណ៍របស់/បធនវទិយុvសីុេសរសី5ីពី/បេទសកមពុជ”, វទិយុvសីុេសរ,ី ៃថងទី ១២ ែខកញញ  ឆន  ំ២០១៧។ 
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បនnជញ ប័ណ™@បតិបតbិករ?មួយពីnជញ ធរមនសមតថកិចចកមពុជេទ” បុ៉ែនbផទុយេទវញិ 
“បនេ@ជីសេរសីបិទករយិល័យរបស់ខqួន […] និងបនចប់េផbីម@បតិបតbិករេ]យសមង ត់ 
បនbបនbបញចុ ះបញចូ លសហគមន៍អនbរជតិឱយ]ក់សមព ធេលី8ជរ]g ភិបល។”82 កលពីែខ       
កកក] ឆន  ំ២០១៨ មុនេពលបិទប?c ញបនbិច និងចំេពលៃថងេបះេឆន តជតិ @កសួងព័ត៌មន
បនបញជ ឱយ@ក°មហុ៊នផbល់េសúអីុនធឺណិតបិទេសúរបស់វទិយុnសីុេសរ ី េ]យេចទថ បនដក
@សង់@បភពបរេទសកនុងេគលបំណងរខំនករេបះេឆន តេ]យបំពនេលី ចបប់េបះេឆន ត។

83     
ខណៈេពលែដល វទិយុnសីុេសរ ី បនbចុះផáយអតថបទអំពី@បេទសកមពុជជភ"ែខមរ^ម

@បព័នធ អនßញ ករ@បតិបតbិករគឺេធàីេឡងីពីករយិល័យក?b លៃនរដgធនី ú៉សីុនេ^ន 
@បេទសសហរដgnេមរកិ។

84  
 

៦០. កលពីឆន  ំ២០១៨ អនក8យករណ៍គម ន@ពំែដន និង@បព័នធផMពàផáយអងគករកនុង@ស°ក មជឈមណí លកមពុជ
េដីមបី@បព័នធផMពàផáយឯក8ជយ (CCIM) បនេបះពុមពផáយរបយករ ៃនកមមសិទធិេលី@បព័នធផMពàផáយកមពុជ 
ែដលពិនិតយភពជមច ស់ៃន@បព័នធផMពàផáយព័ត៌មនេន@បេទស ដូចជទូរទសMន៍អនßញ វទិយុ និងេបះពុមពេផM
ងៗ។ ករសិកáបនរកេឃញីថ ភពជមច ស់ៃន@បព័នធផMពàផáយេនកនុង@បេទសកមពុជ មនលកខណៈ “ករ
@បមូលផbុ

ំភពជមច ស់មនក@មិតខពស់ តមq ភពមនក@មិតទប េហយីភពn@ស័យពឹងែផôកេលីរ]g ភិបលែដល
ជករ@ពzយបរមភ” ។85 េ]យពិនិតយេមីលទ@មង់@បព័នធផMពàផáយទងំេនះ ^មលំ]ប់ៃន@បជ@បិយភពរបស់
ពួកេគេនកនុង@បេទសេនះ ករ@តzតពិនិតយភពជមច ស់@បព័នធផMពàផáយ បនឆqុះបញច ងំពីបញÇ កមមសទធិផb ច់មុខ 
និងករ@គប់@គងែផនកនេយបយដូចខងេ@កម  ៖  

 
៦១. ទូរទសMន៍៖ េយង^ម អនក@តzតពិនិតយមច ស់@បព័នធផMពàផáយ ទូរទសMន៍គឺជទ@មង់@បព័នធផMពàផáយេពញ
និយមបំផុតេនកនុង@បេទសកមពុជ េ]យ ៩៦% ៃន@បជជនមនលទធភពេ@បី@បស់ទូរទសMន៍ និង ៥៧% ៃន
@បជជនកមពុជបញជ ក់ថ ពួកេគេមីលទូរទសMន៍េដីមបទីទួលព័ត៌មន។86 ទូរទសMន៍មិន@តឹមែតជទ@មង់@បព័នធ
ផMពàផáយេពញនិយមបំផុតបុ៉េ?™ ះេទ  úក៏ជវស័ិយ@បព័នធផMពàផáយែដល@បមូលផbុ ំេ@ចីនបំផុតកនុង@បេទស

 
82 ម"សននិបត / /កíម/បឹកìសិទធិមនុស<, "របយករណ៍របស់អនក[យករណ៍ពិេសសសRីពីrថ នភពសិទធិមនុស<េនកនុង/បេទសកមពុជ៖ 
ករអធិបបយNមរដT" A/HRC/39/73/Add.2, ៃថងទី 11 ែខកញញ  ឆន  ំ២០១៨, ទំព័រ ២០។ 
83 សុ៊ន \រនិ និង អូន េឈងេប៉ “រâT ភិបលបញជ ក់ពីករបិទេគហទំព័រព័ត៌មនឯក[ជយ ១៥ េâយ ‘ករផ5 ច់”, Voice of America, 
ៃថងទី ២៨ ែខកកកâ ឆន  ំ ២០១៨ https://www.voacambodia.com/a/government-confirm-blocking-fifteen-independent-
news-sites-over-poll-disruption/4503739.html។ 
84 កនុងករេឆÄីយតបជåយលកខណ៍អក<រ រâT ភិបលបនបញជ ក់ថ ករបិទrថ នីយវទិយុបរេទសចំនួនពីរ គឺវទិយុvសីុេសរ ីនិង វទិយុវអូីេអ -
សំេឡងសហរដTvេមរកិ “បន/ប/ពឹតRិvជីវកមមេâយមិនបនចុះបញជ ី/សបចបប់កនុង/ពះ[ជ\ច/កកមពុជ េហយីកនុងអំឡុងឆន  ំ
២០១៧” rថ នីយផ៍ìយទងំ២េនះ សម័/គចិតRបិទករយិល័យេនកមពុជ។ កនុងករេឆÄីយតប រâT ភិបលក៏បនបញជ ក់ថ «គម នករបញជ
ឱយបិទ [វទិយុvសីុេសរ ីនិង/ឬសំេឡងសហរដTvេមរកិ] ពី/កសួងព័ត៌មនេឡយី»។ 
85 អនក[យករណ៍គម ន/ពំែដន “ករឃÄ េំមីលកមមសិទធិ/បព័នធផ<ពöផìយកមពុជ”, ឆន  ំ ២០១៨ https://www.mom-
rsf.org/en/countries/cambodia/។  
86 Ibid.   
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ផងែដរ េ]យ"ថ នីយទូ៍រទសMន៍លបីៗ ចំនួន ៤ កនុងចំេ?ម"ថ នីយទូ៍រទសMន៍ទងំ ១៨ របស់@បេទស មនអនក
ទសMនចំនួន ៧៨% ទូទងំ@បេទស។  

 
៦២. េបីេមីលភពច@ម°ះែផនកទសMនៈនេយបយវញិ ករសិកáេនះបនរកេឃញីថ មនប?b ញទូរទសMន៍ធំៗ
ចំនួន ៧ កនុងចំេ?មប?b ញទូរទសMន៍ធំៗ ទងំ ៩ @គប់@គងេ]យ និង/ឬជកមមសិទធិរបស់បុគគលែដលមន
ទំនក់ទំនងជមួយគណបកM@បជជនកមពុជ”។87 "ថ នីយទូរទសMន៍ដ៏េពញនិយមបំផុតរបស់@បេទស គឺប?b ញ
ទូរទសMន៍កមពុជ ឬ សីុធីអិុន (CTN)មន អនកទសMន ៣០% េហយីជកមមសិទធិរបស់ឧកញ៉ គិត េម៉ង   ទី@បឹកá
េ¢កនយករដgមïនbី ហុ៊ន ែសន េហយី ប?b ញទូរទសMន៍បយន័ែដល មន@បជ@បិយភពទបជងេនះ ែដល
មនទសMនិកជន ៤% ជកមមសិទធិរបស់អនក@សី ហុ៊ន ម៉? កូន@សីរបស់នយករដgមïនbី។88  

 

៦៣. @បព័នធអនßញ៖ េយង^មករសិកáដែដលខងេលីេនះ @បជជនកមពុជ ៣៩% េ@បី@បស់ប?b ញ
ផMពàផáយ^ម@បព័នធអនßញ។

89 េនកនុងករេឆqីយតបជ¢យលកខណ៍អកMរេលីរបយករណ៍េនះ រ]g ភិបល
បនបញជ ក់ថ "@បជជនកមពុជជង ១៧ ¢ននក់កំពុងេ@បី@បស់អីុនធឺណិត (េសមីនឹង ១០២% ៃន@បជជន
កមពុជសរុប) និងជិត ១២ ¢ននក់កំពុងេ@បី@បស់@បព័នធផMពàផáយសងគម (Facebook និង@បព័នធផMពàផáយ
សងគមេផMងេទîត)"។ កលពី ឆន  ំ២០១៦ ជេលីកដំបូងែដល អីុនធឺណិតបនកq យ "@បភពសំខន់បំផុតែដល
@បជជនកមពុជទទួលបនព័ត៌មន (៣០%) េលីសទូរទសMន៍ (២៩%) និងេសទីរែតេទàដងពីវទិយុ (១៥%)"។90

កនុងេពលែដលវស័ិយទូរទសMន៍ គឺជកមមសិទធិ និង@គប់@គងទងំ@ស°ងេ]យជនជតិកមពុជ និង@ក°មហុ៊នកមពុជ  
បុ៉ែនbស@មប់េគហទំព័រែដលេពញនិយមជងេគកនុង@បេទសកមពុជ ភគេ@ចីនគឺសុទធែតជកមមសិទធិរបស់ជន

បរេទស ឬ @ក°មហុ៊នបរេទស។ េគហទំព័រទងំេនះរមួមន ដូចជ Google Youtube និង Yahoo េហយីជ
ពិេសសេគហទំព័រ េហàសបុ៊ក (Facebook) ែដលករសិកáេនះចត់ទុកថ  ជេគហទំព័រ “េលខមួយ” េនកនុង
@បេទសកមពុជ។ គិត@តឹមេពលេបះេឆន តជតិចុងេ@កយកលពីឆន  ំ២០១៨ @បជជនកមពុជចំនួន ៤២.៥% គឺ
ជអនកេ@បី@បស់េហàសបុ៊ក។

91 េយង^មករសទង់មតិមួយែដលេធàីេឡងីេ]យ BBC Media Action @បព័នធ
ផMពàផáយសងគមគឺជទ@មង់@បព័នធផMពàផáយេពញនិយមបំផុតស@មប់@បជជនកមពុជែដលមនnយុពី ១៥-៣០ 

 
87 Ibid. 
88 Astrid Norén-Nilsson, “Fresh News, ព័ត៌មនៃចន/បឌិត៖ /បជ/បិយភពNមែបបផR ច់កររបស់/បេទសកមពុជ”, ករសិកìែបបរះឹ
គន់ៃនvសីុ, ៥៣ (១), ២០២១, ទំព័រ ៩៤; ១០២។ 
89 អងគករអនកrរព័ត៌មនគម ន/ពំែដន “ករឃÄ េំមីលកមមសិទធិ/បព័នធផ<ពöផìយកមពុជ។ អនàញ”, ឆន  ំ ២០១៨ 
http://cambodia.mom-rsf.org/en/media/online/។  
90 ២០១៦. Kimchhoy Phong, Lihol Srou, និង Javier Solá, “ទូរសពទចល័ត និងករេ/បីអីុនធឺណិតេនកមពុជ ឆន  ំ២០១៦” , អងគ
ករមូលនិធិvសីុ,  ែខធនូ ឆន  ំ២០១៦ https://asiafoundation.org/publication/mobile-phones-internet-use-cambodia-2016/។  
91 Astrid Norén-Nilsson, “Fresh News, ព័ត៌មនៃចន/បឌិត៖ /បជ/បិយភពNមែបបផR ច់កររបស់/បេទសកមពុជ”, ករសិកìែបបរះឹ
គន់ៃនvសីុ, ៥៣ (១), ២០២១, ទំព័រ ៩៣, សូមេមីលផងែដរ៖ Samantha Fuentes, “សថិតិ/បព័នធផ<ពöផìយសងគម និងឌីជីថលឆន  ំ
២០១៨”, Geeks in Cambodia, ៃថងទី ២ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០១៨ http://geeksincambodia.com/cambodias-2018-social-media-
digital-statistics/។  
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ឆន  ំ ែដលមនករេ@បី@បស់ ៨៧% េហយីេហàសបុ៊ក គឺជ@បភពចមបងស@មប់ "ទទួលបនព័ត៌មនថមីៗ"។92 
របយករណ៍ពីកមមសិទធិ @បព័នធផMពàផáយកមពុជ បញជ ក់បែនថមថ កនុងចំេ?មេគហទំព័រចំនួន ១២០ ែដល
មនអនកចូលេមីល េ@ចីនជងេគេនកមពុជ  េគហទំព័រព័ត៌មនមនចំនួនែត ១០ បុ៉េ?™ ះ។ Fresh News គឺជ
េគហទំព័រព័ត៌មនដ៏េពញនិយមបំផុតរបស់@បេទសែដលមនអនកទសMនេ@កម ១០.០០០ នក់កនុងមួយៃថង។ 
េទះប?b ញផMពàផáយេនះបនបដិេសធថមិនទក់ទងជផqូវករ?មួយជមួយ គណបកMកន់អំ?ចក៏

េ]យ  បុ៉ែនbេគរកេឃញីថ ប?b ញផMពàផáយេនះ@តYវបនបេងកីតេឡងីេ]យទី@បឹកáនយករដgមïនbី េហយី@តYវ
បនេគ"គ ល់ថជអនកអ ថ̂ ធិបបយែដលឆqុះបញច ងំពីេគលជំហររបស់រ]g ភិបល។ កលពីឆន  ំ២០១៧ វចិរណ
កថអនមិកមួយរបស់ Fresh News បនេសនីឱយមនករេរîបចំករែបងែចកnសនៈរបស់គណបកMសេïងគ ះ

ជតិេឡងីវញិ កនុងករណីមនកររ¢ំយរបស់ពួកេគេទឱយគណបកMេផMងេទîត។ ពីរសបb ហ៍េ@កយមក បនទ ប់
ពីគណបកMសេïងគ ះជតិ@តYវបនរ¢ំយេ]យតុ¢ករកំពូល រដgសភបនអនុម័តករេធàីវេិ"ធនកមមែដលឆqុះ

បញច ងំពីសំេណីរបស់វចិរណកថអនមិករបស់"រព័ត៌មន Fresh News េ]យ@បគល់nសនៈរបស់គណ
បកM@បឆងំភគេ@ចីនេទឱយគណបកM@បជជនែដលកំពុងកន់អំ?ច។ 

 

៦៤. ស@មប់កមមសិទធិ និងអតថបទៃនេគហទំព័រព័ត៌មនអនßញមនភពច@ម°ះេ@ចីន ។ ឧទហរណ៍ េគហទំព័រ
ភ"ែខមររបស់វទិយុប8ងំអនcរជតិ ែដលមនកមមសិទធិនិងដំេណីរករពីទី@ក°ងប៉រសី ផbល់េសចកbី8យករណ៍

ព័ត៌មនឯក8ជយ មនអនកចូលទសMន ជិត ៤០.០០០ នក់ ជេរîង8ល់ៃថង។93 េទះជយ៉ង?ក៏េ]យ េគ
ហទំព័រេផMងេទîតែដលធq ប់@តYវបនទទួល"គ ល់ពី ករ8យករណ៍ឯក8ជយ ឬែដលnជញ ធរកមពុជេមីលេឃញី
ថកំពុង@បឆងំរ]g ភិបល @តYវបនបិទកនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ថំមីៗេនះ។  

 

៦៥. វទិយុ ៖  ករេកីនេឡងីៃនករេ@បី@បស់អីុនធឺណិតេន@បេទសកមពុជ @សបេពលនឹងករធq ក់ចុះ@បជ@បិយ
ភពរបស់វទិយុ។

94  វទិយុគឺ@បព័នធ ផMពàផáយដ៏េពញនិយមបំផុតទីបីេនកនុង@បេទសកមពុជ កលពីឆន  ំ២០១៨ មន 
មនទសMនិកជន@បម៉ណ ៣៥% ៃន@បជជនកនុង@បេទស។ េបីេ@បîបេធîប កលពីមុន វទិយុវញិគឺជមេធយបយ
មួយ ែដលគណៈបកយនេយបយ@បឆងំ និងអងគករមិនែមនរ]g ភិបលេផMងេទîត ដូចជ@ក°មសិទធិមនុសM បន
េ@បី@បស់ 95   បុ៉ែនbបចចុបបននេនះ@តYវបនកត់បនថយ។ កលពីឆន  ំ២០១៧ បនទ ប់ពី គណៈបកMសេïងគ ះជតិ ឈនះ

បនnសនៈេនកនុងករេបះេឆន តឃុ/ំសងក ត់ "ថ នីយវទិយុជង៣០ @តYវបន@កសួងព័ត៌មនដកហូត             

 
92 េ∞ វចិឆិក, vនីសì [៉Nន់ និង េ" ឧតRម “ករយល់ដឹងអំពីរេបóបែដលពលរដTកមពុជវយ័េកមងេ/បី/បស់/បព័នធផ<ពöផìយ និង
ព័ត៌មន”, BBC Media Action, ែខឧសភ ឆន  ំ ២០២១ https://www.bbc.co.uk/mediaaction/publications-and-
resources/research/briefings/asia/cambodia/klahan9-media-infographic-2021/។  
93 អងគករអនកrរព័ត៌មនគម ន/ពំែដន, ករឃÄ េំមីលកមមសិទធិ/បព័នធផ<ពöផìយកមពុជ ែដលជតួអងគថមី។. kh.rfi.fr”, ឆន  ំ ២០១៨ 
http://cambodia.mom-rsf.org/en/media/detail/outlet/khrfifr/។  
94 ផុង គឹមឆយ, /ស៊Ç លីហុល, និង ហìវេីយ សូà, “ទូរស័ពទចល័ត និងករេ/បីអីុនធឺណិតេនកមពុជ ឆន  ំ២០១៦”, អងគករមូលនិធិvសីុ  
ែខធនូ ឆន  ំ២០១៦ ទំព័រ ២៥ https://asiafoundation.org/publication/mobile-phones-internet-use-cambodia-2016/។ 
95 BBC Media Action , ទមÄ ប់/បព័នធផ<ពöផìយ និង/បភពពត៌មនរបស់យុវជនេនកមពុជ, ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០១៤ ទំព័រ ១៣។ 
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nជញ ប័ណ™។
96 "ថ នីយទ៍ងំេនះធq ប់បនកមមវធីិ ចក់ផáយដូចជ វទិយុnសីុេសរ ីនិង វអូីេអ ែដលមនមូល]g ន

េនទី@ក°ងú៉សីុនេ^ន រមួទងំ វទិយុ វអូីឌី ។ ចំែណក េ¢ក េសង បុ៊នេវង មច ស់វទិយុ ABC កមពុជ@តYវបនបbឹងពីបទ
ញុះញង់េ]យគណបកM@បឆងំនេយបយកលពីឆន  ំ ២០១៣ ពីបទអំពវនវឱយមនរដg@បñរេយធកនុង

@ពឹតbិករណ៍េបះេឆន ត CNRP ឈនះេនះមិនទន់មនចំ?ត់ករេនេឡយី េហយី ABC បនbចក់ផáយ ែដល
ប៉ន់"ម នថមនមន ក់កនុងចំេ?មជនជតិែខមរ ៤ នក់ជទសMនិកជន។97 

 

៦៦. @បព័នធផMពàផáយេបះពុមព៖ េ]យមន@តឹមែត ១១% ៃនចំនួន@បជជនកនុង@បេទសែដលបញជ ក់ថ ពួកេគ 
nនកែសត និង/ឬទសMនវដcី េហយីជមួយនឹងអនកេ@បី@បស់ទងំេនះ ភគេ@ចីនមនមូល]g នេនកនុងទី@ក°ង
ភនំេពញ @បព័នធផMពàផáយេបះពុមព គឺជទ@មង់@បព័នធផMពàផáយេពញនិយមបំផុតទីបួនេនកនុង@បេទសកមពុជ។

98 
បុ៉នម នឆន ថំមីៗេនះ មនករផq ស់បbូរគួរឱយកត់សមគ ល់េនកនុងទិដgភព@បព័នធផMពàផáយេបះពុមព ជមួយនឹងករបិទ
កែសត េខមបូ≤ េដលី កលពីឆន  ំ២០១៧ បនទ ប់ពី ២៤ ឆន  ំ េ]យបនេបះពុមពអតថបទព័ត៌មនេ]យេ@បី
ពកយេ"q កេលីកបលទំព័រកែសតថ "េ]យគម នករភ័យខq ច ឬលេមôÆង" និងករផq ស់បbូរកមមសិទធិឆន  ំ២០១៨ 
េនកនុងកែសតភនំេពញបុ៉សb± ែដលេមីលេឃញីថ ករេបះពុមភផáយេនះបនផq ស់បbូរពីករអពយ@កឹតយ និងឯក
8ជយ េទជជំហរគ@ំទរ]g ភិបល។ េនកនុងែខធនូ ឆន  ំ២០១៧ @កសួងព័ត៌មនបនបិទ@បព័នធផMពàផáយេបះពុមព
ចំនួន ៣៣០ @បកបេ]យ@បសិទធភព េ]យេលីកេឡងីពីភពអសកមម។99 េយង^មរ]g ភិបល កែសតេបះ
ពុមពចំនួន មនែត៥៥០ បុ៉េ?™ ះ េនកនុង@បេទស េនឆន  ំ២០១៩។100 េនកនុងទិúេសរភីព"រព័ត៌មនពិភព

េ¢កឆន ២ំ០២២ រដgមïនbី@កសួងព័ត៌មនបនែថqងថ @បព័នធផMពàផáយេបះពុមភេនកមពុជសរុបមនចំនួន 
៦៦២ ែដលរមួមនកែសត ទសMនវដcី @ពឹតbិប@ត និងខិតbប័ណ™។ េលីសពីេនះ េ¢កបន8យករណ៍ថ មនេគ
ហទំព័រព័ត៌មនជង ៧០០ "ថ ប័នផMពàផáយវេីដអូអនßញចំនួន ៨១ "ថ នីយទូរទសMន៍ែបប@បៃពណីចំនួន 
១៩ "ថ នីយប៍ញជូ នបនbចំនួន ១២៥  "ថ នីយទូរទសMន៍ែខMកបចំនួន២ @ក°មហុ៊នផbល់េសúទូរទសMន៍ចំនួន ៣ 
"ថ នីយវ៍ទិយុចំនួន ២២១ និងទីភន ក់ងរ"រព័ត៌មនអនbរជតិ និងករយិល័យ"រព័ត៌មនបរេទសចំនួន ២៦
ផងែដរ  ក៏ដូចជសមគមអនក"រព័ត៌មនចំនួន ៥១។101 

 
96 សូមេមីល, អូែរល៉ /កÇសង់ “/បេទសកមពុជកលពីឆន  ំ២០១៧។ កំពុងចូលេទកនុងអំ\ចផR ច់ករ?", ករសទងម់តិvសីុ, ៥៨(១), 
២០១៨, ទំព័រ ១៩៦។ 
97 អនកយកព័ត៌មនគម ន/ពំែដន “ករ/ត≠តពិនិតយកមមសិទធិ/បព័នធផ<ពöផìយ។ តួអងគថមីៗ។ ABC កមពុជ - វទិយុ FM ១០៧.៥”, ២០១៨,  
https://cambodia.mom-rsf.org/en/media/detail/outlet/abc-cambodia-fm-1075/។  
98 សមគ ល់, /បភពមួយេផ<ងេទóត បនបញជ ក់ថ េនកនុង ២០១៦ “មនែត ២% ៃន/បជជនកមពុជបុ៉េ\̈ះ […] ែដលvនកែសត” ។ 
សូមេមីល ផុង គឹមឆយ, /ស៊Ç លីហុល, និង ហìវេីយ សូà, “ទូរស័ពទចល័ត និងករេ/បីអីុនធឺណិតេនកមពុជ ឆន  ំ២០១៦”, អងគករមូល
និធិvសីុ  ែខធនូ ឆន  ំ២០១៦ ទំព័រ ២៣ https://asiafoundation.org/publication/mobile-phones-internet-use-cambodia-2016/
។ 
99 េåក ផេម៉à វចិទ័រ, “ករណីៃនករបôងក ប/បព័នធផ<ពöផìយេនកមពុជកនុងឆន  ំ២០១៧” , ឌឹ vr៊ន បុសRû, ៃថងទី ២១ ែខធនូ ឆន  ំ
២០១៧, https://theaseanpost.com/article/case-cambodias-media-crackdown-2017។  
100 រâT ភិបលកមពុជ “/បrសន៍សេមRចេតេជហុ៊ន ែសន នយករដTមôនRីៃន/ពះ[ជ\ច/កកមពុជ នសម័យ/បជំុេលីកទី ៤១ របស់
/កíម/បឹកìសិទធិមនុស< ទី/កíងហ<ែឺណវ ៃថងទី ៤ ែខកកកâ ឆន  ំ ២០១៩”, ខុទទកល័យគណៈរដTមôនRី  ៤ ែខកកកâ ឆន  ំ ២០១៩ 
https://pressocm.gov.kh/en/archives/55082។  
101 ភនំេពញ បុ៉សR៍, ៣ ឧសភ ២០២២, https://www.phnompenhpost.com/national/pm-calls-digital-shift-credibility-
journalism 



32 
 

 
៦៧. @បព័នធផMពàផáយេបះពុមពរបស់@បេទស េនេពលេនះ ភគេ@ចីនកំពុងគ@ំទរ]g ភិបល េ]យកែសតែដល
មន@បជ@បិយបំផុតទី ២ េនកនុង@បេទសគឺកែសតរសមីកមពុជ @តYវបន@គប់@គងេ]យេ¢ក "យ ឈុ ំ@បធន
@ពឹទធសភកមពុជ @បធនគណៈកមម ធិករអចិៃïនbយៃ៍នគណៈកមម ធិករក?b លគណបកM@បជជន និងជឪពុក
របស់េ¢ក"យ សំnល់ រដgមïនbី@កសួងបរ"ិថ ន ខណៈែដលកែសតមួយេទîតេឈម ះ កមពុជថមី ជកមមសិទធិ
របស់ អនក@សីហុ៊ន ម៉? ែដលជកូន@សីរបស់េ¢កនយករដgមïនbី ហុ៊ន ែសន។102  

 

៦៨. េ]យ"រភពជមច ស់ៃន@បព័នធផMពàផáយេនកនុង@បេទសកមពុជ@តYវបន@បមូលផbុ
ំកន់ែតខq ងំេឡងីៗ េន

កនុងៃដឥសMរជននេយបយ និងធុរកិចចរបស់@បេទសេនះ ករ@ពzយបរមភក៏េកីនេឡងីែដរ េ]យ"រ"រព័ត៌មន

នឹងមិនមនសមតថភពកនុងករអនុវតbមុខងរ@បជធិបេតយយរបស់ខqួន។ ដូចែដលបនកត់សមគ ល់េ]យ@ក°ម

@បឹកáសិទធិមនុសM “ករ@ប@ស័យទក់ទងេ]យេសរេីលីករេ@បី@បស់ព័ត៌មន និងគំនិតេយបល់ អំពីបញÇ "
ធរណៈ និងនេយបយរúង@បជពលរដg េបកខជន និងអនកតំ?ងជប់េឆន តគឺមន"រៈសំខន់”។103 ករបិទ
@បព័នធផMពàផáយព័ត៌មនែដលបនផbល់លទធភពកនុងករទទួលបនព័ត៌មនទងំ@សប និងករមិនយល់@សប 
ជមួយនឹង@បព័នធផMពàផáយែដល@គប់@គងេ]យប?b ញ ែដលរញួតូចៃនបុគគលែដលមនទំនក់ទំនង ជមួយ
រ]g ភិបល úទំនងថទសMនៈដៃទេផMងេទîតនឹងមិនទទួលបនេម៉ងផáយ រយៈេពលេសមីគន េទ ែដលទងំេនះ
nចប?b ល ឱយមនឱនភពៃនលទធិ@បជធិបេតយយ េនកនុង@បេទសកមពុជ។ 
  
កូដកមមេន?ñគ េវសី - 8យករណ៍េ]យ@បព័នធផMពàផáយែដលគ@ំទរ]g ភិបល និងឯក8ជយ 

 

៦៩. ចប់^ងំពីៃថងទី ១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០២១ រហូតដល់េម៉ងសរេសរេនះ បុគគលិកពីកសីុណូ?ñគ  កនុង8ជធនី
ភនំេពញ បន និងកំពុងេធàីកូដកមម@បឆងំនឹងករបញឈប់បុគគលិកជង១៣០០ នក់ និងសកមមភព88ងំសហជីព
។ នីតិវធីិពិេសសរបស់អងគករសហ@បជជតិ បនបងÇញពីកbី@ពzយបរមភចំេពះ ករចប់ខqួនេមដឹកនសំហជីព
ែដលេធàីកូដកមមេ]យសនbិវធីិ ក៏ដូចជចំ?ត់កររបស់nជញ ធរេដីមបបីïងក បកូដកមម រមួទងំករ]ក់កូដករឱយេធàី
កូដកមម េទកែនqងែដលឆង យ េមីលមិនេឃញីដល់បរេិវណ@ក°មហុ៊ន។ 104 ស@មប់េគលបំណងៃនរបយករណ៍

េនះ កូដកមមេនះបនផbល់នូវបងôួចដ៏មន@បេយជន៍មួយ កនុងករពិនិតយេមីល"ថ នភពេសរភីព"រព័ត៌មនេន

កនុង@បេទសកមពុជ ជពិេសស រេបîបែដល@បព័នធផMពàផáយែដលមនសមព័នធភពជមួយរ]g ភិបលកំពុង@តYវ

 
102 អនកយកព័ត៌មនគម ន/ពំែដន “ករ/ត≠តពិនិតយកមមសិទធិ/បព័នធផ<ពöផìយ។ កែសតរសមីកមពុជ/បចេំដលី” ឆន  ំ ២០១៨, 
https://cambodia.mom-rsf.org/en/media/detail/outlet/rasmei-kampuchea-daily-newspaper/; Astrid Norén-Nilsson, 
“Fresh News, ព័ត៌មនៃចន/បឌិត៖ /បជ/បិយភពNមែបបផR ច់កររបស់/បេទសកមពុជ”, ករសិកìែបបរះឹគន់ៃនvសីុ, ៥៣ (១), 
២០២១, ទំព័រ ៩៤។ 
103 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស< "េសចកRីពនយល់ទូេទ CCPR េលខ ២៥៖ ម/N២៥ (ករចូលរមួកនុងកិចចករrធរណៈ និងសិទធិេបះ
េឆន ត) សិទធិចូលរមួកនុងកិចចករrធរណៈ សិទធិេបះេឆន ត និងសិទធិទទួលបនេស´rធរណៈេâយេសមីភព" CCPR/C 
/21/Rev.1/Add.7, 12 July 1996, para 25 
104 ករយិល័យឧតRមសនងករសិទធិមនុស< អ.ស.ប. “កមពុជ៖ករ[[ងំវធិនករថមី/បឆងំនឹងកមមករេធöីកូដកមមគឺ "អយុតRិធម៌" - អនកជំនញ
សិទធិមនុស<របស់អងគករសហ/បជជតិ" ៃថងទី ១៦ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០២២។ 
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បនស@មបស@មzលកនុងករផMពàផáយ@ពឹតbិករណ៍ែដលមនភពច@មYងច@មសរបស់រ]g ភិបល ខណៈេពល

ែដល@បព័នធផMពàផáយឯក8ជយកំពុង@តYវបន88ងំពីករ8យករណ៍ អំពីបញÇ ផល@បេយជន៍"ធរណៈេនះ។   
 
៧០. កលពីៃថងទី ២៣ ែខមីន អងគភព"រព័ត៌មន Fresh News បនេចញផáយអតថបទព័ត៌មនមួយ 
បដិេសធព័ត៌មនែដលេចទថnជញ ធរេ@បីអំេពីហងិáេលីកូដករ េ]យេលីកេឡងីថករ8យករណ៍េនះគម ន

មូល]g នចបស់¢ស់ និងnចបងកឱយមនករយល់@ចឡ។ំ105 ករពិពណ៌នអំពី"ថ នភពេហតុករណ៍គឺ@សប

េទនឹងេសចកbីែថqងករណ៍របស់រ]g ភិបល េ]យបនបដិេសធថnជញ ធរេ@បីកមq ងំហួសេហតុ @បឆងំនឹង

កូដករ។
106 េបី^ម Fresh News ករ]ក់ព@ងយnជញ ធរេនទី^ងំេធàីកូដកមម គឺ@គន់ែតបំេពញកតពàកិចច

របស់ខqួន ករពរសនbិសុខ"ធរណៈ និងស?b ប់ធន ប់សងគម ចំែណកសកមមភពរបស់បុគគលិក?ñគ េវលី 
@តYវបនចត់ទុកថខុសចបប់ េ]យេយងេលីេសចកbីសេ@មចរបស់តុ¢ករ ចុះៃថងទី ១៦ ែខធនូ ឆន ២ំ០២១។ 
េនកនុងអតថបទរបស់ខqួន "រព័ត៌មនេនះបនbពណ៌នេទîតថ nជញ ធរ “បនអេញជ ីញ”  កូដករេឡងីេលីßន

@ក°ង ែដល@តYវនពួំកេគេទកន់ទី¢ន@បជធិបតិយយ ែដលរ]g ភិបលអនុញញ តឱយពួកេគេធàីករបេញចញមតិ 
េទះបីជតុ¢ករបនសេ@មចេសចកcីេហយីក៏េ]យ។  អតថបទព័ត៌មនដែដលបងÇ ញពីករ8យករណ៍របស់

ខqួនជមួយនឹងរូបភពែដលថតេ]យផទ ល់េនទី^ងំេធàីកូដកមម។ េទះបីជគម នករបញជ ក់@បភពរូបថតក៏េ]យ 
េគnចសននិ]g នបនថ រូបថតទងំេនះ @តYវបនថតេ]យអនកយកព័ត៌មនរបស់ Fresh News ។ េ]យសងកត់
ធងន់េទេលីnជញ ធរែដលរងរបួស@"ល ខណៈេពលបំេពញភរកិចច ដូចជកររ¢ត់ែសបកជេដីម រូបថតែដល
បនេ@ជីសេរសីñក់ដូចជមន េគលបំណង ចង់េធàីឱយបត់បង់ករទុកចិតbេលីកូដកមម និងកូដករ។ 
 
៧១. ផទុយេទវញិ OHCHR កមពុជ បនសេងកតេឃញីថ អនក"រព័ត៌មនែដលចត់ទុកថឯក8ជយ ែដល8យ
ករណ៍ពីករណីកូដកមមដូចគន    @តYវបនរុញ@ចនេចញ េនចមង យ@បែហល ១០០ ែម៉@តពីតំបន់ែដល@ក°មកូដករ
@បមូលផbុ

ំគន ។ ករ8យករណ៍របស់@បព័នធផMពàផáយឯក8ជយេទេលីករេធàីកូដកមមេនះ មនភពផទុយគន េទនឹង
ករ8យករណ៍របស់ Fresh News ផងែដរ។ ជឧទហរណ៍ េនៃថងទី ២២ ែខមីន ឆន  ំ២០២២ សំេឡង@បជ
ធិបេតយយ(វអូីឌី) បន8យករណ៍ថ nជញ ធរបន@បទក់ៃដគន 88ងំកូដករមិនឱយេទដល់កែនqងេធàីកូដកមម និង
ន ំ និងរុញកូដកររេឡងីេលីßន@ក°ង។

107 កូដករែដល@តYវបនដក@សង់សំដីកនុងអតថបទេនះនិយយថ ពួកេគ
@តYវបនេគរុញេឡងីេលីរថយនb@ក°ង េហយី "បនរងរបួសេ]យ"ររុញ@ចនដួល"។108 រូបថតែដលអមជមួយ
អតថបទមិនបនថតេ]យអនក"រព័ត៌មនេទ េ]យេហតុថ ពួកេគ@តYវបន88ងំមិនឱយចូលេទជិតកូដកមម។ 
ផទុយេទវញិរូបថតែដលេ@បី @តYវបនថតបយេ]យកូដករ ដូចែដលបនបញជ ក់េនកនុងអតថបទផទ ល់។ ប?b ញ
"រព័ត៌មនឯក8ជយមួយេទîត គឺវទិយុnសីុេសរ ីែដលចុះផáយអំពីកូដកមមេនៃថងដែដលេនះ បនដក@សង់សំដី

 
105 សូមេមីល http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/235587-2022-03-23-14-14-42.html។  
106 សូមេមីល http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/235587-2022-03-23-14-14-42.html 
107 ឈន រសមី និង v\ត បលី"គ  “សហជីព\"គ នឹងេធöីពហកិេទកនុងករ/បជំុចរចបនទ ប់”, វទិយុសំេលង/បជធិបេតយយ, ៃថងទី 
២២ ែខមីន ឆន  ំ២០២២។ 
108 ឈន រសមី និង v\ត បលី"គ  “សហជីព\"គ នឹងេធöីពហកិេទកនុងករ/បជំុចរចបនទ ប់”, វទិយុសំេលង/បជធិបេតយយ, ៃថងទី 
២២ ែខមីន ឆន  ំ២០២២។ 
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ថ អនកេធàីកូដកមមែដលជïសbី និយយថ ពួកេគបនជួប@បទះនូវ “ករេ@បីកមq ងំហួស@បមណ” ែដលអនុវតb
េ]យnជញ ធរ និងមនទងំកររេំ¢ភបំពនផqូវេភទ។

109  
 
៧២. ករេ@បី@បស់វធិករខុសគន េលីអនក"រព័ត៌មនេពលយកព័ត៌មនកូដកមមេនះ បងÇ ញអំពីតថភពៃនេសរ ី
ភពអនក"រព័ត៌មនេន@បេទសកមពុជ។ "រព័ត៌មនឯក8ជយ ែដលរះិគន់រ]g ភិបល កំពុង@បឈមនឹងកររតឹតបតិ

េលីេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ខណៈេពលែដល@បព័នធផMពàផáយែដលគ@ំទរ]g ភិបល 8យករណ៍េ]យ

រកី8យេលីវធិនករណ៍របស់nជញ ធរ រកី8យនឹងករចូលេទកន់តំបន់ែដលអនករមួnជីពឯក8ជយរបស់ពួកេគ 
@តYវបន88ងំ។  
 

៤.៥ បrs<7បឈមស7Iប់អOក4រព័ត៌Iន5ស&ី  
 

៧៣. ចំនួនïសbីមនតិចតួចេនកនុងវស័ិយ"រព័ត៌មនេនកនុង@បេទសកមពុជ។ របយករណ៍ែដលមិនទន់

ផMពàផáយេ]យ@កសួងព័ត៌មននេពលថមីៗេនះ បន@បកសអំពី "ករេកីនេឡងី" ៃនចំនួនអនក"រព័ត៌មនïសbី

េនកនុង@បេទស បុ៉ែនbតួេលខេនះបនផbល់ឱយ មនïសbីចំនួន ៤៧០ នក់កនុងចំេ?មអនក"រព័ត៌មនសរុប

@បមណ ៥.០០០ នក់េនកនុង@បេទស មនន័យថ មនអនក"រព័ត៌មនជïសbី មនតិចជង ១នក់កនុង
ចំេ?មអនក"រព័ត៌មន១០នក់។

110 111 មិនមនទិននន័យែបងែចកេយនឌ័រពីឆន មុំនៗេឡយី ដូេចនះúេនែតមិន
ចបស់ថ េតីតំ?ងïសbីកនុងវស័ិយ"រព័ត៌មនេនកមពុជកំពុងេកីនេឡងីដល់ក@មិត?។

112 
 

៧៤. កនុងរបយករណ៍ឆន  ំ ២០២១113 អនក8យករណ៍ពិេសសសbីពីសិទធិេសរភីពៃនករបេញចញមតិបនគូស

បញជ ក់អំពី តំ?ងមិនសមម@តែដលមនចំនួនបុរសេ@ចីនេលីសលុបេនកនុង@បព័នធផMពàផáយ មនន័យថ  
“ទសMនៈ និងបញÇ ទក់ទងនឹងïសbី ទំនងជមិនេទដល់ទសMនិកជនេទ” េហយី “អតុលយភពេយនឌ័រ ពីែដល
@បព័នធផMពàផáយបងÇ ញពីសងគម គឺងព@ងឹង និងបនb នូវេគលគំនិតេយនឌ័រ និងភពលេមôÆង” ។114 េនកនុង
របយករណ៍ឆន  ំ២០២១ សbីពីតួនទី និងសមិទធិផលរបស់ករយិល័យឧតbមសនងករទទួលបនទុកេនកមពុជ អគគ
េលខធិករបនកត់សមគ ល់ថ មនïសbីេនកនុង@បេទសកមពុជ@តYវបនចប់ខqួន និងកត់េទសពីបទបេងÇ ះរូប

 
109 វទិយុvសីុេសរ ី“ករចប់ខÄួនបែនថមេទóតេនកនុងករេធöីកូដកមមេនកសីុណូ\"គ េវលី”, ៃថងទី២២ ែខមីន ឆន  ំ២០២២។ 
110 ‘អនកrរព័ត៌មនôសRីកមពុជកំពុងេកីនេឡងី’, Cambodianess, ៃថងទី ១២ ែខេមr ឆន  ំ ២០២២ 
https://cambodianess.com/article/cambodian-women-journalists-on-the-rise។  
111 េនកនុងករេឆÄីយតបជåយលកខណ៍អក<រេលីរបយករណ៍េនះ រâT ភិបលបនបញជ ក់ថ អនកrរព័ត៌មន/សីជង ៥០០ នក់ «
កំពុងេដីរតួនទីយ៉ងសកមមកនុងវស័ិយេនះ» េនកនុង/បេទសកមពុជ។ 
112 តួរេលខែដលេយងកនុងរបយករណ៍េនះ គឺយកេចញពីរបយករណ៍/បព័នធផ<ពöផìយ េâយrរ/កសួងព័ត៌មនមិនបនផ<ពöផìយ
របយករណ៍របស់ពួកេគ េហយីក៏មិនបនផRល់ករេឆÄីយតបេទនឹងសំេណីរបស់ OHCHR ែដរ។ 
113 របយករណ៍របស់អនក[យករណ៍ពិេសសសRីពីករេលីកកមពស់ និងករពរសិទធិេសរភីពបេញចញមតិ A/76/259, ៃថងទី ៣០ ែខកកកâ 
ឆន  ំ២០២១ កថខណu   ៤៤។ 
114 របយករណ៍របស់អនក[យករណ៍ពិេសសសRីពីករេលីកកមពស់ និងករពរសិទធិេសរភីពបេញចញមតិ A/76/259, ៃថងទី ៣០ ែខកកកâ 
ឆន  ំ២០២១ កថខណu  ៤៣។ 
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ភពេលីប?b ញអីុនធឺណិតេ]យេ@បី "សេមqÆកបំពក់បេញចញ"ច់" េហយីអងគករមិនែមនរ]g ភិបលែដលបនត
សូ៊មតិេដីមបសិីទធិïសbីកនុងករេធàីដូេចនះ បនទទួលករគំ8មកំែហង។

115  
 

៧៥. អនក"រព័ត៌មនïសbី@បឈមមុខនឹងបញÇ @បឈម និងករúយ@បñរែផôកេលីេយនឌ័រជក់¢ក់ខុសគន  ជ
េ@ចីនេនកនុងnជីពរបស់ពួកេគ េទះបីជករករពរែផនកចបប់រងឹម ំ ស@មប់ពួកេគមនេនេ@កមចបប់សិទធិ

មនុសMជតិ និងអនbរជតិក៏េ]យ។ រដgធមមនុញញកមពុជñមឃត់8ល់ករេរសីេអីងចំេពះïសbី និងធនថ “បុរស
និងïសbី មនសិទធិេសមីគន កនុង@គប់វស័ិយ” ។ ម@^ ៣១ ៃនរដgធមមនុញញ ែចងយ៉ងចបស់ថ @បេទសកមពុជទទួល
"គ ល់ និងេគរពសិទធិïសbី ដូចមនែចងកនុងសនធិសញញ  និងអនុសញញ អនbរជតិ េហយី@បេទសេនះក៏ជរដgភគីៃន
អនុសញញ  សbីពីករលុបបំបត់8ល់ទ@មង់ៃនករេរសីេអីង@បឆងំïសbីផងែដរ (CEDAW)។ កនុងរយៈេពលែដល
កំពុង@តzតពិនិតយេនកនុងរបយករណ៍េនះ OHCHR មិនបនចង@កងឯក"រករណី@ពហមទណí @បឆងំនឹងអនក

"រព័ត៌មនïសbី ឬបុគគលិក"រព័ត៌មនïសbីេ@ចីនេនះេទ។ េទះបីជមនករករពរែដលបនពិពណ៌នខងេលី

ក៏េ]យ ក៏អនក"រព័ត៌មនïសbី និងបុគគលិក"រព័ត៌មនïសbី ជេ@ចីន@បឈមនឹងករúយ@បñរែផôកេលីេយនឌ័រ

កនុងេពល@បតិបតbិវជិជ ជីវៈរបស់ពួកេគ។ េនះរមួមនករេបîតេបîន8ងកយេ]យបូ៉លីស និងnជញ ធរបុរស ករ
េរសីេអីងែផនកេយនឌ័រ និងអំេពីហងិáែដលបនចក់ឫសគល់េនកនុងករអនុវតb និងបទ]g នសងគែដលេរសីេអីង។  

 
៧៦.េនកនុងករ@"វ@ជវរបយករណ៍េនះ OHCHR កមពុជ បនសទង់មតិ និងេធàីបទសមភ សន៍ជមួយអនក"រ

ព័ត៌មនចំនួនប ដប់មួយនក់ កនុងេនះមនïសbីចំនួន ៧ នក់។ អនកចូលរមួទងំអស់បនបញជ ក់ថពួកេគបន
@បឈមមុខនឹងករេរសីេអីងែផôកេលីេយនឌ័រ និង/ឬអំេពីហងិáែផនកេយនឌ័រ(ករúយ@បñរ ជេដីម) េហយី
បនរងេ@គះេ]យ"រករេរសីេអីងែផនកេយនឌ័រ មិន@តឹមែតពីសងគមបុ៉េ?™ ះេទ បុ៉ែនbក៏មកពី@គz"ររបស់ពួក

េគផងែដរ។
116 អនក"រព័ត៌មន ïសbីទងំ ៧ នក់ ែដលបនចូលរមួសមភ សជមួយ ករយិល័យឧតbមសនងករ

ទទួលបនទុកសិទធមិនុសMបន8យករណ៍ថ ពួកេគធq ប់ឆqងកត់ករេរសីេអីង ឬអំេពីហងិáែផôកេលីេយនឌ័រពី

nជញ ធរ េហយីពួកេគទងំអស់គន សុទធែត@តYវបនរងសមព ធពីសមជិក@គz"រឱយផq ស់បbូរnជីព និងែសàងរក

nជីពេផMងេ@កពី"រព័ត៌មន េ]យេហតុថពួកេគជïសbី េហយី@គz"ររបស់ពួកេគេជõជក់ថករងរអនក"រ

ព័ត៌មនគួរែត@តYវបនេធàីេ]យបុរស។ អនក"រព័ត៌មនបីនក់បននិយយេនកនុងបទសមភ សន៍ជមួយ 
OHCHR កមពុជថ ពួកេគ@តYវបនេបîតេបîនេ]យផទ ល់ពីមïនbីបុរសេពលបំេពញករងរ ជក់ែសbងេហតុករណ៍
មួយកនុងែខតុ¢ ឆន  ំ២០២០ េន8ជធនីភនំេពញ េនេពលែដលមïនbីសនbិសុខបនចប់ទញេ]យបងខអំនក"រ

ព័ត៌មនជïសbីមន ក់ែដលចូលរមួកនុងកិចច@"វ@ជវេនះ េហយីប?c លឱយ]ច់េឡវnវរបស់គត់។ េនកនុងេហតុ
ករណ៍]ច់ េ]យែឡកមួយ ែដលបនេកីតេឡងីខណៈេពលកំពុងផMពàផáយអំពីកូដកមមកលពីែខមក8 ឆន  ំ
២០២២ អនក"រព័ត៌មន@សីមន ក់@តYវបនសួរេ]យមïនbីរ]g ភិបល៖“រក@បក់បនបុ៉នម ន េធàីអនកកែសត?” េបី

 
115 “តួនទី និងសមិទធផលរបស់ករយិល័យឧតRមសនងករអងគករសហ/បជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស< កនុងករជួយរâT ភិបល និង
/បជពលរដT កមពុជ កនុងករេលីកកមពស់ និងករពរសិទធិមនុស<”។ របយករណ៍របស់អគគេលខធិករ”, A/HRC/48/49, ៃថងទី ១៦ ែខ
កញញ  ឆន  ំ២០២១, កថខណu  ២៥។ 
116 OHCHR សមភ សជមួយអនកrរព័ត៌មនôសRី/បពីំរនក់ និងសទង់មតិេលីអនកrរព័ត៌មនôសRីចំនួន ១១ នក់ េនចេនÄ ះៃថងទី ២៨ ែខ
ធនូ ឆន  ំ២០២១ ដល់ៃថងទី ៩ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០២២។  
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^មអនក"រព័ត៌មនដែដលេនះ ភ" និងទឹកសំេលងៃនសំណួរបនេធàីឱយគត់មនnរមមណ៍មិន@សzលចិតb  
េហយីមនេចតនយ៉ងចបស់កនុងករបំភិតបំភ័យ និងបំបក់ទឹកចិតbគត់កនុងករេធàកីរងរ។  

 
៧៧. ដូចែដលបនបញជ ក់ខងេលី អនក"រព័ត៌មនជïសbីក៏បនបងÇ ញពីnរមមណ៍មិនមនករគ@ំទ និងកររង
សមព ធពី@គz"ររបស់ពួកេគផទ ល់ផងែដរ។ អនក"រព័ត៌មនïសbី ៧ នក់ែដល@តYវបនសមភ ស៍េ]យ ករយិល័យ 
OHCHR  កមពុជបននិយយថ ឪពុកមb យរបស់ពួកេគ បនសែមbងករ@ពzយបរមភចំេពះសុវតថិភព និងសនbិសុខ
របស់ពួកេគ ជពិេសស េនេពលពួកេគេធàីករឱយ@បព័នធផMពàផáយឯក8ជយ េហយី@តYវេធàីដំេណីរេទតំបន់]ច់

@សយល និងចូលេទកនុង"ថ នភពែដលnចេ@គះថន ក់ េដីមប@ីបមូលព័ត៌មន។ បែនថមពីេលីករេ]ះ@"យភព

^នតឹងៃនករងរេនកនុងបរយិកសេនះ អនកចូលរមួបនពិពណ៌នថ ពួកេគ@តYវ@គប់@គងករ@ពzយបរមភរបស់
@គz"រពួកេគ េហយី@តYវចំ?យេពលពនយល់ដល់@ក°ម@គz"រ េ]យធនថពួកេគ មនវធិនករេដីមបកីត់
បនថយñនិភ័យែដលnចេកីតេឡងីេ]យ"រករងររបស់ពួកេគ។ េទះយ៉ង? អនកចួលរមួសមភ ស៍មួយ

ចំនួនបនេលីកេឡងីថ ករ@ពzយបរមភពី@ក°ម@គz"រ េធàីឱយពួកេគមិនសូវេបីកចំហជមួយ@គz"ររបស់ពួកេគ។ 
អនកចូលរមួមន ក់បននិយយថ នងែលង@បប់ឪពុកមb យរបស់នងអំពីករងរ និងបញÇ @បឈម និងñនិភ័យ

េនកនុងករងររបស់នង េ@ពះនងយល់ថ úជមេធយបយែតមួយគត់ែដលនងnចបញឈប់ឪពុកមb យពីករ
@ពzយបរមភអំពីសុវតថិភពរបស់នង។ 

 
៧៨.  អនុរដgេលខធិករ@កសួងព័ត៌មន េ¢ក មស សុភ័ណí  មន@ប"សន៍ថ កនុងរយៈេពល ១០ ឆន មំកេនះ 
@កសួងរបស់េ¢កមិនែដលបនទទួលពកយបណbឹ ង?មួយទក់ទងនឹងករេបîតេបîន ពីអនក"រព័ត៌មនïសbី

េឡយី។ ករចងôុលបងÇ ញអំពីភពអវតbមនៃនករេបîតេបîន ñក់ដូចជបងÇ ញពីេលីកងàះករេជõទុកចិតbកនុង

ចំេ?មអនក"រព័ត៌មនជïសbីចំេពះឆនទៈ ឬសមតថភពរបស់@កសួងកនុងករេ]ះ@"យកងàល់របស់ពួកេគ។ 
េទះយ៉ង?ក៏េ]យ អនក"រព័ត៌មន@សីមន ក់បន@បប់ OHCHR កមពុជថ នងបនេលីកបញÇ េនះពីរដង
េទកន់@កសួង េ]យសំុករអនb8គមន៍ បនទ ប់ពីមនករេបîតេបîនពីមïនbីរ]g ភិបល បុ៉ែនbថ @កសួងមិនមនចំ
?ត់ករ?មួយេទ និងមិនមនករគ@ំទនេពលខងមុខេឡយី។ េនកនុងករេឆqីយតបជ¢យលកខណ៍អកMរ

េលីរបយករណ៍េនះ រ]g ភិបលបនបញជ ក់ថ “រ]g ភិបលែតងែតគ@ំទ េលីកទឹកចិតb និងផbល់nទិភពដល់
ïសbីកនុងកររមួចំែណកកនុងករអភិវឌµន៍សងគម@សប^មជំនញ និងសមតថភពរបស់ïសb”ី។ រ]g ភិបលបនបែនថម
ថ “មនករេលីកេឡងីថ អនក"រព័ត៌មនïសbី@បឈមមុខនឹងបញÇ ដូចជករេបîតេបîន ឬករេបîតេបîនផqូវ
េភទ បុ៉ែនb@កសួងព័ត៌មនមិនែដលទទួលបនពកយបណbឹ ង?មួយពីអនក"រព័ត៌មនïសbីែដលរងេ@គះេ]យ

ករេបîតេបîន” ឬកររេំ¢ភបំពនផqូវេភទេឡយី។ រ]g ភិបលបនកត់សមគ ល់ថ “កនុងករណីែបបេនះ @កសួង
ព័ត៌មនេលីកទឹកចិតb និងគ@ំទអនក"រព័ត៌មនïសbី ឱយមនភពកq ñនកនុងករបbឹងេទnជញ ធរមនសមតថកិចច

@បឆងំនឹងបុគគលែដលបន@ប@ពឹតb” អំេពីទងំេនះ។ រ]g ភិបលបនបញច ប់េ]យបញជ ក់ថ រ]g ភិបល"à គមន៍
កិចចសហ@បតិបតbិកររបស់ជនរងេ@គះ និងអនកពក់ព័នធ េហយីបនអំពវនវឱយ OHCHR ផbល់ "ព័ត៌មនជក់
¢ក់របស់អនក"រព័ត៌មនïសbីែដលជជនរងេ@គះ"។ 
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៧៩. កនុងេគលេØេដីមបេី]ះ@"យបញÇ ែដលប៉ះពល់ដល់@បព័នធផMពàផáយ និង េសរភីព"រព័ត៌មនេន

កមពុជ រមួទងំបញÇ ែដលទក់ទងនឹងេយនឌ័រ និងតួនទីរបស់អនក"រព័ត៌មនជïសb ី និងបុគគលិក"រព័ត៌មន

េផMងេទîត @កសួងព័ត៌មនគួរែតវនិិេយគធនធនេ@ចីនជងមុន កនុងករ"ងករេជõទុកចិតbជមួយអនក"រ

ព័ត៌មនជïសbី េធàីករពិេ@គះេយលបល់ជមួយអនក"រព័ត៌មនïសbី េដីមបសីេ@មចនិងអនុម័តេគលនេយបយ

ថមី ក៏ដូចជកអនុវតbេដីមបេីឆqីយតបេលីបញÇ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ េ]យធនថអនក"រព័ត៌មនជïសbីមន

nរមមណ៍សុវតថិភពកនុងករ]ក់ពកយបណbឹ ងេលីបញÇ ែដលេកីតេឡងីពីករងរ@បចៃំថងរបស់ពួកេគ។  
 

៥. េសចក&ីសនOិnu<ន និងអនុ4សន៍ 
 

៨០. ខណៈេពលែដល@បេទសកមពុជេ@តîមខqួនេឆព ះេទេបះេឆន តមbងេទîតេនឆន  ំ២០២២ និង ២០២៣ @បព័នធ
ផMពàផáយរបស់@បេទសេនះគឺសថិតកនុង"ថ នភពេ@គះថន ក់។ អនក"រព័ត៌មនែដលបចចុបបននេនះកំពុងេធàីករេន

កនុង@បេទស កំពុង@បឈមមុខនឹងកររេំ¢ភបំពន និងរងសមព ធកនុងទ@មង់េផMងៗ ជពិេសស ^មរយៈ@បព័នធ
យុតbិធម៌@ពហមទណí  េលីករងររបស់ពួកេគ ។ 
 

៨១.ករúយ@បñរេទេលីបុគគលិក"រព័ត៌មន មិនថអនុវតbកនុងទ@មង់ៃនករេចទ@បកន់ែផនក@ពហមទណí

េ]យគម នមូល]g ន ឬេចទ@បកន់ពីបទឧ@កិដg ឬ^មរយៈករេ@បីអំេពីហងិá មិន@តឹមែតផលប៉ះពល់ដល់ជន
រងេ@គះមន ក់ៗៃនករណីនីមួយៗ បុ៉ែនbក៏មនផលប៉ះពល់េផMងេទîត ែដលរមួចំែណកកនុងករបេងកីត"ថ នភពៃន

ករភ័យខq ច និងកររតឹតបតឹខqួនឯង។ កលពីែខធនូ ឆន  ំ២០២១ អនកយកព័ត៌មនអនßញពីរនក់@តYវបនឃុខំqួន 
េដីមប"ីកសួរេលីបទ "ញុះញង់" បនទ ប់ពីពួកេគេធàីករ8យករណ៍ពីជេមq ះដីធqីេនេខតbក?b ល។ ពួកេគកំពុង
េនេ@កឃុ ំ បុ៉ែនb@បឈមនឹងករេចទ@បកន់ពីបទ “ញុះញង់ឱយ@ប@ពឹតbបទឧ@កិដg” និង “@បមថ” ^មម@^ 
៤៩៤ ៤៩៥ និងម@^ ៥០២ ៃន@កម@ពហមទណí ។  កលពីែខកុមភៈ ឆន  ំ២០២២ អនក"រព័ត៌មនបន ពនយល់ពី
ផលប៉ះពល់ៃនករេចទ@បកន់េលីករងររបស់គត់@បប់ករយិល័យ OHCHR កមពុជ ថ “ករេសីុបអេងកត
របស់តុ¢ករេលីករណីរបស់ខញុ ំមិនទន់បញច ប់  ខញុ ំ េធàីឱយខញុ ំមនករលំបក កនុងករអនុវតbករងរ@បព័នធផMពàផáយ
េធàីឱយេយងីភ័យខq ចផលវបិក មនវធិនករផqូវចបប់បែនថមេទîត @បសិនេបីេយងីបនbផMពàផáយអំពីជេមq ះដីធqី
8ុៃំរទ៉ងំេនះ”។ េដីមបឱីយ@បព័នធផMពàផáយេនកមពុជnចបំេពញមុខងររបស់ខqួនេនកនុង@បព័នធ@បជធិបេតយយ

របស់@បេទស រ]g ភិបល@តYវែតចត់វធិនករជបនទ ន់ រមួទងំករបញច ប់ករេ@បី@បស់ចបប់@ពហមទណí  េដីមប]ីក់
ទណí កមមេលីករងរសំខន់របស់ពួកេគ

117 និងទមq ក់ករេចទ@បកន់ពីបទ@ពហមទណí @បឆងំនឹងបុគគលិក"រ

ព័ត៌មនជបនទ ន់។  

 
៨២. អស់រយៈេពលជេ@ចីនឆន មំកេហយី nជញ ធរេនកនុង@បេទសកមពុជបនអនុម័តបទបបញញតbជិបនbបនទ ប់ 
ែដលេផb តេលីលំហពលរដgជទូេទ និងជពិេសសេសរភីព"រព័ត៌មន។ ចបប់ និងឧបករណ៍េផMងេទîត@តYវ

បនអនុម័ត ែដលផbល់សិទធិអំ?ចដល់nជញ ធរកនុងករ@តzតពិនិតយ  និង ]ក់អនក"រព័ត៌មន និងអនកេផMង

 
117 “ែផនករសកមមភពរបស់អងគករសហ/បជជតិសRីពីសុវតថិភពអនកrរព័ត៌មន និងបញt និទណu ភព” ែខមីន ឆន  ំ២០១២ 
https://en.unesco.org/un-plan-action-safety-journalists. 
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េទîតេ@កមករឃq េំមីល និងបនព@ងីក"ថ ប័ននីតិបបញញតbិរបស់រ]g ភិបល េដីមបកំីណត់េគលេØករងរ@បព័នធ

ផMពàផáយ និងេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ^មរយៈតុ¢ករ។ ម៉យងវញិេទîត ចបប់សbីពីសិទធទិទួលបន
ព័ត៌មន@តYវបនពនយរេពលមbងេហយីមbងេទîត ែដលមិនទន់េគរព^មសbង់]រសិទធិមនុសMអនbរជតិ ។ បនទ ប់
ពីមនករបិទទីភន ក់ងរ"រព័ត៌មនឯក8ជយ និងមិនលេមôÆង @បព័នធផMពàផáយជេ@ចីន@តYវបន@គប់@គងេ]យ
បុគគលែដលមនទំនក់ទំនងនឹងរ]g ភិបល ែដលេធàីឱយមន"ថ នភព និងេវទិក ៃនទសMនៈនេយបយជំនួស 
ឬដៃទេផMងេទîត @តYវបនេគកត់បនថយ ែដលផទុយេទនឹងបទ]g នអនbរជតិ។ ជងេនះេទេទîត ឧបសគគជក់
¢ក់ជេ@ចីនែដលïសcីកនុង@បព័នធផMពàផáយេនកនុង@បេទសកមពុជជួប@បទះ ដូចជអវតbមនរបស់ពួកេគកនុង

តំែណងតួនទីជអនកដឹកន ំ ករេបîតេបîន និងអំេពីហងឹáែផôកេលីេយនឌ័រែដលពួកេគ@បឈមមុខ បន88ងំ
ករចូលរមួ និងសំេឡងរបស់ïសbីេនកនុង@បព័នធផMពàផáយ។ េដីមបឱីយ@បេទសកមពុជ nចករពរេសរភីព"រ

ព័ត៌មន និងធនថអនក"រព័ត៌មន@តYវបនករពរ េដីមបឱីយពួកេគnចបំេពញមុខងរសំខន់ៗរបស់ពួកេគ
បន ជពិេសសកនុងអំឡុងេពលយុទធនករេបះេឆន តខងមុខេនះ OHCHR េលីកទឹកចិតbឱយរ]g ភិបលអនុវតbអនុ
"សន៍ខងេ@កម េហយី OHCHR នឹងផbល់ជំនួយបេចចកេទសកនុងេរõងេនះ៖  
 

 

េសរYZពពីSរេ7ជៀតែ7ជក 
- បញច ប់េរõងកbី@ពហមទណí @បឆងំនឹងអនក"រព័ត៌មន និងបុគគលិក"រព័ត៌មន និងទមq ក់ករេចទ@បកន់

ែដលមន@"ប់ @បឆងំនឹងបុគគលែដល@តYវបនកំណត់ជេគលេØេលីករេ@បីសិទធិេសរភីពកនុងករ

បេញចញមតិ  

- បញឈប់ករពឹងែផôកេលីចបប់@ពហមទណí ជមេធយបយស@មប់ករ@គប់@គង និងេចទ@បកន់េលីអនក

"រព័ត៌មន និងបុគគលិក"រព័ត៌មន ជំនួសមកវញិេ]យពឹងែផôកេលីបទបបញញតbិៃនចបប់សbីពីរបប

"រព័ត៌មនកនុងករណីចបំច់ ែដលចបប់េនះបនបញជ ក់ពីករផកពិន័យ វធិនកររដgបបេវណីេដីមបី

បនbបណbឹ ង@បឆងំនឹង@បព័នធផMពàផáយ។  

- ដក ទ@មង់បទេលមីសេចញពីចបប់េផMងេទîត រមួមនបទបបញញតbិៃន@កម@ពហមទណí  និងចបប់សbីពីជំងឺ   

កូវដី-១៩ ែដលnចនឹងផbល់នូវកររតឹតបតឹហួសេហតុ េលីេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ 
- ផcល់ឱកសបណbុ ះប?b លដល់មïនbីនគរបល េច@កមេសីុបសួរ េច@កមជំនំុជ@មះ និងេមធវកីនុងករ

អនុវតbចបប់"រព័ត៌មន រមួទងំករបណcុ ះប?c លអំពី ករេរសីេអីងេយនឌ័រែដលមិន@តឹម@តYវ អំេពី

ហងិá@បឆងំនឹងេយនឌ័រ ឬករេបîតេបîនជពិេសសេលីអនក"រព័ត៌មនïសbី។  
 

េសរYZពពីSរ7តlតពិនិត<m 
- េធàីវេិ"ធនកមម@បកសេលខ១៧០ និងអនុ@កឹតយសbីពី@ចកទà រអីុនធឺណិតជតិេឡងីវញិ េដីមបឱីយឯក"រ

ចបប់ទងំេនះ@សប^ម បទ]g ន និងសbង់]រអនbរជតិ រមួទងំសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ។  

- ផbល់ករែណនដំល់មïនbីរ]g ភិបលថន ក់េផMងៗ អំពីភរកិចចរបស់ខqួនចំេពះអនក"រព័ត៌មន និង

បុគគលិក"រព័ត៌មន រមួទងំរេបîបចូលរមួេ]យករេគរពជមួយ@បព័នធផMពàផáយ េហយីធនថមïនbី
ែដលគំ8ម និងបំភិតបំភ័យអនក"រព័ត៌មនែដលបំេពញករងររបស់ខqួន @តYវបនេធàីករេសីុបអេងកត 
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និងទទួលខុស@តYវ បងកលកខណៈឱយបុគគលិក"រព័ត៌មនnចចូលរមួកនុងដំេណីរករេរîបចំ ក៏ដូចជករ

អនុម័តេគលករណ៍ែណនេំនះ េដីមបធីនឱយបននូវអភិ@កម@បកបេ]យបរយិប័នននិងករសហករ។  

 

សិទ@ិទទួលTនព័ត៌Iន 
- ពិនិតយេឡងីវញិជបនទ ន់េលីេសចកbី@ពងចបប់សbីពីសិទធិទទួលបនព័ត៌មន េដីមបធីនថ ខqួនេគរព

^មចបប់និងបទ]g នអនbរជតិ រមួមន ៖ 

o បញជ ក់យ៉ងចបស់ថ ចបប់មនមូល]g ន េលីសិទធិេសរភីពៃនករបេញចញមតិ 

o ករបេងកីតគណៈកមមករព័ត៌មនឯក8ជយ ឬ"ថ ប័នរដgបលជំនញ@សេដîងគន  េដីមប@ីតzតពិនិតយ

ករអនុវតbចបប់ និង 

o ធនឱយមននីតិវធីិបណbឹ ងឧទធរណ៍ឱយបន@គប់@គន់ និងសម@សប និង ករករពរ@គប់@គន់

ចំេពះអនក8យករណ៍។  
 

ពហុZពៃនសំេឡងេeកOPង7បព័ន@ផ<BពMផ<Lយ 
- ចត់វធិនករបនទ ន់េដីមបធីននូវពហុភពកនុងភពជមច ស់@បព័នធផMពàផáយ រមួទងំករអនុម័តចបប់ 

េដីមបកំីណត់វ"ិលភពែដលបុគគល និងអនកនេយបយ nច@បមូលផbុ ំករ@គប់@គង និងភពជមច ស់

េលីវស័ិយ@បព័នធផMពàផáយេនកមពុជ 

- េចញករែណនដំល់@បព័នធផMពàផáយេដីមបធីនថ ទសMនៈនេយបយ និងទសMនៈេផMងេទîត 

ទទួលបនករ@គបដណb ប់ និងសិទធិេសមីរគន កនុងករចូលេទកន់េវទិក@បព័នធផMពàផáយ ។  

 

បrs<7បឈមែដលអOក4រព័ត៌Iន5ស&ី7បឈមមុខ  
- ផMពàផáយព័ត៌មនអំពីចំនួនអនក"រព័ត៌មនïសbីែដលកំពុងេធàីករេនកនុង@បេទសកមពុជ និងគូស

បញជ ក់ពីែផនករសកមម េដីមបបីេងកីនសមម@តចំនួនïសbីែដលជអនក"រព័ត៌មនេនកនុង@បេទស រមួ

ទងំកមមវធីិេន^ម"កលវទិយល័យ និងnñរូបករណ៍កនុងេគលបំណងេលីកកមពស់ករចូលរមួរបស់

ïសbីេនកនុងវស័ិយ"រព័ត៌មន និង  

- បណbុ ះប?b លកមq ងំសនbិសុខ មïនbីរ]g ភិបលអំពីអំពីភពរេសីបៃនេយនឌ័រ ករទំនក់ទំនងជមួយ

អនក"រព័ត៌មន និង បុគគលិក"រព័ត៌មន។  

- ចត់វធិនករជបនទ ន់េដីមបេី]ះ@"យអំេពីហងឹáែផôកេលីេយនឌ័រេលីអនក"រព័ត៌មន រមួទងំជំñន

កនុងធនថយនbករ និងនីតិវធីិបណbឹ ងមនករគិតគូរពីេយនឌ័រដំេណីរករ។ 
 


