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អ្នកស្រី រ ៉ូណា រម ីត សោកោា យដែលរបបភ្ន ំសេញចាត់ទុកការងារអ្នកស្រីជាអ្ំសេើ

ស្បឆំងរដ្ឋា ភ្ិបាល 

 

(របូកណ្ដា ល) អ្នករាយការណ៍ពិសេេអ្ង្គការេហប្បជាជាតទិទួលបន្ទ ុកេិទធ ិមន្ុេសសៅកមព ុជា អ្នកប្េ ីរ ណូ្ដ េ្ម៊ីត (Rhona Smith) កន ុង្

ជំនួ្បជាមួយរដ្ឋមន្តន្រ ីប្កេួង្ដដ្ន្ដ្ ីសោក ជា េុផារា  កាលពីថ្ងៃទ៧ី ឧេភា ២០១៩។ Photo courtesy of Special Rapporteur Cambodia 
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សេចក្ដថី្លែងការណ៍បទិបញ្ចបស់បេក្ក្ម្មស ើក្ទី៧ របេ់អ្នក្រាយការណ៍ពិសេេអ្ងគការេហប្បជាជាតទិទួ បន្ទុក្េិទធិម្នុ្េសសៅក្ម្ពុជា អ្នក្ប្េី រ  ៉ូណា េមុ ីត 
(Rhona Smith) ម្និ្បាន្ស ើក្ស ើងអ្ពីំក្រណី េិទធិសបាោះសនន ត និ្ងក្រណីថ្ែ របបសោក្ ហ ុន្ ថ្េន្ ក្ពុំងែឹក្នរំដ្ឋា ភិបា ខ្វោះភាពប្េបចាប់ និ្ងការទទួ 
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ស្គគ  ់សពញមុ្ខ្សពញមាតជ់ាអ្ន្តរជាត ិសនោះសទ។ អ្នក្ប្េី ក្ម៏្ិន្បាន្ស ើក្ស ើងអ្ពីំក្ងវ ់ននពាក្់ព័ន្ធនឹ្ងក្រណីថ្ែ ក្ម្ពុជា ប្បឈម្នឹ្ងការបាត់បងប់្បព័ន្ធ
អ្នុ្សប្រោះពន្ធ EBA របេ់េហភាពអឺ្រ  ុប និ្ង ប្បព័ន្ធអ្នុ្សប្រោះពន្ធទ៉ូសៅ GSP របេ់េហរែាអាសម្រកិ្ សដ្ឋយស្គរថ្តែសំណើ រសបេក្ក្ម្មស ើក្ទី ៧ របេ់អ្នក្ប្េីសៅ
សព សន្ោះ សដដ តជាេខំាន្ស់ៅស ើការបន្តប្តួតពិនិ្តយស ើបញ្ហា េិទធិម្នុ្េសននទាក្់ទងនឹ្ង សរ សៅអ្ភិវឌ្ឍន្ប៍្បក្បសដ្ឋយចិរភាពរបេ់អ្ងគការេហប្បជាជាត ិ
ពិសេេគឺការម្ិន្សរ ើេសអ្ើង និ្ងេម្ភាព ការច៉ូ រួម្ និ្ងគណសន្យយភាព។ 
 
អ្នក្ប្េីបាន្ក្តេ់មាគ  ់ថា ទិែាភាពេខំាន្់ៗនន្សរ សៅអ្ភិវឌ្ឍន្ប៍្បក្បសដ្ឋយចិរភាពទី១៦ របេ់អ្ងគការេហប្បជាជាតិ េដីពី «េន្តិភាព យុតតិធម្៌ និ្ងស្គា បន័្រងឹ
មុា»ំ ម្និ្មាន្ថ្ចងសៅក្នុងថ្ែន្ការអ្ភិវឌ្ឍន្យុ៍ទធស្គស្តេតជាតរិបេ់ក្ម្ពុជាសនោះសទ ថ្ែ បញ្ហា សន្ោះ កាតប់ន្ាយយ ងខាែ ងំន្៉ូវម្ហិចឆតាក្ម្ពុជា ក្នុងការទទួ បាន្ន្៉ូវ
យុតតធិម្េ៌ប្មាបទ់ាងំអ្េ់រន  បញ្ចបអ់្សំពើហិងា ប្បយុទធប្បនងំនឹ្ងអ្សំពើពុក្រ ួយ ពប្ងឹងនី្តិរែា ធានឲ្យមាន្ការសធវើការេសប្ម្ចចតិតប្បក្បសដ្ឋយការច៉ូ រួម្
ទាងំអ្េ់រន  ធានេិទធិទទួ បាន្ព័ត៌មាន្ ការការពារសេរភីាពជាម្៉ូ ដ្ឋា ន្ ការអ្នុ្វតតចាបស់ដ្ឋយម្ិន្សរ ើេសអ្ើ និ្ងការក្ស្គងស្គា ប័ន្ជាតរិងឹមា។ំ អ្នក្ប្េីេងកតធ់ងន្់ៗ
ស្គជាលមថីា េន្តិភាពសដ្ឋយរម ន្យុតតធិម្៌ គពំុឺមាន្ចិរភាពស ើយ សហើយថា ការអ្ភិវឌ្ឍន្ស៍ដ្ឋយរម ន្សេរភីាព គជឺាការទុក្ប្បជាព រែាសោ ។ អ្នក្ប្េីចងស់ ើញ
ក្ម្ពុជា ដ្ឋក្ប់ញ្ច៉ូ  ទិែាភាពេខំាន្់ៗ ទាងំសន្ោះ សៅក្នុងថ្ែន្ការអ្ភិវឌ្ឍន្យុ៍ទធស្គស្តេតជាតរិបេ់ខ្ែួន្។ 
 
សប្ៅពីបង្ហា ញពីការសស្គក្ស្គដ យថ្ែ អ្ងគការេងគម្េីុវ ិ និ្ងេមាគម្ទាងំអ្េ់សៅក្ម្ពុជា ពំុបាន្ទទួ ន្៉ូវេិទធិ និ្ងសេរភីាពសពញស ញែ៉ូចរន ក្នុងការ
ប្បតបិតតកិារសៅក្ម្ពុជា សដ្ឋយរម ន្ការរារាងំពីអាជាា ធរសៅក្ម្ពុជាសនោះ អ្នក្ប្េី ថា ការបន្តឈែបយក្ការណ៍ឬព័តម៌ាន្ និ្ងឃ្ែ សំម្ើ របេ់អាជាា ធរ ម្ក្ស ើប្ក្ុម្
អ្ងគការេងគម្េីុវ ិ គមឺ្និ្ប្េបតាម្ស្គម រតនីន្ការស ើក្ក្ម្ពេ់ឲ្យមាន្ភាពជានែគ៉ូ ពិតប្បាក្ែជាមួ្យអ្ងគការេងគម្េីុវ ិសនោះសទ។ អ្នក្ប្េីេងកតធ់ងន្់ៗ ថា អ្នក្ប្េី
សស្គក្ស្គដ យថ្ែ ការបសំពញការង្ហរ និ្ងការតេ ៉ូម្ត ិសែើម្បសី ើក្ក្ម្ពេ់ និ្ងការការពារេិទធិម្នុ្េស ថ្បរជាប្តូវ របបប្ក្ុងភនសំពញោតទុ់ក្ថា ជាថ្ែនក្មួ្យនន្
គណបក្សប្បនងំ ឬជាការរបំ្ទគណបក្សប្បនងំសៅវញិសនោះ។ 
 
អ្នក្ប្េីរតឹថ្តសស្គក្ស្គដ យ ថ្ែ ការែាភាា បស់ៅនឹ្ងគណបក្សប្បនងំសន្ោះ ក្ប៏្តូវរដ្ឋា ភបិា យក្សៅពាក្់ព័ន្ធជាមួ្យនឹ្ងអាណតតរិបេ់អ្នក្ប្េី ប្ពម្ទាងំអ្ងគការ
េិទធិម្នុ្េស ែនទសទៀត។ ក្នុងន្័យសន្ោះ អ្នក្ប្េីចងស់ ើញមាន្ ស្គម រតនីន្ភាពជានែគ៉ូពិតប្បាក្ែរវាងប្គបភ់ាគពីាក្់ព័ន្ធ ទាងំរដ្ឋា ភិបា  និ្ងអ្ងគការេងគម្េីុវ ិ។ 
 
ទាក្់ទងនឹ្ងេិទធិនន្ការបសញ្ចញម្តវិញិ អ្នក្ប្េីអ្ពំាវនវឲ្យរដ្ឋា ភិបា សចៀេវាងការសប្បើក្មាែ ងំហួេសហតុក្នុងការប្គប់ប្គងសៅស ើការប្បម្៉ូ ែតុនំនសៅក្នុងេងគម្។ 



អ្នក្ប្េីបន្តអ្ពំាវនវែ ់ រដ្ឋា ភបិា  ឲ្យពិនិ្តយស ើងវញិស ើចាបេ់ដីពីគណបក្សន្សយបាយ និ្ងចាប់សបាោះសនន តមួ្យចនួំ្ន្ សែើម្បឲី្យចាបទ់ាងំសនោះប្េបតាម្
បទដ្ឋា ន្អ្ន្តរជាត ិថ្ែ ក្ម្ពុជាបាន្ែដ ់េោច បន័្។ 
 
សប្ៅពីចណុំចខាងស ើសន្ោះ អ្នក្ប្េី រ  ៉ូណា េមីត បាន្ស ើក្ស ើងពីការប្ពួយបារម្ភែថ្ែ អ្ពីំអ្ប្តានន្ការ ុខំ្ែួន្បសណាដ ោះអាេន្នសៅក្ម្ពុជា ថ្ែ អ្នក្ប្េីេងកត់ធងន្ថ់ា 
ប្តូវធានថា ការ ុខំ្ែួន្ម្នុ្េសសៅក្នុងពន្ធនររគួរថ្តជាជសប្ម្ើេចុងសប្កាយបែុំត។ សៅចុងបញ្ចប់ អ្នក្ប្េីក្៏ម្ិន្បាន្សភែច ស ើក្ស ើងអ្ពីំការធាែ ក្ចុ់ោះថ្ែនក្
ស្គរព័ត៌មាន្ និ្ងការស្គទ ក្់សេទើរក្នុងចសំណាម្ព រែាក្ម្ពុជា ថ្ែ ម្និ្ហ ន្េថ្ម្ដងម្តជិាស្គធារណៈសដ្ឋយស្គរភ័យខាែ ចពីការោបខ់្ែួន្ ឬការឃ្ែ សំម្ើ ពីអាជាា ធរ។ 
អ្នក្ប្េីអ្ពំាវែ ់រដ្ឋា ភបិា ឲ្យបសងកើន្ ហំេប្មាបស់េរភីាពស្គរព័តម៌ាន្ សដ្ឋយរួម្បញ្ច៉ូ  ទាងំ ហំេប្មាបែ់សំណើ រការែ ់អ្នក្ស្គរព័ត៌មាន្ឯក្រាជយ សហើយ
ជាពិសេេ អ្នក្ប្េីអ្ពំាវនវឲ្យទមាែ ក្ស់ោ ការសោទប្បកាន្ស់ៅស ើអ្តតីអ្នក្ស្គរព័តម៌ាន្អាេីុសេរពីីររ៉ូប ថ្ែ រងការសោទប្បកាន្ក់្ន្ែងម្ក្៕ 

 


