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អ.ស.ប បង្ហា ញក្ត ីក្ង្វល់ចំព ោះ“ការបំបិទសំពេង្ដៃគូនពោបាយពៅក្ម្ព ុជា” 

 

លោកស្រ ីរ ៉ូណា រម ីត (Rhona Smith) អ្នករាយការណពិ៍លររទទួលបន្ទ ុករិទធ ិមន្ុរសអ្ង្គការរហស្បជាជាតសិ្បចាំកមព ុជា @រហការ ី

 

 

ពោយ ពសឿង្ ភារៈ rfi 20/06/2019 
 

ក្រុមអ្នរជនំាញរបស់អ្ង្គការសហក្បជាជាតនិៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិងុនា បានបង្ហា ញរង្វល់របស់ែលួនចនំ ោះនិនាន ការ នរើនន ើង្
ថ្នការគាបសង្កតន់ោយរោា ភិបាលរមពុជានៅនលើមតិនោបល់ផ្ទុយពីែលួន។ ខតគណៈរម្មា ធកិារសិទធិមនុសសរមពុជានៅការ
នលើរន ើង្ខបបននោះថាជាការបថំ្ភលការពិតនៅរមពុជា។ 
 
“នយើង្ម្មនរង្វល់អ្ពីំការនក្បើក្បាស់ចាបក់្ពហាទណឌ  ន ើមបោីរន់គាលនៅនៅនលើ ការនិោយសតីនោយនសរ ីទងំ្តាមអូ្ហវ
ឡាញ(Offline) ទងំ្តាមអ្នឡាញ(Online)” ននោះជាការនលើរន ើង្របស់នោរក្សី រ  ូណា សាីត អ្នររាយការណ៍ពិនសស
សតីពីស្ថា នភាពសិទធិមនុសសនៅរមពុជា និង្នោរ ោវ ី កានយ  អ្នររាយការណ៍ពិនសសសតីពីការនលើរសទួយ និង្ការ រសិទធិ
នសរភីាពថ្នគនិំត និង្ការបនចេញមត។ិ 
 
នោង្តាមនសចរតខីងលង្ការណ៍ពីទីក្រុង្ហសខឺណវ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិងុនា អ្នរជនំាញរបស់អ្ង្គការសហក្បជាជាតទិងំ្ពីររូប
បានបញ្ជា រថ់ា ការរតឹតបតិណាមួយនលើនសរភីាពបនចេញមត ិឬនសរភីាពរនុង្ការជួបក្បជុ ំក្តូវខតបានរណំតត់ាមនិយម
ន័យចនង្អៀតមួយ។ 
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ជាការរតស់ម្មគ ល់ការនចញនសចរតខីងលង្ការណ៍បង្ហា ញរតបីារមភរបស់អ្នរជនំាញអ្ង្គការសហក្បជាជាតនិធវើន ើង្ បនាទ បពី់
សម្មជរិអ្តីតគណបរសសនរង្ហគ ោះជាតិ ជានក្ចើនរូបក្តូវបានអាជាា ធរនោទសួរ នកាោះនៅ ឬឃុែំលួន រ់ព័នធនឹង្ការចូលរួមរនុង្
ការក្បមូលផ្តុ  ំនិង្ការអ្តាា ធបិាយគាកំ្ទអ្តតីនម រឹនាទំងំ្ពីររូបរបស់គណបរសក្បឆងំ្ គនឺោរ រមឹ សុខា និង្នោរ 
សម រង្សុ។ី 
 
ក្រុមអ្នរជនំាញរបស់អ្ង្គការសហក្បជាជាតរិប៏ានអ្ ំវនាវ ល់រោា ភិបាលរមពុជា ឲ្យស្ថត រនិនាន ការធ្លល រចុោះនានពល
បចេុបបនន រនុង្ការទទួលបានសិទធិននោបាយ និង្នសរភីាពជាមូលោា ន។ រនុង្នសចរតខីងលង្ការណ៍ ខ ល អ្នរជនំាញរបស់
អ្ង្គការសហក្បជាជាតបិញ្ជា រថ់ា  ល់នពលខ លរោា ភបិាល ឹរនាឲំ្យផ្លល ស់បតូ រវបបធមន៌នោបាយនៅជារិចេសនទនាមួយ 
ខ លនផ្លត តនៅនលើបញ្ជា ជាជាង្នផ្លត តនៅនលើបុគគល ខ លជាវធិីស្ថរសតមួយនធវើឲ្យម្មនមូលោា នរងឹ្ម្មសំក្ម្មបស់នតិភាពយូរ
អ្ខង្វង្។ 
 
នោរ រតាត  អ៊្ន ជាសម្មជគិណៈរម្មា ធកិារសិទធិមនុសសរមពុជា និង្ជាអ្នរនា ំរយនៅរមពុជាបាននលើរន ើង្ថា នៅរនុង្
ក្បនទសរមពុជាក្បជាពលរ ាបានអ្នុវតតសិទធិរបស់ែលួននោយនសរ ីនសររីហូត ល់ចង្ហួ់សក្ពំខ ននៅនទៀត។ នោរបញ្ជា រ់
ថារោា ភបិាលខតង្ខតពិនិតយនមើលថា នតើបុគគលណា ខ លប ំនចាប ់នហើយរោា ភបិាលក្តូវខតអ្នុវតតទបស់្ថក តម់ិនឲ្យម្មន
ការរនំោភសិទធិននាោះនទ។ 
 
នោរបញ្ជា រថ់ាអ្វខី លនោរក្សី រ  ូណា សាីត បាននលើរន ើង្ននោះគវឺាយផ្ទុយនៅនឹង្ទិ ាភាពនៅរមពុជា វាជាការវាយតថ្មល
មិនក្តឹមក្តូវ វាជាការវាយតថ្មលខតមួយក្ជុង្ និង្ជាការវាយតថ្មល ខ លម្មនោរតឹននោបាយនៅពីនក្កាយ ខ លនធវើឲ្យ
ប ោះ ល់ ល់រិតតិយសរបស់រោា ភិបាល៕ 
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អនក្ជំនាញ អ.ស.ប ព្រួយបារម្ភពរឿង្រោា ភិបាលបនតនិនាន ការបព្ង្ហា ប

សំពេង្ព្បឆំង្ 

 

(រ ៉ូបកណាា ល) អ្នករាយការណ៍ពិលររអ្ង្គការរហស្បជាជាតទិទួលបន្ទ ុករិទធ ិមន្ុរសលៅកមព ុជា អ្នកស្រ ីរ ៉ូណា រម ម៊ីត (Rhona Smith) កន ុង្

ជាំនួ្បជាមួយរដ្ឋមន្តន្រ ីស្ករួង្ដដ្ន្ដ្ ីលោក ជា រុផារា  កាលពីថ្ងៃទ៧ី ឧរភា ២០១៩។ Photo courtesy of Special Rapporteur Cambodia 

 

ពោយ មាន ឫទធ  ិRFA 2019-06-19 
 

មរនតីជនំាញអ្ង្គការសហក្បជាជាតិ ទទួលបនទុរសិទធិមនុសស ក្ពួយបារមភនរឿង្រោា ភបិាលបនតបបំិទ និង្បរង្ហក បសនំ ង្
ក្បឆងំ្។ ពួរនគអ្ ំវនាវ ល់រោា ភិបាលឱ្យស្ថា រស្ថា នភាពឱ្យលអក្បនសើរន ើង្វញិ និង្ង្ហរមរររវបបធមស៌នទនា។ មរនតីនា ំ
 រយរោា ភបិាល បានសខំ ង្ការនស្ថរស្ថា យចនំ ោះការនលើរន ើង្ននោះ នោយោតទុ់រថា ជាការផ្សពវផ្ាយព័តម៌្មនមិន
ពិត។ 
 
អ្នររាយការណ៍ពិនសសទទួលបនទុរសិទធិមនុសសនៅរមពុជា អ្នរក្សី រ  ូណា សាុ ីត (Rhona Smith) និង្អ្នររាយការណ៍ពិនសស
សាីពីការនលើររមពស់ និង្ការ រសិទធិថ្នការបនចេញ និង្សខមាង្មតិ នោរ ោវ ី នែយ៍ (David Kaye) នលើរន ើង្រនុង្
នសចរាខីងលង្ការណ៍នចញផ្ាយថ្ងៃទី១៩ មិងុនា ថា ែលួនម្មនរង្វល់ចនំ ោះនិនាន ការនរើនន ើង្ថ្នការគាបសង្កតន់ោយ
រោា ភិបាល នៅនលើសនំ ង្ក្បឆងំ្។ មរនតីជនំាញអ្ង្គការសហក្បជាជាតទិងំ្ពីររូបននោះ នៅនិនាន ការននោះថា ទនំង្ជា
ការប ុនប ង្របស់អាជាា ធរថ្នរបបក្រុង្ភននំពញ រនុង្ការបភំិតបភំ័យ ឬបបំទិសនំ ង្ក្រុមអ្នរននោបាយ
គណបរសក្បឆងំ្។អ្នរនា ំរយរោា ភបិាលនោរ ថ្ផ្ សីុផ្លន ទត់នោលរង្វល់ខ លនលើរន ើង្នោយមរនតីជនំាញ
អ្ង្គការសហក្បជាជាតនិានពលននោះ។ នោរនៅការនលើរន ើង្ននោះថា ជាការផ្សពវផ្ាយព័តម៌្មនមិនពិត ខ លថា
គណបរសក្បឆងំ្នៅរមពុជា ពំុម្មនសិទធិនសរភីាពននាោះ។ នោយមិននិោយសនំៅនៅគណបរសសនរង្ហគ ោះជាតថិា ជា
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គណបរសក្បឆងំ្ននាោះ សក្ម្មបន់ោរ ថ្ផ្ សីុផ្លន នោរថា គណបរសក្បឆងំ្នៅរមពុជា ខ លជាសម្មជិរឧតាមក្រុមក្បរឹា
ផ្ាល់ និង្ពិនក្គាោះនោបល់ននាោះ រពុំង្ខតក្បតិបតតនិោយនសរនីៅរមពុជា៖ «ជាការនស្ថរស្ថា យមួយ នចញនសចរាី
ខងលង្ការណ៍មួយខ លវាក្បាសោរពីការពិត ហារប់ ូីចជាម្មនបណំង្ោរប់ាងំ្អ្វីមួយ។ ចណុំចទីមួយ ខ លនលើរន ើង្
ថា ម្មនការបទិនសរភីាពចនំ ោះគណបរសក្បឆងំ្ គែុឺសទងំ្ក្សុង្ខតមាង្  បតិអី្ រមពុជាហនឹង្ គណបរសក្បឆងំ្រពុំង្ខត
ក្បតបិតតកិារនោយនសរ ីនហើយគណបរសក្បឆងំ្ខ លជាសម្មជិរថ្នឧតាមក្រុមក្បរឹាផ្ាល់នោបល់ ទទួលបានក្បារ់
បណំាចខ់ងមនទៀតន ើមបនីធវើចលនាននោបាយរបស់នោរ។ រឯីគណបរសមួយនទៀត ខ លនគនៅថា គណបរសខ លក្តូវ
បានរម្មល យនោយតុោការរពូំល ជានរឿង្ោច់នោយខ រននាោះនទ។ មិនម្មនអ្វី រ់ព័នធនឹង្គណបរសក្បឆងំ្នៅរមពុជា
ននាោះនទ»។ 
 
រង្វល់ និង្រាកី្ពួយបារមភរបស់មរនតីជនំាញអ្ង្គការសហក្បជាជាតនិៅនពលននោះ នរើតម្មនន ើង្ នក្កាយនពលខ លអាជាា ធរ 
និង្តុោការថ្នរបបក្រងុ្ភននំពញ បាននចញ កីានកាោះនៅសរមាជនគណបរសសនរង្ហគ ោះជាតជិាបនតបនាទ បស់រុបជាង្ ១៤០
នារ់ ជុវំញិររណីខ លពួរនគបានក្បមូលផ្តុគំាន ហូបនបំចេុ រ និង្នក្តៀមែលួនោទំទួលនម ឹរនារំបស់ែលួនក្តលបចូ់លក្សុរ
វញិ។ អាជាា ធររបបក្រុង្ភននំពញ នៅការជួបជុនំនោះ ជាទនង្វើផ្ទុយនឹង្ស្ថល ីកាតុោការរពូំល ខ លបានរម្មល យគណបរស
សនរង្ហគ ោះជាត ិកាលពីខែវចិឆកិា ឆន ២ំ០១៧ រនលង្នៅ។ 
 
ោ ង្ណារ៏នោយ មរនតីជនំាញអ្ង្គការសហក្បជាជាតទិងំ្ពីររូបននោះ គូសបញ្ជា រថ់ា ពួរនគម្មនរង្វល់អ្ពីំការនក្បើក្បាស់
ចាប់ក្ពហាទណឌ  ន ើមបោីរន់គាលនៅនៅនលើការនិោយសតីនោយនសរ ីទងំ្នៅនលើបណាា ញអីុ្នធណិឺត និង្ទងំ្នៅរនុង្
សង្គមធមាតា។ មរនតីជនំាញទងំ្ពីររូបននោះគូសបញ្ជា រថ់ា ការរតឹតបតិនលើនសរភីាពរនុង្ការបនចេញមត ិក្តូវខតម្មនខ ន
រណំត ់និង្ក្តូវរណំតនិ់យមន័យឱ្យបានចាស់ោស់ នហើយថា ការណ៍ក្គាន់ខតគាកំ្ទនម រឹនានំនោបាយ មនិសាិត
នក្កាមការរណំតខ់បបននាោះន ើយ។ 
 
មរនតីជនំាញអ្ង្គការសហក្បជាជាតទិងំ្ពីររូបននោះ នៅការនកាោះនៅសរមាជនគណបរសសនរង្ហគ ោះជាតរិនុង្ក្ទង្់ក្ទយធនំនោះ 
ថាទនំង្ជានធវើន ើង្ផ្ទុយនឹង្នគាលការណ៍សាីពីសិទធិទទួលបានការជនុំជំក្មោះនោយយុតតធិម ៌ជាពិនសសនគាលការណ៍សិទធិ
នសាើគាន  និង្សិទធិម្មននពលនវោ និង្មនធោបាយក្គប់ក្គានស់ក្ម្មបក់ារនក្តៀមការ រែលួនរបស់ពួរនគរនុង្នពលម្មន នំណើ រ
ការតតាងំ្រាីកាា នំៅចនំ ោះមុែចាប។់ 
 
មរនតីជនំាញអ្ង្គការសហក្បជាជាតទិងំ្ពីររូបននោះ អ្ ំវនាវ ល់រោា ភិបាល ឱ្យស្ថា រនិនាន ការថ្នការធ្លល រចុ់ោះបចេុបបនន 
ជាពិនសស រ់ព័នធនឹង្សិទធិននោបាយ និង្នសរភីាពជាមូលោា ន។ ពួរនគរម៏ិននភលចោស់នតឿនរោា ភបិាល ឱ្យង្ហរមរ
 ឹរនានំផ្លា តនលើវបបធមស៌នទនាជាជាង្នផ្លា តនលើបញ្ជា បុគគល ន ើមបធី្លនាថា រមពុជាម្មនសនតិភាពយូរអ្ខង្វង្ និង្ការអ្ភិវឌ្ឍន៍
ក្បរបនោយនិរនតរភាព៕ 

 



 


