
 
 

ប្រទេសកម្ពុជា៖ ប្កមុ្អ្នកជនំាញ អ្.ស.រ មានប្រសាសនថ៍ា ការជនុំជំប្ម្ះកតរីរស់ទោក កមឹ្ សុខា  
“ម្និមានគុណភាពអាចេេលួយកបានទ ើយ” 

 

េីប្កុងហ្ុ៊ឺណណវ (១៧ ម្ករា ២០២០) - ប្កមុ្អ្នកជំនាញសិេធិម្នុស្អ្ងគការសហប្រជាជាតិ* បានសណម្តងកងវល់
អ្ំពីការជំនុំជប្ម្ះកតីពរីេកបតជ់ាតិ ណែលបានទរើកសវនាការកនុងអាេិតយទនះ ប្រឆងំនឹងទោក កមឹ្ សុខា ទម្ែកឹនាំ
គណរក្ប្រឆងំទៅកម្ពុជា ទោយប្កុម្អ្នកជំនាញបានមានប្រសាសនថ៍ា ែំទណើ រការទងំម្ូលចារព់ីការទចាេ
ប្រកាន ់រហូតែល់ ការជំនុជំប្ម្ះកតី ប្គរែណត រទ់ោយភាពម្និប្រប្កត។ី 

 

ប្កុម្អ្នកជំនាញ មានប្រសាសនថ៍ា “ទយើង មានទហតុផលរងឹមាអំាចទជឿថាការទចាេប្រកានព់ីរេកបតជ់ាតិប្រឆងំ
នឹងទោក សុខា គ៊ឺជាទហតុផលនទោបាយ ទហើយការទចាេប្រកានទ់នះវាកជ៏ាណផនកននលំនាមំ្យួកានណ់តធំជាងទនះ
ននការទប្រើប្បាស់ចារម់្និប្តមឹ្ប្តូវ ទែើម្បោីកទ់ោលទៅទៅទលើគូប្រណជងនទោបាយ និងអ្នករះិគនរ់ោា ភបិាល”។  

 

ទោក សុខា ប្តូវបានចារខ់្លួន ឃំុខ្លួន និងទចាេប្រកានព់រីេឃុរឃិតជាម្យួររទេស (កបតជ់ាត)ិ ទកេ់ងនឹង
សុនទរកថាម្យួណែលទោកបានណលលងទៅប្រទេសអ្ូស្ត្សាត លីកនុងឆន ២ំ០១៣ ណែលប្តូវបានចាកផ់ាយទោយរណ្តត ញ
ផ្ពវផាយកម្ពុជា (សីុរ អី្និ)។ ប្រសិនជាទោកប្តូវបានផតនាទ ទទសណម្នទនាះ ទោក កមឹ្ សុខា ប្រឈម្នឹងការ
ជារព់នធនាោរព ី១៥ ឆន  ំទៅ ៣០ ឆន ។ំ 

 

រនាទ រព់ីការចារខ់្លួនទៅណខ្កញ្ញា  ឆន ២ំ០១៧ ទោក សុខា ប្តូវបានរែិទសធពាកយសំុទៅទប្ៅឃំុ និងប្តូវឃំុខ្លួន 
រទណ្តត ះអាសននរហូតែល់មានការទោះណលងទោយមានលកខខ្ណឌ ពីការឃំុខ្លួនកនុងផទះ ទៅនលៃេី១០ ណខ្កញ្ញា  ឆន ំ
២០១៨។ ទៅនលៃេ១ី០ ណខ្វចិឆកិា ឆន ២ំ០១៩ ទោក សុខា ប្តូវបានទោះណលងទោយមានលកខខ្ណឌ ពីការឃំុខ្លួនកនុងផទះ។ 
ទោកប្តូវបានហាម្ឃាតម់្និឲ្យទធវើែំទណើ រទៅទប្ៅប្រទេស ទហើយប្តូវបានហាម្ឃាតម់្និឲ្យទធវើសកម្មភាព 
នទោបាយ។ កនុងម្តិណែលបានសទប្ម្ចកនុងឆន ២ំ០១៨ ប្កុម្ការងារអ្ងគការសហប្រជាជាតិសតីពីការឃំុខ្លួនទោយ
រំពាន បានរកទឃើញថាការឃំុខ្លួនរទណ្តត ះអាសននររស់ទោក កមឹ្សុខា គ៊ឺទធវើទ ើងទោយរំពាន។ 

 

ប្កុម្អ្នកជំនាញបានមានប្រសាសនថ៍ា “ែំទណើ រការទងំម្ូលននការចារខ់្លួន នងិការឃំុខ្លួនររស់ទោក កឹម្ សុខា 
គ៊ឺម្និមានគុណភាពអាចេេលួយកបាន ទោយមានភាពម្និប្រប្កតី នងិការម្និគតិគូរោ៉ា ងចាស់ពីចារសិ់េធិ



ម្នុស្អ្នតរជាត ិនិងចារក់ម្ពុជា”។ "ទោក សុខា ប្តូវបានចារខ់្លួនទោយោម នែីកាចារខ់្លួន នងិម្និទោរពអ្ភយ័
ឯកសិេធិសភាររស់ទោក។ ោតប់្តូវបានទគរែិទសធផងណែរ ម្និឲ្យជួរទម្ធាវទីៅែណំ្តកក់ាលែំរងូននការឃំុខ្លួន 
ទហើយេីរំផុត ទោកប្តូវបានឃំុខ្លួនឭរទណ្តត ះអាសននអ្ស់រយៈទពលម្យួណែលទលើសពីរយៈទពលអ្តិររមិា ណែល
ចារក់ម្ពុជាអ្នុញ្ញា ត”  ។ 

 

ប្កុម្អ្នកជំនាញ អ្.ស.រ បានសណម្តងកងវល់ោ៉ា ងខាល ងំចំទពាះទសចកតីណលលងការណ៍ជាសាធារណៈររស់ម្ស្ត្នតីជានខ់្ពស់
ម្យួចំនួន ទកេ់ងនឹងករណីររស់ ទោក សុខា ណែលអាចទធវើឲ្យរ៉ាះពាល់ែល់សិេធិររស់ោតក់នុងការេេួលបាន
ការជំនុំជប្ម្ះកតីប្រករទោយយុតតិធម្ ៌នងិអាចជះឥេធិពលែល់លេធផលននការជំនុជំប្ម្ះររស់ទោក។ កងវះការចូល
រមួ្ររស់សាធារណៈជនទៅរនទរស់វនាការ ណែលប្តូវបានអ្នុញ្ញា តិជាពិទសស សប្មារណ់តសមាជិកអ្ងគេូត កអ៏ាច
ោកជ់ាសំណួរអ្ំពីភាពប្តឹម្ប្តូវននការជំនុំជប្ម្ះកតីររស់ទោកផងណែរ។ 

 

ប្កុម្អ្នកជំនាញ អ្ំពាវនាវម្តងទហើយម្តងទេៀតែល់អាជាា ធរធានាឲ្យមានយុតតិធម្ស៌ប្មារទ់ោក សុខា ែកទចញជា
រនាទ ននូ់វលកខខ្ណឌ ធានាទៅទប្ៅឃំុណែលមានការរតិតបតិ ផតល់សិេធិនទោបាយររស់ទោកទ ើងវញិ និង ធានា
សិេធិររស់ទោកកនុងការេេលួបានសំណង និងជួសជុលការខូ្ចខាតទផ្ងទេៀត។ 

 

ចរ ់
 

(*) អ្នកជំនាញ អ្.ស.រ៖ ទោកប្សី សាស្ត្សាត ចារយ រ ៉ាណូ្ត សមីត អ្នករាយការណ៍ពិទសសសតី ពីសាា នភាពសិេធិម្នុស្
ទៅកម្ពុជា ទោក ោវែី កាទយ៉ា អ្នករាយការណ៍ពិទសសសតី ពីការទលើកសទួយ និងការពារសិេធិទសរភីាពននគំនិត និង
ការរទចេញម្តិ និងទោក ឌីទហាគ  កាទសៀ-សាយោន អ្នករាយការណ៍ពិទសសសតី ពីឯករាជយភាពររស់ទៅប្កម្ 
និងទម្ធាវ។ី 

អ្នករាយការណ៍ពិទសស ពកួោតគ់៊ឺជាណផនកម្យួននអ្វីណែលទគសាគ ល់ថាជានីតិវធីិពិទសសររស់ប្កុម្ប្រឹកាសិេធិម្នុស្។ 
នីតិវធីិពិទសស )សាា រន័ែធ៏រំផុំតម្យួននអ្នកជនំាញឯករាជយ កនុ ងប្រពន័ធសិេធិម្នុស្ អ្ .ស.រ(  គ៊ឺជាទ ម្ ះេូទៅម្យួនន
យនតការឃាល ទំម្ើល និងណសវងរកការពិតឯករាជយររស់ប្កុម្ប្រឹកាទនះ។ អ្នកកានអ់ាណតតិនីតិវធីិពិទសស គ៊ឺជាអ្នក
ជនំាញឯករាជយណផនកសិេធិម្នុស្ ណែលប្កុម្ប្រឹកាសិេធិម្នុស្បានណតងតងំទ ើង ទែើម្បីទធវើការងារពាកព់ន័ធនឹងសាា ន
ភាពសិេធិម្នុស្ររស់ប្រទេសម្យួជាកោ់ក ់ ឬពាកព់ន័ធនឹងរញ្ញា សិេធិម្នុស្តម្វស័ិយនីម្យួៗទៅប្គរក់ណនលង
ទងំអ្ស់ទលើពិភពទោក។ ពកួោតមិ់្នណម្នជារុគគលិក អ្ .ស.រ ទេ ទហើយទធវើការ ងារទោយឯករាជយពីរោា ភិបាល 
និងអ្ងគការទងំឡាយ។ ពួកោតរ់ទប្ម្ើការងារកនុ ងសម្តាភាពរុគគលផ្ទទ ល់ររស់ខ្លួ ន ទហើយមិ្នេេួលប្បាកទ់រៀវត្រ ៍
ទលើការងារទនះទ ើយ។ 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/KH/Pages/SRCambodia.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/KH/Pages/SRCambodia.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/IDPIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/IDPIndex.aspx


ពិនិតយទម្ើលរបាយការណ៍ររស់អ្នករាយការណ៍ពិទសសសតី ពីប្រទេសកម្ពុជា។  
 
សិេធិម្នុស្ អ្ រ េពំរ័ប្រទេស៖.ស.ប្រទេសកម្ពុជា  
 

សប្មារព់ត័ម៌ានរណនាម្ និងការសាកសួរពត័ម៌ានទផ្ងៗ សូម្ទកេ់ង៖ 
អ្នកប្សី អ្ុីសទ៊ឺ រ ឡា ំ )Esther Lam) តម្រយៈេូរស័ពទទលខ្៖  ៤១ ២២ ៩២៨ ៩១+)០៨ ឬ អ្ុីណម្៉ាល 
elam@ohchr.org) និង ទោក ងន ់ សីុទហង តម្រយៈេូរស័ពទ៖ ១(០) ៨៥៥+)៧ ៨៧ ៥៦ ០៣  
អ្ុីណម្៉ាល sngon@ohchr.org) 
 

សប្មារក់ារសាកសួរពត័ម៌ានពាកព់ន័ធនឹងអ្នកជនំាញឯករាជយែនេទេៀតររស់ អ្ .ស.រ សូម្ទកេ់ង៖  
អ្ងគភាពប្រពន័ធផ្ពវផាយ តម្រយៈេូរស័ពទទលខ្៖ ៤១ ២២ ៩១៧ ៩៣៨៣ ឬ+) អ្ុីណម្៉ាល jlaurence@ohchr.org) 

 

សូម្ណសវងយល់អ្ំពីប្កុម្អ្នកជនំាញសិេធិម្នុស្ឯករាជយររស់អ្.ស.រ តម្ោនេវីតធ៊ឺ @UN_SPExperts 

 
ទតើអ្នកមានកងវល់អ្ពំីពិភពទោកណែលទយើងកំពុងរស់ទៅណម្នទេ? 

ែូទចនះ ទប្កាកទ ើងទែើម្បសិីេធនិរណ្តមាន កទ់ៅនលៃទនះ។ 
#Standup4humanrights 

https://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/KHIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/KHIndex.aspx
mailto:elam@ohchr.org
https://twitter.com/UN_SPExperts

