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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា  
ជាត ិសាសនា ព្រះម្ហារសព្ត  

 

 
លខិតិចំហរមួ្ 
សមូ្គោររជូន 

សគម្េចព្រឡាគហាម្ ស គខង 

ឧបនាយររដ្ឋម្ន្តនេី រដ្ឋម្ន្តនេពី្រសងួម្ហាផ្ទៃ ផ្នព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា  

រម្មវតថុ ៖ សំណ ើ បណ្កើតគ ៈកម្មការណស ើបអណ្កតជ ំវញិណរឿ្កដើឃាតកម្មណ ើ ណោក កកម្ ឡើ  

 ណៅម្ នឱកាសននខួបគម្ម្ប់ម្ួយឆ្ន នំនម្រ ភាពរបស់ណោក កកម្ ឡើ ណយើ្ ខ្ ជំាអ្គការស្គម្ស ើវ ិ 
កែ មានរាយនាម្ខា្ណម្កាម្ សកម្ែ្ កែើបារម្ភជាថ្មើម្ែ្ណ ៀតជ ំវញិការវវិឌ្ឍតិចតួចណៅកន ្ការណស ើបអណ្កតករ ើ
ឃាតកម្មណនេះ ក៏ែូចជា ការណស ើបអណ្កត និ្សវនាការជំន ំជម្ម្េះម្ិនទាន់ម្គប់ម្ាន់ ណោយសារមានកតណ ម្ េះ  
ណអឿត អា្ មាន ក់ប  ណ ណ្ េះកែ ម្តូវបានត ោការសណម្ម្ចផ្ែនាា ណទាស ឬណោ ម្បកាន់ជ ំវញិការសាា ប់របស់ណោក 
កកម្ ឡើ។ 1  ណោយសារកតការណស ើបអណ្កតណៅម្ិនទាន់ម្គប់ម្ាន់ ណយើ្ ខ្ ំសូម្ណសនើឲ្យរាជរោា ភិបា កម្ព ជា  
(“រោា ភិបា ”) បណ្កើតគ ៈកម្មការណស ើបអណ្កតឯករាជយ និ្ ឥត ណម្អៀ្ម្យួម្សបតាម្ប ោា នអនែរជាតិ ណែើម្បើ
បនែណបើកការណស ើបអណ្កតបកនែម្ណ ៀត។ 
 ណៅនថ្ៃ ើ២៣ កខម្ើនា ឆ្ន ២ំ០១៧ ភាា ម្ៗបនាា ប់ពើការសណម្ម្ចផ្ែនាា ណទាសណ ើណ ម្ េះ ណអឿត អា្ ពើប 
ម្ន សសឃាតណ ើណោក កកម្ ឡើ ណម្ធាវ ើរបស់ជនជាប់ណោ  ណអឿត អា្ បានបញ្ជា ក់ថា ការណស ើបអណ្កតកំព ្កត
ណ្វើបនែណ ៀតណ ើម្ន សសពើរនាក់កែ ស្សយ័ថាជាប់ពាក់ព័នធនឹ្ករ ើ ឃាតកម្មណនេះ ណ ើយការណ ើកណឡើ្ ណនេះម្តូវ
បានបញ្ជា ក់ណោយតំ្្អយយការ ណោក  ើ ស ផា្ កែ ម្តវូបានែកម្ស្់សម្ែើថា សំ  ំ ណរឿ្ណនេះម្តូវបាន
បំកបក ែូណចនេះត ោការអាចជនំ ំជម្ម្េះណ ើជនជាប់ណោ  ណអឿត អា្ ណោយកឡកបាន ខ ៈការណស ើបអណ្កតណ ើ
ជនស្សយ័ណផ្ស្ណ ៀតម្តូវបនែណ្វើ។2 ណម្ធាវ ើរបស់ជនជាប់ណោ  ណអឿត អា្ ម្តូវបានែកម្ស្់សម្ែើថា ជនស្សយ័
ទាំ្ ណនាេះមានប រសមាន ក់ណ ម្ េះ ‘ពូ  ើស’ កែ  ជនជាប់ណោ  ណអឿត អា្ បានផ្ែ ់សកខើកម្មថាជាអនកក នាខំាួន
ឲ្យសាគ  ់ណោក កកម្ ឡើ និ្ប រសមាន ក់ណ ៀតណ ម្ េះ ‘ចក់’ កែ ជនជាប់ណោ  ណអឿត អា្ អេះអា្ថាបាន ក់កាំ
                                                        
1 សូម្អាន ៖ អ ូច សូនើ “ឃាតករសមាា ប ់ណោក កកម្ ឡើ   ួ ណទាសជាបព់នធនាារអសម់្យួជើវតិ ចំក កពើរនាកណ់ផ្ស្ណ ៀតកំព ្សែិត
កន ្ការណស ើបអណ្កត” ឌឹ្ កខម្បូឌា ណែ ើ, នថ្ៃ ើ២៣ កខកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៧ http://bit.ly/2tXsXnz  
2 កញ ម្ ណេ្ និ្ ស្សន តរត ន, “‘ជបួ សមាា ប’់    ួណទាសជាបព់នធនាារអស់ម្យួជើវតិ”, ភនំណពញ ប  សែិ៍, នថ្ៃ ើ២៤ កខម្ើនា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
http://bit.ly/2urLLZ6  

http://bit.ly/2tXsXnz
http://bit.ly/2urLLZ6
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ណភាើ្ខាើឲ្យខាួន។ 3  បកនែម្ណ ើណនេះណ ៀត ស ួំរជាណម្ចើនជ ំវញិមូ្ ណ ត ននឃាតកម្មណនេះណៅព ទំាន់មានចណម្ាើយណៅ
ណឡើយណ ។ ណទាេះជាមានការអេះអា្ណនេះកែើ ទាំ្ ណៅម្កម្ណស ើបសួរ ណោក ណស្ ោ្ និ្ រោា ភិបា ណៅព ំទាន់
បានផ្សពវផ្ាយជាសាធារ ៈអំពើការវវិឌ្ឍសម្មាប់សាធារ ជនជ ំវញិការណស ើបអណ្កត ឬកម្មវតែ កែ អាចពាក់
ព័នធនឹ្ការណស ើបអណ្កតណនេះណៅណឡើយណ ។4 
 សិ ធរិស់រានមានជើវតិ ម្តូវបានធានាណៅកន ្រែា្ ម្មន ញ្ញននម្បណ សកម្ព ជា និ្ ចាប់សិ ធមិ្ន សសអនែរជាត ិ
ជាពិណសស កតិកាសញ្ជញ អនែរជាតសិែើពើសិ ធពិ រែា និ្ សិ ធិនណោបាយ កែ កម្ព ជាជារែាភាគើ។ កាតពវកចិចកន ្
ការការពារសិ ធរិស់រានមានជើវតិរមួ្បញ្ចូ  ទាំ្ កាតពវកិចចវជិាមានរបស់រោា ភិបា  កន ្ការធានាែ ់ការណស ើប
អណ្កតណោយឥត ណម្អៀ្ និ្ មត់ចត់ណ ើករ ើ ឃាតកម្មរបស់ណោក កកម្ ឡើ។ 5  ណា ការ ៍អ្គការស 
ម្បជាជាតសិែើពើការបង្កក រម្បកបណោយម្បសិ ធភាព និ្ ការណស ើបអណ្កតជ ំវញិការកាត់ណទាសណម្ៅចាប់ តាម្អំណពើចិតែ 
និ្ណោយសណ្ខប (“ណា ការ ៍ អ.ស.ប”) បញ្ជា ក់បកនែម្ពើការអន វតែកាតពវកិចចណនេះ និ្ស្កត់្ៃន់ោ ្
ចាស់ថា រែានានាម្តូវណបើក ‘ការណស ើបអណ្កតឲ្យបាន មត់ចត់ ឆ្ប់រ ័ស និ្ឥត ណម្អៀ្ជ ំវញិករ ើ ស្សយ័
ទាំ្ ឡាយ្កែ ពាក់ព័នធនឹ្ការកាត់ណទាសណម្ៅចាប់ តាម្អំណពើចតិែ និ្ណោយសណ្ខប’។ 6  បកនែម្ណ ើណនេះ
ណ ៀត ពិ្ើសាររបស់ អ.ស.ប សែើពើការណស ើបអណ្កតណ ើករ ើ ឃាតកម្មណម្ៅចាប់ (ឆ្ន ២ំ០១៦) (“ពិ្ើសាររែាម្ើនើ
សូតា”) កំ ត់អំពើ កខខ ឌ តម្ម្ូវឲ្យមាន ‘ការម្តួតពិនិតយណផ្ាៀ្ផាា ត់របស់រោា ភិបា ជ ំវញិអ្គណ ត  និ្ការ
បង្្កញការពិតជាសាធារ ៈ’ ែរាប្មានការរណំោភបំពានណ ើសិ ធរិស់រានមានជើវតិ ម្ពម្ទាំ្ កច្ថា 
“ែំណ ើ រការ និ្   ធផ្ ននការណស ើបអណ្កតម្តូវកតមានតមាា ភាព រមួ្បញ្ចូ  ទាំ្ ការណបើកចំ ែ ់ការពិនិតយ

                                                        
3 អ គ្ការណ ើកក ្ណទាសអនែរជាតិ, អ គ្ការឃាា ណំម្ើ សិ ធិម្ន សស, និ្គ ៈកម្មការអនកចាបអ់នែរជាតិ, “កម្ព ជា៖ សំ ួរសំខាន់ៗ ណៅ
មិ្នទានណ់ោេះម្សាយ ណម្កាយពើមានណសចកែើសណម្ម្ចផ្ែនាា ណទាសកន ្សវនាការករ ើ ណោក កកម្ ឡើ” ASA ២៣/៥៩៤៤/២០១៧, នថ្ៃ ើ
២៣ កខម្ើនា ឆ្ន ២ំ០១៧។ <http://bit.ly/2rRx4Nn>  
4

 ណម្កាយពើប ែឹ ្ឧ ធរ ៍របស ់ណអឿត អា្ កន ្កខណម្សា ឆ្ន ២ំ០១៧ ណៅណម្កាម្ណស ើបសរួណោក ណស្ ោ្ ម្តូវបានែកម្ស្ថ់ា “បាន
បែិណស្និោយថាត ោការបានរកណ ើញតំរ យខាេះណនាេះណ ”។ កញ ម្ ណេ្, “ឃាតករសមាា បណ់ោក កកម្ ឡើ បែឹ្ឧ ធរ ៍ស ំបនែូរបនែយ
ណទាស” ភនំណពញ ប  សែិ៍, នថ្ៃ ើ២១ កខណម្សា ឆ្ន ២ំ០១៧ <http://bit.ly/2ugcpDx> 
5  មាម្តា៣២ ននរែា្ ម្មន ញ្ញននម្ពេះរាជា្ចម្កកម្ព ជា    ួសាគ  ់សិ ធិរសរ់ានមានជើវតិរបសប់ គគ ម្គបរ់ូប។ បកនែម្ណ ើណនេះណ ៀត 
មាម្តា ៣១    ួសាគ  ច់ាបសិ់ ធិម្ន សសអនែរជាតិ។ ជាពិណសស មាម្តា ៦ និ្មាម្តា ២(៣) ននកតិកាសញ្ជញ អនែរជាតិសែើពើសិ ធិព រែា 
និ្សិ ធិនណោបាយ (“ក.អ.ស.ព.ន”) កែ ម្ពេះរាជា្ចម្កកម្ព ជា (កម្ព ជា) ជារែាភាគើ មិ្នម្តឹម្កតតម្ម្ូវឲ្យរែានានាណារពសិ ធិរសរ់ាន
មានជើវតិប  ណ ណ្ េះណ  កតកថ្ម្ទាំ្ ោកក់ាតពវកិចចវជិាមានែ រ់ែាកន ្ការណស ើបអណ្កតករ ើ ឃាតកម្មទាំ្ អស់ឲ្យបានសកម្ម និ្ម្គបម់្ាន។់ 
ម្ហាសននិបា អ គ្ការស ម្បជាជាតិ, ‘កតិកាសញ្ជញ អនែរជាតិសែើពើសិ ធិព រែា និ្សិ ធិនណោបាយ, ៩៩៩ UNTS ១៧១ (នថ្ៃ ើ១៦ កខ
ន្ូ ឆ្ន ១ំ៩៦៦’) <http://bit.ly/1bNeudO> 

6 ម្កុម្ម្បឹកាណសែាកិចច និ្ស គ្ម្អ គ្ការស ម្បជាជាតិ “ណា ការ ៍សែើពើការ បស់ាក ត ់និ្ការណស ើបអណ ក្តម្បកបណោយម្បសិ ធភាពណ ើ
ការកាតណ់ទាសណម្ៅម្បពន័ធត ោការ តាម្អំណពើចិតែ និ្សណ្ខប” ណអកូស ក ណសចកែើសណម្ម្ចណ ខ ១៩៨៩/៦៥ នថ្ៃ ើ២៤ កខ ឧសភា ឆ្ន ំ
១៩៨៩ (១) <http://bit.ly/2fYtuvF> 

http://bit.ly/2rRx4Nn
http://bit.ly/1bNeudO
http://bit.ly/1bNeudO
http://bit.ly/2fYtuvF
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ពិច័យពើសាធារ ជន និ្ម្កុម្ម្គួសាររបស់ជនរ្ណម្ាេះ”។ 7  ការខកខានរបស់អាជ្ា្រកន ្ការផ្សពវផ្ាយ
ព័ត៌មានទាក់ ិននឹ្ការអេះអា្ពើការបនែការណស ើបអណ្កតណ ើករ ើ ណោក កកម្ ឡើ ម្ិនម្សបតាម្ប ោា នទាំ្
ណនេះ និ្ អាចញ្ជា ក់បានថា កន ្ករ ើ កែ ពិតជាមានការណស ើបអណ្កតកបបណនេះកម្ន ការណស ើបអណ្កតណនេះមានការ
វវិឌ្ឍតិចតួច្ស់។  
 ណយើ្ ខ្ ជំាសាែ ប័នែូចមានរាយនាម្ខា្ណម្កាម្ ក៏សូម្សកម្ែ្កែើបារម្ភជាថ្មើណឡើ្ វញិជ ំវញិសវនាការជំន ំ
ជម្ម្េះណ ើជនជាប់ណោ  ណអឿត អា្ កែ ណៅមានចណនាា េះម្បណហា្។ អនកសណ្កតការ ៍អនែរជាតមិ្ួយចនំួនក៏បាន        
រេិះគន់ណម្ចើនណ ើសវនាការជំន ំជម្ម្េះណ ើ ណអឿត អា្ ណនេះផ្្កែរ កែ អនកសណ្កតការ ៍ទាំ្ ណនេះបានណ ើកណឡើ្
ថា សវនាការជំន ំជម្ម្េះបានបង្្កញពើការណស ើបអណ្កត កែ  ំន្ជាណៅខវេះខាតភាពចាស់ោស់កន ្ ិែាភាព
សំខាន់ៗ ជាណម្ចើនចំ  ច។8  មូ្ ណ ត ណៅពើណម្កាយឃាតកម្មកែ ថាជំពាក់បំ   ចំនួន ៣.០០០ ែ ោា រអា
ណម្រកិ ម្តូវបានម្ោនណោ ណោយភរោិរបស់ណោក កកម្ ឡើ គឺ ណោកម្សើ ប ូ រចនា និ្ ភរោិរបស់ជនជាប់ណោ  
ណអឿត អា្ គឺ ណោកម្សើ ណ ឿម្   ត។9  តំ្្អយយការ ណៅកន ្សវនាការជំន ំជម្ម្េះព ំបានជំទាស់នឹ្ភាព
កែ គួរឲ្យណជឿជាក់បានជ ំវញិមូ្ ណ ត ននការសមាា ប់ណនេះណ  ណ ើយក៏ម្ិនបានសននិោា នកត់សមាគ  ់ណៅកន ្សា 
ម្កម្កែរ ខ ៈកែ ភាពជំពាក់ជំពនិនឹ្ជនសម្គំនតិណផ្ស្ណ ៀតក៏ម្ិនម្តូវបានកវកកញកឲ្យបានម្គប់ម្ាន់ណនាេះ
កែរ។ តួនា ើរបស់តួអ្គទាំ្ ឡាយកែ អាចកំ ត់ភិនភាគបានណៅកន ្ភសែ តា្ជាកខសវ ើណែអូកែ បានោក់ជូន
ត ោការពិនិតយព មំ្តូវបានពិនិតយពិច័យណនាេះណ ណៅកន ្ការណស ើបអណ្កត ឬសវនាការជំន ំជម្ម្េះ។ 10   ណ ើសពើណនេះ
ណ ៀត បនាា ប់ពើការណោ ម្បកាន់ណ ើជនជាប់ណោ  ណអឿត អា្ មានណសចកែើរាយការ ៍ថា ម្ន្តនែើនិ្ណោធាខាេះបាន
ជួបជាម្ួយនឹ្ ណអឿត អា្ ម្ួយសបាែ  ៍ម្ នឃាតកម្មណ ើណោក កកម្ ឡើ។ 11  តំ្្រោា ភិបា ម្ួយចំនួនក៏
បានបង្្កញពើម្នាិ ស្សយ័របស់ខាួនណ ើមូ្ ណ ត កែ ជនជាប់ណោ  ណអឿត អា្ បានណ ើកណឡើ្ 12  និ្សកខើ

                                                        
7 ម្កុម្ម្បឹកាណសែាកិចច និ្ស គ្ម្អ គ្ការស ម្បជាជាតិ, ‘របាយការ ៍របស់អនករាយការ ៍ពិណសសសែើពើការកាតណ់ទាសណម្ៅម្បពន័ធ
ត ោការ តាម្អំណពើចិតែ និ្សណ្ខប៖ ពិ ើ្សារម្ើនើសូតាសែើពើការណស ើបអណ្កតការសាា បណ់ម្ៅចាប៖់ កំក កម្បណសចកែើក នាសំែើពើការ ប់
សាក ត ់និ្ណស ើបអណ្កតម្បកបណោយម្បសិ ធភាពជ ំវញិការកាត់ណទាសណម្ៅម្បពន័ធត ោការ តាម្អំណពើចិតែ និ្សណ្ខប’ A/HRC/32/39/Add.4 

កខមិ្ថ្ នា ឆ្ន ២ំ០១៦, មាម្តា ១០, ៣២ ណោយកឡកពើាន ។ <http://bit.ly/2r6UXRH>  

8 អ គ្ការណ ើកក ្ណទាសអនែរជាតិ, អ គ្ការឃាា ណំម្ើ សិ ធិម្ន សស, និ្គ ៈកម្មការអនកចាបអ់នែរជាតិ, “កម្ព ជា៖ សំ ួរសំខាន់ៗ ណៅ
មិ្នទានណ់ោេះម្សាយ ណម្កាយពើមានណសចកែើសណម្ម្ចផ្ែនាា ណទាសកន ្សវនាការករ ើ ណោក កកម្ ឡើ”។ 

9 ណម្ ច តារា, កញ ម្ ណេ្, ស្សន តរត ន, និ្ ើ្ក ក ា , ‘អនកជំនិតនឹ្ឃាតករបាញ់សមាា ប់ណោក កកម្ ឡើ ថាការណ ើកណឡើ្ ណនេះមិ្ន
គរួឲ្យណជឿ’ ភនំណពញ ប  សែិ៍, នថ្ៃ ើ២០ កខកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៦ <http://bit.ly/2arzD2G>  
10 សម្មាបព់ត័ម៌ាន ម្អិត សូម្ណម្ើ  ‘បញ្្ជម្បាបំើចំ  ចណៅមិ្នទានណ់ោេះម្សាយម្គបម់្ានណ់ៅកន ្សវនាការជំន ំជម្ម្េះ’ របស់អ គ្ការណ ើក
ក ្ណទាសអនែរជាតិ, អ គ្ការឃាា ណំម្ើ សិ ធិម្ន សស, និ្គ ៈកម្មការអនកចាបអ់នែរជាតិ, “កម្ព ជា៖ សំ ួរសំខាន់ៗ ណៅមិ្នទានណ់ោេះ
ម្សាយ ណម្កាយពើមានណសចកែើសណម្ម្ចផ្ែនាា ណទាសកន ្សវនាការករ ើ ណោក កកម្ ឡើ”  
11 “នណោបាយម្រ ៈណៅកម្ព ជា”, កាកសត Al Jazeera ភាន កង់្ករ ១០១ ម្បោ ិំសខា្ណកើត, នថ្ៃ ើ១២ កខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
http://bit.ly/2mECWH1  
12 អា្ត បា  ើហាគ  និ្  ូច ស ខា, “សំ  ំ ណរឿ្ណោក កកម្ ឡើ ម្តូវបានបញ្ចប”់ ភនំណពញ ប  សែិ៍ (នថ្ៃ ើ២៩ កខ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១៦) 
<http://bit.ly/2id0pNj> 

http://bit.ly/2r6UXRH
http://bit.ly/2arzD2G
http://bit.ly/2id0pNj
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កម្មកែ ថា ណអឿត អា្ ម្បម្ពតឹែកតមាន ក់ឯ្។13 ណសចកែើកថ្ា្ការ ៍ទាំ្ ណនេះ រមួ្ផ្សទំាំ្ ការខកខានរបស់តំ្្
អយយការកន ្ការជជើកសួរណែញណោ បញ្្ជទាំ្ ណនេះណៅកន ្សវនាការជំន ំជម្ម្េះ បង្្កញថាការណស ើបអណ្កត និ្
សវនាការជំន ំជម្ម្េះណៅម្ិនទាន់បំណពញតាម្ប ោា នទាក់ ្នឹ្សិ ធិ   ួបានការជំន ជំម្ម្េះណោយយ តែិ្ម៌្ 
តាម្ចាប់ជាតិ និ្ចាប់ស ិធមិ្ន សសអនែរជាតណិៅណឡើយណ ។ 
 ណៅណព ណនេះ ណយើ្ ខ្ ំណសនើែ ់រោា ភបិា គួរបណ្កើតគ ៈកម្មការណស ើបអណ្កតម្ួយណែើម្បើណបើកការណស ើប
អណ្កតណ ើឃាតកម្មណនេះណោយឯករាជយ ឥត ណម្អៀ្ មានម្បសិ ធភាព និ្តមាា ភាព។ ណា ការ ៍ ើ១១ នន
ណា ការ ៍របស់ អ.ស.ប អំពាវនាវឲ្យមានការបណ្កើតគ ៈកម្មការណស ើបអណ្កត ណៅណព  ‘នើតិវ ិ្ ើននការណស ើប
អណ្កតកែ មានម្សាប់ម្ិនទាន់ម្គប់ម្ាន់ ណោយសារក្វេះខាតជំនាញ ឬភាពឥត ណម្អៀ្ ណោយសារសារសំខាន់
ននបញ្្ជណនាេះ ឬណោយសារកតការណកើតមាន ូណៅននការរណំោភបំពាន និ្ណៅកន ្ករ ើ កែ មានប ែឹ ្ពើភាព
ខវេះខាតទាំ្ ណនេះពើម្កុម្ម្គួសាររបស់ជនរ្ណម្ាេះ’។14 ការម្ោនណោ មូ្ ណ ត កែ ្នែ ់ការសមាា ប់ណោយ
សាច់ញាតរិបស់ណោក កកម្ ឡើ និ្ ណអឿត អា្  នំ្ជាបំណពញនូវ កខខ ឌ តម្ម្ូវជ ំវញិ ‘ប ែឹ ្ពើម្កុម្ម្គួសារ
របស់ជនរ្ណម្ាេះ’ ម្សបតាម្ណា ការ ៍របស់ អ.ស.ប។ 15  ណែើម្បើឲ្យគ ៈកម្មការណស ើបអណ្កតមានគ  
សម្បតែមិ្គប់ម្ាន់ និ្ បំណពញតាម្ កខខ ឌ តម្ម្ូវកែ កំ ត់ណោយណា ការ ៍របស់ អ.ស.ប ‘សមាជិកននគ
 ៈកម្មការកបបណនេះម្តូវកតណម្ជើសណរ ើសណោយកផ្អកណ ើភាពឥត ណម្អៀ្ សម្តែភាព និ្ឯករាជយភាពកែ មានការ
  ួ សាគ  ់ កន ្នាម្ជារូបវនែប គគ ។ ជាពិណសស សមាជកិទាំ្ ណនេះម្តូវកតឯករាជយពើសាែ ប័ន ភាន ក់ង្ករ ឬប គគ 
្កែ អាចជាប់ពាក់ព័នធនឹ្កម្មវតែ កែ ម្តូវណស ើបអណ្កត’។16 
 ណោយណ ត ថា ឃាតកម្មណនេះបានណកើតណឡើ្ កន ្បរោិកាសកែ មានការាបស្កត់ណៅណ ើអនកការពារ
សិ ធមិ្ន សស និ្គ បកសនណោបាយជំទាស់ ណកើនណឡើ្ កាន់កតណម្ចើន ម្ពម្ទាំ្ ណៅកន ្បរបិ ជ ំវញិម្បវតែិននការ
សមាា ប់អនកការពារសិ ធមិ្ន សសណោយមានអំណពើនិ  ឌ ភាព កែ មានការកត់ម្តាោ ្ចាស់ោស់ណៅកម្ព ជា ជា
ការោបំាច់កែ ថា គ ៈកម្មការណស ើបអណ្កតណនេះគួរកតចូ រមួ្ណោយរូបវនែប គគ  កែ មានអនកជំនាញចាប់
អនែរជាត ិនិ្ម្ន្តនែើសិ ធិម្ន សសរបស់អ្គការស ម្បជាជាត ិជាណែើម្។  
 ណម្កាយពើឃាតកម្មណ ើណោក កកម្ ឡើ អនកជំនាញសិ ធិម្ន សសរបស់ អ.ស.ប ចំននួ ៥ រូបបានអំពាវនាវ
ម្សណែៀ្ាន ឲ្យមានការណស ើបអណ្កត ណោយបានណ ើកណឡើ្ ថា “ណយើ្ ខ្ ំសូម្អំពាវនាវឲ្យមានការណស ើបអណ្កតណ ើ

                                                        
13  ួន ្រមិ្ និ្  សម្ប រ ភើ្ឺរ ៍‘ម្យួកខណម្កាយម្ក ណៅកតាម នពត័ម៌ានទាក ់្នឹ្ការណស ើបអណ ក្តឃាតកម្មណោក កកម្ ឡើ’ ណខម្បូឌា 
ណែ ើ (២០១៦ឆ្ន  ំសើហាកខ ១០នថ្ៃ ើ) http://www.cambodiadailykhmer.com/33552  
14 ម្កុម្ម្បឹកាណសែាកិចច និ្ស គ្ម្អ គ្ការស ម្បជាជាតិ “ណា ការ ៍សែើពើការ បស់ាក ត ់និ្ការណស ើបអណ ក្តម្បកបណោយម្បសិ ធភាព
ណ ើការកាតណ់ទាសណម្ៅម្បពន័ធត ោការ តាម្អំណពើចិតែ និ្សណ្ខប”  
15 “នណោបាយម្រ ៈណៅកម្ព ជា”, កាកសត Al Jazeera ភាន កង់្ករ ១០១ ម្បោ ិំសខា្ណកើត 
16 កថាខ ឌ  ើ១១ ម្កុម្ម្បឹកាណសែាកិចច និ្ស គ្ម្អ គ្ការស ម្បជាជាតិ “ណា ការ ៍សែើពើការ បស់ាក ត ់និ្ការណស ើបអណ ក្តម្បកប
ណោយម្បសិ ធភាពណ ើការកាតណ់ទាសណម្ៅម្បពន័ធត ោការ តាម្អំណពើចិតែ និ្សណ្ខប”  

http://www.cambodiadailykhmer.com/author/khuon-narim
http://www.cambodiadailykhmer.com/author/zsombor-peter
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ឃាតកម្មណនេះឲ្យឆ្ប់រ ័ស  មត់ចត់ និ្ឥត ណម្អៀ្ [...] កែ ការណស ើបអណ្កតណនេះម្តូវណ្វើណោយសាែ ប័នឯករាជយ 
កែ ព ំមាន ំនាក់ ំន្ជាម្ួយរោា ភិបា ។”17 ការណស ើបអណ្កតណ ើឃាតកម្មណោក កកម្ ឡើ កែ មាន កខ ៈ
ចណនាា េះម្បណហា្ណម្ចើនម្ិនបានបំណពញតាម្ប ោា នអនែរជាត ិ ឬកាតពវកិចចរបស់ម្បណ សកម្ព ជាតាម្ចាប់ជាតិ និ្
ចាប់អនែរជាតណិនាេះណ  ណ ើយណព ណនេះ មានភាពោបំាច់កែ ម្តូវបណ្កើតគ ៈកម្មការណស ើបអណ្កតឯករាជយម្ួយ 
ណែើម្បើជួយសម្ម្ួ ែ ់ការកសវ្ រកយ តែិ្ម៌្ែ ់ម្កុម្ម្គួសាររបស់ជនរ្ណម្ាេះ។ 
 ណយើ្ ខ្ ជំាសាែ ប័នកែ មានរាយនាម្ខា្ណម្កាម្ សូម្សកម្ែ្នូវកែើបារម្ភជាថ្មើជ ំវញិក្វេះខាតននការណស ើប
អណ្កតណ ើឃាតកម្មណោក កកម្ ឡើ និ្ការវវិឌ្ឍតិចតួចណៅកន ្ការណស ើបអណ្កតបនែបនាា ប់ណៅណ ើជនស្សយ័ជា
អនកសម្គំនិតណផ្ស្ណ ៀតកន ្ឃាតកម្មម្យួណនេះ ក៏ែូចជាណសនើោ ្  ូចថា ណៅណព ណនេះការណស ើបអណ្កតគួរកតម្តូវ
បានណ្វើណឡើ្ ណោយគ ៈកម្មការណស ើបអណ្កតឯករាជយ និ្ឥត ណម្អៀ្។   

 សូម្ សគម្េចព្រឡាគហាម្   ួ នូវណារពរាប់អានអំពើណយើ្ ខ្ ំ។  
នថ្ៃ ើ៧ កខកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៧  

 

ចម្ា្ជូន៖ 

១. សណម្ែចណតណជា    ន កសន នាយករែាម្ន្តនែើននម្ពេះរាជា្ចម្កកម្ព ជា 
២. ឯកឧតែម្ អ្គ វ្ស វឌ្ានា រែាម្ន្តនែើម្កសួ្យ តែិ្ម៌្ 
៣. ឯកឧតែម្ ជនិ មា  ើន អន រែាណ ខា្ិការ ម្កសួ្ យ តែិ្ម៌្ 
៤. ឯកឧតែម្ យូ ប  នណឡ្ ម្បធានសាោឧ ធរ ៍ 
៥. ឯកឧតែម្ អ  ក សាវ ្  អគគម្ពេះរាជអាជ្ាអម្សាោឧ ធរ ៍ 
៦. ឯកឧតែម្ នាយឧតែម្ណសនើយ ៍ណនត សាណវឿន អគគសន្ការនគរបា ជាត ិ
៧. ណោក តាំ្  ស  នឡាយ ម្បធានសាោែំបូ្រាជធានើភនំណពញ 
៨. ណោក ណយត ចរោិ ម្ពេះរាជអាជ្ាអម្សាោែំបូ្រាជធានើភនណំពញ 
 

បញ្ា ើអ្គការាមំ្  ខិតិណនេះ ៖  
១. 7amleh – ម្ជឈម្ ឌ  អារា ប់ណែើម្បើការរ ើកចណម្ម្ើនននម្បព័នធផ្សពវផ្ាយស្គម្  
២. ActiveWatch -  ើភាន ក់ង្ករឃាា ណំម្ើ សារព័ត៌មាន  
៣. Ad IDEM/សមាគម្ម្បព័នធផ្សពវផ្ាយណម្ធាវ ើកា្ោ  

៤. Adil Soz - មូ្ និ្ អិនែរជាតសិម្មាប់ការពារណសរ ើភាពខា្ការនិោយសដើ  
                                                        
17 ការោិ យ័ឧតែម្សន្ការ   ួបនា កសិ ធិម្ន សសរបសអ់ គ្ការស ម្បជាជាតិ, ‘អនកជំនាញសិ ធិម្ន សសរបស ់អ.ស.ប ណថាក  ណទាស
ការសមាា បណ់ោក កកម្ ឡើ កែ ជាអនកវភិាគនណោបាយ និ្សកម្មជនណៅកម្ព ជា’, នថ្ៃ ើ១៣ កខកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
<http://bit.ly/29R6kbG> 

http://bit.ly/29R6kbG
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៥. សម្ព័នធគ ណនយយភាពស គ្ម្កម្ព ជា (ANSA) 
៦. ម្ជឈម្ ឌ  អនកសារព័ត៌មានអា វហាគ នើសាែ ន  
៧. ម្ជឈម្ ឌ  ននណសរ ើភាព  ួ ព័ត៌មានអាន្ត វកិ  
៨. វ ិាសាែ នម្បព័នធផ្សពវផ្ាយ អា ណបណនៀន  
៩. Aliansi Jurnalis Independen (Alliance of Independent Journalists) 

១០. អាណម្រកិាំ្ ណែើម្បើម្បជា្បិណតយយ និ្ សិ ធមិ្ន សសណៅបាណរ  ន 

១១. អ គ្ការណ ើកក ្ណទាសអនែរជាតិ  
១២. ប ដ្ ញអារា ប ើកស៍ ណែើម្បើព័ត៌មានសិ ធមិ្ន សស  
១៣. អ្គការមាម្តា១៩  
១៤. សមាជិកសភា  ួ បនា កសិ ធិម្ន សសអាសា ន 
១៥. Asociación Nacional de la Prensa (National Press Association) 

១៦. Asociación por los Derechos Civiles (Association for Civil Rights) 

១៧. Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Brazilian Association for 

Investigative Journalism) 

១៨. សមាគម្ណែើម្បើណសរ ើភាពខា្គំនិត និ្ការបណញ្ចញម្ត ិ 
១៩. សមាគម្ណែើម្បើអភិវឌ្ឍន៍សារព័ត័មានណៅស ូែ្់ខា្តបូ្  
២០. សមាគម្អនកណ្វើការខា្សារព័ត៌មានណៅ ការ ើណបៀន  
២១. សមាគម្សារព័ត៌មានណអឡកិម្តូនកិឯករាជយ  
២២. ម្ជឈម្ ឌ  សិ ធិម្ន សស បាណរ  ន  
២៣. សមាគម្អនកសារព័ត៌មាន ណប  ឡារូស  
២៤. ស គម្ន៍បឹ្ឈូក 
២៥. ស គម្ន៍បឹ្កក់ 
២៦. ស គម្ន៍តំបន់ការពារ្នធាន្ម្មជាតិបឹ្ ណនាណម្ម្ច ម្សុករណវៀ្ ណខតែណម្ពាេះវហិារ 
២៧. អ គ្ការអភិវឌ្ឍន៍សំណ ្ស គម្ន៍ 
២៨. Bytes for All 

២៩. វ ិាសាែ ន នខរ  ូ សម្មាប់ការសិកាសិ ធិម្ន សស  
៣០. សមាគម្អភិវឌ្ឈន៍ជើវភាពព រែាកម្ព ជា 

៣១. សមាគម្យ វជនជនជាតិណែើម្ភាគតិចកម្ព ជា (CIYA) 

៣២. ម្ជឈម្ ឌ  សិ ធិម្ន សសកម្ព ជា (CCHR) 

៣៣. ម្ជឈម្ ឌ  កម្ព ជាណែើម្បើម្បព័នធផ្សពវផ្ាយឯករាជយ 
៣៤. សមាគម្អាែ  ក ការពារសិ ធិម្ន សស និ្អភិវឌ្ឍន៍ណៅកម្ព ជា (ADHOC)  

៣៥. សមាគម្ម្គូបណម្្ៀនកម្ព ជាឯករាជយ (CITA) 

៣៦. សម្ព័នធកខមរជំណរឿន និ្ការពារសិ ធិម្ន សស  ើកាែូ (LICADHO) 
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៣៧. អនកសារព័ត៌មានកា្ោណែើម្បើការបណញ្ចញម្តិណោយណសរ ើ  
៣៨. ប ដ្ ញសិ ធអិនកគូររូបកំកបា្អនែរជាត ិ 
៣៩. ម្ជឈម្ ឌ  សម្មាប់វជិាា ជើវៈសារព័ត៌មានឯករាជយ -    ្ហាគ រ ើ  
៤០. ម្ជឈម្ ឌ  សម្មាប់វជិាា ជើវៈសារព័ត៌មានឯករាជយ - រ  ូមា នើ  
៤១. ម្ជឈម្ ឌ  ណែើម្បើណសរ ើភាពសារព័ត៌មាន និ្ការ   ួខ សម្តូវ  
៤២. ម្ជឈម្ ឌ សម្មាប់ការសកិាសារព័ត៌មាន និ្កសា្សនែិភាព  
៤៣. ម្ជឈម្ ឌ  សម្មាប់វជិាា ជើវៈសារព័ត៌មានឯករាជយ - មា ណឡស ើ  
៤៤. Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública 

៤៥. Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala 

៤៦. Centro Nacional de Comunicación Social (National Center for Social Communication) 

៤៧. ប ដ្ ញសិ ធកិ មារអនែរជាត ិ 
៤៨. អ្គការអនកការពារសិ ធពិ រែា  
៤៩. សម្ព័នធណែើម្បើស ចរតិភាព និ្គ ណនយយភាពស្គម្ (CISA) 

៥០. Comité por la Libre Expresión (Committee for Free Expression) 

៥១. គ ៈកមាម ្ិការណែើម្បើការណបាេះណឆ្ន តណោយណសរ ើ និ្យ តែិ្ម៌្ណៅកម្ព ជា (COMFREL) 

៥២. គ ៈកមាម ្ិការណែើម្បើការពារអនកសារព័ត៌មាន  
៥៣. ម្ជឈម្ ឌ  អប់រចំាប់សម្មាប់ស គម្ន៍ (CLEC) 

៥៤. ប ដ្ ញស គម្ន៍ណខតែណពា្ិសាត់ 
៥៥. Derechos Digitales 

៥៦. Digital Rights Foundation 

៥៧. Egyptian Organization for Human Rights 

៥៨. Electronic Frontier Foundation 

៥៩. អ គ្ការសម្្ម៌្កម្ព ជា (EC)  

៦០. Espacio Público 

៦១. Federation of Nepali Journalists 

៦២. Foro de Periodismo Argentino (Argentine Journalism Forum) 

៦៣. ច នាម្បព័នធផ្សពវផ្ាយណសរ ើ  
៦៤. ណវ ិកាណសរ ើភាព  
៦៥. Freedom House 

៦៦. វ ិាសាែ នននណសរ ើភាពបណញ្ចញម្តិ  
៦៧. Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios (Andean Foundation for 

Media Observation & Study) 

៦៨. Fundación Karisma (Karisma Foundation) 

៦៩. Fundación para la Libertad de Prensa (Foundation for Press Freedom) 
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៧០. Global Voices Advox 

៧១. Global Witness 

៧២. Globe International Center 

៧៣. Gulf Center for Human Rights 

៧៤. សមាគម្អនកសារព័ត៌មាន  ្ក ្  
៧៥. ម្កុម្ការង្ករពិណសសសិ ធិ ំណៅឋាន (HRTF) 

៧៦. ប ដ្ ញសិ ធិម្ន សសណែើម្បើអនកសារព័ត៌មាន  
៧៧. អ គ្ការឃាា ណំម្ើ សិ ធិម្ន សស (HRW)  

៧៨. Hungarian Civil Liberties Union 

៧៩. IFEX 

៨០. I'lam Media Center for Arab Palestinians in Israel 

៨១. Independent Journalism Center, Moldova 

៨២. Index on Censorship 

៨៣. ស គម្ន៍ជនជាតិណែើម្ភាគតិច  មំ្បណម្រ ណខតែម្ពេះវហិារ 
៨៤. សមាគម្ឥន្តនាណ វ ើ (IDA) 

៨៥. Initiative for Freedom of Expression - Turkey 

៨៦. Institute for Media and Society 

៨៧. Institute for Reporters' Freedom and Safety 

៨៨. Institute for the Studies on Free Flow of Information 

៨៩. Institute of Mass Information 

៩០. Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Institute of Press and Freedom of 

Expression) 

៩១. Instituto Prensa y Sociedad (Institute for Press and Society) 

៩២. Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Press and Society Institute of Venezuela) 

៩៣. Inter American Press Association (Sociedad Interamericana de Prensa) 

៩៤. International Commission of Jurists (ICJ)  

៩៥. ស ព័នធអនកសារព័ត៌មានអនែរជាតិ  
៩៦. International Federation of Library Associations and Institutions - Free Access to 

Information and Freedom of Expression Committee 

៩៧. ម្ជឈម្ ឌ  សារព័ត៌មានអនែរជាតិ  
៩៨. វ ិាសាែ នសារព័ត៌មានអនែរជាតិ  
៩៩. International Publishers Association 

១០០. IPS Communication Foundation - bianet 

១០១. Journaliste en danger (Journalist in Danger) 
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១០២. Journalists' Trade Union 

១០៣. សមាគម្ កខមរកម្ព ជាណម្កាម្ណែើម្បើសិ ធិម្ន សស និ្អភិវឌ្ឍន៍ 
១០៤. សមាគម្សម្ពនធនិសសតិបញ្ញវនែកខមរ 
១០៥. ស គម្ន៍ែើ ា្ើ ភូមិ្១ សង្កក ត់៣ ណខតែម្ពេះសើ ន  
១០៦. ស គម្ន៍ែើ ា្ើ ភូមិ្ម្គួស ណខតែបាត់ែំប្ 
១០៧. ស គម្ន៍ែើ ា្ើ ភូមិ្សគន់ ណខតែណសៀម្រាប 
១០៨. ស គម្ន៍ែើ ា្ើឡពា្ ណខតែកំព្់ឆ្ន ំ្  

១០៩. Maharat Foundation (Skills Foundation) 

១១០. MARCH Lebanon 

១១១. Media Foundation for West Africa 

១១២. Media Institute of Southern Africa 

១១៣. វ ិាសាែ នណា នណោបាយម្បព័នធផ្សពវផ្ាយ  
១១៤. Media Rights Agenda 

១១៥. ឃាា ណំម្ើ សារព័ត៌មាន  
១១៦. Media, Entertainment and Arts Alliance 

១១៧. Mediacentar Sarajevo 

១១៨. Metamorphosis, Foundation for Internet and Society 

១១៩.  Mizzima News 

១២០. អ គ្ការមាតា្ម្មជាតិ 
១២១. National Union of Somali Journalists 

១២២. គ ៈកមាម ្ិការអពាម្កឹត និ្យ តែិ្ម៌្ ណែើម្បើការណបាេះណឆ្ន តណោយណសរ ើ និ្ម្តឹម្ម្តូវណៅកម្ព ជា 
១២៣. Norwegian PEN 

១២៤. OBSERVACOM 

១២៥. Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión (Latin American 

Observatory for the Freedom of Expression) 

១២៦. Open Media 

១២៧. P24 the Platform for Independent Journalism 

១២៨. ណវ ិកាណសរ ើភាពបា ស ើ វកិ  
១២៩. សមាគម្សារព័ត៌មានណកាេះបា ស ើ វកិ  
១៣០. មូ្ និ្ិសារព័ត៌មានបា គើសាែ ន 

១៣១. ម្ជឈម្ ឌ  បា ណ សាើន ណែើម្បើការអភិវឌ្ឍន៍ និ្ណសរ ើភាពម្បព័នធផ្សពវផ្ាយ (MADA) 

១៣២. PEN American Center 

១៣៣. PEN Canada 



 

10 
 

១៣៤. PEN International 

១៣៥. អ គ្ការណ ើកសាួយម្បជាព រែា 
១៣៦.  គម្ន៍ភនំបាត 
១៣៧. អ គ្ការពនាកកខមរ (PKH) 

១៣៨. Privacy International 

១៣៩. Public Association "Journalists" 

១៤០. ស គម្ន៍ផ្ាូវណភាើ្   ួសក ក្ A  

១៤១. សារព័ត៌មានាម នម្ពំកែន  
១៤២. សមាគម្ធា្ណតាន ត (STT) 

១៤៣. អ គ្ការសើ ការ 
១៤៤. Sindicato de Periodistas del Paraguay (Paraguayan Union of Journalists) 

១៤៥. Social Media Exchange, Lebanon 

១៤៦. Software Freedom Law Centre 

១៤៧. ស គម្ន៍ SOS ម្ពោនយនែណហាេះអនែរជាតិភនំណពញ 

១៤៨. South East Europe Media Organisation 

១៤៩. South East European Network for Professionalization of Media 

១៥០. សម្ពនធសារព័ត៌មានអាស ើអាណគន ៍  
១៥១. ម្ជឈម្ ឌ  ស ើរ ើ ណែើម្បើម្បព័នធផ្សពវផ្ាយ និ្ណសរ ើភាពបណញ្ចញម្ត ិ 
១៥២. Thai Journalists Association 

១៥៣. ម្កុម្ការង្ករណែើម្បើណោេះម្សាយ ំនាស់  
១៥៤. ម្កុម្អនកចាប់ការពារសិ ធិកម្ព ជា 
១៥៥. Trinidad & Tobago Publishers & Broadcasters Association 

១៥៦. Vigilance pour la Démocratie et l’État Civique (Vigilance for Democracy and the 

Civic State) 

១៥៧. Visualizing Impact 

១៥៨. សមាគម្អនកសារព័ត៌មានននអាន្ត វកិខា្ ិច /Union des Journalistes de l'Afrique de 

l'Ouest 

១៥៩. ម្ ឌ  ព័ត៌មាន ន្តសែើកម្ព ជា  
១៦០. សមាគម្អនកផ្ាយវ ិយ ស គម្ន៍ពិភពណោក 

១៦១. សមាគម្សារព័ត៌មាន និ្អនកណបាេះព ម្ពផ្ាយសារព័ត៌មានពិភពណោក  
១៦២. អ គ្ការពិភពណោកម្បឆ្ំ្ នឹ្ទារ  កម្ម (OMCT)  
១៦៣. ម្កុម្ម្បឹកាយ វជនកម្ព ជា  
១៦៤. កម្មវ ិ្ ើអភិវឌ្ឍន៍្នធានយ វជន 


